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A عـــزم قـــــــوة 

Le moment d'une force est l'aptitude d'une force à faire tourner un système mécanique 
 autour d'un point donné, qu'on nommera aussi pivot. 

  يكون لقوة مفعول دوران على جسم صلب قابل للدوران حول حمور ثابت(Δ )إذا كان خط تأثريها غري موازي حملور الدوران وال مير به. 

  عزم قوة       بالنسبة حملور(Δ ) ثابت ومتعامد مع خط تأثريها، هو جداء الشدةF  هلذه القوة واملسافةd  بني احملور (Δ  )     وخط تأثريها، نعرب عـنـه

 : بالعالقة 

 

 

  و ( خنتاره اعتباطيا)حنسبه موجبا إذا أدارت القوة اجلسم يف املنحى املوجب  العزم مقدار جربيعلى أن  ±تدل اإلشارة

 . N.m: وحدة العزم يف النظام العاملي هي. سالبا إذا أدارت القوة  اجلسم عكس املنحى املوجب املختار

 عزم قوة بالنسبة حملور ثابت 1

  تتكون مزدوجة قوتني من قوتني      و      قابلتني إلدارة جسم  صلب يف نفس املنحى حيث جمموعهما املتجهي منعدم وخطا تأثرييهما

 : نرمز ملزدوجة قوتني بــــ. خمتلفان                 

 

  عزم مزدوجة قوتني بالنسبة حملور الدوران(Δ ) هو جداء الشدة املشرتكة للقوتني 

 :الفاصلة بني خطي تأثريهما dو املسافة 

  

 عزم مزدوجة قوتني 2
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  عند توازن جسم صلب قابل للدوران حول حمور ثابت(Δ  ) أيا كان، فإن اجملموع اجلربي لعزوم القوى املطبقة على هذا اجلسم بالنسبة للمحور

(Δ  )جمموع  منعدم  : 

  

 نـــص مربهنة الـعــزوم 3
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B عـــزم مـــزدوجــــة الـلـي 

 عندما ندير القضيب . يتكون نواس اللي من سلك فوالذي أسطواني مثبت من أعاله على أسطوانة مدرجة وحيمل يف طرفه األسفل قضيبا متجانسا

عن موضع توازنه املستقر نالحظ أنه يعود إىل موضعه األصلي حتت تأثري قوة يطبقها السلك هلا خاصيات مزدوجة قوتني تسمى مزدوجة اللى  بزاوية 

 .Mcنرمز لعزمها ب 

 تـعـريـف 1
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