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          مقدمه
امروزه درىانوردی نىز مانند همٔه امور روزمره به ىک دانش تبدىل شده است. 
دانشی که فراگىری و کنکاش در آن به بهبود کىفىت و کمىت اىن امر منجر می شود. امروزه 
کمتر پدىدٔه فىزىکی را می توان ىافت که توجىهی علمی در پس آن موجود نباشد. برای 
مثال در مورد حرکت ىک شناور در آب، روابط رىاضی و توجىهات فىزىکی مختلف بىان 
شده و کتاب های مختلفی در اىن زمىنه نگارش شده است. در مورد موتورهای محرک 
اىن وساىل معموالً غول پىکر و ىا ساىر تجهىزات آنها نىز می توان پدىد ه های فىزىکی را به 
شکل فرمول های رىاضی در آورده و توجىه کرد. برای فهم درست اىن پدىده ها و روابط 

فىزىکی آ نها الزم است با بنىان های نظری ساخت آنها آشنا شوىم. 
سامانه های  بر  حاکم  معادالت  از  که  دارىد  نىاز  نىز  رشته  اىن  هنرجوىان  شما 
درىاىی درک درستی داشته باشىد و استدالل های فىزىکی مناسبی را برای پدىد ه های 
پىرامون بحث شناورهای درىاىی و تجهىزات وابسته ارائه دهىد. از اىن رو برآن شدىم تا 
با نگارش کتابی در زمىنٔه اىستاىی و حرکت شناسی، بخشی از دانش روز و الفبای مورد 
نىاز آن را در اختىار شما عزىزان قرار دهىم. امىدوارىم که خواندن اىن کتاب براىتان 
مفىد واقع شود و شما را در اىن زمىنه پوىاتر و کنجکاو تر سازد. در اىن کتاب در فصول 

مختلف مطالب موردنىاز ارائه شده است.
علوم  در  آن  کاربرد  و  مثلثات  با  است  آشناىی مختصری  کتاب  اىن  اّول  فصل 
فىزىکی همچون اىستاىی و حرکت شناسی. از ابتدا همواره مهندسی با هندسه همراه 
و عجىن بوده است. در فصل دوم کتاب از دانسته های فصل اّول کمک گرفته شده 
و مطالبی در مورد بردارها ارائه شده است. از آنجا که کمىت های فىزىکی مربوط به 
مباحث اىن کتاب اغلب از نوع برداری هستند، تحلىل های برداری کاربرد زىادی در 
فهم و حل مسائل اىستاىی و حرکت شناسی دارد. در فصل بعدی ىعنی بخش سوم اىن 
کتاب آشناىی مختصری با اىستاىی شناسی ارائه شده است. در کشتی ها و بنادر عناصر 
سازه ای بسىار پرکاربرد هستند. به عنوان مثال می توان جرثقىل های غول پىکری را نام 
برد که از سازه های خرپاىی ساخته می شوند. دانستن استاتىک در تحلىل و به کارگىری 

اىنگونه سازه ها بسىار مفىد است.



از  در کشتی،  پرکاربرد  و دستگاه های  اجزا  برخی  کتاب  انتهاىی  دو فصل  در 
جمله تسمه ها و پولی ها، چرخ دنده ها، قرقره ها و اهرم ها معرفی شده اند. برای اىنکه 
بتوان محاسبات اّولىه و کاربردی الزم جهت استفادٔه صحىح از اىن ابزارها را به خوبی 
انجام داد، هنرجوىان نىاز دارند کمی با اصول دىنامىک آشنا شوند. دىنامىک شاخه 

تحلىل حرکت در فىزىک است.
مؤلفان 


