تمرین سری دوم درس دینامیک -سینتیک ذرات
 -1تلَنّای ّ B ٍ Aر دٍ دارای جرم  mهیتاضٌذ .تیطتریي همذار ًیرٍی  Pرا طَری
تذست آٍریذ وِ تلَن  Aتر رٍی تلَن ً Bلغسد .ضریة اصطىان استاتیىی تیي A

ٍ  Bتراتر تا  µsاست .از اصطىان تیي ً C ٍ Bیس صرفٌظر وٌیذ.
 -2تلَن  Bدارای جرم  mتَدُ ٍ از حالت سىَى از تاالی گاری  Aتِ جرم
 3mرّا هیضَد .وطص الزم در طٌاب  CDرا طَری تذست آٍریذ وِ از
حروت گاری در اثر لغسش تلَن ،جلَگیری وٌذ .ضریة اصطىان
جٌثطی تیي تلَن ٍ گاری تراتر تا  µkاست.

 -3هىاًیسم ًطاى دادُ ضذُ تا سرػت زاٍیِای ثاتت  6 rad/sحَل هحَر لائن
در حال دٍراى هیتاضذ .اگر هیلِ  ABصاف تاضذ ،هَلؼیت ثاتت  rلغسًذُ 3

ویلَگرهی را تذست آٍریذ .طَل آزاد فٌر تراتر تا  400 mmاست .از جرم
هیلِ ٍ اتؼاد لغسًذُ صرفٌظر وٌیذ.

ً -4یرٍی وطص در طٌاب  CDرا یه لحظِ پس از تریذى طٌاب AB

تذست آٍریذ .جرم گَی وَچه تراتر تا  mهیتاضذ.

 -5اگر ضریة اصطىان استاتیىی تیي سطح هخرٍطی ٍ تلَن تراتر تا
 0.2تاضذ ،هطلَتست هحاسثِ سرػت زاٍیِای ثاتت تذٍى ایٌىِ تلَن
تلغسد.

 -6خَدٍری ًطاى دادُ ضذُ تر رٍی جادُای تا ضیة جاًثی  30درجِ ٍ
ضؼاع اًحٌای  500 ftحروت هیوٌذ .اگر ضریة اصطىان استاتیىی
تیي سطح جادُ ٍ تایرّا تراتر تا  0.2تاضذ ،تیطتریي سرػتی وِ تِ ازای
آى لغسضی اتفاق ًیفتذ را هحاسثِ وٌیذ .از اتؼاد خَدرٍ صرفٌظر وٌیذ.
 -7اگر جؼثِ  75ویلَگرهی از حالت سىَى در ًمطِ  Aضرٍع تِ
حروت وٌذ ،سرػت آى ٍلتی وِ تِ ًمطِ  Bهیرسذ چمذر است .واتل
تحت ًیرٍی ثاتت  F=300 Nلرار دارد .از اصطىان ٍ اتؼاد لرلرُ
صرفٌظر وٌیذ.

 -8تَج ًطاى دادُ ضذُ تِ جرم  mدارای سرػت  v A  5grدر
هَلؼیت  Aهیتاضذٌّ .گاهی وِ تِ ًمطِ  Bهیرسذ ،طٌاب تِ هاًغ P

ترخَرد وردُ ٍ تَج هسیر دایرُای وَچىتری را طی هیوٌذ .اگر
 x  23 rتاضذ ،سرػت تَج ٍ وطص طٌاب را ٍلتی تِ تاالتریي ًمطِ
یؼٌی  Cهیرسذ تذست آٍریذ.

ٌّ -9گاهی وِ استَاًِ  50ویلَگرهی از حالت سىَى رّا هیضَد ،فٌر تحت
ًیرٍی وطص  60 Nلرار دارد .سرػت استَاًِ را ٌّگاهی وِ  200 mmپاییي
هیآیذ تذست آٍریذ .تیطتریي همذاری وِ استَاًِ پاییي هیرٍد چمذر است؟

 -11اگر ّر دٍ تلَن از حالت سىَى ضرٍع تِ حروت وٌٌذ ،سرػت تلَن
 60پًَذی  Aرا ٌّگاهی وِ تلَن  40پًَذی  Bتِ اًذازُ  2 ftتاال رفتِ است
تذست آٍریذ .ضریة اصطىان جٌثطی تیي تلَنّا ٍ سطح تراتر  0.1است.

 -11جؼثِ  40ویلَگرهی تا سرػت  4 m/secتر رٍی گاری تِ جرم 20 kg

هیافتذ .اگر جؼثِ تذٍى اصطىان تر رٍی گاری تلغسد ٍ تِ فٌر ترخَرد وٌذ،
سرػت گاری ٍلتی فٌر تِ تیطتریي فطردگی رسیذُ است را تذست آٍریذ.
تیطتریي فطردگی فٌر چمذر است؟

 -12دٍ تَج یىساى  B ٍ Aتا جرم  mتَسط طٌابّایی تِ طَل  L/2 ٍ Lآٍیساى ضذُاًذ.
تَج  Aاز حالت سىَى ٍ در هَلؼیت  ϕ=90oرّا هیضَد ٍ در هَلؼیت  ϕ=0oتِ تَج B

ترخَرد هیوٌذ .سرػت ّر دٍ تَج پس از ترخَرد ٍ تیطتریي همذار  θوِ تَج  Bتاال هی-
رٍد را تذست آٍریذ .ضریة استرداد تیي دٍ تَج تراتر  eهیتاضذ.

 -13دیسهّای  B ٍ Aتِ ترتیة دارای جرم  10kg ٍ 15kgهیتاضٌذ ٍ تر رٍی یه سطح
صاف افمی تا سرػتّای ًطاى دادُ ضذُ در حال حروت هیتاضٌذ .اگر ضریة استرداد تیي
آًْا  0.8تاضذ ،سرػت آًْا پس از ترخَرد را تذست آٍریذ.

 -14یه پاًذٍل ضاهل دٍ جرم  3.2ویلَگرهی ٍ هیلِ تذٍى ٍزًی تِ صَرت ًطاى دادُ ضذُ لرار گرفتِ
است .در حالی وِ پاًذٍل دارای سرػت زاٍیِای  6 rad/secاست ،گلَلِای  50گرهی ٍ تا سرػت
 300 m/secتِ جرم پاییٌی ترخَرد هیوٌذ ٍ در آى فرٍ هیرٍد .سرػت زاٍیِای پاًذٍل تالفاصلِ پس
از ایي ترخَرد چمذر است؟ تیطتری زاٍیِ  θوِ پاًذٍل طی هیوٌذ چمذر است؟

 -15دٍ گَی فَالدی یىساى تَسط یه هیلِ تذٍى ٍزى تِ ّن هتصل ضذُاًذ ٍ از حالت
سىَى در هَلؼیت ًطاى دادُ ضذُ سمَط هیوٌٌذ .پس از طی  150 mmتا صفحاتی از
جٌس ترًج ٍ فَالد ترخَرد هیوٌذ .اگر ضریة استرداد تیي گَی ٍ فَالد تراتر  ٍ 0.6تیي
گَی ٍ ترًج تراتر  0.4تاضذ ،سرػت زاٍیِای هیلِ پس از ترخَرد چمذر است؟

 -16تَج تا سرػت اٍلیِ  10 m/secتِ صَرت ًطاى دادُ ضذُ تِ سوت
دیَار پرتاج هیضَد .هطلَتست هحاسثِ (الف) سرػت تَج لثل از
ترخَرد تا دیَار( ،ب) سرػت تَج پس از ترخَرد تا دیَار( ،ج) فاصلِ s

از دیَار وِ تَج تا زهیي ترخَرد هیوٌذ .ضریة استرداد تیي تَج ٍ
دیَار تراتر  eاست.

 -17ررُای تِ جرم  mدر حال حروت تذٍى اصطىان تر رٍی صفحِ افك است ٍ تِ یه فٌر
وِ در ًمطِ  Oتستِ ضذٍُ ،صل هیتاضذ .اگر در هَلؼیت  ،Aررُ دارای سرػت  4 m/secتاضذ،
سرػت آى در هَلؼیت  Bرا تذست آٍریذ.

 -18تَپی تِ جرم  ٍ mسرػت  v0تِ صفحِای تِ جرم  mترخَرد هیوٌذ .اگر صفحِ
لثل از ترخَرد در حال سىَى تاضذ ،سرػت تَج ٍ صفحِ تالفاصلِ پس از ترخَرد
چمذر است؟

هَفك تاضیذ -سلیواًی

