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 يغطي الواجب المنزلي المحاضرات التالية:

 .المشي على الحبلالتوازن الثابت، الثبات،   :52 المحاضرة

 المرونة، معامل يونغ.   :52 المحاضرة

 ميكانيك السوائل، مبدأ باسكال، توزن الموائع، الضغط الجوي.   :52 المحاضرة

رخميدس، حركة السوائل، ما الذي  يجعل قاربك طافياً؟ معادلة توازن الموائع، مبدأ أ  :52 المحاضرة

 برنوليز.

 

 -  52 المحاضرة رقم بعد االنتهاء منهذا الواجب  استكمال حل مسائليجب  -
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 قوانين الحفظ 8-1

وليس لديه غالف جوي. أطلق قمر  Rونصف قطر قدره  Mتخيل كوكب كروي غير دوار له كتلة 

 الصناعي يصل القمرعندما . عن المحور العمودي °08وبدرجة    v0الكوكب بسرعة صناعي من سطح 

 .8vمن مركز الكوكب. أحسب   5R القصوى هي تهمساف إلى مداره تكون

 

 

 :الكثير من الضجة حول شطيرة اللحم 2-5

 غير متوفرة

 

 

 الذهاب إلى الشمس: 2-3

رض ممع السفينة  تدوران حول الشمس أحضرت لمدار حول األرض. األ mسفينة فضائية ذات كتلة 

هو المسافة الوسطى بين األرض والشمس، وهي تقريباً  Rم Rنصف قطره و  -تقريباً – بمدار دائري

 مليون كم . 058

(a ما هي سرعة األرض في مدارها حول الشمس؟ 

 

كة الشمس. وإحدى طرق فعل ذلك هي إطالق الصاروخ بعكس اتجاه حر علىالسفينة  تقعنريد أن 

 إلنقاص سرعة السفينة إلى الصفر مبالنسبة للشمس . األرض الدورانية

(b  ما هي قيمة الدفعة الكلية التي يجب أن يطلق بها الصاروخ حتى تحقق السفينة الشرط السابق. يمكنك

سرعة دوران السفينة حول مدار األرض كونها أصغر بكثير مما كذلك جاذبية األرض و تأثير تجاهل

ا؟  من سرعة دوران األرض حول الشمس. وهكذا يمكنك اعتبار أن سفينة الفضاء كان لها مقدار صغره

 نفس سرعة األرض خالل مدارها حول الشمس.قبل إطالق الصاروخ 

 

سنريكم اآلن أنه توجد طريقة اقتصادية أكثر لعمل ذلك. مأي أن صاروخاً أصغر بكثير يمكن أن يؤدي 

 ؛روخ يمكن وضع سفينة الفضاء على مداٍر إهليلجي حول الشمسصاللصغير بوساطة احتراق  .الغرض 
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لمدار األرض الدائري حول الشمس مأنظر الشكل ، إن أوج المدار  مماسييتوفر تعزيز الدفع بشكل 

من الشمس. عند هذا األوج تعطى السفينة دفعة إلى الخلف لتخفيف سرعتها إلى  rالجديد يقع عند مسافة 

 الشمس.سينتهي بها األمر بالسقوط على وهكذا  الصفر ممقارنة بالشمس 

(c متعزيز الدفع . أحسب  مقدار الدفع المطلوب عند احتراق الصاروخ األول 

(d ما هي سرعة السفينة الفضائية عند نقطة األوج؟ 

 

 

 

(e معند نقطة األوج . أحسب  مقدار الدفع المطلوب عند احتراق الصاروخ الثاني 

(f  في قارن مقدار الدفع(b)  مع مقدار الدفع في(c) و(e) اً إقتصادي أوفر واقنع نفسك أن األخير. 

(g  ِقم بعمل مقارنة كمية محددة لـr=20R. 

 

 

 :الثقب األسود في نجم ثنائي األشعة السينية 2-4

مالمانح . المدارات  m2و مجسم مدمج ملتحم  m1يتألف نجم ثنائي األشعة السينية من نجمين كتلتاهما  

 متمركزة على  مركز الكتلة. r2و r1ية بنصف قطر قدره دائر

(a  العامة التي أعطيت في المحاضرات القواعدمعتمداً على لنجم الثنائي ل داريمالاشتق الزمن الدوري. 

 

(b  في حالةCyg X-1 يُعد النجم المانح نجماً  .يوم 5.5   تكون دورة المداراتمكما ناقشنا في المحاضر

للتحول تشير أن للنجم المانح سرعة  مرة من كتلة الشمس، ومقاييس دوبلر 08كبر بـ عمالقاً بكتلة أ

 .r2كم/ثا، أحسب  040تبلغ حوالي  v2مدارية 
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(c  أحسبr1 حساباتك ستكون أسهل إذا اعتمدت بمعادالتك على .r1/r2  بدالً منr1 وعندما تحل المعادلة .

من الدرجة ستجد معادلة  . bمأنظر الجزء  r2قيمة  ألنك عرفت مسبقاً  r1يمكن أن تعرف  r1/r2وتجد 

الحالن األخران خياليان، وهناك طرق عديدة  أنحالً واحداً هو الحقيقي في حين  أنإال  .r1/r2في  الثالثة

. يمكنك أن تجد الحل بالتجربة والخطأ عن طريق استعمال اآللة الحاسبة، أو r1/r2لتقدير قيمة تقريبية لـِ 

 بيانياً. لةالداأن ترسم 

 

(d حسب قيمة كتلة الجسم المدمج الملتحم اm1 . 

مرات من كتلة الشمس، فإنه يعتقد  0ـكما ناقشنا في محاضراتنا، بما أن هذه مالكتلة  أصبحت أكبر ب

 اعتقادًا راسخًا أن هذا ثقب أسود.

 

 

 *:الحلقات الدوارة والمتزحلقة 2-2

إذا كان المنحدر  ،sµبين الحلقة والمنحدر يساوي  السكونيتدور حلقة على منحدر مائل. معامل اإلحتكاك 

شديد اإلنحدار فإن الحلقة سوف تنزلق أثناء الدوران، بَيِّْن أنه يمكننا الحصول على زاوية الميل الحرجة 

 .Tan Ө= 2µsالتي تبدأ الحلقة عندها باالنزالق بالمعادلة 

 

 :مالحظة

2I mR  الذاتي ا/عزم قصورهالحلقةهو عزم عطالة 
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 .*البندول الفيزيائي 2-2

سم وطوله 0قطر القضيب يساوي  .لدينا بندول يتألف من قضيب نحاسي يرتبط بنهايته أسطوانة نحاسية

 سم. ما هي مدة دورة البندول؟ 08سم وطولها  5سم، وقطر األسطوانة يبلغ  08

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مالحظة

 تردد البندول الفيزيائي يعطى من خالل العالقة على النحو التالي:

I

Mgl


 

I هو عزم العطالة/ القصور الذاتي للبندول الفيزيائي حول نقطة اإلهتزاز/ الذبذبة 

 

 

 كتلتين ومنحدرين وبكرة  2-2

ونصف قطرها  Mكتلتها  ةموصولتين بحبل رفيع مبكتلة مهملة  يمر فوق بكر m2و m1هما لدينا كتلتين 

R يكون بحيث أن الحبل حتكاك بينها وبين الحبل هي قرص صلب منتظم واال ةكما نرى بالشكل. البكر

ر البكرة ولكن دون ازاحتها أو انزالقها أوجد . µ. معامل اإلحتكاك الحركي بين الكتل والمنحدر هو يدوِّ

في كل قسم من قسمي الحبل.  مقوة الشد  الزاوي للبكرة، والتوتر مالعجلة  تسارع الكتل، والتسارع

مالكتلتان تتحركان من اليسار إلى اليمين ، وأن حامل البكرة مقرصها  m1أكبر بكثير من  m2افترض أن 

 الدوار  يدور بدون إحتكاك.

90.00 cm 

20.00 cm 

6.00 cm 

1.00 cm 
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 *:تأثير دوبلر 2-2 

 ال يوجد 

 

 

 رة الهابطةالطائ 2-9

. وقبل أن تلمس األرض يكتشف أن عجالتها التدور. صف بالكلمات ما سيحدث vتهبط طائرة بسرعة 

ن عزم القصور وأ، Rعندما تالمس العجالت األرض. بافتراض أن كل عجلة لها نصف قطر قدره 

تتوقف الطائرة  أنإلى وأن الطيار ال يطبق قوة دفع عكسية  ،Mgوتدعم متحمل  وزناً مقداره  Iالذاتي هو 

 عن اإلنزالق، ما هي سرعة حركة الطائرة عندما تتوقف عن اإلنزالق؟

 

 

 *:أداة ضبط االتجاه والتوازن 2-01

كغ وله  8.05سم، كتلته  5يتألف الجزء العلوي من لعبة صبي من قرص رفيع منتظم الشكل نصف قطره 

سم من القرص. كم سيكون تردد  5 سافةلميبرز القسم السفلي من المسمار  .مسمار رفيع يمر بمركزه

لفة في  088حركة القرص البدارية إذا وضعنا هذا الجزء العلوي على مسماره وبدأنا بتدويره بسرعة 

 الثانية ؟

 

 :مالحظة

 :هوالبداري مثالثي المحاورالزمن الدوري 
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L

rMg
P 

 

 عزم العطالة/ القصور الذاتي:

2

2

1
MRI 

 

 

 

 *:دوالب الموازنة  لموازنة سفينة 2-00

 ال يوجد

 

 :ثبات الدوران اإللتفافي 2-05

يستطيع  الزخم الزاوي أن يقوم بتثبيت جسم يتحرك بحرية. لتحليل آثار الدوران، نعتبر أن لدينا أسطوانة 

 تؤثر Fتة   تتحرك بحرية في الفضاء. نعتبر أن قوة اضطراب ثابrونصف قطرها  ،lطولها  ،mمكتلتها 

هي المسافة  مالتأثير  عمودي على محور تناظر األسطوانة، ونقطة التطبيق t  ∆. Fعلى األسطوانة لمدة

d أن سرعة دوران األسطوانة حول محورتناظرها تساوي صفراً.  عن مركز الكتلة. نريد أوالً أن نعتبر 

(a  السابقة  السرعة الزاوية البداريةأحسبω عة.الناتجة عن هذه الدف 

 

 .Lاآلن اعتبر أن الموقف هو ذاته باستثناء أن األسطوانة تدوربسرعة حول محورها بزخم زاوي قدره 

(b  أحسب الزاوية التي تتقدم األسطوانة عبرها في الزمنt∆ والحظ أن األسطوانة تغير قليالً اتجاهها .

لزاوية أصغر، وكذلك سيكون كلما كانت ا كان الدوران أسرععندما تؤثر عليها القوة ثم تتوقف. كلما 

 تأثير قوة اإلضطراب أقل.

 

* 
 الطبعة الثالثة -الفيزياء للمهندسين والعلماء -أوهانيان وماركيت 

 


