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 متمرین سري پنج

  دینامیک جسمِ صلب

  134 اتاق /اردیبهشت 72 شنبهکی روز پایانِ تا تحویل تاریخ

فرض کنید این مولکول یک جسم صلب به صورت یک تتراهادرون . را در نظر بگیرید 퐶퐻2푂مولکول  .1
هاي اکسیژن، کربن و هیدروژن به ترتیب جرم اتم. است عالهایش مثلث هاي متساوي االضکه وجه

 . 퐴푀푈 1و  12، 16با برابر است 

. هستند 푃푟푖푛푐푖푝푎푙 퐴푥푒푠نشان دهید دستگاه مختصاتی که در شکل زیر نشان داده شده است، .آ
)푃푟푖푛푐푖푝푎푙 퐴푥푒푠 یعنی مختصاتی که در آن تانسور لختی قطري است،.(  

  .تانسور لختی را براي این مولکول در این مختصات بیابید. ب
  اي زیر در حال چرخش استفرض کنید که مولکول با سرعت زاویه. پ

휔⃗ = 휔1푒1 + 휔2푒2 + 휔3푒3 
در مقایسه با  휔3و  휔1وچک باشند یا ک 휔3در مقایسه با  휔2و  휔1ل اگر نشان دهید حرکت مولکو

휔2 و پایدار نیست اگر حول محور یک دوران کند  .باشند، پایدار است وچکک.  

 
   

به فریزبی اعمال کند، نشان  푐휔⃗−اگر اصطکاك هوا یک گشتاور اصطکاکی . کنیمایی را در هوا رها میفریزبی .2
. کندستاي محور تقارن است، با گذشت زمان به صورت اکسپوننشیالی کاهش پیدا میکه در را 휔⃗ي دهید مختصه



٢ 
 

- و محور تقارن است، با زمان کاهش پیدا می 휔⃗اي ي بین سرعت زاویهکه زاویه 훼ي همچنین نشان دهید زاویه
 . باشد )لختی حول دیگر محورها( 퐼تر از بزرگ )لختی حول محور تقارن( 퐼کند اگر 

  

به هم  2푐و  2푎  ،2푏هایی به طول داریم که مطابق شکل زیر با طناب 푚ذره به جرم  6ستمی از فرض کنید سی .3
 .اندشان به هم متصل شدهي میانیها به صورت عمود بر هم از نقطهطناب. اندمتصل شده

 
تانسور لختی را . هستند 푃푟푖푛푐푖푝푎푙 퐴푥푒푠شود، ها تعریف میي طنابنشان دهید مختصانتی که به وسیله.آ

  .ات بیابیددر این مختص
حول  휔ایی ایی و انرژي جنبشی این سیستم را وقتی با سرعت زاویهي زاویهبا استفاده از جبر ماتریسی تکانه. ب

,푎)ي محوري که از مرکز و نقطه 푏, 푐) گذرد، به دست آوریدمی. 

 

 


