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 -1قطعِ سٌگی اس باالی بزجی اس ًقطِ  Aبِ صَرت افقی پزتاب

U

A

شدُ ٍ  3ثاًیِ بعد در ًقطِ  Bبِ سهیي بزخَرد هی کٌد .خط  ABبا

1/ 5
ًوزُ

افق ساٍیِ  60درجِ هیساسد ،هقدار سزعت اٍلیِ سٌگ را حساب
کٌید.
B

06

 -2در شکل هقابل گلَلِای بِ جزم  3 kgبِ ٍسیلِ دٍ ریسواى بدٍى جزم

1/ 5

کِ طَل ّزکدام  L= 2mاست بِ هیلِ قائن در حال چزخش هتصل شدُ

ًوزُ

است .ریسواىّا با فاصلِ  d= 2mهحکن بِ هیلِ بستِ شدُاًد .در
صَرتیکِ کشش در ریسواى باالیی  100Nباشد ،الف) کشش در ریسواى
پاییٌی چقدر است؟ ب) بشرگی ًیزٍی خالص ٍارد اس طزف ریسواى بز
گلَلِ چقدر است؟ ج) تٌدی گلَلِ چقدر است؟

هیلِ چزخاى

 -3راًٌدُای با سزعت ثابت بز رٍی جادُای
هطابق شکل سیز حزکت هیکٌد .در طَل ایي
جادُ یک تپِ بِ شعاع  ٍ Rدر اداهِ هسیز یک

1/ 5
3R
R

درُ بِ شعاع  3Rقزار دارد .راًٌدُ با سزعتی
اس ایي هسیز هیگذرد کِ در باالتزیي ًقطِ اس
تپِ ،احساس بیٍسًی هیکٌد .راًٌدُ در پاییيتزیي ًقطِ هسیز چِ ٍسًی را احساس هیکٌد درصَرتیکِ راًٌدُ
دارای جزم  60kgباشد؟

ًوزُ
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 -4ارابِای هطابق شکل هقابل در اهتداد هحَر  xرٍی

1/ 5

ریل افقی بدٍى اصطکاکی هی تَاًد بلغشد .ارابِ بِ طٌابی

ًوزُ

بستِ شدُ است ٍ اًتْای چپ طٌاب اس رٍی قزقزُای در

h

ارتفاع  h=1mهیگذرد .اربِ بز اثز کشیدُ شدى طٌاب اس
 x1=3mبِ  x2=1mکشیدُ شَدً .یزٍی کشش طٌاب در طی ایي جابجایی بزابز هقدار ثابت  25Nاست.تغییز
اًزصی جٌبشی ارابِ را در طی ایي جابجایی پیدا کٌید ( .اس جزم قزقزُ ٍ اصطکاک آى صزفٌظز کٌید).
 -5در شکل سیز فٌزی کِ رٍی سطح شیبدار با ساٍیِ θ=30بستِ

1/ 5

شدُ است .ایي فٌز با ًیزٍی  200 Nبِاًداسُ  1 cmتغییز طَل هی-

ًوزُ

دّد .جسوی بِ جزم  m= 10kgاس باالی سطح شیبدار رّا شدُ ٍ بِ
فٌز بزخَرد هی کٌد .در لحظِ ای کِ جسن هتَقف هیشَد فٌز 5cm
فشزدُ شدُ است .درصَرتیکِ بتَاى اس اصطکاک صزفٌظز کزد
الف) فاصلِ ای کِ جسن رٍی سطح شیبدار اس لحظِ رّا شدى تا لحظِ تَقف طی هی کٌد چقدر است؟
ب) درصَرتیکِ فاصلِ جسن تا فٌز  45cmباشد ،سزعت جسن در لحظِ تواس با فٌز چقدر است؟
 -6کابل اتاقک آساًسَر در شکل هقابل کِ جزهی بزابز با  1800kgداردٍ ،قتیی

1/ 5

اتاقک در طبقِ اٍل ساکي است ٍ کف آى بیِ فاصیلِ  d=3/7mبیاالی فٌیزی بیا

ًوزُ

ثابت  k=0/18MN/mقزار دارد ،پارُ هیشَد .یک ٍسیلِ ایوٌی  ،اتاقک را رٍی
ریلّایی کِ بز رٍی آى حزکیت هیکٌید طیَری ًگیِ داشیتِ اسیت کیِ ًییزٍی
اصطکاک ثابتی بِ بشرگی  6kNبا حزکت اتاقیک هاالفیت هیکٌید .هسیافتی کیِ
اتاقک اس لحظِ جدا شدى اس کابل تا لحظِ تَقیف کاهیل طیی هییکٌید ،چقیدر
است؟ (ًیزٍی ٍارد بز اتاقک در لحظِای کِ اتاقک کاهال ساکي هیشَدً ،یاچیش
است)

موفق باشید

