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  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  -1

  
  در كف مخزن داخلي را بسته نگه دارد. چقدر باشد تا روزنه موجود  m 9/0در شكل زير مايع موجود در هر دو مخزن آب است. حداقل وزن گوي به شعاع  -2

  
 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  -3

   .آوريد دست بهو كف ظرف از طرف آب را  هاوارهيدبرآيند نيروي فشاري وارد بر 
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  : با توجه به شكل زير -4
  كه آب از درون آن بيرون نريزد.  ديينماتعيين  ياگونهبهالف) حداكثر فشار افقي ظرف را 

  . ديينماكف ظرف در قسمت (الف) را محاسبه  برب) نيروي فشاري وارد 
  يد. آور دست بهج) اختالف نيروي فشاري وارد بر بدنه سمت چپ و راست در قسمت (الف) را 

  كه نصف ظرف خشك شود.  ديينمامحاسبه  ياگونهبهد) حداقل شتاب افقي ظرف را 
  . ديينمادر بند (د) را محاسبه  شدههيتخلو) حجم آب 

  باشند.  فشارهم Bو  A دونقطهكه  ديينماتعيين  ياگونهبهه) مقدار شتاب افقي را 
  آوريد.  دست بهدر قسمت (ه) را  شدههيتخلي) حجم آب 

  
  كه پايداري آن بر روي سطح آب تضمين گردد؟  ديينماتعيين  ياگونهبهبر روي سطح آب شناور است. محدوده تغييرات چگالي نسبي مكعب را  aمكعبي به ضلع  -5

2s شتاب افقي ريتأثپر از آب است. چنانچه اين طرف تحت  m 6/0و طول  m 4/0به ضلع  االضالعيمتساومنشوري  -6

m2 گيرد، اختالف نيروهاي فشاري وارد بر  قرار
   .آوريد دست بهبدنه سمت چپ و راست اين ظرف را  

  
  
  
  

 روزنه
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  : تعيين است مطلوبدر شكل زير  -7
   .كه آب از درون ظرف بيرون نريزد ياگونهبه ياهيزاوالف) حداكثر مقدار سرعت 

   .آوريد دست بهب) نيروي وارد بر كف در قسمت (الف) را 
   .آوريد تا مركز كف ظرف خشك گردد دست به ياگونهبهرا  ياهيزاو ج) حداقل سرعت

  .آوريد دست بهد) در بند قبلي نيروي وارد بر كف ظرف را 
   .در مركز كف ظرف خشك گردد cm 5به شعاع  يارهيداكه  ديينمامحاسبه  ياهگونبهرا  ياهيزاوه) سرعت 

   .ديينمامحاسبه ي) با توجه به قسمت (ه) نيروي وارد بر كف ظرف را 

  
كف  كه نيروي وارد بر ديينماتعيين  ياگونهبهرا  استپر از مايع بوده و در مركز سقف خود داراي روزنه  كامالًشكل كه  يااستوانهظرف  ياهيزاودر شكل زير سرعت  -8

   .برابر نيروي وارد بر سقف آن باشد 3ظرف 
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  سمت افقي لوله است)قدر مركز  C( .برابر صفر گردد Cكه فشار در نقطه  ديينماتعيين  ياگونهبهرا  شدهمشخصور حول مح حداقل  -9

  
. فشار را در انتهاي شوديمل، در صفحه افقي دوران داده مطابق شك  ثابت ياهيزاوتا نيمه پر از آب شده است و تحت سرعت  m 2يك لوله افقي باريك به طول  -10

  آوريد؟  دست بهبسته لوله 

  
2sچند a. حداكثر شتاب كنديمبه سمت پايين حركت  aبا شتاب ثابت  داربيشو بر روي سطح  شوديمدر شكل تا نيمه از آب پر  شدهدادهمخزن نشان  -11

m  باشد تا آب
  نشود؟ از مخزن سرريز 
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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  4/8 يك قطعه برنجي با چگالي نسبي -12
  مخزن برسد؟

  .روديمدرجه باال  30بر روي شيبي با زاويه  0.6gبا شتاب  كه يزماندر شكل  شدهدادهتعيين نيروي وارد بر دريچه مستطيلي مخزن نشان  است مطلوب -13

  
باشد، نيروي الزم براي نگهداري بشكه در  kg 150جرم بشكه  كهيدرصورت. شوديم فروبردهمعكوس در آب  صورتبه Aو سطح مقطع  m 9/0 به ارتفاع يابشكه -14

  )در نظر بگيريد. 2m 5/1 ار Aدهد، چقدر خواهد بود؟ (سطح  رخ دماهم صورتبهآنكه تراكم هواي داخل بشكه  شرطبهمتري آب  01عمق 

  
 . با فرضمانديمقرار دارد كه در آن فشار همواره فشار جو باقي  Eاست. يك بازشدگي كوچك در  پرشدهاز آب  شدهدادهكه در شكل نشان  ABCDEFمخزن  -15

m
Pv 33.0


mو   
Patm 33.10


  گردد؟  Aبيابيد كه منجر به شروع كاويتاسيون در  ياگونهبه g برحسبرا  X+، مقدار شتاب مخزن در جهت 
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. اگر شوديمباشد، نيروي سبك كننده وارد بر شناور باعث باز شدن مجرا  m 2تراز آب  كهيدرصورت. شوديمبراي تخليه يك مخزن از سيستمي مطابق شكل استفاده  -16

  آوريد؟ دست بهوي را باشد، حجم وزنه كر kg 5و وزنه  مسدودكنندهجرم 

  
  
  

  را بيابيد؟  رديگيمقرار  Sو  1هيدرومتر كه بين دو چگالي نسبي را بر روي ساقه  h. فاصله است Wو وزني برابر با  Dبه قطر  ياساقههيدرومتري داراي  -17

  
 30. اين مخزن بر روي شيبي شوديمدر سطح بر روي آن اعمال  kPa 20و فشار  پرشده كامالً = S 8/0 در شكل در ابتدا توسط نفت با شدهدادهمخزن سربسته نشان  -18

  برابر صفر گردد؟  Aتعيين كنيد كه فشار در  ياگونهبه. شتاب را رديگيمقرار  aشتاب  ريتأثدرجه تحت 

مسدودكننده
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