
  IIالــســـلــــســـلـــــة 

 هيلني كيلر“ ...أو الشيء...احلياة إما أن تكون مغامرة جريئة” 1/5
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I ) نعترب اجملموعة املمثلة يف الشكل جانبه و املكونة من: 

  بكرة(P ) بإمكانها الدوران حول حمور ثابت أفقيΔ شعاعها ،r=5cm           و عزم  صوزورهزا

JΔ  بالنسبة للمحورΔ , 

  خيط(f )نعتربه غري مدود و كتلته مهملة. ملفوف حول جمرى البكرة. 

  جسم(S ) كتلتهm=0,5kg              مزووزوع عزلزت مسزتزوى (π  )         مزالزل بزماويزةα=30°         بزالزنزسزبزة

 (.f)للمستوى األفقي و مرتبط بالطرف احلر للخيط 

من أعلت نقطة علت املستوى املالل بدون سرعة بدلية، و نعترب حركة اجلسم علت  Sنطلق اجلسم 

 .املستوى املالل تتم بدون احتكاك

/vA=0,5mفنجد ان  Bو  Aبواسطة جهاز ماللم نقيس سرعة اجلسم عند مروره بالنقطتني  1-

s  وvB=2,5m/s   و املسافةAB=62,5cm . 

 .Sالقوة اليت يطبقها اخليط علت اجلسم  F، حيث بتطبيق مربهنة الطاصة احلركية أوجد تعبري الشغل             1-1

 .  Fأحسب            و استنتج شدة القوة  2-1

تدور البكرة بماوية  ABعندما يقطع اجلسم املسافة : نقو  بالدراسة التجريبية التالية( P)للبكرة  بالنسبة للمحور  JΔإلجياد صيمة عم  القوور  2-

Δθ . 

 .  ABو املسافة  Δθأوجد العالصة بني الماوية  1-2

 .  JΔأحسب . بني أن                        ( P)بتطبيق مربهنة الطاصة احلركية علت البكرة  2-2

من املستوى املالل خشن أي أن حركة اجلسم علت هذا اجلمء تتم باحتكاك حبيث ينتج عن هذه اإلحتكاكزا  تزوصز        BCيف الواصع أن اجلمء  3-

 .كحالة مرجعية لطاصة الووع الثقالية Aنأخد املستوى األفقي املار من . Cعند النقطة  Sاجلسم 

 . باعتبار هذه احلالة املرجعية  Sأعط تعبري طاصة الووع الثقالية للجسم  1-3

 .ال تتعلق باحلالة املرجعية املختارة Cو  Bبني أن تغري طاصة الووع الثقالية بني  2-3

 . BC=100cmنعطي . أحسب صيمته.  Cإىل  Bمن  Sأوجد تغري الطاصة امليكانيكية عند انتقال اجلسم  3-3

 .BCاستنتج الطاصة املفقودة علت شكل حرارة اثناء اإلنتقال  4-3

 .استنتج صيمة شدة صوة اإلحتكاك اليت نعتربها ثابتة خالل هذا اجلمء 5-3

II  ) ساق متجانسة كتلتهاm  و طوهلاl=1m        صابلة للدوران،بدون احتكاك، حزول حمزور (Δ  )            افزقزي  زر مزن أحزد

 :                             هو( Δ)عم  صوور الساق بالنسبة للمحور . طرفيها

أحسب .  z=0عند  Epp=0نأخذ . نميح الساق عن مووع توارنها املستقر الرأسي بماوية  ثم حنررها بدون سرعة بدلية

 . g=10N/kgنعطي شدة الثقالة . السرعة الماوية ملركم صوور الساق عندما متر من مووع توازنه املستقر

 الشغل امليكانيكي و الطاصة:  Iاجلزء 

 طاصة الووع الثقالية و الطاصة امليكانيكية:  4الدرس 
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