إعداد المدرس :فراس قلعه جي

ورقة نشاط مطورة لبحث نواس الفتل
و رقة نشاط مطورة لبحث نواس الفتل

نشاط (  : ) 1اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي :يمكنكم الحصول على حل ورقة النشاط عبر قناتنا على التيلغرام :قناة فراس قلعه جي للفيزياء والكيمياء.

س -1عند دراسة حركة نواس الفتل نستخدم العالقة األساسية يف التحريك الدوراني:
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س -2يعطى ثابت فتل السلك  Kبالعالقة:
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س -3نواس فتل غري متخامد عزم عطالة ساقه  I= 10-2 kg.m2ودوره  T=0.5 Sفيكون ثابت فتل السلك  Kمساوياً:
A

3

1.2m.N.rad-1

B

m.N.rad-1

4
0.3

C

4

1.4 m.N.rad-1

D

m.N.rad-1

3
0.8

س -4ساق مهمل الكتلة طوهلا  Lنثبت عليها كتلتني نقطيتني متساويتني يبعدان عن بعضهما  2rفيكون دورها  Tنزيد
البعد بني الكتلتني ليصبح البعد بينهما  4rفيكون الدور اجلديد للنواس  Tمساوياً:
A

T = √2 T

B

T = 2T

C

T = T
1
2

D

T = 4T

س -5نواس فتل دوره اخلاص  Tنزيد من عزم عطالته حتى أربعة أمثال ما كان عليه فيصبح دوره اجلديد  Tمساوياً:
A

T = T
1
2

B

T = 4T

C

T = √2 T

D

T = 2T

س _6نواس فتل غري متخامد دوره  T0=0.5 Sفيكون تسارعه الزاوي يف موضع فاصلته الزاوية  =-450يساوي:
A

-40 rsd.S-2

B

+45 rsd.S-2

C

125 rad.S-2

س _7تكون قيمة الطاقة احلركية لنواس الفتل غري املتخامد يف نقطة مطاهلا الزاوي
A

k2

2
5

B

k2max

5
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2

D

+12.5 rsd.S-2

=  هي:
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D
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5

س _8نواس يتألف من قرص حناسي كتلته  M1=0.12kgنصف قطره  R=0.05mمثبت عليه ساق كتلته  M2=0.012Kgطوهلا
 L=0.1mنعلق مجلة القرص الساق إىل سلك فتل شاقويل ثابت فتله  k=810-4m.N.rad-1فيكون دور النواس هو:
A

2√2 S

B

C

2 S

4 S

D

32 S

س _9نواس فتل غري متخامد تابع مطاله الزاوي  =cos(2t+) :فتكون سرعته الزاوية حلظة املرور األول بوضع التوازن هي:

A

0 rad.S-1

B

+20 rad.S-1

C

-20 rad.S-1

D

-10 rad.S-1

س _10نواس فتل غري متخامد دوره  T0نزيد طول سلك الفتل  ℓإىل الضعف  2ℓفيصبح دور النواس  T0يساوي
A

T0 =2 T0

B

T0 = √2 T0

C

T0
2

= T0

D

T0
√2

= T0
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نشاط (  :) 2أكمل الفراغات التالية مبا يناسبها:
 -1القوى اخلارجية املؤثرة يف الساق هي _ _ _ _ _ و _ _ _ _ _ و _ _ _ _ _.

 -2تنشأ مزدوجة الفتل يف _ _ _ _ _ وتؤثر على _ _ _ _ _ وهي _ _ _ _ _ عملية الفتل .
 -3يعطى عزم مزدوجة الفتل بالعالقة _ _ _ _ _ وهي تتناسب طرداً مع _ _ _ _ _ وتعاكسه بـ _ _ _ _ _.
نشاط ( :)3أكمل اجلدول التايل:
النواس المرن

الحركة

المطال

السرعة الخطية

التسارع

الكتلة

ثابت الصالبة

قوة اإلرجاع

الطاقة الكامنة

الطاقة الحركية

الطاقة

نواس الفتل

الحركة

المطال الزاوي

السرعة الزاوية

التسارع الزاوي

عزم العطالة

ثابت الفتل

عزم اإلرجاع

الطاقة الكامنة

الطاقة الحركية

الطاقة

الخطي

المرونية

المرونية

الميكانيكية

الميكانيكية

نشاط ( :) 4فسر كالً مما يلي:
 -1ملاذا يسمى عزم مزدوجة الفتل بعزم ارجاع.
 -2نواس فتل دوره  T=2 Sسعته الزاوية  max=10نزيد من سعته الزاوية لتصبح  max=15فيبقى دوره .T=2 S
 -3عزم قوة الثقل وعزم قوة التوتر معدوم.
نشاط (  :) 5استنتج ما يلي:
 -1انطالقاً من املعادلة التفاضلية من ()= - استنتج نبض ودور نواس الفتل .
K

I

 -2ساق مهملة الكتلة طوهلا  Lنثبت يف كل من طرفيها كتلة نقطية  75gونعلق اجلملة من منتصفها إىل سلك فتل شاقويل ثابت فتله
 k =1510-2m.N.rad-1لتؤلف اجلملة نواس فتل نزيح اجلملة فتهتز حبركة جيبية دورانية وبدور  1 Sاستنتج بالرموز واحلساب طول الساق.

 -3نواس فتل مكون من ساق متجانسة معلقة بسلك فتل شاقويل دوره اخلاص  T=1 Sنقسم السلك إىل قسمني و ثم
𝑙 𝑙3

4 4

نعلق الساق من منتصفها بسلكي الفتل معاً أحدمها من األعلى واآلخر من األسفل استنتج بالرموز واحلساب الدور
اجلديد .T
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ورقة نشاط مطورة لبحث نواس الفتل

نشاط (  :)6صل العبارات  Aمبا يناسبها من العبارات :B
A

B

نواس فتل دوره  T0=4 Sجنعل طول سلك الفتل ربع ما كان عليه فيصبح دوره اجلديد T0

T = 1 S

نواس فتل غري متخامد فيه طول الساق  1.5mوعزم عطالته بالنسبة لسلك الفتل
 I = 10-2 kg.m2ودوره  T0 = 0.5 Sنثبت على طريف الساق كتلتني
3
4

T = 0.4 S

نقطيتني  m1=m2= 20 gفيصبح الدور اخلاص اجلديد T0
ساق مهمل الكتلة طوهلا  Lنثبت عليها كتلتني نقطيتني متساويتني يبعدان
عن بعضهما  2r=10cmفيكون دورها  T=2 Sننقص البعد بني

T = 2 S

الكتلتني ليصبح البعد بينهما  2r=2cmفيكون الدور اجلديد للنواس T
نشاط (  :) 7برهن صحة ما يلي:
 -1انطالقاً من مصونية الطاقة امليكانيكية برهن أن حركة نواس الفتل حركة جيبية دورانية.
 -2انطالقاً من قانون النبض اخلاص لنواس الفتل برهن أن ثابت فتل السلك . k=2 I
 -3نعلق ساقني متماثلني بسلكي فتل متماثلني طول األول  L1وطول الثاني  L2فإذا علمت أن T02=4T01
فأوجد العالقة بني طويل السلكني.
نشاط (  :) 8قارن بني كلٍ من :
 -1عزم عطالة نقطة مادية وعزم عطلة قرص متجانس بالنسبة حملور دوران عمودي على مستويه ومار من مركزه وعزم عطالة ساق متجانس
بالنسبة حملور دوران عمودي على مستويه ومار من مركزه .

 -2دور نواس فتل يتألف من ساق عزم عطالته  Iبالنسبة لسلك فتل وبني دوره عندما نضع على طريف الساق كتلتني
متماثلتني نقطيتني.
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ورقة نشاط مطورة لبحث نواس الفتل

نشاط (  :) 9أجب من خالل الشكل:

4

4

ارسم اخلط البياني لتغري املطال الزاوي مع مرور الزمن اذا

استنتج تابع السرعة الزاوية الذي ميثله هذا املنحين

ابتعدت الكتلتان عن حمور الدوران باملقدار نفسه.

نشاط (  :) 10رتب املقادير الفيزيائية مع ما يناسبها من واحدات القياس:
التسارع الزاوي  _ عزم مزدوجة الفتل ⃗⃗̅
 _ثابت فتل السلك  _ Kالطاقة الكامنة املرونية  _ Epالسرعة الزاوية  _ عزم العطالة . I

نشاط (  :)11فكر ثم أجب:
 -1اعتماداً على عالقة دور نواس الفتل بني العوامل اليت يتوقف عليها دور النواس.
 -2كيف ميكن تصحيح التأخري بالوقت احلاصل على ميقاتيه تعتمد يف عملها على نواس الفتل.
 -3عرف نواس الفتل غري املتخامد ثم بني طبيعة حركة النواس.
 -4يتألف نواس فتل من ساق أفقية متجانسة معلقة بسلك فتل شاقويل مير من منتصفها هتتز حبركة جيبية دورانية وبدور خاص 1 S
عزم عطالة الساق بالنسبة لسلك الفتل  210-3 kg.m2فما قيمة ثابت فتل السلك عندئذ .
نشاط (  :) 12حل املسائل التالية:
املسألة األوىل :ساق مهملة الكتلة طوهلا  0.2mنثبت يف كل من طرفيها كتلة نقطية  0.2kgونعلق منتصفها بسلك فتل شاقويل ثابت فتله

 0.1m.N.rad-1ونثبت الطرف اآلخر للسلك بنقطة ثابتة لنشكل بذلك نواساً للفتل نزيح الساق عن وضع توازنه األفقي يف مستو أفقي
وبسعة زاوية  1 radفتهتز حبركة جيبية دورانية واملطلوب:

 -1احسب الدور اخلاص لنواس الفتل وهل يتغري الدور بتغري السعة الزاوية وملاذا؟

 -2أكتب التابع الزمين للمطال الزاوي انطالقاً من شكله العام بفرض أن مبدأ الزمن اللحظة اليت تركت فيها الساق
دون سرعة ابتدائية من وضع مطاله األعظمي املوجب .
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 -3احسب السرعة الزاوية العظمى الهتزاز الساق (طويلة).
 -4احسب التسارع الزاوي لنواس الفتل مبطال . - max

 -5احسب الطاقة امليكانيكية للنواس حلظة املرور يف وضع التوازن.
املسألة الثانية :ساق أفقية متجانسة طوهلا  1mمعلقة بسلك فتل شاقويل مير من منتصفها وندير الساق يف مستو أفقي بزاوية =900

انطالقاً من وضع توازهنا ونرتكها بدون سرعة ابتدائية يف اللحظة  t=0فتهتز حبركة جيبية دورانية دورها اخلاص  TO= 1 Sفإذا علمت

أن عزم عطالة الساق بالنسبة لسلك الفتل  210-3 Kg.m2واملطلوب:

 -1استنتج التابع الزمين للمطال الزاوي انطالقاً من شكله العام.

 -2احسب قيمة السرعة الزاوية حلظة املرور األول بوضع التوازن وطاقته احلركية عندئذ.
 -3احسب قيمة التسارع الزاوي عندما تصنع الساق زاوية . = - rad
𝜋
4

 -4نثبت يف طرف الساق كتلتني نقطتني  m1=m2=20gاستنتج قيمة الدور اخلاص اجلديد للجملة املهتزة ثم احسب قيمة ثابت فتل السلك.

املسألة الثالثة :يتألف نواس فتل من قرص متجانس معلق بسلك فتل شاقويل ثابت فتله  k=810-2m.N.rad-1ندير القرص يف مستو

أفقي بزاوية   = radعن وضع توازنه ونرتكه دون سرعة ابتدائية يف اللحظة  t=0فيهتز حبكة جيبية دورانية فإذا علمت أن
𝜋
2

عزم عطالة القرص حول حمور عمودي على مستويه ومار من مركز عطالته  210-3 Kg.m2واملطلوب:
 -1احسب الدور اخلاص للنواس.

 -2استنتج التابع الزمين للمطال الزاوي انطالقاً من شكله العام.

 -3احسب الطاقة الكامنة املرونية للقرص عندما  = radثم احسب طاقته احلركية عندئذ.


4

 -4ننقص طول سلك الفتل إىل النصف فكم يصبح الدور اخلاص اجلديد للنواس.
 -5استنتج قيمة كتلة القرص إذا علمت أن قطر القرص . 0.4m

املسألة الرابعة  :تتألف ميقاتيه من قرص حناسي كتلته  m= 1kgنصف قطره  r=20cmنثبت على حميطه كتلتني

نقطيتني  m1=m2=20gوعلى استقامة القطر نفسه نعلق القرص بسلك فتل شاقويل مار من مركز عطالة القرص ثابت فتله
 k=810-2m.N.rad-1واملطلوب:

 -1أوجد دور امليقاتية.

(اعتمد)0.6√3 =3.26

 -2إذا أردنا للدور أن يزداد مبقدار  0.74 Sوذلك بزيادة البعد بني الكتلتني فما هو البعد اجلديد بني الكتلتني.
_ _ _ _ انتهت األسئلة _ _ _ _
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