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  .تعيين كنيد Fو  A ،B ،C ،D ،E با توجه به شكل زير فشار را در نقاط -1

  
  .آوريد به دستدر شكل زير لنگر الزم جهت حفظ تعادل دريچه زير را  -2

  
  . طابق شكل جلوي آب و روغن را بند آورده استيك تنه درخت م -3

  يا به سمت باال؟  كنديماستوانه به سمت پايين حركت  ،روغن حذف گردد كهيدرصورتالف) 
   چقدر است؟ Dب) نيروي وارد بر ديواره استخر از طرف تنه درخت در نقطه 

  را تعيين كنيد. ج) وزن تنه درخت
   ت؟چه مقدار اس د) چگالي نسبي تنه درخت

  
شده دريچه     -4 شكل داده  صوص متغير قرار دارد كه   صورت بهبه ابعاد يك متر در يك متر  ABCDدر  صوص تغييرات قائم در درون مايعي به وزن مخ مايع از   وزن مخ

yyرابطه  120010000)(   دريچه حول لوالي  طرفكيوارد بر  كياستات درويهلنگر ناشي از نيروي  .كنديمتبعيتAB  چه مقدار خواهد بود؟  
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  آوريد؟ به دسترا شكل زير  ياكرهميننيروي وارد از طرف سيال بر پوشش  -5

  
يك منحني سهمي شكل به معادله  ABدر شكل زير سطح  -6

9

2x
y  آوريد به دستوارد به اين سطح را  كياستات درويهيروي و عرض واحد است. مقدار و امتداد ن.    

  
  فرض كنيد)  L؟ (طول منشور را استدر آب چقدر  S = 64/0 و چگالي نسبي 3m به ضلع االضالعيمتساوو با قاعده مثلث  Hعمق نفوذ منشور به ارتفاع  -7

  
 صورت نيا. در رديگيم، آب موجود در ظرف در آستانه بيرون ريختن قرار xaفشار افقي  ريتأثآب است. تحت  N 240در شكل روبرو محتوي  شدهدادهظرف نشان  -8

   .آوريد دست بهو كف ظرف از طرف آب را  هاوارهيدبرآيند نيروي فشاري وارد بر 
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تا اين قطعه به كف  كشديملزجت آب، چند ثانيه طول  از نظرصرف . باگردديمپرتاب  m 8به داخل يك مخزن آب به عمق  4/8يك قطعه برنجي با چگالي نسبي  -9

  مخزن برسد؟
. شوديمباشد، نيروي سبك كننده وارد بر شناور باعث باز شدن مجرا  m 2تراز آب  كهيدرصورت. شوديمبراي تخليه يك مخزن از سيستمي مطابق شكل استفاده  -10

  آوريد؟ دست بهباشد، حجم وزنه كروي را  kg 5و وزنه  مسدودكنندهاگر جرم 

  
  
  

مسدودكننده


