انًٕخاخ انًٍكاٍَكٍح انًرٕانٍح
.I

انًٕخح انًٍكاٍَكٍح
 - 1يفٕٓو انرشٌّٕ
َٕ ذش حثال ؽٌٕال َٔحذخ ػُذ ؽشفّ حشكح ػًٕدٌح يٍ أػهى إنى األعفم،فُالحع
ظٕٓس ذشٌّٕ ٌُرقم ؽٕل انحثم.

َ كثظ اٌَ نفاخ َاتغ ؽٌٕم فُالحع ظٕٓس ذشٌّٕ ٌُرقم ؽٕل انُاتغ .

خالطح:
انرشٌّٕ ْٕ ذغٍش فً خاطٍح انٕعؾ انزي ٌحذخ فٍّ .
-2انًٕخح انًٍكاٍَكٍح:
َؼهى َقطح  Mػهى انحثم تانٌٕ األحًشَٔ ،حذخ إشاسج ػُذ ؽشفّ .
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َالحع ػُذ ٔطٕل اإلشاسج نهُقطح ، Mأَٓا ذٓرض ثى ذشخغ إنى يٕػؼٓا انثذئً َ،قٕل أٌ انرشٌّٕ
ٌُرقم دٌٔ أَرقال انًادج.
 ذؼشٌف
انًٕخح انًٍكاٍَكٍح ًْ ظاْشج إَرشاس ذشٌّٕ فً ٔعؾ يادي يشٌٔ،انزي ٌغًى
ٔعؾ اإلَرشاس،دٌٔ إَرقال نهًادج انرً ذكٌٕ ْزا انٕعؾ.
-3انًٕخح انًٍكاٍَكٍح انًرٕانٍح:
َثثد ػُذ ؽشف الحثم ْضاص(ٔ) VIBREURانزي ٌردهى دٔسِ فً طٍاَح حشكح انًُثغ  .Sفُالحع
ظٕٓس حشكح يرراتؼح َاذدح ػٍ ذشٌّٕ يغرًش نًُثغ اإلشاسج.

 ذؼشٌف
انًٕخح انًٍكاٍَكٍح ًْ ذغٍش يغرًش ٔال ٌُقطغ إلشاسج يٍكاٍَكٍح َاذدح ػٍ ذغٍش يظاٌ نًُثغ
اإلشاسج. S
-4انًٕخح انًغرؼشػح – انًٕخح انطٕنٍح:
 انًٕخح انًغرؼشػح:

ٌٔذش حثال ؽٌٕال فً ٔػؼٍح أفقٍحَٔ ،حذخ إشاسج ػًٕدٌح ػهٍّ ػُذ أحذ ؽشفٍّ ،فٍكٌٕ ْزا
انطشف يُثؼا نإلشاسج.
َالحع أٌ يُحى انرشٌّٕ ػًٕدي ػهى يٍحى اإلَرشاس.
 ذؼشٌف:
انًٕخح انًغرؼشػح ًْ يٕخح يٍكاٍَكٍح ٌكٌٕ
يُحى اإلَرشاس.

فٍٓا إذداِ انرشٌّٕ ػًٕدي ػهى

 انًٕخح انطٕنٍح:
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َكثظ تؼغ نفاخ َاتغ ؽٌٕم ،ثى َحشسِ فدأج ،فُالخع أٌ يُحى اإلشاسجيٕاصي نًُحى
انرشٌّٕ.

 ذؼشٌف:
انًٕخح انطٕنٍح ًْ يٕخح ٌكٌٕ فٍٓا إذداِ انرشٌّٕ ػهى إعرقايح ٔاحذج يغ إذداِ
اإلَرشاس.
انًٕخاخ انؼٕئٍح:
 ذدشتحَ :ؼغ يشَح داخم َاقٕط فشاؽ َٔ ،فشغح يٍ انٕٓاء ،فُالحع أٌ طٕخ انًشَح
ٌُقض إنى أٌ ٌُؼذو.

 إعرُراج:
انظٕخ يٕخح يٍكاٍَكٍح ٌ،رطهة اَرقانّ ٔعطا يادٌا يشَا ٔ،انزي ًٌكٍ أٌ ٌكٌٕ خغى طهة أٔ
يائغ.

َٕاط

يُثغ طٕذً

َالحع أٌ كشٌح انُٕاط ذُحشف فً َفظ إذداِ انظٕخ .إرٌ انظٕخ ْٕ ػثاسج ػٍ يٕخح ؽٕنٍح.
 .IIانخٕاص انؼايح نهًٕخح
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 - 1إذداِ اإلَرشاس:
ًٌكٍ نميٕخح أٌ ذُرشش فً ٔعؾ أحادي انثؼذ ( يثم يٕخح ؽٕل َاتغ )أٔ ثُائً انثؼذ(يٕخح
ػهى عطح انًاء)أٔ ثالذً انثؼذ وزل انًٕخح انظٕذٍح انرً ذُرشش فً كم أسخاء انفؼاء .
-2ذشاكة يٕخرٍٍ:
إشاسج1-

إشاسج2-

ذشاكة اإلشاسذٍٍ

إشاسج2-

إشاسج1-

ػُذ إنرقاء اإلشاسذٍٍ فئًَٓا ذرشاكثاٌ ٔتؼذ رنك ٌغرًشا فً إَرشاسًْا دٌٔ أي ذأذٍش َاذح ػٍ
انرشاكة،حٍد ذحرفع كم إشاسج تُفظ انًظٓش َٔفظ عشػحاإلَرشاس .فً حٍٍ ػُذ إنرقاء
خغًٍٍ طهثٍٍ فئٌ حشكرًٓا ذرغٍش ٔرنك ألَّ فً ْزِ انحانح انًادج ًْ انرً ذُرقم ٔنٍظ
انًٕخح.
 .IIIعشػح اإلَرشاس:
-1ذؼشٌفَ :ؼشف عشػح إَرشاس يٕخح تانؼالقح
انًٕخح خالل انًذج 𝑡∆.

𝑑
𝑡∆

حٍد  dانًغافح انرً ذقطؼٓا

=V

ٔحذج انغشػح فً انُظاو انؼانًً نهٕحذاخ ًْ انًرش ػهى انثاٍَح . m /s
-2انؼٕايم انًؤثشج ػهى عشػح اإلَرشاس:
 ذأذٍش يشَٔح انٕعؾ:
َ حذخ يٕخح ؽٕل حثم رٔ ذٕذش َ ٔTحذدعشػح إَرشاسْا َ Vشفغ يٍ قًٍح ذٕذش
انحثم  Tفُالحع أَّ كهًا إصداد ذٕذش انحثم كهًا إصدادخ عشػح إَرشاس انًٕخح فٍّ .
َ ؼٕع األٌ انحثم بآ خش أكرش عًكا،فُالحع أٌ عشػح إَرشاس انًٕخح ذُقضَ.قٕل
𝑚
انطٕنً = 𝜇 حٍد  mكرهح انحثم  ℓؽٕنّ.
ج
أٌ انغشػح ذُقض يغ إسذفاع انكرهح
𝑙
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خالطح :عشػح انًٕخح ؽٕل حثم ذرؼهق تانًشَٔح ٔال
ْزاتانؼالقح :

𝑇
𝜇

كرهح انطٕنٍح نهحثم َٔؼثش ػٍ

=V

 .IVيفٕٓو انرأخش انضيًُ:

ػُذ انهحظح

انرأخ س انضيًُζ
تٍٍ’MٔM
ػُذ انهحظح

َؼرثش يٕخح ذُرشش ؽٕل حثم:
َحهم حشكح َقطح ’ Mيٍ انحثم ذثؼذ ػٍ انُقطح  Mتًغافح. MM,
ػُذ انهحظح  tذٕخذ انًٕخح فً انُقطحٔ Mذظم نهُقطح  M’,ػُذ انهحظح .t+ζ
ذًثم  ζانًذج انرً ذقطغ خالنٓا انًٕخح انًغافح َ. MM,غًً ζانرأحش انضيًُ َٔؼثش ػُّ كًا
𝑀𝑀′
=ζ
ٌهً
𝑉

ػُذيا ذظم انًٕخح نهُقطح ’ Mفئَٓا ذؼٍذ َفظ انحشكح انرً حؼؼد نٓا انُقطح . M
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