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 ل مطالبرفصس:  Syllabus 

  برداری  انالیزماتریس ها Matrixes and Vector algebra  •  

  حرکت یک بعدی ذرهسینماتیک Motion of a Particle in One Dimension 

 مبانی مکانیک نیوتنی Elements of Newtonian Mechanics 

  سه بعدیو دو حرکت بحث در باره مساله کلی Discussion of the general problem of two- and three-
dimensional motion 

  بعد هارمونیک در دو و سهنوسانگرهای The harmonic oscillator in two and three dimensions 

  تحت تاثیر نیروی مرکزیحرکت Motion under a central force 

 )مدارهای بیضی شکل )مساله کپلر Elliptic orbits. The Kepler problem. 

 از ذرات  حرکت دستگاهی The Motion of a System of Particles 

  تسمه های انتقال، موشک و سیارات Rockets, conveyor belts, and planets  

 مساله برخورد Collision problems 

 نوسانگر هارمونیک جفت شده Paired harmonic oscillator 
 

 آشنایی با فرمولبندی مکانیک نیوتنی حرکت ذره و روش حل تحلیلی مسائل مکانیکیاهداف درس: 

 روش ارزیابی: 

 فعالیت کالسی پروژه  پایان ترم میانترم

بخش اول فصل سه)سینماتیک 
 دو و سه بعدی( و فصل اول

 تحویل به موقع تکالیف + ماه بهمن 0

   0و9و4فصلهای  

 

 

  .هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد تاریخ امتحان میانترم به

را به منظور درک بهتر و آمادگی  مکانیک تحلیلی سایموندانشجویان گرامی میبایست خود، سوالهای تعیین شده از هر بخش کتاب 

بیشتر برای امتحان حل کنند اما نیازی به تحویل آنها نیست. ممکن است سوالهای امتحان از این دسته سواالت انتخاب شوند، بنابراین 

  .االت را حل کرده و در صورت داشتن مشکل به منظور رفع آن به اینجانب مراجعه نمایددانشجو موظف است این سو

  .س جایز نیستالدقیقه برای ورود به ک ۵تاخیر بیش از 
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  .س خاموش کنیداللطفا گوشیهای همراه خود را در ک 

باشند، غیبت کالسی و در نتیجه نمره  س الزامی است و برای دانشجویانی که بیش از تعداد مجاز غیبت داشتهالحضور شما در ک 

 .بفرماییدس حضور داشته باشید از قبل با من هماهنگ الموجه نمیتوانید در ک دلیلیصفر ثبت میشود. در صورتی که بنا به 
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