
١ پایه فیزی تمرین حل کالس

درس کتاب تمرین�های
۶٧ و ۵۶ ،۴٣ شماره�ی مسئله�های :۵ فصل
و٨٢ ۵٩ ،٣۵ شماره�ی مسئله�های :۶ فصل

محور ی حول ثانیه بر دور 𝑣 ثابت آهن با که دارد قرار قیف در 𝑚 جرم به کوچ بسیار عب م (١
ایستای اک اصط ضریب است. 𝜃 افق سطح با قیف دیواره�ی زاویه�ی �چرخد. م زیر ل ش مانند قائم

𝑣 مقدار کمترین و بیشترین است. 𝑟 دوران محور از عب م مرکز فاصله�ی و ، 𝜇𝑠 قیف و عب م بین
است؟ چقدر ند، ن حرکت قیف به نسبت عب م این�که برای

ارابه طول �شود. م کشیده زیر ل ش مطابق کیلوگرم ۵ جرم ی توسط کیلوگرم ٣ جرم به ارابه�ای (٢
٢ جرم به آجری ل ش مطابق �کند. م حرکت اک اصط بدون سطح ی روی و است �متر سانت ۴٠
�کند، م حرکت به شروع ارابه که لحظه�ای از ثانیه ٠.٨ گذشت از پس دارد. وجود ارابه روی کیلوگرم

آورید. بدست را ارابه سطح و آجر بین جنبش اک اصط ضریب �افتد. م زمین به آن روی از آجر

١



٢

توسط 𝑚 جرم �رود. م باال �سازد، م 𝜙 زاویه�ی افق با که تپه�ای از ⃗𝑎 ثابت شتاب با کامیون (٣
کامیون سقفِ بر عمود خط با 𝜃 ثابت زاویه�ی طناب اگر است. شده آویزان کامیون سقف از طناب

نمایید. محاسبه را ⃗𝑎 شتاب بسازد،

است. 𝜇𝑘 جنبش اک اصط و 𝜇𝑠 جسم و سطح بین ایستای اک اصط ،𝑚 جسم جرم زیر، ل ش در (۴
بود؟ خواهد تعادل حالت در جسم صورت چه در الف)

بود؟ خواهد باال سمت به شتاب با جسم حرکت صورت چه در ب)
بود؟ خواهد پایین سمت به شتاب با جسم حرکت صورت چه در پ)

باشد؟ پایین یا باال سمت به شتاب بدون جسم حرکت که بیابید را شرایط �توانید م آیا ت)


