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 يغطي الواجب المنزلي المحاضرات التالية:

، الغالف متساوي درجة الحرارة، مخططات از الحركي، قانون الغاز المثالينظرية الغ  :33 المحاضرة

 المرحلة، تحوالت المرحلة.

 عالم الكم الرائع، انهيارعلم الميكانيكا التقليدي.  :34 المحاضرة

 رفيقا  أحضر   :35 المحاضرة

 

 

 -  34 المحاضرة رقم بعد االنتهاء منهذا الواجب  استكمال حل مسائليجب  -
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 : رفع طبل على الرصيف 10-1

، hموضوعة في الشارع مقابل الرصيف. ارتفاع الرصيف  Rونصف قطر  Mأسطوانة ذات كتلة 

فقط في الشكل(. نسحب  Pطة (، )تظهر النقQو Pوهناك حبل مربوط بكال نهايتي األسطوانة )النتقطتين 

سطح أفقي لنرفع األسطوانة عن لبالنسبة  αالحبال )بقوة متساوية( عموديا  على المحور بزاوية قدرها 

 الطريق فحسب.

 

 

(a  بالنسبة لوزن األسطوانة؟ عبر عن إجابتك باستعمال ) ما هي نسبة هذه القوة )قوة الحبلين معاα وθ 

 .gو Mو

(b  ِفي أي زاوية لـα  النسبة السابقة في حدها األدنى؟ وفي أي زاوية تكون في حدها األقصى؟ تكون

 .θ  =°03وذلك باستخدام 

 

 

 : التوتر، الشد/ الضغط، الذبذبة 10-2

سم. نسحب الكتلة لألسفل بعيدا  عن موضع 1 هم قطر 5كغ معلقة بحبل نايلون طوله  033كتلة قدرها 

كغ، يكون من 033وتر(. وبما أن كتلة الحبل أقل بكثير من سم. )الشد نسبي بالنسبة للت0توازنها لمسافة 

  الممكن تجاهلها.

10 2واستخدم  N/m1036.0 Y .للنايلون 

(a .أحسب القوة الالزمة للقيام بذلك 

(b  نترك الكتلة فتبدأ بالتذبذب عموديا . هل الحركةSHO؟ ما هي مدة الذبذبة الواحدة؟ 
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(c  تناسبا  مع سم من موضع التوازن ونتركها. ليبقى الشد م13نسحب الكتلة اآلن إلى األسفل لمسافة

 ؟SHOالتوتر. هل الحركة اآلن 

(d  ما مقدار الكتلة العظمى التي يمكن أن نعلقها بالحبل قبل أن ينقطع؟ وهل من فكرة حول طول الحبل

 حينذاك؟

 

  :مالحظة

  :يه لقصوىاقوة الشد 

 28

max

N/m 102.3 








A

F
. 

 

 

 : مبدأ أرخميدس 10-3

% من حجم 03كتلة منتظمة من الخشب تطفو على الماء وثلثيها مغمور تحت سطحه. في الزيت يكون 

 تحت سطح الماء. ما هي كثافة كل من الخشب والزيت؟ الكتلة مغمورا  

 

 

 : مبدأ أرخميدس والتذبذب 10-4

قضيب أسطواني خشبي مثقل من طرف واحد حيث يطفو بشكل عمودي في الماء. وطول القسم المغمور 

َك القضيب بشكل عمودي من نقطة توازنه ثم تُِرْك. ما هي مدة الذبذبة؟ إذا0تحت الماء يبلغ  زاد  م. ُحرِّ

 % بأي نسبة ستتغير المدة؟5الضغط الجوي بنسبة 

 

 :*قوة التوتر/ الشد القصوى 10-5

ماء في حين لتحت سطح ا h1. يقع أعلى الفتحة عند عمق lفتحة مستطيلة في جانب خزان يبلغ عرضها 

2/32/3زمن هو وحدة البَيَّْن أنَّ حجم الماء المنبثق من الفتحة في  .h2يقع أسفلها عند عمق  12(2
3

2
hhg   
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 مالحظة:

28 هي:القصوى  لفوالذقوة شد ا

max

N/m 108.3 








A

T
. 

 

 

 *:تفريغ الشعاع، قوة الحرارة 01-6

 ال يوجد

 

 

 *كثافة الذرات 01-7

3.0x10يبلغ حجم ذرة الهيليوم )
-30

التي تشغلها/   STPم تقريبا . ما هي نسبة حجم غاز الهيليوم عند 0(

 تملؤها الذرات بالفعل؟

 

 

 *:الجرس الغواص، قانون الغاز المثالي 01-8

أسطوانة مغلقة من األعلى ومفتوحة من األسفل وعندما تُْغَمَر في الماء يبقى الهواء  الجرس الغواص هو

م وهو 1.5م وعرضه 2الموجود في األسطوانة محصورا  فيها. فإذا كان ارتفاع هذا الجرس الغواص 

لى م تحت سطح الماء )تم قياسها من سطح الماء إ15ممتلئ كليا  بالهواء في البداية وُغِمَر على عمق 

 سطح الماء(.

(a كم سيكون ارتفاع مستوى الماء ضمن الجرس الغواص؟ 

(b  إذا تم ضخ الهواء المضغوط داخل الجرس فإن الماء سيفرغ من الجرس. كم كغ من الهواء يجب أن

يضخ داخل الجرس وما مقدار ضغط الهواء المطلوب للتخلص من كل الماء وذلك بفرض أن درجة 

 ية؟درجة مئو 15حرارة الهواء تبلغ 
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 *:الغطس/ الغوص تحت الماء 01-9

سم تحت سطح بحيرة. كم سيبلغ قطر هذه الفقاعة  15سم على عمق 1أطلق غطاس فقاعة هواء قطرها 

 عندما تصل إلى سطح الماء؟ وذلك بافتراض أن درجة حرارة الفقاعة ستبقى ثابتة ؟

 

 

 *:مناطيد اإلرتفاع العالي 01-01

م2233حجمه يساوي لدينا منطاد هواء حار تقليدي 
0
 0كغ )ويشمل ذلك البالون والسلة و 003وكتلتة  

 ركاب وخزان من غاز البروبان(. بما أن البالون مفتوح من األسفل فإن ضغط الهواء الداخلي والخارجي

درجة مئوية، كم يجب أن تكون درجة  23)تقريبا ( متساويان، فإذا كانت درجة حرارة الهواء الخارجي 

كغ/م1.2الداخلية الدنيا في المنطاد حتى ينطلق؟ علما  بأن كثافة الهواء الخارجي هي  حرارة الهواء
0 

 

 :مالحظة

g/mole m 29.0يهمذكورة ية للهواء كتلة المولال . 

 

 

 

 *:الغالف الجوي األرضي 01-00

بَيَّْن أنه إذا كانت درجة حرارة الغالف الجوي ال ترتبط باالرتفاع عن سطح األرض فإن الضغط كدالة 

 يكون كما يلي: yلإلرتفاع 

P = p0 

تكون هذه المعادلة قابلة للتطبيق  .(00الكتلة الوسطية لكل جزيء من الهواء )انظر المسألة  mتمثل حيث 

 كم، ولمسافة أعلى من ذلك، تعتمد الحرارة على اإلرتفاع.2فقط في حالة إرتفاع ال يتجاوز 
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 *:أنابيب النفط 10-12

 ال يوجد

 

 

* 
 الطبعة الثالثة -الفيزياء للمهندسين والعلماء -أوهانيان وماركيت 

 


