
 29/01/94 تاريخ تحويل:  استاد درس: دكتر فغفور مغربي  )ومسگروه  - سومتمرينات مكانيك سياالت (سري  
 

1  

   .آوريد دست بهرا  64/0 و چگالي نسبي متر 2عمق نفوذ يك مخروط به ارتفاع  -1

  
و چگالي  m 4/0متعادل است. چنانچه بلوكي مكعب شكل به ضلع  Mبه ديواره ظرف محتوي آب لوال شده و با اعمال لنگر  Aمطابق شكل دريچه مستطيلي در محل نقطه  -2

  ) ست.ا m 2چه يچقدر بايد افزايش يابد تا دريچه در حالت متعادل قرار داشته باشد؟ (بعد داخل ظرف و در Mآب قرار داده شود، لنگر  بر روي سطح 9/0نسبي 

  
 صورت نيا . دررديگيمدر جهت افق قرار  gپر شده است. اين مخزن تحت شتاب  8/0چگالي ويژه  از روغن با m 2/1و طول  m 25/1به شعاع  يااستوانهيك ظرف  -3

  تعيين: مطلوب است
  الف) نيروي فشاري وارد بر ظرف از طرف آب 

   Mب) فشار در نقطه 
  ج) بيشترين فشار وارده 
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 كهيدرصورتبر روي سطح آب شناور است.  Hو ارتفاع  Dبه قطر  يااستوانه -4

8
7

H
D
  كه  ديينماتعيين  ياگونهبهباشد، محدوده تغييرات چگالي اين استوانه را

  .اري آن بر روي آب تضمين گرددپايد
  : با توجه به شكل زير -5

  كه آب از درون آن بيرون نريزد.  ديينماتعيين  ياگونهبهالف) حداكثر فشار افقي ظرف را 
  . ديينمار كف ظرف در قسمت (الف) را محاسبه بب) نيروي فشاري وارد 

  آوريد.  دست بهقسمت (الف) را  ج) اختالف نيروي فشاري وارد بر بدنه سمت چپ و راست در
  كه نصف ظرف خشك شود.  ديينمامحاسبه  ياگونهبهد) حداقل شتاب افقي ظرف را 

  . ديينما(د) را محاسبه  دربند شدههيتخلو) حجم آب 
  باشند.  فشارهم Bو  A دونقطهكه  ديينماتعيين  ياگونهبهه) مقدار شتاب افقي را 

  آوريد.  دست به(ه) را  در قسمت شدههيتخلي) حجم آب 

  
  

2s آب است، شتاب افقي N 600در شكل روبرو كه محتوي  شدهدادهبه ظرف نشان  -6

m 5 بهپس از تثبيت وضعيت سطح آب نيروي وارد بر كف ظرف را  .گرددوارد مي 
   .آوريد دست
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  .آوريد دست بهرا  xaو  C. فشار در نقطه است Pa 9600برابر  Bو  A ، فشار در نقاطaشتاب  ريتأثدر شكل مقابل تحت  -7

  
  : تعيين است مطلوبدر شكل زير  -8

  .كه آب از درون ظرف بيرون نريزد ياگونهبه ياهيزاوالف) حداكثر مقدار سرعت 
   .نيروي وارد بر كف در قسمت (الف) ب)

   .مركز كف ظرف خشك گردد هك ياگونهبه ياهيزاوج) حداقل سرعت 
   ر قسمت (ج).دنيروي وارد بر كف ظرف د) 

  .در مركز كف ظرف خشك گردد cm 5به شعاع  يارهيداكه  ياگونهبه ياهيزاوه) سرعت 
  ).هر قسمت (دنيروي وارد بر كف ظرف ) و

نهزرو  
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كهيدرصورتدر حال دوران است.  شدهدادهپر از آب بوده و حول محور نشان  m 1/0لع مكعبي به ض -9

s

rad2  باشد، اختالف فشار بين دو وجه جلويي و عقبي را
  .آوريد دست به

  
چند  h. در حالت شناور مقدار روديمآب دارد فرو  cm 10كه تا عمق  cm 12نيوتن وزن است. اين پيستون در سيلندري به قطر  5، داراي cm 8پيستوني به قطر  -10

  ؟ استسانتيمتر 
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 A( ،cmو ضخامت مايع كنار ديوار در باال (نقطه  rpm 1000. اگر سرعت چرخش است cm 50و ارتفاع آن  cm 75در يك دستگاه سانتريفوژ صنعتي، قطر استوانه  -11
  است؟  چقدر (B) ضخامت مايع در پايينباشد،  5/2

  
 روي لبه از نوشابه پر شده است، بر cm 5/7را كه در حالت قبل از چرخش تا ارتفاع  cm 5/11و ارتفاع  cm 5/6شكلي به قطر داخلي  يااستوانهظرف  يابچهپسر  -12

  بيرون ظرف خواهد ريخت؟ . آيا نوشابه به چسبانديم يآرامبهدر حال چرخش است،  rpm 15اي كه با سرعت زاويه m 3ميز چرخاني به قطر 

  
؟ كنديمچه تغييري  مانومتردر حال تعادل است. در صورت اعمال فشار بيشتر وضعيت تعادل  فشارتحتمعكوس در يك ظرف  صورتبهيك مانومتر محتوي هوا  -13

   .؟ توضيح دهيدكندينميا تغييري  گردديم، ناپايدارتر شوديمپايدارتر 

  

فشارتحتهواي 
 درپوش جهت كنترل فشار محفظه
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حساب كنيد كه براي ايجاد كاويتاسيون  ياگونهبهقرار دارد. شتاب رو به پائين را  )kPa١٠٠( قرار دارد و از سرباز در فشار اتمسفر محلي m 10به عمق  يالولهآب در  -14
  كافي باشد؟  kPa 5 خارببا فشار  Co 32 در كف لوله براي آب

  
چپ و راست  يهاشاخهتعيين كنيد كه اختالف ارتفاع بين  ياگونهبه. سرعت دوران را كنديمدوران   ياهيزاوبا سرعت  a-aشكل حاوي جيوه حول محور  U بتيو -15
  باشد. mm 75 بتيو

  
به  kg 30زودن جرمي برابر با ، شناور است. بعد از افاست cm 30ديگر كه از آب پر شده و قطر آن  يااستوانهدر داخل يك ظرف  cm 20به قطر  يااستوانهظرفي  -16

  . Hتعيين است مطلوب. ديآيمباال Hاندازهبهاستوانه داخلي، سطح آب در استوانه خارجي 
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ا كه زاويه آن ب رديگيمقرار  داربيشاست تا نيمه از آب پر شده است. سطح بااليي جعبه باز است. جعبه روي يك سطح  m 1جعبه مكعبي شكلي كه طول هر ضلع آن  -17

 دست بهاست. شتاب جعبه و زاويه سطح آزاد آب با امتداد افقي را  3/0 داربيش. ضريب اصطكاك جعبه با سطح است N 500درجه است. وزن جعبه خالي  30امتداد افقي 
   .آوريد

  
ول محور خود شروع به دوران كند، حداكثر سرعت دوراني براي عدم ريزش مايع از اين ظرف ح كهيدرصورت. استمخروطي مطابق شكل محتوي آب  صورتبهظرفي  -18

   .آوريد دست بهظرف را 

  
 


