توریي سری اٍل درس دیٌاهیک  -سیٌواتیک ذرات
 -1گَُ ًشاى دادُ شدُ تا سرعت  v0تِ تلَک ترخَرد کردُ ٍ در آى فرٍ
هیرٍد .شتاب گَُ پس از ترخَرد تِ صَرت  a=g-cy2هیتاشد کِ  cیک
ثاتت هثثت ٍ  yهقدار ًفَذ گَُ در تلَک هیتاشد .اگر هاکسیون ًفَذ ym

تاشد ،ثاتت  cرا تدست آٍرید.

 -2ضرتِ فرد تِ تَج گلف تاعث حرکتی تا سرعت  ٍ 40 m/sزاٍیِ 30o

ًسثت تِ افق هیشَد .فاصلِ  dتا ًقطِ  Bکِ تَج تا سطح زهیي ترخَرد
هیکٌد را تدست آٍرید.

 -3تازیکي تسکتثال تا چِ سرعتی تاید تَج را تا زاٍیِ  30درجِ پرتاب کٌد
کِ داخل سثد تیفتد.

ٍ -4قتی خَدرٍ تِ ًقطِ  Aهیرسد سرعتی تراتر تا  25 m/sدارد .اگر
در ایي ًقطِ ترهسّا گرفتِ شًَد ٍ سرعت تِ صَرت at=0.001s-1

 m/s2کاّش یاتد ،هقدار شتاب خَدرٍ یک لحظِ قثل از رسیدى تِ
ًقطِ  Cرا تدست آٍرید.

 -5در لحظِ ًشاى دادُ شدُ خَدرٍّای  B ٍ Aتا سرعت ًشاى دادُ
شدُ در حال حرکت ّستٌد .اگر  Bتِ هقدار 1200 km/h2شتاب
تگیرد در حالی کِ  Aسرعتش ثاتت است ،سرعت ٍ شتاب  Aرا
ًسثت تِ  Bتدست آٍرید.

 -6حرکت لغسًدُ  Aتَسط هَتَر  Bکٌترل هیشَد کِ در هَقعیت
 sA=100mدارای سرعت  60 m/secتِ سوت تاال ٍ شتاب کاٌّدُ 30 m/sec

است .سرعت ٍ شتاب یک ًقطِ از کاتل کِ تَسط هَتَر تِ داخل کشیدُ
هیشَد را تدست آٍرید.

 -7جعثِای در حال لغسیدى تِ سوت پاییي در یک شیة هارپیچی تا
 z=2-0.2t2 m ٍ θ=0.5t3 rad ٍ r=0.5mهیتاشد کِ  tتر حسة ثاًیِ
است .هقدار سرعت ٍ شتاب جعثِ را ٌّگاهی کِ  θ=2π radاست ،تدست
آٍرید.

 -8اگر هَتَرّای  B ٍ Aکاتلّا را تا شتاب  t( a=0.2t m/s2تر حسة ثاًیِ
است) تکشٌد ،سرعت تلَک را ٌّگاهی کِ تِ ارتفاع  h=4 mهیرسد،
هحاسثِ کٌید .تلَک در  h=0از حالت سکَى شرٍع تِ حرکت هیکٌدّ .ن-
چٌیي هدت زهاى الزم ترای رسیدى تِ ایي ارتفاع را تدست آٍرید.

120 m

 -9یک َّاپیوا در حال پرٍاز در یک هسیر هستقین کِ تا خط افق
زاٍیِ  Bهیسازد تَسط راداری دًثال هیشَد .در یک لحظِ دادُّای
زیر ثثت شدُ است:
r=3600 m, r˙=110m/s, r˙˙=6 m/s2, θ=30o, θ˙=2.2 deg/s
ارتفاع َّاپیوا ،سرعت ،زاٍیِ  ٍ ،βشتاب َّ aاپیوا را در ایي لحظِ

هحاسثِ کٌید.

 -11چرخش هیلِ  OAحَل  Oتَسط راتطِ ) θ=π(4t2-8tاًجام هی-
شَد ،کِ  t ٍ θترحسة رادیاى ٍ ثاًیِ هیتاشٌد .لغسًدُ  Bدر راستای
هیلِ هیلغسد تِ طَری کِ فاصلِ آى تا  Oتِ صَرت r=10+6sinπt

است ،کِ  t ٍ rترحسة هتر ٍ ثاًیِ هیتاشٌد .در لحظِ ، t=1 s
سرعت لغسًدُ ،شتاب کل لغسًدُ ٍ شتاب لغسًدُ ًسثت تِ هیلِ را
تدست آٍرید.

 -11دٍ قایق در یک زهاى ساحل را ترک ًوَدُ ٍ در
جْتّای ًشاى دادُ شدُ حرکت هیکٌٌد .اگر vA=20

 vB=15 m/s ٍ m/sتاشد ،سرعت ً Aسثت تِ  Bرا تدست
آٍرید .چقدر طَل هیکشد کِ قایقّا تِ اًدازُ  800 mاز
یکدیگر دٍر هیشًَد.

