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 يغطي الواجب المنزلي المحاضرات التالية:

 . حركة توافقية بسيطة الطاقة الكامنة،اعتبارات الطاقة للحصول على :31المحاضرة 

، المدارات الدائرية، )سنناقش المقيدة وغير المقيدة، المدارات الهرب اإلتجاهيةسرعات  :31المحاضرة 

 .من المادة(، األنواع المختلفة للطاقة، القوةالمدارات البيضاوية الحقاً ض

 الزخم، مركز الكتلة. حفظالزخم،  :31المحاضرة 

 

 - 31المحاضرة رقم  بعد االنتهاء منهذا الواجب  استكمال حل مسائليجب  -
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 :جدا   صغيرةال للقطراتالهواء  قوة سحب 1-3

مكغ/044زيت هي كثافة الفي الهواء.  rمن الزيت ذات نصف قطر قدره  قطرةنطلق 
3

 ضمن ظرف. 

s C1=3.1*10/(kg/m) فإن ،04°ضغط جوي واحد عند درجة حرارة 
-4

 ، C2=0.85 kg/m
3

كم  .

خاضعة للحد الخطي للسرعة )في  السحبحتى تكون قوة  صغيراً  الزيت قطرةيجب أن يكون حجم 

هي كتلة  mg/C1r( .m ةالحدي السرعة(. في هذا النظام، تبلغ  1اطلقنا عليه تسمية النظام  اتالمحاضر

 (.القطرة

 

 

 :جدا   ات البطيئةسرعالعند  السحبقوة  1-2

بدالً متناسبة مع السرعة  لسحبقوة اتكون الغازات( بدالً من )خاصة في السوائل  البطيئة اتعند السرع

داخل  ُرميت m تبلغ كتلتهاكرة صغيرة  t=0ثابت. عند الزمن  C1، حيث F=-C1rvمربعها. مثالً من 

إلتجاه العمودي باالسرعة االبتدائية تبلغ  .x+باتجاه  u يكون لديها سرعة اتجاهية أفقية تدعىحيث بئل سا

y تسارع الجاذبية هو  اً، في حين إنصفرg. 

 .yو x ينتجاهااللحركة بل التفاضلية معادالتالاكتب 

 ؟tلكرة عند الزمن ل االتجاهية سرعةلاألفقي ل )المركبة( المكونما هو 

 ؟tلكرة عند الزمن ل االتجاهية سرعةلل العامودي  )المركبة( المكون ما هو

فوالذية الكرة لل الزمن بالنسبة كوني؟ وكم سمن قيمتها القصوى% 99السرعة العمودية  تبلغثانية  بعد كم

 أسقطناها في حساء الذرة أثناء المحاضرة؟التي إنش ¼  نصف قطر يبلغ  ذات

 بشكل ال نهائي؟ اً إذا أصبح الزمن كبير cو bي اب  و  كم ستكون نتيجة ج  

 

 

 البسيطة.التوافقية الحركة  1-1

، x=-0.20mو 0.20m  x=بين النقطتين (x)م يتحرك إلى األمام والخلف على محور السيناتيجس

 م عند النقطةي، يكون الجسt 0=عند الزمنبسيطة.  توافقية الحركةو 1.2s ولحركة هل الزمن الدوري

0.20m =x  اً صفر االتجاهية سرعتهتكون و. 

 الزاوي ؟ هاما هو تردد الحركة؟ وما هو تردد
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 ما هي سعة الحركة؟

 ؟ 0.10m  x-=؟ عند أي وقت سيصل إلى النقطة x 0= م إلى النقطةيعند أي زمن سيصل الجس

 ؟ x=-0.10mإلى النقطة ؟ ما هي سرعته عندما يصلx 0= م عندما يكون في النقطةيما هي سرعة الجس

  

 

 البسيطة. التوافقية الحركة 1-1

 غير متوفرة

 

 

 :النابض المتذبذب 1-1

م/ثا 3، يكون للكتلة سرعة t=0عند الزمن  .ثا 4.0، مدة الذبذبة )زنبرك( كغ معلقة بنابض3كتلة وزنها 

 م.4.1عن التوازن هو  االزاحةومقدار ، التوازن قطةن باتجاه

 .t > 0احسب موقع الكتلة لكل األوقات التي تكون فيها 

طاقتها و)عجلتها( تسارعها وسرعتها  ستكون حينذاكالتوازن، وكم  من نقطةول مرة ألالكتلة  ستمرمتى 

 الحركية وطاقتها الكامنة؟

طاقتها الحركية و )عجلتها( تسارعهاووكم ستكون سرعتها ، تغيير االتجاهمتى ستصل الكتلة إلى نقطة 

 وطاقتها الكامنة؟

 

 

 *:العموديالنابض  1-6

 في البداية يكون النابض في حالته العادية.  k=90 N/mمعلقة من السقف بنابض معامله  m= 2kgكتلة 

 ،t  0=الكتلة عند الزمن إذا أفلت في حالة سكون. والكتلة محمولة بيدك)غير متأثر بالكتلة(  )غير ممدود(

 ؟ماذا سيكون موقعها كدالة للزمن
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 *:نفق عبر األرض 1-7

تستطيع القطارات فائقة السرعة السفر من مدينة إلى أخرى عبر أنفاق مستقيمة تحت األرض. بالنسبة 

ة نصف الجاذبية كدالة للمساف )عجلة(  للحسابات التالية، افترض أن كثافة األرض ثابتة ليكون تسارع

r )  g=(GM/Rمن مركز األرض هو:  rالقطرية  
3

   

gx=-(GM/Rتسارع الجاذبية على امتداد سكة القطار هو: بة أثبت أن مرك
3
)x  حيث يكونx  ًمن مقاسا

 .نقطة منتصف السكة

بإهمال االحتكاك أو عدم اعتباره، أثبت أن حركة القطار على امتداد المسار/ السكة هي توافقية بسيطة 

زمنها الدوري مستقل عن طول المسار / السكة 
GM

r
T

3
2 

 يستغرقها قطار ما ليتدحرج بحرية على امتداد مسارهانطالقاً من حالة السكون، ما المدة الزمنية التي )ج( 

/ سكته من سان فرنسيسكو إلى واشنطن دي سي؟ وكم ستكون سرعته القصوى )عند نقطة منتصف 

 المسار(؟

 من الفصل األول حول طول المسار وعمقه. 33استخدم األرقام التي حسبتها في المسألة 

 

 

 :البندول 1-8

له الخيط  حيث أنبحررت الكرة من وضع السكون م. 0بنهاية خيط طوله  معلقة كغ3 تبلغ كتلتها كرة 

 (g=10m/sec2) المحور العموديعن ° 34زاوية 

 ؟عند أخفض نقطة للبندول الكرةما هي سرعة حركة 

 للمحور العمودي؟بالنسبة  °14زاوية قدرها  يشكل فيها الخيطما هي الطاقة الحركية في اللحظة التي 

 كغ؟ 6 الكرةكيف تتغير إجاباتك للسؤالين السابقين إذا كانت كتلة 
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 *:لقوة متغيرة العمل 1-9

تعتمد على الموقع كما هو موضح في الرسم  Fxإلى قوة  Xتعرض جسيم يتحرك على امتداد محور 

من هذا الرسم البياني، أوجد العمل الذي قامت به/ أنجزته القوة عندما يتحرك  .0.09البياني في الشكل 

 .X=8.0mإلى  X=Oالجسيم من 

 

 

 *:دفع علبة 1-31

. المحور األفقيمع  343جل صندوقاً ثقيالً خالل صعوده على منحدٍر مائل مشكالً زاوية مقدارها يدفع ر

 .4.00كجم في حين يبلغ معامل االحتكاك الحركي بين الصندوق والمنحدر  64تبلغ كتلة الصندوق 

 ة ثابتة؟متراً بسرع 0.0ما مقدار العمل الذي يجب على الرجل القيام به لدفع الصندوق إلى ارتفاع 

 جل يدفع الصندوق في إتجاٍه مواٍز لسطح المنحدر. رافترض أن ال

 

 

 *:(قطار الموت) األفعوانية 1-33

في لعبة أفعوانية على شكل عقدة تقع في مدينة مالهي، تتدحرج السيارات على إمتداد مساٍر ملتٍو في عقدة 

يشكل قوس دائرة يبلغ نصف قطرها  (. إذا كان الجزء العلوي من المسار0.30عمودية كاملة ) الشكل 

R=10m،  مالسرعة الدنيا التي يجب أن تكون السيارة في أعلى العقدة منطلقة بها بحيث التقع إلى

 األسفل؟

بها مالسرعة الدنيا التي يجب على السيارة أن تدخل  ،h=4mإذا كان ارتفاع أعلى نقطة في العقدة هو 

 تجاهل االحتكاك. ؟باتجاههامن أسفلها وهي منطلقة  العقفة

 

 :نابض أفقي مع احتكاك 32-1

 sµ 0.30=ما االحتكاك بين الكتلة والطاولة ه معامال مستوية. كغ موضوعة فوق طاولة3كتلة وزنها 

. نسحب k = 80N/m فيهلنابض اثابت يساوي بنابض أفقي  بالحائط مربوطةالكتلة  ،kµ  0.20=و

m/sec 10 = من حالة السكون. استعمل تنطلق الكتلة ونشد النابض ثم نترك الكتلة
2

 g. 
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 الكتلة ثابتة عندما نتركها؟ الذي تبقى بموجبهما هو الحد األقصى لتمدد النابض 

باتجاه الحائط، في أي موضع يكون للكتلة  خفيفة جداً  دفعة دفعهاالكتلة في هذه الوضعية و في حال وضع

 أقصى سرعة؟

 

 

 :يعمل بندول 1-31

)بدون سرعة( عندما  الكرةنترك  .m تساوي كتلةلها  ثقل وكرة lال كتلة له بطول يتألف من خيط  بندول

يكون الخيط بزاوية 
4
θ  على مسافة  مسمار. ولدينا للمحور العموديبالنسبةL عندما  الخيط، أسفل قمة

 .بالمسماريصطدم الخيط  البندول في األسفل،  يتأرجح

)الموجود( أسفل المسمار مع العمود بعد اإلصطدام  التي يصنعها الخيط  α القصوىما هي الزاوية 

 ؟بالمسمار

هل  حينذاك؟ αالزاوية القصوى  سيكون مقدار, كم voإبتدائية مقدارها  مماسيةبسرعة  الكرةإذا أطلقنا 

 ؟تأثيراً هنا المماسيةيشكل إتجاه هذه السرعة 

 

 

 :متحرك نقلاسقاط حقيبة على حزام  1-31

 متحرك. هل يكون اإلحتكاك حركي أو ساكن؟ نقلحزام فوق  ثابتةوضعت حقيبة  

، إلى الجهة اليسرى ، بالنسبة إلى الحزام،تتحرك وهكذا فإن الحقيبة سوفالحزام يتحرك إلى اليمين، 

إلى أن تصل  تتسارع الحقيبة نحو الجهة اليمنىاليمين،  باتجاهعلى الحقيبة مؤثرة هناك قوة بالتالي فإن و

 ؟ أم مساوياً للصفر؟اً ؟ أم سالباً العمل الذي يقوم به اإلحتكاك على الحقيبة موجب هل .إلى سرعة الحزام

 على الحقيبة؟ المؤثرةللقوة  هي المركبة األفقيةما  ،سرعة الحزامإلى بعد أن تصل الحقيبة 

 

* 
 الطبعة الثالثة -الفيزياء للمهندسين والعلماء -أوهانيان وماركيت 

 


