ﺳری ھﺷﺗم ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻣﮑﺎﻧﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ١



.١ذرهای ﺑﺎ ﺑﺎر  qو ﺟرم  mدر ﻟﺣظﮫی  t=0از ﻣﺑدا ﻣﺧﺗﺻﺎت و از ﺣﺎل ﺳﮑون در ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ  B  B e yو ﻣﯾدان اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ



 E  E e xرھﺎ ﻣﯽﺷود .ﻣﻌﺎدﻻت ﺣرﮐت ذره را ﺣل ﮐﻧﯾد.

 .٢در ﻣﺳﺋﻠﮫی ﭘرﺗﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ھوای ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺳرﻋت ﮐﮫ در درس ﺑررﺳﯽ ﺷد ،ﮐﺎر ﻧﯾروی وزن و ﻧﯾروی ﻣﻘﺎوﻣت ھوا در
ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ذره از ﻣﺣل ﭘرﺗﺎب ﺗﺎ ﻧﻘطﮫی ﺳﻘوط در ﺳطﺢ اﻓﻖ را ﺑﮫدﺳت آورﯾد .اﺑﺗدا ﺑدون ﺗﻘرﯾب ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺣل ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس ﺗﺎ ﺗﻘرﯾب
ﻣرﺗﺑﮫی اول ﻧﺳﺑت ﺑﮫ  bﻧﺗﯾﺟﮫ را ﺑﮫدﺳت آورﯾد.



 . .٣ﺑرای ذرهای ﺳﺎﮐن ﺑﮫ ﺟرم  mﮐﮫ از  x  0ﺷروع ﺑﮫ ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧد و ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺗواﺑﻊ ﻧﯾروی زﯾر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ﺳرﻋت x
را ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ  xذره ﺑﮫدﺳت آورﯾد.
اﻟف( Fx  F0  cx
ب( Fx  F0 e  cx
ﮐﮫ  F0و  cﺛﺎﺑتھﺎی ﻣﺛﺑت ھﺳﺗﻧد .ﺳﭘس ﺗﺎﺑﻊ اﻧرژی ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل )  V (xﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﯾﺎﺑﯾد.

 .۴ﺳرﻋت ذرهای ﺑﮫ ﺟرم  mﺑﮫ ﺻورت  v( x)  a x  nﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد .ﻓرض ﮐﻧﯾد در  v( x  0)  0 ،t=0اﺳت .اﻟف(
ﻧﯾروی ﻋﺎﻣل ﺣرﮐت ) F (xرا ﺑﯾﺎﺑﯾد .ب( )  x(tو ج( )  F (tرا ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

 .۵ذرهای را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ در ﻧﺎﺣﯾﮫ  x 0ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل زﯾر ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧد
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ﮐﮫ  . U 0  0ﻧﻘﺎط ﺗﻌﺎدل را ﺑﯾﺎﺑﯾد و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد آﯾﺎ اﯾن ﻧﻘﺎط ﺑﯾﺷﯾﻧﮫاﻧد ﯾﺎ ﮐﻣﯾﻧﮫ؟

kx 3
 .۶ذرهای ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻧﯾروی  F ( x )   kx  2واﻗﻊ اﺳت ﮐﮫ  Aو  kﺛﺎﺑتھﺎی ﻣﺛﺑت ھﺳﺗﻧد .اﯾن ذره از ﻣﺑدا در اﻣﺗداد ﺟﮭت
A
اﻧرژی ﺟﻧﺑﺷﯽ اوﻟﯾﮫ  T0ﺑﮫ ﺳﻣت راﺳت ﭘرﺗﺎپ ﻣﯽﺷود .ﻣطﻠوب اﺳت اﻟف( ﺗﺎﺑﻊ اﻧرژی ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل )  V (xﺑرای اﯾن
ﻣﺛﺑت ﻣﺣور  xﺑﺎ ِ
اﻧرژی ﮐل
اﻧرژی ﮐل ذره ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﮑﺎن آن ت( ﻧﻘﺎط ﺑﺎزﮔﺷت ﺣرﮐت و ﺷرطﯽ را ﺑﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ِ
ﻧﯾرو ب( اﻧرژیِ ﺟﻧﺑﺷﯽ پ( ِ
اﻧرژی ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ،اﻧرژی ﺟﻧﺑﺷﯽ و اﻧرژی ﮐل را رﺳم ﻧﻣﺎﯾﯾد )
ذره ﺑﺎﯾد ﺑرآورده ﮐﻧد ﺗﺎ ﺣرﮐت آن ﻧﻘﺎط ﺑﺎزﮔﺷت را ﻧﻣﺎﯾش دھد .ث( ﺗواﺑﻊ ِ
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 Aو  kرا ﺑراﺑر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﮕﯾرﯾد( ج( وﻗﺗﯽ kA
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 ، E ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺗد؟

 .٧دو ﺑﺎر ﻣﺛﺑت  Qروی ﻣﺣور  xدر ﻧﻘﺎط  aو   aﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد .ﺑﺎر ﻣﺛﺑت  qرا ﻣﯾﺎن اﯾن دو ﺑﺎر اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﻗرار ﻣﯽدھﯾم.
اﻧرژی ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل آن را در ﻧﻘطﮫی ﺗﻌﺎدل ﭘﺎﯾدار ﺑﻧوﯾﺳﯾد و ﺑﺳﺎﻣد ﻧوﺳﺎﻧﺎت ﮐوﭼﮏ را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد.

