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Equilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe 

 

 :1تمرين  

كخهخّ   =ABَعخبز قضٛبا يخُٛا ٔيخجاَض 

m=400Kg  فٙ حٕاسٌ أفقٙ ، قابم نهذٔراٌ حٕل يحٕر

   حٛث :  O( ًٚز يٍ انُقطت ∆أفقٙ )
 

 
َثبج عُذ  . 

يٍ انقضٛب خٛطا ًٚز عبز يجزٖ بكزة ٔٚحًم فٙ  Bانُقطت 

، عهًا أٌ احجاِ انخٛظ ٚكٌٕ m0كخهخّ  (S)طزفّ األخز جظًا 

 .يع انًظخقٛى األفقٙ α=30°سأٚت 

  g = 10N/kgنعطي: 

 .ABانقضٛب  عهٗ انًطبقت انقٕٖ اجزد (1

 .أٔجذ حعبٛز عشو كم قٕة (2

بخطبٛق يبزُْت انعشٔو ، عٍٛ شذة انقٕة انًطبقت يٍ  (3

 طزف انخٛظ عهٗ انقضٛب.

 .(S)اطخُخج كخهت انجظى  (4

 :2تمرين  

َعخبز قضٛبا يخجاَظا 

OA  ّأفقٛا طٕنL  ّٔكخهخ

m=200g   ٌقابم نهذٔرا ،

ثابج )∆( حٕل يحٕر أفقٙ 

. َشذ  Oًٚز يٍ انُقطت 

انقضٛب بٕاططت خٛظ فٙ 

بحٛث ٚبقٗ فٙ  Aانُقطت 

حٕاسٌ أفقٙ ٔٚكٌٕ انخٛظ يع 

 .α°30=انجذار سأٚت 

 g = 10N/kgَعطٙ: 
 .أجزد انقٕٖ انًطبقت عهٗ انقضٛب (1

 .)∆(أٔجذ حعبٛز عشو ْذِ انقٕٖ بانُظبت نهًحٕر  (2

  ⃗ بخطبٛق يبزُْت انعشٔو ، أٔجذ حعبٛز شذة انقٕة  (3

.أحظب  α  ٔm  ٔgانًطبقت يٍ طزف انخٛظ بذالنت 

 قًٛخٓا.

  ⃗ ، حذد شذة انقٕة  انًبٛاَٛتباطخعًال انطزٚقت  (4

 .انًقزَٔت بخأثٛز انجذار عهٗ انقضٛب

 :3تمرين  

َعخبز َٕاص انهٙ انًًثم فٙ 

 AB=20cmانشكم جاَبّ حٛث 

يشدٔجت  ABَطبق عهٗ انقضٛب 

   قٕحٍٛ 
⃗⃗⃗⃗    

حٛث    ⃗⃗⃗⃗

F1=F2=F=2N  فٛهخٕ٘ انظهك

 .θ=8°بشأٚت 

 انقضٛب. عهٗ انًطبقت انقٕٖ اجزد (1

 .Cبخطبٛق يبزُْت انعشٔو أحظب ثابخت طهك انهٙ  (2

 :4تمرين  

قضٛبا  ًٚثم انشكم األٔل

يقطعّ ثابج ٔ طٕنّ  ABيعذَٛا 

L=12cm  يعهق يٍ ٔططّ بظهك

C=4,2.10ثابخت نّٛ  ’OOفهش٘ 
-

2
N.m.rad

-1
َطبق عهٗ انقضٛب  

⃗⃗     يشدٔجت قٕحٍٛ   ⃗   ٔ

     
بحٛث ٚبقٗ خطا حأثٛزاًْا دٔيا يخعايذاٌ يعّ ٔ    ⃗⃗⃗⃗

، فٛذٔر انقضٛب ABٕٚجذاٌ فٙ انًظخٕٖ األفقٙ انذ٘ ًٚز بـ 

 ٔ ٚهخٕ٘ انظهك ثى ٚبقٗ انقضٛب فٙ حانت حٕاسٌ. θبشأٚت 

 MCبذراطخك حٕاسٌ انقضٛب أٔجذ انعالقت انخٙ حزبظ  (1

⃗⃗   عشو انًشدٔجت   ⃗   
⃗⃗⃗⃗    ٔMT .ٙعشو يشدٔجت انه 

 .F2=0,1Nعهًا أٌ  نذٔراٌسأٚت ا θأحظب  (2

َفك انقضٛب يٍ طهك انهٙ ثى 

َُجش بّ انخزكٛب اٜحٙ حٛث 

(f)  ّخٛظ غٛز يذٔد ٔ كخهخ

( يحٕر ثابج ٔ ∆يًٓهت ٔ )

يخعايذ يع يظخٕٖ انشكم ٔ ًٚز 

 AGٔطظ انجشء  Mيٍ 

نهقضٛب. عُذ انخٕاسٌ ٚكٌٕ 

انخٛظ فٙ ٔضع أفقٙ بحٛث 

بانُظبت نهخظ انزأطٙ  α=45°ٚكٌٕ انقضٛب يائال بشأٚت 

 .Gانًار يٍ 

 أجزد انقٕٖ انًطبقت عهٗ انقضٛب. (3

 .(f)ٔجذ شذة حٕحز انخٛظ بخطبٛق يبزُْت انعشٔو أ (4

يثم انخظ انًضهعٙ نجًٛع انقٕٖ انًظهطت عهٗ انقضٛب  (5

 ٔ اطخُخج يًٛشاث انقٕة انًطبقت يٍ طزف انًحٕر.

 g=10N/kg, AG=L/2, m=0,4kgَعطٙ: 

  Talamidi.com  تم تحميل هذا الملف من موقع
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