األستاذ  :رشيــــد جنكــــــل
القسم  :السنة الثانية من سلك البكالوريا
الشعبة  :علــــوم ريـــاضية أ

الثانوية التاهيلية أيت باها

سلسلسة رقم  3الدورة الثانية
 امليكانيك  :اجلزء الثاني
 األسةرة واحللمأة  ،التحكم يف تطو ر جمموعة .ك

نيابة اشتوكة أيت باها
السنة الدراسية 1021/ 1026:

 الفيزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
التمرين األول  :دراسة حركة النواس املرن على مستوى مائل

نعترب نواسا مرنا مكونا من جسم )  ( Sكتلته  m 500 gمرتبطا بنابض ذي لفات
غريمتصلة صالبته  Kوكتلته مهملة.توجد اجملموعة فوق مستوى مائل بزاوية
   30حيث ينزلق اجلسم بدون احتكاك (الشكل )

 -1أوجد إطالة النابص  l0عند التوازن بداللة  ، m,شدة الثقالة  gو 

 -2نزيح اجلسم عن موضع توازنه ) (x=0مبسافة  Xmثم حنرره بدون سرعة
بدئية.
 2 -1ميثل الشكل  2تسجيل احلركة.حدد انطالقا من التسجيل
وسع احلركة والدور اخلاص للحركة ثُم بني أن K = 10 N.m-1
 2-2بتطبيق القانون الثاني لنيوتن حدد املعادلة التفاضلية للحركة
 2-3حدد املعادلة الزمنية للحركة
2-4نعترب املستوى األفقي الذي يضم مركز القصورعند التوازن ) (x=0أصال لطاقة
الوضع الثقالية و احلالة اليت يكون فيها النابض غري مشوه )  ( x  l0أصال
لطاقة الوضع املرنة

1
 2-4-1بني أن طاقة الوضع تكتب على شكل ) K (l02  x 2
2

EP 

 2-4-2أوجد بطريقتني سرعة مركز قصور اجلسم عند مروره من املوضع x= 2 cm

التمرين الثاني  :دراسة حركة النواس البسيط
نعترب نواس بسيط مكونا من خيط )(OAكتلته مهملة وطوهلا  ،l=2,28mو كرة صلبة متجانسة كتلته  m = 125gميكن اعتبارها
نقطية مثبتة عند الطرف  Aللخيط ) ، (OAندير اجملموعة  Sعن موضع توزنها املستقر يف
املنحى املوجب بزاوية  θو حنررها بدون سرعة بدئية عند  ،t=0ختضع اجملموعة اىل
حيث  Kمعامل االحتكاك
قوة احتكاك اهلواء الذي مناثلها بقوة
 -1بتطبيق القانون التاني لنيوتن اثبت املعادلة التفاضلية حلركة اجملموعة
 -2ما طبيعة حركة النواس؟ علل جوابك.
 -3بني ان الطاقة امليكانيكية للمجموعة غري ثابتة
 -4نأخذ املستوى األفقي املار من  G0موضع مركز القصور عند التوازن حيث z=0
كحالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية
 -1-4حدد معلال جوابك املنحنى املوافق لكل من الطاقة احلركية  ECو طاقة الوضع
 Epو الطاقة امليكانيكية Em
 -2-4حدد قيمة  θو قيمة شبه الدورT
 -5نهمل مجيع االحتكاكات ،و ندير اجملموعة  Sعن موضع توزنها املستقر من
جديد يف
املنحى املوجب بزاوية  θو حنررها بدون سرعة بدئية عند ،t=0
 -1-5استنتج املعادلة التفاضلية للحركة و أعط تعرب كل من  T0و 𝜽
 -2-5بني ان الطاقة امليكانيكية للمجموعة ثابتة و انها تكتب على شكل θ
Em=0,5.p.l.
 -3-5اوجد تعبري شدة تأثري اخليط على اجلسم بداللة الزمن.
 -4-5 .1حدد قيمة السرعة الزاوية القصوية.

التمرين الثالث :دراسة حركة النواس الوازن

نعترب نواسا وازنامكونا من ساق متجانسة كتلتها  m = 0,6 Kgوطوهلا ،l = 50 cmتدور يف مستوى رأسي حول حمور ) (ومار من

إحدى نقطها ( Aانظر الشكل )،نأخذ  g=10m.s-2و عزم قصور الساق بالنسبة للمحور ) (هو J   5.102 kg.m2
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 -1عرب بداللة   , l , mو  gعن طاقة الوضع للنواس،نأخذ املستوى األفقي املار من  G0موضع مركز القصور عند التوازن حيث z=0
كحالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية
.

 -2تنطلق الساق من موضع التوازن بسرعة زاوية بدئية  0  3,16rad .s 1
 2-1أحسب الطاقة امليكانيكية للمجموعة
 2-2باعتبار احنفاظ الطاقة امليكانيكية حدد املعادلة التفاضلية حلركة الساق
 2-3حدد وسع تدبدبات الساق


 -3من جديد نزيح الساق عن موضع توازنها املستقر بزاوية
4

  ثم حنررها بسرعة بدئية

.

 ،  0  11rad .s 1بني أن حركة الساق ليست تذبذبية
  -4نعترب التذبذبات صغرية عندما اليتجاوز وسعها القيمة    0, 26rad .sحيث التذبذبات جيبية  ،ماالقيمةالقصوية اليت جيب أن تأخذها الطاقة امليكانيكية للمجموعة لكي تكون التذبذبات جيبية
1

التمرين الرابع :دراسة حركة نواس اللي
يتكون نواس للي من سلك فوالذي رأسي كتلته مهملة وثابتة ليه  Cو ساق متجانسة عزم قصورها بالنسبة حملور (∆) منطبق مع
السلك . J0 :نثبت على الساق وعلى نفس املسافة  xمن احملور (∆) جسمني نقطيني  S1و  S2هلما نفس الكتلة .m = 100 g
عزم القصور للمجموعة  Sاملكونة من الساق و  S1و  S2بالنسبة للمحور (∆):
.J∆ = J0 + 2m.x2ندير اجملموعة  Sأفقيا حول احملور (∆) يف املنحى املوجب
بزاوية

 θو حنررها بدون سرعة بدئية ،نهمل مجيع االحتكاكات و نعترب

)
موضع توازن الساق حيث السلك غري ملتو مرجعا لطاقة الوضع للي ( = 0
و املستوى األفقي الذي يضم الساق مرجعا لطاقة الوضع الثقالية أوجد باعتماد
الدراسة الطاقية  ،املعادلة التفاضلية حلركة النواس.
 .2أكتب تعبري الدور اخلاص  Tحلركة النواس يكتب ،T2=T02+8.π2.m.x2/C
ماذا متثل T0
 .3ميثل املنحنى جانبه تغريات  T2بداللة  . x2حدد قيمة  T02و ثابتة لي
للسلك  Cو عزم القصور للساق ،J0

التمرين اخلامس :دراسة حركة متذبذب ميكانيكي

ساق متجانسة كتلتها مهملة و طوهلا  L=20cmو جسم صلب نقطي  Sكتلته  m=50gمثبت بالطىف االعلى للساق و نابض حلزوني
كتلته مهملة
يكون النابض احللزوني غري مشوه اذا كانت  ،θ=0منعلم موضع الساق عند حلظة تارخيها  tباالفصول الزاوي ، .يطب النابض
احللزوني على الساق خالل حركتها مزدوجة ارتداد حيث الساق قابلة للدوران يف مستوى رأسي ثابت و افقي ومير من طرفها
نهمل مجيع االحتكاكات وندرس حركة املتذبذب يف معلم ارضي غاليلي و نعطي طاقة الوضع للي النابض نعرب عنها بالعالقة :
Ep,e=0,5.C.θ2+Cte
 -1اوجد تعبري الطاقة احلركية للمتذببذ بداللة  mو  Lو السرعة الزاوية للساق
 -2اوجد تعبري طاقة الوضع للمتذبذب  mو  Lو  gو  Cو االفصول الزاوي
 -3خنتار املوضع  θ=0مرجعا لطاقة الوضع بني ان الطاقة امليكانيكية للمتذبذب تنحفظ مت اعط تعربها
بداللة  mو  Lو  gو  Cو و االفصول الزاويθ
 -4حالة التذبذبات الصغرية بني ان املعادلة التفاضلية للمتذبذ تكتب على الشكل التالي  +A.θ=Bحمددا تعبري  Aو B
 -5نريد حل جييب للمعادلة التفاضلية السابقة
 -5-1حدد الشرط الواجب ان حتققه  Cلكي يكون املتذبذب توافقيا
 -2-5استنتج تعبري الدور اخلاص للمتذبذب
 -6ميكننا اجلهاز السابق من قياس شدة جمال الثقالة لتحقيق هذا اهلذف نقيس  tΔاملدة الزمنية الالزمة الجناز عشر تذبذبات وفق
احلالتني التالتني
احلالة االوىل اجلسم  Sمثبت بالطرف العلى للساق جند القيمة  Δt1=8,8sو احلالة التانية اجلسم  Sمثبت مبنصف للساق جند
القيمة Δt2=3,6s
استنتج كل المن  gشدة جمال الثقالة و  Cثابتة لي السلك
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التمرين السادس  :دراسة حركة الرقاص للساعة اجلدرانية
صنع هيكنس huygensأول ساعة جدرانية سنة  7561تعتمد يف اشتغاهلا أساسا على نواس وازن يسمى رقاص الساعة مكون من
قضيب فلزي مثبت عليه قرص فلزي.

ننمذج رقاص الساعة بالتبيانة التالية حيث كتلة الرقاص m  500g
حمور الدوران(  ) باملسافة  OG  a  80,0cmونعترب تذبذبات الرقاص حرة غري خممدة.

ومركز قصوره  Gيبعد عن

. 7حتديد تعبري الدر اخلاص للنواس الوازن.

عند مستوى سطح البحر حيث االرتفاع h  0
T  2s

و  g  9,80m.sيكون دور تذبذبات الرقاص هو
1

 .7.7أثبت املعادلة التفاضلية حلركة الرقاص بداللة األفصول الزاوى  الذي يكونه  OGعند حلظة t
املوضع الرأسي  ( OG 0موضع التوازن املستقر).
7.1عرب عن الدور اخلاص  T0للرقاص بداللة  mو  g 0و  aو  J عزم قصور النواس بالنسبة للمحور 

مع

.1دراسة تأثري اجلاذبية على حركة النواس

نضع الساعة ةاحلائطية يف منطقة جبلية على ارتفاع  h  320kmحيث . g h  9,79m.s
 .7.1هل تكون إشارة لساعة يف هذا املوضع متقدمة أو متأخرة وقارنة مع إشارتها لو كانت عند مستوى سطح البحر علل جوابك.

عرب عن الدور اخلاص Th

للرقاص بداللة

1

g0

و

 g hو  ، T0على االرتفاع h  320km

واستنتج املدة

t

تتقدم أو

.2.2
تتأخر الساعة يف كل دور.
 .2.2لتصحيح هذا الفرق الزمين الناتج عن تأثري االرتفاع نضيف إىل الرقاص نابضا حلزونيا مكافئا لسلك لي ثابتة ليه
نثبت أحد طريف النابض احللزوني يف حمور الدوران ونثبت طرفه اآلخر يف حامل ثابت( الشكل).حبيث عندما
يكون الرقاص يف موضع توازنه الرأسي املستقر يكون النابض احللزوني غري ملتو .حدد قيمة الثابتة C
املوافقة لذلك.
 .2استعمال النواس لقياس شدة الثقالة.
نضع الساعة احلائطية بدون سلك اللي ونواسا بسيطا طوله  وجنعله يتذبذب ببطء أمام رقاص الساعة

.C

احلائطية بدور  Tحبيث  T  T0  و . T0  2s
نأخذ كأصل للتواريخ حلظة أول تطابق للرقاص والنواس موافق النتقاهلما يف نفس املنحى نالحظ أن التطابق
الرابع للنواسني حيدث يف نفس موضع التطابق السابق عند اللحظة . t  33min 20sنذكر أن تعبري الدور

اخلاص للنواس البسيط هو :

 . T  2 احسب T

g

واستنتج قيمة تسارع الثقالة

g

يف مكان التجربة

بثالثة أرقم معربة
التمرين السابع  :دراسة طيف ذرة التنغستني
يستعمل التنغستني يف صناعة املصابيح .ميثل الشكل أسفله خمطط مبسط
لطاقة ذرة التنغستني ).(W
 -1ما هي حدود ميكانيك نيوتن؟
 -2أحسب ب) (KeVالطاقة املنبعثة و طول موجة االشعاع خالل انتقال ذرة
التنغستني من املستوى  2اىل املستوى األساسي األول.
 -3هل هذا االنتقال انبعاث أم امتصاص؟علل جوابك.
 -4مثل هذا االنتقال على الشكل .
نعطي  h=6,626.10-34j.s :و c=3.108m/s

القانون الثاني لالمتحان او املبدا العقلي :
» يف معلم مرتبط بالقسم اذا كان جمموع املعارف واملهارات والكفايات تةركز يف نقطة وحيدة "العقل" ،تكون حركة
القلم حركة مستقيمة منتظمة « ذ .رشيــد جنكــل
ملحوظة  :كل معلم يتحقق فيه هذا املبدا يسمى معلما جنكاليليا
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التمرين الثامن  :دراسة تفاعل حتضري إسةر

نرغب يف حتضري إسةر بتفاعل محض اإليثانويك مع بنتان-1-أول
 -1أكتب  ،معادلة التفاعل  ،باستعمال الصيغ نصف املنشورة
 -2أعط اسم اإلسةر احملصل عليه
 -3أذكر مميزتان أساسيتان هلذا التفاعل
 -Iالتجربة :
املرحلة األوىل  :ندخل يف حوجلة  V1 = 22mL ،من بنتان-1-أول و V2mLمن محض اإليثانويك.
نضيف  1mLمن محض الكيربيتيك املركز وبعض حصى خفان . pierre ponceنسخن اخلليط
باإلرتداد ملدة 30دقيقة
املرحلة الثانية  :بعد التربيد  ،نصب حمتوى احلوجلة يف أنبوب التصفيق حيتوي على  50mLمن
املاء املثلج .بعد التحريك والتصفيق  ،حنصل على طورين غري قابلني لإلمتزاج  ،يوجد االسةر يف
أحد هذين الطورين .
التسخني باالرتداد
بعد عزل الطور املناسب حنصل على  m =17gمن اإلسةر
الذوبانية يف املاء
املركب
الكتلة احلجمية عند  °C22بg/ml
الكتلة املولية ب g/mol
كلية
محض اإليثانويك
1025
62
ضعيفة
بنتان-1-أول
2081
88
ضعيفة
االسةرالناتج
20.8
132
 -1-3ملاذا نسخن اخلليط؟ ما دور التسخني باالرتداد ؟
 -2-3سم اجزاء العدة التجريبية املستعملة يف التسخني باالرتداد
 -3-3ما دور محض الكيربيتيك املركز ؟ وما دور حصى خفان pierre ponce؟
 -4-3أعط التعبري احلريف للحجم  V2حلمض اإليثانويك،بداللة املعطيات ،لكي يكون اخلليط (محض وكحول) متساوي
املوالت ،ثم أجنز التطبيق العددي .
 -5-3ما التفاعل غري املرغوب فيه عند إضافة حمتوى احلوجلة يف أنبوب التصفيق  ،يف حالة إذا كان املاء غري مثلج
 -6-3أرسم تبيانة أنبوب التصفيق موضحا متوضع الطورين مع التعليل.
 -.-3ما االحتياط الواجب أخذه عند حتريك أنبوب التصفيق
 -8-3حدد  rمردود هذا التفاعل .
-1-4مثل على ورقة التحرير شكل املنحنى الذي ميثل تغريات كمية املادة لإلسةر بداللة الزمن
 -2-4مثل أشكال هذا املنحنى يف احلاالت التالية :
ا -ننجز التجربة عنـد درجـة حـرارة ثابتـة ب -عـدم إضـافة محـض الكيربيتـك يف احلوجلـة ج -إضـافة كميـة وافـرة حلمـض
الكيربيتك أكثر من الكحول
 -5نرغب يف حتضري إسةر مبردود جيد .
 1-5بني كيف ميكن رفع مردود التحول باستمال نفس املتفاعالت ثم ارسم اجلهاز املالئم هلذه العملية
 -2-5ميكن ايضا استعمال متفاعل اخر عوض محض اإليثانويك أعط االسم والصيغة نصف -املنشورة هلذا املتفاعل .
 -3-5أكتب معادلة التفاعل احلاصل .
 -4-5ما هي مميزات هذا التفاعل

التمرين التاسع  :حساب مردود التفاعل
نود حتضري نوع كيميائي عضوي )  (Eامسه ميثانوات الربوبيل.
 -1ما هي اجملموعة الوظيفة الكيميائية لـ )  (E؟
 -2ما هو التفاعل الذي يسمح باحلصول على النوع الكيميائي ) ، (Eو ما هي األنواع الكيميائية اليت جيب استعماهلا ؟
 -2نضع يف حوجلة  0,1molمن محض ) ( Aو  0,1molمن كحول )  ، (Bنضيف قطرات من محض الكربيت املركز  .نسخن اخلليط

باالرتداد ملدة معينة من الزمن .
 -1-2ما اهلدف من إضافة قطرات من محض الكربيت و الغرض من وضع احلوجلة يف محام مائي ؟
 -2-2أكتب معادلة التفاعل املنمذج لتحول الكيميائي.
 -3-2أجنز جدول لتقدم للتفاعل احلاصل خالل التجربة.
 -4-2عني تركيب اخلليط عند التوازن وأحسب ثابت التوازن  Kاملوافق هلذا الفاعل .
 -3نكون اآلن خليطا من  2molمن محض ) ( Aو  3molمن كحول ) . (B
 -1-3حدد منحى تطور اجملموعة الكيميائية ،
 -2-3احسب مردود التفاعل
 -3-3حدد تركيب اخلليط عند التوازن
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التمرين العاشر  :دراسة تفاعلي األسةرة واحللماة

 – 1أسةر( )Eصيغته C4H8O2
 - 7أكتب الصيغ نصف املنشورة املمكنة هلذا األسةر وحدد صيغة احلمض والكحول املوافقة ثم سمّ كل صيغة(األسةر– احلمض–
الكحول)
 - 1نفاعل  0,3 molمن محض امليثانويك و  0,3 molمن كحول ( )Cفنحصل على األسةر( )Eحدد صيغة الكحول ( )Cوصيغه نصف
املنشورة املمكنة مع ذكر صنف كل صيغة .
 – 3عني كتلة األسةر الناتج عند إستعمال كل صنف .
 - 2خالل تفاعل األسةره وحلمأة األسةر بني  1,0 molمن محض اإليثانويك و  1,0 molمن اإليثانول يكون مردود التفاعل هو . 67%
 – 7أكتب املعادلة الكيميائية هلذا التفاعل .أذكر خصائص هذا اللتفاعل .
 – 1أوجد تركيب اخلليط يف احلالة النهائية .
 – 3أحسب تابثة التوازن  Kهلذ ا التفاعل .
 -4نضيف للمزيج السابق وهو يف حالته النهائية  1,0 molمن محض اإليثانويك .
*حدد جهة تطور التفاعل ثم أوجد تركيب اخلليط عند حدوث التوازن من جديد (حالته النهائية) .
 - 2خالل تفاعل األسةره وحلمأة األسةر بني  0,2 molمن محض البيوتانويك و  0,2 molمن  –2مثيل بروبان-7-أول جند ان كتلة
األسةر الناتج 19.3 g
 – 7أكتب املعادلة الكيميائية هلذا التفاعل وسمّ املركب العضوي (األسةر) الناتج .
 – 1إستنتج مردود التفاعل ثم حدد صنف الكحول .
 – 3أحسب تابثة التواون  Kهلذ ا التفاعل .
 – 4ماهو الوسيط الذي ميكن إستعماله لتسريع التفاعل  .هل الوسيط يرفع من مردود التفاعل
 – 6ماهو العوامل اليت ترفع من مردود التفاعل .هل ميكن أن يكون التفاعل تاما كيف .
 - 5نضيف للمزيج السابق وهو يف حالته النهائية  0,2 molمن املاء
حدد جهة تطور التفاعل ثم أوجد تركيب اخلليط عند حدوث التوازن من جديد (حالته النهائية) .
 - 4حنقق عند  2000Cحلمأة بيوتانوات اإلثيل إنطالقا من مزيج إبتدائي يتكون من  5 molماء و  1 molأسةر  .بعد  24hحيدث
التوازن الكيميائي فكان حجم الوسيط التفاعلي  180 mLنأخذ عينة منه حجمها  10 mLثم بعد التربيد نعاير احلمض املتواجد
بها بواسطة حملول الصود ذ الةركيز املولي  2 mol/Lفكان احلجم املضاف عند التكافؤ . 7175 mol
 – 7أكتب معادلة تفاعل حلمأة بيوتانوات اإلثيل .
 – 1ماهو اهلدف من تربيد العينة قبل املعايرة .
 – 3أحسب كمية احلمض املعاير ثم إستنتج كمية األسةر املتواجد يف حالة التوازن .
 – 4أحسب مردود تفاعل احللمأة ثم قارنه باملردود الذي ميكن أن حنصل عليه يف حالة مزيج متساوي املوالت علل ؟
 - 5تصنيع إثانوات اإليزوأميل املستعمل يف العطور .
منزج  30 mlمن محض اإليثانويك مع  20 mlمن  -3مثيل بوتان -7-أول و 7 mlمن محض الكربيت املركز ثم نسخن املزيج بالتقطري
املرتد (. )reflux
 – 7ماهي الفائدة من إستخدام كل من محض الكربيت املركزوالتسخني بالتقطري املرتد ()reflux
 – 1أكتب معادلة التفاعل الكيميائي احلاصل .
 – 3أحسب كمية مادة كل من احلمض ( )acidوالكحول ( )alcoolقبل بداية التفاعل علما أن  :كثافة احلمض  dac = 1.05وكثافة
الكحول  dal = 0.81والكنلة احلجمية للماء .  = 1g/mL
 – 4إذا علمت أن األسةر الناتج جتربيا قدره  21.5 mLإستنتج املتفاعل احملد ثم مردود التفاعل علما أن daster = 0.87 :
 – 6إذا قمنا بنزع األسةر املتشكل بإستمرار كيف تكون حالة التفاعل يف النهاية وماهي العملية التقنية اليت متكن من ذلك .
 - 6حنقق تصنب  13.05 gمن إيثانوات البيوتيل وذلك بتفاعل هذا األخري مع هيدروكسيد الصودثوم فنحصل يف نهاية التحول على
كتلة قدرها  m = 8.1 gمن كحول .
 – 7أكتب معادلة هذا التحول ثم حدد إسم الكحول الناتج .
 – 1إنشئ جدول التقدم ثم أحسب كل من التقدم القصوي والتقدم النهائي .
 – 3أستنج مردود التفاعل .
 – 7أسةر( )Eكتلته املولية 88 g/mol
 – 7ماهي الصيغة اجلزيئية اجململة لـ ( )Eوماهي الصيغ نصف املنشورة ملتماكباته .
 – 1من أجل التعرف على األسةر ( )Eنفاعل  4.4 gمنه مع حملول الصود لنحصل على نوعني كيميائيني ( )Aو ( )Bبواسطة عملية
التقطري حنصل على كتلة من ( )Bقدرها  m = 2.98 gعلما أن ( )Bيتأكسد بسهولة إىل كيتون .
ماهي الوظيفة الكيميائية لـ ( )Bوماهي صيغته اجململة .
 – 3أستنتج الصيغة احلقيقية نصف املنشورة لـ ( )Bثم أكتب معادلة التصبّن
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ما ينبغي تذكره في وحدة الميكانيك
متجهة التسارع في معلم

قوانين نيوت

متجهة السرعة

ديكارتي

القانون الثاني لنيوتن  :المبدأ االساسي
للتحريك

فريني

VG
 m.a G
t

;

السقوط الحر

باالضافة الى الوزن يخضع الجسم داخل مائع الى
دافعة ارخميدس شدتها الجسم المائع =Fa
و خالل حركته يخضع الى قوة احتكاك المائع
تعبيرها

تطبيقات القانون الثاني لنيوتن:السقوط

سرعة ضعيفة n=1

سرعة كبيرة n=2

dvG
 تكتب المعادلة التفاضلية كالتالي A  BvGn :dt

معادلة السرعة
المعادلتين الزمنيتين

تحل المعادلة باستعمال طريقة اولير حسب العالقتين :
ai=A-B.
Vi+1=ai+t.Vi
 -التسارع البذئي للحركة a0=A-B. :

معادلة المسار

 -السرعة الحدية :

=

حركة دقيقة في مجال كهر-مغنطيسي

االقمار االصطناعية و الكواكب

في مجال كهرساكن
 -تخضع الدقيقة للقوة الكهرساكنة =e. :

 -القانون الثالث لكيبلير :

تطبيقات القانون الثاني لنيوتن:حركة مستوية

a  aN

 المعادالت الزمنية تنطلق الدقيقة عند  t=0من موضـــع ) A(x0 ; y0بسرعة بدئية )V0y=V0.cos() ; V0x= V0.cos(




متجهة التسارع :
 -تعبير السرعة :

في مجال مغنطيسي

F  q.v  B =q.V.B.

(اساس فريني )

-حركة الدقيقة دائرية منتظمة شعاعها

الدوران



=

المتذبذبات الميكانيكية

اسم
النواس

المعادلة التفاضلية

مرن

.x=0

..

 M  ( F ex )  J  .
الدور الخاص

اللي

𝝅= 2.

ميكانيك كمية

عند انتقال الذرة من مستوى E p

إلى مستوى

w(F) = M Δ (F) .Δθ

n . Δθ = 2.n

مع
عدد الدورات

𝝅

𝝅

)θ(t) = θm .cos(ω0 t + 

يتم انبعاث او امتصاص فوتون

E  E p  E n  h p n 



تعبير طاقة الوضع

2
)t  
T0

𝝅

En

 -شغل قوة حالة دوران

حركة دورانية متغيرة بانتظام اي
دالة السرعة الزاوية :
دالة االفصول الزاوي
:

المعادلة الزمنية

وازن
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 -تعبير الدور المداري :

𝝅T=2.

=R
العالقة األساسية للتحريك في حالة الدوران
حول محور.

السرعة الزاوية :

تردده 

=v

تبقى العالقات صالحة في حالة دوران االقمار حول الكواكب
يتم استبدال كتلة الشمس بكتلة الكوكب MP

 -قانون الثاني لنيوتن :

:

(معلم فريني )

 تخضع الكواكب الى قوة=G.
جذب الشمش. :



hc


( الكواكب حول الشمس )

 -بالنسبة لحركة دائرية منتظمة تكون متجهة التسارع انجذابية مركزية

 -تطبيق القانون الثاني لنيوتن:

التسارع الزاوي :

 tخطوة الحساب

=Vlim

 -الزمن المميز للحركة :



 m.

ext

السقوط الرأسي باحتكاك

يخضع الجسم فقط الى وزنه
نعتبر المحور ( )OZموجه نحو االعلى
مسار رأسي  ، =90°مسار شلجمي 90°
بصفة عامة ينطلق الجسم عند t=0
من موضـــع ) A(x0 ; y0
بسرعة بدئية ])V0[V0.cos() ; V0.cos(

تخضع الدقيقة لقوة لورنتز

F

(x(t)  X m cos

النواس البسيط مثل النواس الوازن
عزم قصور الجسم لنواس بسيط
2
J=m.l

1
K.x 2 + C
2

= E Pe

1
C.θ 2 + cte
2

= E Pt

) E pp  m.g.d (1  cos 
=m.g.d .2/2

نسمى    1عدد الموجة حيث  : RH=1,096776 .107 m-1ثابتة ريدبرغ



E0 1
1
1
1
) ( 2  2 )  RH ( 2  2
h.c n
p
n
p
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