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  مقدمة مترجم
حمد و سپاس خداوندي را سزاست كه در قلوب بندگانش مهر و محبت و خدمات به ميهن را وديعه نهاده، 

در اين چند روزة حيات از نورانيت مهر و محبت به يكديگر سراچة جان و دل يكديگر را روشن و تابـان  تا 
  .نمايند

رسـيد كـه پـس از تـرك      بـه نظـرم    ،هاي مختلف كشور عزيزم پس از سي سال تدريس در دانشگاه
ه و اسـتفادة  اين بازماندة عمر به چه خدماتي اقدام نمايم كه باعث رضـايت خـاطر و مـورد توجـ     ،تدريس

، كننـد  مهندسـي تحصـيل مـي    هاي هاستادان بزرگوار و همكاران ارجمند و دانشجويان عزيزي كه در رشت
هـاي   هاي دانشگاهي كـردم تـا كتـاب    رو شروع به جستجو در كتابخانه از اين. مثمر ثمر واقع گردد شده و

. باشـد  هماهنگروز  فناوريفت كه با روش و مفاهيم پيشر كنممناسبي دربارة علوم پاية مهندسي فراهم 
ها بـا مـورد توجـه و اسـتقبال      هاي مورد نظر استاتيك، ديناميك و مقاومت مصالح سال خوشبختانه كتاب

استادان گرامي و دانشجويان عزيز قرار گرفته و موجب اشتياق خدمت بيشتر اينجانـب در ادامـة خـدمات    
عنوان كتاب درسي اسـتاتيك   اي معتبر غربي نيز بهه كتاب حاضر نيز كه در اغلب دانشگاه تافراهم گرديد 

و  توجه، اميدوارم اين خدمت ناقابل نيز چون گذشته مورد شودتقديم  ه وآماد ،شود و ديناميك تدريس مي
محتـرم   مديريتدر ضمن از توجه و كوشش . استقبال همة استادان دانشمند و دانشجويان عزيز قرار گيرد

. و صرف سرمايه در اين كار مرا همراهي كردند تشكر و سپاسـگزاري كـنم   نشر نگارندة دانش كه با دقت
اند مخصوصاً فرزند عزيـزم مهنـدس    دوستاني كه به جهاتي در اين امر به بنده ياري نموده همةدر آخر از 

در آخـر از  . انـد بسـيار سپاسـگزارم    كـرده  يهمراهـ مـرا  امور اين كتاب  مراحل اوليةپدرام واحديان كه در 
ن بصيرت و همچنين استادان گرامي كه در تدريس كتاب عنايت دارند مستدعي است چنانچه نظر صاحبا

هاي بعـدي   در چاپ تا، مرا مورد مرحمت و لطف خود قرار دهند دارندبهتر شدن كتاب براي و پيشنهادي 
  .ملحوظ گردد

  ابراهيم واحديان



 ح 

  درآمد پيش
در آن . شـد آغـاز   فقيـد  مريـام  .توسط دكتر جيمز ال 1951از سال  ،هاي درسي كتاب هاين مجموع تأليف

 ه،بـراي چنـدين دهـ    پديد آورد وكارشناسي  ةدر آموزش مكانيك در دور تحول اساسيها  زمان اين كتاب
انيك هاي مك براي كتاب بودند هاي درسي انتخاب و الگويي عنوان كتاب ها بدون چون و چرا به كتاب اين

تـا  ي هـا  با عنـوان  ،1978در  آن ويراستتا قبل از اولين ها  كتابمة اين ه .مهندسي كه بعداً تأليف شدند
ـ منطقي،  ساختارهايي از قبيل  مشخصهمتفاوت منتشر شده بودند؛  حدودي مطالـب  روشـن   دقيـق و  ةارائ
تصـاويري بـا كيفيـت    زندگي روزمره با  مرتبط باهاي  اي از مثال نمونة آموزنده و مجموعه مسائل، تئوري

نيـز چـاپ شـده و بـه      SI سيسـتم يكاهـاي  مريكايي، بـا  ا هاي ويراستبر  ها عالوه اين كتاب .داشت باال
بـراي  المللـي   بـين هـا اسـتانداردي    ابتاين ك هم رفته، روي. است شدههاي ديگر نيز ترجمه  بسياري زبان

  .دهند ارائه ميمكانيك هاي درسي مهندسي  كتاب
او يكي از . نياز از تعريف است مكانيك مهندسي بي ةشتر در) 1917ـ2000( مريامو آثار دكتر  ها نوآوري

كارشناسي ارشد و دكتـراي   ،كارشناسي مريامدكتر . دوم قرن بيستم بود ةن درجه اول مهندسي در نيمامدرس
ـ    ةاو تجرب. دريافت نمود 1ييلخود را از دانشگاه   انـد هواپيماسـازي پـرات    ةصنعتي خود را بـا كـار در كارخان

ول غشـ م تي به خدمساحلجنگ جهاني دوم در گارد  ةدور و درجنرال الكتريك آغاز نموده  و شركت 2ويتني
مهندسـي در دانشـگاه    ةرئيس دانشكد ،3كاليفرنيا كرسي استادي در دانشگاه بركلي ـ  صاحبعنوان  به او .بود
در دانشگاه سانتا  و استاد مهمان ،در كاليفرنيا 5اوبيسپوتكنيك  پلي علمي دانشگاه ايالتي هيئتعضو  ،4وكيد

هميشه تأكيد اساسـي   مريامپرفسور . بازنشسته شد 1990در  باألخرهمشغول بود تا آنكه  6كاليفرنياـ  باربارا
در . شـد  قدرداني مي ، توسط شاگردانشكرد ميدر هر كجا كه تدريس  ور ايناز گذاشت و  را بر تدريس مي

به خـاطر روش   7تاو بِتا پي ةكننده جايزة استاد برجست عنوان اولين دريافت ، او به1963دانشگاه بركلي در 
كانيـك مهندسـي از   جايزة مدرس برجسته براي خدمات چشمگير بـه آمـوزش م  1978در  ،واالي تدريس

 ةكه باالترين جايز 9مل گارور بنيامين ةجايز 1992در  ، و8(ASEE) مهندسي آمريكا طرف انجمن آموزش
  .كردساالنة انجمن است را نصيب خود 

بـه نوبـة    ،1980هـاي   سالاوايل ، از مكانيك مهندسيمؤلف مجموعه  كارريگ، همكگلن  .دكتر ال
مـدارك كارشناسـي،    كريـگ دكتـر  . اسـت  جـا نهـاده   خود آثار عظيمي در آموزش مكانيك را از خـود بـه  

ون در ، در مهندسي هوا فضا كسب كرده و هم اكن10ويرجينياكارشناسي ارشد و دكتراي خود را از دانشگاه 
. تكنيك دانشگاه ايالتي ويرجينيا مشغول به كار اسـت  پلي در انستيتو علوم مكانيك مهندسيمقام پرفسور 

از ايـن بابـت   را داشـتم و   كريـگ پرفسـور   يالتحصيل افتخار رياست كميته فارغمن  1970 اواسط دهةدر 
توسـط   كريگپرفسور . من بود التحصيل دكتراي فارغ چهل و پنجكه او اولين نفر از ميان  كنم افتخار مي

هـاي آينـده    هاي درسي براي نسـل  دعوت شده و توسط او ميراث واالي تأليف كتاب مريامگروه پرفسور 
روي آموزش چندين بر ثيري عميق أگذشته اين گروه مؤلفان موفق شدند كه ت ةدر طي سه ده. شدحفظ 
  .ن بگذارندامهندس از نسل

خـود را   توجـه هـاي فضـايي،    ديناميك سفينه ةدر زمين متعددتحقيقات و  تأليفاتافزون بر پرفسور كريگ 
جـا   شيوة آمـوزش عـالي او در همـه   . است كردهو سطح مقدماتي و پيشرفته دمعطوف بر آموزش مكانيك در 

شده است و جوايز آموزشي زيادي را در سطح دانشكده، كـالج، دانشـگاه، ايالـت، منطقـه و كشـور       شناخته
                                                            
1. Yale University 
2. Pratt and Whitney 
3. California University-Berkeley 
4. Duke University 
5. San Luis Obispo 
6. Santa Barbara 
7. Tau Beta Pi 
8. American Society for Engineering Education 
9. Benjamin Garver Lamme 
10. University of Virgina 



 

 ط 

براي تسلط در تدريس در گـروه علـوم    1ماهر. توان به جايزة فرانسيس جي جمله مياز . كسب كرده است
براي تسلط در تدريس دانشگاهي و جايزة مـدرس برجسـته از شـوراي     2مهندسي و مكانيك، جايزة واين

، بخش مكانيك انجمن آموزش مهندسـي  1996در سال . اشاره كرد 3ايالتي آموزش براي جامعة ويرجينيا
بـراي   5، بنيـاد كـارنگي  1997در سـال  . را به او اهدا كـرد  4هيگدون  يزة مدرس برجستة آرشيآمريكا، جا

عنوان پرفسور برجستة ويرجينيـا معرفـي    پيشرفت آموزش و شوراي پيشبرد و حمايت از آموزش، وي را به
همراه تقويت بر رشد توانايي تجزيه و تحليل در ميان شاگردان به  ،خود شيزآمو ةدر شيوپرفسور كريگ . كرد

بـاال   افزاري كار كرده است كه هـدف آن  روي نرم، او 80اوايل دهة از . داردتأكيد ديد فيزيكي و مهندسي آنها 
 بـوده تر ديناميـك و ارتعاشـات    هاي پيشرفته ، مقاومت مصالح، و حوزهاتيك، ديناميكتاس تدريسبردن كيفيت 

  .است
همـراه مطالـب    هاي قبلي بـه  دارد باالي ويراست، دنبالة همان استانمكانيك مهندسيويراست هفتم 

كتاب استادان مريام و كريـگ   و دانشجوياني كه مدرسان. دانشجويان است جذب و كمك بهجديد براي 
بـا  . ها تجارب اندوخته شده توسط اين استادان بهره خواهنـد گرفـت   از سال ،كنند مي همطالع ياتدريس  را

اين كتاب تأكيد بر روي كاربرد تئـوري در   ،شد هاي قبلي رعايت مي اي كه در ويراست دنبال نمودن شيوه
  .كتاب استهاي عيني مهندسي دارد و از اين لحاظ بهترين  موقعيت

  جونكينس. جان ال
  فضاـ ا پرفسور ممتاز مهندسي هو

  دانشگاه تگزاس اپرايت در مهندسي. صاحب كرسي استادي جورج جي
  كالج استيشن، تگزاس

                                                            
1. Francis J. Maher  
2. Wine Award 
2. State Council of Higher Education for the Commonwealth of Virigina 
3. Archi Higdon Distinguished Educator Award 
5. Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching 
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  گفتارپيش
بسياري از موضوعات مطرح شـده در  . هاي مهندسي است ك مهندسي شالوده و چارچوب اكثر شاخهمكاني
هاي راه و ساختمان، مهندسي مكانيك، هوا فضا و مهندسي كشاورزي و البته خـود درس مكانيـك    رشته

اي چون مهندسي برق، مهندساني كـه   حتي در رشته. مهندسي ريشه در مطالب استاتيك و ديناميك دارد
گيرنـد، در ابتـدا مجبـور بـه تحليـل       هاي روبوتيك قرار مـي  هاي الكتريكي دستگاه در مسير مطالعة مؤلفه
  .مسائل مكانيكي هستند

نه تنها از نظـر   مهماين . نقش مهمي داردهاي مهندسي  مكانيك مهندسي براي رشته ةبنابراين دور
هاي مهم ديگـري چـون    تر رشته ميقع درك به كهاست از اين نظر مكانيك مهندسي، بلكه  مطالبخود 

اي كامـل بـراي    زمينه ها درسعالوه اين  هب. كند مي كمك كشي نقشهرياضيات عملي پيشرفته، فيزيك و 
  .كند قويت توانايي حل مسائل را در دانشجويان ايجاد ميت

  فلسفه
طراحـي   زمـان توانايي در تشخيص اثرات نيرو و حركـت در   پرورشهدف اصلي از مطالعة مكانيك مهندسي، 

مكانيك كافي نبـوده،   اتياصول فيزيكي و رياضي دانستنتنها  ،براي كسب اين توانايي .است مهندسي خالقانة
هاي عملـي حـاكم بـر رفتـار      و وجود مهارت در تجسم فيزيكي تركيب عناصر واقعي، قيود عيني و محدوديت

مكانيك، كمك به دانشجويان در رشـد ايـن    درسيكي از اهداف اصلي . يز ضروري استن ها ها و سازه ماشين
يـك مـدل    بنـا كـردن  در حقيقت . مكانيكي دارد بندي مسائل فرمولتوانايي تجسم است كه نقشي حياتي در 

 پيشـرفت زمـاني   بيشـترين . تر است دست آوردن جواب مسئله بسيار مهم از به ،براي هر مسئله با معنيرياضي 
  .كاربرد مهندسي آموخته شود زمينةباهم در  ،از آنها حاصلهاي  اصول و محدوديتاين شود كه  حاصل مي

اي  عنـوان وسـيله   عمـدتاً بـه   ،وجود دارد كه از مسائل اين تمايل مكانيك مهندسي اغلب در تدريس
وقتي روش اول . رندكار ب بهجاي آنكه تئوري را به منظور حل مسائل  براي تشريح تئوري استفاده شود، به

كننده، انتزاعي و  ها كسل ارتباط با ديد مهندسي شده و تمرين و بي سازي آل بسيار ايده، مسائل حاكم است
مسـائل و كشـف ضـرورت و     بنـدي  فرمـول دانشجويان را از تجربة با ارزش  ،اين برخورد. شود روح مي بي

براي آموزش تئوري ارائـه نمـوده و تعـادل     را تري قوية ديدگاه دوم انگيز. سازد مفهوم تئوري محروم مي
زيادي روي نقش عالقـه در ايجـاد قـويترين     تأكيد بسيار. نمايد بهتري بين تئوري و كاربرد آن ايجاد مي

  .انگيزة ممكن براي يادگيري در دانشجويان وجود دارد كه نبايد از آن غافل شد
تئـوري   ،تأكيـد كنـيم كـه در بهتـرين حالـت      نكتـه ن مكانيك، بايد بر اين اعنوان مدرس هب عالوه، به

ايـن  . تواند تقريبي باشد از مكانيك در جهان واقعي، نه آنكه جهان واقعي را تقريبي از تئـوري بـدانيم   مي
  .دهد مكانيك را نشان مي علممكانيك با  مهندسيبوده و تمايز بين  امري اساسي ،تفاوت در فلسفه

، به نظر نخست اينكه .است در آموزش مهندسي پديد آمدهنادرست  ديدگاه چنددر چند دهة گذشته، 
 ، دوم اينكـه نيازهاي رياضي كمرنگ شده است عنوان پيش به هندسيرسد تأكيد بر مفاهيم فيزيكي و  مي

ـ   بهكاهش چشمگير و حتي حذف آموزش از طريق نمايش ترسيمي، كه در گذشته   ةتقويت تجسـم و ارائ
سطح رياضي برخورد با مكانيـك،   با ارتقاي، سوم اينكه. شود مي كرد، مشاهده كمك مي مسائل مكانيكي

موضوع مكانيك  .كاربرد نمادي عمليات برداري جايگزين تجسم هندسي شودوجود داشته كه  اين تمايل
رشد اين  برايبايد كوشش خود را  ،ناصورتي ذاتي وابسته به ادراك فيزيكي و هندسي است و ما مدرس هب

  .ادراك افزايش دهيم
فرموله كردن مسـائل وقتـي    ةتجرب. جاست كه در مورد استفاده از كامپيوتر تذكري داده شود در اينجا به

دسـت آوردن   تر از تمرين محاسبات براي بـه  استدالل و قدرت تشخيص رشد الزم را نموده باشد، بسيار مهم
 رسـم در حـال حاضـر،   . اشـد به اين دليل استفاده از كامپيوتر بايد تحت نظـارت دقيـق ب  . جواب مسأله است

بهترين شكل انجام  بهنمودارهاي جسم آزاد و فرموله كردن معادالت مربوط به آن با استفاده از مداد و كاغذ 
بهتـرين شـكل توسـط كـامپيوتر      بـه از طرف ديگر، مواردي وجود دارد كه جواب معادالت مربوطه . شود مي



 

 ك 

شـامل نكـاتي   ، بايد )مسائل كامپيوتري(فاده از كامپيوترمسائل با گرايش است. شود محاسبه و نمايش داده مي
در مسائل بعضي از پارامترها بـدون دليـل خاصـي     نه اينكه ،سازند باشند كه استفاده از كامپيوتر را ناگزير مي

تمام اين مـوارد را در طـرح   . را تنها با كامپيوتر حل نمايد مسئلهتا دانشجو را مجبور كنيم كه  شود تغيير داده
شود براي آنكه دانشجويان زمـان   توصيه مي. ايم ائل با استفاده از كامپيوتر در ويراست هفتم در نظر داشتهمس

. عنوان تكليف تعيين شود كافي براي فرموله كردن مسائل داشته باشند، تعداد محدودي مسائل كامپيوتري به
تدوين شده و در نظر بود كه مقـدم  قبلي  هاي ويراستاي مشابه  هفتمين ويراست مكانيك مهندسي با فلسفه

كوشش بر اين بود كـه  . عنوان اولين درس در مكانيك معموالً در سال دوم مهندسي تدريس شود به ،بر همه
تأكيد بيشتر بر روي اصـول   ،جاي ارائة انبوهي از موارد خاص به. روش تدريس كتاب موجز و آسان فهم باشد

 تنـوع و نسـبتاً معـدود    بنيـادي هاي  ايده انسجاممبذول شده تا سعي بسياري . هاي اساسي بوده است و روش
  .نشان داده شود ،ها قابل حل است كه با استفاده از اين ايده يزياد مسائل

  هاي آموزشي كتاب جنبه
شـده، پـس از آن    بررسـي ساختار اصلي اين كتاب بدين صورت است كه ابتدا يك موضوع به طور كامل 

 براي مـرور آن بخشي  ،در انتهاي هر فصل. شود انتها تعدادي مسئله ارائه مي درو آمده نمونه  مسئلة چند
اي از مسـائل   فصل را ذكر كرده و پس از آن مجموعـه  آناي از نكات اصلي  آورده شده كه خالصه فصل
  .شده است اي آورده دوره

  مسائل
يل صـ بـه تف  اسـتاتيك تيپ  حل مسائل  راه. است ارائه شدهزمينة متفاوت با نمونه در صفحاتي  مسئلة 89

كنار بندي در  با شماره) مفيد هاي راهنماييعنوان  به(بعالوه تذكرات توضيحي و احتياطي . است آورده شده
  . درج شده است هر مسئلة نمونه

درصد آنها براي اولين بار در ويراسـت هفـتم آورده    50عنوان تكليف است كه تقريباً  تمرين به 1058
بخـش اول شـامل مسـائل     .تقسـيم شـده اسـت    برگزيدهو بخش مسائل مقدماتي و مسائل به د. شود مي

ه دانشجويان در يادگيري موضـوع جديـد طراحـي شـد     به نفس ست كه با هدف افزايش اعتمادا اي ساده
ترتيـب مسـائل از   . ي هسـتند بيشـتر كه اكثر مسائل بخش دوم حاوي پيچيدگي و تفضيل   در حالي .است

مشخص  مثلث نمادآمده و با  برگزيدهتر در انتهاي بخش مسائل  ئل مشكلمسا. آسان به مشكل است
در انتهـاي هـر فصـل     اي مشخص شده و در بخـش جداگانـه   * ستاره نمادبا  كامپيوتريمسائل . اند شده

  .آورده شده استهمة مسائل در بخشي جداگانه در آخر كتاب  پاسخ. اند گنجانده شده
، تقريباً براي هر مسئله برحسب يكاهـاي مرسـوم در   SIر روي يكاهاي ب بيشتربا توجه به نياز تأكيد 

گيري، تعداد  در بين دو مجموعه واحد اندازه. است ارائه شده SIمسئله برحسب يكاهاي  دومتحده  اياالت
  .درصد متفاوت است 100تا  50هاي مختلف از  در بحث SIمسائل واحدهاي 

هاي قبل، پربار بودن كتاب از نظر مسائل جالب  ويراست ويژگي برجستة ويراست هفتم، همانند ساير
شايد در بعضـي از مـوارد در نگـاه اول ارتبـاط ايـن      . رود كار مي و مهمي است كه در طراحي مهندسي به

هـاي ذاتـي طراحـي و     ، اصـول و روش آنهـا مسائل با طراحي مهندسي مشخص شود اما تقريباً در تمامي 
  .شود ميهاي مكانيكي مطرح  هاي مهندسي و سيستم تحليل سازه

  هاي جديد در ويراست هفتم ويژگي
  :هاي قبلي، ويراست جديد داراي مزاياي زير است هاي اصلي در ويراست ضمن حفظ ويژگي

 بازنگري شده است تا دقت، وضوح، روانـي و سـادگي مطالـب بـه      تئوريهاي  همة بخش
 .حداكثر برسد

  اند و برجسته شدهمشخص طور ويژه  به يكليد، مطالب مفاهيم تئوريدر حين ارائة مطالب. 
  اند گذاري شده شده شماره نكات خالصه ،بخش مروري بر فصلدر. 
  ًهمـة  . انـد  بار در ويراست هفـتم آورده شـده   هاي تكليف براي اولين درصد مسئله 50تقريبا

 .اند تا دقت آنها تضمين شود طور مستقل حل شده مسائل جديد به



 ل 

 ورد مسـائل كـامپيوتري هـم    نمونة جديدي اضافه شده است، در م به اين ويراست مسائل
 .طور است همين

  سرعت پيدا كرد اند تا بتوان آنها را به متمايز چاپ شده زمينةهمة مسائل نمونه در صفحاتي با. 
 هاي علمـي كـه اسـتاتيك در آنهـا نقـش مهمـي        براي پيدا كردن ارتباط بيشتر با موقعيت

 .است فصل تصوير آمده در شروع هربرعهده دارد، 

  بندي كتاب سازمان
  .شود مفاهيم اساسي براي مطالعة مكانيك شرح داده مي 1در فصل 

شود تا دانشجو بتواند بدون نياز به  ها و برايندها تعريف مي خواص نيروها، گشتاورها، كوپل 2در فصل 
بـه بررسـي تعـادل مجموعـه      تكرار مسئلة نسبتاً سادة تعادل نيروهاي همرس وارد بر يك ذره، مسـتقيماً 

  .بپردازد 3در فصل  ناهمرسنيروهاي 
بعـدي   مسائل سه ،)ب(مسائل دوبعدي و سپس در قسمت ) الف(در ابتدا در قسمت  3و  2 هاي فصلدر 

 3را تدريس كرده و پس از آن به تدريس فصل  2تواند همة فصل  به اين ترتيب مدرس مي. شود تحليل مي
در حالت دوم، ابتـدا  . انجام دهد) ب( 3، )ب( 2، )الف( 3، )الف( 2ترتيب  ن دو فصل را بهيا تدريس اي ،بپردازد
  .شوند بعدي بررسي مي ن همين مطالب در حالت سهآهاي نيرو و تعادل دوبعدي، و پس از  سيستم

و بـا توجـه اوليـه بـه      4هـا در فصـل    ها و ماشـين  كاربرد اصول تعادل در مورد خرپاهاي ساده، قاب
است تا دانشجو بتواند در اسـتفاده   آورده شدهبعدي نيز  چند مثال سه. شود هاي دوبعدي مطرح مي ستمسي

  .تر تحليل مسلط شود از ابزارهاي برداري عمومي
شوند و بقية اين فصل به دو  معرفي مي 5مفاهيم و مباحث مربوط به نيروهاي گسترده در آغاز فصل 

هـاي   مثـال . شـوند  ها بررسـي مـي   مركزوارها و مركز جرم) الف( در قسمت. شود قسمت اصلي تقسيم مي
شود تا دانشجو بتواند بر كاربردهاي اوليـة حسـاب ديفرانسـيل و انتگـرال در مسـائل       زيادي نيز آورده مي

پـذير، و   هـاي انعطـاف   عناوين خاصي همچون تيرها، كابل) ب(در قسمت . فيزيكي و هندسي مسلط شود
  .توان آنها را حذف كرد، بدون آنكه پيوستگي مفاهيم پايه از بين برد شوند و مي نيروهاي سيال معرفي مي

بـه اصـطكاك   ) الـف (در قسـمت  . پردازد شامل دو قسمت است كه به مبحث اصطكاك مي 6فصل 
دليل محـدود   اگرچه به. پردازيم ها مي به كاربردهاي مختلف اصطكاك در ماشين) ب(خشك و در قسمت 

را حذف كرد، اما مطالب اين قسمت براي دانشجويي كه بـا هـر   ) ب(توان قسمت  بودن زمان تدريس مي
  .دو نيروي اصطكاك متمركز و گسترده سروكار دارد، بسيار ارزشمند خواهد بود

هاي با يك درجة آزادي معرفـي   اي بر كار مجازي و كاربردهاي محدود به سيستم مقدمه 7در فصل 
هم پيوسته و تعيين پايـداري   هاي به كار مجازي و انرژي در سيستمدر اين فصل بر برتري روش . شود مي

به قدرت تحليـل رياضـيات    دانشجوسازد تا  كار مجازي فرصت خوبي را فراهم مي. شود اي مي تأكيد ويژه
  .در مكانيك پي ببرد

ـ   ايـن مطالـب مـي   . آمـده اسـت  ) الف(هاي لختي در پيوست  گشتاورها و حاصلضرب بـين   يتوانـد پل
اي از برخي مباحث برگزيدة رياضيات مقـدماتي و   خالصه) ج(در پيوست . ك و مقاومت مصالح باشداستاتي

بـه  ) د(پيوسـت  . شـود  نيز چند روش عددي براي استفادة دانشجو در حل مسائل كامپيوتري معرفـي مـي  
  .هاي فيزكي، مركزوارها و گشتاورهاي لختي اختصاص داده شده است هاي سودمند ثابت جدول

  زاريسپاسگ
از آنجـا  . ام هاي درسي در شصت سال گذشته نقش داشته بسيار خرسندم كه در تداوم اين مجموعه كتاب
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