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تمرینات سری دوم فیزیک مکانیک
نیروی اصطکاک ،کار و انرژی جنبشی
 -0یک کوذ جالثاسی تِ جرم  54 kgتر کف اتاقی تِ حالت سکَى قرار دارد( .الف) اگر ضریة اصطکاک ایستایی  1454تاشذ تسرگی
کوتریي ًیرٍی افقی ترای شرٍع حرکت چقذر است؟ (ب) اگر ٍسایل کوذ از آى خارج شًَذ ،جرم آى  01 kgکن هیشَد .هقذار ًیرٍی
کویٌِ را در ایي حالت هحاسثِ ًواییذ.

 -2شخصی تا ًیرٍی  221 Nتِ طَر افقی صٌذٍقی تِ جرم  44 kgرا رٍی سطح ّوَارُ ّل هی دّذ .ضریة اصطکاک جٌثشی 1494
است( .الف) تسرگی ًیرٍی اصطکاک چقذر است؟ (ب) شتاب صٌذٍق چقذر است؟

 -9یک تازیکي تیسثال تِ جرم  13 kgدر حالی کِ تِ جایگاُ دٍم سر هیخَرد تا ًیرٍی اصطکاکی تِ تسرگی  511 Nکٌذ هیشَد.
ضریة اصطکاک جٌثشی هیاى تازیکي ٍ زهیي هساتقِ چقذر است؟

 -5اگر هَشک ساترى  ٍ Vفضاپیوای آپَلَی هتصل تِ آى در هجوَع دارای جرم  243x014 kgتاشذ ٍ تٌذی  0042 km/gرسیذُ تاشذ،
اًرشی جٌثشی آى چقذر هیشَد؟

 -4تٌْا ًیرٍی ٍارد تر یک قَطی  241 kgدارای تسرگی  441 Nاست .سرعت قَطی در اتتذا  ٍ 541 m/sچٌذ لحظِ تعذ  041 m/sهی-
شَد .در ایي هذتً ،یرٍی  441 Nچقذر کار رٍی قَطی اًجام دادُ است؟

ّ -0لیکَپتری ،فضاًَردی تِ جرم  12 kgرا تَسط کاتلی از سطح اقیاًَس تِ طَر قائن تِ اًذازُ  04 cmتاال هیکشذ .شتاب فضاًَرد
تراتر تا  g/01است .چقذر کار رٍی فضاًَرد تَسط (الف) ًیرٍی ٍارد از طرف ّلیکَپتر ٍ (ب) از طرف ًیرٍی گراًش ٍارد تر اٍ ،اًجام
شذُ است؟ درست در لحظِ پیش از آًکِ اٍ تِ ّلیکَپتر ترسذ( ،ج) اًرشی جٌثشی ٍ (ت) سرعت اٍ چقذر است؟

 -1اتاقک تار شذُ ی تاالتری تِ جرم  941 x 019 kgدر هذت  29 sتا سرعت ثاتت  201 mرا تاال هیتردً .یرٍی کاتل تا چِ آٌّگ
هتَسطی (تَاى هتَسط) رٍی اتاقک کار اًجام هیدّذ؟

ً -2یرٍیی تِ تسرگی  441 Nتر جسوی تِ جرم  04 kgکِ در اتتذا ساکي است ٍارد هیشَد .کار اًجام شذُ تَسط ایي ًیرٍ را (الف) در
ًخستیي ثاًیِ (ب) در دٍهیي ثاًیِ ٍ (ج) در سَهیي ثاًیِ هحاسثِ ًواییذ( .ت) تَاى ًاشی از ایي ًیرٍ چقذر است؟
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