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  3002العلوم الرياضية : الميكانيك 

نهمل جميع االحتكاكات وناخذ                   
2

g 10m.s
  

نعتبر المجموعة  S والمتكونة من  1-الممثلة في الشكل: 

rبكرة متجانسة شعاعها  -- 5cm  ملتحمة بساق طولها 

MN 2L 40cm   يتطابق مركز قصورها مع المركزG للبكرة. 

 قابلة للدوران في المستوى الرأسي{ الساق ، البكرة } المجموعة 

 عزم قصور المجموعة. Gثابت يمر من المركز  حول محور أفقي 

 . Jهو  بالنسبة للمحور 

 غير مدود كتلته مهملة ملفوف حول مجرى fخيط  --

mكتلته  1Sالبكرة وثبت أحد طرفيه بجسم صلب  0.8kg  

 ق على مستوىقابل لالنزال 1Sالجسم . 1Gومركز قصوره 

مائل بزاوية 
0

30  بالنسبة للمستوى األفقي 

 .وفق الخيط األكبر ميال

 الينزلق على مجرى البكرة أثناء الحركة fنعتبر ان الخيط 

نحرر المجموعة  S  بدون سرعة بدئية عند اللحظةt 0 1ون حيث يكG  منطبقا مع األصلO  للمعلم O, i
r

 . 

 .xبالفصول  1Gنمعلم عند كل لحظة موضع 

 mبداللة  1Sلحركة الجسم  aعلى الدراسة التحريكية،تعبير التسارع  أوجد،اعتمادا (1

 .gو  و  rو Jو 

x بداللة  Sتغيرات مربع السرعة للجسم  3-يمثل منحنى الشكل( 3  2
v f x  

واستنتج قيمة التسارع الزاوي  aحدد قيمة ( 1.3
..

 {الساق،البكرة}للمجموعة. 

 ذات األفصول  Bعن الخيط لحظة مروره بالنقطة  1Sالجسم  ينفصل( 3.3

 Bx 0.8m  فيسقط عند نقطةI  على المستوى األفقي   الذي يوجد على مسافة 

h 1m  من النقطةB . 

في المعلم  Iلنقطة أوجد إحداثيي ا( 1.3.3 BX, BY
uuur uuur

 . 

    1Sللساق بعد انفصال الجسم  Mأحسب السرعة الخطية للطرف ( 3.3.3

 . عن الخيط

 ، 'Mونثبت بالساق في نقطة  1Sنعيد ربط الخيط بالجسم ( 2

بحيث 
L

MM'
2

 نابضا لفاته غير ، 

kمتصلة وصالبته  50N/ m الطرف ، 

 . 2-الثاني للنابض مثبت بحامل ، الشكل

 .يكون النابض عند التوازن افقيا ومطاال

  منطبقا مع 1Gرأسية وأفصول  MNوالساق 
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للمعلم  Oاألصل  O, k
ur

 . 

 .بداللة المقادير الالزمة lأوجد عند التوازن، تعبير إطالة النابض ( 1.2

dعن موضع توازنه بمسافة  1Sنزيح الجسم ( 3.2 1cm ط األكبر ميال فتدور المجموعة نحو األسفل وفق الخ 

tونحرره بدون سرعة بدئية عند اللحظة  0بزاوية صغيرة { الساق ، البكرة} 0  نمعلم عند كل لحظة ،t  1موضعG  

في المعلم  zباألنسوب  O, k
ur

 .نعتبر أن النابض يبقى أفقيا أثناء الحركة . 

 في حالة التذبذبات الصغيرة تكتب  1Gبين ، اعتمادا على الدراسة الطاقية، أن المعادلة التفاضلية لحركة ( 1.3.2

: على الشكل 

2..

2

k.L
z .z 0

4(m.r J )

 


  

أصل المعلم  O نختار المستوى األفقي الذي تنتمي إليه النقطة O, k
ur

مرجعا لطاقة الوضع الثقالية،والحالة التي يكون  

 .فيها النابض غير مشوه مرجعا لطاقة الوضع المرنة

أكتب المعادلة الزمنية ( 3.3.2 z f t  تذبذبات هي  10علما ان المدة الزمنية التي تستغرقهاt 5s  . 

 

 

 

 التذبذبات الحرة: التمرين الثاني 
 نعتبر نابضا ذا لفات غير متصلة ،أحد

 طرفيه ثابت بينما يحمل الطرف اآلخر

 مزودا بجهاز mكتلته ( C)جسما صلبا 

 نعتبر كتلة النابض وجهاز.للتسجيل 

 التسجيل مهملين بالنسبة لكتلة 

 (.C)الجسم 

  احتكاك يمكن للمجموعة أن تنزلق بدون

 أفقي  ABعلى ساق ثابت 

 . 60cmlطوله 

 عن موضع توازنه( C)نزيح الجسم ( 1

 ونحرره ،فنحصل على  تسجيل حركة 

 ( .C)نقطة من الجسم 

 (أنظر الشكل جانبه)

والوسع  Tحدد الدور الخاص ( 1
m

X  الجسم لحركة(C.) 

mللنابض علما أن  kأوجد الصالبة ( 3 250g . 

 (.C)أوجد المعادلة الزمنية لحركة ( 2

 


