بسمه تعالی
وام ي وام خاوًادگی داوشجً

سؤاالت امتحان پایان ترم درس فیزیک  1مهنذسی
وام استاد:

رپدیس علوم پاهی

تعذاد سًال 6:
استفادٌ از ماشیه حساب :مجاز

تاریخ امتحان44/10/20 :

گريٌ آمًزشی :فیسیک

زمان پاسخگًیی  2:30:ساعت
غیرمجاز

تعذاد صفحٍ2:

وًع امتحان  :باز

شمارٌ داوشجًیی

بستٍ

« به همراه داشته موبایل (خاموش یا روشه)تخلف محسوب گشته و اکیذا"ممنوع میباشد»

بارم
 -1هثلث هتساٍیالسالیي هماتل دارای چگالی سطحی یىٌَاخت  هیتاضذ.
هىاى هزوش جزم را پیذا وٌیذ.

b
b/2

1/5
a

2a

نمره

 -2هَضىی در اعواق فضا ًسثت تِ یه چارچَب هزجع لخت اتتذا ساوي است .جزم ول هَضه
 2/5105Kgاست وِ  1/8105Kgآى را سَخت تطىیل هیدّذ .در ایي حالت هَتَر هَضه رٍضي هیضَد ٍ
سَخت تا آٌّگ  500Kg/sهصزف هی ضَد .اگز تٌذی گاسّای خارج ضًَذُ ًسثت تِ هَضه  3Km/sتاضذ پس اس
ً 250sیزٍی پیطزاًِ هَضه ،جزم ول هَضه ٍ سزعت هَضه چمذر است؟
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 -3ضىل سیز ،هجوَعِ صلثی ضاهل یه حلمِ ًاسن تِ جزم  ٍ mضعاع R

ٍ هیلِ ًاسوی تِ جزم  ٍ mطَل  L=2Rرا ًطاى هیدّذ .ایي هجوَعِ تِ
حالت لائن است ،اها اگز ضزتِ وَچىی تِ آى ٍارد وٌین هیتَاًذ حَل

حلمِ

هحَری افمی در صفحِ هیلِ ٍ حلمِ اس اًتْای پاییٌی آى تچزخذ .فزض وٌیذ
اًزصی دادُ ضذُ تِ ایي هجوَعِ در ضزتِ تسیار ًاچیش تاضذ ،الف) هواى

میله

ایٌزسی حَل هحَر چزخص ،ب) گطتاٍر حَل ًمطِ  ٍ oدر ضزایطی وِ
هجوَعِ ساٍیِ ً سثت تِ ضزایط اٍلیِ هیساسد را هحاسثِ وٌیذ .ج) تٌذی

محور چرخش

o

2
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ساٍیِای چمذر است؟ د ) همذار آى را در ضزایطی وِ هجوَعِ اس پاییيتزیي
ًمطِ هسیزش هیگذرد ،پیذا وٌیذ.
ًَ -4ار لاتل اًعطافی تِ طَل  ٍ Lجزم ًاچیش تِ دٍر استَاًِای تا ضعاع R

پیچیذُ ٍ رٍی سطح ضیثذاری تا ساٍیِ ً سثت تِ افك ،لزار دادُ ضذُ تا
ضوي غلتیذى تِ پاییي تاس ضَد .اًتْای ًَار تِ سطح ثاتت ضذُ است .الف)
ضتاب هجوَعِ ٍ ب) سهاى السم تزای تاس ضذى واهل ًَار را هحاسثِ وٌیذ.
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 -5وزُ تَپز وَچىی تِ ضعاع  rدر داخل پَستِای وزٍی ضىل
تِ ضعاع  Rهطاتك ضىل هماتل ،تذٍى لغشش هی غلتذ .وزُ تَپز اس
لسوت تاالی ًیوىزُ اس حالت سىَى رّا هیضَد .الف) سزعت
ساٍیِای وزُ را در پاییيتزیي ًمطِ هسیزش هحاسثِ وٌیذ .ب) اگز
وزُ در پاییي تزیي ًمطِ هسیزش اس رٍی تزاسٍیی عثَر وٌذ ،تزاسٍ
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چِ عذدی را ًطاى هیذّذ؟
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F

 -6در ضىل سیز هیلِ یىٌَاختی تِ ٍسى  ٍ 50Nطَل  4mاس اًتْای
پاییٌی خَد لَال ضذُ است ٍ یه ًیزٍی افمی

Sin)37(=0/6

تِ تشرگی  40Nتز

Cos)37(=0/8

اًتْای تاالیی آى ٍارد هیضَد .هیلِ تَسط واتلی وِ تا سطح سهیي ساٍیِ
 37هیساسد ٍ در ارتفاع  h=2mتِ هیلِ هتصل ضذُ است ،تِصَرت
لائن ًگِ داضتِ ضذُ است .الف) وطص واتل ٍ ب) ًیزٍی ٍارد اس لَال

h

تز هیلِ را تزحسة تزدارّای یىِ تعییي وٌیذ

  37 

1/5
نمره

ممان اینرسی

موفق باشید
داوشجًی گرامی لطفا" در پایان جلسٍ امتحان  ،برگٍ سًاالت را َمراٌ پاسخىامٍ بٍ مسؤل جلسٍ تحًیل ومائیذ.

