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 1399تیر ماه             2آزمون پایان ترم مکانیک تحلیلی 

 

 توجه:

 1388گیری از آن را از آزمون  پایان ترم کالسی سال با این وجود بخش چشماست. « برخانه»ی این آزمون از گونه .  1

م. ازمان این آزمون را افزایش دادهسال متفاوتی بود. ام. با توجه به این که ترم تحصیلی که پشت سر گذاشتیم، نیمبرگرفته

 برگردانید.   farash@aut.ac.irآدرسهای خود را با پست الکترونیکی به تا پاسخ ساعت وقت دارید 48شما 

هایتان را . لطفا پاسخشنبه دهم تیر تحویل شود، پذیرفته نخواهد بودصبح روز سه 8هیچ پاسخی که پس از ساعت . 2

های متفاوت آن را به روشنی ی جداگانه بنویسید. شماره هر پرسش و بخشگویا بنویسید، حل هر مسئله را در صفحه

تهیه کنید. شکل و فرمت دیگری را  pdfیهایتان عکس بگیرید و بفرستید یا نسخهتوانید از پاسخمشخص کنید. می

 نخواهم پذیرفت.

 

 
 

 )الگرانژی یگانه نیست(  های کوتاهپرسش :1بخش 

الگرانژی 1-1 , ,i iq q t و تابع ,iF F q t اند. الگرانژی جدیدداده شده
dF

dt
    را در نظر بگیرید و 

نشان دهید که )الف(: , ,i iq q t  است. یعنی چنین های تعمیم یافته و زمان است. همتابعی از مختصات و سرعت

داشت، های تعمیم یافته بستگی میبه سرعت Fنشان دهید که اگر , ,i iq q t  شد.می 

الگرانژ پیروی خواهد کرد. در  -ی اولرهم از معادله الگرانژ پیروی کند،  -ی اولراز معادله نشان دهید که اگر )ب(:

دار: در مشتق گیری انجامند. این یعنی الگرانژی سامانه یگانه نیست. )هشهای حرکت یکسان میبه معادله و نتیجه، دوی

 کامل و جزیی دقت کنید.(

 

mxyکند به صورتدر دو بعد حرکت می ای که آزادانهفرض کنید که الگرانژی ذره 2-1 kxy    .استx وy  مختصات

 مقدارهای ثابت اند. kو mکارتزی ذره است و

دهد و بنابراین، تا جایی که به دست میی دو بعدی را بهی حرکت نوسانگر سادهنشان دهید که این الگرانژی معادله )الف(:

با باگرانژی نوسانگر هماهنگ دوبعدی،  شود،حرکت ذره مربوط می   m x y k x y   2 2 2 21 1

2 2

 ارز است.، هم

در مشتق زمانی تابعی مانند و با این حال، نشان دهید که تفاوت )ب(: , ,f x y t  در نتیجهنیست و، عضوی از

نیست که تنها در مشتق زمانی تابع 1-1های پرسش گروه الگرانژی ,iF F q t های زیاد فرق داشتند.. بنابراین، الگرانژی

  دیگری هم برای توصیف ذره وجود دارند. 
 

 ها:مسئله  2بخش 

انرژی پتانسیل نوسانگر هماهنگ ساده دو بعدی در مختصات قطبینوسانگر هماهنگ دو بعدی     1-2 ,   باV k 2
1

2

  

 مقدار ثابتی است. kشود که در آنداده می
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است، « آری»شود( وجود دارد؟ اگر پاسختان ای که در الگرانژی ظاهر نمیای )مختصهی چرخهآیا در این مسئله مختصه )الف(:

 متناظر آن پایسته اند؟های بگویید کدام کمیت

 بنویسید« ایغیرچرخه»الگرانژی سامانه را برحسب مختصات  )ب(:

 ی دیگری هم در این مسئله وجود دارد؟  آن را بیابید.آیا کمیت پایسته )پ(:

 :)های حرکت، معادله )ت t و t های این بخش بسیار پیچیده اند. این بخش جزء انتگرال توجه:دست آورید. )را به

 .(ی اضافی درنظر گرفته شده استآزمون اصلی نیست. برای کسانی که این بخش را حل کنند، نمره
 

است بسته شده است. انتهای دیگر ریسمان به تیرک عمودی  sاشبه انتهای ریسمان بدون جرمی که طول اولیه mجرم  2-2

است  و آن  را به  vاشدهیم  که اندازهای میپوشی کنید. به جرم سرعت اولیهبسته شده است. از اثر گرانش چشم aبه شعاع

پیچد و جرم ه ریسمان همواره کشیده باقی بماند. ریسمان به دور تیرک میداریم. جهت سرعت اولیه چنان است کحرکت وامی

 شود.با چرخیدن به دور تیرک به آن نزدیک می

 ، بنویسید.  yو xهای کارتزی سرعت،الگرانژی را برحسب مولفه  )الف(:

آن بخش از طول ریسمان را که هنوز با تیرک تماس ندارد، )ب(: s t ی ریسمان با ی سمتی را که بخش ناپیچیدهبنامید. زاویه

سازدتیرک می t .بنامید s t و t گزینید ورا مختصات تعمیم یافته برx وy  را برحسب این مختصات تعمیم یافته

 و مشتق زمانی آنها بنویسید.

 کند. از آن بهره بگیرید و پاسخ قسمت )ب( را ساده کنید و را به هم مربوط می و sای قیدی چنان بنویسید کهمعادله )پ(:

 بنویسید. sسپس الگذانژی را برحسب

ی حرکتمعادله )ت(: s t دست آورید ) نیازی به حل آن نیست.(را به 

( به ازای  sو sدلخواه ) برحسب sآیا انرژی کل این سامانه پایسته است؟ چرا؟ اگر پایسته است، انرژی سامانه را برای )ج(:

 بنویسید. ( vدست آورید ) انرژی  اولیه را برحسبانرژی اولیه به

بنویسید و از آن انتگرال بگیرید. سپس آن  sو تابعی از dsضربرا به صورت حاصل dtبا استفاده از پاسخ قسمت )ج(،  )چ(:

 دست آورید.به تیرک برخورد کند، به mد تا جرمکشرا که طول می Tرا حل کنید و زمان

 ای جرم حول محور تیرک پایسته است یا نه؟ توضیح دهید.ی زاویهآیا تکانه )ح(:

 

 

 ای به صورت زیر داده شده است. الکرانژی سامانه  3-2

    
m

x xy y C x y    2 2

5 2 2 2

2

 

 ها را به دست آورید.متناظر با این تقارن یهای پایستهی نوتر، کمیتاستفاده از قضیههای آن را بیابید و با تقارن

 

 

 ی بعدها در صفحهی پرسشدنباله
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 کند.ای در میدان گرانش زمین در راستای قائم حرکت مییک جرم نقطه 4-2

الگرانژی )الف(: ,z z یوغی همرا بنویسید و تکانهp  و همیلتونی را

 بنویسید(. zو pبیابید ) همیلتونی را برحسب

 دست آورید. های همیلتون را بهمعادله (:ب)

 رسم کنید. zو pهای سامانه را در فضای فازیکی از مسیر )پ(:

,یچهار نقطه tدر زمان (:ت) , ,D C B A  آغازین در شکل نشان داده 

 سامانه تحول یافته و به نقاط متناظر tاند. پس از گذشت زمانشده

 

, , ,D C B A    توانیدنمودار فضای فاز نشان دهید )میرسند، این نقاط را در میt  را هر زمانی برگزینید. در نمودار خود با

,نقاط یبینروشنی رابطه , ,D C B A  و نقاط, , ,D C B A    ).را نشان دهید 

Aنشان دهید که مساحت چهار ضلعی (:ج) B C D    در فضای فاز با مساحت چهار ضلعیABCD برابر است 

 

است به  kبرابر شکل با فنری که ثابت آن Rو شعاع Mچرخی به جرم  5-2

ی دیوار عمودی وصل است ) فنر در طول حالت ترازمندی است(. فرض کنید همه

 جرم چرخ در مرکز آن قرار دارد. 

 های کوچک آن را بیابید.اگر چرخ بدون لغزش بغلتد، بسامد نوسان )الف(:

است.  ی غلتش چرخ نسبت به حالت ترازمندی آنزاویه فرض کنید، )ب(:

  های هامیلتون را به یوغ آن بنویسید و معادلهی همو تکانه هامیلتونی را برحسب

 دست آورید.  نشان دهید که بسامد نوسان با مقداری که در بخش )الف( به دست آوردید یکسان است.
 

 ها در سه راس مثلثاند. جرمهای بدون جرم به هم وصلمیلهجسم سخت شکل روبرو از سه جرم تشکیل شده است که با  6-2

 m2مثلث Cگوشه قرار دارند. جرم موجود در راسالساقین راستمتساوی

اند. فرض کنید که این جسم  mهای جایگزیده در دو راس دیگراست. جرم

نیروی  Bت در فضا  معلق و در حال سکون است. به جرم واقع در راسسخ

شود( کند و قطع میای ) نیرویی که برای مدت بسیار کوتاهی اثر میضربه

F ها را شود. سرعت هر یک از جرمو به سوی درون صفحه وارد می

 درست پس از ضربه به دست آورید.  

 

 

 

 آزمونپایان 

 

  

  
 

 

 

  

 

  

 

 


