اجلزء  : Iالشغل امليكانيكي و الطاقة
الدرس  : 1حركة دوران جسم صلب غري قابل للتشويه حول حمور ثابت
مــلـــخــص الـــــــــدرس

A

حركة الدوران حول حمور ثابت
1

تـعـريــف

 يكون جسم صلب غري قابل للتشويه يف حركة دوران حول حمور ثابت إذا كانت كل نقطة من نقطه يف حركة دائرريرة كرركرول حرول ر ا
احملور ،ما عدا النقط اليت تنتمي إىل حمور الدوران فتكون يف حالة سكون (مثال :حركة الباب ،دوران عجلة الدراجة.)...،
 منيو كل حركة دوران جسم صلب حول حمور ثابت مبقدار يسمى السرعة الواوية ,ɷ

2

األفصول املنحين  sو األفصول الزاوي Ɵ

 معلمة نقطة من جسم يف حركة دوران حول حمور ثابت:
خنتار معلما متعامدا كنظما

حبيث تنطبق املتجهة

مع حمور الدوران و ينطبق املستوى

مع مستوى مسار حركة النقطة  Mو نعترب احملور  OXاجتا ا مرجعيا.
تشري العالمة  +إىل منحى الدوران املوجب.
ميكن حتديد موقع  Mيف كل حلظة ب:
األفصول املنحين

على مسار النقطة .M

األفصول الواوي

.

 العالقة بني األفصول املنحين  sو األفصول الواوي : Ɵ
 :Rشعاع املسار الدائري للنقطة .M

3

الـســرعــة الــزاويــة ɷ

 السرعة الواوية ي سرعة دوران جسم معني ،أي خارج قسمة زاوية دوران اجلسم على املدل الومنية اليت استغرقها ،نرمو هلا ب .ɷ
 السرعة الواوية املتوسطة  :ɷmoyنعرب عن السرعة الواوية املتوسطة بني املوضعني
) M1(Ɵ1,t1و ) M2(Ɵ2,t2بالعالقة التالية:

 السرعة الواوية اللحظية  :ɷiنعرب عن السرعة الواوية  ɷiيف اللحظة  tiلنقطة M
يف حركة دائرية بالعالقة التالية:

 العالقة بني السرعة اخلطية  vو السرعة الواوية :ɷ



جلميع نقط جسم صلب يف دوران حول حمور ثابت ،يف كل حلظة ،نفس السرعة الواوية ،بينما ختتلف سرعاتها اخلطية.
” عندما ال تنجح يف أمر ما فاعلم ان اهلل عو و جل يعلم أن

ا خري لك ،إما ألنك غري مستعد له بعد أو ألنك ال تقدر على حتمله اآلن

أو ألن ناك قادم أفضل لك ،فارض مبا كتبه اهلل لك و ابتسم و ال تيأس“
http://www.9alami.com
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B

حركة الدوران املنتظم
1

تـعـريــف

 يكون جسم صلب غري قابل للتشويه يف حركة دوران منتظم حول حمور ثابت إذا بقيت سرعته الواوية ثابتة مع مرور الومن . ɷ=cte :

2

خاصيات الدوران املنتظم

 الدور  :Tاملدل الومنية اليت ينجو فيها اجلسم دورل كاملة (عند كل دورل كاملة يدور اجلسم بواوية .)2π

 الرتدد ( Nأو  :)fعدد الدورات اليت ينجو ا اجلسم يف ثانية واحدل.

3

املعادلة الزمنية للحركة

 ندرس حركة نقطة من جسم يف حركة دوران منتظم حول حمور ثابت بني موضعني :

 يعرب عن حركة الدوران املنتظم لنقطة من جسم باملعادلتني الومنيتني ) Ɵ(tو (, s)t
 ميثل املقدار  s0األفصول املنحين للمتحرك يف أصل التواريخ  ،و ميثل املقدار  Ɵ0األفصول الواوي للمتحرك يف أصل التواريخ .

4

حركة الدوران حول حمور ثابت  -حركة اإلزاحة الدائرية

 خالل حركة الدوران حول حمور ثابت ترسم مجيع نقط اجلسم الصلب مسارا دائريا كركوا حول

ا احملور.

؟
 خالل حركة اإلزاحة الدائرية ترسم مجيع نقط اجلسم الصلب مسارات دائرية هلا نفس الشعاع و ختتلف مراكو ا.

” عندما ال تنجح يف أمر ما فاعلم ان اهلل عو و جل يعلم أن

ا خري لك ،إما ألنك غري مستعد له بعد أو ألنك ال تقدر على حتمله اآلن

أو ألن ناك قادم أفضل لك ،فارض مبا كتبه اهلل لك و ابتسم و ال تيأس“
http://www.9alami.com
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