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کند. گشتاور نیروی واردشده را حول نقطه نیوتنی را به شیرآب وارد می 120درشکل نشان داده شده، فردی با دست خود نیروی -1

O .بیابید 

 

 

 

 بیابید. O  را حول نقطه Fگشتاور نیروی  گردد. مقدارنیوتن به چرخدنده نشان داده شده در شکل، وارد می 60با مقدار  Fنیروی -2

 

 

 تمرینات سری دوم

  

17/8/1396تاریخ تحویل :  

 

فراستاد درس : فرنازمنتظری  

 به نام خدا
  

ایمنیگروه  –دانشکده فنی و مهندسی   
 

  درس استاتیک
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نیوتنی در  2/3طراحی و به آن متصل شده است و نیروی کشش  OABی سبک ، سازهOCبرای به اهتزاز درآوردن میله پرچم  -3

 بیابید. Dگردد. گشتاور حاصل از این نیرو را حول نقطه ، ایجاد میDبه دلیل چرخش قرقره  ADکابل 

 

 

مهار گردیده است. یک  B و A باشد، توسط دوتیرعمودیکیلوگرم برمتر می28یک داربست که وزن هرمتر از طول آن  -4

دارد. در چه شروع به حرکت کرده و به سمت راست گام برمی Bاربست از نقطه کیلوگرم، روی این د 90کارگرساختمانی با وزن 

 ، صفر خواهدشد؟B، برایند گشتاور حاصل از نیروی وزن این کارگر و گشتاورهای حاصل از وزن داربست حول نقطه Sمقدار از 
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دنظر،  اعمال کرده و بر قطعه مور نیوتنی را 90داده شده در شکل زیر، نیروی کند که بازوی ربات نشانشرایط طراحی ایجاب می-5

نماید، محاسبه د میرا که این قطعه بر بازوی ربات وار Cو Bو  Aهایرا وارد محفظه سیلندر نماید. مقدار گشتاور حول نقطهآن

 کنید.

 

=∝که در شکل زیر نشان داده شده، به آچار موردنظر وارد گردد و زاویه نیوتنی به صورتی 120اگر نیروی  -6 باشد،  مقدار  30°

م است، ماکزیم Oای را که درآن گشتاور نسبت به نقطه ∝ی ، بیابید. مقدار زاویهOرا حول مرکز پیچ یعنی نقطه  F گشتاور نیروی

 مشخص کرده و مقدار این گشتاور ماکزیمم را هم محاسبه کنید.
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چرخاند. مقدار گشتاور این نیرو را حول مرکز پیچ نیوتنی، می 140فردی آچار نشان داده شده در شکل زیر را با اعمال نیروی  -7

 ، به دست آورید.Oیعنی نقطه 

 

 

کیلو نیوتن  8برابر با  ACاند. اگر نیروی کشش در کابل را مهار کرده Aداده شده در شکل زیر، دکل نشان ACو ABهای کابل-8

مقدار این  ، به سمت پایین باشد.Aای تعیین کنید که نیروی برایند در نقطه گونهبه ABرا در کابل  Tباشد، مقدار کشش موردنیاز 

 دست آورید. نیروی برایند را هم به
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گیرد. در یکی از این آزمایشات، نیروی های عملکردی قرار میهلیکوپتر نشان داده شده در شکل، مورد یک سری تست-9

محاسبه  Oنقطه  کوپتر وارد خواهد شد. مقدار گشتاور ایجاد شده را حولنیوتنی به قسمت انتهایی این هلی 400آیرودینامیکی 

 نمایید.

 

شود. نیوتنی در طناب متصل به آن می 80گردد و باعث ایجاد کشش به چرخ نشان داده شده در شکل زیر وارد می Mگشتاور -10

نیوتنی واردشده درنقطه  80باشد. مقدار گشتاور حاصل از نیروی به زمین متصل می  Eه چرخ و در نقطهب Dی این طناب در نقطه

C  را حول نقطهO .بیابید 

 


