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  أٔنٗ ببن عهٕو حجريبيت أٔنٗ ببن عهٕو حجريبيت : : انًطخٕٖ انًطخٕٖ                                             11فرض محروس رقم فرض محروس رقم   انبحخرٖ انبحخرٖ : : انثبَٕيت انخأْيهيت انثبَٕيت انخأْيهيت     

  ssoouummaaddii  @@    ضبعخبٌضبعخبٌ: : انسيُيت انسيُيت انًذة انًذة     

  

    1313                                          لتىقيطلتىقيطاا

: :   نن  7.57.5  التمريه األولالتمريه األول                                
                      

خيبال خيبال   VV00بطرعت بطرعت   00َرضم َحٕ األعهٗ يٍ َمغت َرضم َحٕ األعهٗ يٍ َمغت . . ببنُطبت نهًطخٕٖ األفمٗ ببنُطبت نهًطخٕٖ األفمٗ   αα==1100°°ضخٕٖ يبئم بسأيت ضخٕٖ يبئم بسأيت فٕق وفٕق و                                  

((CC))                                     ّكخهخّ كخهخmm==00..22kkgg   . .  

                      فُحصم عهٗ انخطجيم انًًثم ببنطهى فُحصم عهٗ انخطجيم انًًثم ببنطهى   ττ==4400mmssَمغّ خالل يذد زيُيت يخطبٔيت َمغّ خالل يذد زيُيت يخطبٔيت َٔطجم يٕاضع إحذٖ َٔطجم يٕاضع إحذٖ   

  22انحميمٗ فٗ انشكمانحميمٗ فٗ انشكم                                

    11  ccmm  يُحٗ انحركتيُحٗ انحركت  

  

    ..    22انشكم انشكم   ..  ..  ..  ..  ..  

        

  
  

  

  ..  MM11     ٔ ٔMM44أحطب ضرعت انخيبل عُذ انًٕضعيٍ أحطب ضرعت انخيبل عُذ انًٕضعيٍ       --11                نن  11

    ..  MM11   ٔ ٔMM44أحطب انغبلت انحركيت نهخيبل عُذ انًٕضعيٍ أحطب انغبلت انحركيت نهخيبل عُذ انًٕضعيٍ       --22                نن  22

  11انشكم انشكم                 MM44  ..                                                            MM44إنٗ إنٗ   MM11أٔجذ شغم ٔزٌ انخيبل خالل إَخمبنّ يٍ أٔجذ شغم ٔزٌ انخيبل خالل إَخمبنّ يٍ       --33          نن  1.51.5

    RR            MM11عيٍ شغم انمٕة عيٍ شغم انمٕة ,,بخغبيك يبرُْت انغبلت انحركيت بخغبيك يبرُْت انغبلت انحركيت       --44          نن  1.51.5

  MM11                                                        αα                            VVOOانًمرَٔت بخأحير انًطخٕٖ عهٗ انخيبل خالل إَخمبنّ يٍ انًمرَٔت بخأحير انًطخٕٖ عهٗ انخيبل خالل إَخمبنّ يٍ 

  00                                  ..يبل يبل ٔإضخُخج عبيعت انخًبش بيٍ انًطخٕٖ ٔ انخٔإضخُخج عبيعت انخًبش بيٍ انًطخٕٖ ٔ انخ. .   MM44إنٗ إنٗ   

        انًطخٕٖ األفمٗانًطخٕٖ األفمٗ    أحطب شذة لٕة اإلحخكبن أحطب شذة لٕة اإلحخكبن       --55          نن  0.50.5

    انخٗ يمغعٓب انخيبل إنٗ أٌ يخٕلفانخٗ يمغعٓب انخيبل إنٗ أٌ يخٕلف  MM11إَغاللب يٍ إَغاللب يٍ ,,  ddعيٍ انًطبفت عيٍ انًطبفت       --66            نن  11    
                                  

:  :  ن ن   4.54.5  التمريه التاوىالتمريه التاوى  
      

                                          َطخعًم بكرة شعبعٓبَطخعًم بكرة شعبعٓب, , األفمٗ األفمٗ ببنُطبت نهًطخٕٖ ببنُطبت نهًطخٕٖ   αα==4400°°بسأيت بسأيت   فٕق يطخٕٖ يبئمفٕق يطخٕٖ يبئم  PP==11000000NNنرفع حًٕنت ٔزَٓب نرفع حًٕنت ٔزَٓب                         

    rr==2200ccmm                               فخخحرن انحًٕنت ضرعت حببخت فخخحرن انحًٕنت ضرعت حببخت ,,حببج بٕاضغت يحرن حببج بٕاضغت يحرن حذٔر بطرعت زأيت ثببخت حٕل يحٕر حذٔر بطرعت زأيت ثببخت حٕل يحٕرVV==00..55mm//ss  

          ff==PP//55انًطهغت عهٗ انحًٕنت يكبفئت نمٕة شذحٓب انًطهغت عهٗ انحًٕنت يكبفئت نمٕة شذحٓب   َعخبر اإلحخكبكبثَعخبر اإلحخكبكبث  

      حبم غير يذٔدحبم غير يذٔد  ..  نهبكرة  ٔإضخُخج عبيعت حركخٓبنهبكرة  ٔإضخُخج عبيعت حركخٓب  ωωأحطب انطرعت انسأيت أحطب انطرعت انسأيت     --11            نن    11  

                                                                                                                                                        θθ00==00°°األفصٕل انسأٖ األفصٕل انسأٖ   tt==00َأخذ عُذ َأخذ عُذ , , إعظ انًعبدنت انسيُيت نهبكرة إعظ انًعبدنت انسيُيت نهبكرة     --22            نن  0.50.5

  ((ΔΔ))انحًٕنت                            انحًٕنت                              ..أحطب انًذة انسيُيت نكٗ حُجس انبكرة دٔرة كبيهت أحطب انًذة انسيُيت نكٗ حُجس انبكرة دٔرة كبيهت       --33            نن  0.50.5

  انبكرةانبكرة                ::حأحير انخيظ عهٗ انحًٕنت يكخب حأحير انخيظ عهٗ انحًٕنت يكخب بيٍ أٌ شذة بيٍ أٌ شذة       --44            نن  1.51.5

      αα    

  )5/1(sin  PT                                            

  عهٗ انبكرةعهٗ انبكرة  لٕة حبثير انخيظلٕة حبثير انخيظ  TTأحطب عسو أحطب عسو       --55            نن  0.50.5

. .   TTأحطب لذرة أحطب لذرة       --66            نن  0.50.5
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                ٔدرجت ٔدرجت       pp11==115500bbaarrٔضغظ انغبز بٓب ٔضغظ انغبز بٓب   VV11==1155LLحجًٓب انذاخهٗ حجًٓب انذاخهٗ , , نذيُب لُيُت غبز حُبئٗ انٓيذرٔجيٍ انًضغٕط نذيُب لُيُت غبز حُبئٗ انٓيذرٔجيٍ انًضغٕط                                 

    tt==1155°°ccحرارحٓب انذاخهيت حرارحٓب انذاخهيت                                     

    RR==88..331144  uuSSIIنٓيذرٔجيٍ غبزا كبيال َٔعغٗ حببخت انغبزاث انكبيهت نٓيذرٔجيٍ غبزا كبيال َٔعغٗ حببخت انغبزاث انكبيهت َعخبر غبز حُبئٗ اَعخبر غبز حُبئٗ ا                                  

:    :    َعغٗ َعغٗ                                   
                                                                      MM((HH))==11gg//mmooll                                                                                                      11bbaarr==110011332255PPaa  

                        

  إعظ حعريف غبز كبيم إعظ حعريف غبز كبيم       --11            نن  11    

  أحطب كًيت يبدة انغبز داخم انمُيُت أحطب كًيت يبدة انغبز داخم انمُيُت       --22            نن  33    

  أحطب كخهت انغبزأحطب كخهت انغبز      --33            نن  11  ..

                          pp22==110000  bbaarr              ::َميص ضغظ انغبز فُجذ َميص ضغظ انغبز فُجذ , ,   VV22َفرغ كًيت غبز حُبئٗ انٓيذرٔجيٍ فٗ لُيُت أخرٖ حجًٓب َفرغ كًيت غبز حُبئٗ انٓيذرٔجيٍ فٗ لُيُت أخرٖ حجًٓب       --44            نن  22    

  .  .    VV22أحطب انحجى أحطب انحجى   ..ارة حبمٗ حببخت ارة حبمٗ حببخت انخجربت أٌ درجت انحرانخجربت أٌ درجت انحر  َعخبر أٌ خالل ْذَِعخبر أٌ خالل ْذِ                                        

                                    

                                                        


