
و در معرض نیروی شود در میدان گرانشی از حال سکون و از سطح زمین به باال پرتاب می 𝑚جسمی به جرم  .1

–مقاومت  𝑏𝑣 حرکت نیوتن را بدست آورید. با فرض کوچک بودن  تاز طرف هوا قرار دارد. حل کامل معادال

𝑏 .تقریب مرتبه اول در تصحیح زمان حرکت و ارتفاع اوج را بدست آورید 

= �⃗�تحت تاثیر میدان الکتریکی  𝑒−الکترونی با بار  .2 (𝐸0𝑆𝑖𝑛𝜔𝑡)�̂�𝑥 + (𝐸0𝐶𝑜𝑠𝜔𝑡)�̂�𝑦 گیرد. قرار می

ل مبدأ مختصات بچرخد. جهت ویک دایره حین الکترون روی شرایط اولیه مسئله را طوری تعیین کنید که ا

 چرخش چیست؟

متناسب با مجذور  ر معرض نیروی مقاومکند و ددر میدان گرانشی سقوط می ℎاز ارتفاع  𝑚جسمی به جرم  .3

ن رسیدن به زمین و سرعت ذره هنگام رسیدن به زمین را سرعت است. معادله حرکت را کامل حل کنید و زما

 حساب کنید

𝑡که در زمان  𝑚ای به جرم برای ذره .4 = 𝑥ی از نقطه  0 = کند و ون شروع به حرکت میو از حالت سک 0

مقادیری ثابت و  𝑐و  𝐹0بیابید)  𝑡برحسب  𝑥و موقعیت  �̇�های سرعت باشد، تابعتحت تاثیر توابع نیروی زیر می

 مثبت هستند(؟

i) 𝐹𝑥 = 𝐹0 + 𝑐𝑡 

ii) 𝐹𝑥 = 𝐹0𝑆𝑖𝑛𝑐𝑡 

iii) 𝐹𝑥 = 𝐹0𝐶𝑜𝑠𝑐𝑥 

 𝜔ای ثابت گذرد با سرعت زاویهفقی بینهایت طویلی در صفحه افق حول محوری که از یک سرش میمیله ا .5

𝑡  و در لحظه چرخدمی = 𝜃در زاویه   0 = ای به قرار دارد. مرکز دوران را مبدأ مختصات بگیرید. مهره 0

𝑡ظه تواند بدون اصطکاک بلغزد و در لحروی میله می 𝑚جرم  = از مبدأ قرار دارد و از حال  𝑟0در فاصله  0

که میله به  𝑀را بدست آورید. نیروی  𝑟(𝑡)و ت حرکت را در مختصات قطبی بنویسید معادال شود.سکون رها می

ت دسی سرعت ذره را به عنوان تابعی از زمان بهدست آورید. اندازهد را به صورت تابعی از زمان بهکنذره وارد می

 د.آوری

𝑚𝑘(𝑣3ای به صورت ارندهکند که نیروی بازدای در محیطی حرکت میذره .6 + 𝑎2𝑣) که کندبه آن وارد می ،𝑘 

𝜋گاه مسافتی بیشتر از هیچ ذره ،یتند. نشان دهید برای هر مقدار سرعت اولیهثابت هس 𝑎و 

2𝑘𝑎
و ذره  پیمایدرا نمی 

𝑡تنها برای  →  رسد.به سکون می ∞

 ماریون 24-2مسئله  .7

 

 


