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  جزوه زبان تخصصي مهندس عبدالمتين ستايش

  

  »دستگاه هاي نيرو«

بررسي جزئيات به همراه قبل از اينكه درباره گروه يا مجموعه نيروها صحبت كنيم الزم است تا ويژگي هاي يك تك نيرو را 
آن  اثر زيرابرداري است  كميتكه نيرو يك  مي دانيم .تتعريف شده اس بر جسمي ديگر يك جسمنيرو به عنوان عمل . نماييم

. جمع نمودطبق قانون متوازي االضالع با يكديگر را مي توان نيروها ي وارده داشته و همچنين نيروراستا و بزرگي بستگي به 
داده شده  نشان Pبا بزرگي  Pتوسط بردار  2.1bدر شكل  2.1aاثر كابل كششي بر روي نبشي نشان داده شده در شكل 

  ،از اين سه ويژگي يكتغيير هر  .خواهد داشت A اثرو موقعيت نقطه  θو زاويه  pبستگي به روي نبشي بر نير اين  اثر .است
گاه  اين تغيير مي تواند به طور مثال نيروي يكي از بولت هايي كه نبشي را به تكيه، اثر نيرو بر روي نبشي را تغيير خواهد داد

بنابراين توصيف كامل عملكرد يك نيرو . دمهار نموده يا تنش و كردنش هاي داخلي در مصالح نبشي در هر نقطه از آن باش
  . مي توان با آن همانند يك بردار ثابت برخورد نمودبايد شامل بزرگي، راستا و نقطه اثر باشد كه در اين حالت 

عملكرد از راه دور توسط  مغناطيسيو گرانش نيروهاي  .شود اعمال ز راه دورا مستقيم مكانيكي يا عمل تماسنيرو بوسيله 
  .اعمال مي شوندمستقيم فيزيكي از طريق تماس تمامي نيروهاي ديگر  .اعمال مي شوند

خارجي  pاثر  2.1براي نبشي شكل . به دو نوع اثر، خارجي و داخلي تقسيم نمود بر روي يك جسم را مي تواننيرو يك عمل 
 Pتوسط تكيه گاه و بولت ها در اثر نيروي  وارده بر نبشي) نشان داده نشده(روي نبشي همان عكس العمل ها يا نيروهاي بر 

داخلي  pاثر . بنابراين نيروهاي خارجي وارد بر يك جسم از دو نوع هستند، نيروهاي اعمالي و نيروهاي عكس العملي. مي باشد
رابطه بين نيروهاي داخلي و . توزيع شده در داخل مصالح نبشي مي باشد داخليبر روي نبشي همان تنش ها و كرنش هاي 

، االستيسيته و پالستيسيته مورد كرنش هاي داخلي در برگيرنده خصوصيات مصالح جسم بوده و در درس مقاومت مصالح
  . مطالعه قرار مي گيرد

ص خارجي نيروها مي باشد، تجربه نشان داده است كه اجسام صلب، هنگامي كه توجه ما تنها معطوف به اثرات خالدر مكانيك 
را  2.2وارد بر صفحه صلب شكل  Pبنابراين نيروي . نيازي به محدود كردن اثر يك نيروي اعمالي به يك نقطه مشخص نيست

. ر ننمايدبر روي نبشي تغيي Pيا هر نقطه در راستاي خط اثر نيرو اعمال نمود چنانكه اثر خالص خارجي  Bيا  Aمي توان در 
اين . هستند Cو نيروي وارد بر صفحه توسط تكيه گاه غلطكي در  Oاثرات خارجي نيروي خارجي وارد بر تكيه گاه مفصلي در 

نتيجه گيري را مي توان در قالب اصل قابليت انتقال توصيف نمود كه بيان مي دارد يك نيرو مي تواند در هر نقطه در راستاي 
. ينكه اثرات نيروي برايند خارجي وارد بر جسم صلبي كه نيرو بر آن اثر مي نمايد تغيير كندخط اثرش اعمال شود بدون ا

صورت يك بردار لغزان هنگامي كه تنها اثرات خارجي نيروي برآيند يك نيرو مورد بررسي قرار مي گيرند، نيرو را مي توان به 
از آنجايي كه در اين كتاب اساساً تنها در . رو را مشخص نماييمدر نظر گرفته و الزم و كافي است كه بزرگي، راستا و خط اثر ني

بحث مي شود، ما تقريباً تمام نيرو ها را به عنوان بردارهاي لغزان بر روي جسم صلبي كه بر آن رابطه با مكانيك اجسام صلب 
  .اثر مي نمايد در نظر مي گيريم

نيروي تماسي در روي سطحي محدود اعمال شده و بنابراين نيرويي در واقع هر . نيرو ها مي توانند متمركز يا گسترده باشند
هنگامي كه ابعاد سطح در مقايسه با ديگر ابعاد جسم بسيار كوچك است، نيرو را مي توان با مقداري . گسترده تلقي مي شود
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ر روي يك سطح نيرو مي تواند همانند حالت تماس مكانيكي، د. خطاي قابل چشم پوشي به صورت متمركز در نظر گرفت
وزن يك جسم نيروي جاذبه گرانشي . توزيع شده و يا همانند گرانش يا نيروي مغناطيسي در داخل يك حجم توزيع شده باشد

در نظر داخل حجم آن توزيع شده و آن را مي توان به صورت يك نيروي متمركز كه در مركز ثقل اثر مي كند  است كه در
در صورتي كه موقعيت آن مشخص نباشد، آنگاه . توجه به مالحظات تقارن مشخص است موقعيت مركز گرانش اغلب با. گرفت

   . براي تعيين موقعيت مركز گرانش نياز به محاسبات جداگانه اي خواهد بود

Part I. Comprehension Exercises 

A.  در برابر عبارات صحيح“T”  و در برابر عبارات غلط“F” ياوريدبراي پاسخ خود دليل ب. قرار دهيد. 

......T .....1 . داريمبزرگي، راستا و خط اثر نياز به توصيف كامل يك نيرو براي.  

......F......2 .وزن يك جسم به عنوان نيرو در نظر گرفته نمي شود.  

......F......3 .اصل قابليت انتقال تنها به نيروهاي داخلي و خارجي قابل اعمال است.  

......T......4 . ،تنش و كرنش هاي داخل يك جسم را به هم مربوط مي نمايداالستيسيته.  

......T......5 .اصل قابليت انتقال تنها به اجسام صلب قابل اعمال است.  

B.  از بينa ،b ،c  وd كاملترين گزينه را انتخاب نماييد. 
 

 ........a........با استفاده از اصل قابليت انتقال .1

a.  بر يك جسم صلب را تغيير دادمي توان نقطه اثر يك بار مشخص وارد. 
b. مي توان برآيند چند نيروي وارد بر يك جسم صلب را پيدا نمود. 
c. مي توان سازه هاي معين استاتيكي را حل نمود. 
d. مي توان راستا، بزرگي و خط اثر يك نيرو را پيدا نمود. 
  

 .اعمال نمود........ a........اصل قابليت انتقال را مي توان به  .2
a. اجسام صلب. 
b. يروهاي داخلين. 
c. هم نيروهاي داخلي و هم نيروهاي خارجي. 
d. برآيند يك دسته نيرو. 
  

 .در نظر گرفت........ c........وان به عنوان تيك جسم را مي  وزنبا توجه به متن،  .3
a. يك نيروي خارجي كه مي توان آن را به عنوان بردار لغزان در نظر گرفت. 
b. ي كنديك نيروي داخلي كه در داخل حجم جسم اثر م. 
c. يك نيروي متمركز كه در داخل مركز گرانش اثر مي كند. 
d. يك بار يكنواخت كه در داخل مركز گرانش اثر مي كند. 
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 .........b........ نيرو در روي يك جسم صلبنقطه اثر يك  .4

a. در مركز گرانش جسم قرار دارد. 
b. در راستاي خط اثر نيرو قرار دارد. 
c.  كافي استي جسم بر روبراي بدست آوردن نيروي برآيند. 
d. توسط خط اثر بدست مي آيد. 
  

 .طبقه بندي مي شود .........d........ به طور كلي، وزن جسم به عنوان .5
a. يك نيروي گسترده. 
b. يك نيروي متمركز. 
c. يك نيروي گسترده داخلي. 
d. يك نيروي متمركز داخلي. 
  

C. به سواالت زير به صورت شفاهي پاسخ دهيد. 
 روي يك جسم اثر نمايند؟ چه نوع نيروهايي مي توانند بر .1

 چه زماني مي توان نقطه اثر يك نيرو در روي جسم را تغيير داد؟ .2

 براي نشان دادن وزن يك جسم چه ساده سازي هايي مي توان انجام داد؟ .3

 نقطه اثر وزن جسم كجا قرار دارد؟ .4

 مشخصه هايي براي تعريف كامل عمل يك نيرو الزم است؟چه  .5

Part II. Language Practice 

 .كاملترين گزينه را انتخاب نماييد dو  a ،b ،cاز بين  .1
 

A. .........c ........ تركيب باري است كه مي تواند جايگزين نيروهاي اوليه شوديك سيستم نيرو، ساده ترين. 

a. ميانگين 

b. حداقل 

c. برآيند 

d. حد وسط 

 
B. .........a ........وارينيون همان اثر لنگرها است. 

a. اصل 

b. قضيه 

c. روش شناسي 

d. پديده 
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C.  به طور كلي، يك نيرو را مي توان به سه مولفه.........d. ........ 

a. حاصل نمود 

b. سرهم نمود 

c. محاسبه نمود 

d. تجزيه نمود 

 
D. راستاي لنگر .........a. ........ 

a. مستقيم است 

b. چرخه اي است 

c. دايره اي است 

d. خالف عقربه هاي ساعت است 

  
E. .........c ........برابر و مخالف يك نيرو هميشه همراه است با يك نيروي. 

a. هدف 

b. حاصل 

c. عمل 

d. بعد 

 

B. جاهاي خالي را با شكل مناسب كلمات داده شده پر كنيد. 

1. Concurrent 
a. The point of …concurrency… of two vectors is the point they intersect. 
b. Parallel forces are always non-concurrent. 

 متالقي .1

  .ه همديگر را قطع مي كنندنقطه تالقي دو بردار نقطه اي است ك) الف(
  .نيروهاي موازي هميشه غير متالقي هستند) ب(

2. Result 
a. The …Resultant… of two vectors A and B is a vector. 
b. The …. Resulting …. Findings of this article should be used to investigate the 

characteristics of vectors. 
 حاصل .2

  .يك بردار است Bو  Aداري برآيند دو بر) الف(
  .يافته هاي حاصل از اين مقاله بايد براي بررسي خصوصيات بردارهاي مورد استفاده قرار گيرد) ب(
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3. Gravity 
a. It can be stated that the geometric center of a mass and its center of …gravity… 

could be the same point. 
b. The … gravitational … forces are directed towards the center of earth. 

 گرانش .3

  .مي توان بيان نمود كه مركز جرم هندسي و مركز گرانش مي توانند در يك نقطه باشند) الف(
    .در راستاي مركز زمين قرار دارندنيروهاي گرانش ) ب(

4. Force 
a. In general, a body could be …Forced… to deform in a desired fashion. 
b. All … Forces … acting on a body may be replaced by one force. 

 نيرو .4

  .به طول كلي، يك جسم مي تواند تحت اثر نيرو به شكل دلخواه تغيير شكل دهد) الف(
  .تمام نيروهايي كه بر روي يك جسم اثر مي نمايند را مي توان با يك نيرو جايگزين نمود) ب(

5. Elastic 
c. Steel is an …Elastic…material. 
d. Theory of … Elasticity … includes discussions of stress and strain. 

 االستيك .5

  .فوالد مصالحي االستيك است) الف(
  .تئوري االستيسيته شامل مباحث تنش و كرنش مي باشد) ب(

  

C .جاهاي خالي را با كلمات داده شده پر نماييد.  

  :به ترتيب

Force, mass, resultant, earth, structures, body, symmetry, experiment, remote 

 .ترجمه متن به عنوان تمرين به دانشجو واگذار مي شود

  

D. جدول داده شده قرار دهيدحروف مربوطه را در . جمالت زير را به شكل يك پارگراف مرتب نماييد. 

beadc 
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  نيرو

ي شناخته شده با استفاده از تعادل مكانيكي يا سنجش حركت يك المان نيرو را مي توان از طريق مقايسه با ديگر نيروها
واحدهاي استاندارد نيرو در . مبناي تمام اين مقايسات يا سنجش ها يك استاندارد اوليه است. االستيك اندازه گيري نمود

  .مي باشد (lb)و در سيستم مرسوم آمريكايي بر حسب پوند  (NI)بر حسب نيوتن  SIسيستم 

عمل يك نيرو همواره همراه . ات نيرويي كه توسط قانون سوم نيوتن بيان مي شود به دقت بايد مورد بررسي قرار گيردمشخص
براي ما مهم است كه به طور واضح مشخص نماييم كداميك از اين جفت نيرو را بررسي . است با عكس العمل برابر و مخالف

و نه توسط ( كه جسم مورد نظر را جدا نموده و نيرويي وارد بر روي جسم پاسخ همواره زماني مشخص خواهد بود . مي نماييم
در صورتي كه نتوانيم به دقت بين نيروي عمل و عكس العمل تفاوت قائل شويم، احتمال وقوع اشتباه . نمايش داده شود) جسم

  .و در نظر گرفتن نيروي اشتباه وجود دارد

كه متقارب هستند را مي توان توسط قانون  F2و  F1دو نيروي  نشان داده شده است a.2.3همانطور كه در شكل 
در صورتي كه دو نيروي متقارب . بدست آيد Rمتوازي االضالع در صفحه مشتركشان به يكديگر افزود تا جمع يا برآيند آن ها 

انتقال، آن ها را مي توان عمل نمايند، با استفاده از اصل  2.3bقرار داشته ولي در دو نقطه متفاوت مطابق شكل در يك صفحه 
را مي توان با جايگزيني  Rبرآيند . را در نقطه تقارب بدست آورد Rدر راستاي خط اثرشان حركت داده و جمع برداري آن ها 

براي . تعيين نمود بدون اينكه اثر خارجي اين برآيند بر روي جسمي كه برآن اثر مي نمايد، تغيير نمايد F2و  F1نيروهاي 
استفاده نمود اما در اين حالت الزم است خطر اثر يكي از نيروها مطابق شكل از قانون مثلث نيز مي توان  Rن بدست آورد

2.3c 2.3در شكل . تغيير داده شودd  همان دو نيرو با يكديگر جمع شده اند ولي گرچه بزرگي و راستايR  ،حفظ شده است
از اين نوع تركيب بايد اجتناب . عبور نمي نمايد Aن روش از بدست آمده بدي Rخط اثر صحيح از دست خواهد رفت زيرا 

  :جمع دو نيرو را به صورت رياضي با استفاده از معادله برداري زير مي توان نوشت. نمود

R=F1+F2 

عالوه بر تركيب نيروها با هدف بدست آوردن برآيند آن ها، اغلب الزم است يك نيرو را با مولفه هاي آن كه در دو 
را مي توان در راستاي مشخص شده به دو  2.3aدر شكل  Rبنابراين نيروي . مشخص وارد مي شوند جايگزين نماييمراستاي 

تجزيه نموده يا با آن ها جايگزين نمود و با كامل كردن متوازي االضالع همانطور كه نشان داده شده است  F2و  F1مولفه 
  .را بدست آورد F2و  F1بزرگي 

اين دو نيرو را مي . موازي هستند F2و  F1حالتي است كه دو نيروي  2.4ارها مطابق با شكل يك حالت خاص جمع برد
اين دو نيروي دلخواه به همراه . با بزرگي دلخواه با يكديگر جمع نمود F–و  Fتوان با افزودن دو نيروي برابر مخالف و هم خط 

با  Rبرآيند  R2يعني  F–و  F2و تركيب آن با جمع  R1دن با بدست آور .هم هيچ اثر خارجي بر روي جسم ايجاد نمي نمايند
براي محاسبة ترسيمي برآيند دو نيرويي كه تقريباً موازي اين روش همچنين   .بزرگي، راستا و خط اثر صحيح بدست مي آيد

 .بوده و بنابراين نقطه تالقي آن ها دور است مفيد مي باشد
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  مولفة مستطيلي –سيستم نيروهاي دو بعدي 

با . است 2.5مطابق با شكل  Fyو  Fxآن به مولفه هاي مستطيلي ، تجزيه Fايج ترين روش تجزيه دو بعدي نيروي ر
  :توجه به اين شكل به وضوح مي توان ديد كه

)F/F(tan                              θsinF

)F(FF                              cosF

xy
1-

y

2/12
y

2
xx





θF

θF  

 

در  jو  i) يكه(د با معرفي بردارهاي واح. هستند Fyو  Fxبزرگي بردارهاي  Fyو  Fxو  Fبزرگي بردار  Fكه در اين رابطه 
  :نشان داده شده است مي توان معادله برداري زير را نوشت 2.5همانطور كه در شكل  yو  xراستاهاي 

yxyx jFiFFFF   

به صورت خط چين و نيرو را با  2.5هرگونه ابهامي، بهتر است مولفه هاي يك نيرو ها همانند شكل براي از بين بردن 
با استفاده از هر يك از اين قراردادها، هميشه مشخص خواهد بود كه يك نيرو و مولفه . ش دهيمخط ممتد يا برعكس نماي

  .هايش نمايش داده شده اند و نه سه نيروي مجزا، آن طوري كه سه بردار با خط ممتد القا مي نمايند

و انتخاب آن اغلب بر عهده  در مسائل واقعي محورهاي مرجع وجود نداشته بنابراين نامگذاري آن ها مسئله اي دلخواه
به طور مثال هنگامي كه ابعاد اصلي يك جسم در . انتخاب منطقي هميشه بستگي به هندسه مسئله دارد .دانشجو خواهد بود

اما ابعاد هميشه در . راستاي افقي و قائم هستند، آنگاه نامگذاري محورهاي مرجع در اين راستاها به طور كلي راحت است
اندازه گيري شده و  xو قائم نبوده و زوايا الزم نيست در جهت خالف عقربه هاي ساعت نسبت به محورهاي راستاهاي افقي 

را بدون توجه بنابراين ما بايد بتوانيم مولفه هاي صحيح يك نيرو . مبداء مختصات الزم نيست در راستاي خط اثر يك نيرو باشد
مثال هايي از اين موارد كه تجزيه نيرو در . ه گيري شده اند بدست آوريمبه اينكه محورها چگونه چرخيده اند يا چگونه انداز

تجزيه نيروها در اين موارد را به راحتي مي توان بدست . نمايش داده شده است 2.6حالت دو بعدي را نشان مي دهد در شكل 
ن درك قانون متوازي االضالع و نمي تواند جايگزي 1‐2به خاطر سپردن معادله بنابراين مي توان مشاهده نمود كه . آورد

ترسيم يك شكل تميز همواره به وضوح هندسه و اجتناب از . تصويرسازي صحيح يك بردار بر روي يك محور مرجع شود
  .هرگونه اشتباه كمك مي نمايد

 

A.  در برابر عبارات صحيح“T”  و در برابر عبارات غلط“F” براي پاسخ خود دليل بياوريد. قرار دهيد. 

......T. ....1 .عمل يك نيرو همواره همراه است با يك عكس العمل برابر و مخالف: قانون سوم نيوتن بيان مي دارد كه. 

......T......2 .تحت شرايط مشخص، مي توان بار را در راستاي خط اثرش جابجا نمود.  

......T......3 .دستورالعمل خاصي براي انتخاب محورهاي مختصات وجود ندارد.  

......F......4 .مبداء يك دستگاه مختصات بايد در راستاي خط اثر نيرو باشد.  

......F......5 . را نمي توان براي نيروهاي متالقي به كار بستقانون متوازي االضالع.  
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Unit 2  

B.  از بينa ،b ،c  وd كاملترين گزينه را انتخاب نماييد. 
 

 .............انتخاب منطقي براي انتخاب محورهاي مختصات  .1

  .بسته هندسه مسئله دارد) لفا(
  .بستگي به راستاهاي افقي و قائم دارد) ب(
  .رياضي نمايش داده مي شودتوسط فرمول هاي ) ج(
  .بستگي به برآيند دارد) د(
  
 .بدست آورد...................  برآيند دو نيرو را مي توان  .2

  با تصوير نمودن نيروها) الف(
  يافتن مولفه آن ها) ب(
  ن متوازي االضالعقانو) ج(
  دو نيروي برابر و مخالف) د(
  
 .................  F2و  F1برآيند دو نيروي  .3

  .را نمي توان با دو نيرو جايگزين نمود) الف(
  .را مي توان با دو نيروي ديگر جايگزين نمود) ب(
  .هميشه مي تواند اثرات تغيير دهنده داشته باشد) ج(
  .معموالً ابعاد مشخصي ندارد) د(
  
 ........................  با داشتن بزرگي دو نيروي متالقي مي توان .4

  برآيند آن ها را بدست آورد) الف(
  مي توان بزرگي برآيند آن ها را حدس زد) ب(
  مي توان هم بزرگي و هم راستاي برآيند آن ها را بدست آورد) ج(
  نمي توان برآيند آن ها را بدست آورد) د(
  
 ............................... ، هم خط  برآيند دو نيروي .5

  .را نمي توان مستقيماً با جمع نمودن بدست آورد) الف(
  .را تنها مي توان توسط توسط قانون متوازي االضالع بدست آورد) ب(
  .در راستاي خط اثر نيروها قرار دارد) ج(
  .هميشه برابر صفر است) د(
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  جزوه زبان تخصصي مهندس عبدالمتين ستايش

C. به سواالت زير به فارسي پاسخ دهيد. 

 
 ؟قانون سوم نيوتن چه مي گويد .1

 ؟برآيند دو نيروي متالقي از چه نقطه اي عبور مي نمايد .2

 ؟انتخاب منطقي براي انتخاب دستگاه مختصات چيست .3

 ؟چرا نياز است كه مولفه هاي يك نيرو را بدست آوريم .4

 ؟مزاياي استفاده از اصل قابليت انتقال پذيري چيست .5

  
B .ر را پيدا نموده و آن ها را در جاي خالي داده شده بنويسيدمالت و عبارات زيمعادل فارسي ك. 

  
Active Force  نيروي موثر Magnetic  مغناطيسي

 Axis  محور Magnitude  بزرگي
 Bracket  كروشه –نبشي  Plasticity  پالستيسيته –خميري 

 Component  مولفه Principle  اصل
Concentrated  متمركز Reactive  عكس العملي

Concurrent  متالقي Rectangular  يليمستط

Contact Force  نيروي تماسي Resultant  برآيند

Coordinate  مختصات Rigid body  جسم صلب

Coplanner  هم صفحه Roller support  تكيه گاه غلطكي

Elasticity  االستيسيته –كشساني  Strain  كرنش

External force  نيروي خارجي Stress  تنش

Force  نيرو Transmissibility  انتقال پذيري

Gravitational  ثقليVector  بردار

Internal force  نيروي داخلي  

  
 


