
I.مفعول بعض التأثیرات المیكانیكیة على جسم صلب

:تؤثر القوى على الجسم الصلب بعدة أنواع من المفاعیل المیكانیكیة منھا

سقوط األجسام بفعل تأثیر وزنھا:تحریك جسم صلب.

یدور الباب بفعل تأثیر القوة التي یطبقھا الشخص:دوران جسم صلبإحداث.

بفعل القوة المطبقة من قبل األصبعتتشوه النفاخة:تشویھ جسم صلب.

II. إزاحةشغل قوة أو مجموعة قوى ثابتة مطبقة على جسم في

مفھوم شغل قوة.1

وغیرت حركة ھذا الجسم ,انتقلت نقطة تأثیرھاإذا,قوة مطبقة على جسم ما تشتغلإننقول 

.أو غیرت خصائصھ الفیزیائیة

إزاحةشغل قوة ثابتة مطبقة على جسم في .2

.ونفس الشدة طیلة الحركة,نفس المنحى,بتة ھي التي تحتفظ بنفس االتجاهالقوة الثا

a. المستقیمیةاإلزاحةحالة

خالل انتقال یعبر عن شغل قوة ثابتة 

:بالعالقةABمستقیمي 

(Joule :J)

(N) (m)

A(xAو :اإلحداثیاتبواسطة ك التعبیر عن شغل قوةیمكن كذل:ملحوظة ;yA)

B(xBو  ;yB).

طبیعة شغل قوة ثابتة

AB:حیث:لدینا >0;F >0;-1<cosα<1

.αبقیمة الزاویة إشارتھوترتبط جبريشغل قوة مقدار إننقول إذن

0≤α≤90°

cosα > 0

.محركالشغل إننقول 

α = 90°

cosα = 0

.الشغل منعدمإننقول 

90°≤α≤180°

cosα < 0

.مقاومالشغل إننقول 



b. المنحنیةاإلزاحةحالة

صغیرة یمكن اعتبارھا أجزاءإلىنقسم المسار المنحني 

.مستقیمیة

خالل انتقال زه القوة نعبر عن الشغل الجزئي الذي تنج

:بالعالقةجزئي 

فھو BإلىAعند انتقال نقطة تأثیرھا من أما شغل القوة 

:الجزئیةاألشغالمجموع 

یرتبط فقط إذ,تأثیرھامسار الذي تتبعھ نقطةشغل قوة ثابتة مستقل عن الإننقول إذن

.بموضعھا البدئي والنھائي

شغل وزن جسم:تطبیق.3

بالنسبة النتقال ال یتجاوز بضع كیلومترات 

یمكن اعتبار مجال ,)سطح األرضقریب من (

.قالة منتظماالث

ر الجسم من عند انتقال مركز قصو

:شغالینجز ,GBإلىGAالموضع 

:لدینا

و

:وبالتالي:إذن

للموضع zBللموضع البدئي واألنسوب zAباألنسوب إالال یرتبط شغل وزن جسم :خالصة

.النھائي لمركز قصور الجسم

محور نحو تم اختیار منحى الإذا,OZیتعلق تعبیر شغل وزن جسم بمنحى المحور :ملحوظة

:األسفل یصبح ھذا التعبیر

إزاحةشغل مجموعة قوى ثابتة مطبقة على جسم صلب في .4

:إزاحةلدینا الجسم في 

:شغل القوى عند انتقال الجسم یعبر عنھ بالعالقة



:حیث:وبالتالي

mجسم صلب ذي كتلة نقوم بسحب :تمرین تطبیقي = 250 Kg نحو األعلى فوق مستوى مائل

αبزاویة  = ABفیقطع مركز ثقلھ المسافة .بالنسبة للمستوى األفقي30° = 12 m.

.تبیانة موضحة لمعطیات التمرینأنجز.1

gنعطي .احسب .2 = 10 N.Kg-1.

III.شغل قوة عزمھا ثابت مطبقة على جسم صلب في دوران حول محور ثابت

)تذكیر(عزم قوة بالنسبة لمحور دوران ثابت .1

:متعامد مع خط تأثیرھا ھي(∆)بالنسبة لمحور صیغة عزم قوة 

(N.m)

(N) (m)

شغل قوة ذات عزم ثابت.2

یمكن قوسا صغیرا تقطع نقطة تأثیر القوة ,ویة صغیرة عندما یدور الجسم بزا

.اعتباره مستقیمیا ونعبر عنھ بالمتجھة 

:نعبر عن الشغل الجزئي ب,تقریبا ثابتةباعتبار أن 

:نعلم أن

ولدینا :حسب الشكل لدینا

:إذن

شغال مساویا لمجموع األشغال الجزئیةتنجز القوة ,عند دوران الجسم بزاویة 

:نفإ:أنبما

:وبالتالي

IV.شغل مزدوجة عزمھا ثابت

)تذكیر(عزم مزدوجة قوتین .1

F: الشدة المشتركة للقوتینF1 = F2 = F.

d:المسافة الفاصلة بین خطي تأثیرھما.

تعمیم:

:المزدوجة مجموعة قوى بحیث

یكون مجموع متجھاتھا منعدما.



لھا عزم غیر منعدم.

.مزدوجة اللي,مزدوجة الكبح,ركمزدوجة مح:أمثلة

شغل مزدوجة ذات عزم ثابت.2

نبین أن الشغل الجزئي لمزدوجة )حالة خاصة مزدوجة قوتین(نفس المنھجیة السابقة بإتباع

:ھو

یكون شغل المزدوجة ھو ,بالنسبة لدوران بزاویة 

:ينعلم أن العزم ثابت وبالتال

ذات ,لتشغیل محرك مضخة ماء نلف خیطا غیر مدود على اسطوانة المحرك:تمرین تطبیقي

Rالشعاع  = 5 cm, حیثونقوم بسحبھ بتطبیق قوة:.

.دورة20أحسب شغل ھذه القوة عند انجاز األسطوانة 

V.قدرة قوة

.بین الشغل المنجز والمدة الالزمة النجازهالقدرة ھي مفھوم فیزیائي یربط 

المتوسطةالقدرة .1

:المقدارة المتوسطةلقدرنسمي ا

.(J)الشغل المنجز ب ::حیث

.(s):المدة الالزمة النجاز ھذا الشغل ب:

Watt:ب.القدرة المتوسطة للقوة : (W).

القدرة اللحظیة.2

:نعبر عن القدرة اللحظیة بالعالقة

a. إزاحةحالة جسم في

.ومطبق علیھ قوة أو عدة قوى ثابتة إزاحةكان جسم في إذا

:نذإ:فإن

b.ان حول محور ثابتحالة جسم في دور

كان جسم في حالة دوران حول محور ثابت ومطبق علیھ قوة أو مزدوجة ذات عزم إذا

.ثابت

.إذن:فإن




