الدكتور محمود أبو السندس

Number One in Physics

الزخم الخطي والتصادمات

2022/2023

مدارس أكاديمية السلط
05/3556452

وما نيل المطالب بالتمني

مدارس الغفران النموذجية
0795447953

0

ن
ن
تولي الثقاف
مركز
0776297717

ولكن تؤخذ الدنيا غالبا

الدكتور محمود أبو السندس

الزخم الخطي والتصادمات

Number One in Physics

الدرس األول :الزخم الخط والدفع

الزخم الخطي
رئيسيي (مرن وغي مرن) ،وعند دراسة التصادمات المختلفة ن
ن
ن
بي األجسام المختلفة
نوعي
للتصادمات
ن
الت ى
وجد أن الكمية ى
يبق مجموعها ثابت قبل وبعد التصادم ه حاصل نضب كتلة األجسام ف رسعتها ،وقد أطلق
عىل هذه الكمية بالزخم الخط (كمية التحرك) (.)Linear Momentum
الزخم الخط ن
فييائيا (𝒑) :هو مقدار أثر الجسم المتحرك عند تصادمه بجسم آخر .ويعتمد مقدار هذا األثر عىل
كتلة الجسم ورسعته.
الزخم الخط رياضيا (𝒑) :هو حاصل نضب كتلة الجسم ( )mنف رسعته (𝒗).
𝒗𝒎= ⃗
⃗
𝒑
حيث m :كتلة الجسم بوحدة ( 𝒗 ،)kgرسعة الجسم بوحدة (.)m/s
ه (.)kg.m/s
الدول لوحدات القياس فإن وحد قياس الزخم
حسب النظام
ي
الخط ي
ي
يعب عن إتجاه الرسع عععة ( و
 ##الزخم
وف الحركة الخطية يف بعد واحد ،ر
الخط كمية متجهه له نفس إتجاه الرسع عععة ،ي
ي
الخط) بإشارة:
الزخم
ي
 .......... +إذا كان التجاه لليمن (عىل محور  )xو لألعىل (عىل محور )y
 .......... -إذا كان التجاه لليسار (عىل محور  )xو لألسفل (عىل محور )y

الخط عىل كل من:
 ##يعتمد مقدارالزخم
ي
 -1مقدار كتلة الرسعة (طردي)

 -2مقدار رسعة الجسم.

كب من رسعة الجس ع ع ععم ( .)Bفإذا إص ع ع ععطدم الجس ع ع ععمان
مثال :جس ع ع ععمان ( )A,Bلهما نفس الكتلة ،رسعة الجس ع ع ععم ( )Aر
كب؟ فرس إجابتك.
بجدار ،ي الجسمي يكون ثره عىل الجدار ر
كب من الجسم B
كب من الجسم  ،Bألن الزخم
الخط للجسم  Aر
الجواب :ثر الجسم  Aر
ي
كب من كتلة الجس ععم ( .)Bفإذا إص ععطدم الجس ععمان
مثال :جس ععمان ( )A,Bيتحركان بنفس الرسع عععة ،كتلة الجس ععم ( )Aر
كب؟ فرس إجابتك.
بجدار ،ي الجسمي يكون ثره عىل الجدار ر
كب من الجسم B
كب من الجسم  ،Bألن الزخم
الخط للجسم  Aر
الجواب :ثر الجسم  Aر
ي
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الخط للجسم.
مثال :جسم كتلته ( )2 kgيتحرك برسعة ( )5 m/sنحو اليمي ،إحسب مقدار وإتجاه الزخم
ي

الخط للجسم.
مثال :جسم كتلته ( )2 kgيتحرك برسعة ( )5 m/sنحو اليسار ،إحسب مقدار وإتجاه الزخم
ي

الخط ( ،)-5 kg.m/sإحسب مقدار وإتجاه رسعة الجسم.
مثال :جسم كتلته ( )2 kgيتحرك فقيا ،زخمه
ي

العالقة بين الزخم الخطي وقانون نيوتن الثاني
درس ع

اذ (( :إذا ثرت محىلععلة قوة عىل جسععم ما ،فإنها تكس ع ه سععار ي ناسععب
يف سععنوات سععابقة قانون ننوتن ال ي

طرديا مع محىللة القوة وعكسيا مع كتلة الجسم)).
ويعب عنه رياضيا حسب العالقة:
ر
𝒂∙𝒎= ⃗
⃗
𝑭∑
اذ
إلال ن هذه الىلع ع ععي ة ر
تعتب حالة خاصة ة ةةة لجس ة ةةم كتلته ثابته خ ل الحركة ،ما الىلع ع ععي ة العامة لقانون ننوتن ال ي
الخط لذلك الجسم:
فقد صاغها لتحديد عالقة محىللة القوى المؤثرة عىل الجسم بالزخم
ي
⃗⃗
𝑷𝒅
𝒕𝒅

= 𝑭⃗ ∑

𝒗∙𝒎= ⃗
الخط ( ⃗
𝒑) نحىلل عىل
وبتعويض قيمة الزخم
ي
⃗
𝒗𝒎𝒅
𝒕𝒅

= 𝑭⃗ ∑

فإذا كان كتلة الجسم ثابته ،فإنه يخرج من الشتقاق ،لتىلبح العالقة:
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𝒂𝒎 = ⃗
⃗
𝑭∑

⃗
𝒗𝒅
𝒕𝒅

⇒
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𝒎= ⃗
𝑭∑

ما بش ع ع ع ل عام ،وعند التأثب بمحىلع ع ععلة قوة خالن (
الخط للجسع ع ععم يت نب بمقدار (𝑝∆)
فبة زمنية (𝑡∆) ،فإن الزخم
ي

حسب العالقة:
⃗⃗
𝑷∆
𝒕∆

= ⃗
𝑭∑

لتكون الص ةةيغة العامة لقانون ننوتن ال اذ(( :المعدل ن
الزمت لتغيي الزخم الخط لجس ةةم وس ةةاوة محص ةةلة القو
ي
المؤثرة عليه)).
الخط للجسم بنفس إتجاه محىللة القوى المؤثرة عليه.
ويكون إتجاه الت نب يف الزخم
ي
مثال :جس ععم كتلته ( )2 kgيتحرك برسع عععة ( )5 m/sنحو اليس ععار ،ثرت عليه محىل ععلة قوة مقدارها ) (10 Nلمدة 5
الخط للجسم.
ثواذ ،إحسب )1 :مقدار الت نب يف الزخم
ي
ي
ثواذ من تأثب القوة.
 )2مقدار وإتجاه رسعة الجسم بعد  5ي

مثال :جس ع ععم كتلته ( )2 kgيتحرك برسع ع عععة ( )5 m/sنحو اليس ع ععار ،إحس ع ععب محىل ع ععلة القوة الالزمة ليقاف الجس ع ععم
ثواذ.
 10 )2ي

ثواذ
خالن 5 )1 :ي

مثال :جسععم كتلته ( )2 kgيتحرك برسع عععة ( )5 m/sنحو اليمي ،إحسععب الزمن الالزم ليقاف الجسععم إذا ثرت عليه
محىللة قوة مقدارها:

2 N )1

وما نيل المطالب بالتمني
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مايىل:
اذ ،يمكن مالحظة
من األم لة السابقة وقانون ننوتن ال ي
ي
الخط بزيادة زمن تأثب القوة.
 )1بثبوت محىللة القوى المؤثرة :يزداد الت نب يف الزخم
ي
الخط بزيادة محىللة القوى المؤثرة.
 )2بثبوت زمن تأثب القوة :يزداد الت نب يف الزخم
ي
الخط :ي ناسب مقدار محىللة القوة المؤثرة عكسيا مع زمن تأثبها.
 )3بثبوت الت نب يف الزخم
ي
سؤال :فرس وجود حزام مطاط حون سيارات األلعاب الكهربائية ف المدن (
البفنهية؟
ي
ي
(فايب) عن المواد الىلل ة (كالمعادن)؟
فرس ،يفضل إستخدام مادة مرنة لمقدمة ومؤخرة السيارات ر
جواب :عند حدوث التىلع ع ععادم ،يقل الزخم من قيمته ليىلع ع ععل إل الىلع ع ععفر ،فإذا كان زمن التالمس قىلع ع ععب ،تكون القوة
ن
المؤثرة كببه ،وإذا ك ععان زمن التالمس كبب ،تق ععل قيم ععة القوة المؤثرة ،وف المواد المرنةةة ،ي ون مل الت من عنةةد
حدوث التصادمات كبي مما يقلل مقدار القوة المؤثرة.

العالقة بين التغيير في الزخم الخطي والدفع
الدفع ( :)𝑰( )Impulseهو ناتج نضب القوة المحصلة المؤثرة عىل الجسم (𝑭⃗ ∑) نف مل تأثيها ((𝑡∆).
𝑡∆ ∙ 𝑭⃗ ∑ = 𝐼
حيث∑ 𝐹 :محىل ع ع ععلة القوى المؤثرة عىل الجس ع ع ععم بوحدة ( ∆𝑡،)Nمدة تأثب القوة عىل الجس ع ع ععم بوحدة ( .)sحس ع ع ععب
الدول للوحدات يقاس الدفع بوحدة (𝒔 ∙ 𝑵) أو (.)kg.m/s
النظام
ي
 ##يعتمد مقدار الدفع عىل:
 )1مقدار القوة.

 )2مدة تأثب القوة.

يعب عن إتجاه الدفع ( و
وف الحركة الخطية يف بعد واحد ،ر
 ##الدفع كمية متجهه له نفس إتجاه محىل ع ع ع ع ععلة القوة ،ي
محىللة القوة) بإشارة:
 .......... +إذا كان التجاه لليمن (عىل محور  )xو لألعىل (عىل محور )y
 .......... -إذا كان التجاه لليسار (عىل محور  )xو لألسفل (عىل محور )y

اذ نحىلل عىل:
ومن الىلي ة العامة لقانون ننوتن ال ي
⃗
𝒑∆ = 𝑰
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(
والت تنص عىل ن(( :دفع قوة محصلة مؤثرة عىل جسم ما
سىم هذه الىليفة بع ر
ميهنة (الزخم الخط  -الدفع) ي
وساوة التغيي نف خمه الخط)).
الخط:
مثال :إحسب مقدار وإتجاه الدفع الالزم ليقاف جسم زخمه
ي
 )2 kg.m/s( )1نحو اليمي.
 )6 kg.m/s( )3نحو اليسار
 )4 kg.m/s( )2نحو اليمي

مثال :إحسب مقدار وإتجاه الدفع الالزم ليقاف جسم كتلته ( )2 kgيتحرك برسعة ( )6 m/sنحو اليمي.

مثال :جسععم كتلته ( )2 kgيتحرك برسع عععة ( )6 m/sنحو اليمي إصععطدم بجدار وإرتد برسع عععة ( )4 m/sنحو اليسععار،
إحسب )1 :دفع الجدار للكرة.
(
الت يؤثر بها الجدار عىل الكرة.
 )2إذا كان زمن التالمس بي الكرة والجدار ( ،)0.2 sإحسب مقدار القوة ي

سؤال :ثب

ن (𝒔 ∙ 𝑁) = (.)kg.m/s

وما نيل المطالب بالتمني
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يبي الش ع ل ( ) -1العب كرة قدم يركل كرة قدم ،فنؤثر علنها بقوة تت ب مع زمن تالمسععها كما يف الش ع ل (-1
ب) بحيث تكون المساحة تح

الخط للكرة) ،ما الش ل ( – 1جع عع) فنوضح
المنحت تم ل الدفع (الت نب يف الزخم
ي

العالقة بي متوس ع ع ع ععم هذه القوة مع زمن تالمس ع ع ع ععها لتم ل المس ع ع ع ععاحة تح

المنحت يض ع ع ع ععا الدفع (الت نب يف الزخم

الخط للكرة).
ي

الش ل ()1

مثال ( )3مل الكتاب:
الش ع ع ع ع ل المجاور يوضع ع ع ععح العالقة البيانية بي مقدار القوة المؤثرة عىل صع ع ع ععندوق
كتلته ( )3 kgوبإتجاه ( 𝑥 )+خالن زمن تالمسع ععها( ،)5 sحيث يت ب مقدار القوة
مايىل:
المؤثرة بالنس ة للزمن ،إحسب مقدار وإتجاه
ي
 )1الدفع المؤثر يف الىلندوق (خالن زمن التالمس).
 )2الرسعة النهائية للىلندوق (عند نهاية زمن التالمس).
 )3القوة المتوسطة المؤثرة ف الىلندوق خالن (
فبة التالمس.
ي
وما نيل المطالب بالتمني
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سؤال :لزيادة سهولة إيقاف جسم متحرك بتأثب قوة (كإلتقاط جسم مقذوف) دون أن يتأذ الجسم المقذوف ،ال
بد من زيادة زمن التالمس بي القوة المؤثرة والجسم المقذوف ،فرس ذلك.
الخط من قيمععة مععا إل الىل ع ع ع ع ععفر من خالن دفع القوة
جواب :للتقععاط الجس ع ع ع ع ععم المقععذوف ،يجععب ن يت نب زخمععه
ي
الخط للجسم:
المؤثره عليه وبعكس إتجاه الزخم
ي
⃗
𝒑∆ = 𝑰
(
وحت ال يتععأذى الجس ع ع ع ع ععم من تععأثب تلععك القوة ،نقلععل مقععدارهععا من خالن زيععادة زمن التالمس حيععث ن الععدفع يعط
بالعالقة:
𝑡∆ ∙ 𝑭⃗ ∑ = 𝐼
يعت ن اليقاف سهل
ألحظ أنه كلما كان الدفع الالزم ليقاف جسم قل ،فهذا ي
سؤال :ثب

ن الطاقة الحركية لجسم ما تعط بالعالقة:

𝑝2
𝑚2

س ة ة ة ة ة ةةؤال :قذف معلم عىل طالب كرة ،فالتقطها الطالب .ثم قذف كرة خرى كتلتها  9ض ع ع ع ع عععاف الكرة األول ،رتب
الخيارات التالية من حيث سهولة التقاط الكرة:
 )1رسعة الكرة ال انية نفس رسعة الكرة األول،
الخط للكرة األول،
الخط للكرة ال انية نفس الزخم
 )2الزخم
ي
ي
 )3الطاقة الحركية للكرة ال انية نفس الطاقة الحركية للكرة األول.

وما نيل المطالب بالتمني
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الخالصة
 المفاهيم: )1الزخم الخط (𝒑) :هو حاصل نضب كتلة الجسم ( )mنف رسعته (𝒗).
ن
 )2الدفع ( :)𝑰( )Impulseهو ناتج نضب القوة المحصلة المؤثرة عىل الجسم ( ⃗
𝑭 ∑) ف مل تأثيها
((𝑡∆).
ن
قواني حساب المفاهيم:
𝒗𝒎= ⃗
⃗
𝒑 )𝟏
𝒕∆ ∙ ⃗
𝑭 ∑ = 𝑰 )𝟐
 ع قة المفاهيم ببعضها:⃗⃗
𝑷∆
𝒕∆

= 𝑭⃗ ∑ )𝟏

⃗
𝒑∆ = 𝑰 )𝟐
 اإلتجاهات:ستخدم الشارات للتعبب عن التجاهات ،فم ال:
 )1للحركة األفقية :تدن الشارة الموج ة لتجاه اليمي ( 𝑥 )+والشارة السال ة لتجاه اليسار ( 𝑥.)−
 )2للحركة العمودية :تدن الشارة الموج ة لتجاه األعىل (𝑦 )+والشارة السال ة لتجاه األسفل (𝑦.)−
 نصائح عامة عل حل األسئلة: )1عند حل ي سؤان ،صنف األجسام الموجودة بالسؤان إل .B & A
 )2حدد المعطيات لكل جسم عىل حدا وذلك ق ل التأثب () )initial (iوبعده ().)final (f
الخط
 )3حسععب قانون ننوتن ال الث ،إذا ثر الجسععم  Aعىل الجسععم  ،Bفإن دفع الجسععم  Aل ع ع ع ع ع ع  Bي نب الزخم
ي
للجسم  ،Bوالعكس صحنح⃗ 𝑨 ( .
𝒑∆ = 𝑨𝑩𝑰
 )4حسب قانون ننوتن ال الث،

𝑩⃗
𝒑∆ = 𝑩𝑨𝑰)

⇔

𝒑∆ ⃗ 𝑨 = −
𝑩⃗
𝒑∆

⇔

𝑩𝑨𝑰 𝑰𝑩𝑨 = −

 )5حدد المطلوب من السؤان.

وما نيل المطالب بالتمني
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مثال ( )1مل الكتاب:
وضععع صععندوق كتلته ( )100 kgيف شععاحنة تتحرك برسع عععة ( )20 m/sنحو الرسع عق ،فإذا ض ع م السععائ عىل الم ابح
فتوقف

مايىل:
الشاحنة بعد ( )0.5 sمن لحظة الض م عىل الم ابح ،إحسب مقدار وإتجاه
ي

البتداذ للىلندوق
الخط
 )1الزخم
ي
ي
 )2الدفع المؤثر عىل الىلندوق
 )3قوة الحت اك ( 𝑠𝐹) الالزم تأثبها عىل الىلندوق لمنعه من النزالق

مثال ( )2مل الكتاب:
يركل العب كرة قدم سع ع ع ع ع ععاكنة كتلتها ( )0.45 kgفتنطل برسع ع ع ع ع عععة ( )30 m/sبإتجاه محور ( 𝑥 ،)+فإذا علم
مايىل بإهمان وزن الكرة:
متوسم القوة المؤثرة علنها خالن زمن تالمسها ( )135 Nفإحسب
ي
الخط للكرة لحظة إنطالقها من قدم الالعب.
 )1مقدار وإتجاه الزخم
ي
 )2زمن تالمس الكرة لقدم الالعب.
 )3مقدار وإتجاه دفع الالعب للكرة خالن زمن تالمسهما
 )4مقدار وإتجاه دفع الكرة لالعب خالن زمن تالمسهما
 )5لماذا ال يرتد الالعب للخلف؟

وما نيل المطالب بالتمني
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تمريل ( )1مل الكتاب
كرة تنس كتلتها ( ،)0.06 kgيقذفها العب لألعىل ،وعند وصع ع ع ععولها إل قمة مسع ع ع ععارها الر ي  ،ي ع ع ع ع عبععها الالعب فقيا
بالم ع ع عب فتنطل برسع ع عععة مقدارها ( )55 m/sيف إتجاه محور ( 𝑥 ،(+إذا علم

ن زمن تالمس الكرة مع الم ع ع عب

يىل:
( ،)4 msإحسب مقدار وإتجاه كل مما ي
 )1الدفع الذي يؤثر به الم

ب عىل الكرة.

(
الت يؤثر بها الم
 )2القوة المتوسطة ي

ب عىل الكرة.

ن
مثال إضاف ()1
جس ععم كتلته ( )17.5 kgيبل عىل س ععطح خش ععن برسع عععة ( ،)3.5 m/sفإذا توقف بعد ( ،)8 sإحس ععب متوس ععم قوة
الحت اك المؤثرة عليه من خالن:
الخط والدفع
مبهنة الزخم
 )1ر
ي

مبهنة الش ل والطاقة
 )2ر

ن
مثال إضاف ()2
ام س ععهم يحمل قوس ويقف عىل رض ععية ملس ععا مهملة الحت اك ،فإذا طل س ععهم كتلته ( )0.03 kgبرسع عععة ( 85
ر ي
ام السهم ( ،)60 kgإحسب مقدار وإتجاه كل من:
 )m/sوبإتجاه ( ،)+xوكان كتلة ر ي
ام السهم بعد إطالق السهم م ارسة،
 )1رسعة ر ي
 )2دفع القوس للسهم

وما نيل المطالب بالتمني
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ن
مثال إضاف ()3
الخط ( ،)25 kg.m/sإحسب رسعته.
جسم طاقته الحركية ( )275 Jوزخمه
ي

حفظ الزخم الخطي والقانون الثالث لنيوتن في الحركة
النظام المعزول :هو مجموعة من األجسام ت ادن القوى فيما بينها بدون وجود ي قوة خارجية تؤثر عىل ي منها.
قانون حفظ الزخم الخط :عند تفاعل جسيمان أو ر
أكي نف نظام معزول ،يظل الزخم الخط الكىل للنظام ثابتا.
الخط
الخط ،ألي نظام معزون مكون من جس ع ع ععمي ( Aو  )Bيمكن ن يزداد الزخم
من قانون حفظ الزخم
ي
ي
الخط للجسيم  Bبحيث ي (ق مجموعهما ثاب  (( .ب لمات خرى ،ألي نظام معزون
للجسيم  Aبحيث يقل الزخم
ي
الخط ن ينتقل من جس ع ع ع ع ععم لخر بفعل الدفع المت ادن بي الجس ع ع ع ع ععمي
مكون من جس ع ع ع ع ععمي ( Aو  )Bيمكن للزخم
ي
بحيث ي (ق مجموعها ثاب .
الخط من خالن
يمكن التوص ع ععل لقانون حفظ الزخم
ي
عاذ عىل تىل ع ع ع ع ع ععادم بي
ق ععانون ننوتن ال ععال ععث وق ععانون ننوتن ال ع ي
جسمي ( Aو  )Bلنظام معزون كما يف الش ل ( ،)2حيث يشار
للقيم البتدائية (ق ل التىلع ع ع ع ع ععادم) بالحرف ( )iوالقيم النهائية
(بعد التىلادم بالحرف (:)f

الش ل ()2
𝑡∆𝐹𝐵𝐴 = ∆𝑝𝐴 /

𝑎𝑛𝑑 𝐹𝐴𝐵 = ∆𝑝𝐵 /∆𝑡,

⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝐹𝐴𝐵 = −
𝐴𝐵

وبالتال:
ي
𝑡∆∆𝑝𝐵 /∆𝑡 = − ∆𝑝𝐴 /
𝐴𝑝∆ ∆𝑝𝐵 = −
) 𝑖𝐴𝑝 𝑝𝐵𝑓 − 𝑝𝐵𝑖 = −(𝑝𝐴𝑓 −

وما نيل المطالب بالتمني
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𝑖𝐴𝑝 𝑝𝐵𝑓 + 𝑝𝐴𝑓 = 𝑝𝐵𝑖 +
𝒗 𝑨𝒎 ⃗ 𝑩𝒇 +
𝒗 𝑩𝒎 = 𝒇𝑨 ⃗
𝒗 𝑨𝒎 ⃗ 𝑩𝒊 +
𝒊𝑨 ⃗
𝒗 𝑩𝒎
مثال ( )4مل الكتاب
كرت ع ععان  Aو  ،Bكتل ع ععة الكرة  )1 kg( Aتتحرك
برسع ععة ( )4 m/sبإتجاه ( 𝑥 ،(+تىلععطدم بالكرة
(
وف حالة س ع ع ع ع ععكون كما هو
والت كتلتها  2 kgي
 Bي
موضح يف الش ل المجاور ،فإذا تحرك
رسعة الكرة  Aبعد التىلادم.

الكرة  Bبعد التىلادم برسعة  1.5 m/sبإتجاه ( 𝑥 ،(+إحسب مقدار وإتجاه

مثال ( )5مل الكتاب
مدفع س ع ع ع ع ععاكن كتلته ( ،)2 × 103 kgفيه قذيفه كتلتها ( ،)50 kgطلق

(
فق من المدفع برسع ع ع ع ع عععة
القذيفة بإتجاه ي

2
يىل:
مقدارها ( )1.2 × 10 m/sوبإتجاه ( ،)+xإحسب مقدار وإتجاه كل مما ي

 )1الدفع الذي تؤثر به القذيفة عىل المدفع
 )2رسعة إرتداد المدفع

أسئلة إثرائية:
سؤال :عند إطالق رصاصة من البندقية ،فإن الجندي يلىل البندقية بكتفه (بدون فراغ) ،علل ذلك.
الخط للبندقية ولكن
الخط للرصع ععاصع ععة يت ب بنفس مقدار ت ب الزخم
جواب :عند إطالق الرصع ععاصع ععة ،فإن الزخم
ي
ي
𝒗 𝑴( = رصاصة) ⃗
الخط فععإن :بندقية) ⃗
𝒗 𝒎( ،وكلمععا زادت كتلععة
بععالتجععاه المعععاكس ،وحس ع ع ع ع ع ععب قععانون حفظ الزخم
ي
يعتب جسع ع ع ع ععم الجندي
البندقية ،تقل رسعة إرتدادها حسع ع ع ع ععب حفظ الزخم
الخط .عند إلتىلع ع ع ع ععاق الكتف بالبندقية ،ر
ي
والبندقية جسم واحد وكتلته كببه ،فتكون رسعة إرتداده قليلة.
وما نيل المطالب بالتمني
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سؤال :عند إنفجار قن لة ما ،فإن الشظايا تن رس بإتجاهات مختلفة وليس بإتجاه واحد ،فرس ذلك.
الكىل للنظام يس ع ع ع ع ععاوي ص ع ع ع ع ععفر ،وبعد
يعت ن الزخم
الخط ي
جواب :بما ن القن لة تكون س ع ع ع ع ععاكنة ق ل لنفجار ،فهذا ي
ي
رس ع ع ع ع بإتجاهات
وبالتال يجب ن تن ع
الخط،
النفجار يجب ن تكون مسع ع ع ععاوية للىلع ع ع ععفر حسع ع ع ععب قانون حفظ الزخم
ي
ي
الكىل مساويا للىلفر.
متاكسة ليكون مجمو الزخم
الخط ي
ي

وما نيل المطالب بالتمني
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الدرس ن
الثان :التصادمات

الزخم الخطي والطاقة الحركية في التصادمات
جسمي أو ر
التصادم :هو حدث ى
ن
أكي مل بعضهما ،وتتبادل القو بينها.
يقيب فيه
يمكن ن يكون التىلع ع ع ع ع ع ععادم متالمس كم ععا هو الح ععان يف كرات
ال ليارد (الش ع ل  ،) – 3و غب متالمس كما يحدث بي الجس ععيمات
المش ععحونة (الش ع ل  – 3ب) وذلك دون الحاجة إل تالمس ععهما كما
هو الحان يف الجسيمات المشحونة يف المستوى دون الجاهري (المجهري).

الش ل ()3

الطاقة الحركية ( :)KEه كمية قياسية تقاس بحاصل نضب نصف كتلة الجسم نف مربةةع رسعته.
𝟏
𝟐𝒗𝒎
𝟐

= 𝑬𝑲

الخط للنظام المعزون ثاب  ،ما الطاقة الحركية فيعتمد حفظها
يف جمنع نوا التىلادمات يكون الزخم
ي
عىل نو التىلادم .وبنا عىل حفظ الطاقة الحركية ،يمكن تىلنيف التىلادمات لألجسام المتىلادمة إل:
 )1تصادم مرن :حيث تكون الطاقة الحركية محفوظة.
𝒇𝑩𝑬𝑲 𝑲𝑬𝑨𝒊 + 𝑲𝑬𝑩𝒊 = 𝑲𝑬𝑨𝒇 +
الخط محفوظ
وكذلك الزخم
ي
𝑷⃗
𝑷⃗ ⃗ 𝑨𝒊 +
𝑷⃗ = 𝒊𝑩 ⃗
𝑷⃗ ⃗ 𝑨𝒇 +
𝒇𝑩 ⃗
 )2تصادم غي مرن :حيث تكون الطاقة الحركية غب محفوظة.
𝒇𝑩𝑬𝑲 𝑲𝑬𝑨𝒊 + 𝑲𝑬𝑩𝒊 ≠ 𝑲𝑬𝑨𝒇 +
الخط محفوظ
يف حي ن الزخم
ي
𝑷⃗
𝑷⃗ ⃗ 𝑨𝒊 +
𝑷⃗ = 𝒊𝑩 ⃗
𝑷⃗ ⃗ 𝑨𝒇 +
𝒇𝑩 ⃗
ويكون الس ععبب يف ض ععيا جز من الطاقة الحركية هو تحولها عىل ش ع ل طاقة حرارية بس ععبب الحت اك م ال ،و طاقة
صوتية عن التىلادمات.
يوصف التىلادم ال ب مرن بأنه تىلادم عديم المرونة إذا:
) إلتىلع الجسععمان بسععبب التىلععادم وتحركا كجسععم واحد بعد التىلععادم (بنفس الرسع ععة) ،م ل (
إخباق رصععاصععة
لجسم ما ،وبعد إستقرار الرصاصة داخل الجسم ،يتحركا كجسم واحد.

وما نيل المطالب بالتمني
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𝒗 𝑨𝒎 ⃗ 𝑩𝒊 +
𝒗) 𝑨𝒎 ⃗ 𝑨𝒊 = (𝒎𝑩 +
𝒇𝑩𝑨 ⃗
𝒗 𝑩𝒎
ب) إذا كانا جسع ع ععم واحد ق ل التىلع ع ععادم وإنفىلع ع ععال عن بعضع ع ععهما بسع ع ععبب التىلع ع ععادم لنتحركا برسع ع ع عععتي مختلفتي بعد
االتىلادم ،م ل إنطالق قذيفة من مدفع.
𝒗 𝑩𝒎 = 𝒊𝑩𝑨 ⃗
𝒗 𝑨𝒎 ⃗ 𝑩𝒇 +
𝒇𝑨 ⃗
𝒗) 𝑨𝒎 (𝒎𝑩 +
ن
تطبيق عمىل للتصادم عديم المرونة (البندول القذف)
وستخدم البندول القذ نف لقياس رسعة الرصاصة (الحظ الش ل .)4

الش ل ()4

الموقع  Aيحدث تىلععادم بي الرصععاصععة المتحركة وقطعة الخشععب السععاكنة ،وبعد إسععتقرار الرصععاصععة داخل
قطعة الخش ععب ،يتحرك الجس ععيمان (الرص ععاص ععة والقطعة الخش ععمية) كجس ععم واحد بعد التىل ععادم (الموقع  ،)Bوكون
القطعة الخشع ع ععمية معلقة ،تتحرك كبندون لتتحون الطاقة الحركية كليا للنظام إل طاقة وضع ع ععع (الموقع  ،)Cوبمعرفة
قىص إرتفا يىلل إليه النظام ،يمكن حساب رسعة الرصاصة ق ل التىلادم.
ن
مثال إضاف
يف الش ع ع ل ( ،)4إذا كان كتلة الرصع ععاصع ععة  0.1 kgوكان كتلة القطعة الخشع ععمية  ،3.9 kgوبعد إسع ععتقرار الرصع ععاصع ععة
داخل القطعة الخشععمية ،إرتفع ل اية  20 cmعن مسععتوى السععناد ،إحسععب رسعة الرصععاصععة ق ل (
إخباق القطعة
الخشمية.
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التصادم في بعد واحد
يعتب التىلعادم يف بعد واحد ،عندما يتحركا ق ل وبعد التىلعادم عىل السعتقامة نفسها ،ي ن حركة الجسعمي
ر
ق ل وبعد التىل ع ع ععادم يمكن تم يلها عىل حد المحاور فقم ( xو  .)yولحدوث ذلك البد من تىل ع ع ععادم الجس ع ع ععمي ر س
بر س.
مثال ( )6مل الكتاب
(
والت كتلتهععا  5 kgبرسع ع ع ع عععععة  6 m/sبععإتجععاه
تتحرك الكرة  Aي
( 𝑥 ،)+فتىلعطدم ر س بر س بكره خرى كتلتها  3 kgوتتحرك برسععة  3 m/sبإتجاه ( 𝑥 ،)+وبعد التىلعادم ،تحرك
الكرة  Bبرسعة  5 m/sبنفس إتجاه حركتها ق ل التىلادم:
 )1إحسب مقدار وإتجاه رسعة الكره  Aبعد التىلادم.
 )2ما نو التىلادم؟

مثال ( )7مل الكتاب
كرتا بلياردو لهما نفس الكتلة ،تتحرك الكرة  Aبإتجاه اليمي برسععة ( )2 m/sفتىلعطدم ر س بر س بالكرة  Bالسعاكنة
تىلادم مرن ،إحسب مقدار وإتجاه كل من:
 )1رسعة الكرة  Aبعد التىلادم.
 )2رسعة الكرة  Bبعد التىلادم.

وما نيل المطالب بالتمني
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مثال ( )8مل الكتاب
قذف كتلته ( ،)0.72 kgفاصع ع ععطدم به والتحما معا ،بحيث
طل سع ع عععد سع ع ععهما كتلته ( )0.03 kgفقيا بإتجاه بندون ي
عمايىل:
البتداذ ( ،)20 cmجب
كان قىص إرتفا وصل اليه عن المستوى
ي
ي
الخط محفوظ؟
 )1ي مراحل حركة النظام المكون من السهم والبندون كان الزخم
ي
 )2ي مراحل حركة النظام المكون من السهم والبندون كان

الطاقة الحركية محفوظة؟

 )3إحسب رسعة السهم البتدائية.

مثال ( )9مل الكتاب

وما نيل المطالب بالتمني
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ن
مثال إضاف ()4
الش ع ل المجاور يوضععح جسععم  Aكتلته ( )1 kgيبل من
وف
الس ع ع ععكون من إرتفا ( )5 mعىل الس ع ع ععطح
المنحت ،ي
ي
سع ع ع ععفل السع ع ع ععطح الجسع ع ع ععم  Bوالذي كتلته ( )10 kgكان
يتحرك برسع ععة ( )2 m/sبإتجاه ( ،)-xفاصععطداما بحيث
المنحت ،إحس ععب قىصع ع إرتفا يىل ععل
إرتد الجس ععم  Bبرسع عععة ( )1 m/sوارتد الجس ععم  Aعىل الس ععطح
ي
إليه الجسم  Aبعد إرتداده.
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