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=نعتبر نواسا أفقیا ذا لفات غیر متصلة و كتلة مھملة وثابتة صالبتھ  (S)نثبت طرفیھ الثاني بجسم صلب .
) .أنظ الشكل. (وقابل لالنزالق بدون احتكاك على مستوى أفقي m=100gكتلتھ 

الذي نعتبره أصل المعلم Oنزیح الجسم عن موضع توازنھ t=0عند أصل التواریخ 
(O , .، ثم نحرره بدون سرعة بدئیة d=2cm، في المنحى السالب بمسافة ⃗(

, O)على المحورباألفصول (S)مركز قصور G، نمعلم موضع tعند اللحظة  ⃗ ).
لیة التي یحققھا ـــــأثبت ، باإلعتماد على الدراسة الطاقیة ، المعادلة التفاض-1

.األفصول 
): یكتب حل المعادلة التفاضلیة على الشكل  التالي -2 ) = ( + )
.أحسب قیمتھ . kو mبداللة أعط تعبیر الدور الخاص -2-1
عند اصل التواریخوالطور باستعمال الشروط البدئیة ، قیمة كل من الوسع القصوي حدد -2-2 =.
̇استنتج بداللة الزمن ، التعبیر العددي ل 2-3 ( .̇واحسب قیمتھا القصویة Gسرعة (
̇القیمة (S)التي تأخذ فیھا سرعة الجسم للمتذبذب في اللحظة أحسب قیمة طاقة الوضع المرنة -2-4 = , ..

.یمكن اعتبار الحالة التي یكون فیھا النابض غیر مشوه الحالة المرجعیة لطاقة الوضع المرنة واعتبار طاقة الوضع الثقالیة منعدمة 
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=یمثل المبیان أسفلھ المخطط  ( لنواس لي یتكون من سلك (
=یمثل األفصول الزاوي ، نعطي ثابتة لي السلك حیث . وقضیب فلزي  . . /.

.عزم قصور القضیب ∆، واستنتج قیمة عین الدور الخاص -1
.أثناء مدة التسجیل ھل اإلحتكاكات مھملة-2
.عند مرور القضیب من موضع توازنھ أحسب السرعة الزاویة -3
للنواس عندما والطاقة الحركیة أحسب طاقة وضع اللي -4

=القیمة تأخذ  ,.
.الطاقة المیكانیكیة للنواس استنتج-5
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وقضیب .رأسي ثابتة لیھ فوالذي نواس لي مكون من سلك 1یمثل الشكل 
ھو (∆)متجانس عزم قصوه بالنسبة لمحور الدوان  ∆ = , . ..

، ثم نحرره  في المنحى الموجب بالزاویة (∆)ندیر القضیب أفقیا حول المحور 
.=نھمل اإلحتكاكات ونأخذ . =في اللحظة بدون سرعة بدئیة 

لةمنتدیات علوم الحیاة و األرض بأصی



الذي نقیسھ موضع القضیب بأفصولھ الزاوي نمعلم في كل لحظة 
.=موضع التوازن حیث بالنسبة ل

، }القضیب+سلك اللي {للمجموعة حدد تعبیر الطاقة المیكانیكیة -1
.السرعة الزاویة للقضیب ̇و و و ∆بداللة 

.=اللي نختار موضع توازن القضیب مرجعا لطاقة الوضع 
جد المعادلة التفاضلیة لحركة المتذبذب ، أوانطالقا من الدراسة الطاقیة ، -2

.و ∆ثم استنتج تعبیر الدور الخاص بداللة 
مخططي الطاقة المیكانیكیة وطاقة وضع 2یمثل المبیان الممثل في الشكل -3

.اللي للمجموعة 
.صوى لطاقة وضع اللي وسع الحركة و القیمة القعین مبیانیا -3-1
.واحسب قیمة الدور الخاص .استنتج ثابتة اللي -3-2
=اعط التعبیر العددي -4 ( .للمعادلة الزمنیة لحركة القضیب (
.للسرعة الزاویة للقضیب ̇أحسب القیمة القصوى -5
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بسیط من خیط كتلتھ مھملة و طولھیتكون نواس .1أنظر الشكل =وجسم صلب كتلتھ =

.مخطط  الطاقة لھذا النواس بداللة الزمن 2الشكل یمثل
مع اإلتجاه بدون سرعة بدئیة حیث كان الخیط یحدد الزاویة =نحرر النواس في اللحظة 

.العمودي 
.المنحنیات الممثلة الشكال الثالثة لطاقة النواس تعرف على -1
.لتذبذبات النواس عین الدور الخاص -2
.طول النواس باعتبار الوسع ضعیف ما ھو -3
.3المحصل علیھا في السؤال باستعمال قیمة حدد قیمة -4

منتدیات علوم الحیاة و األرض بأصیلة


