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رادیان بر ثانیه و صفر باشد با استفاده  5به ترتیب برابر با  1 لینک ایای و شتاب زاویهاگر سرعت زاویه -1

 ذکر تمامی جزئیات ضروری است. را به دست آورید. 5و  4سرعت نقاط  هاروش مؤلفهاز 

 شود.های ساعت مثبت فرض میطبق قانون دست راست چرخش در خالف جهت حرکت عقربه

 درجه است. 06با افق  1متر و زاویه لینک میلی 06ها طول همه لینک

 نمره 06

 

رادیان بر مجذور  16رادیان بر ثانیه و  5به ترتیب برابر با  1 ای لینکای و شتاب زاویهاگر سرعت زاویه -2

 را به دست آورید. 5 و 4سرعت نقاط  های نسبیتسرعروش باشند با استفاده از  ثانیه

 ذکر تمامی جزئیات ضروری است.

 درجه است. 06با افق  1متر و زاویه لینک میلی 06ها طول همه لینک

 نمره 06
 

رادیان بر مجذور  16رادیان بر ثانیه و  5به ترتیب برابر با  1ای لینک  ای و شتاب زاویهاگر سرعت زاویه -3

 را به دست آورید. 5 و 4نقاط  شتاب های نسبیروش سرعاتثانیه باشند با استفاده از 

 درجه است. 06با افق  1متر و زاویه لینک میلی 06ها طول همه لینک

 ذکر تمامی جزئیات ضروری است.

 نمره 46
 

 درنظر گرفته شده است.  هادقیقه زمان اضافه برای آپلود پاسخ 01دقیقه است.  021 زمان آزمون 

 در حین حل سوال دوم، پاسخ سوال اول را آپلود کنید.  

 در حین حل سوال سوم، پاسخ سوال دوم را آپلود کنید. 

 منظم و تمیز بنویسید. 

 گرفتکه در سامانه ارسال شوند، مورد بررسی قرار خواهند  ییهافقط پاسخ. 

 .نام و شماره صفحه را در همه صفحات درج کنید 

 ت که تعداد کل صفحات باید با فایل آپلود در صفحه آخر تعداد کل صفحات ذکر شود. بدیهی اس

 شده مطابقت داشته باشد.
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