
 سیٌتیک هجوَعِ ذرات -م درس دیٌاهیکسَتوریي سری 

ُ    mی کَچکی تِ جرم قطعِ -1 کرِ ترررٍی    Rای شرک  ترِ شرعا      ترر رٍی هیریری دایرر

لغسد. در اتتردا ّرر دٍ قطعرِ     ایجاد شدُ است تِ طرف پاییي هی Mی تسرگتری تِ جرم قطعِ

شدُ تِ  از هح  ًشاى دادُ mی در حالت سکَى ّیتٌد ٍ ّیچ اصطکاکی ٍجَد ًدارد. قطعِ

 تر را در ٌّگام ترک، هحاسثِ کٌید. ی کَچک آید، سرعت قطعِ حرکت در هی
 

 

کیلَگرهی در اتتدا تر رٍی سطح افقی در حال سرکَى ّیرتٌد کرِ یرک ًیررٍی عورَدی        2دٍ گَی  -2

F=60 N تِ عٌَاى یک سییتن، شَد. تا درًظر گرفتي ّر دٍ گَی ّای آًْا اعوال هیتِ هح  اتصال سین

 ّا را هحاسثِ کٌید.هَلفِ عوَدی شتاب اٍلیِ گَی

 

 
 

تَسط دٍ هیلِ صلة تدٍى جرم تِ یکدیگر هتص  شدُ ٍ در صفحِ افق تر  mسِ کرُ کَچک، ّریک تِ جرم  -3

شَد. ٍارد هیّا تِ طَر عوَد تِ ٍسط یکی از هیلِ Pای قرار دارًد. ًیرٍیی تا هقدار ثاتت رٍی یک سطح صاف دایرُ

θ اگر هجوَعِ از حالت سکَى ٍ در      شرٍ  تِ حرکت کٌد، هحاسثِ کٌید: )الف( حداق  ًیرٍی هَرد ًیاز    

θ ترای ایٌکِ هجوَعِ در هَقعیت θدر  2ٍ  1ّای تِ حالت سکَى ترسد ٍ )ب( سرعت کرُ      اگر کِ      
        

 

 
 

طرَر آزاداًرِ ترر رٍی یرک سرطح افقری تردٍى        تَاًٌد ترِ  هی mسِ کرُ، ّریک تِ جرم  -4

کٌرد(  تَسط یک طٌاب غیراالستیک )طَل آى تغییر ًوی A  ٍBّای اصطکاک تلغسًد. کرُ

در  Bترِ کررُ    v0ترا سررعت    Cتِ ّن ٍص  شردُ ٍ در حرال سرکَى ّیرتٌد. کررُ        تِ طَل 

حاسرثِ  کٌد. تا فرض االستیک تَدى ترخَرد هطلَتیت هٍضعیت ًشاى دادُ شدُ ترخَرد هی

ّا تالفاصلِ پس از ایٌکِ طٌاب کاهال کشیدُ شد، )ب( کیری )الف( سرعت ّر یک از کرُ

 از اًرشی جٌثشی سییتن کِ ٍقتی طٌاب کاهال کشیدُ شدُ، از دست رفتِ است.
 

 
 

تِ یکدیگر هتص  ٍ تر رٍی سطح تدٍى  kتِ ٍسیلِ فٌری تا ضریة  mدٍ جرم هیاٍی  -5

تا جرم  Vتا سرعت  mاصطکاک در حال سکَى ّیتٌد ٍ فٌر آزاد است. جرم هیاٍی دیگر 

 اٍل ترخَرد کردُ ٍ تِ آى هی چیثد. حداکثر فشردگی فٌر را هحاسثِ کٌید
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پًَد تَسط یک هیلِ صلة تدٍى ٍزى تِ ّرن   2ٍ  5ّای تِ ٍزى A  ٍBدٍ کرُ کَچک  -6

اًد. ّر دٍ کرُ در حال سکَى تر رٍی یک سطح افقی تدٍى اصرطکاک ّیرتٌد   هتص  شدُ

َ  فَت تر ثاًیِ دادُ هری  5/10سرعت افقی  Aکِ ًاگْاى تِ کرُ  ٌترَم خطری   هشرَد. )الرف( ه

ٍ  Aّای ای آى حَل هرکس جرم را هحاسثِ کٌید. )ب( سرعت گَیسییتن ٍ هَهٌتَم زاٍیِ

B  ِپس از ایٌکِ هیلAB 180 .درجِ دٍراى کرد را تدست آٍرید 

 
 

تِ ٍزى  Aاز گاری  6ftتَسط یک طٌاب تِ طَل  Bپًَدی  40تلَک  -7

60lb تَاًد تدٍى اصطکاک حرکت کٌد، آٍیساى شدُ است. اگر کِ هی

ّای هجوَعِ از ٍضعیت ًشاى دادُ شدُ در حالت سکَى رّا شَد، سرعت

A  ٍB  ِرا ٍقتی کB در حال عثَر از زیر A تاشد ٍ طٌاب عوَدی شدُ هی

  است.
 

 k=72 lb/inدر حرال سرکَى ترَدُ ٍ فٌرر ترا ثاترت        Bپًَدی  15تلَک  -8

 5فشردُ ًگِ داشتِ شدُ است. پس از ایٌکرِ تلرَک    3inتَسط یک طٌاب 

 Aگیرد، طٌاب تریدُ شدُ ٍ تاعث حرکت در اًتْای فٌر قرار هی Aپًَدی 

 ٍB ّای سرعت تلَک کاک،شَد. تا صرفٌظر از اصطهیA  ٍB   ِتالفاصرل

 کٌد چقدر است.را ترک هی A ،Bپس از ایٌکِ 
 

 

کیلَگرهی  5هتر تر ثاًیِ تِ تلَک  480گرهی تا سرعت  30یک گلَلِ  -9

A  رٍد. ضریة اصطکاک جٌثشی تیي تلَک فرٍ هیA  گاری ٍBC  تراتر

ٍ حرکت آى تر رٍی زهیي تدٍى  4kgتاشد. جرم گاری هی 0.5تا 

تاشد. سرعت ًْایی تلَک ٍ گاری ٍ ًیس هَقعیت ًْایی اصطکاک هی

  تلَک تر رٍی گاری را تدست آٍرید.
 

ٍ در  هتص  ّیتٌد aّای تی ٍزًی تِ طَل تَسیلِ هیلِ mّای جرم -10

اثر  ABًیرٍی ثاتتی است کِ تطَر عوَد تر  F.صفحِ افق قرار دارًد

توام هَاقع(. اگر سییتن از حالت سکَى خارج شَد چِ هدت  کٌد) در هی

 دٍراى اًجام شَد. درجِ 90 طَل خَاّد کشید تا

 
 

در دٍ اًتْای یرک صرفحِ    m2ٍ زًی تِ جرم  m1هردی تِ جرم  -11

-در حال سرکَى ترَدُ ٍ هری    s=0اًد. صفحِ در اییتادُ m0تِ جرم 

تَاًد تدٍى اصطکاک حرکت کٌد. هرد ٍ زى شررٍ  ترِ حرکرت ترِ     

-صفحِ را ٌّگاهی کِ تِ ّن هی sکٌٌد. جاتجایی سوت یکدیگر هی

 تدست آٍرید. x1رسٌد تر حیة جاتجایی هرد ًیثت تِ صفحِ 

  
 هَفق تاشید                                                                                                                                                           

 سلیواًی                                                                                                                                                            
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