
 Travail et puissance d’une force  -شغم و قدرج قىج

I -ذاتثحيفهىو شغم قىج  

 يفعىل تعض انرإثيراخ انًيكانيكيح عهى جسى صهة -1
 : ًٚكٍ اٌ كم قٕة َقطت حاثٛسْا حُخقم

حدؼهّ فٙ حانت حٕاشٌ حساْى فٙ ححسٚك خسى 
ٔ سسػخّ أ احغٛس يساز حسكخّ 

ًْا يؼا 
حشِٕ اندسى 

  
 

 

 :يفهىو قىج ثاترح- 2

انخأحٛس،َٔفس انًُحٗ َٔفس انًُظى خالل انحسكت  ثابخت إذا بقٛج يًٛصاحٓا ثابخت خالل انحسكت ،أ٘ إذا إحخفعج بُفس خػ  𝐹َقٕل أٌ قٕة 

  ذاتثحيفهىو شغم قىج- 3

ٔنكٍ يفٕٓو , نخْؼُٙ أ٘ َشاغ ٚحخاج نًدٕٓد ػعهٙ أٔ ػقهٙ"شغم"فٙ حٛاحُا انٕٛيٛت كهًت 

 فٕٓ يسحبػ بانقٕة ٔ االَخقالانشغم فٙ انفٛصٚاء نّ يدنٕل يحدد نهغاٚت 

فٙ احداِ غٛس يخؼايد يغ َقٕل إٌ قٕة يطبقت ػهٗ خسى يا حشخغم إذا اَخقهج َقطت حأثٛسْا 

أٔ حغٛس . (.........حغٛس ازحفاػّ ، أٔ حغٛس سسػخّ  ) حسكت ْرا اندسى  ، ٔ غٛسث احداِ انقٕة

 .(......حغٛس دزخت حسازحّ أٔ حشّْٕ  )خصائصّ انفٛصٚائٛت 

  .(J) زيصْا (Joule)اندٕل :  ٔ ٔحدحّ فٙ انُظاو انؼانًٙ نهٕحداث ْٙ W بـنشغم لزيص ٌ

 

II -شغم قىج ثاترح يطثقح عهى جسى صهة: 

شغم قىج ثاترح يطثقح عهى جسى صهة فً إزاحح - 1
 

  :شغم قىج ثاترح يطثقح عهى جسى صهة فً إزاحح يسرقيًيح- أ

),( يخدـٓت اَخقـال َقـطت حأثـٛس انقـٕة ABإذا كاَج  FM


فـإٌ , 

F اندداء انسهًٙ بٍٛ يخدٓت انقٕة شغهٓـا أثُـاء ْرا االَخقـال ْـٕ


 ٔ 

:    َكخبABيخدٓت االَخقال  

ABFFW BA .)(


 

)(..)cos(أ٘  ABFFW BA 


 شأٚت يشكهت بٍٛ  حٛث 

Fيخدٓت انقٕة 


  AB ٔ يخدٓت االَخقال  

 

  :جنحنًشغم قىج ثاترح يطثقح عهى جسى صهة فً إزاحح و- ب
, َقـسى انًسـاز إنٗ أخـصاء ال يخُاْٛت فٙ انصـغس َؼخـبسْا يسخقـًٛٛت

:   ْـilٕفٛكـٌٕ انشـغم اندـصئٙ أثُـاء اَخقـال خـصئٙ يخدـٓخّ  

ii lFFW  .)(


 .         

Fانشـغم انكـهٙ نهقـٕة 


:        ْـٕ يدًـٕع األشغـال اندـصئٛت 

BAiii FWlFlFFW   )(..)(


 
 

 B .ٔانًٕظغ انُٓائٙ  Aانبدئٙ  بم ٚخؼهق فقػ بانًٕظغ انر٘ ٚخبؼّ اندسى خالل حسكخّ ، ٚخؼهق بطبٛؼت انًساز شغم قٕة ثابخت ال
 

  وزٌ انجسى شغم- ج
قسٚبا يٍ سطح  ) بانُسبت الَخقال ال ٚخدأش بؼط انكٛهٕيخساث -

 ( حابثا   شدة يدال انثقانتg )ًٚكٍ اػخباز انٕشٌ قٕة ثابخت (األزض 

  يسخقـًٛٛتَقـسى انًسـاز إنٗ أخـصاء ال يخُاْٛت فٙ انصـغس َؼخـبسْا - 

AM1, M1M2, M2M3, MiMi+1, MnB   

WAB(𝑃  ) = 𝑃   . AM1 + 𝑃   . M1M2 + 𝑃   . MiMi+1 + 𝑃   . MnB  

           = 𝑃   . (AM1 + M1M2 + MiMi+1 + MnB) = 𝑃   . 𝐴𝐵      . 

Pيغ 


 (O; O; - mg)   ٔ𝐴𝐵       (xB – xA; yB – yA; zB – zA)  
 

         . WAB (𝑷   ) = mg (zA – zB) 

 
  يٕخّ َحٕ االػهٗ(O ;z)انًحٕز 

.  نهًـٕظؼٍٛ انبـدئٙ ٔ انُٓـائٙ نًسكـص قصـٕز اندسـى zA    ٔzBال ٚسحبػ شغـم ٔشٌ خسى إال باألَسـٕبٍٛ 



انشغم انًحرك وانشغم انًقاوو - د 
 :𝛼 ًٚكُّ أٌ ٚكٌٕ يٕخب أٔ سانب ٔذنك حسب قًٛت انصأٚت ٘ نشغم يقداز خبسا

فٙ ْرِ انحانت    𝛼 <𝜋/2 ≥0  إذا كاَج

 ٔبانخانٙ ٚكٌٕ شغم انقٕة  cos𝛼 > 0ٚكٌٕ 

F  يٕخب َقٕل أٌ انقٕةF  حُدص شغال

 يحسكا أ٘ أَٓا حساْى فٙ ححسٚك انحسى

 cos𝛼 = 0 حكٌٕ   𝛼=  𝜋/2 ذا كاَج ا

 َقٕل أٌ يُؼديا Fٔبانخانٙ ٚكٌٕ شغم انقٕة 

  ال حشخغمFانقٕة 

 cos𝛼 < 0 حكٌٕ   𝜋/2 < 𝛼≤  𝜋ذا كاَج ا

سانب َقٕل أٌ  Fٔبانخانٙ ٚكٌٕ شغم انقٕة 

ٔو ايقأيا أ٘ أَٓا حق حُدص شغال Fانقٕة 

 حسكت اندسى

   
 

  :شغم قىج عسيها ثاتد يطثقح عهى جسى صهة فً دوراٌ حىل يحىر ثاتد - 2

   َؼخبس خسًا صهبا فٙ دٔزاٌ ححج حأثٛس قٕة ثابخت

  يسخقـًٛٛتقـسى انًسـاز إنٗ أخـصاء ال يخُاْٛت فٙ انصـغس َؼخـبسْا ٌ

 :ْٕ  𝐹ٚكٌٕ انشغم اندصئٙ نهقٕة   𝛿𝜃ػُديا ٚدٔز اندسى بصأٚت 

𝛿 W( F ) =𝐹 × 𝛿𝑠      

𝛿W = 𝐹 × 𝛿𝑠      = F × 𝛿s ×cos( 𝛼)  
avec   𝛿s=r× 𝛿𝜃  

𝛿W = F × r× 𝛿𝜃 ×cos( 𝛼)  
 OH= cos( 𝛼) ×r  ا٘    cos( 𝛼)=OH/rيٍ خالل انشكم 

  𝛿W = F ×OH× 𝛿𝜃: َؼٕض فُدد 

  M(𝐹 )= F ×OH ًٚثم ػصو قٕة فٙ حانت دٔزاٌ F ×OH يغ

 𝛿W = 𝑀𝛥 (F)× 𝛿𝜃يٍ خدٚد 

  :ٚصبحF فإٌ شغم انقٕة  Δϴَديا ٚدٔز اندسى انصهب بانصأٚت ع

W(𝐹 )=∑𝛿𝑊 =∑ 𝑀𝛥(𝐹 ) × 𝛿𝛳 

  𝛿𝛳=Δϴ∑  يغ W(𝐹 )=MΔ(𝐹 ) ×∑𝛿𝛳 انقٕة ػصيٓا ثابج إذٌ 

 

 W(𝐹 )=MΔ(𝐹 ) ×Δϴ :شغم قٕة ػصيٓا ثابج يطبقت ػهٗ خسى صهب فٙ دٔزاٌ حٕل يحٕز ثابج

 

III -قدرج قىج 

  انقـدرج انًرـىسطح -1

 :  إلَدـاش ْـرا انشغـم t∆ ٔ انًـدة انصيـُٛت انـالشيت Wخـازج شغـم ْـرِ انقـٕة , حسـأ٘ انقـدزة انًخـٕسطت نقـٕة
t

W
Pm


 

 W  زيصْا Watt ٔحدة انقدزة فٙ انُظاو انؼانًٙ نهٕحداث ْٙ انٕاغ 

 

 :نقىج ثاترح يطثقح عهى جسى صهة فً إزاحح انقدرج انهحظيح- 2

fإذا أَدـصث قـٕة 


t خـالل يـدة شيُـٛت خـد قصـٛسة W شغـال خـصئٛا  : فـإٌ انقـدزة  انهحـظٛت نٓـرِ انقـٕٖ ْٙ 
t

W
P




                               

lFW: ٔ بًـا أٌ  ×


 ٌفـإ :
t

l
FP

.

.
×



ٌَسخُـخح برنـك أ:VFP


× 

Vحٛث  


 يخدـٓت انسـسػت انهحـظٛت نُقـطت حأثـٛس انقـٕة  

)P=F×V×cos .انقـدرج انهحظـيحأي ذعثير  VF


; ) 

 

 :نقىج ذاخ عسو ثاتد يطثقح عهى جسى صهة فً دوراٌ حىل يحىر ثاتد انقدرج انهحظيح- 3

fإذا أَدـصث قـٕة 


t خـالل يـدة شيُـٛت خـد قصـٛسة W شغـال خـصئٛا  : فـإٌ انقـدزة  انهحـظٛت نٓـرِ انقـٕٖ ْٙ 
t

W
P




                               

 قدزحٓا انهحظٛت أ٘ 𝛿W = 𝑀𝛥 (𝑭    )× 𝛿𝜃  :حدٚس اندسى إذٌ شغهٓااندصئٙ ٚكخب ػهٗ شكم Fانقٕة 
t

×)F(M



P 

 =ωيغ 
t

 انسسػت انصأٚت ندٔزاٌ اندسى انصهب 

 ×)F(MP :نقىج ذاخ عسو ثاتد يطثقح عهى جسى صهة فً دوراٌ حىل يحىر ثاتد انقدرج انهحظيحذعثير 

 

 انرهى


