
 In The Name Of GOD  

Assignment #3 

Mechanics of materials 

97-98-1 Semester 

 

 

 

 Note1: write your answers in A4 papers. 

 Note2: Use both side of each paper. 

 Note3: Make your answers as a PDF file. (name of the PDF file should be 

your student number) 

 

 Send me your answers before 16th of January. (26th of Day) 

 Email-address: ta_ahnd@yahoo.com 

 Subject: Your full name, Your Student number, Mechanics of materials 

Homework#3 

 

 

 If there was any question here is my phone number: 09117061206 

 

 

 

 

Good Luck 
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 شکل رٍ تِ رٍ هفزٍض است: قیزی هطاتت (1

 اتتذا ًشاى دّیذ ًوَدار ًیزٍی تزشی ٍالف( 

 گشتاٍر خوشی تیز رٍ تِ رٍ تِ صَرت سیز خَاّذ شذ.

 (ٍریذآیک اس تاسُ ّا تِ دست اتطِ ی ًوَدار را در ّزض)

 

 

 

 

 ًوَدار ًیزٍی تزشی:

 

 

 

 



 :گشتاٍر خوشیًوَدار 

 

هواى ایٌزسی را هطاتق شکل سیز تز رٍی سطح هقطع در ًظز تگیزین  X ٍY ب( سپس ًشاى دّیذ اگز هحَر ّای

ارتثاط هیاى هواى ّای ایٌزسی در  سپس حَل هحَر ّایی کِ اس هزکش سطح هی گذرد تِ صَرت سیز خَاّذ تَد.

شکل تخش  YٍZی کِ در شکل تخش الف ٍجَد دارد تیاتیذ ٍ هواى حَل هحَر ّای  ایي دستگاُ را تا دستگاُ

 را تا کوک تحلیل شکل تِ دست آٍریذ. الف
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ی هَّز هزتَط تِ هواى ایٌزسی سطح هقطع  تِ دست آٍردُ ایذ دایزُ ج( تا کوک اطالعاتی کِ در تخش ب

است کِ  شکل تخش الف را رسن کٌیذ ٍ سپس هحَر ّای اصلی هواى ایٌزسی را تیاتیذ.)هحَر اصلی: هحَری

 هقذار هواى ضزتی سطح هقطع در آى دستگاُ هختصات صفز است.(

اتتذا تا کوک ًوَداری کِ در تخش الف  پس اس تِ دست آٍردى هحَر ّای اصلی سطح هقطع در تخش ج  ت(

ٍجَد دارد را تیاتیذ) هقطعی هَرد ًظز است کِ  هقطعی را کِ در آى تیشتزیي گشتاٍر خوشیتِ دست آٍردُ ایذ 

 ی :ست هحاسثِطلَب اه طعدر ایي هقاًذاسُ ی گشتاٍر خوشی در آى هاکشیوَم تاشذ( سپس 

 ح هقطع تز حسة سط ًقاط در توام ًزهال تَسیع تٌشYٍZ.  

  تٌش ًزهال در ًقطِ یH. 

 ُطیلی کِ تا رًگ سیاُ در شکل ًشاى دادُ شذُ است.ًاحیِ ی هست یزٍی ٍارد شذُ تِ دًٍی  اًذاس 

) راٌّوایی: هی تَاًیذ ًیزٍی ٍارد شذُ تِ ّز کذام اس سطح ّای هشکی رًگ را تِ صَرت جذا گاًِ 

 حساب کٌیذ.(

 ِی هحَر خٌثی تا افق.ساٍی 
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