
 طاولة القوى

 الهدف من التجربة :

ً  تعيين محصلة قوتين  .وتحليلية وبيانيةعملية  بثالث طريق مقداراً واتجاها

 نظرية التجربة :

درجة له مركز  360وهي عبارة عن قرص مدرج  طاولة القوىأ ـ الطريقة العملية : وذلك عن طريق استعمال 

عن طريق إيجاد قوة ثالثة و وإتجاهها)زاويتها مع صفر القرص( معروفة.قوتان كل منهما قيمتها  تعلق عليه

المحصلة مساوية للقوة الثالة وبالتالي تكون  مركز القرص، بحيث يصبح مركز الحلقة منطبقا علىة نمواز

 بالمقدار ومتعاكسة معها باإلتجاه.

R = 𝐹3       ,                        𝜃𝑅   = 𝜃3 –180 – 𝜃𝑅   = 𝜃3 –180 – 𝜃1                                     

للورقة  صغير بالنسبة الرسمكون ي)بحيث ال ب ـ الطريقة البيانية : وذلك عن طريق تعيين مقياس رسم مناسب

بحيث يعبر كل سنتيمتر في الرسم عن مقدار قوة معينة  (من ورقة الرسم  أكبرالتي نرسم عليها وال كبير 

ثم نقسم قيمة كل قوة على مقياس الرسم لنحصل على طول كل  (cm=25gw1)مثال القوى المعطاة  معناسب تي

ونرسم جهه ككمية مت )بإستخدام المنقلة(وبعد ذلك نقوم برسم القوة األولى بزاويتها عن األفقيمنهما بالسنتيمتر 

 الذي يمثلالسهم  نهاية منوة الثانية القنرسم  هاسهماً يعبر طوله عن مقدار القوة وزاويته عن اتجاهها ، وبعد 

ونرسم سهماً يعبر طوله عن مقدار القوة الثانية  األفقي علىنحدد زاويتها بحيث بنفس الطريقة  القوة األولي

هذا ول ط ونهاية القوة الثانية بسهم ثالث، بعد ذلك نقوم بالتوصيل بين بداية القوة األولىو، وزاويته عن اتجاهها

ثم بضرب النتيجة بمقياس الرسم للحصول على قيمة بوحدة السنتيمتر  مقدار القوة المحصلة  يساوي السهم 

المحصلة بالوحدة األصلية للمعطيات.أما زاوية المحصلة فنقيسها بالمنقلة مع إتجاه القوة األولى ونسجل النتائج 

 .في جدول يلخص نتائج الطرق الثالث لمقارنتها)والسؤال اي طريقة أكثر دقة؟(

معرفة مقدار بخاصة بالمتجهات والقوانين ال بإستخدام وهي الطريقة الحسابية ج ـ الطريقة التحليلية : 

 ، ة بين القوتينزاويومعرفة ال 𝜃2و  𝜃1وزاوية كل منهما 2Fومقدار القوة الثانية  1Fاألولى القوة

   𝜃   =  𝜃2 – 𝜃1                                                         

 بالعالقة : Rمقدار المحصلة  نحسب

𝑅 =  √𝐹1
2 + 𝐹2

2 +  2𝐹1𝐹2 cos θ 

 : مع إتجاه القوة األولي من العالقة 𝜃𝑅حسب زاوية المحصلة تلمعرفة إتجاه المحصلة و

𝜃𝑅 =  𝑡𝑎𝑛−1  [ 
𝐹2 sin 𝜃

𝐹1 +  𝐹2 cos 𝜃 
]  


