«به نام یگانه پدیدآورندهی هستی»

تمرین شمارهی  81فیزیک پایهی دوم
کالس:

نام و نام خانوادگی:

2

گروهفیزیک

در تمام مسائل فشار ،مقادیر عددی زیر را در نظر بگیرید؛ به جز مسائل پارامتری یا مسائلی که در آنها اعداد دیگری عنوان شده است:
 = 03611 kg/m3جیوهρ

 = 013 kg/m3آبρ

 = 8 × 012 kg/m3روغنρ

1ـ شکل روبرو ،نمودار فشار بر حسب عمق را در داخل ظرفی نشان میدهد .چگالی مایعات موجود در ظرف را بیابید.

2ـ در هریک از شکلهای زیر فشار در نقطهی  )PA( Aرا حساب کنید:
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Po = 015 pa

g = 01 N/kg
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3ـ در ظرفی ،سه مایع با چگالیهای مختلف قرار دارند .سطوح  Aو  Bمرز مایعات را مشخص کردهاند .اگر مایعات موجود در ظرف را هم بزنیم تا به خوبی در هم حل شوند،
فشار در هرکدام از سطحهای  Aو  ،Bنسبت به قبل چه تغییری میکند؟ ذکر دلیل فراموش نشود.
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4ـ با توجه به دو شکل زیر ،چگالی مایعات  0و  2را به دست آورید:

5ـ در شکلهای زیر ،اختالف فشار بین نقاط  Aو  Bرا بر حسب پارامترهای مسئله بنویسید:

6ـ یک مخزن استوانهای ،محتوی نفت به ارتفاع  0.5متر میباشد .داخل مخزن ،یک استوانهی روباز محتوی آب به ارتفاع  ℎقرار دارد .اگر از فشارسنجهای  Bو  ،Cمقادیر
𝑎𝑝𝑘 8و PB = 03و 𝑎𝑝𝑘 6و P𝐶 = 01قرائت شود:
الف) فشارسنج  Aچه عددی را نشان میدهد؟
ب) ارتفاع آب ( )ℎچقدر است؟
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7ـ ظرفی مطابق شکل را زیرِ شیرِ آبی قرار میدهیم که سرعت خروج آب از آن ثابت است .اگر  ،PAفشار در نقطهی  Aدر هر لحظه باشد ،نمودارهای  PA − ℎو
𝑡  PA −را به صورت کیفی رسم کنید ،ℎ .عمقِ آبِ داخلِ ظرف است.

( 8میانترم )09ـ ظرفی محتوی مایعی با چگالی  ،ρبا شتاب 𝑎 به طرف باال حرکت میکند .نشان دهید که فشار در عمق  ℎاز مایع داخل ظرف ،به اندازهی
 ρ(g+a)hاز فشار در سطح مایع بیشتر است.

0ـ لولهای به طور عمودی در آب شناور است و قسمتی از آن به طول  h = 5 cmبیرون از آب قرار دارد.
الف) طول کل لوله باید چقدر باشد تا بتوان آن را به طور کامل از روغن پر کرد؟

ب) اگر طول لوله از این مقدار کمتر باشد چه مشکلی پیش میآید؟ اگر بیشتر باشد چطور؟

( 19پایانترم  ،87میانترم )02ـ در شکل مقابل ،سطح مقطع لولهی سمت راست سه برابر لولهی سمت چپ است و سطح جیوه در لولهها 11 cm ،از دهانهی
لولهها فاصله دارد .در لولهی سمت چپ آنقدر آب میریزیم تا کامالً از آب پر شود .در این صورت ،سطح جیوه در لولهی سمت راست چقدر باال میرود؟

سال تحصیلی  94ـ93

تمرین شمارهی  81فیزیک پایهی دوم

دبیرستان علّامه حلّی تهران

11ـ یک لولهی  Uشکلِ حاوی جیوه ،از یک سر به یک مخزنِ گاز متصل است .سطح جیوه در طرفِ باز لولهی مانومتر 01 𝑐𝑚 ،باالتر از سطح جیوه در لولهی طرفِ مخزن
است .اگر فشار جو 𝑔𝐻𝑚𝑐  66باشد ،فشار گاز مخزن چقدر است؟ شکل بکشید.

12ـ ارتفاع ستون جیوه درون لولهی هواسنج 𝑚𝑐  66است .لوله را کج میکنیم تا ارتفاع قائم جیوه به 𝑚𝑐  65برسد .فشار در تهِ بستهی لوله ،چند نیوتن بر متر مربع
میشود؟

13ـ ارتفاع آب مخزنی 2.62 m ،بوده و فشار هوا برابر با 𝑔𝐻𝑚𝑐  66است .فشارِ ته مخزن ،بر حسب سانتیمترِ جیوه چه اندازه است؟

14ـ فشار هوا در محلی 61 𝑐𝑚𝐻𝑔 ،است .اگر در لولهی اندازگیری فشار ،به جای جیوه از مایعی با چگالی  1 g/cm3استفاده کنیم ،ارتفاع ستون آن در لوله چقدر
میشود؟
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