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 13-11المحاضرة  -05 الواجب المنزلي

 13-11المحاضرة  -05 الواجب المنزليحل  السؤال األولالسؤ

 السؤال األولالسؤ

 السؤال األول:

(a)  ع العطالة المعطاة في إطار ما ل مصفوفة توزُّ . اإلطار إلى إطار جديد  اشتقَّ عالقة تحوُّ

في مركز  بدوران وانسحاب. يمكننا أن نفرض أن اإلطار  يختلف عن اإلطار يمكن أن  

 الكتلة.

 (b)  وذو  ،لنفترض أن لدينا صندوقًا منتظم الكثافة موضحاً في الشكل أدناه، وله كتلة

 :أبعاد 

 

 

 

ة الصندوق، ومحاور اإلحداثيات على استقامة محاور الصندوق األساسية في مركز كتل اإلطار يقع 

على استقامة المحاور  و   على استقامة المحور الطويل للصندوق، و  نفسها، أي إن 

 القصيرة له. 

 .احسب مصفوفة العطالة للصندوق في اإلطار 
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 (c)  إلى  لدينا مصفوفة التحويل من ليكن : 

 

 

 

لحساب مصفوفة عطالة  (b)، ومصفوفة العطالة من الفقرة (a)استخدم العالقة التي أوجدتها في الفقرة 

 .الصندوق في اإلطار 

 

 

 :الثانيالسؤال 

 ية بسيطة من توصيف الغرانج.بما تبقى سنقوم بعملية إيجاد ُمعادالت الحركة لذراع آل

 لتكن لدينا الذراع اآللية الفراغية الدورانية االنسحابية الُموضحة في الشكل.

 

 

 ،وصالت هذه الذراع ُممثلة في قضبان ذات كثافة ُمنتظمة، ولها مقاطع عرضية مربعة ذات ثخانة 
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ومراكز الكتل ُموضحة في الشكل. افترض أن المفاصل عديمة  ،و وكتلة ُكلية  ،و  وطول 

 الكتلة.

 

في ملخص المحاضرات نعلم أن معادالت الحركة لها  133، 132، 131من االستنتاج في الصفحات 

 الشكل:

 

 

مصفوفة معامالت قوى  المركزي، و مصفوفة معامالت قوى الطرد مصفوفة الكتلة، و حيث إن 

 شعاع قوة الجاذبية. كوريوليس، و

 

(a)  مثل  إلى مركز الكتلة )في هذه الحالة اإلطار  قمنا بإرفاق إطار  لكل وصلة .

 .و احسب معادالت الحركة لهذه اإلطارات، أي احسب المصفوفات 

 

 

 لذراع ذات وصلتين يكون لمصفوفة الكتلة الشكل اآلتي:

 

مصفوفة  ، والسرعة الزاوية للوصلة  ، واليعقوبي الخطي لمركز كتلة الوصلة  وه حيث إن 

 .الممثلة في اإلطار  العطالة للوصلة 

 

 (b) واحسب. 
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 (c احسب ) و. 

 

(d) بداللة كتل الوصالت وأبعادها.  و احسب 

األولى. انتبه إلى  المسألةمن  (b)قة المعطاة للصندوق منتظم الكثافة في الفقرة يمكننا استخدام العال

 قياسات المحاور المستخدمة. 

 

 (e)  لتسهيل الحسابات الجبرية اترك مصفوفة العطالة رمًزا حتى احسب مصفوفة الكتلة .

 النهاية، من مثل:

 

 

 

 

 ى كوريوليس. سنشتق العالقة مباشرةً.ينبغي لنا حساب قوى الطرد المركزي وقو

 (f)  من ملخص المحاضرات: 136ابتداًء من المعادلة في الصفحة 

 

 نعالج هذه المعادلة بالرموز لتصير بالشكل: 

 

 لمصفوفة الكتلة. مصفوفتان؛ بداللة المشتق الجزئي  و  حيث 
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 في هذه المعادلة، فقط اترك عناصر هذه المصفوفة  (e)من الفقرة  ال حاجة لتعويض اإلجابة

 رموًزا.

 

 (g)  ُمستخدماً إجابتك في الفقرة(e) بداللة الكتل واألبعاد ، و ، احسب المصفوفتين

 للذراع. (q)والوضعية 

 

 (h)  بداللة الكتل والوضعية  ر شعاع الجاذبية في اإلطا احسبq وثابت الجاذبية ، ( 

 ، انتبه إلى اإلشارات.قيمة موجبة(. افترض أن الجاذبية تسحب األشياء على طول االتجاه 

 

 (i) :في خطوة أخيرة استخدم إجابتك في الفقرات(e) و(g) و(h)حركة كمعادلتين ؛ لكتابة معادلة ال

 كبيرتين جداً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


