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هشیمه زاین یزرنا متشه لصف
ص78: دینکرکف

. تسا رفص ییاج هباج و هدرکن تکرح راوید اریز - ریخ
: ص78 دینک شیامزآ

بسحرب ییاج هباج
رتم

بسحرب ورین
نتوین

هباج X ورین
ییاج

لو ژ بسح رب راک

لوا رتمشیامزآ نتوین1 نتوین8 X8 رتم لو1 ژ 8

مود رتمشیامزآ نتوین1 نتوین16 X16 رتم لو1 ژ 16

:79 ص دینک رکف
0 J= 2000x0 . تسا رفص ییاجباج اریز - ریخ

:79 ص دییامزایب ار دوخ
650 J = 2 mx 325 N ییاج هباج x ورین = راک

:80 ص دینک رکف
رتشیب نآ تعرس نوچ دراد یرتشیب ژی رنا گنر زبس لیبموتا مرج ندوب ناسکی ضرف اب ( فلا

. تسا
. تسا رتشیب نآ مرج اریز دراد یرتشیب ژی رنا نویماک تعرس ندوب ناسکی ضرف اب ب)

ص81: تیلا عف
لا ح رد مسج ره دوش یم لیدبت مسج رد یشبنج ژی رنا هب مسج یور هدش ماجنا راک : خساپ

. دهد ماجنا راک اه نآ یور و دنک لقتنم رگید ماسجا هب ار دوخ ژی رنا دناوت یم زین تکرح
ص81: دینک شیامزآ

. دهد یم تکرح رتم یتناس 10 ار بوچ هکت گنوآ لوا هلحرم رد : خساپ
ولج هب رتشیب ار بوچ هکت دناوت یم دور باال رتشیب ل وا هلحرم هب تبسن گنوآ رگا مود هلحرم رد
هدش رتشیب نآ یشبنج و لیسناتپ ژی رنا هدش رتشیب گنوآ عافترا نوچ تلا ح نیا رد سپ دنارب

. تسا
لیسناتپ ژی رنا سپ . تسا رتشیب نآ لیسناتپ ژی رنا دشاب رت نیگنس هلولگ هچ ره موس هلحرم رد

. دراد یگتسب مسج عافترا و مرج هب یشنارگ
:82 صدینک رکف

ماگنه و دوش یم هریحذ گنس رد یشنارگ لیسناتپ ژی رنا تروص هب ژی رنا ندرب باال ماگنه : خساپ
اب دروخرب ماگنه و دوش یم لیدبت یشبنج یکیناکم ژی رنا هب یشنارگ لیسناتپ ژی رنا ندرک اهر

. دوش یم نآ لکش رییغت ببس یطوق

: 84 ص دییامزایب ار دوخ
900 J = 300 - 1200 لو ژ 900

: 85 صدییامزایب ار دوخ
gr 60 x6/8 kJ )+ (50 gr x 0/9 kJ) gr x 11/3 kJ) 100)+ =



408K J +45 KJ +1130 KJ =1583 KJ
ص86: تیلا عف

یاچ و یگنرف هجوگ ددع ود ، زپ بآ غرم مخت ددع کی ، گگنس نان مراهچ کی هناحبص یارب : خساپ
فصن همیق تشروخ اب ولپ باقشب کی راهان یارب ، بیس لثم هویم ددع کی هدعو نایم ی ارب ،
ناویل مین و کی ماش یارب و ریش و هویم شمشک هنارصع یارب ساالد و تسام هارمه شاول نان
دیلوت ندب رد ژی رنا یرلا ک ولیک 1800 دودح اه اذغ نیا یزبس و تسام هارمه هب ایبول کاروخ

. دنک یم
ص86: دینک رکف

رگید لکش هب یلکش زا نیمز رد هک تسا دیشروخ ژی رنا نیمز یور یاه ژی رنا ءاشنم : خساپ
. دوشیمن دوبان اما دوش یم لقتنم رگید مسج هب یمسج زا ای و هدش لیدبت

هجوت اب هك تسا KJ1577 یياذغ هدعو لك ژي رنا دوش یم هديد هك روط نامه ص86: دینک رکف
kJ1577 دراد زاین ژي رنا لو ژ ولیك رازه 12 ات 10 دودح دشر لا ح رد ناوجون کي هك نيا هب

هناحبص هدعو کي يارب
دروم ژي رنا موس کي دياب مك تسد و تسا مهم رایسب هناحبص هدعو هك دینك هجوت تسا یفاكان

. دنك مهارف ار زور کي زاین
:87 ص نیرمت و شسرپ

( لیبموتا ) یشبنج هب ییایمیش ژی رنا ( فلا :1 س
( نوفورکیم ) یکیرتکلا هب یتوص ژی رنا ب)

( رابخا گنز - ویدار ) یتوص هب یکیرتکلا ژی رنا پ)
( نویزیولت ) یتوص و ینارون هب یکیرتکلا ژی رنا ت)

اما مینک یم فرصم یمک یورین 1 تلا ح رد تسا ناسکی تلا حود ره رد هدش ماجنا راک س2:
ضوع رد مینکیم فرص یرتشیب یورین مود تلا ح رد اما میوشیم اج هباج یرتشیب تفاسم

. میوش یم اج هباج یرتمک تفاسم
لو ژ 100=50x2 لو ژ 100=100x1 ییاجباج x ورین = راک

هب هجوت اب دراد یگتسب تعرس و مرج هب یشبن ج ژی رنا نازیم میناد یم هک روط نامه س3:
. تسا رتشیب نآ یشبنج ژی رنا لیبموتا مرج ندوب یرتشیب اب تعرس ندوب ناسکی

یعون زا ای یتروص هب یتروص زا هکلب دور یمن نیب زا و دیآ یمن دوجوب دوخ هب دوخ ژی رنا س4:
. تسا تباث ناهج رد نآ یلک رادقم و دوش یم لیدبت رگید عون هب

ب.:

ییاج هباج نتشاد اب سپ داد ماجنا راک لو 394ژ ناوت یم ژی رنا لو 394ژ اب هک میناد یم س5:
راک =j394. دیآ یم تسدب ورین رادقم راک رادقم و

یم تسد هب ورین رادقم راک رادقم و ییاج هب اج نتشاد اب سپ
ییاج هباج cm175÷100=1/m75. دیآ

راک = ورین (N)× ییاج هباج (m)j394 = ورین ×1/m 75 ورین = =225/N1→ → 394
1/75

رنا لو 200ژ
ینارون ژی

ژ رنا لو ژ 50
ییامرگ ی

ژ رنا لو ژ 150
کیرتکلا ی



. فلا س6:
مرج =kg360 همتروس نزو =kg360×9/ 8

همتروس
لیسناتپ ژی رنا =?(j) 3528 N= همتروس نزو
لیسناتپ ژی رنا = نزو (N)× عافترا (m)N3528 ×m45=j158760→

ژی رنا هب همتروس لیسناتپ ژی رنا مامت نوچ . تسا ریسم ی هطقن نیرت نییاپ هک A هطقن رد ب.
. دراد ار تعرس نیرتشیب و تسا هدش لیدبت یشبنج

مک CوB هطقن بیترت هب نآ زا سپو رفص نآ عافترا و تسا نیمز حطس رد اریز A هطقن رد پ.
. دراد ار لیسناتپ ژی رنا نیرت
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