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روي فومی  hاز فاصله  mمخروط فوالدي به جرم : 1تمرین
این ماده در  Rمقاومت . شود و در آن فرو میرود رها می

مقابل نفوذ به سطح جسم فرورونده بستگی دارد و با مربع 
  R=-kx2: متناسب است (x)فاصله فرو رفتگی 

  . را بیابید kمتوقف شود، ثابت  x=dاگر مخروط در فاصله 
  

  
  

در وضعیت نشان داده شده در شکل، سیستم از : 2تمرین
 aو شتاب  (T)کشش طناب . شود حالت سکون رها می

م و اصطکاك از جر. رامحاسبه نمایید kg 30مربوط به قطعه 
  .رقره صرف نظر نماییدق
نخست رابطه سینماتیکی بین شتاب هاي دو جسم را : راهنمایی(

  ) بنویسید
  

  
  

روي سطح داخلی ظرف مخروطی  mجرم کوچک : 3تمرین
اگر ضریب اصطکاك ایستایی بین . شود قرار داده شده می

اي از  باشد، به ازاي چه گستره 0.3جرم و سطح مخروطی 
حول محور قائم، جرم بدون لغزش بر  ωاي  سرعت زاویه
فرض نمایید که سرعت دورانی به ( .گیرد قرار میروي ظرف 

   )اي قابل چشم پوشی است یهشتاب زاورامی تغییر کرده، لذا آ
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بر روي سطح افقی از نقطه  kg 10اي به جرم  قطعه: 4تمرین
B ) 50جاییکه فنر به اندازه cm  از وضع طبیعی خود باز

ضریب اصطکاك جنبشی . شود از حالت سکون رها می) شده
  :محاسبهمطلوبست . است 0.3بین قطعه و سطح 

  .Aقطعه هنگام گذشتن از نقطه  (v)سرعت : الف
  .رود که قطعه به سمت چپ می xبیشینه فاصله : ب
  

  
  
  

از فاصله دو متري بر روي  kg 2 به جرم A  قطعه: 5تمرین
. دو فنر قرار دارد روي رافتد که ب ساکنی می kg 18 قطعه

را که بعد  A  قطعه بر اثر برخورد (δ)جابجایی اضافی فنرها 
  .محاسبه نمایید ،چسبد می  قطعهاز برخورد به 

 (k=1.2 kN/m)     

  

  
  
  

در شکل براي  شده بالستیکی نشان داده آونگ: 6تمرین
اي به  گلوله. رود اي بالستیکی بکار میه گیري سرعت اندازه
که پر از شن  kg 30جرم اي به  داخل جعبه gr 60 جرم
. شود اي آویزان شده شلیک می باشد و به فرم آونگ ساده می

باشد،  15oپس از برخورد  (θ)اگر ماکزیمم انحراف آونگ 
اي گلوله و درصد اتالف انرژي سیستم ضمن  سرعت دهانه

  .برخورد با شن را محاسبه نمایید
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روي  0.9mاز ارتفاع  kg 600 ی به جرمچکش: 7تمرین
 mm 100ستون به اندازه  و افتد می kg 150 ی به جرمستون

با فرض آنکه برخورد کامالً مومسان . رود در زمین فرو می
باشد، مقاومت میانگین زمین در مقابل فرو رفتن ستون را 

   .دمحاسبه نمایی
  

  
  

سه توپ نشان داده شده در شکل مشابه و داراي : 8تمرین
پیش از  درست Aاگر سرعت توپ . باشند می mجرم 

 را Cباشد، سرعت توپ  vبرابر  Bبرخورد مستقیم با توپ 
 )استرداد(ضریب بازگشت . پس از برخورد محاسبه نمایید

اد در محاسبات از ابع. (باشد می eها برابر  پبین هر یک از تو
  )نظر نمایید ها صرف توپ

  

  

  
  
  


