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 Nاست. وزن ظرف و آب درون آن  فرورفتهاز طول آن در آب درون ظرف  m 4/0به سقف متصل بوده و  S = 85/7 و 2cm 80، سطح مقطع m 1 ميله آهني به طول -1
   .ديينمارا محاسبه  دهديم. نيروي وارد بر سقف از طرف ميله و نيرويي كه نيروسنج نشان ستا 1200

  
كامل و به  طوربهاست. فرض كنيد آب موجود در اين مخزن را  پركردهروزنه موجود در كف يك مخزن محتوي آب را  m 1/0شكل به قطر  يااستوانهمخروطي با پايه  -2

   ؟آهستگي تخليه كنيم. حداقل وزن اين مخروط چند نيوتن باشد تا در مدت تخليه، مخزن از جاي خود بلند نشود

  
 بر روي سطح آب شناور است. حداقل نسبت Sو چگالي نسبي  H، ارتفاع Dبه قطر  يااستوانه -3

H

D ؟چقدر باشد تا استوانه پايدار بماند   
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 مشخص ياگونهبهمطابق شكل بر روي سطح آب شناور است. محدوده تغييرات چگالي نسبي اين منشور را  Lو طول  aبه ضلع  االضالعيمتساومثلث  قاعدهبهمنشوري  -4
   .كه منشور بر روي سطح آب پايدار بماند ديينما

  
  : مطلوب است تعيين با توجه به شكل زير -5

  بيرون نريزد.  ظرفكه آب از درون  ياگونهبهالف) حداكثر فشار افقي 
  .كف ظرف در قسمت (الف) برب) نيروي فشاري وارد 

  .مت چپ و راست در قسمت (الف)ج) اختالف نيروي فشاري وارد بر بدنه س
  كه نصف ظرف خشك شود.  ياگونهبهد) حداقل شتاب افقي 

  .(د) سمتقدر  شدههيتخل) حجم آب ه
  باشند.  فشارهم Bو  A دونقطهكه  ياگونهبه) مقدار شتاب افقي و
  .)ودر قسمت ( شدههيتخل) حجم آب ز

  
  را تعيين كنيد. دنهنيروهاي فشاري وارد بر بدر شكل زير  -6
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  تعيين:  است مطلوبدر شكل زير  -7

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

   .مركز كف ظرف خشك گردد كه ياگونهبه ياهيزاوج) حداقل سرعت 
   در قسمت (ج).د) نيروي وارد بر كف ظرف 

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

  
504Tmax)( توسط يك قطعه طناب كه cm 60ي با قطر كبادكن -8 N است (در راستاي قائم) حداكثر چه شتاب ثابتي و  شدهبستهاست به كف ظرف محتوي آب

   ؟كه طناب پاره نشود ياگونهبهبه ظرف اعمال نمود  توانيمدر چه جهتي 

روزنه
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از مركز سقف آن خشك بماند. در اين حالت نيروي فشاري وارد بر كف چند  cm 5به شعاع  يارهيداكه  كنديمدوران  ياگونهبه  ياهيزاوبا سرعت  يااستوانهظرف  -9

  ؟ ستابرابر نيروي فشاري وارد بر سقف 

  
در مركز لوله افقي قرار  Cصفر گردد. (نقطه  Cو  Bكه فشار در نقاط  ديينماتعيين  ياگونهبهشكل را  Uلوله  ياهيزاودر شكل زير موقعيت محور دوران و سرعت  -10
  ).دارد
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است. اگر مطابق شكل از طرف تارهاي متصل به گوي نيروهاي  قرارگرفته lit 1از آب تحت اثر شتاب افقي قرار دارد. در داخل ظرف گويي به حجم  ياسربستهظرف  -11
N 3  وN 4  آوريد؟  دست بهگوي را  دهندهليتشكبه ترتيب در جهات قائم و افقي وارد شود، آنگاه جرم مخصوص مواد  

  
. چه نيرويي استباالي سيال آب و بقيه جيوه  cm 20كه در سيالي شناور شده  cm 25/0تا  2m 1/0و به سطح مقطع  cm 30يك بلوك مكعب مستطيل به ارتفاع  -12

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

  
لوله حول محور قائمي كه از  درجه است. 30است. زاويه لوله با امتداد قائم  پرشدهو با آب  شدهبستهاست كه كف آن  شدهدادهنشان  m 2به طول  يالولهدر شكل زير  -13

ياهيزاوبا سرعت  گذرديموسط آن 
s

rad 73/6  ديينما. فشار در كف و وسط لوله را تعيين كنديمدوران.   

  
قبل  cm 8از مايع برابر  شناور شده است. اگر مخزن داراي سطحي 2cm 225در مخزني با سطح مقطع S = 8/0 در سيالي با N 5و وزن  cm 10يك مكعب به ضلع  -41

   .ديينمامحاسبه  cm برحسباز وارد شدن بلوك مكعبي باشد، فاصله كف مكعب را تا كف مخزن 
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كه   cm 35 ضلع اندازهبهو  = S 4/2 با بيمكع . يك بلوك بتنيپوشانديمرا در يك مخزن هوا و آب مطابق شكل  cm 30يك صفحه با وزن ناچيز سوراخي به قطر  -15

را طوري بيابيد كه  h. ابدييممايل جيوه اي افزايش  ترممانوبر روي  h است. با افزايش فشار هوا ، اختالف قرائت شدهغرق كامالًآويزان است، در داخل آب  از صفحه
  .نيدك نظرصرفدرست قبل از لحظه برخاستن صفحه از روي سوراخ را نشان دهد. از فشار ناشي از وزن هوا 

  
بيابيد؟ فرض كنيد  dتابعي از ارتفاع  صورتبه، ديآيمرا كه آب در داخل مخروط باال  L. طول شوديميك مخروط توخالي سبك به داخل آب مطابق شكل فشار داده  -16

  . ديينمارا محاسبه  L، مقدار N20 = F  د، به ازايباش  mc03 = H و Co03 = T، mc20 = R  كهيدرصورتدرجه حرارت هواي داخل مخروط ثابت باقي بماند. 

  
در  rpm 20كه با سرعت زاويه  ياچرخندهاست و در حالت سكون قرار دارد، قرار است بر روي يك ميز  پرشدهارتفاع از آب  75/0ليوان پر از آبي كه مطابق شكل تا  -17

   .به بيرون نريزد. حداكثر فاصله شعاعي موقعيت قرارگيري ليوان را نسبت به مركز دوران تعيين كنيدقرار گيرد كه مايع درون آن  ياگونهبهحال چرخش است 
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درجه  30است. فشار نسبي در سطح برابر صفر است. اين مخزن روي شيبي  پرشده كامالً = S 8/0 الي نسبيگدر شكل از نفت با چ شدهدادهمخزن سربسته نشان  -18 

  باشد.  kPa 10واقع بر روي سطح مايع در گوشه چپ باالي مخزن برابر با  Aتعيين كنيد كه فشار در نقطه  ياگونهبهرا  a. شتاب رديگيمقرار  aتحت اثر شتاب 

 


