
07/02/94تحويل: تاريخ استاد درس: سيد علي قاسمي )هارمچگروه-تمرينات مكانيك سياالت (سري دوم  
 

 1

تغييرات چگالي يك مايع توسط رابطه  -1





 3 12450

m

kg
h  كه در آن  شود يمبيانh   فشار حاصل از ستون مايع در     است  مايععمق  دهندهنشان برحسب متر و .

   چقدر است؟ m 10به عمق  يانقطه
  ABتا از باز شــدن آن حول لوالي  شــوداعمال  ABCاز دريچه مثلثي  C رأسنيروي عمودي را كه بايد به  مقدار كردن از وزن دريچه، نظرصــرفدر شــكل روبرو با  -2

    .ديينماجلوگيري نمايد را محاسبه 

 
  :  كردن از وزن دريچه نظرصرفو با  با توجه به شكل زير -3

  .ديينمالنگر الزم جهت حفظ تعادل دريچه را محاسبه  ،R = 0.4 mالف) با فرض 
  تعيين كنيد.لنگر الزم جهت حفظ تعادل دريچه را  ،R = 0.2 mب) با فرض 

   .را خنثي نمايند يكديگركه مجموع فشارهاي وارد بر دريچه  كنيد مشخص ياگونهبهرا  Rج) مقدار 
    .صفر گردد Mكه لنگر  كنيدرا طوري تعيين  Rد) مقدار 

  
شكل زير يك مخروط روزنه موجود در كف يك ظرف را   -4 ست   در  سدود كرده ا شود، آب  يآرامبهدر اين ظرف  اگر .م سبه    ياگونهبهرا  حداقل وزن مخروط ريخته  محا

  .نشود باز روزنهبا افزايش عمق آب  نماييد كه

 محور لوال

لوال
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3mتوسط دو عدد پيچ به باالي مخزني پر از مايع با وزن مخصوص   ياكرهمين -5

N1500  كرهميناست. اگر وزن   شده  متصل N 4500 شارسنج  و  بوده را   akP 70مقدار  ف
    .آوريد به دستنشان دهد، نيروي وارد بر هر پيچ را 

  
در چه ارتفاعي از   ترممانوراست   لوله سمت تغيير يابد، سيال در   kPa 8به  Aفشار در نقطه   كهيدرصورت . است آب  متريليم 100 معادل Aفشار در نقطه   ،در شكل زير  -6

  خواهد گرفت؟محور قرار 

  
  )در نظر بگيريد. m 2 را چهيدرعرض ؟ (قرار داشته باشدتعادل  وضعيتدر  نشان داده شده يااستوانهدريچه ربع  كنيد كهتعيين  ياگونهبهرا  Fمقدار  -7

پيچ 
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 ياگونهبهمطابق شكل بر روي سطح آب شناور است. محدوده تغييرات چگالي نسبي اين منشور را  Lو طول  aبه ضلع  االضالعيمتساومثلث  قاعدهبهمنشوري  -8

   .كه منشور بر روي سطح آب پايدار بماند ديينمامشخص 

  
  را تعيين كنيد. نيروهاي فشاري وارد بر بدنهدر شكل زير  -9

  
. چه استباالي سيال آب و بقيه جيوه  cm 20در سيالي شناور شده كه  cm 25/0تا  2m 1/0و به سطح مقطع  cm 30يك بلوك مكعب مستطيل به ارتفاع  -01

  شناور درآيد؟ صورتبهنيوتن در باالي اين بلوك وارد شود تا كل بلوك  برحسبنيرويي 

  
  
  
  

روزنه


