ﺳری ﺳوم ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻣﮑﺎﻧﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ١

 .١ﯾﮏ اﺗوﻣوﺑﯾل ﻣﺧﺻوص ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ در  ٣٠ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﯾﮑﻧواﺧت ﺷﺗﺎب ﺑﮕﯾرد و ﺑﮫ ﺳرﻋت  ٢٠٠ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﺑر ﺳﺎﻋت
ﺑرﺳد .ﺑﯾﺷﯾﻧﮫ ﺷﺗﺎب ﮐﻧد ﮐﻧﻧده ﻧﺎﺷﯽ از ﺗرﻣز آن ﻧﻣﯽﺗواﻧد از  ٠ ٧ gﺗﺟﺎوز ﮐﻧد .زﻣﺎن ﮐﻣﯾﻧﮫ ﻻزم ﺑرای ﭘﯾﻣودن ﻧﯾم ﮐﯾﻠوﻣﺗر
ﭼﻘدر اﺳت؟ ﻓرض ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﺗوﻣوﺑﯾل در زﻣﺎن ﺷروع و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر در ﺣﺎﻟت ﺳﮑون اﺳت )راھﻧﻣﺎﯾﯽ :ﻧﻣودار ﺳرﻋت ﺑر
ﺣﺳب زﻣﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد(.
.

 .٢ذره ای ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺛﺎﺑت  r=4m/sدر ﺻﻔﺣﮫ ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧد .ﺳرﻋت زاوﯾﮫای آن ﺛﺎﺑت و ﺑﮫ ﻣﻘدار   2rad / s
اﺳت .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ذره در ﻓﺎﺻﻠﮫ  ٣ﻣﺗر از ﻣﺑدا ﻗرار دارد ،اﻟف :ﺑزرﮔﯽ ﺳرﻋت و ب :ﺑزرﮔﯽ ﺷﺗﺎب را ﺑﮫدﺳت آورﯾد.
 .٣ذرهای در اﻣﺗداد ﯾﮏ ﻣﺎرﭘﯾﭻ و ﺑﮫ طرف ﺧﺎرج آن در ﺣرﮐت اﺳت .ﻣﺳﯾر آن ﺑﺎ راﺑطﮫ  r  Aﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت ﮐﮫ در

1
آن  Aﻣﻘدار ﺛﺎﺑت m/rad


را دارد .ﻣﻘدار  ھم ﺑﺎ زﻣﺎن طﺑﻖ راﺑطﮫ     t 2 / 2اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد ﮐﮫ در آن 

ﻣﻘداری ﺛﺎﺑت اﺳت .اﻟف :ﺷﮑل ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت را رﺳم ﮐﻧﯾد و ﺳرﻋت و ﺷﺗﺎب ﺗﻘرﯾﺑﯽ را در ﭼﻧد ﻧﻘطﮫ ﻧﺷﺎن دھﯾد .ب :ﻧﺷﺎن

1
دھﯾد ﮐﮫ ﺷﺗﺎب ﺷﻌﺎﻋﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ rad
2

  اﺳت ﺑراﺑر ﺻﻔر ﻣﯽﺷود .ج :در ﭼﮫ زاوﯾﮫای ﺷﺗﺎب ﻣﻣﺎﺳﯽ و ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﺎ

ھم ﺑراﺑرﻧد؟
 .۴ﭼرﺧﯽ ﺑﮫ ﺷﻌﺎع

ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺛﺎﺑت روی زﻣﯾن ﻣﯽ ﻏﻠﺗد .اﻟف ( ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت ﻧﻘطﮫ ی

ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ

از ﻣرﮐز ﭼرخ

) < (را ﺑدﺳت آورﯾد .در ﻟﺣظﮫ ی  =0ﻧﻘطﮫ ی ﺗﻣﺎس ﭼرخ در  =0اﺳت

ب (ھﻣﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑرای ﻧﻘطﮫ ی ′

ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ی > ﺣل ﮐﻧﯾد )در ﺷﮑل ،ﻧﻣﺎی رو ﺑﮫ روی ﯾﮏ ﻗرﻗره را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ

ﻗﺳﻣت ﺑﺎرﯾﮏ آن روی ﯾﮏ ﻧوار اﻓﻘﯽ ﻣﯽ ﻏﻠﺗد و ﻧﻘطﮫ ی ′

روی ﻗﺳﻣت ﭘﮭن ﺗر آن اﺳت(.

 .۵ﻣﯽﺧواھﯾم ﭘرﺗﺎﺑﮫای را ﺑﮫ ﻧﻘطﮫای در ﻣﺧﺗﺻﺎت ) (x,yﺷﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾم
اﻟف :ﺑﺎ ﻓرض ﻣﻌﻠوم ﺑودن ﺗﺗﺎ v ،را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
ب :ﺑﺎ ﻓرض ﻣﻌﻠوم ﺑودن  ،vﺗﺗﺎ را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
ج :ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از راﺑطﮫ ﺑﮫدﺳت آﻣده در ﻗﺳﻣت اﻟف v ،ﮐﻣﯾﻧﮫ را ﺑﯾﺎﺑﯾد.

 .۶ﭘﺳر ﺑﭼﮫ ای در ﺑﺎﻻی ﺗﭘﮫ اﯾﺳﺗﺎده اﺳت .اﯾن ﺗﭘﮫ دارای ﺷﯾب ﯾﮑﻧواﺧت) ﺑﺎ زاوﯾﮫ ( ﺑﮫ طرف ﭘﺎﯾﯾن اﺳت  .ﺑﺎ ﭼﮫ زاوﯾﮫ ای از ﺧط
اﻓﻖ) ( ﺑﺎﯾد ﺳﻧﮕﯽ را ﭘرﺗﺎب ﮐرد ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺑرد را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟

