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 نقول إن قوة مطبقة على جسم ما تشتغل، إذا انتقلت نقطة تأثريها، و غريت حركة هذا اجلسم أو غريت خصائصه الفيزيائية. 

 عندما تشتغل قوة فإنها حتدث تغريات يظهر مفعول شغلها من خالل حتريك جسم ساكن أو تغيري سرعة حركة جسم أو تشويه جسم... 

A مـفـهـوم شـغـل قــوة 

 تـعـريــف 1

 الشغل امليكانيكي و الطاقة:  Iاجلزء 

 شـــغـــل و قـــدرة قـــوة:  2الدرس 

 أسد اجملاهدين عـمـر الــمــخــتــار رمحه اهلل“ ...فرمبا ال تأتيك الفرصة كي ترفع رأسك مرة أخرى...كن عزيزا و إياك أن تنحين مهما كان األمر” 1/2

 شـغـل قـوة ثـابـتـة 2

 

  القوة الثابتة هي كل قوة ميكن أن يتغري فيها موضع نقطة التأثري خالل الزمن، لكنها حتافظ دائما على كل من اجتاههـا  :  تعريف القوة الثابتة

 (.حتافظ على مميزاتها خالل احلركة)و منحاها و شدتها

 عندما تشتغل قوة فإنها حتدث تغريات يظهر مفعول شغلها من خالل حتريك جسم ساكن أو تغيري سرعة حركة جسم أو تشويه جسم... 

  شغل قوة ثابتة      عند انتقال نقطة تأثريها من موضع  يساويA إىل موضعB            اجلداء السلمي ملتجهة القوة       و متجهة اإلنتقال. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتعلق الشغل بطبيعة املسار بل يتعلق فقط باملوضع البدئي و املوضع النهائي . 

 الشغل مقدار جربي، حيث أن الشغل حمرك إذا كانت قيمته موجبة، و مقاوم إذا كانت قيمته سالبة و منعدم إذا كانت قيمته منعدمة . 

 

  شغل وزن جسم خالل انتقاله من موضعA  ذو أنسوبzA  إىل موضعB  ذو أنسوبzB هو  : 

 
 

 
 

 
 

 يف حالة صعود اجلسم يكون شغل وزن اجلسم مقاوم، أما يف حالة نزوله فإن شغل وزن اجلسم يصبح حمرك . 

  شغل وزن جسم خالل انتقاله مبساره، بل يتعلق فقط باإلرتفاع بني موضعه البدئي و موضعه النهائيال يتعلق . 

 شــغــل وزن الـجـسـم 3
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B قــدرة قـــــــوة 

 القدرة هي املفهوم الفيزيائي الذي يربط بني الشغل و املدة املستغرقة يف إجناز هذا الشغل. 

  القدرة املتوسطةPm لقوة هي خارج قسمة شغل هاته القوة و املدة الزمنية املستغرقة إلجناز الشغل: 

 

 

 

 القدرة املتوسطة 1

 أسد اجملاهدين عـمـر الــمــخــتــار رمحه اهلل“ ...فرمبا ال تأتيك الفرصة كي ترفع رأسك مرة أخرى...كن عزيزا و إياك أن تنحين مهما كان األمر” 2/2

 تساوي القدرة اللحظية لشغل قوة اجلداء السلمي ملتجهة القوة و متجهة السرعة: 

 

 

 يف حالة جسم يف حركة إزاحة مستقيمية منتظمة، تكون متجهة سرعته ثابتة، و قدرته اللحظية تساوي قدرته املتوسطة: 

 

 القدرة اللحـظية 2
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