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 با شده یبمب انفجار دستخوش که یجسم شتاب: 1تمرین 
 در جسم .است شده داده نشان شکل مطابق یبیتقر یمنحن
 از پس و است درآمده حرکت به سکون حالت از انفجار اثر

 نییتع. گردد یم بر سکون حالت به مجددا هیثان t1 زمان
  است؟ نموده یط انفجار اثر در جسم که را يا فاصله دیینما
  

  
  

نقطه مادي در امتداد خط مستقیم با سرعتی : 2تمرین 
 در صورتی که بدانیم در لحظه. مطابق شکل حرکت می کند

t=0  ،s=-60 m  زمان و - منحنی تغییرات شتاب ،است
رسم نمایید و   t<20 sec>0زمان رابراي- همچنین جابجایی

  : کنید معین
  sec 16 فاصله پیموده شده توسط متحرك پس از) الف
که در آن دو لحظه متحرك از مبدا  را دو مقدار از زمان) ب

  .کند میعبور 

  

  
  

 در فشنگ پشت باروت ازانفجار یناش گاز فشار: 3تمرین 
 عکس با است متناسب یخط بصورت یخوب بیتقر با تفنگ
 شتاب نیا .کند یم یط تفنگ لوله در فشنگ که یمسافت
=  صورت به توان یم را  یثابت عدد k آن در که نوشت   
 شروع x=7.5 mm در سکون حالت از فشنگ اگر .باشد یم
 طول به لوله دهانه از آن خروج سرعت و نموده حرکت به

750mm 600 با برابرm/s مهین در را فشنگ شتاب ،باشد 
  .دیکن نییتع) x=375 mm( لوله طول

  

 
  

= اي در امتداد مسیر مستقیم با سرعت  ذره: 4تمرین  . باشد بر حسب متر می sکه در آن . در حال حرکت است (  )      
  .بیابید s=2 mشتاب ذره را در 
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سرعت پرتاب گلوله در دهانه یک تفنگ دور زن : 5تمرین 
دو . باشد می m/s 400شود برابر با  شلیک می Aکه از نقطه 
در  Bدهد تا به هدف  را که به گلوله اجازه می θزاویه فراز 

  . کوه برخورد کند، محاسبه نمایید
  

  
  

مرکز جرم  aعبارت هاي برداري مربوط به شتاب : 6تمرین 
G  آونگ ساده را بر حسبθ مختصات  در دوn-t  وx-y 

̈ به ازاي . بیابید = 2.45       ,  ̇ = 2      ,  = 60  . 

  . به نماییدسرا محا aهمچنین بردار شتاب 
  

  
  

⃗ کند به فرم  حرکت می x-yاي که در صفحه  بردار مکان ذره: 7تمرین  =       ⃗ +  (ρ)شعاع خمیدگی مسیر . میباشد ⃗      
  .را در این لحظه بدست آورید (ρ/1)و خمیدگی مسیر  (v)سرعت . محاسبه نمایید t=2 secرا براي موقعیت ذره در لحظه 

 )r  وt بر حسب متر و ثانیه می باشد(  
  

نشان دهید شعاع خمیدگی هر پرتابه در باالترین : 8تمرین 
همچنین شعاع . رسد به حداقل می (A)نقطه مسیر 

  .بیابید    ρو  α بر حسب Bخمیدگی پرتابه را در نقطه 
α : زاویه مسیر پرتابه با افق در نقطهB.   
  

  



 HHJ                                              ها        سینماتیک ذره: بخش اول             هاي درس دینامیک                             تمرین

. کند می قائم دنبال صفحهموشکی مسیري را در : 9تمرین 
موقعیت این موشک حین پیمودن مسیر توسط راداري که در 

̈   :اي معین داریم در لحظه. شود مستقر است ردیابی می Aنقطه  = −0.0072       ,  ̇ = 0 , = 10.5   ,  ̇ = 480  /   

موقعیت موشک را در این لحظه رسم و شعاع خمیدگی : الف
  .را محاسبه نماید (ρ)مسیر 
باشد و  m/s 360داراي سرعت  θ=45oاگر موشک در موقعیت : ب

=   :در این لحظه 5.4  ,  ̇ = 312  ,  ̈ = 16.86   ,   = −4.8       
    .را محاسبه نمایید ̈ و   aافزایشی باشد،  θو 
  

قطعه سنگی که  (u)کمترین سرعت افقی : 10تمرین 
شود، چه میزان باشد تا  پرتاب می Aتوسط شخصی از نقطه 

  ans=280 m/sعبور کند؟  Bسنگ درست از روي مانع 

 

 
  

اي به  جاده km/h 50با سرعت ثابت  Aاتومبیل : 11تمرین 
در  Aهنگامیکه . را دور میزند m 60شعاع خمیدگی 

تا  Bموقعیت نشان داده شده قرار دارد، فاصله اتومبیل 
به سمت جنوب در  m/s2 1.5بوده و با شتاب  m 30تقاطع 

را از دید   Aدر لحظه مورد نظر شتاب. باشد حرکت می
   aA/B=4.58 m/s2, β=20.6o NW .بدست آورید Bسرنشین 

 

  
 


