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 07الواجب المنزلي 
 

 يغطي الواجب المنزلي المحاضرات التالية:

 ، األجسام المتذبذبة، الحلقات.العزائم: 21المحاضرة 

  شطيرة اللحمقوانين كبلر، المدارات اإلهليلجية،األقمار الصناعية، تغير المدارات، : 22المحاضرة 

 رونية والثقوب السوداءوالنجوم النيوت النجوم الثنائيةودوبلر  تأثير : 23المحاضرة

أدوات ضبط اتجاه وتوازن الطائرات والسفن/ دوالب الزخم: دوالب حركة التدحرج، : 24المحاضرة 

 .غير حدسية أو بديهية إلى حٍد كبير، الموازنة الكهربائي

 

 -  24 المحاضرة رقم بعد االنتهاء منهذا الواجب  استكمال حل مسائليجب  -
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 *:متعدد المراحلالصاروخ  7-1

  ال يوجد

 

 

 :المقالع قذيفةات مواجه 7-2

لحفظ الطاقة  نتهاكا  اقد يبدو األمر . مواجهتها لكوكبطاقة ميكانيكية عند  كتسابا السفن الفضائية تستطيع

أسهل طريقة  .للكوكب يةطاقة المدارالهي على حساب  المكتسبةالطاقة . ليس كذلكه الميكانيكية، ولكن

تصادم أحادي البعد. أنها على أساس  نتعامل مع الحالةأن  حدوث ذلك من حيث المبدأ هو لرؤية كيفية

وكتلة  ،v مباشرة   المواجهة"-"التصادمما قبل اإلتجاهية ل سرعةالو mلتكن كتلة المركبة الفضائية 

في  اعلما  بأنهمالشمس  إلى نسبة  هما  اإلتجاهيتين كال السرعتين  V.اإلتجاهية وسرعته Mالكوكب 

 تبلغ Vو vبين  الواقعة الزاوية . وهكذا فإنتجاهين متعاكسينا
0

 تدورأن السفينة الفضائية  افترض. 081

الفضائية بعد  السرعة االتجاهية للسفينةفإن  وبالتالي .المعاكستجاه في اال وتغادرهحول الكوكب 

 .Vستكون بنفس اتجاه  المواجهة"-"التصادم

(a بالنسبة لكل منلمواجهة ما هي سرعة السفينة بعد ا m ،M،سرعة ماو .قبل المواجهة تهاسرع ماو

 الكوكب قبل المواجهة؟

(b  كم/ثا )هذه01 تساوي كم/ثا وسرعة الكوكب01إذا كانت سرعة السفينة قبل المواجهة تماما  تساوي 

 سرعة السفينة بعد المواجهة تماما ؟ إذا   للمشتري(، فما هي يةسرعة المدارال هي

(c طاقتها؟  مقدار زيادة كغ فكم0111لسفينة ا ت كتلةانإذا ك 

 

 

 *:الجليد متزلجة  7-3

 القصور الذاتي )عزم العطالة( عزم ذراعيها بشكل أفقي من أجل أن تزيد من الدوار الجليد تمد متزلجة

ذراعيها إلى  تخفض القصور الذاتي )عزم العطالة( عزم ، ومن أجل أن تنقص منعموديحول محور 

بين هاتين  عزم القصور الذاتي )عزم العطالة(حسب االختالف في اعلى جانبيها.  عموديبشكل األسفل 

 وتبلغ كتلتهم 1..1 منتظم الشكل يبلغ طولهقضيب رفيع  هو. افترض بأن كل ذراع للذراعينالوضعيتين 

 م من محور الدوران.1.01على بعد  بالكتفمعلق وكغ  0.8
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 مالحظة:

21استخدم 

12
Ml للذراع الممتد افقيا . عزم العطالة/ القصور الذاتي حول مركز الكتلةل 

 

 

 *:نظرية المحور الموازي/ المتوازي 7-4

 أعاله. نفس المسألة السابقة

 

 

 *:النجوم النابضة 7-5

معدل  يتناقصمن نيوترونات ملتصقة ببعضها.  بالكامل تقريبا  تتألف  دوارةالنجوم النابضة هي نجوم 

 أنواعبشكل متدرج إلى  الدورانية وذلك لتحول الطاقة الحركية ا  النجوم النابضة تدريجيمعظم ران دو

1.5x10من أنواع الطاقة بتأثير عوامل احتكاك معقدة. بفرض لدينا نجم نابض بكتلة تساوي  أخرى
30

كغ  

1.0x10تباطئ بمعدل يالثانية، وفي دورة  0.0كم يدور بمعدل  01وبنصف قطر قدره 
-15

دورة/ثا 
0

 . 

 ؟ إذا بقي معدل تناقص الطاقةالدورانية الطاقة تتناقص بهالذي  أو الواط في الثانية( بالجول)ما هو المعدل 

 كروي الشكلأن النجم  افترض؟  )عن الدوران( حتى يتوقف النجم الالزمما هو الزمن فثابتا   هذا

 الكتلة. / منتظممتجانسو

 

 :مالحظة

 :للحالة هولذاتي عزم العطالة/ القصور ا

2382 m kg104.2
5
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 *:العمودية نظرية المحور العمودي 7-6

 l هي هوأبعاد M كتلتهالشكل  منتظم لطبق رفيع مربع القصور الذاتي )عزم العطالة( عزم أوجد معادلة

l * l يدور حول محور يمر من مركز الطبق وعمودي عليه.و 

 

 

 .لعزم الدورانتغير الزخم الزاوي تبعاً  7-7

 ال يوجد

 

 

 *:لعزم الدورانالقرص تبعاً  دوران 7-8

يدور بحرية حول محور افقي مثبت. ربط حبل حول إطار القرص وترتبط به كتلة  Mلدينا قرص بكتلة 

 ألسفل؟الكتلة نحو ا، ما هو تسارع mقدرها 

 

 

 

 

 

 

 :مالحظة

 استخدم للقرص: 

21

2
I MR 

 

 

m 
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 *:دورانانسحاب/ إزاحة و -مسألة تقليدية 7-9

نعطي  .إحتكاك( حيث ال يوجدلدينا قضيب في حالة سكون موضوع فوق سطح أفقي أملس تماماَ )

كغ  1. كتلة القضيب P النقطة عندطول القضيب اتجاه القضيب نبضة قصيرة )دفعة( عمودية على 

 سم. 00تساوي  Pوالنقطة  Cالمسافة من مركز القضيب  .م/ثا كغ 4سم، والنبضة تساوي  01وطوله 

(a  لـ  سرعة االنسحاب/ اإلزاحةما هيC بعد دفع القضيب؟ 

(b  ما هي السرعة الزاويةω  للقضيب حولC؟ 

(c  لتي قطعتهاامسافة ال كمثواني من الدفعة؟  8ما هو موقع القضيب بعد C تجاه ا؟ وما هي الزاوية بين

 القضيب واتجاهه قبل الدفع؟

(d  ؟دفعهما هي الطاقة الحركية الكلية للقضيب بعد 

 

 :مالحظة

21

12
CMI Ml  العمودي على طول ومركز القضيب المار من هي عزم العطالة/ القصور الذاتي

 القضيب.

α 

 

 :اليويو المدهش 01-7

(.  نصف قطر القسم  µمع األرض هو  الثابت في حالة السكون على األرض )معامل اإلحتكاكلدينا يويو 

 ملفوف. لدينا خيط R2، والقرصان الخارجيان لهما نصف قطر قدره R1لليويو هو  (المظلل)الداخلي 

ويزداد حتى يبدأ اليويو  لينا  يكون السحب  aحول القسم الداخلي. أحدهم يسحب الخيط بزاوية قدرها 

وما سيدور اليويو إلى اليسار  التي من أجلها αزاوية ما قيم ال. ران. جرب ذلك في المنزل إنه ممتعبالدو

 سيدور اليويو إلى اليمين؟ التي من أجلها αزاوية قيم ال

 

 

 

 

α α 

R2 
 شد

R0 
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 :هذه مسألة صعبة وهي تقليدية أيضاً  7-00

)تدور بشكل حر،  ωبسرعة زاوية قدرها  l عموديحول محور  يدور R1لدينا قرص صلب نصف قطره 

  (1#) القرصهذا . محيط S القرص ويمر من مركز ؛المحور عمودي على القرص .اإلحتكاك مهمل(

وهو في حالة سكون.  R2 هوألول تماما  إال أن نصف قطره مطابق ل (2#) باتجاه محيط قرص آخر ُدفع

 mالمحورين ، علما  بأنP من خالل )مركزه( ،m ،حول محور أفقي أن يدور بحرية للقرص الثاني يمكن

 فترة زمنية . ننتظرµمتوازيان. ومعامل اإلحتكاك بين السطحين المتالمسين )محيط القرصين( هو  lو 

بسرعة زاوية  (1#)يدور القرص  عندئذ التوازن )القرصان يدوران بسرعة ثابتة(.حتى نصل مرحلة 

ω1بسرعة زاوية  (2#)القرص يدور ، وω2. 

(a ؟ األسباب؟ وضح محفوظة هل الطاقة الحركية للدوران 

(b  أنك تقوم بهذه التجربة وأنك تحمل المحور اآلن تخيلm  بيدك اليسرى والمحورl  ،بيدك اليمنى

 وتبقيهما متوازيان.

(c ؟بعضاعندما تدفع القرصان بإتجاه بعضهما  دوران طبق عزمتأن  كهل علي 

(d  للقرصين؟ الكلي لزخم الزاويل ظهناك حفهل 

(e حسب اω1 وω2   بداللة/ بالنسبة لـR2, R1  و.ω  سيكون من المهم مالحظة أنω1، ω2  مستقلين عنµ 

قوة الدفعة التي مقدار عن  مستقلين أي. الالزم لوصول القرصين لمرحلة التوازنومستقلين عن الزمن 

 .ندفع بها القرصين ضد بعضهما بعضا  

 

 

* 
 الطبعة الثالثة -الفيزياء للمهندسين والعلماء -نيان وماركيتأوها 

 


