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1.1ما اإلزاحة الزاو ّية لعقارب ساعة يد خالل 1 h؟ اكتب إجابتك
بثالثة أرقام معنوية ،وذلك لـ:
a .aعقرب الثواين

)∆θ = (60)(-2π rad
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� -377 radأو = -120π rad

b .bعقرب الدقائق

� -6.28 radأو ∆θ = -2π rad

c .cعقرب الساعات

4.4إذا استبدلت بإطارات سيارتك إطارات أخرى قطرها أكبر
فكيف تتغير السرعة الزاوية المتجهة وعدد الدورات إذا
قمت بالرحلة نفسها ،وقطعت المسافة نفسها ملتز ًما بالسرعة
الخطية نفسها؟
__ =  ،ωف�إنه �إذا زادت  ،rف�ستقل  ،ωو�سيقل عدد الدورات.
مبا �أن  vr

)1   (-2π rad
___ ( = ∆θ
) 12

__

� - 0.524 radأو = -  πrad
6

5.5السرعة الزاوية المتجهة يدور القمر حول محوره دورة كاملة
خالل  27.3يو ًما ،فإذا كان نصف قطر القمر ،1.74×106 m

فاحسب:
a .aزمن دوران القمر بوحدة الثانية.
زمن الدورة T

)T = (27.3 day)(24 h/day)(3600 s/h

2.2إذا كان التسارع الخطي لعربة نقل  ،1.85 m/s2والتسارع
الزاوي إلطاراتها  5.23 rad/s2فما قطر اإلطار الواحد للعربة؟
a
__  = r
 α

= 2.36×106 s

b .bالرسعة الزاوية لدوران القمر بوحدة .rad/s

1
_________  = ω
 
T

1.85 m/s2
 =  ___________2
5.23 rad/s
= 0.354 m
لذا ،فالقطر ي�ساوي 0.707 m

3.3إذا كانت العربة التي في السؤال السابق تسحب قاطرة ،قطر
كل من إطاراتها  ،48 cmفقارن بين:
a .aالتسارع اخلطي للقاطرة والتسارع اخلطي للعربة.

التغريات يف ال�سرعة املتجهة هي نف�سها ،لذا ف�إن الت�سارعني
اخلطيني مت�ساويان.

b .bالتسارع الزاوي للقاطرة والتسارع الزاوي للعربة.

ملا كان ن�صف قطر الإطار قد نق�ص من � 35.4 cmإىل
 ،24 cmف�إن الت�سارع الزاوي �سيزيد.
α1 = 5.23 rad/s2
a
1.85 m/s2
__ = α2
__________  =   r2
 
0.24 m

   1
__________  =
  rev/s
2.36×106

�أو

= 2.66×10-6 rad/s

c .cمقدار الرسعة اخلطية لصخرة عىل خط االستواء للقمر
(الناجتة فقط عن دوران القمر)؟
v = rω
)= (1.74×106 m)(2.66×10-6 rad/s
= 4.63 m/s

d .dالنسبة بني مقدار الرسعة يف الفرع السابق والرسعة
الناجتة عند دوران األرض لشخص يقف عىل خط
االستواء .علم بأن رسعة األرض عند خط االستواء
.464 m/s
ال�سرعة عند خط اال�ستواء الأر�ضي � ،464 m/sأو �أ�سرع
 100مرة تقري ًبا.

= 7.7 rad/s2
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6.6اإلزاحة الزاوية إذا كان قطر الكرة المستخدمة في فأرة
وح ّركت الفأرة  ،12 cmفما اإلزاحة
الحاسوب َ ،2.0 cm
الزاوية للكرة؟
d=rθ

ω = 52 rad/s

= 5.0×102 rev/min

b .bالرسعة الزاوية املتجهة للقرص عند هناية املسار.
v
__  = ω
r

_______ = d
__  = θ
 12 cm   = 12 rad
r
1.0 cm

7.7اإلزاحة الزاوية هل لكل أجزاء عقرب الدقائق اإلزاحة الزاوية
نفسها؟ وهل لها إزاحة خطية متماثلة؟
الإزاحة الزاوية-نعم ،امل�سافة اخلطية-ال؛ لأن امل�سافة اخلطية
دالة يف ن�صف القطر.
8.8التسارع الزاوي يدور الملف األسطواني في محرك غسالة
المالبس ( 635 rev/minأي  635دورة في الدقيقة) ،وعند
فتح غطاء الغسالة يتوقف المحرك عن الدوران .فإذا احتاج
الملف  8.0 sحتى يتوقف بعد فتح الغطاء فما التسارع الزاوي
للملف األسطواني؟
ωi = 635 rpm = 66.53 rad/s
ωf = 0.0,

1.4 m/s
 ________  =
0.055 m
= 25 rad/s
= 2.4×102 rev/min

c .cالتسارع الزاوي للقرص إذا كان زمن قراءته كاملاً	
.76 min
ω -ω
____ = α
_______ =   ∆ω
  f  i
∆t
∆t
-25 rad/s - 52 rad/s
_____________________
  =
  
  
)(76 min) (60 s/min
= -5.9×10-3 rad/s2
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لذا ف�إن
∆ω = -66.5 rad/s
-66.5 rad/s
____________ = ∆ω
____  = α
 
  
 = -8.3 rad/s2
8.0 s
∆t

9.9التفكير الناقد يبدأ مسار لولبي على قرص مضغوط  CDعلى
ُبعد  2.7 cmمن المركز ،وينتهي على ُبعد  .5.5 cmويدور
القرص المضغوط بحيث تتغير السرعة الزاوية كلما ازداد
نصف قطر المسار ،ويبقى مقدار السرعة الخطية المتجهة
للمسار اللولبي ثابتًا ويساوي  .1.4 m/sاحسب ما يلي:

1010بالرجوع إلى مفتاح الشد في المثال  ،1ما مقدار القوة التي
يجب التأثير بها عمود ًّيا في مفتاح الشد؟
τ = Fr sin θ

 τ
______  = F
r sin θ
  35
   N.m
__________________  =
)(0.25 m)(sin 90.0°
= 1.4×102 N

1111إذا تطلب تدوير جسم عز ًما مقداره  ،55.0 N.mفي حين
كانت أكبر قوة يمكن التأثير بها  ،135 Nفما طول ذراع القوة
الذي يجب استخدامه؟
بالن�سبة �إىل ذراع القوة الأق�صر املحتمل ،ف�إن .θ = 90.0°
τ = Fr sin θ

الم�سار اللولبي على قر�ص ()CD

a .aالرسعة الزاوية املتجهة للقرص (بوحدة r ad/s

و )rev/minعند بداية املسار.

v
__  = ω
r

______ = r
   τ
F sin θ
  55.0
N.m
   
_________________ =
)(135 N)(sin 90.0°
= 0.407 m

1.4 m/s
 ________  =
0.027 m
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1212لديك مفتاح شد طوله  ،0.234 mوتريد أن تستخدمه في إنجاز
مهمة تتطلب عز ًما مقداره  ،32.4 N.mعن طريق التأثير بقوة
مقدارها  .232 Nما مقدار أقل زاوية تصنعها القوة المؤثرة
بالنسبة إلى الرأسي ،وتسمح بتوفير العزم المطلوب؟
τ = Fr sin θ

1515إذا كان نصف قطر إطار دراجة هوائية  ،7.70 cmوأثرت
السلسلة بقوة عمودية مقدارها  35.0 Nفي اإلطار في اتجاه
حركة عقارب الساعة فما مقدار العزم الالزم لمنع اإلطار
من الدوران؟
 = Fg rال�سل�سلةτ

τ
___ ( θ = sin-1
) Fr

)= (-35.0 N)(0.0770 m

  32.4
N.m
)   
_________________  (= sin-1
)(232 N)(0.234 m
= 36.6°

=-2.70 N.m

1313إذا كانت كتلتك  65 kgووقفت على بدّ االت دراجة هوائية،
بحيث يصنع البدّ ال زاوية مقدارها ْ 35على األفقي ،وتبعد
مسافة  18 cmعن مركز حلقة السلسلة ،فما مقدار العزم
الذي تؤثر فيه؟ وما مقدار العزم الذي تؤثر فيه إذا كانت
البدّ االت
رأسية؟
َّ
الزاوية بني القوة ون�صف القطر ت�ساوي .90° - 35° = 55°

لذا ،يجب �أن ي�ؤثر عزم مقداره  +2.70 N.mملوازنة هذا العزم.
ُ 1616علقت سلتا فواكه بحبلين يمران على بكرتين قطراهما مختلفان،
فاتزنتا كما في الشكل  .1-6ما مقدار كتلة السلة A؟

τ = Fr sin θ
= mgr sin θ
)= (65 kg)(9.80 m/s2)(0.18 m)(sin 55°
kg

= 94 N.m

�أما عندما تكون البدّ االت ر�أ�سية ف�إن  ،θ= 0.0°لذا يكون

∎ ∎ال�شكل 1-6

τ1 = τ2

τ = Fr sin θ

F1r1 = F2r2

)= mgr (sin 0.0°
= 0.0 N.m

�صفحة 18

m1gr1 = m2gr2

علي على ُبعد  1.8 mمن مركز األرجوحة ،فعلى أي
1414يجلس ّ
بعد من مركز األرجوحة يجب أن يجلس عبد الله حتى يتزن؟
علما َّ
علي  43 kgوكتلة عبدالله .52 kg
ً
بأن كتلة ّ
عبداهللrعبداهلل = FعليrعليF
ّ

علي rعليF
_________
ّ
  ّ
عبداهللF

  = عبداهللr

علي grعليm
ّ
ّ
_________
m
g
عبداهلل

  =

علي rعليm
ّ
ّ
_________

m
عبداهلل

ّ

  =

)(43 kg)(1.8 m
______________ =
  
 
52 kg

   m2r2
______  = m1
  r
1

)(0.23 kg) (1.1 cm
_________________  =
  
    
4.5 cm
= 0.056 kg

1717افترض أن نصف قطر البكرة الكبرى في السؤال السابق
أصبح  ،6.0 cmفما مقدار كتلة السلة A؟
m2r2
_____  = m1
 r1

)(0.23 kg) (1.1 cm
_________________  =
  
    
6.0 cm
= 0.042 kg

= 1.5 m
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1818يقف شخص كتلته  65.0 kgعلى بدّ الة دراجة هوائية ،فإذا كان طول ذراع التدوير  0.170 mويصنع زاوية ْ 45.0بالنسبة إلى الرأسي
كما في الشكل  .1-7وكانت ذراع التدوير متصل ًة باإلطار الخلفي (الذي تديره السلسلة عادة) ،فما مقدار القوة التي يجب أن
علما بأن نصف قطر اإلطار 9.70 cm؟
تؤثر فيها السلسلة لمنع اإلطار من الدورانً ،

∎ ∎ال�شكل 1-7
ال�سل�سلة  = -τذراع التدويرτ
ال�سل�سلة  rال�سل�سلة  sin θ = -Fذراع التدوير rذراع التدويرF
 sin θذراع التدوير rذراع التدوير-F
    
______________________  = ال�سل�سلةF
   r
السلسلة

 sin θذراع التدوير-mg r
_________________   = ال�سل�سلةF
 
   r
ال�سل�سلة

)-(65.0 kg) (9.80 m/s2) (0.170 m) (sin 45.0°
    
     
_________________________________________  = ال�سل�سلةF
0.097 m
 = 789 Nال�سل�سلةF

مراجعة القسم
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دوار ساكنّ ،
وضح كيف يدفع الباب ليولد عز ًما بأقل مقدار من القوة المؤثرة؟ وأين
1919العزم يريد عبد الرحمن أن يدخل من باب ّ
يجب أن تكون نقطة تأثير تلك القوة؟
لتوليد عزم ب�أقل قوة ينبغي عليه دفع الباب مقرت ًبا ما �أمكن من حافة الباب ،وبزاوية قائمة على الباب.
2020ذراع القوة حاول فيصل فتح باب ،ولم يستطع دفعه بزاوية قائمة ،فدفعه بزاوية ˚ 55بالنسبة إلى العمودي ،فقارن بين قوة دفعه
للباب في هذه الحالة وبين القوة الالزمة لدفعه عندما تكون القوة عمودية عليه (˚ )90مع تساوي سرعة الباب في الحالتين.
الزاوية بني القوة ون�صف القطر ت�ساوي  .35°العزم ي�ساوي ،τ = Fr sin θ :وملا كان  ,sin 90° = 1و  ،sin 35° = 0.57ف�إنه ينبغي
    1
_____  0للح�صول على العزم نف�سه.
عليه زيادة القوة بن�سبة .57   = 1.75
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2121محصلة العزم يسحب شخصان حبلين ملفوفين حول حافة إطار كبير ،فإذا كانت كتلة اإلطار  12 kgوقطره  ،2.4 mويسحب
أحد الشخصين الحبل األول في اتجاه حركة عقارب الساعة بقوة  ،43 Nويسحب الشخص اآلخر الحبل الثاني في اتجاه معاكس
التجاه حركة عقارب الساعة بقوة  ،67 Nفما محصلة العزم على اإلطار؟
 = τ1 + τ2املح�صلة τ

= F1r + F2r
1 d
__  ( )= (F1 + F2
) 2
)1  (2.4 m
__ ( )= (-43 N +67 N
)2
= 29 N.m

2222التفكير الناقد إذا وضعت كرة عند أعلى سطح مائل مهمل االحتكاك فسوف تنزلق إلى أسفل السطح دون دوران ،ولكن إذا كان
السطح خشنًا ّ
فإن الكرة ستتدحرج في أثناء انزالقها إلى أسفل .وضح سبب ذلك ،مستخد ًما مخطط الجسم الحر.
العزم ي�ساوي ،τ = Fr sin θ :قوة االحتكاك توازي ال�سطح وتتعامد مع حمور دوران الكرة فتولد عز ًما يجعل الكرة تدور يف اجتاه
حركة عقارب ال�ساعة ،و�إذا كان ال�سطح �أمل�س فال توجد قوة موازية لل�سطح يف هذه احلالة وال يوجد عزم ،لذا ال يوجد دوران .وتذكر
�أنه قد مت �إهمال القوى امل�ؤثرة يف نقطة املحور (مركز الكرة).




F

F
τ = f r
r

r



f
Fg



Fg

مسائل تدريبية

 1-3االتزان (�صفحة

)19-24

�صفحة 23

2323يتزن لوح خشبي كتلته  24 kgوطوله  4.5 mعلى حاملين ،أحدهما تحت مركز ال ّلوح مباشرة ،والثاني عند الطرف .ما مقدار
القوتين اللتين يؤثر بهما كل من الحاملين الرأسيين في اللوح؟
اخرت مركز كتلة اللوح على �أنه حمور الدوران .وملا كان طرف اللوح الذي ال حامل حتته وال داعم ال ي�ؤثر ب�أي عزم ،ف�إن طرف اللوح
الآخر املدعوم باحلامل يجب �أال ي�ؤثر ب�أي عزم كذلك؛ لذا ف�إن كل القوة امل�ؤثرة م�صدرها احلامل الذي يقع حتت مركز اللّوح ،وهذه
القوة م�ساوية لوزن اللوح اخل�شبي:
) = Fg = (24 kg) (9.80 m/s2املركزF
= 2.4×102 N
 = 0 NالطرفF

الفيزياء
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2424يتحرك غطاس كتلته  85 kgنحو الطرف الحر للوح القفز ،فإذا كان طول ال ّلوح  3.5 mوكتلته  ،14 kgوثبت بداعمين ،أحدهما
عند مركز الكتلة ،واآلخر عند أحد طرفي ال ّلوح ،فما مقدار القوة المؤثرة في كل داعم؟
اخرت مركز كتلة لوح القفز على �أنه حمور الدوران� .إن قوة اجلاذبية الأر�ضية امل�ؤثرة يف لوح القفز ت�ؤثر كل ًّيا يف الداعم املوجود �أ�سفل
مركز الكتلة.
الغطا�س = -τالطرف τ
الغطا�سrالغطا�س =-FالطرفrالطرفF
الغطا�س rالغطا�س-F
 

_____________ = الطرفF
   r
الطرف

الغطا�س g rالغطا�س-m
 
   
________________ =           
الطرفr

)-(85 kg) (9.80 m/s2)(1.75 m
_____________________________  =          
  
   
 
1.75 m
           = -8.3 × 102 N

حل�ساب القوة امل�ؤثرة يف الداعم املوجود عند مركز الكتلة ،الحظ �أنه ملا كان اللوح ال يتحرك ف�إن:
 + Fgالغطا�س = Fاملركز + FالطرفF
الطرف + Fg – Fالغطا�س = FاملركزF

لذا ف�إن

 + Fgالغطا�س= 2F
 gاللوح g + mالغطا�س= 2m
)اللوح + mالغطا�س= g(2m
)= (9.80 m/s2) (2(85 kg) + 14 kg
= 1.8×103 N

مراجعة القسم

 1-3االتزان (�صفحة
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�صفحة 27

2525مركز الكتلة هل يمكن أن يكون مركز كتلة جسم في نقطة خارج الجسم؟ وضح ذلك.
نعم ،يتحرك اجل�سم كما لو �أن جميع كتلته مر ّكزة يف مركز الكتلة .ال يوجد �شيء يف التعريف يتطلب �أن تكون كتلة اجل�سم �أو جزء
منها يف مركز الكتلة.
استقرارا من مركبة مشابهة غير معدّ لة؟
2626استقرار الجسم لماذا تكون المركبة المعدّ لة التي أضيف إليها نوابض لتبدو مرتفعة ،أقل
ً
يرتفع مركز كتلة املركبة ولكن ال تزداد �أبعاد قاعدتها ،وهذا من �ش�أنه �أن يجعل مركز كتلة املركبة خارج قاعدتها عند متايلها.
 10دليل حلول امل�سائل
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 2727شرطا االتزان ِ
أعط مثا ً
ال على جسم في الحاالت التالية:
a .aمتزن دوران ًّيا ،ولكنه غري متزن انتقال ًّيا.
كتاب �ساقط دون دوران.

b .bمتزن انتقال ًّيا ،ولكنه غري متزن دوران ًّيا.

لعبة �أرجوحة �أفقية غري متزنة ،حيث تدور لعبة الأرجوحة حتى ت�ضرب قدم الالعب بالأر�ض.

2828تعيين مركز الكتلة ّ
وضح كيف يمكنك إيجاد مركز كتلة كتاب الفيزياء.
اربط ً
خيطا ب�إحدى زوايا الكتاب ،وعلّقه ،ثم ار�سم ًّ
خطا على امتداد اخليط .ثم اربط اخليط بزاوية �أخرى من زوايا الكتاب ،وعلّقه
ثانية ،وار�سم ًّ
خطا �آخر على امتداد اخليط .عندئذ �سيكون مركز الكتلة يف نقطة تقاطع اخلطني.
دوار ،وبدأ انزالقها إلى الخارج عند زيادة سرعة دوران القرص ،فما
2929دوران األطر المرجعية إذا وضعت قطعة نقد على قرص ّ
القوى المؤثرة فيها؟
كتلة الأر�ض ت�ؤثر بقوة �إىل �أ�سفل ،يف حني ي�ؤثر �سطح القر�ص الد ّوار بقوتني :الأوىل �إىل �أعلى لتوازن قوة اجلاذبية ،والثانية �إىل
الداخل وهي النا�شئة ب�سبب االحتكاك والتي تعطي قطعة النقد ت�سارعها املركزي .وال يوجد هناك قوة �إىل اخلارج ،و�إذا مل يكن
هناك قوة احتكاك ف�ستتحرك قطعة النقد يف خط م�ستقيم.
3030التفكير الناقد عندما تستخدم الكوابح ينخفض الجزء األمامي للسيارة إلى أسفل .لماذا؟
ت�ؤثر الطريق بقوة يف الإطارات مما ي�ؤدي �إىل توقف ال�سيارة .وملا كان مركز الكتلة فوق الطريق ف�إنه توجد حم�صلة عزم ت�ؤثر يف
ال�سيارة حتاول تدويرها يف االجتاه الذي يجعل مقدمتها تنخف�ض �إىل �أ�سفل.

تقويم الفصل

خريطة املفاهيم
�صفحة 32

الزاوي ،نصف القطر ،التسارع المماسي (الخطي) ،التسارع
3131أكمل خريطة المفاهيم أدناه باستخدام المصطلحات التالية :التسارع
ّ
المركزي.
ال�سرعة الزاوية
المتجهة

�إتقان املفاهيم

الت�سارع الزاويّ
ن�صف القطر

الت�سارع المركزي

الت�سارع المما�سي
(الخطي)

�صفحة 32

3232يدور إطار دراجة هوائية بمعدل ثابت  .25 rev/minفهل تقل سرعتها الزاوية المتجهة ،أم تزداد أم تبقى ثابتة؟ ()1-1

تبقى ثابتة.

3333يدور إطار لعبة بمعدل ثابت  .5 rev/minفهل تسارعها الزاوي موجب أم سالب أم صفر؟ ()1-1

�صفر.

3434هل تدور جميع أجزاء األرض بالمعدل نفسه؟ وضح ذلك)1-1( .

نعم؛ لأن كل �أجزاء اجل�سم ال�صلب تدور باملعدل نف�سه.

الفيزياء
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تابع الف�سل

1

 .35يدور إطار دراجة بمعدل ثابت  .14 rev/minفهل يكون اتجاه التسارع الكلي لنقطة على اإلطار إلى الداخل ،أم إلى الخارج،
صفرا؟ ()1-1
مماسيا ،أم
أم
ً
ًّ
نحو الداخل )مركزي(
البرغي؟ ()1-2

 .36لماذا ُيعد عزم الدوران أهم من القوة عند محاولة شدّ
يجب اأن ينتج ت�سارع زاوي ل�سد الربغي� وميكن اأن توؤثر عزوم خمتلفة يف مفتاح ال�سد با�ستخدام اأطوال خمتلفة�
 .37رتب العزوم المؤثرة في األبواب الخمسة في الشكل  1-14من األقل إلى األكبر .والحظ ّ
أن مقدار القوة هو نفسه في األبواب
كلها)1-2( .
B

A

D

C

E

∎ ال�سكل 1 -14
A>B>C>D>E=0

ُ
عملية
 .38لمعايرة العجالت توضع عجلة السيارة على محور دوران رأسي ،وتضاف إليها أثقال لجعلها في وضع أفقي .لماذا تكافئ
وضع األثقال على العجلة عملي َة تحريك مركز كتلتها حتى يصبح في منتصفها؟ ()1-3
فعندئذ ال يوؤثر فيها عزم� وهذا يعني اأن مركز الكتلة يف نقطة املركز )حمور الدوران(�
عندما تتزن العجلة بحيث ال تدور يف اأي اجتاه،
ٍ
ٌ
 .39يقود
سائق سيار ًة بطريقة خطرة؛ حيث يقودها على إطارين جانبيين فقط ،فأين يكون مركز كتلة السيارة؟ ()1-3

يكون مبا�سرة فوق اخلط الوا�سل بني النقطتني اللتني يالم�س االإطاران عندهما االأر�س� لي�س هناك حم�سلة عزم توؤثر يف ال�سيارة،
لذا فهي متزنة وم�ستقرة موؤق ًتا�

مواجها للجدار وأصابع قدميك تالمسه؟ ()1-3
 .40لماذا تتزن عندما تقف على أطراف أصابع قدميك حاف ًيا ،وال تستطيع االتزان إذا وقفت
ً

يجب اأن يكون مركز كتلتك فوق نقطة الدعم� ولكن مركز كتلتك تقري ًبا يف مركز ج�سمك ،لذا فاإن ن�سف ج�سمك تقري ًبا يجب اأن يكون
اأمام روؤو�س اأ�سابعك واأنت واقف عليها ،والن�سف االآخر يكون خلفها� اأما اإذا كانت روؤو�س اأ�سابعك مقابل احلائط ،فال يكون اأي جزء
من ج�سمك اأمام روؤو�س اأ�سابعك�

 .41لماذا يظهر العب الجمباز وكأنه يطير في الهواء عندما يرفع ذراعيه فوق رأسه في أثناء القفز؟ ()1-3

يحرك مركز كتلته قري ًبا من راأ�سه�

 .42لماذا يكون احتمال انقالب سيارة لها إطارات أقطارها كبيرة أكبر من احتمال انقالب سيارة ذات إطارات أقطارها صغيرة؟
مركز الكتلة لل�سيارة ذات االإطارات الكبرية يقع عند نقطة اأعلى مما يف ال�سيارات ذات االإطارات ال�سغرية؛ لذا ميكن اأن تنقلب دون اأن
ريا�
متيل كث ً
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الفيزياء

تابع الف�صل
تطبيق املفاهيم
1

�صفحة 32-33

4343ناقلا حركة ،أحدهما صغير واآلخـر كبير ،متصل أحدهما
باآلخر ويدوران كما في الشكل  .1-15قارن أو ًال بين سرعتيهما
الزاو ّيتي�ن المتجهتين ،ثم بين الس�رعتين الخطيتين لس� ّنين
معا.
متصلين ً

4646األلعاب البهلوانية يسير العب بهلواني على حبل حام ً
ال
قضي ًبا يتدلى طرفاه أسفل مركزه ،انظر إلى الشكل .1-16
كيف يؤدي القضيب إلى زيادة اتزان الالعب؟ تلميح :ابحث

في مركز الكتلة.

∎ ∎ال�شكل 1 -16
∎ ∎ال�شكل 1 -15

ال�سرعتان اخلطيتان للأ�سنان متماثلتان .وتكون ال�سرعتان
__ = .ω
الزاويتان خمتلفتني لأن ن�صفي القطر خمتلفان و  vr
4444الدوران في حوض الغسالة ما مبدأ عمل الغسالة؟ وكيف
يؤثر دوران الحوض في الغسيل؟ اشرح ذلك بداللة القوى
والماءC08-28A-845813 .
3rd proof
على المالبس
يخ�ضع املاء واملالب�س يف حو�ض الغ�سالة لت�سارعات مركزية
كبرية .ت�ؤثر �أ�سطوانة الدوران بقوى يف املالب�س .ولكن عندما
ي�صل املاء �إىل الثقوب يف �أ�سطوانة الدوران ال ت�ؤثر فيه قوى
وعندئذ يتحرك بخط م�ستقيم خارج �أ�سطوانة
مركزية للداخل،
ٍ
الدوران.
4545اإلطار المثقوب افترض أن أحد إطارات سيارة والدك قد
ُثقب ،وأخرجت العدة لتساعده ووجدت أن هناك مشكلة في
مقبض مفتاح الشد المستخدم لفك صمولة البراغي الثابتة،
وأنه من المستحيل فك الصواميل ،فاقترح عليك والدك عدة
طرائق لزيادة العزم المؤثر لفكها .اذكر ثالث طرائق يمكن
أن يقترحها عليك والدك.
�ضع ما�سورة �إطالة يف طرف مفتاح ال�شد لزيادة طول ذراع القوة،
�أو �أ ّثر بقوتك بزاوية قائمة بالن�سبة �إىل مفتاح ال�شد� ،أو زد
القوة امل�ؤثرة بالوقوف على طرف مفتاح ال�شد مث ًال.

الفيزياء

تدل طريف الق�ضيب يجعل مركز الكتلة يقرتب من ال�سلك،
مما يقلل من عزم الدوران امل�ؤثر يف الالعب ويزيد من ثباته.
وي�ؤدي تقليل العزم امل�ؤ ّثر �إىل تقليل الت�سارع الزاوي �إذا �أ�صبح
الالعب يف حالة عدم اتزان .كذلك ي�ستطيع الالعب ا�ستعمال
الق�ضيب لإزاحة مركز الكتلة من �أجل االتزان.
الدوار عندما كان أحمد يجلس على لعبة الحصان
4747لعبة الحصان ّ
مفتاحا نحو صديقه الواقف على األرض لكي
الدوار ،قذف
ً
ّ
يلتقطه ،هل يجب عليه قذف المفتاح قبل أن يصل النقطة
التي يقف عندها صديقه بوقت قصير ،أم ينتظر حتى يصبح
صديقه خلفه مباشرة؟ وضح ذلك.
مما�س ّية نحو الأمام ف�إن املفتاح �سينطلق
مبا �أن له �سرعة متجهة ّ
من يده بتلك ال�سرعة املتجهة ،لذا يتعني عليه قذفه قبل ذلك.
4848لماذا نهمل القوى التي تؤثر في محور دوران جـسمٍ ما في
حالة اتزان ميكانيكي عند حساب محصلة العزم عليه؟
�صفرا؛ لأن طول ذراع القوة
العزم الناجت عن هذه القوى ي�ساوي ً
�صفرا.
ي�ساوي ً
4949لماذا نجعل عاد ًة محور الدوران عند نقطة تؤثر بها قوة أو
أكثر في الجسم عند حل مسائل في االتزان الميكانيكي؟
�صفرا ،مما يقلل عدد
هذا يجعل العزم الناجت عن القوة ي�ساوي ً
العزوم التي يجب �أن حت�سب.

دليل حلول امل�سائل 13

تابع الف�سل

1

إتقان حل المسائل

 1-1و�سف احلركة الدورانية
�صفحة 33-34

 .50نصف قطر الحافة الخارجية إلطار سيارة  45 cmوسرعته  ،23 m/sما مقدار السرعة الزاوية لإلطار بوحدة rad/s؟

v = rω

__

ω = vr
23 m/s
= ________ = 51 rad/s
0.45 m
 .51يدور إطار بحيث تتحرك نقطة عند حافته الخارجية مسافة  .1.5 mوإذا كان نصف قطر اإلطار  2.50 mكما في الشكل 1-17

فما مقدار الزاوية (بوحدات  )radiansالتي دارها اإلطار؟

m
50
2.

1.50 m

θ

∎ ال�سكل 1 -17

d = rθ

__

θ = dr

1.50 m
_______ =
2.50 m
= 0.600 rad

 .52أديرت عجلة قيادة سيارة بزاوية قدرها  ،128°انظر الشكل  ،1-18فإذا كان نصف قطرها  ،22 cmفما المسافة التي تتحركها نقطة
على الطرف الخارجي لعجلة القيادة؟
128°

22 cm

∎ ال�سكل 1 -18
C08-30A-845813 3rd proof

d=rθ

) ______(

= (0.22 m) (128°) 2π rad = 0.49 m
360°

 .53المروحة تدور مروحة بمعدل  ،1880 rev/minأي ( 1880دورة كل دقيقة).
.a

ما مقدار رسعتها الزاو ّية املتجهة بوحدة rad/s؟

rev
____ 2π rad
min
_______
____ ω = (1880
) min ) ( rev ) ( 60 s
= 197 rad/s
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الفيزياء

تابع الف�سل
.b

1

ما مقدار اإلزاحة الزاو ّية للمروحة خالل 2.50 s؟
θ = ωt
)= (197 rad/s)(2.50 s
= 492 rad

الزاوي؟
 .54تناقص دوران المروحة في السؤال السابق من  475 rev/minإلى  187 rev/minخالل  ،4.00 sما مقدار تسارعها
ّ
∆ω
____ = α
∆t

ω f – ωi
______ =
∆t
______ (187 rev/min - 475 rev/min) 2π rad
1 min
_______(____________________________ =
) rev )( 60 s
4.00 s
= -7.54 rad/s2

 .55إطار سيارة نصف قطره  9.00 cmكما في الشكل  ،1-19يدور بمعدل  ،2.50 rad/sما مقدار السرعة الخطية لنقطة تقع على
بعد  7.00 cmمن مركز الدوران؟

0 cm
9.0
7.00 cm

∎ ال�سكل 1 -19

C08-31A-845813-A

v = rω
)= (7.00 cm)(2.50 rad/s
= 17.5 cm/s

.56

الغسالة غسالة قطر حوضها  ،0.43 mلها سرعتان :األولى تدور بمعدل  ،328 rev/minواألخرى بمعدل .542 rev/min
 .aما مقدار نسبة التسارع املركزي لرسعة الدوران األرسع واألبطأ؟ تذكرv 2:
__ =  ، aو υ = rω
r

c

)2االأ�سرع(rω

االأ�سرعa

)2االأبطاأ (rω

االأبطاأ a

________ = _____
(542 rev/min)2
=________________2
)(328 rev / min
= 2.73

الفيزياء
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تابع الف�صل

1

b .bما نسبة الرسعة اخلطية جلسم عىل سطح احلوض لكل من الرسعتني؟
 rالأ�سرعω
الأ�سرعv
______
 
________ = 
 
	 
الأبط�أv

 rالأبط�أω

الأ�سرعω
_________  =
	 
الأبط�أω

542 rev/min
  
____________  =
  
328 rev/min
= 1.65

 5757أوجد القيمة القصوى للتسارع المركزي بداللة  gللغسالة في السؤال السابق.

	 

1g
) __________ (ac = ω2 r
9.80 m/s2

1g
2π rad
 0.43
__________ m
_______ 1min  2
_______  ( = (542 rev / min
______  
 
) rev ) (  60 s )) (   2 )( 9.80 m/s2
= 71 g

تسارعا مركز ًّيا مقداره  0.35×106 gعلى ُبعد
5858استخدم جهاز الطرد المركزي الفائق السرعة لفصل مكونات الدم ،بحيث يو ّلد
ً
 2.50 cmمن المحور .ما مقدار السرعة الزاوية المتجهة الالزمة بوحدة rev/min؟
ac = ω2 r

a

   rc
__   = ω

√

√


_______ )(0.35×106) (9.80 m/s2
  60 s
______________________    =
  
  
  
______ ()     (  rev
)
0.025 m
2π rad 1 min
= 1.1×105 rev/min

 1-2الديناميكا الدورانية

Rotational Dynamics

�صفحة 34

5959مفتاح الشد يتطلب شدّ برغي عز ًما مقداره  ،8.0 N.mفإذا كان لديك مفتاح شد طوله  ،0.35 mفما مقدار أقل قوة يجب التأثير
بها في المفتاح؟
τ = Fr sin θ
______ = F
   τ
r sin θ

لأقل قوة ممكنة تكون الزاوية  ،90.0°لذا ف�إن:

 16دليل حلول امل�سائل

___________________ = F
   
             8.0 N.m
  
)(0.35 m) (sin 90.0°
= 23 N

الفيزياء

تابع الف�صل

1

6060ما مقدار العزم المؤثر في صمولة والناتج عن قوة مقدارها  15 Nتؤثر عمود ًّيا في مفتاح شدّ طوله 25 cm؟
انظر الشكل .1-20
F

90°

25 cm

∎ ∎ ال�شكل 1-20
τ = Fr sin θ

C08-32A-845813-A

)= (15 N)(0.25 m)(sin 90.0°
= 3.8 N.m

 1-3االتزان

Equilibrium

�صفحة 34

6161تبين مواصفات سيارة بأن وزنها موزع بنسبة  53%على اإلطارات األمامية و  47%على اإلطارات الخلفية ،فإذا كان طول لوح
قاعدة سيارة  ،2.46 mفأين يكون مركز كتلة السيارة؟
افرت�ض �أن مركز كتلة ال�سيارة على بعد ي�ساوي  xمن مقدمة ال�سيارة ،و�أن وزن ال�سيارة ي�ساوي . Fg
م�ؤخرة = τمقدمةτ
م�ؤخرة rم�ؤخرة = Fمقدمة rمقدمةF
)(0.53 Fg) x = (0.47 Fg) (2.46 m – x
x = 1.16 m

6262لوح كتلته  12.5 kgوطوله  ،4.00 mرفعه أحمد من أحد طرفيه ،ثم طلب المساعدة ،فاستجاب له جواد.
a .aما أقل قوة يؤثر هبا جواد لرفع ال ّلوح إىل الوضع األفقي؟ وعند أي جزء من ال ّلوح؟
ي�ستطيع جواد رفع ن�صف الكتلة عند الطرف املقابل للطرف الذي رفعه �أحمد.

�= mgأقلF

)__ (

)= 1   (12.5 kg) (9.80 m/s2
2
= 61.2 N

b .bما أكرب قوة يؤثر هبا جواد لرفع ال ّلوح إىل الوضع األفقي؟ وعند أي جزء من ال ّلوح؟
�سوف يرفع الكتلة كلها،عند مركز كتلة اللوح (الو�سط).
� = mgأكربF
)= (12.5 kg) (9.80 m/s2
= 122 N

الفيزياء
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تابع الف�صل

1

خشبيا من طرفيه إلى أعلى ،فإذا كانت كتلة ال ّلوح  4.25 kgوطوله  ،1.75 mويوضع على ُبعد  0.50 mمن
لوحا
6363يرفع شخصان ً
ًّ
طرفه األيمن صندوق كتلته  .6.00 kgانظر الشكل  .1-21ما القوتان اللتان يؤثر بهما الشخصان في ال ّلوح؟
6.00 kg

0.50 m

1.25 m

∎ ∎ ال�شكل 1-21

�صفرا � ً
أي�ضا.
�صفرا ،وحم�صلة العزوم حول �أي حمور دوران ت�ساوي ً
يف حالة االتزان ،حم�صلة القوى جميعها ت�ساوي ً
 = 0ال�صندوق + Fاللوح + Fميني + Fي�سارF
3rd proof

C08-34A-845813

 = 0ال�صندوق + τاللوح + τميني + τي�سارτ

�صفرا ،وبهذه
ميكننا اختيار حمور الدوران ليكون يف موقع �إحدى القوى املجهولة (ي�سار ،)Fفيكون العزم الناجت عن تلك القوة ي�ساوي ً
الطريقة يتم تب�سيط العمليات احل�سابية.
 = 0ال�صندوق rال�صندوق + Fاللوح rاللوح + Fميني rميني + Fي�سار rي�سارF
 = 0ال�صندوق grال�صندوق + mاللوح grاللوح + mميني rميني + Fي�سار rي�سارF

) +

1.25 m + 0.50 m
____________ ) (1.25 m + 0.50 m) + (4.25 kg)(-9.80 m/s2ميني (0) + Fي�سارF
2

 (

(6.00 kg)(-9.80 m/s2)(1.25 m) = 0
 = 63 NمينيF

وبتعوي�ض النتيجة ال�سابقة يف معادلة القوة:
 = 0ال�صندوق + Fاللوح + Fميني + Fي�سارF
ال�صندوق - Fاللوح - Fميني = -Fي�سارF
gال�صندوق g - mاللوح - mميني= -F
)= -(63 N) - (4.25 kg) (-9.80 m/s2) - (6.00 kg)(-9.80 m/s2
= 37 N
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الفيزياء

تابع الف�صل
مراجعة عامة
1

وبتعوي�ض النتيجة ال�سابقة يف معادلة القوة:

�صفحة 34-35

6464الترب�ة الرملية وضع�ت عش�رة أكي�اس مملوءة بترب�ة رملية
ي�زن كل منه�ا  175 Nبعضها فوق بع�ض ،على ُبعد 0.5 m
م�ن الط�رف األيمن لقطع�ة خش�بية طوله�ا  .2.43 mانظر
الشكل  .1-22فرفع شخصان طرفي القطعة من نهايتيها إلى
أعل�ى .م�ا مقدار القوة التي يؤثر بها كل من الش�خصين في
القطعة الخشبية مع إهمال وزنها؟

� = 0أكيا�س + Fميني + Fي�سارF
�أكيا�س - Fي�سار = -FمينيF
)= -3.6×102 N - 10(-175 N
= 1.4×102 N

6565يوضح الشكل  1-23أسطوانة قطرها  50 mفي حالة سكون
على سطح أفقي ،فإذا لف حولها حبل ثم سحب ،وأصبحت
تدور دون أن تنزلق

50 m
1.93 m
0.50 m

∎ ∎ ال�شكل 1-22

يف حالة االتزان ،حم�صلة القوى جميعها ت�ساوي �صف ًرا ،وحم�صلة
�صفرا � ً
أي�ضا.
العزوم ت�ساوي ً
� = 0أكيا�س + Fميني + Fي�سارF
� = 0أكيا�س + τميني + τي�سارτ
proof
C08-35A-845813-Aالدوران ،وذلك حتى
القوة(3rdميني )Fعلى �أنها حمور
اخرت موقع
�صفرا.
جتعل عزم تلك القوة ي�ساوي ً

�أكيا�س = -τي�سارτ
�أكيا�س� rأكيا�س = -Fي�سار rي�سار-F

∎ ∎ ال�شكل 1-23

a .aفما املس�افة الت�ي يتحركه�ا مركز كتل�ة األس�طوانة عند
سحب احلبل مسافة  2.5 mبرسعة ثابتة؟
يكون مركز الكتلة دائ ًما فوق نقطة االت�صال مع ال�سطح
للأ�سطوانة املنتظمة؛ لذا حترك مركز الكتلة .2.50 m

b .bوإذا سحب احلبل مسافة  2.5 mخالل زمن  ،1.25 sفام
C08-36A-845813-A 3rd proof
رسعة مركز كتلة األسطوانة؟
d
__
   = v
t
)(2.50 m
 _________  =
)(1.25 s
= 2.00 m/s

-F
� r
___________ = ي�سارF
أكيا�س �أكيا�س  
 
ي�سار-r

)(10)(175 N)(0.50 m
  
    
____________________  = ي�سارF
2.43 m
= 3.6×102 N

الفيزياء
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تابع الف�صل

1

c .cما الرسعة الزاوية املتجهة لألسطوانة؟

v
__  = ω
r

2.00 m/s
 ___________  =
)( __12 ) (50 m
= 8×10-2 rad/s

صمم على أن يبدأ الدوران من
6666القرص الصلب يدور قرص صلب في حاسوب حديث ( 7200 rev/minدورة لكل دقيقة) .فإذا ّ
الفعالة خالل  ،1.5 sفما التسارع الزاوي للقرص؟
السكون ويصل السرعة ّ
ω -ω
_______ = ∆ω
____  = α
  f  i
∆t
∆t

_______ )(7200 rev/min - 0 rev/min
rad
 1 min
   ( 2πrev
___________________________  =
   
 
______ () 
1.5 s
) 60 s
= 5.0×102 rad/s2

6767عداد السرعة تقيس معظم أجهزة قياس السرعة في السيارات السرعة الزاوية للحركة ،ثم تحولها إلى سرعة خطية ،فكيف تؤثر
زيادة قطر اإلطارات في قراءة عداد السرعة؟
تقل ال�سرعة الزاوية بزيادة القطر ،وبالتايل تقل قراءة عداد ال�سرعة.
ُ 6868يسحب صندوق على األرض باستخدام حبل مربوط بالصندوق على ارتفاع  hمن األرض ،فإذا كان معامل االحتكاك
 0.35وارتفاع الصندوق  0.50 mوعرضه  ،0.25 mفما مقدار القوة الالزمة لقلب الصندوق؟
افرت�ض �أن كتلة ال�صندوق ت�ساوي  ،Mومركز كتلة ال�صندوق على بعد  0.25 mفوق �سطح الأر�ض .يكون ال�صندوق على و�شك االنقالب
عندما تكون العزوم امل�ؤثرة فيه مت�ساوية.
احتكاك = τحبلτ
احتكاك rاحتكاك = Fحبل rحبلF
احتكاك rاحتكاكF
__________


    

حبل r

  = حبلF

احتكاكµMg r
____________ = حبلF
 
  
 
حبل r

)(0.35) M (9.80 m/s2) (0.25 m
  
____________________________ = حبلF
 
   
	 
h - 0.25 m
(0.86 m2/ s2) M
_______________ = حبلF
  
  
h - 0.25 m

�صفرا .وهكذا ت�ستطيع ال�سحب ب�أي مقدار من القوة وال ينقلب
 الحظ �أنه عندما ت�سحب ال�صندوق من عند مركز كتلته ،ي�صبح املقام ً
ال�صندوق.

 20دليل حلول امل�سائل

الفيزياء

تابع الف�صل

1

6969إذا كان ط�ول عق�رب الثوان�ي في س�اعة ي�د  ،12 mmفما
سرعة دورانه؟
v = rω

b .bأي أجزاء ال ّلوح جيب أن يرفعه عدي؟

اخرت نقطة الدوران عند النقطة التي يرفع فيها ماجد
اللوح امل�سطّ ح.

rad
 min
________ ( )= (0.012 m
____ ( ) 
 -2π
) 60 s
min
-3
= -1.3 × 10 m/s

خشبية طولها ،2.44 m
7070عارضة خشبية إذا اشتريت عارضة
ّ
وعرضها  ،10 cmوسمكها  ،10 cmفي حين اشترى زميلك
عارضة خشبية مماثلة وقطعها إلى قطعتين طول كل منهما
 .1.22 mانظر إلى الشكل  ،1-24ثم حمل كل منكما ما
اشتراه من الخشب على كتفيه.
2.44 m

1.22 m
1.22 m

∎ ال�شكل 1-24
∎

a .aفأيكام يرفع ما اشرتاه من اخلشب بطريقة أسهل؟ وملاذا؟
مبا �أن الكتلتني مت�ساويتان ف�إن وزنيهما مت�ساويان � ً
أي�ضا .لذا،
يلزم القوة نف�سها ،وت�ؤثر �إىل �أعلى لرفع كل من احلملني.

b .bوإذا كان كل منكام يؤثر بعزم بيديه ليمنع اخلشب من
الدوران ،فأي احلملني ُيعدّ منعه من الدوران أسهل؟
وملاذا؟
C08-37A-845813-A
3rd proof
الدوران �أ�سهل؛ لأن كتلتها
اخل�شبية الأطول من
منع القطعة
موزعة على م�سافة �أطول (لها �أكرب عزم ق�صور ذاتي).

مسطحا طوله
لوحا
7171ال ّلوح المسطح يحمل ماجد وعدي ً
ً
 ،2.43 mووزنه  .143 Nفإذا كان ماجد يرفع أحد طرفي
ال ّلوح بقوة 57 N
a .aفام القوة التي جيب أن يؤثر هبا عدي لرفع اللوح؟
ماجد = Fg - FعديF
= 143 N - 57 N
= 86 N

 = τgعديτ
 = Fgrgعدي rعديF
Fgrg
 ____  = عديr
عديF

m
_______ ( )(143 N
  2.432
)
_________________
  =
 
  
86 N

 = 2.0 mعديr

وعلى عدي �أن يرفع اللوح على بعد  2.0 mمن طرف اللوح
الذي يرفعه ماجد.
7272عارضة فوالذية طولها  ،6.50 mووزنها  325 Nتستقر على
دعامتين المسافة بينهما  ،3.00 mو ُبعد كل من الطرفين عن
الدعامتين متسا ٍو .فإذا وقفت سوزان في منتصف العارضة
وأخذت تتحرك نحو أحد الطرفين فما أقرب مسافة تتحركها
سوزان لهذا الطرف قبل أن تبدأ العارضة في االنقالب إذا
كان وزن سوزان 575 N؟
تبعد كل دعامة م�سافة  1.75 mعن طرف العار�ضة .اخرت
نقطة الدوران على �أنها �إحدى الدعامتني عند الطرف الأقرب
ل�سوزان� .سيكون مركز كتلة العار�ضة على بعد  1.50 mمن تلك
الدعامة� .ستبد�أ العار�ضة يف االنقالب عندما يكون عزم �سوزان
(�سوزان )τم�ساو ًيا لعزم مركز كتلة العار�ضة
(مركز كتلة العار�ضة ،)τو�سيكون الوزن كله على الدعامة الأقرب �إىل
�سوزان.
مركز كتلة العار�ضة� = τسوزانτ
مركز كتلة العار�ضة rمركز كتلة العار�ضة� = Fسوزان� rسوزانF
مركز كتلة العار�ضة rمركز كتلة العار�ضةF
____________________  = �سوزانr
   
  
�سوزانF

m
________
  (325 N) ( 3.00
 
)
2
__________________
  =
 
   575
N
= 0.848 m

ت�ستطيع �سوزان �أن تتحرك حتى ت�صبح على ُبعد  0.848 mمن
الدعامة� ،أو  1.75 - 0.848 = 0.90 mمن الطرف.
الفيزياء
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تابع الف�صل
التفكري الناقد
1

�صفحة 35-36

7373تطبيق المفاهيم نقطة على حافة إطار تتحرك حركة دورانية.
صفرا؟
a .aما الرشوط التي جتعل التسارع املركزي ً
عندما ω = 0.0

صفرا؟
b .bما الرشوط التي جتعل التسارع املاميس (اخلطي) ً
عندما α = 0.0

صفرا؟ وضح ذلك.
صفرا عندما يكون التسارع املركزي ً
c .cهل يمكن أال يساوي التسارع اخلطي ً
�صفرا ،حيث ت�ستمر  ωيف التغري.
عندما تكون  ω = 0.0حلظ ًّيا ،غري �أن  αلي�ست ً

صفرا؟ وضح ذلك.
صفرا عندما يكون التسارع اخلطي ً
d .dهل يمكن أال يساوي التسارع املركزي ً
�صفرا.
نعم ،مادامت  ωثابتة ولكنها لي�ست ً

7474التحليل واالستنتاج تتدلى راية كبيرة من سارية أفقية قابلة للدوران حول نقطة تثبيتها في جدار كما في الشكل  ،1-25إذا كان طول
وع ِّلقت على بعد  1.80 mمن محور الدوران (نقطة التثبيت في الجدار)
السارية  ،2.10 mووزنها  ،175 Nووزن الراية ُ ،105 N
فما قوة الشد في الحبل الداعم للسارية؟


25.0°




1.05 m
1.80 m
2.10 m

∎ ∎ ال�شكل 1-25

ميكننا ا�ستخدام العزوم لإيجاد املر ّكبة الر�أ�سية لقوة ال�شد (�yشد .)Fفالعزوم التي يف اجتاه حركة عقارب ال�ساعة متزنة مع العزوم
التي يف عك�س اجتاه حركة عقارب ال�ساعة.
يف اجتاه حركة عقارب ال�ساعة = τيف عك�س اجتاه حركة عقارب ال�ساعةτ
الراية + τال�سارية = τاحلبلτ
الراية rالراية + Fال�سارية rال�سارية = Fاحلبل�y rشدF
3rd proof

 

ال�شد الكلي ي�ساوي\:

 C08-38A-845813-Aالراية rالراية + Fال�سارية rال�ساريةF
  
  
 
_____________________ = �yشدF
احلبلr
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تابع الف�صل

1
الراية rالراية + Fال�سارية rال�ساريةF
F y
_______ = �شدF
   
______________________________ =  �شد  
 
   
 
sin 25°
˚r sin 25
احلبل

)(175 N)(1.05 m) + (105 N)(1.80 m
_________________________________  =
   
   
 
(2.10 m) sin 25°
= 420 N

7575التحليل واالستنتاج يتدلى مصباح من سلسلة معلقة بقضيب أفقي قابل للدوران حول نقطة اتصاله بجدار ،ومشدود من طرفه
اآلخر بحبل ،انظر إلى الشكل  .1-26إذا كان وزن القضيب  ،27 Nووزن المصباح 64 N
+y

˚105.0

+x

0.33 m
0.44 m

∎ ∎ ال�شكل 1-26

a .aفام العزم املتولد من كل قوة؟
τg =- Fg r sin θ
)=- (27 N)(0.22 m)(sin 90.0°
=- 5.9 N.m
3rd proof

C08-39A-845813-A

 r sin θامل�صباح = - Fامل�صباحτ
)= - (64 N)(0.33 m)(sin 90.0°
= - 21 N.m

الفيزياء
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تابع الف�صل

1

b .bوما قوة الشد يف احلبل الداعم لقضيب املصباح؟

ميكننا ا�ستخدام العزوم لإيجاد املر ّكبة الر�أ�سية لقوة ال�شد (� yشد .)Fالعزوم التي يف اجتاه حركة عقارب ال�ساعة متزنة مع العزوم
التي يف عك�س اجتاه حركة عقارب ال�ساعة.
يف اجتاه حركة عقارب ال�ساعة = τيف عك�س اجتاه حركة عقارب ال�ساعةτ

امل�صباح + τالق�ضيب = τاحلبلτ

امل�صباح rامل�صباح + Fالق�ضيب rالق�ضيب = Fاحلبل�y rشدF

امل�صباح rامل�صباح + Fالق�ضيب rالق�ضيبF
____________________________ = �yشدF
 
   
 
  
احلبلr

ال�شد الكلي ي�ساوي:
امل�صباح rامل�صباح + Fالق�ضيب rالق�ضيبF
�yشدF
  
___________________________ =  
 
   
	 
________  = �شدF
sin 105°
r sin 105°
احلبل

 0.44
)m + (64 N) (0.33 m
_______ ( )(27 N
)
2
________________________________
   
 
  = �شدF
   
(0.44 m) sin 105°
� = 64 NشدF

ً
وتلفازا ،حيث يقف سالم
7676التحليل واالستنتاج ينقل عدنان وسالم األجسام اآلتية إلى أعلى السلم :مرآة كبيرة ،وخزانة مالبس،
عند الطرف العلوي ،ويقف عدنان عند الطرف السفلي .وعلى افتراض أن كليهما يؤثر بقوى رأسية فقط.
a .aارسم خمطط اجلسم احلر مبينًا فيه سا ًملا وعدنان يؤثران بالقوة نفسها يف املرآة.



F



F
r

cm

r


cm

cm
r > r



Fg
Fg
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تابع الف�صل

1

7878تصنف محركات السيارات وفق عزم الدوران الذي تنتجه.
b .bارسم خمطط اجلسم احلر مبينًا فيه عدنان يؤثر بقوة أكرب يف
ابحث عن سبب االهتمام بعزم الدوران وقياسه.
أسفل خزانة املالبس.
تت�سارع ال�سيارة ب�سبب القوة التي ت�ؤثر بها الأر�ض في الإطارات،


وتنتج هذه القوة عن المحرك عن طريق تدوير محور الإطارات.

F
F
F F

 r cmوالعزم الم�ؤثر في الإطار ي�ساوي القوة الم�ؤثرة في حافة الإطار
r
F
م�ضروبة في ن�صف قطره ،وقد تغير نواقل الحركة القوة الم�ؤثرة
cm
cm r
r
r > r
لكنها ال تغير العزم؛ لذا ف�إن مقدار العزم المتولد من المحرك


r
= r


ينتقل �إلى الإطارات.
F
g

Fg

Fg

�صفحة 36

c .cأين يكون مركز كتلة التلفاز لكي حيمل سامل الوزن كله؟
مبا�شرة فوق املكان الذي يرفع منه عدنان.




F

مراجعة تراكمية

F

7979تحركت زالجة كتلتها  60.0 kgبسرعة  18.0 m/sفي منعطف
 .20كم يجب أن يكون االحتكاك بين
نصف قطره .0 m

الزالجة والجليد حتى تجتاز المنعطف؟

r
cm

r


F F


cm
r > r



Fg
Fg



cm

r

   mv
____ = حم�صلة = FاحتكاكF
r
F 2

r
(60.0 kg)(18.0 m/s)2
____________________  =
  
 
= 972 N
  
r
=
r


20.0 m

Fg

الكتابة يف الفيزياء
�صفحة 36

7777يعرف علماء الفلك أنه إذا كان التابع الطبيعي (كالقمر) قري ًبا
جدًّ ا من الكوكب فإنه سيتحطم إلى أجزاء بسبب قوى تسمى
قوى المدّ والجزر .وبالمثل ّ
فإن الفرق بين قوتي الجاذبية
األرضية على طرفي القمر االصطناعي القريب من األرض
والبعيد عنها أكبر من قوة تماسكه .ابحث في حد روش
 ،Roche limitوحدّ د بعد القمر عن األرض ليدور حولها
عند حد روش.
�إذا كانت كثافة التابع ت�ساوي كثافة الكوكب كان حد رو�ش
 Roche limitي�ساوي ن�صف قطر الكوكب  2.446مرة .وحد
رو�ش  Rocheللأر�ض ي�ساوي .18,470 km
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