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 سرفصل های درس ديناميک

 الخط؛ حروت ی  حروت هستمين الخط؛ حروت هٌحي:(1فصل) ینقطه هادسینواتیک 

وارتسيٌی، هواسی ) حروت در دستگاُ ّای هختصات هختلف ٍاتستِ؛ حروت ؛هطلك؛ حروت یًسة

 (ٍ عوَدی، لطثی ، استَاًِ ای ٍ ورٍی

ًيرٍّای هَثر يا ًيرٍّای  ؛ ( F= ma)لاًَى دٍم ًيَتي  :(2فصل) یسینتیک نقطه هاد

 ؛( زاٍيِ ای حروتاًذازُ)ی ؛ هوٌتَم زاٍيِ ا( خطیاًذازُ حروتتىاًِ يا )یخط هوٌتَم ؛ايٌرسی

 هعادلِ حروت

 ؛يستارپاًيرٍّای پتاًسيل؛    ی شاًر ؛ی جٌثصی وار؛ اًرش :(3فصل ) یسینتیک نقطه هاد

اصل  ؛لذرت ٍ راًذهاى؛ ی؛ اصل حفظ اًرشی؛ اصل وار ٍ اًرش(ًيرٍی هحرن) خطی ايوپالس

  از ًَع هروسیايوپالس ٍ هوٌتَم؛ ترخَرد

 اًرشی ؛وار ًيرٍّا در سيستن ًماط هادی  هروس جرم؛  :(4فصل ) یسیستن نقاط هاد

 حفظ هوٌتَم زاٍيِ ای در سيستن ؛ حفظ هوٌتَم خطی در سيستن ًماط هادی؛سيستن ًماط هادی

 . زاٍيِ ای ٍ هوٌتَم زاٍيِ ایاصل ايوپالس ؛ًماط هادی

 حَل هحَر ثاتت؛ ی؛ حروت دٍراىی حروت اًتمال : (5فصل )جسن صلة سینواتیک 

هروس  ؛ی هطلك ٍ ًسةی؛ سرعت ّای حَل ًمطِ ثاتت؛ حروت ولی؛ حروت دٍراىیحروت صفحِ ا

  راتطِ واهل سرعت ٍضتاب ؛ی هطلك ٍ ًسةی دٍراى ٍ ًمطِ سرعت صفر؛ ضتاب ّایآى
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اصل داالهثر  ؛ايٌرسی جرم :(6فصل ) ی جسن صلة صفحه اسینتیک

F = ma  M = I  یٍ حروت چرخصصفحِ ای يذ قحروت م ؛ 

؛ ی ٍ هوٌتَم؛ اصل وار ٍ اًرشی رٍاتط اًرش :(7فصل ) یجسن صلة صفحه اسینتیک 

 یغير هروس از ًَع ؛ ترخَردی ٍ هوٌتَم زاٍيِ ایاصل ايوپالس ٍ هوٌتَم؛  اصل ايوپالس زاٍيِ ا

حَل )اًذازُ حروت زاٍيِ ای جسن سِ تعذی : (8فصل ) یاجسام سه تعدسینتیک 

 اًرشی جٌثطی جسن صلة ؛(هحَرّای اصلی) اًذازُ حروت زاٍيِ ای جسن سِ تعذی ؛(هروس جرم

  اًرشی جٌثطی جسن صلة سِ تعذی ًسثت تِ ًمطِ خاظ؛سِ تعذی

تذٍى ًيرٍی )ارتعاش آزاد ًمطِ هادی يا ارتعاش آزاد ًاهيرا  : (9فصل ) یارتعاشات هكانیک

ارتعاش  ؛اصل حفظ اًرشی هىاًيىی ؛ارتعاش آزاد جسن صلة ؛ارتعاش آزاد آًٍگ سادُ ؛(خارجی

 ارتعاش زٍری تا هيرائی ؛ ارتعاش آزادتا هيرائی؛(تا ًيرٍی خارجی)زٍری 
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 يا اگر  داضتِ تاضذیحروت اًتمالفمط اگر جسن : (Rigid Body) و جسن صلة(Particle)نقطه هادی

 .  در ًظر گرفتیًمطِ هادررُ يا يه تِ صَرت ، هی تَاى آى را اتعاد جسن در تحليل حروت ًمطی ًذاضتِ تاضذ

جسن صلة در  هيثايست تِ صَرت  آى را، ّن داضتِ تاضذیدٍراىجسن ّوسهاى تا حروت اًتمالی، حروت اها اگر 

 . گرفت ٍ اتعاد آى در تحليل حروت هْن خَاّذ تَدًظر

 :سیستن واحدها 

 نيره زمان طول جرم هاحد

SI Kg m s N = Kg.m/s
2

 

FPS Slug = lb.s
2
/ft ft s lb 
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