
 حركة قدیفة في مجال الثقالة المنتظم
Mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur 

 

v����⃗معلم متعامد ممنظم، بسرعة بدئیة أصل O من نقطة m نقذف كریة فوالذیة كتلتھا   :كما یبین الشكل التالي  

 
   .فقط P��⃗ خاضعة لوزنھا الكریةنھمل قوى احتكاك الھواء و دافعة ارخمیدس اذن 

v����⃗ في المستوى (O,ı⃗,k�⃗ O,ı⃗,k�⃗)في  تتم G ، أي أن حركة(   .الحركة مستویةأي   (

I- متجھة التسارع  

  القذیفة : المجموعة المدروسة 

  وزنھا P��⃗: القوى المطبقة 
;R(O ;ı⃗معلم غالیلي : المعلم  �⃗) 

   :نطبق القانون الثاني لنیوتن

P��⃗ أي   = m. a�⃗ ;R(O ;ı⃗  محاور المعلمنسقط العالقة على    �        فنحصل على (⃗�
P�
���⃗ = m. a����⃗

P�
���⃗ = m. a�����⃗

� 

�من الشكل  
0 = m. a�

−P = m. a�

�نستنتج ان احدثیات متجھة التسارع     �
a� = 0

a� = −g
� 

   ax=0.مستقیمیة منتظمة G حركة (,O,ı⃗) على المحور

O ,k�⃗) على المحور     aY=cte.مستقیمیة متغیرة بانتظام G حركة (

II- متجھة السرعة اللحظیة 

  

III- المعادالت الزمنیة للحركة  
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VI-  معادلة المسار  
  yو x بین تعبیري t ھي العالقة بین احداثیتي مركز قصور القذیفة للحصول علیھا، نقصي

t :فنجد  tنحدد تعبیر  xمن معادلة الخاصة باالفصول   =
�

��.��� (�)
    

y(t): التالیة   المسارمعادلة فنحصل على معادلة  y نعوض في تعبیر  = −
�

�
g.

��

[��.��� (�)]� +  tan(α) . x  

  نستنتج ان المسار عبارة عن شلجم

قمة المسار -  V 
ھي أعلى نقطة یصلھا مركز قصور القذیفةتعریف   

 
  Fعند قمة المسار خاصیات عامة 

(�)���: اي  (Oy)تتوقف القذیفة على المحور  -

��
�

�
= v�(F) =  )في ھذه الحالة تستغل المعادالت الزمنیة (     0

- F للدالة  نقطة انعطافy=f(x)  و منھ���

��
�

�
=  )في ھذه الحالة تستغل معادلة المسار (    0

 
VI- المدى  

تنتمي للمحور األفقي  P القذیفة، بحیثأثناء سقوط  G للنقطة P لمركز قصور القذیفة لحظة انطالقھا، والموضع  G0ھو المسافة بین الموضع 
 G0الذي یشمل 

  
 Z� =0فأن  (Ox)عند سقوط الجسم على المحور 

  
 

 انتھى
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