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 06الواجب المنزلي 

 

 يغطي الواجب المنزلي المحاضرات التالية:

 من المهم القراءة عن الموضوع قبل المحاضرة

، لحظة العطالة/ القصور الذاتي، نظرية المحور المتعامد الدوارة األجسام الصلبة :91المحاضرة  -1

 يوترونية، النجوم النابضة. والمحور المتوازي، الطاقة الحركية الدوراة، دواليب الموازنة، النجوم الن

الزخم الزاوي، عزائم الدوران، حفظ الزخم الزاوي، النجوم النيوترونية الدوارة، اإلنهيار : 00المحاضرة  -2

 النجمي.

 - 00يجب استكمال حل مسائل هذا الواجب بعد االنتهاء من المحاضرة رقم  -
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 مروع اصطدامحادث  6-9

كغ خالل انطالقهما  1455و 045على التوالي  تهماباتجاه متقابل تبلغ كتل ن تسيرانيتصطدم مقدمتا سيارت

 ن بعد التصادم.يكم/سا في اتجاه متضاد. علماً بأنهما بقيتا متالصقت 05بسرعة 

a)  بعد االصطدام مباشرةً. )السيارتين المتالصقتين( لحطاملاإلتجاهية سرعة الأوجد 

b) وبعد االصطدام. أوجد الطاقة الحركية لكل من السيارتين قبل 

c)  م. أوجد تسارع مقصورة الركاب 5..5تنكمش كل من مقدمتي السيارتين خالل التصادم بمقدار

 )مقارنة باألرض( ؛ اعتبر أن تسارع كل من السيارتين كان ثابتاً خالل االصطدام. لكل سيارة

 

 تصادم كرات الثِقَْل  6-0

(a بحيث تتماسان    كل منهما ان بحبلين يبلغ طولكرتان فوالذيتان صغيرتان متماثلتان متدليتان/ معلقت

إذا سحبنا إحدى الكرتين  .معلقتان بشكل مستقيم ومتدليتان إلى األسفل في وضعهما المتوازنعندما تكون 

مع العمود ثم تركناها، فإنها ستصطدم بشكل مرن مع  Өإلى الخلف إلى أن أصبح الخيط يشكل زاوية 

 سترتفع الكرة األخرى؟الكرة األخرى. كم 

(b بكرتين من معجون الجير فإنهما سوف تصطدمان بشكل غير مرن  نين الحديديتياستبدلنا الكرت إذا

 . كم سترتفع الكرتان معاً؟تبقيان متعلقتان ببعضهما بعضاً 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ө 



 الميكانيك الكالسيكي –إم أي تي 

ةالواجبات المنزلي  

 

  06 الواجب المنزلي 3

 

 التزلج على الجليد 6-3

عديم االحتكاك. يزلج جون يجلس كل من جون وصديقته نانسي بدون حركة على مزلجتين فوق جليد 

م/ثا بالنسبة لزالجته )أي بعد أن تبدأ الكتلة 3نانسي بسرعة قيمتها باتجاه كغ عبر الجليد 15كتلة وزنها 

م/ثا(. تمسك نانسي الكتلة وتزلجها إلى 3بالحركة فالسرعة اإلتجاهية النسبية للكتلة بالنسبة لمزلجته هي 

بدون الكتلة اإلضافية (كغ 155تها. تبلغ كتلة جون ومزلجته معاً م/ثا بالنسبة لمزلج3جون وبنفس السرعة 

 كغ. 05، في حين تبلغ كتلة نانسي ومزلجتها معاً )كغ15

a)  ما هي سرعة مزلجة جون وما هي سرعة الكتلة بعد أن أطلقها جون؟ 

b) ما هي سرعة مزلجة نانسي فور إمساكها بالكتلة؟ 

c) بعد أن تطلقها نانسي عائدةً إلى جون؟ ما هي سرعة مزلجة نانسي وما هي سرعة الكتلة 

d) ما هي سرعة مزلجة جون بعد أن يمسك بالكتلة؟ 

e) ما هو مجمل الطاقة الحركية للكتلة والمزلجة بعد أن يطلق جون الكتلة؟ 

f) ما هو مجمل الطاقة الحركية للمزلجتين والكتلة بعد أن تمسك نانسي بالكتلة مباشرةً؟ 

g) تين والكتلة بعد أن تطلق نانسي الكتلة مباشرةً ؟ما هو مجمل الطاقة الحركية للمزلج 

h) ما هو مجمل الطاقة الحركية للمزلجتين بعد أن يمسك جون بالكتلة؟ 

i) تزداد الطاقة الحركية أحياناً. من أين تأتي تلك الطاقة؟ 

 

 تصادم األقراص المطاطية الصلبة 6-4

اإلحتكاك، لتصادم مرن. ويتحركان بشكل أفقي على سطح عديم  m2و m1يخضع قرصين، كتلتهما 

على التوالي كما قيست من مركز إطار كتلة كل منهما )اإلطار الذي v1 ، v2 كانت سرعتهما قبل التصادم

 يكون فيه مركز الكتلة في حالة سكون(.

a)  ؟مركز الكتلة لالطار المرجعي ل بالنسبةما هي سرعتيهما بعد التصادم، كما تقاس 

b) ا بعد التصادم؟هل يمكنك أن تحدد إتجاهي حركتهم 

c)  مركز الكتلة ؟لالطار المرجعي ل بالنسبةكم كانت الطاقة الحركية الكلية قبل التصادم 

d)  ؟مركز الكتلة لالطار المرجعي ل بالنسبةكم كانت الطاقة الحركية الكلية بعد التصادم 
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 اإلرتداد المفاجئ، عرض المحاضرة 6-5

م 3قمنا بإسقاط كرة تنس على السطح العلوي لكرة سلة أثقل منها بكثير من ارتفاع  اتفي المحاضر

رتفاع الذي وصلت له الكرة المرتدة م. احسب اال3رتفاع أكبر بكثير من تقريباً. ارتدت كرة التنس با

ض ومن ثم بتقريب االرتداد كنتيجة تصادمين أحاديي األبعاد يحدث فيهما أن ترتد أوالً كرة السلة عن األر

تصطدم مع كرة التنس الساقطة. وهكذا في هذا التصادم الثاني يكون للكرتين سرعتين في اتجاهين 

 متعاكسين. افترض أن التصادمين كانا مرنين.

 

 حركة مركز الكتلة والطاقة الداخلية 6-6

ينفجر بعد  م/ثا على سطح أفقي عديم اإلحتكاك.305كغ في بُعٍد واحد بسرعة .يتحرك جسم تبلغ كتلته 

تجاه األولي/المبدئي االبنفس على التوالي وبسرعة اتجاهية  كغ4كغ، 2ذلك وينقسم إلى قسمين بكتلة 

 م/ثا على التوالي.455م/ثا و205للحركة قدره 

a) ما هو الزخم الكلي قبل وبعد إنفجار الجسم؟ هل تم الحفاظ على الزخم؟ 

b) سم؟ وهل الطاقة الميكانيكية محفوظة؟ة الحركية الكلية قبل وبعد انفجار الجما هي الطاق 

c) ما هي السرعة االتجاهية لمركز الكتلة قبل انفجار الجسم وبعده؟ هل تتغير؟ 

d)  أجب عن السؤالa  وb مع تقدير كل الكميات في مركز الكتلة كإطار مرجعي. هل تتغير لكن و

 أي من استنتاجاتك؟

 

 

 كتل متأرجحة تتذبذب على طاولة عديمة اإلحتكاك  6-7

ويمكن تجاهل كتلة النابض.  ؛3mهي  Bوكتلة  mهي  Aنابض. كتلة طرفي ان بتمرتبط Bو  Aكتلتان 

. النظام موضوع على  U0تساوي  المضغوط الطاقة الكامنة المخزنة في النابضو kثابت النابض هو 

ْر النابض المضغوط عند الزمن  لذي تكون فيه ا ؛t=0سطح مستو لطاولة عديمة اإلحتكاك. يُْطلَْق/ يَُحرَّ

 سرعة كال الكتلتين صفراً.

a)  للنظامبتدائية هي الطاقة الميكانيكية الكلية االما (A و B؟)والنابض 
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b)  ما مقدار الطاقة الكامنة المحفوظة في النابض عندما تكون الطاقة الحركية لكل منA وB  يه 

KA  وKB على التوالي؟ 

c)  في وقت ما تكون سرعةA  مساويةvA كم تكون سرعة . B إذاً؟ 

d)  إذا كانتA  تتحرك بإتجاه+x في أي إتجاه تتحرك .B إذاً؟ 

e)  ما هو الزمن الدوريT لذبذبة الكتلتين؟ 

 

 إصطدام البروتونات،  6-8

 غير متوفرة

 

 مركبة الفضاء 6-1

يتوجب على مركبة فضاء زيادة سرعتها عند طريق إشعال صواريخها الدافعة. سرعة غاز العادم 

15كم/ثا، وكتلة المركبة حوالي  2.0حوالي  بالنسبة للمركبة هي
0 

كغ. ما هي كتلة الوقود المستعمل لزيادة 

 كم /ثا؟ 0.0كم /ثا إلى 0.5السرعة من 

 :مالحظة

 fv( إلى السرعة والكتلة في زمٍن الحق )iMو ivالتي تربط السرعة والكتلة ) المعادلةاستعمال  كيمكن

 .exu( معطية سرعة غاز العادم fMو
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 Vُزَحل  6-90

مليون كيلوغرام. كان  2.00و حيث كان له كتلة ابتدائية قدرها لفي برنامج أبو  Vاستعمل صاروخ ُزَحل 

x10معدل اإلحتراق للصاروخ 
3

 34طناً في الثانية( والذي يشكل دفعاً بقوة  14كغ /ثا .)حوالي  13.0
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طن(. لنفترض بأن اإلطالق  005مليون كيلوغرام ) 5.00مليون نيوتن. كانت الكتلة النهائية للصاروخ 

ويعد  )وفي اشتقاقات تبلر( تجاهلنا سحب الهواء. بأكمله عمودي إلى األعلى. في نقاشاتنا في المحاضرات

الطبع تبسيطاً مفرطاً، ألن سحب الهواء يجب أن يلعب دوراً كبيراً. يمكنك تجاهل سحب الهواء كذلك هذا ب

g= 10 m/secاستخدم 
2

. 

a) كم كانت سرعة العادم؟ 

b) كم استمرت مدة احتراق المحركات )يدعى هذا زمن الحرق(؟ 

c) كم كان تسارع اإلقالع؟ 

d) كم كان مقدار التسارع قبل وقوف المحركات مباشرةً؟ 

e) م كانت السرعة النهائية للصاروخ؟ك 

 

 صاروخ الكاز، 6-99

 ةغير متوفر

 

 


