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Iفیضیک پبیَ 

(جلذ اّل)فیضیک : کتبة هشجغ

دیْیذ ُبلیذی ّ ساثشت سصًیک

ّادذ 4: تؼذاد ّادذ دسعی 

دکتش هذوذ سمب ثٌبم: تِیَ کٌٌذٍ



اًذازُ گیری -1فصل 



اًذازٍ گیری -1فصل 

وٕیشٟبی فیضیىی، اسشب٘ذاسدٞب ٚ یىبٞب•
دسشٍبٜ ثیٗ إِّّی یىبٞب•
اسشب٘ذاسد عَٛ•
اسشب٘ذاسد خشْ•
اسشب٘ذاسد صٔبٖ•



  کویتْای فیسیکی ، استاًذاردّا ، ٍ یکاّا -1فصل 
ًٙفیضیه لٛا٘یٗ ثیبٖ ثشای ٔب وٝ اسز فیضیىی وٕیشٟبی فیضیه ػّٓ ثٙبی س 

. وٙیٓ ٔی اسشفبدٜ آٟ٘ب اص
  
ثٝ .٘یسشٙذ ٔسشمُ ٞٓ اص وٕیشٟب ایٗ .اسز صیبد ثسیبس فیضیىی وٕیشٟبی سؼذاد  

.اسز صٔبٖ ثٝ عَٛ ٘سجز ثشاثش سشػز ، ٔثبَ ػٙٛاٖ

   ٕٔىٗ فیضیىی وٕیشٟبی سٕبْ ٔیبٖ اص وٝ اسز ایٗ ثىٙیٓ ثبیذ وٝ وبسی  
تىامیم اغّی وٕیشٟبی سا آٟ٘ب ٚ وٙیٓ ا٘شخبة سا ٔطخع  وٕیز چٙذ



  کویتْای فیسیکی ، استاًذاردّا ، ٍ یکاّا -1فصل 
 وٝ آٖ سا وٕیز  .  اغّی ثٝ دسز ٔی آٚسیٓثمیٝ وٕیشٟب سا اص ایٗ وٕیشٟب ی

.ٔی ٘بٔیٓ فشػی

 ٓثٝ ػٙٛاٖ  . ثشای ٞش یه اص ایٗ وٕیشٟبی اغّی اسشب٘ذاسدی د س٘ظش ٔی ٌیشی
ٔثبَ ، اٌش عَٛ سا وٕیز اغّی ا٘شخبة وٙیٓ ، ٔشش سا ثٝ ػٙٛاٖ اسشب٘ذاسد آٖ  

.دس ٘ظش ٔی ٌیشیٓ



  کویتْای فیسیکی ، استاًذاردّا ، ٍ یکاّا -1فصل 
چٝ ایٟٙب (ة ؟ وٙیٓ ا٘شخبة  اغّی وٕیز ػٙٛاٖ ثٝ ثبیذ سا وٕیز چٙذ  

  ؟ ثبضٙذ ثبیذ وٕیشٟبیی

 وٝ سا فیضیىی وٕیشٟبی اص سؼذاد وٕششیٗ وٝ اسز ایٗ دشسص دٚ ایٗ دبسخ 
    ثذٞٙذ دسز ثٝ فیضیه اص  وبّٔی سٛغیف غٛسر  سشیٗ سبدٜ ثشٛا٘ٙذثٝ
. وٙیٓ ٔی ا٘شخبة

 دسشٍبٜ یه دس ٘یشٚ ٔثال . داسد ٚخٛد ٔشؼذدی سأىب٘بر وب ایٗ ثشای  
  اسز فشػی وٕیز وشد خٛاٞیٓ ا٘شخبة ٔب وٝ دسشٍبٞی دس ٚ اغّی وٕیز



دستگاُ تیي الوللی یکاّا -1فصل 

 دس سیسشٓ ثیٗ إِّّیSI عَٛ، صٔبٖ ٚ خشْدس ٔىب٘یه  غّی، وٕیشٟبی  ا  
.ٔی ثبضذ



دستگاُ تیي الوللی یکاّا -1فصل 

 فشػی یىبٞبیSI  ٘ظبیش آٟ٘ب     سشػز، ٘یشٚ ، ٔمبٚٔز اِىششیىیٔب٘ٙذ ٚ ،
.اسز

  ٔثال یىبی ٘یشٚ دسSI ٝ٘یٛسٖٛ ، و  ( ثب ٕ٘بدN  )  ٘بٔیذٜ ٔی ضٛد ثش حست
 :ثٝ غٛسر صیش سؼشیف ٔی ضٛد SIیىبٞبی اغّی 

                                                   

  1N=1m.kg/s2



دستگاُ تیي الوللی یکاّا -1فصل 

  ٖٔؼٕٛال اص دیطٛ٘ذٞبی   اػذاد ثسیبس ثضسي یب ثسیبس وٛچهثشای ثیب
خذَٚ صیش اسشفبدٜ ٔی ضٛد



استاًذارد طَل -1فصل 

 َٛثٝ   ایشیذیْٛ–ٔیّٝ ای ثٛد اص آِیبط دالسیٗ اِٚیٗ اسشب٘ذاسد ثیٗ إِّّی ع
وٝ اوٖٙٛ دس اداسٜ ثیٗ إِّّی اٚصاٖ ٚ ٔمیبسٟب ٍ٘ٝ داسی   ٔشش اسشب٘ذاسد٘بْ 

.ٔی ضٛد
 ٗآٖ اسز دلز ثسیبس وٓٔیّٝ ٔشش  ایشادٟٔششی.

 ،َٛاسز اسشب٘ذاسد اسٕیٚ  عَٛ ٔٛج ٘ٛساسشب٘ذاسد ٞبی دیٍش ع.



استاًذارد جرم -1فصل 

اسشب٘ذاسد SI ْثیٗ اداسٜ دس وٝ اسز ایشیذیْٛ –دالسیٗ اص ای اسشٛا٘ٝ خش  
  خشْ إِّّی ثیٗ سٛافك عجك ٚ ضٛد ٔی داسی ٍ٘ٝ ٔمیبسٟب ٚ اٚصاٖ إِّّی

  .اسز ضذٜ دادٜ ٘سجز آٖ ثٝ ویٌّٛشْ یه

اسٓ خشْ اسٕی، ٔمیبس دس c12  ٝخشْ اسٕی یىبی ثشاثش 12 سؼشیف ثٝ ثٙب و  
(u) ،اسز خشْ اسشب٘ذاسد اسز:  



استاًذارد زهاى -1فصل 

 ٔثال .سا ٔی سٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼیبس صٔبٖ ثىبسثشد سىشاس ضٛ٘ذٜ  دذیذٜٞش
.  چشخص صٔیٗ ثٝ دٚس خٛدش ٘خسشیٗ اسشب٘ذاسد صٔبٖ ثٛد

اسشب٘ذاسد خٛثی ثشای صٔبٖ اسز اسسؼبضبر ثّٛس وٛاسسض.

 ٖٛٙایضٚسٛح  ثسبٔذ ٔطخػٝوٝ ثش اسبس  سبػشٟبی اسٕیاوCs133   وبس
 .ٔی وٙذ ثٝ ػٙٛاٖ اسشب٘ذاسد ثیٗ ا ِّّٕی صٔبٖ دزیشفشٝ ضذٜ اسز



تردارُا -2فصل



تردارُا -2فصل

ثشداسٞب ٚ ٘شدٜ ایٟب•
خٕغ ثشداسٞب•
ضشة ثشداسٞب•



تردارّا ٍ ًردُ ایْا -2فصل 

 یه یىب ثٝ عٛس وبُٔ ٔطخع ٔی ضوٛ٘ذ ٚ اص   ػذدوٕیشٟبیی وٝ ثب یه ٚ
ٔب٘ٙذ عَٛ، . ٔی ٌٛیٙذ ٘شدٜ ایوٕیشٟبی ٞسشٙذ  داسای ثضسٌیایٗ سٚ فمظ 

...صٔبٖ، چٍبِی، خشْ، ا٘شطی ٚ دٔب ٚ 

 ٘وبْ   ثوشداسی وٕیشٟوبی  ٞسوشٙذ   خٟزداسای  ا٘ذاصٜوٕیشٟبیی وٝ ػالٜٚ ثش
...داس٘ذ ٔب٘ٙذ ٘یشٚ، سشػز، ضشبة، خبثحبیی ٚ 

  اسوز دس   ٔؼٕوِٛی خجوش   لٛاػوذ  ٔحبسجبر ٔشثٛط ثٝ وٕیشٟوبی ٘وشدٜ ای
غٛسسی وٝ ٔحبسجبر ٔشثٛط ثٝ وٕیز ٞبی ثشداسی ثوٝ غوٛسر دیٍوشی    

.سؼشیف ٔی ضٛد

 



جوع تردارّا -2فصل 

سٚش ٞٙذسی -خٕغ ٚسفشیك ثشداسٞب:  



جوع تردارّا -2فصل 

خبغیز خبثدبیی:

خبغیز ضشوز دزیشی:



تحلیلی-جوع تردارّا  -2فصل 

 اوذازٌ ي جُت  ي محاسثٍیکٍ ي تردارَای  مًلفٍ َاوًشته یک تردار تر حسة
:آن تا استفادٌ از مًلفٍ َا



تحلیلی-جوع تردارّا  -2فصل 

خٕغ دٚ ثشداس دس غفحٝ  سٚش سحّیّی:  

  ٔی ٘ٛیسیٓ ثشداسٞبی یىٝٚ  ِٔٛفٝ ٞبٞشیه اص ثشداسٞب سا حست:

 ٚ آٖ سا ثٝ دسز ٔی آٚسیٓ ا٘ذاصٜ ٚخٟزِٔٛفٝ ٞبی ثشداس ثشایٙذ:



ضرب تردارها -2فصل 

 ضشة ٘مغٝ ای یب اسىبِش:

ٝضشة ٘مغٝ ای ثشداسٞبی یى:

 ٔحبسجٝ صاٚیٝ ثیٗ دٚ ثشداس:



ضرب تردارها -2فصل 

 صاٚیٝ ثیٗ  دٚ ثشداس               ٚ                سا ثذسز آٚسیذ: kib 32  jia 43 



ضرب تردارها -2فصل 

 دٚ ثشداس   ثشداسیحبغُ ضشةb  ٚa اسز ٔب٘ٙذ  ثشداس دیٍشیc  ٝا٘ذاصٜو  
:آٖ ثشاثش اسز ثب

ػٕٛد ثش غفحٝ آٖ  خٟزb  ٚa    اسز ٚ اص لبػذٜ دسز ساسز سؼییٗ ٔی
:  ٌشدد



ضرب تردارها -2فصل 

    ثشداسٞبی یىٝحبغُ ضشة ثشداسی :

 اسز ِٚی ضشة ثشداسی داسای خبغیز  خبغیز خبثدبییضشة ٘مغٝ ای داسای
:خبثدبیی ٘یسز

 ٕٝ٘بیص حبغّضشة ثشداسی ثب اسشفبدٜ ثشداس ٞبی یى :



ضرب تردارها -2فصل 

 َحبغُ ضشة ثشداسی                ٚ                   سا ثٝ دسز  : ٔثب
آٚسیذ



حرکت یک تعذی–3فصل  



دشکت یک ثؼذی–3فقل  

ٔىب٘یه•
سشػز ٔشٛسظ•
سشػز ِحظٝ ای•
ضشبة•
ضشبة ثبثز•
سمٛط آصاد•



مکاویک - 3فصل 

دیٙبٔیهٚ  سیٕٙبسیه: ٔىب٘یه ضبُٔ دٚ ثخص اسز.

 سیٕٙبسیهآٖ ثشسسی ٔی وٙیٓ ثب  ثذٖٚ ٔغبِؼٝ ػٍُّٞٙبٔی وٝ حشوز سا 
.حشوز سشوبس داسیٓ

 ٍسرکار  دیىامیکتٍ آن رتط می دَیم تا  ویريَای ياتستٍَىگامی کٍ حرکت را ت
.داریم

 ررات یا وقاط مادی درایه فصل سیىماتیک حرکت را تررسی می کىیم ي اجسام
.    فرض می شًوذ تذين تعذ



سرعت متًسط–3فصل 

  ٔٛضغ رسٜ دس یه چبسچٛة ٔشخغ خبظ ثب ثشداس ٔىبٖ ٔطخع ٔی ٌشدد
.اسز اثشذای آٖ دس ٔجذأ ٔخشػبر  ٚ ا٘شٟبی آٖ سٚی خٛد رسٜوٝ 

  ، ٜاسز آًٞٙ سغییش ٔىبٖ رسٜ ٘سجز ثٝ صٔبٖسشػز رس.

  ٖسغییشار ثشداس ٔىبٖ ٘سجز ثٝ صٔبٖسشػز ٔشٛسظ ػجبسر اسز اص ٔیضا  .

  



سرعت متًسط–3فصل 

  آٖ   ثضسٌیآٖ دس خٟز        ٚ  خٟزاسز وٝ  ثشداسسشػز ٔشٛسظ یه
.ثشاثش       اسز

ثسشٍی   خبثحبیی وُ ٚ صٔبٖ وُ سذشی ضذٜثٝ  "سشػز ٔشٛسظ غشفب
.داسد

 ٝسشػز  ثشٌشدد  خبی اِٚصاٌش رسٜ ٔشحشوی دس اص ٔذر صٔب٘ی دٚثبسٜ ث
اسز   غفشآٖ دس ایٗ فبغّٝ صٔب٘ی  ٔشٛسظ

t

r




r



سرعت لحظه ای–3فصل 

اص صٔبٖ یب دس ثبصٜ صٔب٘ی ثسیبس   ٞش ِحظٝسشػز دس  - سشػز ِحظٝ ای
.وٛچه       سا سشػز ِحظٝ ای ٘بٔٙذ

  

 سشػز ِحظٝ ای ثذسز ٔی آیذ ٔطشك ٌیشی صٔب٘ی اص ثشداس ٔىبٖثب.
  

 ٝاٌش حشوز د سغفحxy  ثبضذ ثشداس ٔىبٖ ٚ سشػز ِحظٝ ای ثٝ غٛسر
: صیش اسز 

t



سرعت لحظه ای–3فصل 

 دس أشذاد  "ٔثال یه ثؼذیدس حشوزx   ٞب، ثشداسٞبی ٔىبٖ، سشػز داسای
.یه ِٔٛفٝ ا٘ذ

 اٌشx>0  ساسز ٔحٛس رسٜ سٕزxاسز ٚ اٌش  ٞبx<0  ثبضذ رسٜ دس سٕز
ٞب اسز   xٔحٛس  چخ



سرعت لحظه ای–3فصل 
 اٌش             ، حشوز دس خٟز ٔثجز ٔحٛسx   ٞب ٚ اٌش            حشوز

.ٞب اسز xدس خٟز ٔٙفی ٔحٛس 

ضیت خغی وٝ  دس حشوز یه ثؼذی ثیٗ دٚ ِحظٝ صٔب٘ی اص  سشػز ٔشٛسظ
ثٝ   صٔبٖ ثٝ یه دیٍش ٚغُ ٔی وٙذ-ایٗ دٚ ٘مغٝ سا دس سٚی ٔٙحٙی ٔىبٖ

.   دسز ٔی آیذ

 

0xv0xv



سرعت لحظه ای–3فصل 

ضیت خظ  دس حشوز یه ثؼذی دس ٞش ِحظٝ اص صٔبٖ اص  سشػز ِحظٝ ای
.   ثٝ دسز ٔی آیذ صٔبٖ دس آٖ ٘مغٝ-ٕٔبس ثش ٔٙحٙی ٔىبٖ

  



سرعت لحظه ای–3فصل 

 ِحبػ ثضسٌی ، خٟز یب ٞشدٚ  اٌش سشػز خسٓ ٔشحشن دس حیٗ حشوز اص
.داسد ضشبة، ٌٛیی خسٓ  سغییش وٙذ

 ٖ٘سجز ثٝ صٔبٖ اسزسغییشار سشػز ضشبة ٔیضا  .

اگر در تازٌ زماوی       میسان تغییرات سرعت        تاشذ ، شتاب  : شتاب متًسط
 :متًسط تراتر است تا 

tv






شتاب -حرکت یک تعدی - 3فصل 

ثشوٕیز           سمسیٓ ثشداساسز چٖٛ اص  وٕیشی ثشداسی ضشبة ٔشٛسظ
.٘شدٜ ای        ثذسز ٔی آیذ      

خٟز         اسز خٟز ضشبة دس.

ثبصٜ صٔب٘ی ثی ٟ٘بیز  یب دس  ٞش ِحظٝ اص صٔبٖضشبة دس : ضشبة ِحظٝ ای
    سا ضشبة ِحظٝ ای ٘بٔٙذ وٛچه

v




t

v






شتاب -حرکت یک تعدی - 3فصل 

 ثٝ غٛسر سبثؼی اص   ٔطشك ٌیشی صٔب٘ی اص ثشداس سشػز، ضشبة ِحظٝ ایثب
صٔبٖ ثٝ دسز ٔی آیذ

 یه  داسای  ضشبة ِحظٝ ای ٚ ضشبة ٔشٛسظثشداسٞبی  یه ثؼذیدس حشوز
ِٔٛفٝ ا٘ذ  



شتاب ثاتت -حرکت یک تعدی - 3فصل 

حشوز دس یه ثؼذ(x)  ضشبة ٚax ضشبة  دس ایٗ حبِز . ٘یض ثبثز اسز
.اسز سظ ٚ ِحظٝ ای ثب یىذیٍش ثشاثش.ٔشٛ

ٔؼبدالر حشوز ثب ضشبة ثبثز:

 اٌش سشػز دس ضشٚع حشوزv0x  ٝثبضذ،سشػز دس ِحظt  ػجبسر اسز اص:  



شتاب ثاتت -حرکت یک تعدی - 3فصل 

 ٗرسٜ ثٝ غٛسر سبثؼی اص   ٔؼبدِٝ ٔىبٖٔؼبدِٝ حشوز ثب ضشبة ثبثز  دٚٔی
:  صٔبٖ اسز

 ثب خبیٍزاسیvx  ِٝدس ٔؼبدx(t) ،ٗٔؼبدِٝ ٔسشمُ اص صٔبٖٔؼبدِٝ یؼٙی  سٛٔی  
:ثذسز ٔی آیذ



شتاب ثاتت -حرکت یک تعدی - 3فصل 

 هٌحٌی ُای هکاى،سرعت ّ شتاب تر حسة زهاى:

 اٌش . اسز سٟٕییه  صٔبٖ–ٔىبٖ ٔٙحٙیax>0  سمؼش ٔٙحٙی ثٝ  ثبضذ
ٚثبِؼىس ثٝ سٕز دبییٗ اسز سٕز ثبال



شتاب ثاتت -حرکت یک تعدی - 3فصل 

 اسز وٝ  خظ ساسزدس حشوز ثب ضشبة ثبثز یه  صٔبٖ -سشػزٔٙحٙی
اسز   v0xٚ ػشؼ اص ٔجذأ آٖ  axضیت آٖ 



شتاب ثاتت -حرکت یک تعدی - 3فصل 

 اسز وٝ  خظ ساسزدس حشوز ثب ضشبة ثبثز یه  صٔبٖ -ضشبة ٔٙحٙی
.ضیت آٖ غفش اسز



شتاب ثاتت -حرکت یک تعدی - 3فصل 

ٝثبثز ضشبة ثب حشوز ٔؼبدالر س د ضٛد سٛخ ax , vx ,x ٝٞبی ِٔٛف  
  یب ٚ ٔٙفی ٔثجز، سٛا٘ٙذ ٔی وٝ ثبضٙذ ٔی ضشبة ٚ سشػز ٚ ٔىبٖ ثشداسٞبی

. ثبضٙذ غفش
ٔحٛس ساسز سٕز رسٜ اٌش x ثبضذ حشوز دس ساسز سٕز ثٝ ٚ ٞب vx , x    

.اسز ٔٙفی ثبِؼىس ٚ ٔثجز

اٌش ax ٚvx ٓٞ ثبضذ اِؼالٔٝ ٔخشّف اٌش ٚ ضٛ٘ذٜ سٙذ حشوز ثبضذ ػالٔز
     اسز ضٛ٘ذٜ وٙذ وز حش        



شتاب ثاتت -حرکت یک تعدی - 3فصل 

ٔثبِی اص حشوز یه ثؼذی ثب ضشبة ثبثز:

  45 ثٝ سبػز ثش ویّٛٔشش 75 اص سا خٛد سشػز ثبثز ضشبة ثب اسٛٔجیّی   
  صٔبٖ ٚ حشوز ضشبة .دٞذ ٔی وبٞص ٔشش 88 فبغّٝ دس سبػز ثش ویّٛٔشش

آٚسیذ دسز ثٝ سا سشػز وبٞص ایٗ ثشای الصْ



شتاب ثاتت -حرکت یک تعدی - 3فصل 

اسز اخسبْ آصاد سمٛط ،  ثبثز ضشبة ثب ثؼذی یه حشوبر خّٕٝ اص  
  .اسز صٔیٗ سغح ٔدبٚس

 اسز دبییٕٗٞٛاسٜ ثٝ سٕز  سمٛط آصاددس حشوز  ضشبةخٟز  .

اسز ٚ ثب  ٌشا٘یخسٕی سا وٝ سمٛط آصاد ٔی وٙذ ٘بضی اص  ضشبةg  
.ٕ٘بیص ٔی دٞٙذ



سقًط آزاد - 3فصل 

ّٝاخسبْ دس غیبة ٔمبٚٔز  سٕبْ  سمٛط آصاد٘طبٖ داد وٝ دس حشوز  ٌبِی
  g=9.8 m/s2ضشبة ثبثز ثذٖٚ سٛخٝ ثٝ ا٘ذاصٜ ، ٚصٖ ٚ یب ضىُ ثب  ٞٛا،

.حشوز ٔی وٙٙذ



سقًط آزاد - 3فصل 

ٔثجز خٟز ایٙىٝ فشؼ ثب ٚ ثبثز ضشبة ثب حشوز ٔؼبدالر اص اسشفبدٜ ثب  
  ضشٚع دس ایٙىٝ فشؼ ثب ٚ ( ay=-g) ضٛد فشؼ ثبال سٕز ثٝ ٞب y ٔحٛس

:حشوز ٔؼبدالر ( y0=0) ثبضذ ٔىبٖ ٔجذاء دس رسٜ حشوز



سقًط آزاد - 3فصل 

ٓٔثبِی اص حشوز سمٛط آساد دس أشذاد لبئ.
دشسبة ثبال سٕز ثٝ ثب٘یٝ ثش ٔشش 12 اِٚیٝ سشػز ثب سا سٛدی ضخػی     

٘مغٝ، ثبالسشیٗ ثٝ سٛح سسیذٖ صٔبٖ ٞٛا، ٔمبٚٔز اص ٘ظش غشف ثب وٙذ ٔی 
٘مغٝ ثبالی  ٔششی 5 فبغّٝ ثٝ ای ٘مغٝ دس سٛح سسیذٖ صٔبٖ ٚ اٚج اسسفبع 

  .وٙیذ ٔحبسجٝ دشسبة 
 :حُ



حرکت در صفحَ -4فصل



دشکت دس ففذَ -4فقل

خبثدبیی، سشػز ٚ ضشبة•
حشوز ثب ضشبة ثبثز دس غفحٝ•
حشوز دشسبثی•
حشوز دایشٜ ای یىٙٛاخز•
سشػز ٘سجی ٚ ضشبة•



جاتجایی، سرعت ٍ شتاب -4فصل

 َدس دشکت دّ ثؼذی ، هغیش دشکت دسففذxy  اعت

عشػت ّ ؽتبة داسای دّ هْلفَ هی  -ّ ثشداسُبی هکبى

ثبؽٌذ
ومایش تردار مکان:



جاتجایی، سرعت ٍ شتاب -4فصل

ٕ٘بیص سشػز ٔشٛسظ



جاتجایی، سرعت ٍ شتاب -4فصل

أشذاد خظ ٕٔبس ثش ٔسیشدس ٞش ٘مغٝ اص ٔسیش حشوز دس  سشػز ِحظٝ ای    
.دس آٖ ٘مغٝ اسز



جاتجایی، سرعت ٍ شتاب -4فصل

اسز ِٔٛفٝ دٚدس حشوز دٚ ثؼذی داسای  ضشبة ِحظٝ ای:



 حرکت تا شتاب ثاتت در صفحِ -4فصل 
 ،ٌتسرگی ي جُت شتاب در ایه حرکت درحیه حرکت ررa تغیر ومی کىذ  

.مقادیر ثاتتی َستىذ ayي   axیعىی 

  کٍ تطًر َمسمان تا شتاب ثاتت  مجمًع دي حرکتایه حرکت را می تًان ،

.اوجام می شًد ، در وظر گرفت دي راستای عمًد تر َمدر 



حرکت تا شتاب ثاتت در صفحِ -4فصل 

 ِٔٛفٝ ٞبیx  ٚy  ٝثشداس ٔىبٖ ٚ سشػز ِحظٝ ای رسٜ ای وٝ دس غفح ،xy  
:ثب ضشبة ثبثز حشوز ٔی وٙذ 

  ، پارامتر دردي مجمًعٍ معادالت حرکت فًقt یکی است  .



حرکت تا شتاب ثاتت در صفحِ -4فصل 

 دسشٝ ٔؼبدالر ِٔٛفٝ ای سا ٔی سٛاٖ ثٝ غٛسر ثشداسی ثیبٖ وشد:



حرکت پرتاتی -4فصل 

 حشوز دشسبثیدس ٔسیش خٕیذٜ،  ضشبة ثبثزیىی اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی حشوز ثب  
.اسز 



حرکت پرتاتی -4فصل 

ٔدبٚسر دس ٔبیُ ثغٛس وٝ اسز ای رسٜ ثؼذی دٚ حشوز دشسبثی حشوز 

  .ٌشدد ٔی ٘ظش غشف ٞٛا ٔمبٚٔز اثش اص ٚ ضٛد ٔی دشسبة ٞٛا ثٝ صٔیٗ سغح



حرکت پرتاتی -4فصل 

 دس حشوز دشسبثی یه رسٜ، ضشبة داسای ٔمذاسg  ٚ خٟز آٖ ٕٞٛاسٜ  اسز
اسز   ثٝ سٕز دبییٗ



حرکت پرتاتی -4فصل 

ثشداس  سشػز  ٕٔبس ثش ٔسیشاسز ٚ  ضىُ سٟٕیحشوز دشسبثٝ  ٔسیش. 



حرکت پرتاتی -4فصل 

 ٚ خٟز ٔثجز اٌش خٟز حشوز دس غفحٝ لبئٓ ثبضذyفشؼ ضٛد   ٞب ثٝ سٕز ثبال
ay=-g  ٚax=0 اسز

 ضشٚع حشوز رسٜ دس ٔجذا ء ٔىبٖ ثبضذاٌش فشؼ ضٛد دسx0=y0=0  دس ایٗ غٛسر ،
:ػجبسر اسز اص  x  ٚyٔؼبدالر حشوز دس أشذاد 



حرکت پرتاتی -4فصل 

سؼییٗ ضىُ ٔسیش حشوز دشسبثٝ ٚ ثذسز آٚسدٖ ٔؼبدِٝ ٔسیش:
ُح:

اص دٚ ٔؼبدِٝ صیش ٔؼبدِٝ ٔسیش ثذسز ٔی آیذ tثب حزف     



حرکت پرتاتی -4فصل 

ٝٔحبسجٝ ثشد افمی دشسبث:

 ٖثب لشاس دادy=0  ٚx=R ثشد دشسبثٝ ثٝ دسز ٔی   دس فشَٔٛ ٔؼبدِٝ ٔسیش
.آیذ



حرکت پرتاتی -4فصل 

  َچٙذ ٔثب
  5ویّٛٔشش ثش سبػز دس اسسفبع  430ٞٛادیٕبیی ثب سشػز افمی  -1ٔثبَ            

ثسشٝ غزا سحز چٝ صاٚیٝ دیذی  . ویّٛٔششی ثسشٝ غزایی سا سٞب ٔی وٙذ 
  سٞب ضٛد سب ثٝ ٞذف ثشخٛسد وٙذ؟



حرکت پرتاتی -4فصل 

ُح:



حرکت پرتاتی -4فصل 

َٔشش ثش ثب٘یٝ اسز ٔی خٛاٞذ   5/4ضخػی وٝ حذاوثش سشػز اٚ  -2ٔثب

اص ثبالی ثبٔی ثٝ دطز ثبْ دیٍش ثذشد  آیب ایٗ دشش ٔٛفمیز آٔیض اسز؟



حرکت پرتاتی -4فصل 

ُثب لشاس دادٖ          ٚ : حy=-4.8 m خٛاٞیٓ داضز:

 ٖٛچx<6.2 m  ثذسز آٔذ دشش ٔٛفمیز آٔیض ٘یسز      



حرکت پرتاتی -4فصل 

َٔسیش حشوز دشسبثی یه سٛح فٛسجبَ سا ٘طبٖ ٔی   3ضىُ صیش  -3ٔثب
دٞذثب غشف ٘ظش وشدٖ اص ٔمبٚٔز ٞٛا ٔسیشٞب سا اص ثضسي ثٝ وٛچه ثش  

اسبس ٔٛاسد صیش ٔشست وٙیذ
صٔبٖ دشٚاص( اِف      

ِٔٛفٝ ػٕٛدی سشػز اِٚیٝ( ة        
ِٔٛفٝ افمی سشػز اِٚیٝ( ج        
ا٘ذاصٜ سشػز اِٚیٝ( د        

:خٛاة             



حرکت دایرُ ای یکٌَاخت -4فصل 

 خٟز آٖاسز ِٚی  ا٘ذاصٜ سشػز ثبثزدسحشوز دایشٜ ای یىٙٛاخز  
.ٔی وٙذ سغییشٕٞٛاسٜ 



حرکت دایرُ ای یکٌَاخت-4فصل 

چٖٛ خٟز سشػز سغییش ٔی وٙذ ، رسٜ داسای ضشبة خٛاٞذ ثٛد:

ٔحبسجٝ ا٘ذاصٜ ضشبة:



حرکت دایرُ ای یکٌَاخت-4فصل 

ُح:



حرکت دایرُ ای یکٌَاخت-4فصل 

ادأٝ حُ ٔحبسجٝ ضشبة دس حشوز دٚسا٘ی یىٙٛاخز:

 ثشای ٔحبسجٝ ضشبة  . سا ثٝ ثذسز ٔی دٞذ ضشبة ٔشٛسظٔحبسجبر ثبال
ثٝ           ِحظٝ ای ثبیذ      سا ثٝ سٕز غفش ٔیُ ثذٞیٓ دس ایٗ غٛسر

سٕز یه ٔیُ ٔی وٙذ

 اسز ضشبة ثٝ سٕز ٔشوض دٚساٖثٝ ٔؼٙی ایٗ اسز وٝ  ٔٙفیػالٔز



حرکت دایرُ ای یکٌَاخت-4فصل 

َٔثب:
 ویّٛٔششی اص سغح صٔیٗ   200سشػز یه ٔبٞٛاسٜ صٔیٙی سا وٝ دس اسسفبع

ٔشش ثش ٔدزٚس ثب٘یٝ اسز، سا حسبة وٙیذ   g=9.2لشاس داسد ٚ دس آ٘دب 
RE=6400 km)      .)

ُح:



سرعت ًسثی ٍ شتاب -4فصل 

٘بظش ٚالغ دس چبسچٛة ٔشخغB  ثب سشػز ثبثزvBA   ٘سجز ثٝ ٘بظش ٚالغ دس
ساثغٝ ثیٗ سشػشٟبیی وٝ آٖ دٚ ثشای  . دس حشوز اسز  Aچبسچٛة ٔشخغ 

  ثٝ غٛسر صیش اسز ا٘ذاصٜ ٔی ٌیش٘ذ pرسٜ 



سرعت ًسثی ٍ شتاب-4فصل 

 ٘سجز ثٝ یىذیٍش ثب سشػز  ٔی ثبضٙذ یؼٙی  چٛثٟبی ٔشخغ ِخزچٖٛ چبس
حشوز ٔی وٙٙذ ٔطشك صٔب٘ی ٔؼبدِٝ سشػشٟب ٔؼبدِٝ ضشبة صیش سا ٔی   ثبثز
.دٞذ

یىذیٍش ثٝ ٘سجز وٝ ٔشخؼی چٛثٟبی چٟبس رس ٘بظشیٗ ٔطبٞذٜ دس  
  ثشای سا یىسب٘ی ضشبة (ایٙشسی چٛة چبس) وٙٙذ ٔی حشوز ثبثز ثبسشػز

   .وٙٙذ ٔی ٌیشی ا٘ذاصٜ ٔشحشن رسار



سرعت ًسثی ٍ شتاب-4فصل 

ٔثبِی ثشای سشػز ٘سجی  :

َلغت ٕ٘ب ی یه ٞٛادیٕب ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ ٞٛادیٕب ثٝ سٕز ضشق   -ٔثب
سشػز سٙح ٞٛا ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ سشػز ٞٛادیٕب ٘سجز  . حشوز ٔی وٙذ 

ویّٛٔشش  65ویّٛٔشش ثش سبػز اسز سشػز ثبد ٘سجز ثٝ صٔیٗ  215ثٝ ٞٛا 
ثش سبػز ٚ ثٝ سٕز ضٕبَ اسز  

سشػز ٞٛادیٕب ٘سجز ثٝ صٔیٗ سا ثذسز آٚسیذ  ( اِف      
خّجبٖ دس چٝ خٟشی  . اٌش خّجبٖ ثخٛاٞذ ثٝ سٕز ضشق حشوز وٙذ ( ة      

 ثبیذ ٞٛادیٕب سا ٞذایز وٙذ



سرعت ًسثی ٍ شتاب-4فصل 

ُ(:اِف)ح



سرعت ًسثی ٍ شتاب-4فصل 

ُ(:ة)ح



1 -دیٌاهیک ررٍ –5فصل 



1 -دیٌاهیک ررٍ –5فصل 

ٔىب٘یه والسیه•
ٔؼشفی چٙذ ٘یشٚ•
لبٖ٘ٛ اَٚ ٘یٛسٗ•
لبٖ٘ٛ دْٚ ٘یٛسٗ•
لبٖ٘ٛ سْٛ ٘یٛسٗ•
دسشٍبٜ یىبٞبی ٔىب٘یىی•
ثؼضی وبسثشدٞبی لٛا٘یٗ ٘یٛسٗ•



مکاویک کالسیک–5فصل 

دیٙبٔیهٚ  سیٕٙبسیه: ٔىب٘یه ضبُٔ دٚ لسٕز اسز

حشوز اسزسٛغف سیبضی   سیٕٙبسیه

 ُحشوز ٔٛسد ثحث لشاس  دیٙبٔیهیؼٙی  ػُّ حشوزدس ایٗ فػ
. ٔی ٌیشد



مکاویک کالسیک–5فصل 

 اسز ٔىب٘یه وٛا٘شٕیدس لّٕشٚ  رسار وٛچهثشسسی حشوز  .

   ٔىب٘یه ٘سجیشیدس  سشػشٟبی ثبالثشسسی حشوز رسار دس 
.ثشسسی ٔی ٌشدد وٝ دس ایٙدب ثٝ آٖ ٕ٘ی دشداصیٓ

 رسار ثسیبس وٛچه ٚ دس سشػشٟبی ٘ضدیه ثٝ سٛغیف حشوز
.٘سجیشی اسز سشػز ٘ٛس دس لّٕشٚ ٔىب٘یه وٛا٘شٕی



مکاویک کالسیک–5فصل 

ٜدس ٔىب٘یه والسیه ثٝ ضشح صیش اسز ٔسئّٝ ػٕذ  :

 سا ثب سشػز اِٚیٝ  ....(خشْ ، ثبس ، ٚ)ٔطخػبر ٔؼّْٛ رسٜ ای ثب
ٔی خٛاٞیٓ حشوز  .  لشاس ٔی دٞیٓ ٔحیظ وبٔال ٔؼّٛٔیٔؼیٗ دس 

 سشػز ٚ ٔىبٖ آٖ سا ثٝ غٛسر سبثؼی اص صٔبٖثؼذی رسٜ یب 
. ثیبثیٓ



مکاویک کالسیک–5فصل 

ٚخسٓ ٔی ضٛد ثبػث سغییش حشوزػبّٔی اسز وٝ  ٘یش .

 ْٔؼیبسی اص ٔیضاٖ ٔمبٚٔز خسٓ دس ٔمبثُ سغییش یه خسٓ  خش
.اسز حشوز

 ٜثش خسٕی اثش وٙذ ، ٞش وذاْ ٔسشمال ضشبثی ثٝ  چٙذ ٘یشٚٞشٌب
ضشبة ثش آیٙذ ، حبغُ خٕغ ثشداسی ایٗ ضشبثٟب . خسٓ ٔی دٞٙذ 

        . اسز



معرفی چىد ویري–5فصل 

 ٖ٘یشٚی ٚص(w : )
  ثش خسٓ  عشف صٔیٗ٘یشٚییىٝ اصm ثٝ سٕز

.دبییٗ ٚاسد ٔی ٌشدد        

g  :اسز ضشبة خسٓ دس سمٛط آصاد. 

                                                       



معرفی چىد ویري–5فصل 

 ٘یشٚی ػٕٛدی(N  ) یب ٘یشٚی ػىس اِؼُٕ سغح:  
خسٓ ثش ضٛد ٔی فطشدٜ آٖ سٚی خسٓ وٝ سغحی اص وٝ ٘یشٚی 

 .اسز سغح ثش ػٕٛد ٕٞٛاسٜ ٘یشٚ ایٗ خٟز ، ٌشدد ٔی ٚاسد



معرفی چىد ویري–5فصل 

 ٘یشٚ ی اغغىبن(f ) :
دس  ( ٔٛاصی سغح) ٘یشٚی اص عشف ٚلشی خسٕی سٚی یه سغح ٔی ِغضد      

وٝ آٖ سا ٘یشٚی   خالف خٟز حشوز احشٕبَ خسٓ ثشخسٓ ٚاسد ٔی ضٛد
  .اغغىبن ٌٛئیٓ



معرفی چىد ویري–5فصل 

 ٖ٘یشٚی وطص سیسٕب(T ) :
عٙبة  وٝ خسٓ  سا ٔی وطذ د س ٘مغٝ اسػبَ عشف عٙبثی٘یشٚی اسز وٝ اص    

.اسز أشذاد عٙبة، ثش خسٓ ٚاسد ٔی ضٛد ٚ دس ثٝ خسٓ



ویًته ايلقاوًن  - 5فصل 

 ْیؼٙی یه ٘مغٝ ٔبدی ثذٖٚ ثؼذ فشؼ ٔی ضٛد رسٜدس لٛا٘یٗ ٘یٛسٗ اخسب.
 رسٜ ٔطخع ٔی ضٛد ٔحیظحشوز یه رسٜ سٛسظ.
 ٜآٖ ٔی   ضشبةٚاسد ٔی ضٛد ٚ ثبػث  ٘یشٚاص عشیك ٔحیظ اعشاف رسٜ ثش رس

.ٌشدد
 ٖٛ٘٘یٛسٗ اَٚلب:

اٌش ثشایٙذ ٘یشٚٞبی خبسخی ٚاسد ثش یه خسٓ غفش ثبضذ خسٓ اٌش سبوٗ      
اسز،سبوٗ ٚ اٌش دس حبَ حشوز یىٙٛاخز ٔسشمیٓ اِخظ اسز ثٝ حشوز  

.یىٙٛاخز خٛد ادأٝ ٔی دٞذ
      



ًیَتي دٍمقاًَى  - 5فصل 

قاوًن ديم ویًته:
تاشذ جسم تحت تاثیر  F∑تراتر   mتر جسمی تٍ جرم  ياردویريَای  ترایىذاگر      

در جُت  ترایىذ ویريَا می گیرد کٍ اوذازٌ شتاب تا جرم   aایه ترایىذ شتاب 
جسم وسثت عکس ي تا ویري وسثت مستقیم دارد

 ي اسکالر قاوًن ديم ویًته مًلفٍ ایمعادالت :



ًیَتي سَمقاًَى  - 5فصل 

 ویًته سًمقاوًن:

جُت  مسايی در خالفکىشُای متقاتل دي جسم تر َم َمًارٌ     
.یکذیگروذ



ًیَتي سَمقاًَى  - 5فصل 

ْٛٔثبِی اص لبٖ٘ٛ س :
.  ثش سٚی سغح ٔیض دس حبَ سىٖٛ لشاس داسد cد سضىُ صیش خسٓ         

.٘یشٚٞبی ٚاسد ثش خسٓ ٚ ػىس اِؼُٕ آٖ ٘یشٚٞب سسٓ وٙیذ
  



ًیَتي سَمقاًَى  - 5فصل 

د سb  )دس  ٚاسد ثش خسٓ ٘یشٚٞبی ٚc  ) ٚd  ) ٖػىس اِؼُٕ آ
.سسٓ ضذٜ اسز ٘یشٚٞب



ًیَتي سَمقاًَى  - 5فصل 

 دسc  ) ٚd  ) ٓػىس اِؼُٕ ٘یشٚٞبی ٚاسد ثش خسc    ٕٞشاٜ ثب
.سسٓ ضذٜ اسز ٘یشٚٞبی ٚاسد ثش آٖ



دستگاُ یکاّای هکاًیکی– 5فصل 

یب  ٔششیه: سٝ سیسشٓ ا٘ذاصٜ ٌیشی دس ٔىب٘یهMKS ،یب  ٌٛسیCGS ،
.اٍّ٘یسی

 سیسشٓ ٔششیه ٚاحذٞبی اغّیدس  :
ثش حست ٔشش: عَٛ         
ثشحست ویٌّٛشْ: خشْ        
ثش حست ثب٘یٝ: صٔبٖ      
ٗٚاحذ ٘یشٚ دس ٘یٛس(N )  اسز وٝ یه ٘یٛسٗ ٘یشٚیی اسز وٝ ثٝ خشْ سه

.ویّٛ ٌشْ ضشبة یه ٔشش ثش ٔدزٚس ثب٘یٝ ٔی دٞذ



دستگاُ یکاّای هکاًیکی - 5فصل 

 سیسشٓ ٌٛسی ٚاحذٞبی اغّیدس  :

ثش حست سب٘شیٕشش : عَٛ       
ثشحست ٌشْ: خشْ      
ثش حست ثب٘یٝ: صٔبٖ      

 اسز وٝ یه دیٗ ٘یشٚیی اسز وٝ ثٝ خشْ یه ٌشْ   دیٗٚاحذ ٘یشٚ دس
.ضشبة یه سب٘شیٕشش ثش ٔدزٚس ثب٘یٝ ٔی دٞذ



دستگاُ یکاّای هکاًیکی - 5فصل 

 سیسشٓ اٍّ٘یسی ٚاحذٞبی اغّیدس: 

ثش حست فٛر : عَٛ    
ثشحست دٛ٘ذ: ٘یشٚ    
ثش حست ثب٘یٝ: صٔبٖ    



دستگاُ یکاّای هکاًیکی - 5فصل 

قاوًن ديم ویًتهکمیتُا در  ياحذَای:

     



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

ترای حل مسائل مًارد زیر را اوجام می دَیم:

دسلبٖ٘ٛ   (mوٝ حشوشص ٔٛسد ٘ظش اسز     خسٕیسؼییٗ  -1    
(.دْٚ ٘یٛسٗ

ثٝ ٔٙظٛس سؼییٗ  ٔحیظ  ٔسشمیٓ   اعشاف خسٓٔطخع وشدٖ  -2   
(.  ٔی ثبضذ صٔیٗیىی اص ٔحیغٟب ٕٞٛاسٜ )٘یشٚٞب ی ٚاسد ثش آٖ



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

 ْٚادأٝ  ٔٛاسد حُ ٔسبئُ دس لبٖ٘ٛ د:

ٔٙبست  اسز وٝ خٟز )  سیسشٓ ٔخشػبر ٔٙبستسؼییٗ  -3     
 ay=0ٞب دس خٟز ضشبة ثبضذ دس ایٗ غٛسر  xٔثجز  ٔحٛس 

,ax=a  اسز.)
یب سسٓ وّیٝ ٘یشٚٞبی ٚاسد  آصاد–ٕ٘ٛداس خسٓ سسٓ  - 4    

.  یشخسٓ دس سیسشٓ ٔخشػبر ٔٙبست



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

 ْٚادأٝ  ٔٛاسد حُ ٔسبئُ دس لبٖ٘ٛ د:

دس أشذاد ٞش یه اص  سدضیٝ ٘یشٚٞب ٚ ثذسز آٚسدٖ ِٔٛفٝ ٞب -5     
.  ٔحٛس ٞبی سیسشٓ ٔخشػبر

: لبٖ٘ٛ ٘یٛسٗ  اسشفبدٜ اص سٚاثظ ِٔٛفٝ ای -6    

 



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

ٗچٙذ ٔثبَ ثشای وبسثشد لٛا٘یٗ ٘یٛس  
ثشسٚی سغح ٔیض ثذٖٚ اغغىبوی لشاس داسد ٚ   M=3.3kgخسٓ  -1ٔثبَ       

.  ٚغُ اسز  m=2.1kgسٛسظ عٙبثی ٚ لشلشٜ ثذٖٚ اغغىبوی ثٝ خسٓ 
.آٚسیذ ضشبة ٞش یه اص اخسبْ ٚ ٘یشٚی وطص عٙبة سا ثذسز



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

ُ٘خسز خسٓ : حM ٓسا ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛضٛع ا٘شخبة ٔی وٙی:



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

 ٓخسm ٓسا ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛضٛع ا٘شخبة ٔی وٙی:



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 
 ضشبة ٚ ٘یشٚی وطص سیسٕبٖ  ثٝ دسز( 2)ٚ ( 1)اص سٚاثظ

:ٔی آ یذ    



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

َخسٓ دس : 2  ٔثب M=33kg ٚ m=3.2kg ثذٖٚ ٔیض سغح سٚی  
  ٚاسد m خسٓ ثش أشذادافك دس ٘یشٚ دسز ثب اٌش . داس٘ذ لشاس اغغحىبوی

  ضشبة ثب ٚ وٙذ حشوز ثٝ ضشٚع سىٖٛ حبِز اص ٔدٕٛػٝ ٚ ( FHS) وٙیٓ
  ٘یشٚٞبیی خفز ( a : وٙذ عی ثب٘یٝ 7/1 سصٔبٖ د سا d=77cm فبغّٝ ثبثز

  ( m c خسٓ ثش دسز اص ٚاسد ٘یشٚی ( b وٙیذ ٔطخع سا ٚاوٙص -وطص
  خسٓ ثش ٚاسد خبِع ٘یشٚی ( d) وٙذ ٔی ٚاسد M ثش m خسٓ وٝ ٘یشٚی

mآٚسیذ دسز ثٝ سا
  



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 
a  )ٚاوٙص سا ٔطخع وٙیذ -خفز ٘یشٚٞبیی وطص.

   :حُ     



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 
b  )ٓ٘یشٚی ٚاسد اص دسز ثش خس m  

:حُ        



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 
c   ) ٓ٘یشٚی وٝ خسm  ثشM  ٚاسد ٔی وٙذ(d  )  ٘یشٚی خبِع ٚاسد ثش

.سا ثٝ دسز آٚسیذmخسٓ  
:حُ    



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

 جرم   -3مثالm=15kg  تًسط ریسمان َایی آيیختٍ شذٌ است
.ویريی کشش در َر ریسمان را تذست آيریذ



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

محیط اطراف جسم طىاب ي زمیه است پس تر آن دي ویري يارد می شًد: حل. 



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

 ُادأٝ ح:



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

ُادأٝ ح:



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

 جرم  –4هثالm=15kg  تْسط ریسواًی ّدر سطح شیثذار ّ تذّى
( bکشش ریسواى  (  aاگر  تاشذ . اصطحکاک ًگَ داشتَ شذٍ است

اگر ریسواى ( cًیرّی را کَ سطح تر جسن ّارد هی کٌذ را  تذست آ ّریذ 
قطع شْد شتاب حرکت جسن چقذ راست؟ 



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

a )  کشش ریسواىb ) ًیرّیی  کَ سطح تر جسن ّارد هی کٌذ را  تذست
.آ ّریذ

:جسن ساکي است پس ًیرُّای ّارد تر آى صفر است: حل    



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

 ُادأٝ ح:  
:  x ٚyسػٛیش ٘یشٚٞب دس أشذاد         



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

c ) اگر ریسواى قطع شْد شتاب حرکت جسن چقذ راست؟

ُح:



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

ُادأٝ ح:

 ضشبة دس خالف خٟز ثٝ ٔؼٙی ایٗ اسز وٝ  ٔٙفی ضشبةػالٔز
.اسز ٞب xٔثجز ٔحٛس 

  ٕٝٞب٘ٙذ ٔٛسد سمٛط آصاد ، ضشبة خسٓ ٔالحظٝ ٔی وٙیٓ و
 ٔسشمُ اص خشْ آٖ اسز



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

 دٚ خشْ ٘بٔسبٚی ثٝ ٚسیّٝ سیسٕب٘ی وٝ اص سٚی لشلشٜ ثذٖٚ   –5هثال
اغغىبن ٚ ثذٖٚ خشٔی ٌزضشٝ اسز ، ثٝ ٞٓ ٚغُ ضذٜ ا٘ذ ضشبة ٚ٘یشٚی  

   .وطص عٙبة سا ثذسز آٚسیذ



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

ُح:   
ٔحیظ اعشاف ٞش یه اص ٚص٘ٝ ٞب سیسٕبٖ ٚ صٔیٗ اسز دس ة سٞش یه دٚ        

.  ٘یشٚی ٚصٖ ٚوطص  عٙبة ٚاسد ٔی ضٛد



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

ُادأٝ ح:
:خٟز ضشبة خسٓ ثضسٌشش ثٝ سٕز دبییٗ اسز   



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

ُادأٝ ح:
:ثبخٕغ وشدٖ دٚ ساثغٝ لجُ ضشبة ٚوص سیسٕبٖ ثٝ دسز ٔی آیذ      



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 
 ضخػی ثٝ خشْ   –6هثالm=72.2kg   سٚی سشاصٚیی داخُ آسب٘سٛسی

دس ساسشبی لبئٓ حشوز ٔی وٙذ ، ایسشبدٜ اسز ػذدی سا وٝ   aوٝ ثب ضشبة 
ضشبة غفش ( aسا دس ٞش یه اص ٔٛاسد ( ٚصٖ ظبٞشی ) سشاصٚ ٘طبٖ ٔی دٞذ 

ٚ آسب٘سٛس ثب سشػز ثبثز ثٝ سٕز ثبال یب دبییٗ حشوز ٔی وٙذ دس ایٗ  
ضخع یىسبٖ اسز  (  W)ٚ ٚصٖ حمیمی(  N)حبِز ٚصٖ ظبٞشی 

B   ) آسب٘سٛسی ثب ضشبةa=3.2m/s2  وٝ خٟز حشوز آٖ ثٝ سٕز
یؼٙی آسب٘سٛس داسای حشوز سٙذ ضٛ٘ذٜ ثٝ سٕز ثبال یب حشوز  ) ثبالسز 

آسب٘سٛس ثب ضشبة ( cد سحشوز اسز (  وٙذ ضٛ٘ذٜ ثٝ سٕز دبییٗ 
a=3.2m/s2  یؼٙی آسب٘سٛس داسای  ) وٝ خٟز آٖ ثٝ سٕز دبییٗ اسز

  (حشوز سٙذ ضٛ٘ذٜ ثٝ سٕز دبییٗ ٚ حشوز وٙذ ضٛ٘ذٜ ثٝ سٕز ثبال اسز 
.دس حشوز اسز



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

    a )  ضشبة غفش ٚ آسب٘سٛس ثب سشػز ثبثز ثٝ سٕز ثبال یب دبییٗ حشوز ٔی
.وٙذ

ُدس ایٗ حبِز ٚصٖ ظبٞشی  :ح(N  )ٚصٖ حمیمی ٚ(W  )  ٖضخع یىسب
  .اسز



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

b) آسب٘سٛسی ثب ضشبةa=3.2m/s2   وٝ خٟز حشوز آٖ ثٝ سٕز
یؼٙی آسب٘سٛس داسای حشوز سٙذ ضٛ٘ذٜ ثٝ سٕز ثبال یب حشوز  ) ثبالسز 

.د سحشوز اسز(  وٙذ ضٛ٘ذٜ ثٝ سٕز دبییٗ 
ثش   N  ٚmgٔحیظ اعشاف ضخع سٟٙب سشاصٚ صٔیٗ اسز دس دٚ ٘یشٚی : حُ

    .ضخع ٚاسد ٔی ضٛد ٚ ٕٞبٖ ٚصٖ ظبٞشی اسز



 تعضی کارتردّای قَاًیي ًیَتي - 5فصل 

c) ضشبة ثب آسب٘سٛس a=3.2m/s2 ٝاسز دبییٗ سٕز ثٝ آٖ خٟز و
یؼٙی آسب٘سٛس داسای حشوز سٙذ ضٛ٘ذٜ ثٝ سٕز دبییٗ ٚ حشوز وٙذ ضٛ٘ذٜ  )  

.دس حشوز اسز( ثٝ سٕز ثبال اسز 
   :حُ  



2-دیٌاهیک ررُ  - 6فصل 



2-دیٌاهیک ررُ  - 6فصل 
٘یشٚٞبی اغغىبن
دیٙبٔیه حشوز دٚسا٘ی یىٙٛاخز



ًیرٍّای اصطکاک  - 6فصل 

 کَ سّی آى  یک عيخ ثش عيخ دیگشًیشّیی کَ اص

لشاس داسد ّاسد هی ؽْد ّ ثب دشکت آى هخبلفت هی کٌذ 

.ًیشّی افيکبک ًبهٌذ

عيذی ثبػث ًیشّی  جْػ خْسدگیِبی هْلت

. افيکبک هی ؽْد



ًیرٍّای اصطکاک - 6فصل 

  جِت ًیشّی افيکبک هْاصی عيخ ّ د سخالف جِت

.دشکت ادتوبلی جغن اعت

اًْاع ًیشُّبی افيکبک

ًیشّی افيکبک اعتبتیک کَ دس دبلت  -1

جغن ّاسد هی ؽْدعکْى ثش 

اکش جغن عبکي ثبؽذ ًیشّی افيکبک اعتبتیک ففش    

اعت  



ًیرٍّای اصطکاک - 6فصل 

  ًیشّی ّاسد ؽذٍ ثش جغن ثَ اًذاصٍ ای ًیغت کَ جغن سا

.fs=Fثَ دشکت ّا داسد د سایي دبلت ًیشّی 

  ثب افضایؼF  ًیشّیfs    ًیض افضایؼ هی یبثذ



ًیرٍّای اصطکاک - 6فصل 

2-ًیشّی افيکبک اعتبتیک هبکضیون (fsm  : )  ًیشّی

افيکبکی اعت کَ ثش جغن دس آعتبًَ دشکت ّاسد هی 

.گشدد

      

مشیت افيکبک اعتبتیک اعت کَ ثَ جٌظ  :       



ًیرٍّای اصطکاک - 6فصل 

3- ًیشّی افيکبک جٌجؾی(fk )  :  کَ ثش جغن دس دبل

دشکت ّاسد هی گشدد ّ همذاس آى  

مشیت افيکبک جٌجؾی   :        

N :  ًیشّی ػکظ الؼول عيخ



ًیرٍّای اصطکاک - 6فصل 

ًیشّی افيکبک جٌجؾی (fk )  ّfsm ْثَ ًیشّی جل

ًیشّی فؾبسًذٍ جغن ثش ثغتگی ًذاسد تٌِب ثَ (  F)ثشًذٍ 

: ثغتگی داسد ّ جٌظ عيْح( N)عيخ 



ًیرٍّای اصطکاک  - 6فصل 

 چٌذ هثبل: 

هی سا صاّیَ . داسد لشاس کتبثی سّی عکَ یک -1 هثبل  
   s   صاّیَ تذت عکَ کَ ؽْد هی هؾبُذٍ داد تغییش تْاى

 اعتبتیک افيکبک مشیت کٌذ هی لغضػ ثَ ؽشّع
.آّسیذ ثذعت سا کتبة ّ عکَ هیبى

 



ًیرٍّای اصطکاک  - 6فصل 

دل:



ًیرٍّای اصطکاک  - 6فصل 

اتْهجیل کَ ثب عشػت   -2هثبلv0  ٍدس اهتذاد جبد
هغتمیوی دشکت هی کٌذ ًبگِبى تشهض هی کٌذ ثيْسی  

گش .   کَ چشخِب لفل هی ؽًْذ ّ اتْهجیل هی لغضد 
فشك ؽْد ّ خو   6/0مشیت افيکبک جٌجؾی 

هتش ثبؽذ ، عشػت اّلیَ چمذس ثْدٍ  290لشهض اتْهجیل 
  اعت؟



ًیرٍّای اصطکاک  - 6فصل 

دل:  



ًیرٍّای اصطکاک  - 6فصل 

تْعو سیغوبًی کَ ا   m1= m2 = 14 kgدّ جشم  -3هثبل 
صیک لشلشٍ ثی ّصى ّ ثذّى افيکبک گزؽتَ ثَ 

دسجَ ثبؽذ   30یکذیگش ّفل ؽذٍ اًذ اگشصاّیَ ؽیت 
ًیشّی افيکبک ّ مشیت افيکبک جٌجؾی سا ثذعت  

.آّسیذ

 



ًیرٍّای اصطکاک  - 6فصل 

دل:



ًیرٍّای اصطکاک  - 6فصل 

 اص دّ ساثيَ لجل: 



دیٌاهیک حرکت دٍراًی  - 6فصل 
یکٌَاخت  

عشػت ثبثت دشکت رسٍ ای کَ ثب  ؽتبةv  ٍسّی دایش

ّ   عوت هشکض دّساىدس دشکت اعت ثَ  rثَ ؽؼبع  ای

:  همذاس آى ثبثت ّ ثشاثش

 ثبیذ   جغن ؽتبثذاسثب تْجَ ثَ لبًْى دّم ًیْتي ثَ ُش

ًیشّیی ّاسد ؽْد پظ ثش ایٌذ ّاسد ثش جغن دّساى کٌٌذٍ  

: آى  اًذاصٍّ  عوت هشکض دّساى ثبؽذثبیذ ثَ 



دیٌاهیک حرکت دٍراًی  - 6فصل 
یکٌَاخت  

  چٌذ ًکتَ د سدل هغبئل دیٌبهیک دشکت دّساًی

:یکٌْاخت

، ( هْمْع )دس لبًْى دّم ًیْتي  mُوبًٌذ لجل جشم  -1

  ًیشُّبی ّاسد ثش هْمْعاىشاف آى ّ ثٌبثشایي  هذیو

.سا هؾخـ ّ سعن هی کٌین 

آى د  x، کَ جِت  xy عیغتن  هختقبت هٌبعتیک  -2

اعت د سًظش گشفتَ ّ  ؽتبة جبًت ثَ هشکضسجِت 



دیٌاهیک حرکت دٍراًی  - 6فصل 
یکٌَاخت  

 اص دّ ساثيَ هْلفَ ای صیش ثشای ثذعت آّسدى هجِْل

هْسد ًظش اعتفبدٍ 

.  هی کٌین     

تْجَ ؽْد کَ ًیشُّبی جبًت ثَ هشکض اصهذیو اىشاف    



دیٌاهیک حرکت دٍراًی  - 6فصل 
یکٌَاخت  

چٌذ هثبل: 

آًّگ هخشّ ىی ػجبست اعت اص جغن کْچکی   -1هثبل    
 Lدس اًتِبی ًخی ثَ ىْل  vکَ ثب عشػت  mثَ جشم  

سّی دایشٍ افمی دّساى هی کٌذ دّسٍ تٌبّة آى سا 
.ثذعت آّسیذ



دیٌاهیک حرکت دٍراًی  - 6فصل 
یکٌَاخت  

دل:



دیٌاهیک حرکت دٍراًی  - 6فصل 
یکٌَاخت  

 ثب تمغن دّ ساثيَ لجل-اداهَ دل:



دیٌاهیک حرکت دٍراًی  - 6فصل 
یکٌَاخت  

  مشیت افيکبک الصم ثشای . گشدًَّ  -2هثبل
جلْگیشی اص عمْه ؽخـ د سگشدًَّ ؽکل صیش کَ ثب 

. هی چشخذ سا ثذعت آّسیذ vعشػت 

اگش مشیت افيکبک اعتبتیک هیبى  لجبط ّ گشدًَّ     
  عشػت دّساى الصم چمذس اعت؟. ثبؽذ  4/0



دیٌاهیک حرکت دٍراًی  - 6فصل 
یکٌَاخت  

 دل:

:هتش ثبؽذ  1/2ثب فشك ایٌکَ ؽؼبع دّساى      

    



دیٌاهیک حرکت دٍراًی  - 6فصل 
یکٌَاخت  

 اتْهجیلی ثَ جشم  - -3هثبلm=1600 kg   ثب عشػت
دس اهتذاد جبدٍ دایشّی هغيخ ثَ  v=20 m/sثبثت  
هیٌیون  . هتش د سدبل دّس صدى اعت  190ؽؼبع 

همذاسمشیت افيکبک اعتبتیک  ثیي چشخِب ّ جبدٍ 
چمذس ثبؽذ تب اتْهجیل ثَ عوت خبسج ًلغضد؟



دیٌاهیک حرکت دٍراًی  - 6فصل 
یکٌَاخت  

 دل:

         



دیٌاهیک حرکت دٍراًی  - 6فصل 
یکٌَاخت  

  ُوْاسٍ ًوی تْاى ثَ افيکبک اػتوبد کشد ثَ  - 4هثبل
ُویي دلیل د س عش پیچِب جبدٍ ُب سا ؽیت ػشمی هی 

دس ایي فْست صاّیَ ؽیت الصم چمذس ثبؽذ تب  . دٌُذ 
دس ًجْد افيکبک اتْهجیل ًلغضد

         



دیٌاهیک حرکت دٍراًی  - 6فصل 
یکٌَاخت  

 دل:

         



کار ٍ اًرشی–7فصل 



کار ٍ اًرشی–7فصل 

وبس ٘یشٚی ثبثز
 ٔٛسد یه ثؼذی–وبس ٘یشٚی ٔشغییش
 ا٘شطی–ا٘شطی خٙجطی ٚ لضیٝ وبس
ٖسٛا



کار ٍ اًرشی– 7فصل 

 دیٌبهیک یبفتي هکبى رسٍ ثَ فْست تبثؼی  هغئلَ اعبعی

.اعت اص صهبى

 

 ثبؽذ ، ثشادتی هی تْاى   ثبثت ّاسد ثش رسٍ ًیشُّبیاگش

اص لبًْى دّم ًیْتي ؽتبة ّ ثب اعتفبدٍ ا صهؼبدالت  

، هکبى ّ عشػت سا ثَ فْست   ؽتبة ثبثتدشکت ثب 

.تبثؼی اص صهبى ثذعت آّسد

 ٍؽتبة ًیض ،  ثبثت ًجبؽذاگش ًیشّ ُب ی ّاسد ثش رس

ّ فشهْلِبی دشکت ثب ؽتبة ثبثت فبدق   ثبثت ًیغت



کار ًیرٍی ثاتت  – 7فصل 

 ٍرسٍ ثبؽذ هبًٌذ  تبثغ هکبىاگش ًیشُّبی ّاسد ثش رس

هی   هفبُین کبس ّ اًشژیًیشّی گشاًؼ ّ ًیشّی فٌش اص 

.تْاى ثشای پیذا کشدى عشػت رسٍ اعتفبدٍ کشد

 ساعت ّ ًیشّی ّاسد ثش  اهتذاد خوفشك هی کٌین دس

ٌُگبهی  Fکبس ًیشّی رسٍ د سُوبى اهتذاد ّ ثبثت ثبؽذ 

هی گشدد  جبثجب dاًذاصٍ کَ رسٍ تذت ًبثیش آى ثَ 

 :ػجبست اعت اص



کار ًیرٍی ثاتت  – 7فصل 

 ثلکَ صاّیَ       اهتذاد دشکت ًجبؽذاگش ًیشّی ثبثت ّاسد ثش رسٍ دس

:  Fثب اهتذاد جبثجب ثغبصد کبس ًیشّی 

 کویتی ًشدٍ ای اعت کَ هی تْاًذ هثجت، هٌفی ّ یب کبس

.ثبؽذ  ففش

 صهیي ٌُگبهی کَ جغوی سا د سهمبثل عيخ صهیي عيخ

ّ ٌُگبهی کَ جغوی سا دس همبثل  ثبال هی ثشین کبس هثجت

ّ   صهیي پبییي هی آّسین کبس هٌفیعيخ 



کار ًیرٍی ثاتت  – 7فصل 

کیلْگشم سا اص عيخ   15هی خْاُین جغوی ثَ جشم  -هثبل

هتش تب استفبع  d=5/7ؽیت داس ثذّى افيکبکی ثَ ىْل   

هتشی ثب ًیشّی هْاصی عيخ ؽیت داس ثب عشػت   5/2

.کبس ًیشّی ّصى سا هذبعجَ کٌیذ. ثبثت ثبال ثجشین 

 



کار ًیرٍی ثاتت  – 7فصل 

دل   :



هَرد یک  –کار ًیرٍی هتغییر – 7فصل 
تعذی  

 ًَیشّ تبثؼی اص هکبى ثبؽذفشك هی کٌین ک ،F(x)  کبس

 ثَ ًميَ   xiایي تیشّ سّی جغن ٌُگبهی کَ جغن اص ًميَ 

xf  جبثجب هی گشدد ثشاثش اعت ثب :

 کبس ًیشّ ی هتغییش ثشاثش عيخ صیش هٌذٌیF(x)   ّد ّ

:x=xi   ّx=xfخو 



هَرد یک  –کار ًیرٍی هتغییر – 7فصل 
تعذی  

 سا  ًیشّی فٌشکبس  ًیشّی هتغییشثَ ػٌْاى هثبل اص کبس

.هذبعجَ هی کٌین

  ُش گبٍ ٌُتِبی فٌشی سا ثَ اًذاصٍ  لبًْى ُْکىجكx 

ًغجت ثَ ّمؼیت تؼبدلیؼ ثکؾین ّیب ثفؾبسین ، فٌش ثش  

هتٌبعت ثب تغییش   ًیشّییػبهلی کَ ثبػث تغییش ىْل آى 

: ّاسد هی کٌذ ىْل



هَرد یک  –کار ًیرٍی هتغییر – 7فصل 
تعذی  

فؾشدٍ هی ؽْد   ّلتی فٌشx <0  ّFاعت هثجت.

 کؾیذٍ هی ؽْد  ّلتی فٌشx>0 ّF اعت هٌفی  .



هَرد یک  –کار ًیرٍی هتغییر – 7فصل 
تعذی  

 دبلت تؼبدل اعت ّلتی فٌش دسx=0  ّF=0   اعت



هَرد یک  –کار ًیرٍی هتغییر – 7فصل 
تعذی  

 َکبس ًیشّی فٌش دسجبثجبیی اًتِبی آصاد آى اص ًميxi  َث

: xf ًميَ 

 

 0اگش  =xi    ّx  =xf  ایي کبس ثشاثش اعت ثب . ثبؽذ  :



هَرد دٍ –کار ًیرٍی هتغییر – 7فصل 
تعذی  

 کٌذ ّ اگش  اًذاصٍ ّ ُن جِت تغییشُن اص لذبً  ًیشّاگش

ثبؽذ دس ایي فْست   هغیش خویذٍجبثجبیی جغن یک 

ثشاثش   rfتب ًميَ  riکبس ًیشّ د سجبثجبیی جغن اص ًميَ 

:  اعت ثب 



–اًرشی جٌثشی ٍ قضیِ کار – 76فصل 

اًرشی  

یک جغن ىجك تؼشیف ثشاثش اعت ثب  اًشژی جٌجؾی:

 ثیبى لنیَ کبس اًشژی جٌجؾی: 

ّاسد ثش یک جغن ثشاثش اعت ثب  ًیشُّبی کبس ثش آیٌذ   
آى  تغییشات اًشژی جٌجؾی



–اًرشی جٌثشی ٍ قضیِ کار – 7فصل 

اًرشی  

اثجبت فنیَ دس دبلتی کَ ثشآیٌذ ًیشُّب ثبثت ثبؽذ:



–اًرشی جٌثشی ٍ قضیِ کار – 7فصل 

اًرشی  

 اًشژی جٌجؾی د سدبلت کلی –اثجبت لنیَ کبس:



–اًرشی جٌثشی ٍ قضیِ کار – 7فصل 

اًرشی  

 اًشژی جٌجؾی–هثبلی اص لنیَ کبس  

 کیلْگشم ثب عشػت  500آعبًغْس ثَ جشمv0= 4   هتش ثش
کبثل آعبًغْس  . ثبًیَ ثَ عوت پبییي دس دشکت اعت 

ثَ   g5/1ًبگِبى ؽل هی ؽْد ّ آعبًغْس ثب ؽتبة
دس ىی عمْه آى د . عوت پبییي دشکت هی کٌذ 

کبس  ( الف: هتشی عمْه ، هيلْة اعت  12سفبفلَ 
کبس  ( اًجبم ؽذٍ سّی آعبًغْس تْعو ًیشّی ّصى  ة

کبس کل اًجبم ؽذٍ ( اًجبم ؽذٍ تْعو ًیشّی کبثل ج
ًؾبى دُیذ کَ کب سثش آیٌذ ًیشّ ُب (سّی آعبًغْس د

اًشژی ( ٍ. ثشاثش کبس کل اًجبم ؽذٍ سّی آعبًغْس اعت



–اًرشی جٌثشی ٍ قضیِ کار – 7فصل 

اًرشی  

دل الف:



–اًرشی جٌثشی ٍ قضیِ کار – 7فصل 

اًرشی  

 دل ة:



–اًرشی جٌثشی ٍ قضیِ کار – 7فصل

اًرشی  

دل ج: )



–اًرشی جٌثشی ٍ قضیِ کار – 7فصل 

اًرشی  

        

 دل د: )



–اًرشی جٌثشی ٍ قضیِ کار – 7فصل 

اًرشی  

( :دل ٍ



–اًرشی جٌثشی ٍ قضیِ کار – 7فصل 

اًرشی  

  2/1کیلْگشم ثب عشػت ثبثت  7/5جغوی ثَ جشم  -2هثبل 
هتش ثش ثبًیَ سّی یک هیض افمی ثذّى افيکبکی هی  

ایي جغن ثب هتشاکن کشدى یک فٌش ثَ دبل عکْى  . لغضد 
ًیْتي ثش هتش ثبؽذ  4دس هی آیذ  اگش ثبثت ًیشّی فٌش 

چمذس هتشاکن هی ؽْد؟ 



–اًرشی جٌثشی ٍ قضیِ کار – 7فصل 

اًرشی  

    دل:



تَاى  – 7فصل 

 یک کویت اعکبلشآٌُگ صهبًی اًجبم کبس اعت ّ  تْاى 

.  اعت

صهبى  اًجبم ؽذٍ سا تمغین ثش  کل کبساگش :  تْاى هتْعو

.آى کٌین تْاى هتْعو ثذعت هی آیذ اًجبم

سا تْاى لذظَ ای  ُش لذظَتْاى دس :  تْاى لذظَ ای

.ًبهٌذ



تَاى  – 7فصل 

 دعتگبٍ دسSI ( عغیتن ثیي الوللی )اعت  ّادذ تْاى ّات

ّادذ اعت  گبُی اص  یک ژّل ثش یک ثبًیَکَ ثشاثش 

اعتفبدٍ هی ؽْد کَ اعت ثخبس

  کبس ثش دغت یکب ُبی تْاى مشثذس صهبى ًیض هی تْاى

:  کیلْ ّات عبػتثیبى کشد هثال 



تَاى  – 7فصل 

 مشة ًميَ ایسا ثَ فْست  تْاى لذظَ ایهی تْاى 

: صیش ًْؽت



   پایستگی اًرشی– 8فصل 



   پایستگی اًرشی– 8فصل 

٘یشٚٞبی دبیسشبس
ُا٘شطی دشب٘سی
دسشٍبٟٞبی دبیسشبس یه ثؼذی
دسشٍبٟٞبی دبیسشبس دٚ ثؼذی ٚ سٝ ثؼذی
دبیسشٍی ا٘شطی



ًیرٍّای پایستار  – 8فصل 

 اًجبم ؽذٍ تْعو  کبساعت کَ  پبیغتبسیک ًیشّ ٌُگبهی

دس . ثبؽذ هغیش ثغتَ ففشآى سّی یک رسٍ دس یک 

.غیش ایي فْست ًیشّ ًب پبیغتبس  اعت

 چْى هيبثك ؽکل ثب  . اعت فٌش  پبیغتبسهثال ًیشّی

فشك ًجْد افيکبک جغن ٌُگبم ثش گؾت ثَ ًميَ 

.   ؽشّع ُوبى عشػت اّلیَ  سا داسد



ًیرٍّای پایستار  – 8فصل 

  اًشژی جٌجؾی–لنیَ کبس دس ؽکل لجل، ثش ىجك   ،

اعت چْى تغییش اًشژی  کبس ثشآیٌذ ًیشّ ُب ففش

.اعت پظ ًیشّی فٌش پبیغتبسجٌجؾی رسٍ ففش اعت ، 

 ىشیمَ دیگش ثیبى ًیشّی پبیغتبس: 

  کبس ًیشّی پبیغتبس ثَ هغیش ىی ؽذٍ ثغتگی ًذاسد    



ًیرٍّای پایستار  – 8فصل 

 کبس آى دس دّ اگش ًیشّی ّاسد ثش رسٍ پبیغتبس ثبؽذ

. اعت یکغبىؽکل صیش  هغیش



ًیرٍّای پایستار  – 8فصل 

 اعت گشاًؾیًیشّی  پبیغتبسیکی دیگش اص ًیشُّبی  .

چْى هيبثك ؽکل ثب فشك ًجْد افيکبک، جغن ٌُگبم 

.  ثش گؾت ثَ ًميَ ؽشّع ُوبى عشػت اّلیَ  سا داسد

 

 



اًرشی پتاًسیل– 8فصل 

ؽکلی اص اًشژی یک دعتگبٍ هؼشف  اًشژی پتبًغیل

ؽذٍ اعت کَ هی تْاًذ هْسد اعتفبدٍ لشاس گیشد ّ   رخیشٍ

. تجذیل ؽْد اًشژی جٌجؾیثَ 

  ىْل دشکت جغن فمو ًیشّی پبیغتبس ثش جغن  اگش دس

دس دیي  هجوْع اًشژی پتبًغیل ّ جٌجؾی، ّاسد گشدد

. هی ًبهٌذ هکبًیکیاعت کَ آى سا اًشژی  ثبثتدشکت 



اًرشی پتاًسیل– 8فصل 

 فمو ثَ   ًیشّی پبیغتبساًجبم ؽذٍ تْعو یک  کبسچْى

دشکت ثغتگی داسد،کبس ایي چٌیي   ًمبه اثتذایی ّ اًتِبیی

:  ًیشّیی فمو ثَ هْمغ رسٍ ثغتگی داسد پظ 

 اًشژی جٌجؾی –ثش ىجك لنیَ کبس:



اًرشی پتاًسیل– 8فصل 

  اًشژی پتبًغیل فمو ثَ هْمغ رسٍ ثغتگی  داسد چْى

:پظ 

 هٌتغت  تبًغیلاًشژی پّ  ًیشّی پبیغتبسساثيَ ثیي یک

:  ثَ آى 



دستگاّْای پایستار یک تعذی – 8فصل 

ثشای دّ ًوًَْ اص ًیشُّبی  هذبعجَ اًشژی پتبًغیل

:پبیغتبس ، یؼٌی ًیشّی گشاًؼ ّ ًیشّ فٌش

 :اًشژی پتبًغیل گشاًؾی( الف 



دستگاّْای پایستار یک تعذی – 8فصل 

:اًشژی پتبًغیل کؾغبًی( ة    

دس هذبعجبت فْق هجذا اًشژی پتبًغیل دس  :  تْجَ 

. هجذا هختقبت  فشك ؽذٍ اعت



دستگاّْای پایستار یک تعذی – 8فصل 

 ثب تْجَ ثَ لبًْى پبیغتگی اًشژی هکبًیکی هالدظَ هی ؽْد

هجوْع اًشژی جٌجؾی ّ اًشژی پتبًغیل رخیشٍ ؽذٍ دس عیغتن  

:  اعت صهیي  ثبثت+ جشم 



دستگاّْای پایستار دٍ تعذی – 8فصل 
ٍ سِ تعذی 

 اعت  اًشژی پتبًغیل تبثؼی اص عَ هختقَدس ایي دبلت

: ّساثيَ پبیغتگی اًشژی 

 ثشداس ًیشّی پبیغتبس:



پایستگی اًرشی– 8فصل 

چٌذ ًکتَ دس دل هغبئل:

فمو ًیشُّبی پبیغتبس ثش رسٍ  اگش دسىی دشکت رسٍ  - 1  

ّاسد گشدد ّ یب  اگش ًیشُّبی ًبپبیغتبس ًیض ثش رسٍ 

د  ّاسد هی ؽًْذ کبس آًِب دس ىْل دشکت ففش ثبؽذ

اعت یؼٌی د  هکبًیکی پبیغتَسایي فْست اًشژی 

::سکلیَ ًمبه دشکت اًشژی هکبًیکی یکغبى اعت 

         



پایستگی اًرشی– 8فصل 

چٌذ ًکتَ دس دل هغبئل:

،  ًبپبعتبسًیشّی  bتب  aاگش د سىی دشکت رسٍ اص - 2  

ًیض ثش رسٍ ّاسد گشدد دس  ( fk) ًیشّی افيکبکهثال 

ّ اص فشهْل   هکبًیکی پبیغتَ ًیغتایي فْست اًشژی 

:  صیش ثشای دل هغئلَ اعتفبدٍ هی کٌین

         



پایستگی اًرشی   – 8فصل 

هتشی ثَ  5/8ثچَ ای هيبثك ؽکل اص استفبع  -1هثبل
ثب فشك ایٌکَ افيکبک ًیغت عشػت  . پبییي هی لغضد

دس اًتِبی هغیش چمذس اعت؟

       



پایستگی اًرشی– 8فصل 

دل:



پایستگی اًرشی   – 8فصل 

کیلْ گشم هيبثك ؽکل 2/5گلْلَ ای ثَ جشم -2هثبل

هتش   14هتشی ثب عشػت اّلیَ  18اص تْپی د ساستفبع    
ثش

عبًتیوتش دس ؽي  21ثبًیَ ؽلیک هی ؽْد ّ ثَ اًذاصٍ   
فشّ

ثب فشف ًظش کشدى ا صًیشّی همبّهت ُْا. هی سّد   

کبس ًیشّی همبّهت ؽي ّ اًذاصٍ ًیشّی همبّهت هتْعو   

 .ّاسد ثش جغن اص ىشف ؽي سا تؼییي کٌیذ   

     



پایستگی اًرشی– 8فصل 

دل:



 پایستگی تکاًِ خطی -9فصل 



پایستگی تکاًِ خطی -9فصل 

ْٔشوض خش
ْحشوز ٔشوض خش
ٜسىبٖ خغی یه رس
سىب٘ٝ خغی یه دسشٍبٜ رسار
دبیسشٍی سىب٘ٝ خغی
ٝ٘ثؼضی وبسثشد ٞبی اغُ دبیسشٍی سىب



هرکس جرم      – 9فصل 

 دشکت دّساًی ّ استؼبؽی ُوشاٍ ثب  اگش جغن داسای

ًميَ ای دس جغن ّجْد داسد کَ دشکت آى  . ثبؽذ اًتمبل

هبًٌذ دشکت ًميَ ای اعت کَ تذت تبثیش ُوبى  

ایي ًميَ سا . ّاسد ثش جغن لشاس گیشد  ًیشُّبی خبسجی

.  هی ًبهٌذ هشکض جشم



هرکس جرم      – 9فصل 

 دّ رسٍهکبى هشکض جشم دس دبلت عبدٍ عیغتن ؽبهل :



هرکس جرم      – 9فصل 

 هکبى هشکض جشم اگشn ٍثَ جشهِبی  رسmn.....,m2 ,m1 

:داؽتَ ثبؽین  خو ساعتسّی یک 



هرکس جرم      – 9فصل 

 هشکض جشم ثب  . تْصیغ ؽذٍ ثبؽٌذ  دس عَ ثؼذاگش رسات

تؼییي عَ هختقَ

:هی گشدد     



هرکس جرم      – 9فصل 

 ، ثشداس هکبى رسات ّ  ثب اعتفبدٍ اص ًوبد گزاسی ثشداسی

: هشکض جشم

 یؼٌی ) اگش هجذاء چبسچْة دس هشکض جشم ثبؽذrcm= 0 

  : )



هرکس جرم      – 9فصل 

هشجغ ثَ کبس سفتَ  هغتمل ا صچبسچْةهشکض جشم  هذل

: اعت د سّالغ 



هرکس جرم      – 9فصل 

 تْصیغ پیْعتَ  سا هی تْاى ثَ فْست  جغن فلتیک

. دس ًظش گشفت dmثَ جشم ثغیبس کْچک  ای اص رسات

: آى ػجبست خْاُذ ثْد اص  هختقبت هشکض جشم



هرکس جرم      – 9فصل 

عَ رسٍ ثَ جشهِبی  : 1هثبلm2=2.5kg,m1=1.2 kg  

m3=3.4 kg  دس گْؽَ ُبی یک هثلث هتغبّی االمالع
اعکبى هشکض جشم  . عبًتیوتش لشاس داسًذ  140ثَ ملغ 

.سا تؼییي کٌیذ



هرکس جرم      – 9فصل 

دل: 



هرکس جرم      – 9فصل 

 اص داخل ففذَ فلضی دایشّی ثَ ؽؼبع :  2هثبلR2  
هکبى هشکض  . ثشداؽتَ ؽذٍ اعت  Rدیغکی ثَ ؽؼبع 

.جشم سا تؼیي کٌیذ 



هرکس جرم      – 9فصل 

دل:

ففذَ فلضی عْساخذاس سا جغن   

 X  ٍدیغک دایشّی ثشداؽتَ ؽذ ّ

. هی ًبهین Dسا جغن  Rثَ ؽؼبع     



هرکس جرم      – 9فصل 

اداهَ دل:

ففذَ دایشّی اّلیَ Cاگش جغن    

ثبؽذ کَ عْسار ؽذٍ اعت دس ایي    

فْست هش کض جشم آى د سهجذاء    

. عیغتن هختقبت اعت    

     



هرکس جرم      – 9فصل 

اداهَ دل:

:اعت ثٌبثشایي هشکض جشم آى D, Xؽبهل دّ جغن  Cجغن 

: اعت Xc=0ثب تْجَ ثَ ایٌکَ 

مخبهت آى ثبؽذ داسین   tاگش     چگبلی جشهی ففذَ ّ  
 :





حرکت هرکس جرم      – 9فصل 

 ثشای دعتگبُی اص  رسٍ هی تْاى ثب اعتفبدٍ اص تؼشیف

:هشکض جشم ًْؽت 

 ثب هؾتك گیشی صهبًی اص ىشفیي :



حرکت هرکس جرم      – 9فصل 

ثب هؾتك گشفتي اص هؼبدلَ عشػتِب داسین:

   ثب اعتفبدٍ اص لبًْى دّم ًیْتي Fi=miai  پظ: 



حرکت هرکس جرم      – 9فصل 

 ًیشُّب ًیشُّبی داخلی ًیض ّجْد داسًذ کَ دسهیبى ایي

.  ىجك لبًْى عْم ًیْتي ُوذیگش سا دزف هی کٌٌذ

ّاسد ثش  ًیشُّبی خبسجیثٌبثشایي جوغ ثبال هؼشف توبم 

: رسات اعت یؼٌی 



حرکت هرکس جرم      – 9فصل 

 عَ رسٍ هيبثك ؽکل تذت تبثیش ًیشُّبی خبسجی  :هثبل

هختلف لشاس داسًذ ؽتبة هشکض جشم سا ثذعت آّسیذ 



حرکت هرکس جرم– 9فصل 

دل:



تکاى خطی یک ررُ – 9فصل 

ًَفْست دبفلنشة اعت کَ ثَ  ثشداسیک رسٍ  تکب

: تؼشیف هی ؽْد  جشم رسٍ د سعشػتؼ

سا ثش دغت تکبًَ ثیبى کشد  ًیْتي لبًْى دّم:



تکاًِ خطی یک دستگاُ ررات  – 9فصل 

جوغ ثشداس ی یک دعتگبٍ رسات ثشاثش اعت ثب  تکبًَ کل

:  ُبی ُش یک اص رسات تکبًَ

  ثب هؾتك گیشی اص ساثيَ فْق لبًْى دّم ًیْتي سا هی

: تْاى ثَ فْست صیش ًْؽت



پایستگی تکاًِ خطی – 9فصل 

 ّاسد ثش عیغتن رسات   هجوْع ًیشُّبی خبسجیاگش

هی هبًذ ُش  کل دعتگبٍ ثبثتثشداسی  تکبًَثبؽذ،  ففش

. چٌذ کَ هوکي اعت تکبًَ تک تک رسات تغییش کٌذ



تعضی کارترد ّای اصل – 9فصل 
پایستگی تکاًِ 

دّ جغن ثَ ّعیلَ ثَ ّعیلَ فٌشی ثَ ُن ّفل   -1هثبل
دّ . ؽذٍ ّسّی عيخ هیض ثذّى افيکبکی لشاس داسًذ 

جغن سا اص ُن دّس ّ عپظ سُب هی کٌین ًغجت اًشژی 
 .جٌجؾی اًِب سا ثَ دعتآّسیذ



تعضی کارترد ّای اصل – 9فصل 
پایستگی تکاًِ 

چْى ثش دعتگبٍ جغن ّ فٌش ًیشّی خبسجی  : دل

خبلقی ّاسد ًوی ؽْد ، تکبًَ کل پبیغتَ اعت 



 تر خًرد–10فصل 



 تر خًرد–10فصل 

ثشخْسد چیغت ؟

ًَمشثَ ّ تکب

پبیغتکی تکبًَ د سدیي ثش خْسد

ثش خْسد دس یک ثؼذ

ثشخْسد دس دّ یب عَ ثؼذ



ترخَرد چیست ؟– 10فصل 

 ثَ رسات  ًیشّی ًغجتب صیبدی دس صهبى کْتبٍدس ثشخْسد

دشکت رسات ثشخْسد ثش خْسد کٌٌذٍ ّاسد هی ؽْد ّ 

. تغییش هی کٌذ کٌٌذٍ ثيْس ًبگِبًی



ترخَرد چیست؟– 10فصل 

 کبهال اص ُن هتوبیض اعت   لجل ّ ثؼذ اص ثشخْسدصهبًِبی

.



ضرتِ ٍ تکاًِ  – 10فصل 

ّسا دس ثبصٍ صهبًی کَ ًیشّ اثش هی کٌذ سا  اًتگشال  ًیش

.هی ًبهٌذ مشثَ

َهی گشدد تغییش اًذاصٍ دشکتثبػث  مشث



پایستکی تکاًِ د رحیي تر  – 10فصل 
خَرد 

 اعت کل تکبًَ دعتگبٍ دس اثش ثش خْسد ففشتغییش .

یؼٌی تکبًَ لجل اص ثشخْسد ّ ثؼذ اص ثشخْسد  ثب  

.یکذیگش ثشاثش اعت

.ثشآیٌذ ًیشُّبی ّاسد ثش عیغتن ففش اعت 



پایستکی تکاًِ د رحیي تر  – 10فصل 
خَرد 

 کَ دس دیي ثشخْسد .پبیغتگی تکبًَ ثَ ایي دلیل اعت

ًیشُّبی خبسجی دس همبیغَ ثب ًیشُّبی داخلی فشف  

.اعت ًظش کشدًی



تر خَرد در یک تعذ– 10فصل 

اًْاع ثشخْسد:

 ثوبًذ ثش خْسد  جٌجؾی پبیغتَُش گبٍ دس ثشخْسد اًشژی
.ًبهٌذ ًب کؾغبىّ دس غیش ایي فْست  کؾغبىسا 

 ثشخْسد سا   ثشخْسد ثَ ُن ثچغجٌذاگش دّ جغن ثؼذ اص
.ًبهٌذ کبهال ًبکؾغبى

 کؾغبى تکبًَ ّ اًشژی جٌجؾی عیغتن لجل  د سثشخْسد
اعت    اص ثشخْسد ّ ثؼذ اص ثشخْسد هغبّی



تر خَرد در یک تعذ– 10فصل 

 ثشخْسد سا   ثشخْسد ثَ ُن ثچغجٌذاگش دّ جغن ثؼذ اص
.ًبهٌذ کبهال ًبکؾغبى

 



تر خَرد در یک تعذ– 10فصل 

 اثتذا هْسد  یک ثؼذی ثشخْسد سا کَ یکی اص اجغبم

.اعت سا دس ًظش هی گیشین  عکْىدسدبل ( ُذفرسٍ )

 



تر خَرد در یک تعذ– 10فصل 

 ثبتْجَ ثَ افْل پبیغتگی عشػت ُبی ثؼذ اص ثشخْسد

:ثَ دعت هی آیذ

 



تر خَرد در یک تعذ– 10فصل 

 ثبؽٌذ جشهِب هغبّیاگشm1=m2) :)

 

یؼٌی رسٍ  اّل هیخکْة ّ رسٍ دّم ثب عشػتی کَ رسٍ     
اّل د س اثتذا داؽت ثَ دشکت دس هی آیذ 



تر خَرد در یک تعذ– 10فصل 
اگش ُذف ثغیبس عٌگیي تش اص پشتبثَ ثبؽذ:

                

رسٍ ُذف ثب ُوبى عشػت فشّدی ثش هی                        
گشدد

                                         



تر خَرد در یک تعذ– 10فصل 

 اص پشتبثَ ثبؽذ ُذف ثغیبس عجک تشاگش:

عشػت رسٍ عٌگیي ػوال تغییشی                           
ًوی کٌذ 



تر خَرد در یک تعذ– 10فصل 

 ٍثبؽذ اص  ُذف لجل اص ثشخْسد دس دشکتاگش رس

:هؼبدالت پبیغتگی داسین



تر خَرد در یک تعذ– 10فصل 

ثَ چَ ًغجتی اًشژی جٌجؾی یک فْتْى ( الف -1هثبل (
دس ثشخْسد کؾغبى سّ دسسّ ثب یک  (  m1ثَ جشم 

کَ اثتذا عبکي اعت کبُؼ هی (  m2ثَ جشم ) ُغتَ اتن 
یبثذ

دل: 



تر خَرد در یک تعذ– 10فصل 

کبُؼ ًغجی اًشژ ی جٌجؾی ًْتشّى سا  ( ة -1هثبل
ٌُگبهی کَ ثَ ایي ىشیك ثب ُغتَ عشة ، ُغتَ کشثي ّ  

.ُغتَ ئیذسّژى ثشخْسد هی کٌذ پیذا کٌیذ

دل:



تر خَرد در یک تعذ– 10فصل 

گلْلَ ای ثَ جشم –آًّگ تا لیستیک  -2هثالm  َثَ ليؼ
چْة  ثضسگی هيبثك ؽکل ثشخْسد  کبهال االعتیک هی کٌذ ّ  

ثبال هی سّد عشػت  hدس آى فشّ هی سّد ّ هجوْػَ ثَ اًذاصٍ 
  گلْلَ سا ثذعت آّسیذ



تر خَرد در یک تعذ– 10فصل 

دل:

 



ترخَرد در دٍ یا سِ تعذ– 10فصل 

 د سثشخْسد دّ ثؼذی عشػت ُش یک اص رسات لجل یب

.ثبؽذ دّهْلفَثؼذ اص ثشخْسد هوکي اعت داسای 

 دس ؽکل صیش یک ثشخْسد دّ ثؼذی ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت

. کَ دس رسٍ ُذف عبکي اعت



ترخَرد در دٍ یا سِ تعذ– 10فصل 

 دّ هؼبدلَ هْلفَ ای ثذعت هی  پبیغتگی تکبًَاص افل

:آیذ

 پبیغتگی اًشژی اگش ثشخْسد کؾغبى ثبؽذ اص افل

داسین جٌجؾی



ترخَرد در دٍ یا سِ تعذ– 10فصل 

 عَ هجِْل ثب اعتفبدٍ اص لْاًیي پبیغتگی تٌِب هی تْاى

ثذعت آّسد سا

 َاگش ؽشایو اّلی(v1i, m2,m1 ) ، چِبس هجِْلساثذاًین                    (

)

.   عَ هؼبدلَخْاُین داؽت ّ      

پظ ثشای دل هغئلَ ثبیذ یکی اص ایي کویتِب   هثال           

1



ترخَرد در دٍ یا سِ تعذ– 10فصل 

دّ اعکیت ثبص هيبثك ؽکل ثشخْسد کشدٍ ّ ثَ ُن  :  هثبل
  83لجل اص ثشخْسد یکی اص آًبى کَ جشهؼ . هی پیًْذًذ

کیلْهتش ثش عبػت ثَ عوت   2/6کیلْگشم ثب عشػت 
  8/7کیلْهتش ثب عشػت  55هؾشق ّ دیگشی ثَ جشم 

( الف. کیلْهتش ثش عبػت ثَ عوت ؽوبل دس دشکت اعت
      عشػت ًِبیی ایي دّ ًفش پظ اص ثشخْسد چمذس اعت؟

       



ترخَرد در دٍ یا سِ تعذ– 10فصل 

الف-دل:



ترخَرد در دٍ یا سِ تعذ– 10فصل 

چَ کغشی اص اًشژی جٌجؾی اّلیَ اعکیت ثبصُب دس  (ة
اثش ثشخْسد تلف

 هی ؽْد؟      

:دل   



سیىماتیک ديراوی–11فصل 



سیٌواتیک دٍراًی–11فصل 

حرکت دّراًی

 هتغییرُا–سیٌواتیک دّراًی

دّراى تا شتاب زاّیَ ای ثاتت

کویتِای دّراًی تَ صْرت ترداری

راتطَ هیاى سیٌواتیک خطی ّ زاّیَ ای



حرکت دٍراًی - 11فصل 

  دسایي فقل دشکت دّساًی هذل دْل یک هذْس

ثبثت ،کَ دس آى دس ُش رسٍ جغن سّی دایشٍ ای ثَ هش 

کض هذْس دّساى دش کت هی کٌذ سا هْسد هيبلؼَ لشاس   

. هی دُین



حرکت دٍراًی - 11فصل 

 دشکت کلی یک جغن فلت ، تشکیجی اص دشکتِبی

. اًتمبلی ّ دّساًی اعت



–سیٌواتیک دٍراًی  - 11فصل 
هتغییرّا  

 اگش هذل ّ هْ لؼیت ُش رسٍ جغن فلت هبًٌذp  ًغجت

ثَ چبسجْة هشجغ هؼلْم ثبؽذ هی تْاى ّمؼیت توبهی  

جغن فلت دس دبل دّساى سا تؼییي کشد 



–سیٌواتیک دٍراًی  - 11فصل 
هتغییرّا

 َصاّیθ:  ٍهْمغ صاّیَ ای رسp   اعت کَ ثش دغت

سادیبى اًذاصٍ گیشی

: هی ؽْد    

اگش دس صهبى : عشػت صاّیَ ای هتْعو∆t=t2-t1  َصاّی

-θ2=ىی θ1 ∆ θ   هی ؽْد عشػت صاّیَ هتْعو ثشاثش

:  اعت ثب 



–سیٌواتیک دٍراًی  - 11فصل 
هتغییرّا

یک  عشػت صاّیَ ای دس :  عشػت صاّیَ ای لذظَ ای

اعت کَ ثش دغت سادیبى ثش ثبًیَ اًذاصٍ گیشی   لذظَ

: هی ؽْد

1اگش : ؽتبة صاّیَ ای هتْعوω  ّ2ω  َعشػتِبی صاّی

:ثبؽذ  t2,t1ای دس صهبى ُبی 



–سیٌواتیک دٍراًی  - 11فصل 
هتغییرّا

ؽتبة صاّیَ ای د سُش :  ؽتبة صاّیَ ای لذظَ ای

:لذظَ اص صهبى اعت

سادیبى ثش ؽتبة صاّیَ ای لذظَ ای ّ  هتْعو  ّادذ

اعت    هجزّس ثبًیَ



دٍراى تا شتاب زاٍیِ ای ثاتت   -11فصل 

 دّساًی   هؼبدالت دشکتثبؽٌذ  ؽتبة صاّیَ ای ثبثتاگش

: هذل ثب ؽتبة ثبثت 



دٍراى تا شتاب زاٍیِ ای ثاتت   -11فصل 

 هؼبدالت دشکت ثب ؽتبة ثبثت دس دشکت  د سجذّل صیش

ثب یکذیگش همبیغَ ؽذٍ اعت   دّساًی ّ دشکت اًتمبلی

:اًتخبة ؽذٍ اعت  x0=0  ّ0= θ0ثشای عِْلت 



دٍراى تا شتاب زاٍیِ ای ثاتت   -11فصل 



دٍراى تا شتاب زاٍیِ ای ثاتت   -11فصل 

دل:



دٍراى تا شتاب زاٍیِ ای ثاتت   -11فصل 

دل:



دٍراى تا شتاب زاٍیِ ای ثاتت   -11فصل 

 2هثبل-

دل:



کویتْای دٍراًی تِ صَرت   - 11فصل 
ترداری 

جْاة ایي پشعؼ سا فمو  آیب کویتِبی دّساًی ثشداسًذ؟

لْاًیي جوغ  هی تْاى ثب تذمیك دس ایٌکَ آیب ایي کویتِب اص 

.هی کٌٌذ یب ًَ داد ثشداسی پیشّی

صیشا هبًٌذ ثشداس   جبثجبیی ُبی صاّیَ ای ثشداس ًیغتٌذ

ُب اص لبًْى جبثجبیی جوغ ثشداسی تجؼیت ًوی کٌٌذ  



کویتْای دٍراًی تِ صَرت   - 11فصل 
ترداری 

  ثبؽٌذ،   جبثجبیی ُبی صاّیَ ای ثیٌِبیت کْچکاگش

خبفیت جبثجب پزیشی دس جوغ دبفل هی ؽْد ثٌب ثشایي  

.ثشداسًذ



کویتْای دٍراًی تِ صَرت   - 11فصل 
ترداری 

  دغت جبثجبییِبی ثی ًِبیت کْچک،  کویتِبیی کَ ثش

تؼشیف هی ؽًْذ  هبًٌذ عشػت ّؽتبة صاّیَ ای،

. ثشداسًذ

ػوْد ثش ففذَ  دّساىثشداس عشػت صاّیَ ای  جِت  

تؼییي هی گشدد  لبػذٍ دعت ساعتاعت ّ ثب 



راتطِ هیاى سیٌواتیک خطی  - 11فصل 
ٍ زاٍیِ ای

 َُش رسٍ جغن هبًٌذ تميp ٍسا هی پیوبیذ کَ  یک دایش

رسٍ دس . هی چشخذ  θهْلؼی کَ جغن ثَ اًذاصٍ صاّیَ 

:سا ىی هی کٌذ کَ   sکوبى فبفلَ  اهتذاد 

 



راتطِ هیاى سیٌواتیک خطی  - 11فصل 
ٍ زاٍیِ ای

 ثب هؾتك گیشی اص دّىشفs=rθ  ًغجت ثَ صهبى ّ ثب

عشػت خيی ّ  ثبثت اعت ساثيَ  rتْجَ ثَ ایٌکَ 

:  ثَ عت هی آیذ   صاّیَ ای

 



راتطِ هیاى سیٌواتیک خطی  - 11فصل 
ٍ زاٍیِ ای

َثب هؾتك گیشی اص ساثيv=rω  ًَغجت ثَ صهبى ساثي

: ثَ دعت هی آیذ  ؽتبة خيی ّ صاّیَ ای

 



راتطِ هیاى سیٌواتیک خطی  - 11فصل 
ٍ زاٍیِ ای

 خيی یک رسٍ دس  هْلفَ هوبعی ؽتبةپظ ثضسگی

دشکت دایشٍ ای ثشاثش اعت ثب دبفلنشة ثضسگی  

.ؽتبة صاّیَ ای د سفبفلَ رسٍ اص هذْس دّساى

رسٍ ای کَ سّی  دایشٍ دشکت   هْلفَ ؽؼبػی ؽتبة

: هیکٌذ ثشاثش اعت ثب 



دیىامیک ديراوی -12فصل 



دیىامیک ديراوی -12فصل 

ٍگشتاّر ًیرّی ّارد تر رر

ٍتکاًَ زاّیَ ای یک رر

دستگاٍ ررات

اًرژی جٌثشی دّراى ّ لختی دّراًی

دیٌاهیک دّراًی جسن صلة

ترکیة حرکتِای اًتقالی ّدّراًی یک جسن صلة



دیٌاهیک دٍراًی  -12فصل 

 سا   ػلل دّساى یؼٌی دیٌبهیک دّساًیدسا یي فقل

هيبلؼَ هی کٌین  

 عیغتن رساتّ عپظ  یک رسًٍخغت دیٌبهیک دّساًی 

دْل هذْس   جغن فلتّ دس آخش  دیٌبهیک دّساًی 

دّساى ثبثت سا ثشسعی هی کٌین  



گشتاٍر ًیرٍی ٍارد تر ررُ  - 12فصل 

 اًتمبلی ًیشّ سا ثَ ؽتبة خيی جغن ّاثغتَدس دشکت 

دّساًی چَ کویتی سا ثَ ؽتبة  دس دشکت . هی کٌین 

کٌین ؟  صاّیَ ای ّاثغتَ

 ، هثال ًیشّی یکغبى ّالغ ثش ایي کویت تٌِب ًیشّ ًیغت

ثَ   ًمبه هختلف  یک دسة ؽتبة ُبی صاّیَ ای هختلفی

.آى هی دُذ

 

 هی ًبهٌذ  گؾتبّس ًیشّدس دّساى کویت هتٌبظش ًیشّ سا



گشتاٍر ًیرٍی ٍارد تر ررُ  - 12فصل 

  َیک ثشای دبلت خبؿ  تؼشیف گؾتبّس ًیشّاثتذا ث

کَ اص یک چبسچْة هشجغ لخت هالدظَ هی   رسٍ هٌفشد

.ؽْد هی پشداصین

 اگش ًیشّیF   َثَ رسٍ هٌفشدی کَ هْمغ آى ًغجت ث

ّاسد ثش رسٍ τاعت ، اثش کٌذ ، گؾتبّس ًیشّی  rهجذاء 

.   ثَ فْست صیش تؼشیف هی ؽْد 



گشتاٍر ًیرٍی ٍارد تر ررُ  - 12فصل 

اعت کَ ثضسگی آى  گؾتبّس ًیشّ یک ثشداس:

 کَ دسآىθ صاّیَ ثیي دّ ثشداس r  ّF اعت

 َساعتبی گؾتبّس ثش ففذr  ّF  ػوْد

لبػذٍ دعت ساعتآى اص جِت اعت ّ    

ثذعت هی آیذ      



گشتاٍر ًیرٍی ٍارد تر ررُ  - 12فصل 

 مشة ثبصّی  ثضسگی گؾتبّس ًیشّ سا هی تْاى اص

هيبثك ؽکل صیش ًیض ثذعت   گؾتبّس دسثضسگی ًیشّ

.آّسد

 



تکاًِ زاٍیِ ای یک ررُ  - 12فصل 

  اگش تکبًَ خيی رسٍ ای ثَ جشمm  دس هْمغr   ًغجت

تکبًَ صاّیَ ای ایي رسٍ ثبؽذ  pثَ یک چبسچْة هشجغ 

:ثَ فْست صیش تؼشیف هی ؽْد  oًغجت ثَ ًميَ 

 آى  ثضسگیاعت ّ  ثشداستکبًَ صاّیَ ای:



تکاًِ زاٍیِ ای یک ررُ  - 12فصل 

ػوْد ثش ففذَآى دس ساعتبی  جِتp ,r  اعت ّ اص

: لبػذٍ دعت ساعت تؼییي هی گشدد



تکاًِ زاٍیِ ای یک ررُ  - 12فصل 

  َثَ دعت آّسدى ساثيَ ثیي گؾتبّس ًیشّ ّ تکبًَ صاّی

:ای 



تکاًِ زاٍیِ ای یک ررُ  - 12فصل 

 اداهَ ساثيَ ثیي گؾتبّس ًیشّ ّ تکبًَ صاّیَ ای:



تکاًِ زاٍیِ ای یک ررُ - 12فصل 

هثبل:



تکاًِ زاٍیِ ای یک ررُ  - 12فصل 

دل:



دستگاُ ررات  - 12فصل 

یک دعتگبٍ رسات ثشاثش جوغ تکبًَ   تکبًَ صاّیَ ای کل

:  صاّیَ ای ُش یک اص رسات اعت

 ثب گزؽت صهبى تکبًَ صاّیَ ای ثَ ػلت گؾتبّس

: ًیشُّبی خبسجی ّاسد ثش رسات دعتگبٍ تغییش هی کٌذ



دستگاُ ررات  - 12فصل 

 ثبؽذ هجوْع  عْم ًیْتي کبهال فبدقاگش لبًْى

گؾتبّسُبی ًیشُّبی داخلی ففش اعت پظ هی تْاى  

:ًْؽت 

 َفْق دس فْستی فبدق اعت کَ ساثيτ  ّL  ًَغجت ث

دس غیش  . ؽْد  یک هجذاء چبسچْة لخت اًذاصٍ گیشی

.  ایي فْست فبدق ًیغت



اًرشی جٌثشی دٍراى ٍ    - 12فصل 
لختی دٍراًی 

 دس چبسچْة  هذْس دّساىکَ دس آى  جغن فلتهْسد

.سا ًخغت دس ًظش هی گیشین ثبثتهش جغ لخت 

دّساًی  داسای دشکت  اًشژی جٌجؾی کل جغن فلت

 :  هذل



اًرشی جٌثشی دٍراى ٍ    - 12فصل 
لختی دٍراًی 

 َهجوْع دبفلنشثِبی جشم رسات دس هجزّس فبفل

ًبهٌذ   لختی دّساًیًغجی آًِب اص هذْس دّساى سا 

 لختی دّساًی داسای ثؼذML2  اعت.

 پظ اًشژی جٌجؾی ثش دغت لختی دّساًی ػجبست اعت

:  اص 



اًرشی جٌثشی دٍراى ٍ    - 12فصل 
لختی دٍراًی 

هذْس دّساى ّ ؽکل جغن ّ  ُش جغن ثَ  لختی دّساًی

.آى ثغتگی داسد  ًذٍْ تْصیغ جشم

 دس ؽکل فْقω  ّm  اعت ّلی  یکغبىIb Ic<     



اًرشی جٌثشی دٍراى ٍ    - 12فصل 
لختی دٍراًی 

  داسای تْصیغ پیْعتَ جشم اعت ػول   جغن فلتچْى

:  لختی دّساًیجوغ ثَ اًتگشالگیشی تجذیل هی ؽْد ّ 

  dm  ّ ػٌقش جشمr  فبفلَ آى تب هذْس

.   دّساى اعت



اًرشی جٌثشی دٍراى ٍ    - 12فصل 
لختی دٍراًی 

 لختی یک دلمَ اعتْاًَ ای ؽکلثَ ػٌْاى هثبل گؾتبّس 

سا هذبعجَ هی  R2ّ ؽؼبع خبسجی  R1ثَ ؽؼبع داخلی 

:  کٌین



اًرشی جٌثشی دٍراى ٍ    - 12فصل 
لختی دٍراًی 

دل :



اًرشی جٌثشی دٍراى ٍ    - 12فصل 
لختی دٍراًی 

دل:  



اًرشی جٌثشی دٍراى ٍ    - 12فصل 
لختی دٍراًی 

 اعتْاًَ تْپش  اگش ؽؼبع داخلی اعتْاًَ ففش ثبؽذ یک

:  داؽت کَ لختی دّساًی آى خْاُین

 اگشR1≈R2≈R  ثبؽذ دلمَ  اعتْاًَ ای داسین کَ لختی

: دّساًی آى



اًرشی جٌثشی دٍراى ٍ    - 12فصل 
لختی دٍراًی

ثؼنی اص اجغبم جبهذ لختی دّساًی

هؼوْلی ًغجت ثَ هذْس ُبی دّساى    

: دسجذّل صیش آهذٍ اعت    



اًرشی جٌثشی دٍراى ٍ    - 12فصل 
لختی دٍراًی 

 لنیَ هذْسُبی هْاصی: 

لختی دّساًی ُش جغن دْل یک هذْس ثشاثش اعت       
لختی دّساًی ًغجت ثَ هذْسی کَ اص هشکض جشم هی 

گزسد ّ ثب هذْس هفشّك هْاصی اعت ثؼالٍّ  
.دبفلنشة جشم جغن د سفبفلَ دّهذْس



اًرشی جٌثشی دٍراى ٍ    - 12فصل 
لختی دٍراًی 

اثجبت لنیَ هذْسُبی هْاصی:  

 َهيبثك  هجذاء ثش هش کض جشم هٌيجك ثبؽذفشك هی کٌین ک ّ

:  ثبؽذ dmهختقبت ػٌقش جشم  x,yؽکل  



اًرشی جٌثشی دٍراى ٍ    - 12فصل 
لختی دٍراًی 

اثجبت لنیَ هذْسُبی هْاصی:

: pلختی دّساًی جغن دْل ًميَ    

اًتگشالِبی دّم ّ عْم ثب تْجَ ثَ تؼشیف هشکض جشم     

ثٌبثشایي   هختقبت هشکض جشم اعت کَ ففش فشك ؽذٍ



اًرشی جٌثشی دٍراى ٍ   - 12فصل 
لختی دٍراًی 

 دّ جغن ثب جشم یکغبى تْعو هیلَ عجکی ثَ ىْل  :هثبل
L  ( اص جشم هیلَ فشف ًظش هی کٌین )  ثَ ُن ّفل

اعت  هيلْة اعت گؾتبّس لختی جغن ًغجت ثَ هذْس  
دّساًی کَ اص هشکض جشم ّ اص یک اًتِبی هیلَ هی  

  گزسد



اًرشی جٌثشی دٍراى ٍ    - 12فصل 
لختی دٍراًی 

دل:



دیٌاهیک دٍراًی جسن صلة -12فصل 

 رسات جغن فلت ًغجت ثَ یکذیگش ثبثت اًذ چْى

ثٌبثشایي گؾتبّس ًیشّی ّاسد ثش ُش ًميَ آى ثَ توبم 

.ّاسد هی ؽْد جغن فلت

  ّگؾتبّس ًیشّی ّاسد ثش جغن فلت ُن ثَ ًميَ اثش ًیش

(r  ) َجِت ًیشّ ّ همذاس ًیشّ ثغتگی داسد ّ ثب ساثي ّ

: ثشداسی صیش ثیبى هی ؽْد 



دیٌاهیک دٍراًی جسن صلة-12فصل 

جغن فلتّاسد ثش  اًذاصٍ ّ جِت گؾتبّس ًیشّی  

. اعت کَ تؼشیف ؽذ ّاسد ثش رسٍُوبًٌذ گؾتبّس ًیشّی 

 َثَ فْست صیش   ؽتبة صاّیَ ایّ  گؾتبّس ًیشّساثي

.اعت 



دیٌاهیک دٍراًی جسن صلة-12فصل 

 عیٌوبتیک ّ دیٌبهیک  دس دّ دشکت  کویتِب ّ سّاثو

آًِب  . هذل دس جذّل صیش آهذٍ اعت اًتمبلی ّ دّساًی

.سا ثب یکذیگش همبیغَ کٌیذ



دیٌاهیک دٍراًی جسن صلة-12فصل 

لشؿ یکٌْاختی ثَ ؽؼبع  5:ثبلهR=20 cm   جشم ّ
M=2.5 kg   سّی هذْسی هيبثك ؽکل تْعو سیغوبى

سیغوبى ثَ دّس . ّفل اعت  m=1.2kgعجکی ثَ جشم 
چشر پیچیذٍ ؽذٍ اعت ّ ؽتبة صاّیَ ای چشر ّ ؽتبة  

هوبعی ًميَ ای اص کٌبسٍ آى ّ کؾؼ ىٌبة سا ثذعت  
 آّسیذ



دیٌاهیک دٍراًی جسن صلة-12فصل 

دل:



دیٌاهیک دٍراًی جسن صلة-12فصل 

 ًؾبى دُیذ کَ افل پبثغتگی اًشژی ثشای هثبل   -2هثبل
.ثشلشاس اعت 1



دیٌاهیک دٍراًی جسن صلة-12فصل 

دل:



دیٌاهیک دٍراًی جسن صلة-12فصل 

 3هثبل-

دل:



ترکیة حرکتْای اًتقالی   -12فصل 
 ٍدٍراًی یک جسن صلة

 تشکیجی اص دشکت یک جغن غلتبى هی تْاى ثَ فْست

دس  دشکت اًتمبلی هشکض جشم ّ دّساى دْل هشکض جشم

ًظش گشفت  



ترکیة حرکتْای اًتقالی   -12فصل 
 ٍدٍراًی یک جسن صلة

  دس دشکت غلتؾی اًشژی جٌجؾی کل ثشاثش اعت ثب

اًشژی جٌجؾی  +اًشژی جٌجؾی ًغجت ثَ هشکض جشم 

هشکض جشم



ترکیة حرکتْای اًتقالی   -12فصل 
 ٍدٍراًی یک جسن صلة

اعتْاًَ تْ پشی ثَ جشم : هثبلm   ّؽؼبعR    اص یک
عيخ ؽیت داس ثَ پبییي هی غلتذ عشػت هشکض جشم سا 

.دس پبییي عيخ ؽیجذاس پیذا کٌیذ



ترکیة حرکتْای اًتقالی   -12فصل 
 ٍدٍراًی یک جسن صلة

دل:



ترکیة حرکتْای اًتقالی   -12فصل 
 ٍدٍراًی یک جسن صلة

  هثبل لجل سا ثب اعتفبدٍ اص سّػ اًشژی دل کشدین

.دل کٌیذ سّػ دیٌبهیکیاکٌْى آى سا ثب اعتفبدٍ اص .



ترکیة حرکتْای اًتقالی   -12فصل 
 ٍدٍراًی یک جسن صلة

دل:



ترکیة حرکتْای اًتقالی   -12فصل 
 ٍدٍراًی یک جسن صلة

دل:



ترکیة حرکتْای اًتقالی   -12فصل 
 ٍدٍراًی یک جسن صلة

اداهَ دل:



ترکیة حرکتْای اًتقالی   -12فصل 
 ٍدٍراًی یک جسن صلة

هثبل:



ترکیة حرکتْای اًتقالی   -12فصل 
 ٍدٍراًی یک جسن صلة

دل:



دیىامیک ديراوی ي پایستگی  -13فصل
  تکاوه زايیه ای



دیٌاهیک دٍراًی ٍ پایستگی  -13فصل
  تکاًِ زاٍیِ ای

دیٌاهیک دّراًی ّ پایستگی تکاًَ زاّیَ ای

پایستگی تکاًَ زاّیَ ای



دیٌاهیک دٍراًی ٍ پایستگی  -13فصل 
تکاًِ زاٍیِ ای 

 هذْس دس ایي فقل دّساى رسات ّ اجغبم فلت دْل

.سا هيبلؼَ هی کٌین  ثبثت

تکبًَ صاّیَ ای عیغتن رسات:

گؾتبّس دس تکبًَ صاّیَ ای کل ثشاثش ثشایٌذ  تغییش

: ّاسد ثش عیغتن اعت ًیشُّبی خبسجی



پایستگی تکاًِ زاٍیِ ای -13فصل 

پبیغتگی تکبًَ صاّیَ ای :

ُشگبٍ گؾتبّس ًیشّی خبسجی  ثش آیٌذ ّاسد ثش یک      

دعتگبٍ ففش ثبؽذ تکبًَ صاّیَ کل دعتگبٍ ثبثت هی 

ایي هيلت ثیبى پبیغتگی تکبًَ صاّیَ ای اعت  . هبًذ



پایستگی تکاًِ زاٍیِ ای -13فصل 

 کَ دْل هذْس ثبثت  جغن فلتتکبًَ صاّیَ ای یکz 
:دّساى هی کٌذ

 جغن  ُشگبٍ گؾتبّس ًیشّی خبسجی  ثش آیٌذ ّاسد ثش

:   ففش ثبؽذ فلت



پایستگی تکاًِ زاٍیِ ای -13فصل 

 اگش ُیچ گؾتبّس ًیشّیی خبسجی خبلقی ثش جغن ّاسد

ثبیذ   ωتغییش کٌذ  Iثوبًذ پظ اگش  ثبیذ ثبثت Lzًؾْد 

.ججشاى ؽْد  Iىْسی تغییش کٌذ کَ تغییش 

 هؼبدلَ پبیغتکیIω   تٌِب دس هْسد دّساى دّساى ًَ

دْل یک هذْس ثبثت فبدق  اعت ثلکَ دس هْسد 

هی گزسد ّ دس  هذْسی کَ اص هشکض جشمدّساى دْل 

ًیض فذق هی کٌذ جِت آى تغییش ًوی کٌذدبل دشکت 



پایستگی تکاًِ زاٍیِ ای -13فصل 

  ؽیشجَ سّ اص افل پبیغتگی تکبًَ اعتفبدٍ هی کٌذ آیب

صیبد  ωچشا دس ثبالتشیي ًميَ  هی تْاًیذ تْمیخ دُیذ 

؟ هی ؽْد



پایستگی تکاًِ زاٍیِ ای -13فصل 

هثبل:



پایستگی تکاًِ زاٍیِ ای -13فصل 

دل:



پایستگی تکاًِ زاٍیِ ای -13فصل 

هثبل:



پایستگی تکاًِ زاٍیِ ای -13فصل 

دّ ّمؼیت ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت: دل:



پایستگی تکاًِ زاٍیِ ای -13فصل 

دل:



 تعادل اجسام صلة -14فصل 



تعادل اجسام صلة -14فصل 

 تعادل اجسام صلة

هرکس گراًی

هثالِایی از تعادل



تعادل اجسام صلة -14فصل 

 اعت کَ   تؼبدل هکبًیکیُش جغن د سفْستی دس دبل

:داسای دّ ؽشه صیش ثبؽذ

  ًغجت ثَ یک چبسچْة هشجغ لخت ؽتبة خيی ( الف

acm هشکض جشم آى ففش ثبؽذ.

  ؽتبة صاّیَ ای آى ، ( ةα   ًغجت ثَ ُش هذْس ،

  ثبثتی دس ایي چبسچْة هشجغ ففش ثبؽذ

 دس تؼشیف فْق الصم ًیغت کَ جغن ًغجت ثَ ًبظش دس

ثبؽذ   ثلکَ ثبیذ ؽتبة ًذاؽتَدبل عکْى ثبؽذ 



تعادل اجسام صلة -14فصل 

 ؽش ه اّل تؼبدل هؼبدل ثب ایي اعت کَ جوغ ثشداسی

ثبؽذ ًیشُّبی خبسجی ّاسد ثش جغن ففشتوبم 

 

 ؽشه دّم تؼبدل  هؼبدل ثب ایي اعت کَ هجوْع ثشداس ی

ّاسد ثش جغن دس دبلت   گؾتبّس ًیشُّبی خبسجیتوبم 

:ثبؽذ ففشتؼبدل 



تعادل اجسام صلة -14فصل 

 سا دس ًظش   هْاسد دّ ثؼذیدس ایي فقل ثشای عبدگی

هی گیشین یؼٌی فشك 

 xy ففذَ دس جغن ثش ّاسد ًیشُّبی کلیَ کَ کٌین هی   

 ثبؽذ z هْلفَ داسای فمو ًیشّ گؾتبّس ُوچٌیي ّ ثبؽذ

:داؽت خْاُین هغبئل دل ثشای ًشدُبی ساثيَ عَ پظ



مرکس گراوی -14فصل 

 هشکض گشاًیًميَ اثش  ثشآیٌذ ًیشّی گشاًؼ هؼبدل سا  

ًبهٌذ 



مرکس گراوی -14فصل 

یک ثب تْاًذ هی جغن ثبؽذ یکٌْاخت گشاًی هیذاى اگش  

ًیشّی تک

     F=-mg َهی ّاسد جشم هشکض ثَ ّ اعت ثبال ثَ سّ ک  

  دبلت ایي دس ّ ثبؽذ دیٌبهیکی تؼبدل دبل دس ؽْد،

 .اعت گشاًی هشکض ُوبى جشم هشکض



مثالهایی از تعادل -14فصل 

 دّ عش یک هیلَ فْالدی ثَ جشم  -1هثبلm=1.8kg 
دس فبفلَ  M=2kgسّی دّ  تشاصّ لشاس داسد یک ّصًَ 

L/4  سّی آى لشاس هی دُین تشاصُّب چَ اػذادی سا
  ًؾبى هی دٌُذ



مثالهایی از تعادل -14فصل 

دل:



مثالهایی از تعادل -14فصل 

اداهَ دل:



مثالهایی از تعادل -14فصل 

 کیلْگشم   45هتش ّ جشم 12ًشدثبًی ثَ ىْل     -2هثبل
هتش اص صهیي ة دیْاس تکیَ  3/9دس ًميَ ای ثَ استفبع 

هشکض گشاًی ًشدثبى د سفبفلَ یک عْم ىْل آى  . داسد
کیلْگشم   72ؽخقی ثَ جشم . اصعيخ صهیي ّالغ اعت 

. تب ّعو ًشدثبى ثبال هی سّد



مثالهایی از تعادل -14فصل 

ثذّى افيکبک  ( ًَ صهیي )ثب فشك ایٌکَ دیْاس ( الف
اعت ًیشُّبی ّاسد   ا ص صهیي ّ دیْاس ثش ًشدثبى سا  

.تؼییي کٌیذ

دل: 



مثالهایی از تعادل -14فصل 

اگش مشیت افيکبک ایغتبیی هیبى صهیي ّ ًشدثبى( ة 

ثبؽذ لجل اص آًکَ ًشدثبى ؽشّع ثَ لغضیذى کٌذ   0.53
ؽخـ تب چَ استفبػی ثبال هیشّد

فشك کٌیذ کَ   :دلq  کغشی اص ىْل کل ًشدثبى ثبؽذ کَ ؽخـ هی

. دس ؽشّع لغضػ داسین. تْاًذ لجل اص لغضیذى ًشدثبى ، ثبال ثشّد 



مثالهایی از تعادل -14فصل 

اداهَ دل:



مثالهایی از تعادل -14فصل 

اداهَ دل:


