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 :ف التجربةأهدا .1
 قياس معامل نابض معّين. .أ 

 ون حفظ الطاقة يف النابض.التحقق من قان .ب 

 

 املاّدة النظرّية: .2

 النابض:

النابض هو عبارة عن سلك مرن ملفوف بشكل لوليب. هذا النابض يشّغل قّوة عندما نقوم بشّده أو بضغطه، وهذه القّوة 

ناجتة عن مرونة النابض، هلذا ُنطلق عليها اسم قّوة مرونة النابض أو باختصار قّوة النابض ونرمز هلا بـ  elF . 

 ، حيث يتحقق أّن: x قّوة النابض هذه تتناسب تناسبا عكسّيا مع استطالة النابض

 elF kx (1) 

هو معامل التناسب وُيسّمى معامل النابض،  k تقاس نسبة لوضع االّتزان، و xاالستطالة )أو االنقباض(  حيث أّن

 ووحداته هي:

   N/ mk  (2) 

 هذا املقدار ُيعّبر عن مقدار القّوة اليت ُيشّغلها النابض عندما نقوم بشّده أو بضغطه مبقدار مرت واحد.

 ُتسّجل بالشكل التالي:  (1)عادة املعادلة 

 elF kx  (3) 

 .xأّن اإلشارة السالبة هي ألّن القّوة اليت ُيشّغلها النابض هي بعكس اّتجاه  حيث

 

 طاقة مرونة النابض:

عندما نقوم بشد النابض أو بضغطه فإّنه خيزن فيه طاقة، هذه الطاقة ُتسّمى طاقة مرونة النابض، أو باختصار طاقة النابض، 

وُيرمز هلا بـ  elU :وهي معطاة بالعالقة ، 

 21
el 2

U kx (4) 

 وباالنقباض.ووحداتها بالطبع اجلاول. هذه الطاقة هي دائما موجبة ومتماثلة باالستطالة 

 قانون حفظ الطاقة بالنابض:

اآلخر حبيث أّن النابض مثّبت من طرفه  kموجودا على سطح أفقي أملس بنابض معامله  mعندما نربط جسما كتلته 

سيطة، حبيث يتحّقق دورّية ُتسّمى حركة توافقّية بشد النابض وتركه، فإّن اجلسم يأخذ باحلركة حبركة بنقطة ثابتة، ونقوم ب

 قانون حفظ الطاقة يف كاّفة نقاط املسار، حيث يتحّقق أّن: 

 2 2 2 21 1 1 1
1 1 2 22 2 2 2

kx mv kx mv   (5) 
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2 املقدار 21 1
1 12 2

kx mv  2، واملقدار يف نقطة البدايةهو عبارة عن مقدار الطاقة الكلّية 21 1
2 22 2

kx mv دار هو عبارة عن مق

 الطاقة الكلّية يف نقطة النهاية.

 

 األجهزة واألدوات: .3

 نابض.  .1

 مسطرة طويلة. .2

 عربة. .3

 مسّجل زمن وأشرطة ورقّية. .4

 

 سري التجربة: .4

يف التجربة قسمان، األّول قياس معامل النابض، والثاني التحقق من 

 قانون حفظ الطاقة للنابض.

 األّول: اجلزء

 لقياس املسطرة جبانبه ونثّبت اخلاص، احلامل على نابض نعلق .1

 هو كما( للنابض األصلي الطول) الصفر نقطة وحنّدد االستطالة

 .(IIالشكل ) يف مبّين

 وزن ولكل النابض، على خمتلفة أوزان بتعليق نبدأ .2 W نقيس 

 االستطالة x، لالستطالة جدوال وحنّضر  x للوزن كداّلة 

 (.القّوة)

 اجلزء الثاني:

 .نثّبت طرف النابض يف طرف مسار أفقي .أ 

نربط طرف النابض خبيط طويل، ونربط الطرف الثاني بطرف عربة  .ب 

 معروفة. mكتلتها 

الطرف الثاني للعربة بشريط ورقي ومنّرره من مسّجل زمن  نوصل .ج 

 موضوع يف طرف املسار.

نثّبت مسطرة على طول املسار، حبيث ميكن قياس استطالة  .د 

 النابض.

 الشكل التالي ُيبّين هيئة التجربة:

 .النابض معامل لقياس هيئة:  شكل

  الطول األصلي
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مثال(، ونثّبت الشريط  10cmنقوم بشد النابض عن طريق سحب العربة حنو اليمني حبيث حنصل على استطالة معّينة ) .ه 

يف مسّجل الزمن، ونرتك العربة من حالة السكون، فتتسارع بتأثري قّوة النابض، وعندما يرختي اخليط فإّنها تستمر 

باحلركة على املسار بسرعة ثابتة. نسّجل استطالة النابض  x  ومقدار السرعة الثابتة اليت تتحّرك بها العربة v هذه .

 السرعة حنصل عليها من الشريط الورقي.

 ، ومنأل اجلدول التالي:vو  xنعود على عملّية القياس األخرية عددا من املّرات، ويف كل مّرة نسّجل  .و 

 mx  m/ secv 

  

  

  

  

  

 

 حتليل النتائج: .5

، وجند معامل النابض مبساعدة الرسم Wكدالة للوزن  xيف اجلزء األّول نرسم رمسا بيانيا يصف استطالة النابض  .1

 البياني.

، ومبساعدة ميل الرسم جند معامل xكداّلة الستطالة النابض  vيف اجلزء الثاني نرسم رمسا بيانيا يصف سرعة العربة  .2

 النابض.

 نقارن بني معاملي النابض اّلذين وجدناهما يف قسمي التجربة وحنسب نسبة اخلطأ. .3

 

 أسئلة حتضريّية: .6

 يف القسم األّول من التجربة. Wكدالة للوزن املعّلق على النابض  xماذا ميّثل ميل الرسم البياني الستطالة النابض  .1

بعد ارختاء اخليط يف اجلزء الثاني من التجربة وبني استطالة النابض هي:  vبرهن أّن العالقة بني السرعة الثابتة للعربة  .2

 /v k m x. 

k/ما هي وحدات املقدار  .3 m .وماذا ميّثل هذا املقدار 

 كيف نتحقق من  صّحة قانون حفظ الطاقة للنابض يف هذه التجربة؟ اشرح. .4

 

 

 

 مسّجل الزمن


