
 

 د. مقدار بردار کوپلشوننیوتنی توسط دو آچار بر لوله نشان داده شده در شکل زیر، وارد می 150دونیروی -1

 آورید.دست به  ایجادشده را

 

 

دست  گذارند، بهاثر می نشان داده شدهشکل Tنیوتنی را که بر سازه  400مقدار بردار گشتاور حاصل از جفت نیروی -2

 آورید.

 

سومتمرینات سری   

  

1/9/1396  تاریخ تحویل :  

 

فراستاد درس : فرنازمنتظری  

 به نام خدا

  

گروه ایمنی –دانشکده فنی و مهندسی   
 

  درس استاتیک



کیلونیوتن در کابل 24بلند کند، کششی برابر با  Bکه جرثقیل نشان داده شده در شکل زیر باری را از نقطه برای این-3

AB گردد. گشتاور کشش ایجادشده در کابل را حول نقطه ایجاد میO .که در پایه جرثقیل قرار دارد، حساب کنید 

 

گذارند، با یک بردار کشی اثر میداده شده در شکل زیر را که بر یک سیستم لولهگشتاورهای نشان-سیستم نیرو-4

 ، جایگزین کنید.Aنیرو و یک بردار گشتاور درنقطه 

 



در سمت راست  ب(، جایگزین کنید. Aداده شده را با یک سیستم نیرو کوپل در نقطه نشان سیستم نیروهایالف( -5

 برایند این سیستم نیروکوپل برآن اثر خواهد کرد، مشخص نمایید.بردار نیروی را که  x، فاصله Aنقطه 

 

، محاسبه Oقطه نماید. مقدار گشتاور این نیرو را حول نی قطعه زیر، اثر میدسته Oنیوتنی بر نقطه  24یک نیروی -6

 کنید.

 

  

 

 



 به دست آورید. O-Oکیلونیوتنی اعمال شده در شکل زیر را، حول محور 2/1گشتاور حاصل از نیروی -7

 

 جایگزین نمایید. Oشوند، با یک سیستم نیرو کوپل در نقطه وارد می AOBدونیرویی را که در شکل زیر بر شفت -8

 

 



نیوتنی را  180قرار دارد، شخصی با دست راست نیروی  Oبرای محکم کردن و بستن یک پیچ که مرکز آن درنقطه -9

نیوتنی را به طور عمودی بر انتهای  90کند و با دست چپ هم نیروی به انتهای آچار نشان داده شده در شکل، وارد می

 Oرگیر بماند. مقدار نیرو کوپل معادل با این دو نیرو را در نقطه نماید تا سر آچار به خوبی در پیچ ددیگر آچار وارد می

جایگزین  x-yتعیین نمایید. سپس مشخص کنید که اگر قرار باشد این سیستم نیرو کوپل با یک تک نیرو روی محور 

 گردد، محل این تک نیرو کجای این محور خواهد بود؟

 

 

  دست آورید.به Oقطه نیوتنی را، حول ن250گشتاور حاصل از نیروی درشکل زیر -10

 


