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بول - إيه تيبلر

الفيزياء
للعلماء والمهندسين

اإلصدار الرابع
المجلد األول

الميكانيكا
الذبذبات واألمواج

الدنيناميكا الحرارية
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دفع الصاروخ
يعتبر دفع الصاروخ مثاالً صارخاً على حفظ الزخم ) القوة الدافعة( في الحركة. من الممكن أن يصبح الوصف الرياضي 

لدفع الصاروخ معقداً جداً ألن كتلة الصاروخ  معقداً جداً ألن كتلة الصاروخ تتغير باسستمرار بسبب حرقه للوقود 

وطرده لغاز العادم. أما أسهل الطرق فهي احتساب التغير الحاصل في زخم النظام بأكمله أي القوة الدافعة للنظام بأكمله 

) ويشمل ذلك غاز العادم ( لمدة من الزمن خالل رحلته واستخدام قانون نيوتن على النمط التالي Faxt =db/dt حيث 

تمثل Fext   القوة الصافية المؤثرة على الصاروخ.

دعنا نعتيبر أن هناك صاروخاً يتحرك بسرعة V بالنسبة لألرض ) الشكل 44-8 ( . إذا احترق الوقود بمعدل ثابت 

R=|dm|dt  /  فإن كتلة الصاروخ عند زمن / لحظة t تكون :

m = mo - Rt                                                    8 -35

حيث تمثل mo الكتلة األولية للصاروخ ، أما زخم النظام ) قوته الدافعة( عند  اللحظة t فهي:

P1 = MV

في الوقت الالحق t =∆t  ،يكون الصاروخ قد طرد / قذف غازاً تبلغ كتلته R ∆t  ، فإذا كان الغاز قد تم طرده بسرعة 

 V-uex بالنسبة إلى الصاروخ، فإن السرعة اإلتجاهية للغاز بالنسبة إلى األرض تكون uex

 m- R ∆t   وبذلك تكون كتلة الصاروخ

ويكون منطلقاً بسرعة V+∆V  ) الشكل 8-45 (
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نظم الجزيئات وحفظ الزخم ) القوة الدافعة(

يكون زخم النظام ) قوته الدافعة ( عند t  + ∆t هو:

حيث أسقطنا المصطلح  R∆ t ∆v الذي يعد ناتج كميتين صغيرتين جداً ويعتبر بالتالي ضئيالً جداً مقارنةً 
باآلخرين، أما التغير الحاصل في الزخم ) القوة الدافعة( فهو:

عندما تقترب  t∆ من الصفر فإن v/∆t∆ يقترب من المشتق dv/dt الذي يمثل التسارع.
بالنسبة لصاروٍخ ينطلق صاعداً إلى األعلى قرب سطح األرض تكون Fext - mg ، ليعطينا الوضع

  dp/dt = Faxt = -mg    معادلة الصاروخ

و

معادلة الصاروخ

الفصل الثامن :

أو
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إن الكمية Ruex هي القوة المبذولة على الصاروخ من قَِبْل استنفاد الوقود، ويسمى ذلك بالدفع أو القوة 
الدافعة.

تعريف دفع الصاروخ:
تحل المعادلة 38-8 من خالل دمج كال الجانبين مع وضع الزمن بعين اإلعتبار، وبالنسبة لصاروخ ينطلق من 

وضع السكون عندما تكون t=o ، تكون النتيجة هي :

من الممكن التحقق منها من خالل أخذ مشتق v الزمني . تمثل حمولة الصاروخ الكتلة النهائية mf بعد أن 
mf = mo - Rtb : من خالل tb يكون الوقود قد احترق بالكامل، في حين نحصل على زمن الحرق

أوعن طريق:

وهكذا فإن الصاروخ الذي ينطلق من حالة السكون وتبلغ كتلته mo وحمولته mf يبلغ أو يحقق سرعة نهائية 
مقدارها:

وهي سرعة الصاروخ النهائية، وذلك بافتراض أن تسارع الجاذبية ثابت.


