بسمه تعالی
وام ي وام خاوًادگی داوشجً

سؤاالت امتحان پایان ترم درس فیزیک  1مهنذسی
وام استاد:

رپدیس علوم پاهی

تعذاد سًال 6:

تاریخ امتحان52/11/52 :

گريٌ آمًزشی :فیسیک

زمان پاسخگًیی  2:40:ساعت

استفادٌ از ماشیه حساب :مجاز

غیرمجاز

تعذاد صفحٍ2:

شمارٌ داوشجًیی

بستٍ

وًع امتحان  :باز

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

بارم
y

 -1یک قرص زایرُای تِ شؼاع  Rهطاتق شکل زر صفحِ  x-yقرار زارز.
ًیوِ تاالیی زارای چگالی سطحی ً ٍ یوِ پاییٌی زارای چگالی سطحی 2

x

هیتاشس .هکاى هرکس جرم قرص را هحاسثِ کٌیس.
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نمره

 -2گلَلِای تِ جرم  mتا سرػت اٍلیِ  50m/sتحت زاٍیِ 
ًسثت تِ افق پرتاب هی شَز ٍ زر ًقطِ اٍج هسیرهطاتق شکل تا
قطؼِ چَتی تِ جرم  M= 3mکِ از ًد سثکی تِ طَل
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نمره

آٍیساى است ،ترذَرز کرزُ ٍ زر آى گیر هیکٌس .تؼس از ترذَرز،
آًٍگ ًسثت تِ حالت اٍلیِ ذَز تِ هقسار  =120هٌحرف

هیشَز .زاٍیِ پرتاب  چقسر تَزُ است؟

- 3شکل زیر یک ساذتار صلة شاهل حلقِای تِ شؼاع R

محور دوران

ٍجرم ٍ mیک هرتغ شاهل چْار هلیِ تاریک تِ طَل  ٍ Rجرم
 mساذتِ شسُ است .ایي ساذتار صلة تا تٌسی ثاتت ٍ زٍرُ
تٌاٍب  2/5sحَل یک هحَر قائن هیچرذس .تا فرض
 ،m=2Kg ٍ R=0/5mلرتی زٍراًی ایي ساذتار را ًسثت تِ

2R

R

نمره

هحَر چرذش هحاسثِ کٌیس(.هواى ایٌرسی حلقِ حَل قطر آى
تراتر است تاmR2 :
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 -4قرقرُای تِ شؼاع  ٍ 10cmلرتی زٍراًی ً 1/010-3Kg.m2سثت
2

تِ هحَر زٍراى شکل هقاتل را زر ًظر تگیریسً .یرٍی F=0/5t+0/3t

ترحسة ًیَتي ٍ تصَرت هواس تر لثِ آى ٍارز هیشَز .زر زهاى
 t=3sالف) شتاب زاٍیِای ٍ ب) تٌسی زاٍیِای آى را تِزست آٍریس.
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وام ي وام خاوًادگی داوشجً

تاریخ امتحان52/11/52 :

تعذاد صفحٍ2:

شمارٌ داوشجًیی

بستٍ

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

 -5سَسکی تِ جرم  mرٍی قرصی تِ جرم  ٍ 6mشؼاع  Rحرکت هی-
کٌس .قرص هاًٌس یک چرخ ٍ فلک افقی حَل هحَر چرذش ذَز تا
تٌسی زاٍیِای  i=1rad/sهیچرذس .سَسک زر اتتسا زر شؼاع
 r=0/5Rقرار زارزٍ ،لی سپس تِ سَی لثِ قرص هیذسز .سَسک را
هاًٌس یک شرُ زرًظر تگیریس .زر ایٌصَرت تٌسی زاٍیِای آى چقسر هی-
شَز؟ (هواى ایٌرسی قرص حَل هحَر چرذش تراتر است تا) mR2 :

1/5
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محور دوران

 -6زستگاُ ًشاى زازُ شسُ زر شکل زیر زر حال تؼازل است یک قطؼِ تتٌی تِ جرم  225 kgاز اًتْای هیلِ یکٌَاذتی
تِ طَل  ٍ Lجرم  50 kgآٍیرتِ شسُاست ترای زاٍیِّای  =30 ٍ =45هطلَتست تؼییي الف) ًیرٍی کشش  Tزر
کاتل ٍ هؤلفِ ّای ب) افقی ٍ ج) قائن ًیرٍیی کِ از طرف لَال تِ هیلِ ٍارز هیشَز(.)g=10m/s2
محل مهار میله

Sin)30(=0/5
Cos)30(=0/86

Sin)15(=0/25
Cos)45(=Sin)45(=0/7

1/5
نمره
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موفق باشید

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

