مادة الميكانيكا
المستوى االول هندسة زراعية
أوالً االستاتيكا
 -1إذا اعطيت المتجهين

= 5, 60o

= 10 ,30o ،
__

__

أوجد بالتحليل والرسم المتجهات األتية-:
__

__

( a − b )+( a + b

OC // AB

 -2فى الشكل المعطى
أوجد بداللة  b، aكل من-:

__

و  OC=2ABفإذا كان

)3

__

a− b

__

)2

__

a+ b

)1

 OA = aو OB = b

BC ، OC ، AB
 ABC -3مثلث فيه  Mنقطة تالقى المستقيمات المتوسطة له.
____

اثبت أن:

____

____

MA+ MB+ MC = 0

 -4عين مقدار القوة  Fعندما تكون محصلة القوي الثالث أقل ما يمكن وعين أيضا ً مقدار واتجاه المحصلة.

 -5إذا كانت القوي الثالث المبينة بالشكككككل متفنة فإمسككككك مقدار كل من القوتين  F1, F2والفاوية  θوذلك عندما يكون
مقدار القوة  F1أقل ما يمكن.

 -6امسك مقدار القوة  Fفي الشكل المقابل إذا كانت المحصلة اقل ما يمكن وامسك أيضاً مقدار القوة المحصلة.

 -7كرة  Eوزنهكا  100Nمعلقكة في مكالكة اتفان كمكا في الشككككككل والمطلول تعيين الشككككد في ككل من الفنبر األفقي CD
والحبل الخفيف .BC

 -8في الشكككل التالى وضككا االتفان للحلقة  Aعندما يكون االنضككطاف في الفنبر األفقي  ABيسككاوي  0.3mوالمطلول
مسال كل من:
(أ) القوة في كل من الفنبركين AC & AB
(ل) االستطالة أو االنضطاف في كل من الفنبركين

3

 tan  = 
4


 -9الحلقة الصكطيرة  Aمتفنة في الوضكا المبين بالشككل .فإذا علمت أن االنضكطاف في الفنبر  ABيسكاوي  0.1ومعامل
الصالبة للفنبر  ABهو  kAB = 1000N/mفعين قيمة القوة في كل من الفنبركين AC & AD

 -10عين محصككلة القوي المرثرة علي جسككم السككد المبين بالشكككل والمو أن القوة  35Nعمودية علي الوجه
المائل للسد.
)(AB = BC = 1.75m, CD = 1m & DE = 2m

ثانيا ً الميكانيكا:
2
يتحر جسككككيم في ست مسككككتقيم وتتطير عجلته ما الفمن تبعا للعالقة  f = 32 - 6tفإذا بدا الجسككككم
-1
الحركة من السككككون عند نقطة تبعد  8 mمن نقطة األصكككل عين المسكككافة التي يقطعا الجسكككيم في الثواني الخمسكككة
األولى.

 : 2المعادلتان البارامتريتان لحركة الجسيم في مستوى هما

y = 5- 5 sint

x= 5 cost

اثبت أن الجسيم يتحر في دائرة  .وعين مركفها ونصف قطرها وكذلك عجلة الجسيم عند اى لحظة . t
 -3استنتج معادالت الحركة عندما يتحر جسيم في ست مستقيم بعجلة ثابتة
 : 4إذا كان موضكا جسكيم يتحر في ست مسكتقيم معطى بالعالقة  x= t3- 9t2+ 15t – 7ميث  xهي اإلزامة بالمتر t
هي الفمن بالثواني امسكككك الفمن الذي تنعدن عنده السكككرعة  ،المسكككافة التي يقطعها الجسكككم سالل  t= 8 secمن بداية
الحركة.
 -5محر يدور بسرعة  10000لفة\دقيقة ( )rpmعند إيقاف المحر كانت العجلة الفاوية
أ -ما هي الفاوية التي تجعل الدوار يبطئ متى  1000ل\د؟

•

 = −0.02

ل -ما هي عدد اللفات التي يدورها الدوار متى وصوله إلى 1000ل\د؟
 -6في إمدى محطات الري تخرج المياه أفقيا من فوهة الطلمبة لتتجما داسل موض صككطير قبل تصككرفها في قناة الري –
عين مدى التطير في سكرعة سروج المياه من فوهة الطلمبة بحيث تسكقت بداسل الحوض – عين كذلك أقل وأكبر سكرعة
يمكن أن تسقت بها المياه داسل الحوض بفرض أن الحوض مملوء إلى أسره بالماء.

-7
 : 7جسيم كتلته  2kgبدأ مركته من النقطة  x0=4بسرعة ابتدائية  v0=5m/secعلى المستوى االفقى الخشن ()μ=1/4
تحت تأثير القوة المتطير  Fالموضحة بالشكل .أوجد باستخدان مبدأ الشطل والطاقة سرعة الجسيم عند وصوله إلى النقطة
 . x=9mعين كذلك عجلة الجسيم عند نفس الموضا .

