
 به نام خدا 

 استاد سعید مقصودی

 دوازدهم_کیزیف#

 اول_فصل#

 یشناس_حرکت#

 هیاول_میمفاه#

سطح در شناخت حرکت اجسام  نیتر نییپرداختن به علل حرکت جسم ، پا یحرکت اجسام ب ی مطالعه⚡

 شود. یم دهی(( نامکینماتیاست که ))س

 ...نیبه همچن زین کینماتیخود دارد و س ی ژهیو یاتیاصطالحات و ادب یبحث هر

 عبارتند از : کینماتیدر س هیاول میمفاه

 انمک مبدا⚠شود) یم دهیسکون جسم نسبت به آن سنج ایکامال دلخواه که حرکت  یمکان((: مکان مبدا))⚡

 باشند( یکیندارد  یلزوم حرکت آغاز محل و

ناظر ، ساکن و در همان حال نسبت به  کیممکن است نسبت به  یجسم یعنیاست  ینسب یامر حرکت��

قدم است و معمول آن است که مبدا  نیاول کینماتیمتحرک باشد پس انتخاب مبدا در س گرید یجسم

 ندارد. یانطباق هم لزوم نیکنند هرچند ا یمنطبق م یدستگاه مختصات را بر مبدا مکان انتخاب

در فضا  ایدر صفحه  یاست حرکتها یهیاست و بد یکاف y ای xمحور  کیفقط  یبعد کی یحرکتها یبرا⚡

 است. xyz یسه بعد ای xy یدستگاه مختصات دو بعد ازمندین

 توان رسم کرد  یکه از مبدا مکان به محل جسم در هر لحظه م یبردار((:مکان بردار))⚡

 است. یبعد کیبه موازات محور دستگاه مختصات  شهیخط راست ، بردار مکان هم یرو حرکت در ��

 کند. یآن متصل م یدجسم را به محل بع یکه محل قبل ی((:بردارییجابجا))⚡

 (هیو ثانو هیعبارتست از تفاضل دو بردار مکان اول یی، جابجا ی)به زبان بردار

 کرده است. یکه جسم ط یریمس طول((:مسافت))⚡

 هیو ثانو هیاول یدو نقطه  نیب ری، مستقل از مس ییجابجا یدو نقطه ، منحصر به فرد نبوده ول نیب مسافت⚠

 مورد نظر بوده و کامال منحصر به فرد است. ی



 کسانی یکایبا  یتهایلزوما کم نکهیا جهی...نت یاست بردار یتی، کم ییو جابجا ینرده ا یتیکم ، مسافت⚠

 ندارند. یکسانی تیماه

ه بلکه در چ ستین یکاف ییشده توسط آنها به تنها یط ییجابجا ایمتحرک ها ، مسافت  ی سهیمقا جهت

 یاز متحرک ها ارائه م یدار تر یمعن ی سهیمسافت ها انجام شده است مقا یط ایجابجا شدن  نیا یزمان

 شود. یم فیو سرعت متوسط تعر یتند تیمبنا دو کم نیکند ...بر هم

  هیشده در هر ثان یمتوسط((:سهم ))مسافت(( ط یتند))⚡

  هی(( در هر ثانییجابجا)) سهم((:متوسط سرعت))⚡

رفته و برگشته صفر است چرا که  هیثان 100را در  یمتر 50 یکه طول استخر یمتوسط شناگر سرعت

 او صفر بوده است  ییجابجا

 متر بوده است... کی یا هیثان تیفیکه شنا کردن او با ک یمعن نیاست به ا 1m/sمتوسط او  یتند یول

 


