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  تمرین سري دوم

  دینامیک سیستمِ ذرات

 134 اتاق /اسفند 13 چهارشنبه روز پایانِ تا تحویل تاریخ

اگر پرتون . کندبرخورد می 푚2با جرم ساکن  به یک اتم هلبومِ °푣ي با سرعت اولیه 푚1یک پرتون به جرم  .1
، سرعت نهایی اش ترك کنددرجه نسبت به جهت اولیه 45ي را با زوایه) 푖푚푝푎푐푡 푝표푖푛푡(ي برخورد نقطه

 .فرض کنید برخورد کامالً االستیک است. دهر دو ذره را بیابی

 
جسمِ  . کندمی االستیک برخورد푚2  با جرم ي ساکنبا یک ذره푇1 ي با انرژي جنبشی اولیه 푚1یک ذره با جرم  .2

훼 فرض کنید. کندبازتاب می 푇′1اش و با انرژي ت اولیهنسبت به جه  휑يبا زوایه = 2
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کنیم تا به آرامی از زمین بلند ر میبالن را با هواي داغ پ. قرار دارد °푚ي شنی به جرم کیسه 푀در بالنی به جرم  .3

کند، به طوري که در زمانِ در این حالت شن با آهنگ ثابتی شروع به ریختن می. داشب دلاعت لاح رد نلاب و شود
푡° مطابق شکل. (شوندهمه شن ها خارج می(  

 
  .ارتفاع بالن را بیابید.آ

وقتی همه شن خارج  ،مقاومت هوادر نظر گرفتن ون با فرض ثابت بودن نیروي شناوري و بد ،سرعت بالن را. ب
   . شد، پیدا کنید

휖فرض کنید . پ =   .پیدا کنید 휖هاي آ و ب را براساس خود در قسمت بسط توانی حلِ. خیلی کوچک باشد °
푀. ت = 500 푘푔  ،푚° = 10 푘푔  و푡° = 100 푠 ي اول جواب را تا مرتبه. را در نظر بگیرید휖 نگه دارید .

  .به دست آورید ها خارج شدند،مقدار عددي ارتفاع بالن و سرعت را زمانی که همه شن



٢ 
 

به ما، در  اییي ستارههناماسترین نزدیک )riCentau_Alpha/wiki/org.wikipedia.en://http( آلفا قنطورس .4
ایی ساختیم ه، سفینهناماسیک سفر هیجان انگیز به این  تصور کنید براي. هار سال نوري با ما فاصله داردچحدود 

از (اشد، همچنین جرم اولیه نور ب هم سرعتها یک دفرض کنید سرعت خروج یون. ها هستندکه سوخت آن یون
باشد و صد ساعت طول خواهد کشید که ) 푝푎푦푙표푎푑(جرم ترابري  دو برابر) نه صرف نظر کنیدید سفجرمِ خو

  . همه سوخت مصرف شود

  چقدر طول خواهد کشید تا این سفینه به قنطورس آلفا برسد؟.آ  

در مورد . است 3ي شیمیایی مقایسه کنیم که سرعت خروج سوخت آن ک سفینهبیایید این سفینه را با ی
  . برسد 푣د به سرعت نهایی پیلواز  푘푔 1سوخت نیاز بود تا  푘푔 1ي یونی سفینه

  ؟همان سرعت نهایی برسد هب با سوخت شیمیایید ان پیلوچه مقدار سوخت نیاز است تا هم. ب
 

ي زنجیر از آن آویزان است و بقیه 푏در واقع طولِ . از میزي آویزان است 푎یک زنجیر یکنواخت سنگین با طول  .5
푏به طولِ  − 푎 زنجیر در لحظه. روي میز قرار دارد ي جدا شدنِ کامل از اگر زنجیر رها شود، نشان دهید سرعت

 :رابر است بامیز ب

2푔(푎3 − 푏3)
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د نداد لیوتح ران ریتمن ای لِحه تشذگي سرر د هک یناسک ،لوا يرس زا مشش نیرمت رِارکت(

 ).دنهد لیوحت هرابود تسین يزاین

푓ي مرکزي ولید شده به وسیله ي نیروي دافعهپراکندگی ت .6 = 푘푟 نشان دهید سطح مقطع . را بررسی کنید 3

 :پراکندگی از رابطه ي زیر به دست می آید
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푥که    .انرژي است 퐸و  =


