
تواند تابش كند. توان  دهيم، وقتي با زمان تغيير كند مي نشان مي pيك دو قطبي الكتريكي كه گشتاور الكتريكي كه گشتاور الكتريكي آن را با  -1

ام گشتاور الكتريكي دو قطبي، يعني n، به مشتق زماني Pتابش شده، 
n

n

dt

pd  بستگي دارد. فرض كنيم بخواهيم توان تابش شده را به دست

و  Cو سرعت نور  Kآوريم. اگر اين توان به ثابت قانون كولن 
n

n

dt

pd  بستگي داشته باشد، مقدارn .را با تحليل ابعادي به دست آوريد                                                                                                      

]QL]pدانيم بعد  راهنمايي: مي   كه در آنQ  223 ،بعد بار الكتريكي است  QTML]K[  2و 3[ P ] ML T  

qt(tan/Ct(ي  برحسب زمان از رابطه xاي بر محور  مكان ذره -2
tBe)wt(sinAx

1235  آيد كه  به دست ميx  برحسب متر وt 

  كدام است؟ Bو  Cو  5در توان يك عدد ثابت است. جنس  3برحسب ثانيه و 

ctaروي باند فرودگاه از حالت سكون با شتابي كه به صورت  35mهواپيمايي به طول  -3  است، به حركت درمي ( آيدc)كميت ثابتي است .

است. چند ثانيه بعد انتهاي هواپيما از  s/m90رسد. در اين لحظه سرعت هواپيما  مقابل برج مراقبت مي m900نوك هواپيما پس از طي مسافت 

 مقابل برج عبور خواهد كرد

در راستاي قائم و  0Vكنيم. دو ثانيه بعد جسم ديگري با همان سرعت اوليه  در راستاي قائم به سمت باال پرتاب مي 0Vجسمي را با سرعت اوليه  -4

 .متري اين دو جسم به هم برسند سرعت اوليه پرتاب هر يك چقدر بوده است 5شود. اگر در ارتفاع  به سمت باال پرتاب مي

قائم با سرعت اوليه  دو گلوله را در امتداد-5


V رسد فاصله  كنيم. وقتي گلوله اول به اوج خود مي به ترتيب به طرف باال و به طرف پايين پرتاب مي

 آن از گلوله ديگر چقدر است

اي داراي سرعت اوليه  ذره -6


V  2است. سرعت ذره به واسطه نيرويي به اندازه
V

F  شود، كاسته  كه در خالف جهت حركت به آن وارد مي

 شد.(با مقدار ثابتي مي شود محاسبه كنيد. ) جايي ذره را تا هنگامي كه سرعت آن نصف مي شود. ميزان جابه مي

bttxزمان متحركي به صورت  -معادله مكان -7  3 ب است ضراي  وb ي دوم  را چنان بيابيد كه سرعت متوسط متحرك در دو ثانيه

حركت 
s
m6  26و شتاب آن در ثانيه دوم حركت

s

m  .باشد  

)kva(شتاب متحرك متناسب با مجذور سرعت و در خالف جهت آن است  -8
2  در صورتي كه در ابتدا سرعت متحرك


V  .بوده باشد

 ي: مطلوب است محاسبه

 زمان -ج( شتاب   زمان -ي مكان ب( معادله    زمان -ي سرعت الف( معادله

كنند.  هاي زماني منظم )برابر( سقوط مي افتد. قطرات در بازه زير آن قرار دارد مي cm200ي دوشي روي كف زمين كه  هاي آب از دهانه قطره -9

ي اول به كف  هاي دوم و سوم وقتي كه قطره كند. مكان قطره ي چهارم شروع به سقوط مي كند كه قطره ي اول زماني به كف برخورد مي قطره

 كند را بيابيد؟ برخورد مي

گردد.  پرواز نموده و برمي Vي اول قرار دارد با سرعت  از نقطه Lي  كه در فاصله Bي  مستقيماً به سمت نقطه Aي  هواپيمايي از نقطه -11

در حال وزيدن باشد اين زمان چه مقدار  Bبه سمت  Aاز  uي زماني اين مسافرت را به دست آوريد. اگر در هنگام پرواز باد با سرعت  فاصله

  شد؟ ت چه مقدار ميبود مدت اين مسافر در حال وزيدن مي Bبه  Aتر طول خواهد كشيد. در صورتي كه باد عمود بر جهت  تر يا كم بيش

2كنيم. مقاومت هوا به صورت  جسمي را از حالت سكون رها مي -11
bvD  .است. سرعت حد جسم را محاسبه كنيد 

آسانسوري با سرعت ثابت  -12
s
mV

A
3 آيد. در اين لحظه توپي بدون سرعت اوليه از ارتفاع  از طبقه اول ساختماني به حركت درمي

mH 24 جهد. شود. اين توپ پس از برخورد كشسان كامل با آسانسور به باال مي نسبت به سقف آسانسور رها مي  



 گيرد؟ الف( پس از چه مدت از رها شدن توپ، برخورد صورت مي

 ي برخورد و بالفاصله پس از برخورد چقدر است؟ سرعت توپ در لحظهب( 

 رود؟ د( توپ تا چه ارتفاعي از نقطه رها شدن باالتر مي    ج( فاصله نقطه برخورد از محل رها شدن توپ را تعيين كنيد. 

(تر از جرم توپ فرض كنيد  جرم آسانسور را خيلي بزرگ
s

mg( 210 . 

23كند با روابط  حركت مي xyاي كه در صفحه  مكان ذره -13 /
r  210و tr  شود كه در آن  مشخص مي 

 اند. متر بيان شده برحسب سانتي rبرحسب ثانيه و  tبرحسب راديان، 

 ثانيه به دست آوريد. 1tالف( سرعت و شتاب ذره را در لحظه 

 سازند تعيين كنيد. مي xاي كه بردارهاي سرعت و شتاب با محور  ب( زاويه

 

شود. در حين سقوط، باد كه به طور  متري باالي سطح زمين توپي بدون سرعت اوليه رها مي 39از ارتفاع  -14

221وزد شتاب ثابت  افقي مي
s

m/ دهد. مي 

 را به دست آوريد. و  Rالف( نشان دهيد كه مسير توپ خط مستقيم است. مقادير 

 كند و سرعت برخورد آن با زمين چقدر است؟ ب( پس از چه مدت توپ به زمين برخورد مي

متر بر ثانيه  11اي عمودي با سرعت  متر بسته شده و مطابق شكل بر روي مسير دايره 5/1اي به انتهاي نخي به طول  گلوله -15

متر فاصله دارد. در يك لحظه كه زاويه نخ  5/1نقطه دايره نسبت به زمين  ترين كند. پايين هاي سرعت دوران مي در جهت عقربه

 كند. شود. گلوله در كجا به زمين برخورد مي است. نخ پاره مي 30با افق 

 

 

اي با سرعت اوليه  ، پرتابهاي به زاويه شيب  از باالي تپه -16


V  با زاويه كنيم.  نسبت به افق پرتاب مي  را چنان تعيين كنيد كه برد پرتابه

 در امتداد تپه بيشينه باشد.

24توپي را مطابق شكل در روزي كه باد افقي با شتاب -17
s

m كنيم. اگر جهت  وزد به باال پرتاب مي مي

وزش باد به سمت چپ توپ باشد و وزش باد تأثيري در سرعت قائم توپ نداشته باشد، مطلوب است محاسبه 

 .به قسمس كه بخواهيم توپ به نقطه اول پرتاب، برگردد 

 كنيم. زاويه  نسبت به افق پرتاب مي تحت زاويه  داري به زاويه  اي را از انتهاي سطح شيب پرتابه -18

 نظر كنيد.( چقدر باشد تا پرتابه عمود بر سطح فرود آيد؟ )از اصطكاك هوا صرف برحسب 

11با سرعت اوليه  kg2اي به جرم  ذره -19 
ms داري كه با سطح افقي زاويه  با سطح شيب35 سازد  مي

ي برخورد و برگشت مساوي هستند، و اندازه سرعت در  كند. با فرض اين كه زاويه مطابق شكل برخورد مي

كند نسبت  برخورد تغيير نمي
a
b كنيد. را محاسبه 

 


