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تاًسَر ًزخ " ّای ًام تِتزتیة  تِ،    تاًسَر گزازياى سزعت،  هتقارىزّای هتقارى ٍ پا گذاری ترش صَرت کَتاُ، زلیل ًام ّای هٌاسة، تِ تا استفازُ اس راتطِ (1)

 را تیاى کٌیس. "چزذش يا گززاتیتاًسَر "ٍ  "تغییزشکل

 

 

 زّیس. ّای هٌاسة پاسد را شزح ، چیست؟ تا استفازُ اس راتطِصلة تاشس ای لحظِ صَرتِ ت ی هازی حزکت يک تَزُ کِ شزط السم ٍ کافی تزای آى (2)

 يکسيگزاس    زر ّوسايگی  کِ اذتالف سزعت زٍ ًقطِ لحظِ، تزای آى ، ًشاى زّیسصلة تاشس ای لحظِ صَرتِ ت ی هازی حزکت يک تَزُکِ  تا فزض آى

تِ هرتصات  (تاًسَر گززاتی، تاًسَر چزذش )حزکت صلة کِ تزای تِ ايي تا تَجِ چیست؟  ًام تززار  آيس. زست هی تِ     =  ی  اس راتطِ ّستٌس،

 ی ، اس راتطِ هاًٌس  هشرصی ا اس جسن صلة تز حسة سزعت ًقطِ   زلرَاُ ی ًقطِسزعت  ايکِ حزکت صلة است، تزای لحظِ ٍاتستِ ًیست، ًشاى زّیس

  =       

 .است  ⃗⃗⃗⃗  تززار   کِ زر ايي راتطِ  يسآ زست هی تِ

 

 

 زست آٍريس. هیساى سزعت تِيي ی ااست. هحَر زٍراى يا تززار گززاتی را تزاصلة  زٍراىسيز هتٌاظز تا يک هیساى سزعت  ًشاى زّیس (3)

  =                  ,   =               ,   =         
 

 

  ّای سيز زازُ شسُ است. ی راتطِ ٍسیلِ يک هیساى سزعت تِ (4)

  =                  ,   =                  ,   =  
 ی؛ هطلَب است هحاسثِ = 1 ( ٍ زر سهاى1,-1,0ی ) زر ًقطِ

 چزذش. رتاًسَر ًزخ تغییزشکل ٍ تاًسَ -الف

 . √ ( ̂   ̂   ̂ )=̂ ی  تزای جشء طَل زر اهتساز تززار يکِ (ًزخ کشیسگی تز ٍاحس طَلًزخ لگاريتن کشیسگی ) -ب

 . √ ( ̂   ̂ )=̂ ٍ  ̂ ی  اهتساز تززارّای يکِتیي زٍجشء ذطی زر  (ًزخ تغییز ساٍيِ ًصف هطلق رقس) ،̇ ، ی تغییزشکلًزخ تزش -ج

 ٍ راستای هتٌاظز تا آى. تیشیٌِ یلگاريتو ًزخ -ز

 .   ̇ تیشیٌِ،  ی تغییزشکلًزخ تزش -ُ

 


