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yeBBاز مبدا مختصات و از حال سکون در میدان مغناطیسی  t=0ی در لحظھ mو جرم  qای با بار .ذره١  


الکتریکی  و میدان 
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 شود. معادالت حرکت ذره را حل کنید.رھا می 

 

ی پرتابھ با مقاومت ھوای متناسب با سرعت کھ در درس بررسی شد، کار نیروی وزن و نیروی مقاومت ھوا در . در مسئلھ٢
قریب ا ت. ابتدا بدون تقریب مسئلھ را حل کنید و سپس تدست آوریدی سقوط در سطح افق را بھجابجایی ذره از محل پرتاب تا نقطھ

 دست آورید.نتیجھ را بھ bی اول نسبت بھ مرتبھ

  

سرعت  گیردقرار می رکند و تحت تاثیر توابع نیروی زیشروع بھ حرکت می 0xکھ از  m ای ساکن بھ جرمذره . برای. ٣


x
 دست آورید. ذره بھ xرا بھ صورت تابعی از جابجایی 
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 مربوط بھ ھر یک از نیروھای مسئلھ را بیابید. xV)( سپس تابع انرژی پتانسیلھای مثبت ھستند. ثابت cو 0Fکھ 

  

nxaxvبھ صورت  mای بھ جرم سرعت ذره. ۴  )0(t=0، 0کند. فرض کنید در با فاصلھ تغییر می )(  xv (است. الف
  را تعیین کنید.  tF)(و ج) tx)(را بیابید. ب) xF)(نیروی عامل حرکت 

 

  کندتحت تاثیر پتانسیل زیر حرکت می0xای را در نظر بگیرید کھ در ناحیھ . ذره۵
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00کھ  Uاند یا کمینھ؟عادل را بیابید و تعیین کنید آیا این نقاط بیشینھ. نقاط ت  

  

2ای تحت تاثیر نیروی . ذره۶
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kxkxxF  واقع است کھA وkاین ذره از مبدا در امتداد جھت ھای مثبت ھستند. ثابت

برای این  xV)( تابع انرژی پتانسیل )مطلوب است الفشود. بھ سمت راست پرتاپ می 0Tبا انرِژی جنبشی اولیھ xمثبت محور 
کل  یانرِژی کل ذره بھ صورت تابعی از مکان آن ت) نقاط بازگشت حرکت و شرطی را بیابید کھ انرژِ  پ) جنبشی یِ نیرو ب) انرژ

توابع انرِژی پتانسیل، انرژی جنبشی و انرژی کل را رسم نمایید ( ت آن نقاط بازگشت را نمایش دھد. ث)ذره باید برآورده کند تا حرک

A وk 2ج) وقتی  )را برابر با یک بگیرید
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1 kAE افتد؟، چھ اتفاقی می  



  

 

 دھیم.ی قرار میرا میان این دو بار الکتریک qبار مثبت اند. قرار گرفتھ a و a  در نقاط xروی محور  Qدو بار مثبت . ٧
  ی تعادل پایدار بنویسید و بسامد نوسانات کوچک را محاسبھ کنید. را در نقطھ نانرژی پتانسیل آ


