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تغير الطاقة  بدراسة  حول الدورة التكوينية المتعلقةتقرير 

والطاقة Epp  و طاقة الوضع الثقالية Ec الحركية

باستعمال تكنولوجيا  لجسم في سقوط حر Emالميكانيكية 

 Aviméva et Regressi:  المعلوميات واالتصال 
 

 

 الكىض أيىب:                    الكاهل االسن
 

  رياضيت علىم باك اولى:                            القسن
 

 والكيوياء الفيزياء:                              الوادة
 

 بها بايج الخأهيليت الثاًىيت بالوؤسست االعالهياث قاعت:                       الوكاى
 

 50:11الساعت الى 50:11الساعت هي 7152 دجٌبر 51 الجوعت:                      حاريخ
 

  لــــــجٌك رشيد االسخاذ:                      إشراف ححج
 

 7150/7152:                  الدراسيت السٌت
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 جقدًم غام للدوزة الخكىٍييت: 

ز           ال غلى كل مجهىداجك التي قمذ بها مً اجل اهجاح أأسخاذي الػٍز ود ان اشكسك شكسا جٍز

 . بقاغت الاغالمياث باملؤسست الثاهىٍت الخأهيليت باًذ باها هره  الدوزة الخكىٍييت

باسخػمال  كسة الخيس في سقىغ خس هدى الاسفلوالتي شملذ الدزاست الحسكيت و  الؼاقيت ل 

 Regressiو  Avmicaالبرهمين :   

 

 

 

 اهداف الدوزة الخكىٍييت)اليشاغ(: 

  حػلم كيفيت الخػامل مؼ بػع البراهم في الحاسىب مخلAvmica  وRegressi 

 .في الكمبيىجس ً ً الػىاٍو  حػلم كيفيت زسم البياهاث وجدٍو

 .الدزاست الؼاقيت والحسكيت لكسة الخيس 

 .حػلم كيفيت الحساب بىاسؼت الػالقاث في الحاسىب 

  .حػلم كيفيت قساءة وفهم املىدىياث 

  حػلم كيفيت جمثيل املػؼياث غلى بسهمRegressi 

 .حػلم كيفيت جدىٍل الىخائج املدصل غليها الى مبيان 
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 الاوشؼت املىجزة: 

 يت.بدئخس هدى الاسفل اػلقذ بدون سسغت  جصىٍس كسة الخيس بىاسؼت كاميرا زقميت في سقىغ 

 الدزاست الحسكيت والؼاقيت لكسة الخيس ذاث الكخلتm=57g  وقؼسهاR=63mm 

  اسخػمال بسهمAvmica   ؽ املدصل غليه وحػدًله.مً اجل  اسخغال  الشٍس

 40جددًد مىاطؼ كسة الخيس كلms 

  ًازسال جدول القياساث املدصل غليه مAvmica  الى بسهم أخس ٌسمىRegressi  مً اجل

 خساب قيم السسغت للكسة والؼاقت الحسكيت وػاقت الىطؼ الثقاليت والؼاقت امليكاهيكيت.

  زسم مىدىياث الؼاقت الحسكيتEc  و وػاقت الىطؼ الخقاليتEpp  والؼاقت امليكاهيكيتEm 

 بىاسؼت هفس البرهم. 
   

 :الخؼىاث املخبػت 

 
   

بدون سسغت بدئيت غلى غلى مً  R=63mmوقؼسها  m=57gهقىم باػالق كسة الخيس داث الكخلت     

وهقىم بخصىٍسها بىاسؼت كاميرا زقميت ،هسسل الفيدًى املدصل غليه الى بسهم m3سؼذ الازض 

مً اجل مػالجخه والدي ًمكىىا مً اطافت مػلم الى هدا الفيدًى وهددد مىاطؼ  Avmicaٌسمى 

)املدة  t)املسافت املقؼىغت مً ػسف الكسة(وyمً اجل جددًد كل مً قيم  ms 40الكسة كل 

 :وباسخػمال الػالقاث الخاليت طؼ (،الزمىيت املىافقت لكل مى 

 Ec=1/2×m×V×V 

 Epp=m×g×y+c     ولدًىاc=0    إذنEpp=m×g×y خيث g شدة ثقالت الازضهى 

 Em=Ec+Epp  
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 :ىدصل غلى الجدول اسفلهف

 

t y v Ec Epp Em 

s m m/s J J J 

0 2.97 -0.1393 0.0005529 1.693 1.693 

0.04 2.97 -0.5321 0.008071 1.693 1.701 

0.08 2.93 -0.925 0.02439 1.67 1.694 

0.12 2.88 -1.4 0.05586 1.642 1.697 

0.16 2.83 -1.75 0.08728 1.613 1.7 

0.2 2.74 -2.15 0.1317 1.562 1.694 

0.24 2.65 -2.6 0.1927 1.511 1.703 

0.28 2.54 -2.9 0.2397 1.448 1.687 

0.32 2.41 -3.3 0.3104 1.374 1.684 

0.36 2.28 -3.625 0.3745 1.3 1.674 

0.4 2.12 -4.05 0.4675 1.208 1.676 

0.44 1.96 -4.5 0.5771 1.117 1.694 

0.48 1.76 -4.9 0.6843 1.003 1.687 

0.52 1.56 -5.3 0.8006 0.8892 1.69 

0.56 1.34 -5.62 0.9002 0.7638 1.664 

0.6 1.11 -5.988 1.022 0.6327 1.654 

0.64 0.861 -6.32 1.138 0.4908 1.629 

0.68 0.602 -6.642 1.257 0.3431 1.6 

0.72 0.33 -6.929 1.368 0.1881 1.557 

0.76 0.0472 -7.217 1.485 0.0269 1.511 
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 tوالدي ًخكىن مً غمىدًً فقؽ )الػمىد Avmicaبػد هقلىا للجدول املدصل غليه مً ػسف   

ت والؼاقت الحسكيتRegressi( الى بسهم yوالػمىد  وػاقت الىطؼ الثقاليت Ec لحساب سسغت الكٍس

Epp والؼاقت  امليكاهيكيت Em :وبىفس البرهم هدىل الجدول الى املبيان املمثل اسفله 

      

 
 جدليل املبيان : 

 مً خالل املبيان املدصل غليه ًدبين لىا ان :

 .ًػاقت الىطؼ الثقاليت جدىاقص مؼ الزم 

 .ًالؼاقت الحسكيت جتزاًد مؼ الزم 

  الؼاقت امليكاهيكيت جىدفظ مؼ مسوز الزمً وهكخبEm=cte 

 خالصت:  
 

 جىدفظ اجىاء السقىغ الحسهدى الاسفل بيىما الؼاقت الحسكيت Em وسخيخج ان الؼاقت امليكاهيكيت  

Ec سجتزاًد الن سسغت كسة الخي(V)  الخقاليتجزداد مؼ مسوز الزمً وجدىاقص ػاقت الىطؼEpp  الن

 غً سؼذ الازض ًدىاقص مؼ مسوز الزمً.((yسازجفاع كسة الخي

اي ان هىاك جبادل ػاقي بين ػاقت الىطؼ الثقاليت والؼاقت الحسكيت ،خيذ جخدىل هده الاخيرة الى 

اي ان  الؼاقت الحسكيت بيىما مجمىغهما )الؼاقت الحسكيت+ػاقت الىطؼ الثقاليت ( ًبقى جابثا

 الؼاقت امليكاهيكيت جبقى جابثت.

 (s)t
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Em (J)evolutin des energies (Ec;Epp; Em) de la chute 
libre d'une balle de teniss
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 الخقييم: 
 

مً اجل خساب الؼاقت الػادًت  الػملياث الحسابيت الالت الحاسبت و  بدل اسخخدام             

وػخمد غلى  مدخمل ـالتي ًكىن فيها خيز الخؼالحسكيت وػاقت الىطؼ الثقاليت وللؼاقت امليكاهيكيت وا

باالطافت الى الدقت الػاليت في وفي وقذ وجيز  اًظا لحساب هده الؼاقاث بكل دقت  Regressi بسهم 

 . ,لمتري يبدل الاغخماد غلى الىزق امل زسم املبياهاث

                  


