حركة دوران حسم صلب حول حمور ثابت
Mouvement de rotation d’un solide autour d’un axe fixe
 .Iالعالقة األساسية للتحريك يف حالة الدوران حول حمور ثابت
 .1تذكري ( عزم قوة)
عزم قوة بالنسبة حملور الدوران
واملسافة  dاليت تصل عووديا احملور
ويرمز إليه ب

(

حيث

ثابت ومتعامد مع مستوى خط تأثريها ،هو جداء الشدة  Fهلذه القوة
وخط تأثريها ) أي ا اصغر مسافة بني احملور وخط تأثري القوة (
F.d

=

(

 .وحدة العزم يف النظام العاملي هي (N.m

 .2نص العالقة:

يف معلم مرتبط باألرض  ،يساوي جمووع عزوم القوى املطبقة على جسم صلب يف دوران حول حمور ثابت (∆)،يف ك حلظة  ،جداء عزم
القلور  JΔوالتسارع الزاوي للجسم:


M
(
F
)  i

حيث:

جمووع العزوم بالنسبة للوحور  Δللقوى املطبقة على اجلسم الللب وحدته ). (N.m

 :عزم قلور اجلسم الللب بالنسبة للوحور (kg.m²) Δ
 :التسارع الزاوي للجسم الللب )(rad.s–2

ملحوظة:

 إدا كان التسارع الزاوي منعدما
 إدا كان التسارع الزاوي ثابتا

 ،تكون حركة اجلسم الللب حول احملور (∆) حركة دورانية منتظوة .
 ،تكون حركة اجلسم الللب حول احملور (∆) حركة دورانية متغرية بإنتظام

 .3تعابري عزم قلور ألجسام متجانسة ذات األشكال هندسية بسيطة

يتعلق عزم قلور حسم صلب متجانس بأبعاده وبكتلته

.II

تطبيق :حركة جمووعة ميكانيكية يف حالة أزاحة و دوران حول حمور ثابت

تتكون اجملووعة املوثلة يف الشك من :
قابلة للدوران بدون احتكاك حول احملور .Δ
– بكرة متجانسة شعاعها  rو كتلتها
– جسم صلب ) (Cكتلته ميكنه االنزالق بدون احتكاك فوق مستوى مائ بزاوية
 α=30°بالنسبة للوستوى األفقي.
– خيط غري قاب لالمتداد ذي كتلة مهولة ملصوف من أحد طرفيه حول جمرى البكرة
 ،و مشدود من طرفه الثاني باجلسم ). (C
عزم قلور البكرة بالنسبة حملور دورانها  Δهو:
 إستتوار

دراسة حركة البكرة

 -1اجرد القوى املطبقة على البكرة .
 -2بتطبيق العالقة األساسية للتحريك على حركة البكرة  ،أوجد تعبري

شدة القوة اليت يطبقها اخليط بداللة

و و .

دراسة حركة اجلسم((C

 -1اجرد القوى املطبقة على ااجلسم (. )C
 -2بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على ااجلسم ( )Cأوجد :
 -1.2تعبري شدة القوة اليت يطبقها السطح على ( )Cبداللة  mو  gو α
 -2.2تعبري Tشدة القوة اليت يطبقها اخليط على ( )Cبداللة  mو  gو و α
 3.2استنتج تعبري التسارع بداللة و  mو  αو ،gماهي طبيعة احلركة
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