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را طَری  Pتاضٌذ. تیطتریي همذار ًیرٍی هی mّر دٍ دارای جرم  A  ٍBّای تلَن -1

 Aًلغسد. ضریة اصطىان استاتیىی تیي  Bتر رٍی تلَن  Aتذست آٍریذ وِ تلَن 

 ٍB  تراتر تاsµ  است. از اصطىان تیيB  ٍC .ًیس صرفٌظر وٌیذ 
 

 

تِ جرم  Aتَدُ ٍ از حالت سىَى از تاالی گاری  mدارای جرم  Bتلَن  -2

3m ضَد. وطص الزم در طٌاب رّا هیCD  را طَری تذست آٍریذ وِ از

حروت گاری در اثر لغسش تلَن، جلَگیری وٌذ. ضریة اصطىان 

 است. kµجٌثطی تیي تلَن ٍ گاری تراتر تا 

 

 
 

حَل هحَر لائن  rad/s 6ای ثاتت ًطاى دادُ ضذُ تا سرػت زاٍیِهىاًیسم  -3

 3لغسًذُ  rصاف تاضذ، هَلؼیت ثاتت  ABتاضذ. اگر هیلِ در حال دٍراى هی

است. از جرم  mm 400ویلَگرهی را تذست آٍریذ. طَل آزاد فٌر تراتر تا 

 هیلِ ٍ اتؼاد لغسًذُ صرفٌظر وٌیذ. 

 

 
 

 ABیه لحظِ پس از تریذى طٌاب را  CDًیرٍی وطص در طٌاب  -4

 تاضذ.هی mتذست آٍریذ. جرم گَی وَچه تراتر تا 

 

 
 

اگر ضریة اصطىان استاتیىی تیي سطح هخرٍطی ٍ تلَن تراتر تا  -5

ای ثاتت تذٍى ایٌىِ تلَن تاضذ، هطلَتست هحاسثِ سرػت زاٍیِ 0.2

 تلغسد.

 

 
 

 



درجِ ٍ  30ای تا ضیة جاًثی خَدٍری ًطاى دادُ ضذُ تر رٍی جادُ -6

وٌذ. اگر ضریة اصطىان استاتیىی حروت هی ft 500ضؼاع اًحٌای 

تاضذ، تیطتریي سرػتی وِ تِ ازای  0.2تیي سطح جادُ ٍ تایرّا تراتر تا 

 آى لغسضی اتفاق ًیفتذ را هحاسثِ وٌیذ. از اتؼاد خَدرٍ صرفٌظر وٌیذ.
 

 

ضرٍع تِ  Aویلَگرهی از حالت سىَى در ًمطِ  75اگر جؼثِ  -7

رسذ چمذر است. واتل هی Bحروت وٌذ، سرػت آى ٍلتی وِ تِ ًمطِ 

لرار دارد. از اصطىان ٍ اتؼاد لرلرُ  F=300 Nتحت ًیرٍی ثاتت 

 صرفٌظر وٌیذ.

 

 
 

grvAدارای سرػت  mتَج ًطاى دادُ ضذُ تِ جرم  -8 5  در

 Pرسذ، طٌاب تِ هاًغ هی Bتاضذ. ٌّگاهی وِ تِ ًمطِ هی Aهَلؼیت 

وٌذ. اگرای وَچىتری را طی هیترخَرد وردُ ٍ تَج هسیر دایرُ

rx
3

2  ِتاضذ، سرػت تَج ٍ وطص طٌاب را ٍلتی تِ تاالتریي ًمط

 رسذ تذست آٍریذ.هی Cیؼٌی 

 

 
 

ضَد، فٌر تحت ویلَگرهی از حالت سىَى رّا هی 50 استَاًٌِّگاهی وِ  -9

پاییي  mm 200 لرار دارد. سرػت استَاًِ را ٌّگاهی وِ N 60 ًیرٍی وطص

 رٍد چمذر است؟آیذ تذست آٍریذ. تیطتریي همذاری وِ استَاًِ پاییي هیهی

 

 
 

اگر ّر دٍ تلَن از حالت سىَى ضرٍع تِ حروت وٌٌذ، سرػت تلَن  -11

تاال رفتِ است  ft 2تِ اًذازُ  Bپًَذی  40را ٌّگاهی وِ تلَن  Aپًَذی  60

 است. 0.1ّا ٍ سطح تراتر تذست آٍریذ. ضریة اصطىان جٌثطی تیي تلَن

 

 
 



 kg 20تر رٍی گاری تِ جرم  m/sec 4ویلَگرهی تا سرػت  40جؼثِ  -11

ترخَرد وٌذ، افتذ. اگر جؼثِ تذٍى اصطىان تر رٍی گاری تلغسد ٍ تِ فٌر هی

سرػت گاری ٍلتی فٌر تِ تیطتریي فطردگی رسیذُ است را تذست آٍریذ. 

 تیطتریي فطردگی فٌر چمذر است؟

 

 
 

اًذ. آٍیساى ضذُ L  ٍL/2ّایی تِ طَل تَسط طٌاب mتا جرم  A  ٍBدٍ تَج یىساى  -12

 Bتِ تَج  ϕ=0oضَد ٍ در هَلؼیت رّا هی ϕ=90oاز حالت سىَى ٍ در هَلؼیت  Aتَج 

-تاال هی Bوِ تَج  θوٌذ. سرػت ّر دٍ تَج پس از ترخَرد ٍ تیطتریي همذار ترخَرد هی

 تاضذ.هی eرٍد را تذست آٍریذ. ضریة استرداد تیي دٍ تَج تراتر 

 

 
 

تاضٌذ ٍ تر رٍی یه سطح هی 15kg  ٍ10kgتِ ترتیة دارای جرم  A  ٍBّای دیسه -13

تاضٌذ. اگر ضریة استرداد تیي دُ ضذُ در حال حروت هیّای ًطاى داصاف افمی تا سرػت

 تاضذ، سرػت آًْا پس از ترخَرد را تذست آٍریذ. 0.8آًْا 

 

 
 

ویلَگرهی ٍ هیلِ تذٍى ٍزًی تِ صَرت ًطاى دادُ ضذُ لرار گرفتِ  3.2یه پاًذٍل ضاهل دٍ جرم  -14

گرهی ٍ تا سرػت  50ای است، گلَلِ rad/sec 6ای است. در حالی وِ پاًذٍل دارای سرػت زاٍیِ

300 m/sec ای پاًذٍل تالفاصلِ پس رٍد. سرػت زاٍیِوٌذ ٍ در آى فرٍ هیتِ جرم پاییٌی ترخَرد هی

 وٌذ چمذر است؟وِ پاًذٍل طی هی θاز ایي ترخَرد چمذر است؟ تیطتری زاٍیِ 

 

 
 

اًذ ٍ از حالت ضذُدٍ گَی فَالدی یىساى تَسط یه هیلِ تذٍى ٍزى تِ ّن هتصل   -15

تا صفحاتی از  mm 150وٌٌذ. پس از طی سىَى در هَلؼیت ًطاى دادُ ضذُ سمَط هی

ٍ تیي  0.6وٌذ. اگر ضریة استرداد تیي گَی ٍ فَالد تراتر جٌس ترًج ٍ فَالد ترخَرد هی

 ای هیلِ پس از ترخَرد چمذر است؟تاضذ، سرػت زاٍیِ 0.4گَی ٍ ترًج تراتر 
 

 



تِ صَرت ًطاى دادُ ضذُ تِ سوت  m/sec 10تَج تا سرػت اٍلیِ  -16

ضَد. هطلَتست هحاسثِ )الف( سرػت تَج لثل از دیَار پرتاج هی

 sترخَرد تا دیَار، )ب( سرػت تَج پس از ترخَرد تا دیَار، )ج( فاصلِ 

وٌذ. ضریة استرداد تیي تَج ٍ از دیَار وِ تَج تا زهیي ترخَرد هی

 است. eدیَار تراتر 

 

 
 

در حال حروت تذٍى اصطىان تر رٍی صفحِ افك است ٍ تِ یه فٌر  mای تِ جرم ررُ -17

تاضذ،  m/sec 4، ررُ دارای سرػت Aتاضذ. اگر در هَلؼیت تستِ ضذُ، ٍصل هی Oوِ در ًمطِ 

 را تذست آٍریذ. Bسرػت آى در هَلؼیت 

 

 
 

وٌذ. اگر صفحِ ترخَرد هی mای تِ جرم تِ صفحِ v0ٍ سرػت  mتَپی تِ جرم  -18

لثل از ترخَرد در حال سىَى تاضذ، سرػت تَج ٍ صفحِ تالفاصلِ پس از ترخَرد 

 چمذر است؟

 

 
 

 

 

 سلیواًی -هَفك تاضیذ


