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ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻓﺼﻞ اول:
آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ را ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻨﻴﺪ؟
آﻳﺎ اﻧﻮاع ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽداﻧﻴﺪ؟
آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺴﻢ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ؟
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ:
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اوﻟﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﮏ و ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻧﻴﺮو و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺎزه را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ﻣﺆﻟﻔ ٔﻪ ﻧﻴﺮو و ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺸﺘﺎور ﻧﻴﺮو را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻌﺎدل اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ﻧﻴﺮوی ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ﺟﺴﻢ آزاد را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﻮدار ِ
ﺟﺴﻢ آزاد ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻌﺎدل اﺳﺘﺎﺗﻴﮑﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ِ
ﻣﺠﻬﻮلﻫﺎ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺗﮑﻴﻪﮔﺎﻫﯽ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻧﻮاع ﺳﺎزهﻫﺎی ﻓﻠﺰی را ﺗﻤﻴﺰ داده و ﮐﺎرﺑﺮد آن را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ﻣﺪت زﻣﺎن آﻣﻮزش:
 ۱۴ﺳﺎﻋﺖ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ
ﺑﺨﺸﯽ

از

داﻧﺶ ﻓﻴﺰﻳﮏ اﺳﺖ.
ﺳﺮآﻏﺎز اﻳﻦ رﺷﺘﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ
ﺷﺮوع ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻢزﻣﺎن اﺳﺖ و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻫﻴﭻ
رﺷﺘﻪای از ﻋﻠﻮم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻧﻘﺶ ﻧﺪارد .ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ را ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﮑﻮن ﻳﺎ
اﺟﺴﺎم ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎ را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺑﻪ دو
ﺣﺮﮐﺖ
ِ
ﺑﺨﺶ اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ و ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ .اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺴﺎم در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽﭘﺮدازد و
ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺴﺎم در ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺘﺎب دار ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد »اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ« اﺳﺖ.
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١ـ اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ
ﺑﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ درﺧﺘﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات وﺣﺘﯽ ﻗﺎب ﻋﮑﺲ روی دﻳﻮار
ﻫﻤﻪ درﺣﺎﻟﺘﯽ ﭘﺎﻳﺪار ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورﺗﺶ ﺧﺎﮐﺒﺮداری ﻏﻴﺮاﺻﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﻓﺮو ﺑﺮﻳﺰد .اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﺎدل و ﻧﻴﺮوﻫﺎ در اﺟﺴﺎم ﻣﯽﭘﺮدازد.

١ــ١ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ
ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ در درسﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،ﻓﻴﺰﻳﮏ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ
آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻳﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ،در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،درک درﺳﺘﯽ
از آﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ .در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻳﺎد آوری ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﻳﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
ﻃﻮل :ﻃﻮل اﻧﺪازه ﻳﮏ ﺧﻂ در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ِ
ﻗﻄﺮ ﻳﮏ
ﻃﻮل ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻳﺮه را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻳﺎ ِ
ﻣﺤﻴﻂ داﻳﺮه ِ
داﻳﺮه ِ
ﻃﻮل
ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن اﺳﺖ .ﻳﮑﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻃﻮل در دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻳﮑﺎﻫﺎ ﻣﺘﺮ) (mاﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای
اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻃﻮل از ﻳﮑﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ ) ،(mmﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ) (cmواﻳﻨﭻ ) (inﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻄﺢ :ﺳﻄﺢ اﻧﺪازه دو ﺑﻌﺪی ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻳﺎ روﻳﻪ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺨﺖ ﻳﺎ ﺧﻤﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﮑﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺳﻄﺢ در  SIﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) (m۲اﺳﺖ .ﺑﺮای
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺳﻄﻮح ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻳﮑﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) (Km۲اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و در ﺳﻄﻮح
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻳﮑﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) (cm۲اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺣﺠﻢ :اﻧﺪازه ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻣﺎده اﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪار آﺑﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه وﺟﻮد دارد .ﻳﮑﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺣﺠﻢ
در دﺳﺘﮕﺎه  SIﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ) (m۳اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺣﺠﻢ از ﻳﮑﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ) (cm۳و
) (mm۳اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ

ﻧﻴﺮو :ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺟﺴﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در آن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه را ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ،ﻧﻴﺮو ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﮐﻪ از اﺛﺮ ﮔﺮاﻧﺶ زﻣﻴﻦ
ﺑﺮ ﺟﺮم ﻣﻮاد اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد وزن ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .وزن اﺟﺴﺎم را ﺑﺎ ﺣﺮف  Wﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﻴﺮو ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺸﺸﯽ ﻳﺎ ﻓﺸﺎری اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر دادن ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻳﺎ ﮐﺸﻴﺪن آن ﺑﺎ ﻃﻨﺎب.
ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻳﮑﺎﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮو در  SIﻧﻴﻮﺗﻦ ) (Nو ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺮو )  (kgfﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺸﺎر :ﻧﻴﺮوی ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﺷﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،ﻓﺸﺎر ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر آب ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻳﻮاره ﺳﺪﻫﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﻳﮑﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻓﺸﺎر در دﺳﺘﮕﺎه  SIﭘﺎﺳﮑﺎل ) (Paاﺳﺖ.

ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻻ را در ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ،ﺟﺮم ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻳﮑﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮم در
ﺟﺮم :ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ٔ
دﺳﺘﮕﺎه  SIﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ) (kgاﺳﺖ.
ﭼﮕﺎﻟﯽ :ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮم واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺎده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آﻫﻦ ۷/۸
ﮔﺮم وزن دارد .ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ ﭼﮕﺎﻟﯽ آﻫﻦ  7 / 8 g 3اﺳﺖ .ﻳﮑﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﭼﮕﺎﻟﯽ در دﺳﺘﮕﺎه
cm
 ،SIﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  kg3اﺳﺖ.
m

وزن ﺑﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ،
ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﺴﻢ ﺻﻠﺐ :وﻗﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮو ،اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ ﺟﺴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ ﺟﺴﻢ
ﺻﻠﺐ اﺳﺖ.

ﺟﺴﻢ ﺻﻠﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮو ،ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
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ﮔﺸﺘﺎور :ﺑﻪ اﺛﺮ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻧﻴﺮو ،ﺣﻮل ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻋﻤﻞ ﻳﮏ ﺗﺴﻤﻪ
ﺑﺮ روی ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﺧﻴﺪن آن ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺸﺘﺎور اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻳﮏ ﮔﭻ ﺗﺤﺮﻳﺮ را از دو اﻧﺘﻬﺎ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و دﺳﺘﺎﻧﺘﺎن را در دو ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﭙﻴﭽﺎﻧﻴﺪ ،ﮔﺸﺘﺎوری ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﺧﻴﺪن و
اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮔﭻ ﻣﯽﺷﻮد .ﻳﮑﺎی ﮔﺸﺘﺎور در دﺳﺘﮕﺎه  ،SIﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ) (N.mﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎر :اﮔﺮ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﺑﺮ ﺟﺴﻤﯽ وارد ﺷﻮد و آن را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورد ،ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺮژی از ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ اﺛﺮ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻧﻴﺮو ،ﺣﻮل ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻌﻴﻦ
ﮔﺸﺘﺎور ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺗﻮان :اﻧﺮژی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻳﺎ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در واﺣﺪ زﻣﺎن ،ﺗﻮان ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻳﮑﺎی
اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺗﻮان ،وات ) (Wﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻳﮏ
آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻻزم اﺳﺖ .ﻳﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﺗﻮان  ٥kWﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﻣﺎ ﻳﮏ
اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر  ۲۰kWاﻳﻦ ﮐﺎر را ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

اﮔﺮ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﺑﺮ ﺟﺴﻤﯽ وارد ﺷﻮد و آن را ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ درآورد ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

راﺳﺘﺎ ،ﺧﻂ راﺳﺖ و ﻧﺎﻣﺤﺪودی اﺳﺖ ﮐﻪ

٢ــ١ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻴﺮو
ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﻴﺮو ﻳﮏ ﮐﻤﻴﺖ ﺑﺮداری اﺳﺖ .ﮐﻤﻴﺖﻫﺎی ﺑﺮداری دارای ﺳﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻘﺪار،
راﺳﺘﺎ و ﺟﻬﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﻧﻴﺮو ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻓﻮق ،ﻧﻘﻄﻪ اﺛﺮ ﻧﻴﺮو ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

ﻧﻴﺮو در اﻣﺘﺪاد آن وارد ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ۱ــ۱

٦

ﺍﻳﺴﺘﺎﻳﻲ

در ﺷﮑﻞ ٢ــ۱ــ اﻟﻒ ﻓﺮدی ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ رﻳﺴﻤﺎن ،ﺟﻌﺒﻪای را روی
زﻣﻴﻦ ﺑﮑﺸﺪ .در ﺷﮑﻞ ٢ــ۱ــ ب راﺳﺘﺎی ﻧﻴﺮو ﺑﺎ ﺧﻂ  ،ABﺟﻬﺖ آن ﺑﺎ ﭘﻴﮑﺎن ،ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺮو ﺑﺎ ﻃﻮل
ﺑﺮدار ) ABﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻧﻴﺮو( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﮐﻤﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺮداری و ﻋﺪدی
ﮐﻤﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺪدی )ﻧﺮدهای( ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ۱۰۰رﻳﺎل ۵ ،ﻣﺘﺮ ۱۸ ،درﺟﻪ ﺳﻠﻴﻮس

B

و ۶۰وات ﮐﻤﻴﺖﻫﺎی ﻋﺪدی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻤﻴﺖﻫﺎی ﺑﺮداری ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار،
راﺳﺘﺎ و ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ.
A

)اﻟﻒ(

)ب(
ﺷﮑﻞ ٢ــ۱

۱ــ۲ــ۱ــ اﺻﻞ اﻧﺘﻘﺎلﭘﺬﻳﺮی ﻧﻴﺮو :ﺑﻨﺎﺑﺮاﺻﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺬﻳﺮی ﻧﻴﺮو ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻴﺮوی وارد
ﺑﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ از ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺻﻠﺐ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮوی دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی اول از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺪار،
ﺟﻬﺖ و راﺳﺘﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده وﻟﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﺛﺮ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﺮد .ﺟﺴﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
درﺷﮑﻞ ٣ــ ١را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .اﻳﻦ ﺟﺴﻢ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی اﻓﻘﯽ  Fﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از
ﻧﻘﺎط  B ،Aو  Cﮐﻪ وارد ﺷﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ ﻧﻴﺮو ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ راﺳﺘﺎ و ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮو ﺗﺄﺛﻴﺮی در وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﺎدل ﻳﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺴﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآورد ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ٤ــ١
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :ﺳﺮﻋﺖ )ﻣﻘﺪار ۹۵km/h؛ راﺳﺘﺎ:
اﺗﻮﺑﺎن ﺷﻴﺮاز ــ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺟﻬﺖ از ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ
ﻃﺮف اﺻﻔﻬﺎن(
ﻧﻴﺮو ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﮐﻤﻴﺖ ﺑﺮداری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﮏ ﮐﻤﻴﺖ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﭘﻴﮑﺎن
ﺟﻬﺖ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده
ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﻮل ﺧﻂ )ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﻘﺪار ﮐﻤﻴﺖ را ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻂ و ﭘﻴﮑﺎن روی آن راﺳﺘﺎی ﮐﻤﻴﺖ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻫﻤﻴﺖ ﻳﮑﺎﻫﺎ
در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﻴﺖﻫﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻗﺖ در
ﺷﮑﻞ ٣ــ١ــ ﻧﻴﺮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ اراﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.

ﻣﻮرد ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﮑﺎی ﮐﻤﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻃﻮل راﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﺪد
 ۳۰ﺑﻴﺎن ﺷﻮد ،ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ! آﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر ۳۰
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ۳۰ ،ﻣﺘﺮ و ﻳﺎ  ۳۰ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺪازه ﻳﮏ ﮐﻤﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻘﺪار و ﻳﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ ٤ــ١ــ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺬﻳﺮی ﻧﻴﺮوﺑﺎ ﺣﻔﻆ راﺳﺘﺎ وﺟﻬﺖ

٧

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ

٣ــ١ــ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻧﻴﺮو
دراﻳﻦ ﮐﺘﺎب از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻳﮑﺎﻫﺎ
) (SIاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .دراﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﮑﺎﻫﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﮐﻤﻴﺖ

ﻳﮑﺎ

ﻧﺸﺎن

ﻃﻮل

ﻣﺘﺮ

m

ﺟﺮم

ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم

kg

زﻣﺎن

ﺛﺎﻧﻴﻪ

s

ﻧﻴﺮو

ﻧﻴﻮﺗﻦ

N

ﻫﺮ ﻧﻴﺮو را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ،اﺛﺮ ﺧﻮد
ﻧﻴﺮو را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،ﻧﻴﺮو را در دو راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ  xو  yﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺆﻟﻔﻪ
اﻓﻘﯽ را ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺲ  xو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻋﻤﻮدی را ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺲ  yﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻧﻴﺮو دو روش ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺷﮑﻞ ٥ــ١ــ اﻟﻒ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی  Fﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻧﻴﺮوی  Fدر
ﻧﻤﺎی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ ٥ــ١ــ ب ﺑﻪ ﻫﺮ دو روش ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﻴﺸﻮﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ  SIﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
ﺿﺮﻳﺐ

ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ

ﻧﺸﺎن

١٠٩

ﮔﻴﮕﺎ

G

١٠٦

ﻣﮕﺎ

M

١٠٣

ﮐﻴﻠﻮ

k

١٠-٣

ﻣﻴﻠﯽ

m

١٠-٦

ﻣﻴﮑﺮو

µ

١٠-٩

ﻧﺎﻧﻮ

n

ﻧﻴﺮوی ﮐﺸﺸﯽ ﮐﺎﺑﻞ
)ب(

)اﻟﻒ(
ﺷﮑﻞ ٥ــ١

اﻟﻒ( راهﺣﻞ ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ :در اﻳﻦ روش ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﻴﺮوی  Fرا در راﺳﺘﺎی
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﻧﻴﺮو را
اﻧﺪازه
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻃﻮل آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﺮﺳﻴﻢ،
ٔ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻧﻴﺮو ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ .در ﺣﻞ ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ۱ــ ۱ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻧﻴﺮو
ﺑﺎ روش ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺸﺎن ﻳﮑﺎﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ
اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻳﮑﺎ از ﻧﺎم
داﻧﺸﻤﻨﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ) N :ﻧﻴﻮﺗﻦ( و

اﻧﺪازه ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﻧﻴﺮوی
ب( راهﺣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ :ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻳﺪ
ٔ
 Fﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر  xزاوﻳﻪ  θرا ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رواﺑﻂ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

) Paﭘﺎﺳﮑﺎل( و ﻳﺎ ﭘﻴﺶ از آن ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ،
ﺑﺮای ﻳﮑﺎی دﻳﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ  gﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮم اﺳﺖ ﭘﺲ ﮔﻴﮕﺎ را ﺑﺎ  Gﻧﺸﺎن

راﺑﻄﻪ ۱ــ۱

Fx = F * cos θ

ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

راﺑﻄﻪ ۲ــ١

Fy = F * sin θ
ﺷﮑﻞ ٦ــ١

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﻓﻮق زاوﻳﻪ ﻧﻴﺮو ﺑﺎ ﻣﺤﻮر xﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
٨
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ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ۱ــ :۱در ﻳﮏ ﮐﺎﻣﻴﻮن ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ،ﺟﮏ ﻫﻴﺪروﻟﻴﮑﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۴۰kNدر
اﻣﺘﺪاد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻓﻘﯽ  Fxو ﻋﻤﻮدی  Fyاﻳﻦ ﻧﻴﺮو را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زاوﻳﻪ
 θ =۶۰°اﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
راهﺣﻞ روش ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ :در اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪا ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ
را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻴﺮو ﻣﻘﻴﺎس ،١kN : ۱mm
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ۴۰kN : ۴۰mmﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل
راﺳﺘﺎی  ۶۰°را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی آن ﻧﻴﺮوی  Fرا ﺑﻪ
اﻧﺪازه  ۴۰mmﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .در ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮد اﺧﺮاج
ﺷﺪه از اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻴﺮو و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺎت  xو ،yاﻧﺘﻬﺎی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی
 Fxو  Fyﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﻨﺪ .ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﺷﮑﻞ ٧ــ١
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮض ﺷﺪه ،ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ:
10kN
10mm

ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮﺳﻴﻢ
1kN:1mm

OA = 20mm → Fx = 20kN
1kN:1mm

OB = 34 / 5mm → Fy = 34 / 5kN

راهﺣﻞ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ :ﻣﯽداﻧﻴﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  θزاوﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮو و راﺳﺘﺎی اﻓﻖ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ ﻧﻴﺮو دارﻳﻢ:
ﺷﮑﻞ  ۸ــ١

دارﻳﻢ  θ =۶۰°ﭘﺲ:

Fy = F * sin θ
Fy = F * sin ۶۰°
3
2
Fy = 34 / 6kN

×Fy = 40

Fx = F * cos θ
Fx = F * cos ۶۰°
1
2
Fx = 20kN

×Fx = 40

ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی دو راهﺣﻞ ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻳﮏ ﺳﻮ راهﺣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ دﻗﻴﻖﺗﺮ اﺳﺖ و از ﺳﻮی
دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان دﻗﺖ راهﺣﻞ ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه دﻗﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻧ ﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ

دﻗﺖ ﻋﺪدی
دادهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻧﻈﺮ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﺑﺎﻳﺪ
دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد .اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
رﻳﺎﺿﯽ ،ﺑﺴﻴﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﻴﻢﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖﺗﺮ از اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﻫﺪف ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﮏ ﻟﻮﻟﻪ ۱۴ﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﻋﺪد  ۴/۶۶۶۶۶۷را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟﻮاب ﻣﺴﺄﻟﻪ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻴﮑﺮوﻣﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازه اوﻟﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺘﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ »اﻋﺸﺎر« ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه دﻗﺖ ﻋﺪد ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد زﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻳﮑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻳﮏ اﻧﺪازه ﻫﺴﺘﻨﺪ۳/۷۰۵ × ۱۰۶ ، ۰/۰۰۳۰۷۵ ، ۰/۳۰۷۵ ، ۳۰۷/۵ ، ۳۰۷۵ :
ﻳﮑﯽ از راهﻫﺎی ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺑﻴﺎن ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﺎز ،ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ارﻗﺎم ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ .در ﻣﺜﺎل ﻓﻮق
ﭼﻬﺎر رﻗﻢ  ۷ ، ۰ ،۳و ۵ﻣﻌﻨﯽدار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺻﻔﺮﻫﺎی ﭘﻴﺶ از اوﻟﻴﻦ رﻗﻢ و ﺑﻌﺪ از اوﻟﻴﻦ رﻗﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﮑﺎ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻗﺖ ﻋﺪد ﻓﻮق در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻨﺞ ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭼﻬﺎر رﻗﻢ ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ .در ﻣﺜﺎل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﻮﻟﻪ اﻃﻼع اوﻟﻴﻪ
ﻣﺴﺄﻟﻪ )ﻋﺪد ،(۱۴دو رﻗﻢ ﻣﻌﻨﯽدار دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ  ۴/۷از دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ
دﻗﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻪ رﻗﻢ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ.

ﮔﺮدﮐﺮدن ﻋﺪدﻫﺎ
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﺪدی ﺑﺎ دﻗﺖ ﺻﺪم )ﺗﺎ دو رﻗﻢ اﻋﺸﺎر( ﺑﻪ ﻋﺪدی ﺑﺎ دﻗﺖ دﻫﻢ )ﺗﺎ ﻳﮏ رﻗﻢ اﻋﺸﺎر( ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد؟ در
اﻳﻨﺠﺎ روش ﮔﺮدﮐﺮدن اﻋﺪاد ﻳﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد:
رﻗﻢ ﭘﻴﺶ از آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﻒ( اﮔﺮ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﺑﺮاﺑﺮ  ۵ﻳﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﮏ واﺣﺪ ﺑﻪ ِ
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۳۶/۴۸ﻣﯽﺷﻮد ۳۶/۵
رﻗﻢ ﭘﻴﺶ از آن ،ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای
ب( اﮔﺮ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  ۵ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮی در ِ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۳۶/۴۲ﻣﯽ ﺷﻮد ۳۶/۴
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۴ــ۱ــ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ،ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎی ﻧﻴﺮو را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺴﻤﯽ در ﺟﻬﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺮو وارد ﺷﻮد ،ﺟﺴﻢ در ﮐﺪام ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟

ﺷﮑﻞ ٩ــ١

ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ،ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ را ﺑﺎ  Rﻳﺎ  ΣFﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻟﻒ( روش ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ )ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع( :ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮآﻳﻨﺪ دو ﻧﻴﺮو ﻣﯽﺗﻮان از روش
ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در اﻳﻦ روش ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮدارﻫﺎی ﻧﻴﺮو ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﯽ آﻧﻬﺎ
و در راﺳﺘﺎی ﻣﻌﻴﻦ رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺧﻂ ﮐﻤﮑﯽ ،ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼﻋﯽ ﺑﺮ روی
دو ﻧﻴﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﻄﺮی در ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ دو ﻧﻴﺮو ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﺰرﮔﯽ و
ﺟﻬﺖ ﺑﺮآﻳﻨﺪ دو ﺑﺮدار را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ١ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ) (Rدو
ﺑﺮدار  F۲ = ۲۵N, F۱ = ۳۵Nﺑﺎ زاوﻳﻪ  ۶۰°ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 (۳ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن راﺳﺘﺎ ،ﺟﻬﺖ و ﻣﻘﺪار

 (۲ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع ﺑﺎ

 (۱ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻴﺮوﻫﺎ در راﺳﺘﺎی

ﻧﻴﺮوی ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻗﻄﺮ ﮔﺬرﻧﺪه از

اﺳﺘﻔﺎده ازﺧﻄﻮط ﮐﻤﮑﯽ

ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ۳۵mm

ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﻪ ﻗﻼب ﺑﻪ روش
ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ دو ﻧﻴﺮو
ﺷﮑﻞ ۱۰ــ١
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ب( روش ﺗﺠﺰﻳﻪ :روش ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮآﻳﻨﺪ دو ﻧﻴﺮو ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﺟﺴﻤﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪا ﻧﻴﺮوﻫﺎ از ﻣﺒﺪأ ﻣﺨﺘﺼﺎت رﺳﻢ ﺷﺪه و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﻳﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی
ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ روی ﻫﺮ ﻳﮏ از دو ﻣﺤﻮر  xو  yﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی
اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻴﺜﺎﻏﻮرث ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﮐﻠﯽ
ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ١ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ روش ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

(۳ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻓﻘﯽ و

 (۲ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻄﻮط ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای

(۱ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻴﺮوﻫﺎ در راﺳﺘﺎی درﺳﺖ و

ﻋﻤﻮدی ﻧﻴﺮوﻫﺎ

ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺟﻬﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺮای ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻧﺪازه دﻗﻴﻖ ﺑﺮدار ﺑﺮ روی
راﺳﺘﺎی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﭘﺮﮔﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
در روش ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻳﻦ
اﺑﺰار ﺑﺮای ﺗﺮﺳﻴﻢ دﻗﻴﻖ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع ﺑﻬﺮه
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
 (۶ﺗﺮﺳﻴﻢ راﺳﺘﺎی ﺑﺮدار ﺑﺮآﻳﻨﺪ و

 (۵ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻄﻮط ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای

 (۴ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﺑﺮ روی

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺑﺰرﮔﯽ و ﺟﻬﺖ آن

ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺑﺮدار ﺑﺮآﻳﻨﺪ

ﻣﺤﻮرxﻫﺎ و ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﺑﺮ
روی ﻣﺤﻮر yﻫﺎ

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ١

١٢

ﺍﻳﺴﺘﺎﻳﻲ

در اﻳﻦ روش ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻴﺮوی ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻴﺜﺎﻏﻮرث از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ:
R = R 2x + R 2y

راﺑﻄﻪ ٣ــ١

Ry

راﺑﻄﻪ ٤ــ ١

Rx
)

Ry
Rx

= tan θ

(θ = tan −1

ﺑﻪ راﺳﺘﺎی ﺑﺮدار ﺑﺮآﻳﻨﺪ و زﻧﺠﻴﺮ ﻋﻤﻮدی
دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ.

ج( روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ :روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از روشﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﺮآﻳﻨﺪ
ﻧﻴﺮوﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﺮآﻳﻨﺪ دو ﻧﻴﺮوی  F۱و  F۲ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ زاوﻳﻪ  αﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ از
راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ١

راﺑﻄﻪ ٥ــ١

R = F12 + F22 + 2F1F2 cos α

ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ زاوﻳﻪ ﺑﺮدار ﻧﻴﺮوی ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از دو ﻧﻴﺮوی اوﻟﻴﻪ )ﻣﺜ ًﻼ  (F۱از راﺑﻄﻪ ۶ــ ١اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد.

راﺑﻄﻪ ٦ــ١

F2 × sin α
R
F2 × sin α
)
R

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ ﻫﺮ زاوﻳﻪ دﻟﺨﻮاه )(tan α

= sin θ

را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار
 tanﻳﮏ زاوﻳﻪ ﻣﺠﻬﻮل ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺪار آن زاوﻳﻪ

(θ = sin −1

را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ
)اﻟﻒ ــ (۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
١٣

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ٢ــ :١ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﻧﺒﺸﯽﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﻳﮏ دﮐﻞ ﻧﻔﺘﯽ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﺑﺎ ﻫﺮ دو روش
ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ.
راهﺣﻞ روش ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ
ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس  ۱kN :۱mmﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس و راﺳﺘﺎی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺮای آﻧﻬﺎ،
ﺑﺮدارﻫﺎی ﻧﻴﺮو را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع از اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮﻳﮏ از ﺑﺮدارﻫﺎ ﺧﻄﯽ
ﻣﻮازی ﻧﻴﺮوی دﻳﮕﺮ رﺳﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .از ﺑﺮﺧﻮرد اﻳﻦ
ﺧﻂﻫﺎ ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼﻋﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﺮ
ﮔﺬرﻧﺪه از ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد دو ﻧﻴﺮو ،اﻧﺪازه و راﺳﺘﺎی
ﺑﺮدار ﺑﺮآﻳﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
1kN:1mm

OC = 110mm → R = 110kN
ﺷﮑﻞ ۱۳ــ١
ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮﺳﻴﻢ:

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ١

راهﺣﻞ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ  :اﺑﺘﺪا زاوﻳﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻴﺮو را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ) (α = ٣٠° + ٤٥° = ٧٥°ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ٥ــ ١دارﻳﻢ:
R = (F1)2 + (F2 )2 + 2F1F2 cos α

R = 80 / 52 + 572 + 2 × 80 / 5 × 57 × cos 75° = 12115
R =110kN

ــ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی دو راهﺣﻞ را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
١٤

ﺍﻳﺴﺘﺎﻳﻲ

٥ــ١ــ ﮔﺸﺘﺎور ﻧﻴﺮو
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺛﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﻴﺪﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺴﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻌﻴﺎری
ﺑﺮای اﺛﺮ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻧﻴﺮو ﺣﻮل ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﺷﻮد:

ﺑﺎزوی ﮔﺸﺘﺎور
ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﮑﯽ از ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎی
ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ از ﻳﮏ
ﺧﻂ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﻴﻪ

راﺑﻄﻪ ٧ــ١

M=F*d

ﺣﻤﺎر ﻳﺎ اﻻغ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﻴﻮان

ﮐﻪ در آن:
 : Mﮔﺸﺘﺎور ﻧﻴﺮو ﺑﺎ ﻳﮑﺎﻫﺎی  N.cm ,N.mو....
 : Fﻧﻴﺮو ﺑﺎ ﻳﮑﺎﻫﺎی N ،و.....
 : Dﺑﺎزوی ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺎ ﻳﮑﺎﻫﺎی  cm، mو.....

ﺗﺸﻨﻪای را در ﻓﺎﺻﻠﻪای از ﻳﮏ رود رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺷﮑﻞ ۱۵ــ١

ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ
را ﮐﻪ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد اﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﺳﺒ ٔﻪ ﻃﻮل ﺑﺎزوی ﮔﺸﺘﺎور ،از اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزوی ﮔﺸﺘﺎور ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺸﺘﺎورﮔﻴﺮی و راﺳﺘﺎی ﻧﻴﺮو

ﺷﮑﻞ ۱۶ــ١

اﺳﺖ.

ﮔﺸﺘﺎور اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺴﻢ را در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻋﺖﮔﺮد ﻳﺎ ﭘﺎدﺳﺎﻋﺖﮔﺮد
ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ .در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺸﺘﺎور ﺳﺎﻋﺖﮔﺮد ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ و ﮔﺸﺘﺎور ﭘﺎدﺳﺎﻋﺖﮔﺮد ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻨﻴﺪ
در راﺑﻄﻪ ٧ــ ١ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﮔﺸﺘﺎور ﻧﻴﺮو ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺮو ،ارﺗﺒﺎط
ﻃﻮل ِ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ﺑﺎ ِ
ﺑﺎزوی ﮔﺸﺘﺎور دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﻳﮏ آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﮏ در ﻟﻮﻻﻳﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ
و ﺑﺎ ﻳﮏ اﻧﮕﺸﺖ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮه در ،در
ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮐﺮدن ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻦ آن ﻧﻴﺮو وارد ﮐﻨﻴﺪ.
در دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ وارد
ﮐﺮدن ﻧﻴﺮو ﺑﺎ ﻟﻮﻻی در را ﮐﻢ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻞ دادن در ،در ﻣﺤﻞ ﻟﻮﻻ
آن را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺛﺮ ِ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ِ
ﻃﻮل
ِ
ﺑﺎزوی ﮔﺸﺘﺎور در ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺮوی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺑﺮای ﺑﺎز ِ
ﮐﺮدن در را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ؟

ﺷﮑﻞ ۱۷ــ١

١٥

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ٣ــ :١در ﺳﺎزه زﻳﺮ ﮔﺸﺘﺎور ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻴﺮوی  ٦٠٠ Nرا ﺣﻮل ﻧﻘﻄﻪ  Oﺑﺮﺣﺴﺐ  N.mﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
2m
A
40
600N

4m

0
ﺷﮑﻞ ۱۸ــ١

اول :از راﺑﻄﻪﻫﺎی ۱ــ ۱و ٢ــ ١اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻧﻴﺮوی  Fرا ﺑﺎ
راه ﺣﻞ ّ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
FX = ۶۰۰ * cos۴۰° = ۴۶۰N , Fy = ۶۰۰ * sin۴۰° = ۳۸۶N
ِ
ﮔﺸﺘﺎور ﻧﻴﺮوی F
ﻣﺠﻤﻮع ﮔﺸﺘﺎور اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺣﻮل ﻧﻘﻄﻪ ،O
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒ ٔﻪ
ِ
ﺣﻮل اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ.
ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد MO = (۴۶۰N) (۴m) + (۳۸۶N)(۲m) = ۲۶۱۰N.m
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪﮐﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ،ﺳﺎﻋﺖﮔﺮد ﺑﻮده و ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
راه ﺣﻞ دوم :ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﮔﺸﺘﺎور ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزوی ﮔﺸﺘﺎور
ﻧﻴﺎز اﺳﺖ .ﺑﺎزوی ﮔﺸﺘﺎور ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮدی ﺑﻴﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺸﺘﺎورﮔﻴﺮی ﺗﺎ راﺳﺘﺎی
ﻧﻴﺮو اﺳﺖ درﺷﮑﻞ روﺑﺮو ﺑﺎ  dﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ اﻧﺪازه  dرا ﮐﻪ از دو ﺧﻂ  MBو  OMﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  MB =CA =۲sin۴۰°اﺳﺖ.
ﭘﺲ:
d = OM + MB = ۴cos۴۰° + ۲sin۴۰° = ۴/۳۵m
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ۷ــ ١دارﻳﻢ:
ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد
MO = F.d = ۶۰۰ * ۴/۳۵ = ۲۶۱۰ N.m
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ﺷﮑﻞ ۱۹ــ١

A
B

o

C

ﺷﮑﻞ ۲۰ــ١
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۶ــ١ــ ﺗﻌﺎدل اﺟﺴﺎم ﺻﻠﺐ
در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از روشﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ
ﺟﺴﻢ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎدل ﺳﺎزهﻫﺎی دو ﺑﻌﺪی را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎی واﻗﻊ در
ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮای ﻳﮏ ﺳﺎزه دو ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
راﺑﻄﻪ  ٨ــ١

ΣFx = ۰

راﺑﻄﻪ ٩ــ١

ΣFy = ۰

راﺑﻄﻪ ١٠ــ١

ΣM = ۰

اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺠﻬﻮل وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ،ﻳﺎ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ آن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ.
رواﺑﻂ  ٨ــ ١و ٩ــ ١ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﺻﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ۱۰ــ ۱ﻫﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی ﮔﺸﺘﺎور ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﺣﻮل ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪ دﻟﺨﻮاه در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎزه ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻮل ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ
دﻟﺨﻮاه ﻣﺘﻮازن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ،ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺴﻢ را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ
ﺟﺴﻢ ﺻﻠﺐ درﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ،ﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ دارد و ﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ .ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی
ﺗﻌﺎدل در ﻣﻮرد ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺻﻠﺐ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ
ﺟﺴﻢ آزاد رﺳﻢ ﺷﻮد.
ﻧﻤﻮدار ِ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺳﺎزه ،ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎی ﺳﺎزه ﺑﻪ آن وارد
ِ
ﺟﺴﻢ آزاد و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .در اداﻣ ٔﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﻧﻤﻮدار ِ
آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

ﭼﺮا اﻳﻦ ﺻﺨﺮه ﺳﻘﻮط ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟

ﺑﺴﻴﺎری از ﻃﺮحﻫﺎ از ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮم ﻧﻴﻮﺗﻦ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻨﺸﯽ  ،واﮐﻨﺸﯽ ﻣﺴﺎوی و در ﺟﻬﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺟﻮد دارد.

ﺟﺴﻢ آزاد
۷ــ١ــ ﻧﻤﻮدار ِ
در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺟﺴﻢ ﺻﻠﺐ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ
وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ اﺛﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺣﺬف ﻳﮏ ﻧﻴﺮو ﻳﺎ اﻓﺰودن ﻳﮏ ﻧﻴﺮوی ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﺎدل را از ﺑﻴﻦ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ

ﺟﺴﻢ آزاد از اﺑﺰار
ﺑﺮای ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدار ِ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .دﻗﺖ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ درک
ﺑﻬﺘﺮ از ﺻﻮرت ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺣﻞ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
١٧

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ

ﮔﺮاﻧﻴﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺮاﻧﺶ ﺟﺴﻢ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﻻ
ﻳﺎ ﺑﺎ ﺣﺮف ) Gﻣﺨﻔﻒ  (Gravityﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻧﻴﻮﺗﻦ
)ﺳﺪه  ۱۷ﻣﻴﻼدی ــ ۱۱و ۱۲ﻫﺠﺮی(
ﻓﻴﺰﻳﻜﺪان و رﻳﺎﺿﻴﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل
درﮔﺬﺷﺖ ﮔﺎﻟﻴﻠﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ .او ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻮش
ﺳﺮﺷﺎر ﺧﻮد در ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر راﻳﮕﺎن وارد
داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻤﺒﺮﻳﺞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از اﺳﺘﺎدان ﺧﻮد
ﭘﻴﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل  ۱۶۶۳ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺷﺪن
ﺑﻴﻤﺎری ﻃﺎﻋﻮن ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮك داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪ و در
ﻣﺪت  ۱۸ﻣﺎه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﯽ اروﭘﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﺎزی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺮداﺧﺖ .او در اﻳﻦ
ﻣﺪت ﻧﻈﺮﻳﻪ ذرهای ﻧﻮر ،ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎذﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻮد را ﭘﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻛﺮد .ﻧﻴﻮﺗﻦ
ﺣﺎﺻﻞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻛﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺻﻮل
رﻳﺎﺿﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﻮﺷﺖ .اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻧﻴﻮﺗﻦ درﺑﺎره ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ.

١٨

ﺟﺴﻢ آزاد رﺳﻢ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ،ﺟﺴﻢ ﻳﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﻪ
ﺑﺮای ﺟﺴﻢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻳﮏ ﻧﻤﻮدار ِ
ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﻫﻤ ٔﻪ اﺟﺴﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﺗﺼﺎل ﻳﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤ ٔﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ وارد ﺑﺮ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﻳﻦﺟﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار آزاد ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺟﺴﻢ آزاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺟﺴﻢ از زﻣﻴﻦ و از
اﻟﻒ( ﻧﺨﺴﺖ ِ
ﺗﻤﺎم اﺟﺴﺎم دﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ اﻳﻦ ﺟﺴﻢ ﻣﺠﺰا ﺷﺪه ،رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺴﻢ آزاد ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ب( ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ روی ﻧﻤﻮدار ِ
ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از زﻣﻴﻦ و دﻳﮕﺮ اﺟﺴﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺎط
ﺟﺴﻢ آزاد را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ در
ﺗﻤﺎس ﺟﺴﻢ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ اﺟﺴﺎم دﻳﮕﺮ وارد ﮐﺮد .وزن ِ
ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪ ،ﭼﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮ روی ذرهﻫﺎی ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه
ﺟﺴﻢ آزاد اﺳﺖ .ﻧﻴﺮوی وزن را ﺑﺎﻳﺪ در ﮔﺮاﻧﻴﮕﺎه ﺟﺴﻢ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﺮد.
ِ
ﺟﺴﻢ آزاد
پ( ﺑﺰرﮔﯽ و راﺳﺘﺎی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﻠﻮم را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار ِ
ﺟﺴﻢ آزاد ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﯽ
ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ِ
ﺟﺴﻢ آزاد وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻪ ِ
ت( ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ زﻣﻴﻦ و اﺟﺴﺎم
ﺟﺴﻢ آزاد از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺴﻢ را ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن
دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ِ
ﺟﺴﻢ آزاد ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺴﺎم
در ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﻣﻘﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ در ﻧﻘﺎﻃﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ِ
دﻳﮕﺮ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.
ﺟﺴﻢ آزاد ﺑﺎﻳﺪ زاوﻳﻪﻫﺎ و اﺑﻌﺎد را ﻫﻢ وارد ﮐﺮد ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻧﻴﺮو
ج( در ﻧﻤﻮدار ِ
و ﮔﺸﺘﺎور ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت را ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺬف ﮐﺮد.
ﻣﺜﺎل :ﺷﮑﻞ ٢١ــ١ــ اﻟﻒ ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮ روی آن اﻳﺴﺘﺎده و ﻓﺮد
دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻳﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد از ﻟﻐﺰﻳﺪن ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺻﺎف
ﺟﺴﻢ آزاد ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدار
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮدﺑﺎن ِ
ﺟﺴﻢ آزاد ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل و راﺳﺘﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮدارﻫﺎی ﻧﻴﺮو ﺑﺮ
ِ
روی ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﻧﺮدﺑﺎن ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﺟﺴﺎم دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻮار ،اﻓﺮاد و زﻣﻴﻦ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه
و ﺷﮑﻞ ٢١ــ١ــ ب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ.
در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار وزن ﻓﺮد و ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه و  R۱و  R۲ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻴﺮوﻫﺎی
واﮐﻨﺸﯽ زﻣﻴﻦ و دﻳﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ F .ﻧﻴﺮوﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭘﺎی ﻧﻔﺮ دوم وارد ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺪازه
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ و زاوﻳﻪ ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﺎدل ﻧﺮدﺑﺎن
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎمﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
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ﺟﺴﻢ آزاد ﻧﺮدﺑﺎن
ب( ﻧﻤﻮدار ِ

اﻟﻒ( ﻓﺮدی ﺑﺮ روی ﻧﺮدﺑﺎن اﻳﺴﺘﺎده
ﺷﮑﻞ ۲۱ــ١

 ٨ــ١ــ واﮐﻨﺶ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎه ﻫﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ ﻳﺎ اﺗﺼﺎلﻫﺎی ﻧﮕﻪدارﻧﺪه ﻳﮏ ﺳﺎزه ،ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺳﺎزه ﻳﺎ
ﺟﺴﻢ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
اﻟﻒ( ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﻴﺮوی ﺑﺎ راﺳﺘﺎی ﻣﻌﻠﻮم )ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﺳﺎده ﻏﻠﺘﮑﯽ(:
ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ و اﺗﺼﺎلﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ را اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻏﻠﺘﮏﻫﺎ ،ﮔﻬﻮارهایﻫﺎ
و ﺳﻄﻮح ﺑﺪون اﺻﻄﮑﺎک.
ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﺣﺮﮐﺖ را ﻓﻘﻂ در ﻳﮏ ﺟﻬﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻦ
ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ آﻧﻬﺎ در ردﻳﻒ ۱و ۲ﺟﺪول ۱ــ ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﻣﺠﻬﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻴﺮوی ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ .ﺧﻂ
ﺟﺴﻢ آزاد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و در ﻧﻤﻮدار ِ
ﺟﺴﻢ آزاد ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ را در ﻣﻮرد ﺳﻄﻮح ﺑﺪون اﺻﻄﮑﺎک ﺑﻪ ﻃﺮف ِ
ﻣﯽدﻫﻴﻢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎی ﻏﻠﺘﮑﯽ و ﮔﻬﻮارهای ﻧﻴﺮوﻫﺎ را در دو ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﻞ
ﺟﺴﻢ آزاد ﻧﻤﺎﻳﺶ داد.
ﺟﺴﻢ آزاد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ِ
ﮐﻨﻨﺪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮف ِ
ب( ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ دو ﻧﻴﺮو ﻳﺎ ﻳﮏ ﻧﻴﺮو ﺑﺎ راﺳﺘﺎ و ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺠﻬﻮل
)ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎه ﺳﺎده ﻣﻔﺼﻠﯽ( :ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ و اﺗﺼﺎلﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ را اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻟﻮﻻﻫﺎ ،ﭘﻴﻦﻫﺎی ﺑﺪون اﺻﻄﮑﺎک در ﺳﻮراخﻫﺎی ﮐﻴﭗ و ﺳﻄﻮح ﻧﺎﺻﺎف .اﻳﻦ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺴﻢ در ﺗﻤﺎم اﻣﺘﺪادﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از دوران آﻧﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ دو ﻣﺠﻬﻮل دارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﻳﺸﺎن در
ﺟﺴﻢ
اﻣﺘﺪاد  xو  yﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﺳﻄﻮح ﻧﺎﺻﺎف ،ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ِ

در اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺎدر ،ﺟﺮﺛﻘﻴﻞﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻴﺮون
آوردن وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻳﮑﯽ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی واژﮔﻮن ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻤﯽ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ
ﺣﻮادﺛﯽ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﮐﺮد؟

١٩

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ

ﺑﺴﺎزﻳﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻴﺪ
ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻞ ﺑﺎ
ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﻳﺎ ﭼﻮب ﺑﺴﺘﻨﯽ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن در
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ و داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ
ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎزهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

آزاد ﻧﺸﺎن داد .ردﻳﻒﻫﺎی  ۳و  ۴ﺟﺪول ۱ــ ،۱اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
پ( ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﻴﺮو و ﻳﮏ ﮔﺸﺘﺎور )ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ و ﮔﻴﺮدار(:
ﺟﺴﻢ آزاد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
اﻳﻦ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ ِ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﻘﻴﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ.
ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ را
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻴﺮو ﺑﺎ راﺳﺘﺎ و ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺠﻬﻮل و ﻳﮏ ﮔﺸﺘﺎور ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد .اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ
ﺳﻪ ﻣﺠﻬﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﻴﺮو و ﮔﺸﺘﺎور ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.ردﻳﻒ  ۵ﺟﺪول ۱ــ۱
ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ ﺧﺮﭘﺎﻳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از  ۷۵۰ﮔﺮم ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ )ﻣﻌﺎدل ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ

ﺟﺪول ۱ــ۱ــ اﻧﻮاع ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ وﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ آﻧﻬﺎ

ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪ ﭘﻞ ﻳﮏ

ﻧﻮع ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه

ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﭘﻞ ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻞ
روی دو ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﮐﻪ از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻳﮏ ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ

۱

وارد ﮐﺮدن ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﻮدی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻫﻴﭻ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ اﻓﻘﯽ در ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﻞ وارد
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
رﮐﻮرد ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎدل ۱۷۶

۲

ﺳﻄﺢ ﺑﺪون اﺻﻄﮑﺎک
)ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﻳﮏ ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ(
ﻏﻠﺘﮏﻫﺎ و ﮔﻬﻮارهای
)ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﻳﮏ ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ(

ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻳﻦ رﮐﻮرد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ۲۳۵ﺑﺮاﺑﺮ
وزن ﺧﻮد ﺳﺎزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه

ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻧﻴﺮویﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻓﺸﺎری
و ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس
اﺳﺖ.
ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎی ﻏﻠﺘﮑﯽ ﻧﻴﺮوی
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻓﺸﺎری ،ﻋﻤﻮد ﺑﺮ
ﺳﻄﺢ اﺗﮑﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺻﺎف ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ

ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺻﺎف
) ۳ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه دو ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ(

ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ،ﻳﮏ ﻧﻴﺮوی
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﺎس ﺑﺮ راﺳﺘﺎی ﺳﻄﺢ
)اﺻﻄﮑﺎک( ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.

۴

ﻟﻮﻻ و ﭘﻴﻦ ﺑﺪون اﺻﻄﮑﺎک
)ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه دو ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ(

۵
ﺛﺎﺑﺖ
)ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﺳﻪ ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ (

٢٠

ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﻟﻮﻻﻳﯽ ﻫﺮ ﻧﻴﺮوﻳﯽ در
ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ
ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ  Rxو
 Ryﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻴﺮوی
ﻣﺤﻮری  Fو ﻧﻴﺮوی ﺑﺮﺷﯽ،V
ﮔﺸﺘﺎور ﺧﻤﺸﯽ  Mرا ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺍﻳﺴﺘﺎﻳﻲ

ﺟﺴﻢ آزاد ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎی
در ﺟﺪول ۲ــ ۱ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ از ﺗﺮﺳﻴﻢ ِ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎر ،اﻧﺪازهﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ
در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻗﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوی
ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺎ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺠﻬﻮل آﺷﮑﺎر ﻧﻴﺴﺖ،

ﺟﺴﻢ آزاد ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ
ﺟﺪول ۲ــ۱ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﺗﺮﺳﻴﻢ ِ
ﻋﻨﻮان و ﺗﻮﺿﻴﺢ
 .۱ﺧﺮﭘﺎی ﺻﻔﺤﻪ ای:
از وزن ﺧﺮﭘﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﻴﺮوی  Pﺻﺮفﻧﻈﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ

ﺟﺴﻢ آزاد
ﻧﻤﻮدار ِ

ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ آن زﺣﻤﺖ ﮐﺸﻴﺪ.
ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮو ﻳﺎ ﮔﺸﺘﺎور را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﻟﺨﻮاه ﻓﺮض ﻧﻤﻮد ﭘﺲ از ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻼﻣﺖ
ﺟﻮاب ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮض اوﻟﻴﻪ ﺻﺤﻴﺢ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
۱ــ ۴را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

 .۲ﺗﻴﺮ ﻳﮏ ﺳﺮ آزاد
)ﻳﺎ ﻃﺮهای( :ﺟﺮم ﺗﻴﺮ m
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .۳ﺗﻴﺮ :ﺟﺮم ﺗﻴﺮm ،
ﻓﺮض ﺷﺪه و ﺗﻴﺮ در
ﻧﻘﻄﻪ  Aﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﺑﺪون
اﺻﻄﮑﺎک دارد.

ﻣﺜﺎلﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺮای ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﻟﻮﻻﻳﯽ در
ﺻﻨﻌﺖ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟﻮﻻی
ﺳﺎده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﻫﺮ ﻧﻴﺮوﻳﯽ در ﺻﻔﺤﻪ را
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺸﺘﺎور را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ.

٢١

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ٤ــ :١ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم  ۱۰۰۰ kgﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم  ۲۴۰۰ kgاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ را ﻳﮏ ﭘﻴﻦ در  Aو ﻳﮏ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﮔﻬﻮارهای در ﻧﻘﻄﻪ  Bﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﮔﺮاﻧﻴﮕﺎه ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ در ﻧﻘﻄﻪ G
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ در  Aو  Bرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲۲ــ١

راه ﺣﻞ:
ﺟﺴﻢ آزاد ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ را رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺎ ﺿﺮبﮐﺮدن ﺟﺮمﻫﺎی ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ و ﺻﻨﺪوق
ﺟﺴﻢ آزاد :ﻧﻤﻮدار ِ
ﻧﻤﻮدار ِ
در  g = 9 / 81 m2وزن آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ۱ــ ۱ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﻤﻮده و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ
s

ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه  Aرا ﺑﺎ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ  Ay ،Axو  Bﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ .ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ در ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه  Bﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﻋﻤﻮد اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻓﻘﯽ
ﺟﺴﻢ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻴﺮوی ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﻬﻮﻻت
اﺳﺖ .ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ راﺳﺘﺎﻫﺎی  Ay ،Axو  Bﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار ِ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎدل:
ﺗﻌﻴﻴﻦ  :Bﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺮوی ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ  Bاز ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻌﺎدل)راﺑﻄﻪ ۱ــ (۱۰اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺟﻤﻊ
ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻮل ﻧﻘﻄﻪ Aﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ  Ay ،Axﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺒﻮر راﺳﺘﺎﻫﺎی اﻳﻦ دو ﻧﻴﺮو ازﻧﻘﻄﻪ  Aﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی  Axو  Ayﺣﻮل ﻧﻘﻄﻪ  Aﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

4

ﺷﮑﻞ ۲۳ــ١

٢٢

ﺍﻳﺴﺘﺎﻳﻲ

ﺑﺎ ﺿﺮب ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺮ ﻧﻴﺮو در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮدی اش از ) Aﺑﺎزوی ﮔﺸﺘﺎور( ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻴﻢ:
+ ΣMA = ۰ : + B(۱/۵m) - (۹/۸۱kN)(۲m) - (۲۳/۵۴kN)(۶m) = ۰
B = + ۱۰۷/۲۴kN
ﭼﻮن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ در ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﺮدهاﻳﻢ.
→ B = ۱۰۷/۲۴kN
ﺗﻌﻴﻴﻦ  :Axدر اﻳﻨﺠﺎ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻌﺎدل )راﺑﻄﻪ ٨ــ  (١اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .ﺟﻤﻊ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﺗﻤﺎم
ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺰرﮔﯽ  Axﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ:
+ ΣFx = ۰ : Ax + B = ۰
Ax + ۱۰۷/۲۴ kN = ۰
Ax = - ۱۰۷/۲۴ kN
ﭼﻮن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺟﻬﺖ  Axﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻬﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻓﺮض ﮐﺮدهاﻳﻢ.
Ax = ۱۰۷/۲۴ kN
ﺗﻌﻴﻴﻦ  :Ayﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻌﺎدل )راﺑﻄﻪ ۹ــ ( ۱ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
+ ↑ ΣFy = ۰ : Ay -۹/۸۱kN - ۲۳/۵۴kN = ۰
Ay = +۳۳/۳۵kN
↑ Ay = ۳۳/۳۵kN
ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮوی ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه  ،Aﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی  Axو  Ayرا ﺑﺎ ﮐﻤﮏ رواﺑﻂ ۵ــ ۱و  ۶ــ ۱ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
A = (107 / 24kN)2 + (33 / 35kN)2 = 112 / 3 kN

33 / 3
) = 17 / 27 D
107

(α = tan −1

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۵ــ :١ﺑﻪ ﺗﻴﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﺳﻪ ﺑﺎر وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﻏﻠﺘﮑﯽ در  Aو ﭘﻴﻨﯽ در  Bﺗﮑﻴﻪ
دارد .اﮔﺮ  P = ۶۰kNﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی  Aو  Bرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ .از وزن ﺗﻴﺮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ۲٤ــ١

٢٣

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ

راه ﺣﻞ:
ﺟﺴﻢ آزاد ﺗﻴﺮ را رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ در ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه  Aﻋﻤﻮدی اﺳﺖ و آن را
ﺟﺴﻢ آزاد :ﻧﻤﻮدار ِ
ﻧﻤﻮدار ِ
ﺑﺎ  Aﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ .ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ در  Bرا ﺑﺎ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ  Bxو  Byﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ .ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ در راﺳﺘﺎﻫﺎی
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
24 kN

60 kN

24 kN

Bx

By

1m

1m

A

3m

1.5m

ﺷﮑﻞ ۲۵ــ١

+

ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎدل :ﺳﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻌﺎدل را ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻴﻢ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺠﻬﻮل ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﻢ:
+ ΣFx = ۰
:
Bx = ۰
+ ΣMA = ۰ : -(۶۰kN)(۱/۵m) + By(۴/۵m) - (۲۴kN)(۵/۵m) - (۲۴kN)(۶/۵m) = ۰
By = +۸۴kN
↑By = ۸۴kN
ΣFy = ۰
:
+A - ۶۰kN + ۸۴kN - ۲۴kN - ۲۴kN = ۰
A = + ۲۴kN
↑ A = ۲۴kN
درﺳﺘﯽ ﺟﻮابﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﺣﻮل ﻧﻘﻄﻪ  Bﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:
+ ΣMB = -(۲۴kN)(۴/۵m) + (۶۰kN)(۳m) - (۲۴kN)(۱m) - (۲۴kN)(۲m) = ۰
ﺗﺬﮐﺮ :در اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی  Aو  Bﻫﺮ دو ﻋﻤﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .در  Aﺗﻴﺮﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﻏﻠﺘﮑﯽ
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻓﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ
اﻓﻘﯽ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎه  Bﻫﻢ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺗﻴﺮ ،ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻓﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ
در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺗﺮﺟﻴﺤ ًﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻌﺎدل را ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﺻﻔﺮ ﺑﻮدن ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ .اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﺑﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰ
از ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ٦ــ :١دو ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ وزن  ۱kNﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﺮ ﮐﻒ ﺧﻮدرو ِ
واﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻔﯽ ﺑﻪ وزن  ۱۲kNﻗﺮار
دارد .ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒ ٔﻪ:
اﻟﻒ( ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ در ﻫﺮﻳﮏ از دو ﭼﺮخ ﻋﻘﺐ ،در ﻧﻘﻄﻪ A
ب( ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ در ﻫﺮ ﻳﮏ از دو ﭼﺮخ ﺟﻠﻮ ،در ﻧﻘﻄﻪ B
٢٤
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ﺷﮑﻞ ۲۶ــ١

راه ﺣﻞ:
1.4m
ﺟﺴﻢ آزاد ﺧﻮدرو را
ﻧﻤﻮدار
3m
ﺟﺴﻢ آزاد :ﻧﻤﻮدار ِ
ِ
ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﺳﻄﺢ
رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﭼﺮخﻫﺎ از ﻧﻮع ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه دو
ِ
ﺟﺴﻢ آزاد
ﻧﺎﺻﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺮوی اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ِ
1.1m
0.9m
1.3m
0.8m
وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ ﺻﻔﺮ
A
B
12 kN
ﺷﮑﻞ ۲۷ــ١
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻋﻤﻮدی آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی  Aو B
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ .ﻧﻴﺮوی  ۱۲kNوزن ﺧﻮدرو در ﻣﺤﻞ ﮔﺮاﻧﻴﮕﺎه وارد ﻣﯽﺷﻮد و دو ِﺑﺎر  ۱kNدر ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه
وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ راﺳﺘﺎﻫﺎی ﻧﻴﺮو را ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و در ﻧﻤﻮدار
ﺟﺴﻢ آزاد ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻴﻢ.
ِ
ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎدل :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ دو ﻣﺠﻬﻮل دارد ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻌﺎدل ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی  Aو
 Bرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .اﺑﺘﺪا ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﺣﻮل ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه  Bرا ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻴﻢ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﺠﻬﻮﻻت از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺬف ﺷﻮد.
+ ΣMB = ۰ :
+ (۱kN)(۱/۴m +۰/۹m +۱/۳m) - A(۱/۱m +۰/۹m +۱/۳m) + (۱kN)(۰/۹m +۱/۳m)+(۱۲kN)(۱/۳m) = ۰
A = ۶/۴۸kN
ﭘﺲ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﭼﺮخﻫﺎی ﻋﻘﺐ ،ﻧﺼﻒ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻌﻨﯽ  ۳/۲۴kNاﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن ﻧﻴﺮوی ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ  Bﻳﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻌﺎدل دﻳﮕﺮ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻴﻢ.
+↑ ΣFy = ۰ :
۱kN - ۶/۴۸kN + ۱kN + ۱۲kN - B = ۰
B = ۷/۵۲kN
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﭼﺮخﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﻧﻴﺰ  ۳/۷۶kNﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ درﺳﺘﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ :درﺳﺘﯽ ﺟﻮابﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﺣﻮل ﻧﻘﻄﻪ  Aﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
+ + ΣMA = (١kN)(۱/۴m - ۱/۱m) - (۱kN)(۱/۱m) - (۱۲kN)(۲m) + (۷/۵۲kN)(۳/۳m) = ۰
1kN

1kN

ﮐﺎر در ﮐﻼس :اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق  Cﺑﺮ روی ﺻﻨﺪوق  Dﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
٢٥

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ

۹ــ۱ــ اﻧﻮاع ﺳﺎزهﻫﺎ
ﺳﺎزه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻬﻢ ٔ
ﺧﺮﭘﺎ :ﺧﺮﭘﺎ ﻳﮑﯽ از ﺳﺎزهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺧﺮﭘﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻀﻮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻔﺼﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ .اﻋﻀﺎی ﺧﺮﭘﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻪﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮم ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪاری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﺧﺮﭘﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ آن اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮان آن را
ﻳﮏ ﺳﺎزه دوﺑﻌﺪی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻌﺪادی از ﺧﺮﭘﺎﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞﻫﺎ و ﺳﻘﻒﻫﺎ در
ﺷﮑﻞ ۲۸ــ ١ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎزهﻫﺎی واﻗﻌﯽ از اﺗﺼﺎل ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺧﺮﭘﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻳﮏ ﻗﺎب ﻓﻀﺎﻳﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۹ــ .(١از اﻳﻦ ﺳﺎزه در ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﭘﻞﻫﺎ ،ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺑﺎ ﻋﺮض دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و  ...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺎزهﻫﺎی ﺧﺮﭘﺎ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺒﮏ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻟﻒ( ﺧﺮﭘﺎﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ

ب( ﺧﺮﭘﺎﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻘﻒ
ﺷﮑﻞ ۲۸ــ۱
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ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل ﺧﺮﭘﺎ ،ﭼﻪ ﺧﺮﭘﺎی ﭘﻞ و ﭼﻪ
ﺧﺮﭘﺎی ﺳﻘﻒ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ،در ﻳﮏ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﺮ ﭘﺎ
ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﻏﻠﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻮع
ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﺮ ﭘﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات،
ﻳﺎ اﻋﻤﺎل و ﺣﺬف ﺑﺎرﻫﺎ آزاداﻧﻪ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻳﺎ ﻣﻨﻘﺒﺾ
ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ۲۹ــ۱

ﺳﺎزه ﻓﻀﺎﻳﯽ :وﻗﺘﯽ ﺳﺮﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﻮری ﺑﻪﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﭘﻴﮑﺮﺑﻨﺪی
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪ ،ﻳﮏ ﺳﺎزه ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎزه ﻓﻀﺎﻳﯽ را ﺧﺮﭘﺎی ﻓﻀﺎﻳﯽ ﻫﻢ
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
در ﺷﮑﻞ ٣٠ــ ١ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزه ﻓﻀﺎﻳﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻳﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺮﭘﺎﻫﺎی
دوﺑﻌﺪی و ﺳﺎزهﻫﺎی ﻓﻀﺎﻳﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم زﻳﺎد و ﺳﺒﮑﯽ ﺳﺎزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﻦ ﺳﺎزهﻫﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻻﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزهﻫﺎ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدی را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ۳۰ــ۱

ﺷﮑﻞ۳١ــ۱ــ ﮐﺸﺶ

ﺷﮑﻞ۳٢ــ۱ــ ﻓﺸﺎر

ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل اﻋﻀﺎء )ﮔﺮه( در
ﻳﮏ ﺳﺎزه ﻓﻀﺎﻳﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺮﭘﺎﻫﺎ و ﺳﺎزهﻫﺎی ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻀﻮﻫﺎی دوﻧﻴﺮوﻳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻳﻦ
ﻋﻀﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﻮری در ﻃﻮل ﻋﻀﻮ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺸﺸﯽ ) (Tو ﻳﺎ ﻓﺸﺎری
) (Cﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﻗﺎبﻫﺎ :ﻗﺎبﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺎزهﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻗﺎب،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﻴﺶ از دو ﻧﻴﺮو وارد ﺷﻮد .اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻓﻮﻻدی و ﺳﺎزه
ﻓﻠﺰی ﺳﻮﻟﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ ﺳﺎزهﻫﺎی ﻗﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺎبﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻧﺪ.

ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی ﻳﮏ ﺳﮑﻮی ﺣﻔﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﭘﺮوژه ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ ٣٣ــ١ــ اﺳﮑﻠﺖﻫﺎی ﻓﻠﺰی از
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﺎب ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ٣٤ــ١ــ ﻗﺎب ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ
ﭘﺮس ،ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد آن را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ :ﻓﻬﺮﺳﺖ  ۲۰ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن و اﻃﺮاف آن را ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﻮع
ﺳﺎزهﻫﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ ﻧﻮع ﺳﺎزهﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ درﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ؟

٢٨

ﺍﻳﺴﺘﺎﻳﻲ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻞ ﻨﻴﻢ؟
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از روش درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
۱ــ ﺻﻮرت ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺷﮑﻞ آن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ و »ﻣﻌﻠﻮمﻫﺎ« و »ﻣﺠﻬﻮلﻫﺎ« را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺟﺴﻢ آزاد را ﺑﻪ دﻗﺖ و در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و روی آن ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﻢ از
۲ــ ﻧﻤﻮدار ِ
ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺠﻬﻮل را ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ،ﻧﻴﺮوﻫﺎ را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را در ﻧﻤﻮدار
وارد ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺻﻠﺐ دوﺑﻌﺪی ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﻳﮏ ،دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ
ﺟﺴﻢ آزاد
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و وزن ﺟﺴﻢ )در ﺻﻮرت ﻟﺰوم( در ﻧﻤﻮدار ِ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﺪهاﻳﺪ ،ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﮑﻨﻴﺪ.
ﺟﺴﻢ آزاد را رﺳﻢ ﮐﺮدﻳﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖﻫﺎی ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺠﻬﻮل را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻧﻤﻮدار ِ
در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺟﻮابﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ،ﺟﻬﺖ ،درﺳﺖ ﻓﺮض ﺷﺪه و در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺟﻮاب
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدِ ،
ﺟﻬﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﻴﺮو ،ﻋﮑﺲ ﻓﺮض اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ.
۳ــ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﺠﻬﻮل را در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻌﺎدل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از .ΣFx = ۰ , ΣFy = ۰ , ΣM = ۰ :ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻌﺎدل را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻳﮑﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻳﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ،ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺠﻬﻮل را در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻌﺎدﻟﻪ و ﺟﻤﻊ آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺎوی
ﺻﻔﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎده ﮐﺮدن ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺠﻬﻮل دارﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎی زﻳﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ:
ِ
ﺣﻮل ِ
اﻟﻒ( ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻦ ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎ ِ
اﺛﺮﻫﺎی دو ﻧﻴﺮوی ﻣﺠﻬﻮل ،ﻣﻌﺎدﻟﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ آورد
ﺗﻼﻗﯽ ﺧﻂ
ﻣﺤﻞ ِ
ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
ب( ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻌﺎدل در راﺳﺘﺎﻳﯽ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ راﺳﺘﺎی دو ﻧﻴﺮوی ﻣﺠﻬﻮل ،ﻣﻌﺎدﻟﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ
ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
۴ــ ﻳﮑﺎﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻬﻮﻻت ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ در
ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از درﺳﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.

٢٩

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ

ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﻓﺼﻞ اول
۱ــ۱ــ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ ﻧﻴﺮوی  Fدر ﺷﮑﻞ ﻫﺎی زﻳﺮ را ﺑﻪ دو روش ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ.

ﺷﮑﻞ ۳۵ــ۱

ﺷﮑﻞ ۳۶ــ۱

ﺷﮑﻞ ۳۷ــ۱

٢ــ١ــ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ ﻧﻴﺮوی  ۶۰Nرا ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﻖ زاوﻳﻪ  ۳۰درﺟﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻪ دو روش ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ١ــ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی زﻳﺮ را ﺑﻪ دو روش ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۳۸ــ۱

ﺷﮑﻞ ۳۹ــ۱

ﺷﮑﻞ ۴۰ــ۱

٤ــ١ــ ﺟﺴﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﮏ ﻧﻴﺮوی  ۱۲Nﻋﻤﻮدی رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﻳﮏ ﻧﻴﺮوی اﻓﻘﯽ  ۲۰Nﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار دارد .اﻧﺪازه
و زاوﻳﻪ ﻧﻴﺮوی ﺑﺮآﻳﻨﺪ را ﺑﻪ دو روش ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۵ــ١ــ اﻧﺪازه و زاوﻳﻪ ﻧﻴﺮوی ﺑﺮآﻳﻨﺪ وارد ﺑﺮ ﭘﻴﭻ ﺷﮑﻞ ٤١ــ ١را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۴۱ــ۱

٣٠

ﺍﻳﺴﺘﺎﻳﻲ

٦ــ١ــ ﺳﻪ ﻧﻴﺮوی  ۵۰N ،۴۰Nو  ۷۵Nﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زاوﻳﻪﻫﺎی  ۳۰°،۱۰°و  ۱۲۰°ﺑﺎ ﻣﺤﻮر xﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﻧﺪازه و زاوﻳﻪ ﺑﺮدار
ﺑﺮآﻳﻨﺪ را ﺑﻪ دو روش ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
۷ــ١ــ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎ دو ﮐﺎﺑﻞ از ﺳﻘﻒ آوﻳﺰان اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﺎ راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ زاوﻳﻪ  ۵۰°ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻧﻴﺮوی ﮐﺸﺶ در آﻧﻬﺎ  ۶۵Nﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺮم ﺟﺴﻢ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﺟﺴﻢ آزاد ﺗﺮﺳﻴﻢ
 ٨ــ١ــ در ﺳﺘﻮن وﺳﻂ ﺟﺪول زﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و در ﺳﺘﻮن ﭼﭗ ،ﻧﻤﻮدار ِ
ﺟﺴﻢ آزاد را ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻻزم ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ .از ﺟﺮم اﺟﺴﺎم ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎر
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ِ
اﻧﺪازهﻫﺎ و زواﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﺟﺪول ٣ــ١
ﺗﻮﺿﻴﺢ

ﺟﺴﻢ

ﺟﺴﻢ آزاد ﻧﺎ ﺗﻤﺎم
ﻧﻤﻮدار ِ

اﻫﺮم ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﻪ  Aﭘﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوی ﮐﺸﺸﯽ ﮐﺎﺑﻞ ،وزﻧﻪ  mرا
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻫﺮم ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی  Pﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد
درﻧﻘﻄﻪ  Oﻟﻮﻻ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎزوی  OAدر ﻧﻘﻄﻪ  Oﭘﻴﻦ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎﺑﻞ در ﻧﻘﻄﻪ  Bﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم  mﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ زﺑﺮی
ﻗﺮار دارد و در ﻧﻘﻄﻪ  Aﺑﻪ دﻳﻮار ﺑﺪون
اﺻﻄﮑﺎک ﺗﮑﻴﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

٣١

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ

٩ــ١ــ ﺑﻪ ﺗﻴﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻧﻴﺮوی  Fوارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﺗﻴﺮ در ﻧﻘﻄﻪ  Bﻏﻠﺘﮑﯽ و در ﻧﻘﻄﻪ  Aﻟﻮﻻﻳﯽ اﺳﺖ.
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ .از وزن ﺗﻴﺮ ﺻﺮفﻧﻈﺮ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

۱۰ــ١ــ اﮔﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻮق ﺗﻴﺮ از ﻧﻮع  IPB450ﺑﺎﺷﺪ،
وزن ﺗﻴﺮ را از ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ )ب ــ  (۳ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۴۲ــ۱

۱۱ــ١ــ وزﻧ ٔﻪ  ٨٠Nﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ رو ﺑﻪ رو ،از ﺗﻴﺮی ﮐﻪ در
ﻧﻘﻄﻪ  Aﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ دارد ،آوﻳﺰان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی
ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه  Aرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺷﮑﻞ ۴۳ــ۱

300 N

١٢ــ١ــ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ،A
 ۳۶۰Nاﺳﺖ .ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از وزن ﺗﻴﺮ ،ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ  dﭼﻘﺪر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺮوی وارد ﺷﺪه ﺑﺮ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎه  Aاز ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز
ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ.

200 N

A
B
d
900 mm

900 mm

ﺷﮑﻞ ۴۴ــ۱

۱۳ــ١ــ دو ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ روی ﻳﮏ ﺗﺨﺘﻪ ﺷﻴﺮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم
 ۶۵kgاﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺟﺮم ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻧﻘﺎط  Cو  Dﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ۲۵kgو  ۴۰kgﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﻧﻴﺮوی ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ در ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهA
ب( ﻧﻴﺮوی ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ درﺗﮑﻴﻪﮔﺎهB
ﺷﮑﻞ ۴۵ــ۱

٣٢

100 N

ﺍﻳﺴﺘﺎﻳﻲ

۱۴ــ١ــ در ﺧﺮﭘﺎی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎی  Aو  Eرا
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۴۶ــ۱

١٥ــ١ــ ﺑﺸﮑﻪای ﺑﻪ ﺟﺮم  ۲۲۰kgﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ از وزن ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﺷﻮد ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﻧﻴﺮوی ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ در ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه A
ب( ﻧﻴﺮوی ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ در ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه B
2.6m

4.4m

A

B

220kg
ﺷﮑﻞ ۴٧ــ۱

P
D

١٦ــ ١ــ ﻧﻴﺮوی  P = ۱۲۰kNدر ﺧﺮﭘﺎی روﺑﻪرو ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ C
وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎهﻫﺎی  Aو  Bرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

300

C

1/5m

A

B

3m

ﺷﮑﻞ ۴٨ــ۱

٣٣

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ

ﺧﻼﺻﮥ ﻓﺼﻞ اول
ﺑﺎ ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻳﺪ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و روشﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

٣٤

