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 مدرس: مهدی سلمانی تهرانی
 

چٌيي دليل استفادُ اس دستگاُ هختصات هحلی در تذٍیي  تعذی چيست؟ ضزح دّيذ. ّن تعذی ٍ الواى خزپای دٍتعذی ٍ سِ ای یک ضثاّت ٍ تفاٍت الواى هيلِ (1)

 تٌذی الواًی تزای الواى خزپا را ضزح دّيذ. فزهَل

 

 

،  ّای  ، گزُاست دادُ ضذُ تز حسة هتز ی آى کِ هختصات چْار گزُ رٍتزٍای  هيلِ در خزپای سِ (2)

ٍارد ضذُ است. هذٍل یاًگ   ی  تِ گزُ 500   اًذ. ًيزٍی افقی  صَرت کاهل هقيذ ضذُ تِ  ٍ   

ّا ًيش یکساى ٍ تزاتز  ی هيلِ است. سطح هقطع ّوِ = 1011    ّا یکساى ٍ تزاتز  ی هيلِ ّوِ

 رٍش اجشای هحذٍد؛ است. تزای حل خزپا تِ = 01/0    

 تی کل ٍ تزدار ًيزٍی خارجی کل را تزای خزپا تطکيل دّيذ.فهاتزیس س -الف

 .ای حل کٌيذ ّای گزُ جایی ی جاتِ هٌظَر هحاسثِ ّا، دستگاُ را تِ تا استفادُ اس افزاس هاتزیس -ب

 در ّز هيلِ را هحاسثِ کٌيذ. ٍ کزًص تٌص ،گاّی ًيزٍّای تکيِ -ج

 

 

اًذ ٍ  راستای هقيذ ضذُ  در   ی  صَرت کاهل ٍ گزُ تِ  ٍ   ّای  دادُ ضذُ است، گزُ تز حسة هتز ی آى ای سیز، کِ هختصات چْار ًقطِ هيلِ تزای خزپای سِ (3)

1011    ّا یکساى ٍ تزاتز  ی هيلِ ٍارد ضذُ است. هذٍل یاًگ ّوِ  ی  تِ ًقطِ 1000   ًيزٍی افقی 
 تز حسة هتز هزتع هقطع ّز هيلِ سطحٍ  است = 

 کٌيذ. هحاسثِرا  ّای سیز خَاستِ تا تطکيل دستگاُ هعادالت اجشای هحذٍد، است. ًطاى دادُ ضذُ در کٌار آى

 تی کل ٍ تزدار ًيزٍی خارجی کل را تزای خزپا تطکيل دّيذ.فهاتزیس س -الف

 .دست آٍریذ را تِ ای  ّای گزُ جایی جاتِ ٍ کٌيذ حلدستگاُ را  ّا رٍش جایگذاری هستقين ٍ اصالح آرایِتا استفادُ اس  -ب

 در ّز هيلِ را هحاسثِ کٌيذ. ٍ کزًص تٌص ،گاّی ًيزٍّای تکيِ -ج
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