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 خصائص الحركة الدائرية المنتظمة
تدور بحيث يكون أحد طرفيها هو مركز الدائرة ، وتصنع دورتين في الثانية  (0.8m)(ـن : عصا طولها 1تمريـ)

 أحسب :
 السرعة الخطية عند نقطه تقع في منتصف العصا. –.        ب  (rad/s)سرعتها الزاوية بوحدة  –أ 

 السرعة الخطية عند الطرف اآلخر للعصا . –ج 
 الــــــحـــــــــل

𝒘 إذن  (2πrad)بما أن الدورة الواحدة تساوي  –أ  = 𝟐𝝅𝒇 = 𝟐𝝅 𝒏𝒕 = 𝟐𝒙𝟑. 𝟏𝟒𝒙𝟐 = 𝟏𝟐. 𝟔𝒓𝒂𝒅/𝒔 

𝒗     (r=0.4m)السرعة الخطية عند  –ب  = 𝒘𝒓 = 𝟏𝟐. 𝟔𝒙𝟎. 𝟒 = 𝟓. 𝟎𝟒𝒎/𝒔 

𝒗     (r=0.8m)السرعة الخطية عند  –ج  = 𝒘𝒓 = 𝟏𝟐. 𝟔𝒙𝟎.8=10.08m/s 

 
 

تدور حول مركزها بسرعة زاوية ثابتة مقدارها  (45cm)(ـن : بكرة نصف قطرها 2تمريـ)

(6rad/s)  لف حولها حبل مربوط في نهايته صندوق كما بالشكل . ماهي المسافة التي يقطعها .

 الصندوق بعد ثالث ثوان .
 الــــــحـــــــــل

𝒗السرعة الخطية لحافة البكرة هي    = 𝒘𝒓 = 𝟔𝒙𝟎. 𝟒𝟓 = 𝟐. 𝟕𝒎/𝒔 

متصل بالحبل ومنها  كونههذه تساوي سرعة الحبل كونه واقع على حافة البكرة ، وكذلك سرعة الصندوق 
 s=vt=2.7x3=8.1m             ستكون المسافة التي سيقطعها الصندوق
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بواسطة  2(r(30cm=متصل بقرص آخر  r)10cm)1=(ـن : قرص 3تمريـ)

حزام مطاطي كما بالشكل ، إذا كانت السرعة الزاوية للقرص االصغر 
=1.2rad/s)1(w . احسب السرعة الزاوية للقرص األكبر . 

 الــــــحـــــــــل
واضح بأن السرعة الزاوية لكل قرص مختلفة عن اآلخر ، حيث أنه في فترة زمنية محددة يمسح القرصين زوايا 
مختلفة . ولكن إذا دارت جافة القرص األصغر إزاحة معينة في فترة زمنية ما ، فإن الحزام المطاطي سيقطع نفس 

ن اإلزاحة الخطية وكذلك السرعة الخطية اإلزاحة في هذه الفترة وكذلك سيفعل القرص األكبر مما يعني بأ
𝒗𝟏للقرصين ستكونان متساويتان    = 𝒗𝟐 𝒘𝟏𝒓𝟏 = 𝒘𝟐𝒓𝟐 𝒘𝟐 = 𝒘𝟏𝒓𝟏𝒓𝟐 = 𝟏. 𝟐𝒙𝟎. 𝟏𝟎. 𝟑 = 𝟎. 𝟒𝒓𝒂𝒅/𝒔 

 
مروحة طائرة عمودية تتحرك حركة دائرية منتظمة وتدور بمعدل (ـن : 4تمريـ)

 : (30πs)لفة( خالل 1500)

 أوجد السرعة الزاوية . – 1
 من طرف الذراع. (4m)احسب السرعة الخطية عند نقطة تبعد  – 2

𝒇 الــــــحـــــــــل = 𝒏𝒕 = 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟑𝟎𝟎𝒙𝟑. 𝟏𝟒 = 𝟏. 𝟔𝑯𝒁 

𝒘 = 𝟐𝝅𝒇 = 𝟐𝒙𝟑. 𝟏𝟒𝒙𝟏. 𝟔 = 𝟏𝟎 𝒓𝒂𝒅𝒔  𝒗 = 𝒘𝒓 = 𝟏𝟎𝒙𝟏 = 𝟏𝟎𝒎/ 
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 التسارع المركزي والقوة المركزية
يدور في دائرة أفقية بسرعة  (1.5m)بنهاية خيط طولة  (2kg)(ـن : ربط جسم 1تمريـ)

 كما بالشكل . احسب قوة الشد في الخيط وسرعة الجسم 37)0(ثابتة ويصنع زاوية 

 الــــــحـــــــــل
𝑻 𝒔𝒊𝒏𝟑𝟕 القوة المؤثرة على الجسم موضحة على الرسم المجاور  = 𝒎 𝒗𝟐𝒓    … … … … … … … … . (𝟏) 

𝑻 𝒄𝒐𝒔𝟑𝟕 القوة الراسية − 𝒎𝒈 = 𝟎             𝑻 = 𝒎𝒈𝒄𝒐𝒔𝟑𝟕 = 𝟐𝟓𝑵 

𝒔𝒊𝒏𝟑𝟕ومن خصائص المثلث القائم     = المقابل
الوتر

= 𝒓𝒍             𝒓 = 𝒍  𝒔𝒊𝒏𝟑𝟕 = 𝟎. 𝟗𝒎 

 ( ال يجاد السرعة الخطية  للجسم1في المعادلة ) (T)و  (r)وبالتعويض عن قيم 

𝒗 = √𝒓𝑻 𝒔𝒊𝒏𝟑𝟕𝒎 = √𝟎. 𝟗𝒙𝟐𝟓𝒔𝒊𝒏𝟑𝟕𝟐 = 𝟐. 𝟔𝒎/𝒔 

 
، معامل االحتكاك السكوني بين االطارات والطريق  (30m)(ـن : سيارة تسير في طريق منحني نصف قطرة 2تمريـ)

كما بالشكل ، ما هي أقصي سرعة للسيارة بحيث تبقى في المنحنى دون أن يفقد السائق السيطرة  (0.8)يساوي 

 عليها .
 ــــــلالــــــحـــ

𝒇𝒔 المركزية في هذه الحالة هي قوة االحتكاك وحيث أن الجسم على وشك االنزالق القوة  = 𝒎 𝒗𝟐𝒓              𝝁𝒔𝒏 = 𝒎 𝒗𝟐𝒓  

𝒗 = √𝒓𝝁𝒔𝒎𝒈𝒎 = √𝟑𝟎𝒙𝟎. 𝟖𝒙𝟏𝟎 = 𝟏𝟓. 𝟓𝒎/𝒔 
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(ـن : قمر صناعي يدور حول المدار االستوائي لألرض بحيث يبقى دائما فوق نقطة معينة على خط 3تمريـ)

 : أحسب.   )24  98x10=5. E M( kgاالستواء ) كتلة الكرة األرضية 

 سرعة الخطية. –نصف قطر مداره.                ج –السرعة الزاوية للقمر الصناعي.        ب  –أ 
 الــــــحـــــــــل

يبقى فوق نفس النقطة دائما ، فهذا يعني بأن لهما نفس السرعة الزاوية  وهي  بما أن القمر الصناعي  –أ 
𝒘 السرعة الزاوية لألرض ، أي دورة واحدة في اليوم  = 𝟐𝝅𝟐𝟒𝒙𝟑𝟔𝟎𝟎 = 𝟕. 𝟐𝟕𝒙𝟏𝟎−𝟓𝒓𝒂𝒅/𝒔 

وحسب قانون نيوتن للجاذبية الكونية ، فإن القوة المركزية القوة المركزية هي قوة جذب األرض للقمر ،  –ب 
𝑮 تساوي  𝑴𝑬𝒎𝒓𝟐 = 𝒎 𝒗𝟐𝒓            𝑮 𝑴𝑬𝒎𝒓𝟐 = 𝒎𝒘𝟐      

   𝒓 = √𝑮𝑴𝑬𝒘𝟐 = √𝟔. 𝟔𝟕𝒙𝟏𝟎−𝟏𝟏𝒙𝟓. 𝟗𝟖𝒙𝟏𝟎𝟐𝟒(𝟕. 𝟐𝟕𝒙𝟏𝟎−𝟓)𝟐 = 𝟒. 𝟐𝟑𝒙𝟏𝟎𝟕𝒎 

𝒗 السرعة الخطية للقمر الصناعي –ج  = 𝒘𝒓 = 𝟕. 𝟐𝟕𝒙𝟏𝟎−𝟓𝒙𝟒. 𝟐𝟐𝒙𝟏𝟎𝟕 = 𝟑𝟎𝟕𝟐𝒎/𝒔 
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من الحديد في طرف حبل  (g 1000)في الشكل المقابل ربطت كرة كتلتها (ـن : 4تمريـ)

بتردد ثابت ،  (m 0.5)، ثم أدير في المستوى الرأسي على شكل دائري نصف قطره 

فأوجد قيمة قوة الشد في الحبل عند النقطة  (31.4m)فإذا كانت السرعة الخطية للكره 

(A) . 

𝑻 الــــــحـــــــــل + 𝒘 = 𝒎𝒗𝟐𝒓            𝑻 = 𝒎𝒗𝟐𝒓 − 𝒎𝒈 = 𝟏𝒙𝟑. 𝟏𝟒𝟐𝟎. 𝟓 − 𝟏𝟎 = 𝟏𝟗𝟔𝟏. 𝟗𝟏𝟐𝑵     
 
 

 (m 5)في مسار دائري رأسي قطره  (g 100)تتحرك كرة كتلتها (ـن : 5تمريـ)

على خط واحد عمودي على  (A,C)كما في الشكل المقابل . حيث أن النقطتين 

 على خط واحد مواز للمستوى االفقي . (D,B)المستوى األفقي والنقطتين 

 أدرس الشكل جيدا ثم أجب عن السؤالين التاليين :
. احسب السرعة الخطية  (A)إذا انعدمت قوة الشد في الخيط عند الموضع  – 1

 ر بها الكره .التي تدو
 في أي موضع تكون قوة الشد في الخيط أكبر ما يمكن . ولماذا ؟ – 2
 

 الــــــحـــــــــل

1 –  𝑻 = 𝒎𝒗𝟐𝒓 − 𝒘       𝒎𝒈 = 𝒎 𝒗𝟐𝒓               √𝒗𝟐 = √𝟐𝟓 = 𝟐𝒎/𝒔    

 الن الوزن يكون في اتجاه القوة المركزية Cالن الموضع  – 2
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يرغب المهندس المدني عمر في تصميم منفذ خروج (ـن : 6تمريـ)
منحني لطريق الخط السريع بشكل ال يعول فيع االحتكاك كي يلف 
سائق السيارة المنحنى بدون أن يتزحلق ، مثل هذا االنحناء يكون 

وان نصف  (13.4m/s)عادة ذا انحدار ، افرض أن السرعة هي 

 .ال تنزلق عليه، احسب زاوية الميل حتى  (5m)قطر المنحنى هو 

𝒏 𝒔𝒊𝒏𝜽 الــــــحـــــــــل =  𝒎𝒗𝟐𝒓   … … … … … … . (𝟏) 𝒏 𝒄𝒐𝒔𝜽 = 𝒎𝒈  … … … … … . (𝟐) 

𝒕𝒂𝒏𝜽 2على  1بقسمة  = 𝒗𝟐𝒈𝒓             𝜽 = 𝒕𝒂𝒏−𝟏 (𝒗𝟐𝒈𝒓) = 𝒕𝒂𝒏−𝟏 ( 𝟏𝟑. 𝟒𝟐𝟏𝟎𝒙𝟓𝟎) = 𝟐𝟎. 𝟏𝟎  
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