
I.طاقة الوضع الثقالیة

مفھوم طاقة الوضع الثقالیة.1

ھي الطاقة التي یمتلكھا ھذا الجسم نتیجة ,طاقة الوضع الثقالیة لجسم ما في مجال الثقالة

.موضعھ بالنسبة لألرض

تعبیر طاقة الوضع الثقالیة.2

.نعتبر انتقال جسم صلب في مجال الثقالة

G2إلى G1من شغل وزن الجسم أثناء انتقال مركز قصوره 

وحدة ,نالحظ أن شغل وزن الجسم یظھر على شكل حدین

.إذن كل حد عبارة عن طاقة,(J)كل حد ھي 

عند (S)تسمى طاقة الوضع الثقالیة للجسم )G1الموضع (z1طاقة تتعلق باألنسوب :

.EPP(z1):ونرمز لھا بz1األنسوب 

عند (S)تسمى طاقة الوضع الثقالیة للجسم )G2الموضع (z2ب طاقة تتعلق باألنسو:

.EPP(z2):ونرمز لھا بz2األنسوب 

:بالعالقةzبصفة عامة نعطي تعبیر طاقة الوضع الثقالیة عند األنسوب 

.ثابتة اعتباطیة لھا عالقة بالحالة المرجعیة:C:مع

Cتحدید الثابتة –الحالة المرجعیة .3

الة المرجعیة لطاقة الوضع الثقالیة ھي الحالة التي نختارھا الح

EPPاعتباطا حیث تسند لطاقة الوضع الثقالیة القیمة  = 0.

 تحدید الثابتةC

zعند  = 0EPP(0) = C

.طاقة الوضع الثقالیة عندما یحتل الجسم موضع أصل األناسیبC:إذن

zعند  = z0EPP(z0) = mgz0 + C =0

C:إذن = -mgz0

EPP(z)وھكذا یصبح تعبیر طاقة الوضع الثقالیة = mg(z-z0)

تغیر طاقة الوضع الثقالیة.4

.G2إلى الموضع G1تغیر طاقة الوضع الثقالیة عندما ینتقل جسم من الموضع EPP∆لتكن 

:إذن



:ملحوظة

 طاقة الوضع تبقى ثابتة خالل انتقال أفقيz = cte.

وضع مع االرتفاعتتناسب طاقة ال.

طاقة الوضع الثقالیة مقدار جبري عكس الطاقة الحركیة.

بل فقط بالحالة البدئیة والحالة النھائیة,تغیر طاقة الوضع الثقالیة ال یتعلق بالحالة المرجعیة.

:تمرین تطبیقي

یمثل الشكل جانبھ سكة تنتقل علیھا عربة ألعاب كتلتھا 

m = 65Kg.

مرجعا لطاقة Cنأخذ المستوى األفقي المار من النقطة 

.الوضع الثقالیة

.Dو Bو Aللعربة بالمواضع EPPأحسب .1

:للعربة خالل انتقالھاEPPأحسب تغیر .2

;Bإلى Cمن ;Dإلى Aمن ;Bإلى Aمن 

.Dإلى Cمن 

II.الطاقة المیكانیكیة

تعریف.1

مجموع الطاقة الحركیة ,وفي معلم معین,حظةتساوي الطاقة المیكانیكیة لجسم صلب عند كل ل

Em.وطاقة الوضع الثقالیة لھذا الجسم = EC + EPP

انحفاظ الطاقة المیكانیكیة.2

حالة السقوط الحر.أ

.نعتبر جسما صلبا في سقوط حر

:بتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة لدینا

:بما أن

.تبقى ثابتةEmوبالتالي 

.قوة محافظةوالوزن انحفاظا للطاقة المیكانیكیةفنقول أن لدینا 

حالة انزالق جسم صلب بدون احتكاك فوق مستوى مائل.ب

Bو Aبتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة بین الموضعین 

:لدینا

:االحتكاكات مھملة إذن

:ونعلم أن

.إذن الطاقة المیكانیكیة تنحفظ



عدم انحفاظ الطاقة المیكانیكیة.3

.نعتبر جسما صلبا ینزلق باحتكاك فوق مستوى مائل

:بتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة لدینا

:نعلم أن

و  :مع

.ویوافق ھذا التناقص شغل قوى االحتكاك,إذن الطاقة المیكانیكیة للجسم ال تنحفظ بل تتناقص

.غیر محافظیةنقول إن قوى االحتكاك 

تعلیل.4

یعزى عدم انحفاظ الطاقة المیكانیكیة لجسم صلب خاضع لقوى االحتكاك إلى تحول جزء من 

:راریة بحیثھذه الطاقة إلى طاقة ح




