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گشت. بود، اصالح  رسيده و اطّالع در چاپ دوم کتاب حاضر، اشتباهات تايپی که به مالحظه

نيز  هر فصل ، بر تعداد مسائلدر متن الزم و توضيحات با اضافه کردن برخی مطالبهمچنين، 

 يک مکانيزمو آناليز سازی  مدلروند يمه، در بخش ضم، ضمناًگشت.  افزودهطور گسترده  به

عنوان يک مسئلة کامل مورد بررسی و تشريح  به Working Modelافزار  با استفاده از نرم نمونه

مجدّداً از  افزار را مفيدتر گرداند. برداری از اين نرم مختصر بهره راهنمایِ تااست،  قرار گرفته

جناب آقای ، از اند مجموعه همکاری داشتهاين چاپ نخستين  ارائة عزيزانی که درهمة 

همچنين ، متحمّل زحمت گشتند چاپ دومپيوست  تکميلکه در  سازگار هادیمهندس 

 تشکّر و قدردانی، نصير اه صنعتی خواجهمحترم و کارکنان ارجمند انتشارات دانشگ مديريت

 .نمايم می
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 آثار ارائة زمان با هم آن را می توان ةانشی جديد است که طليعددر مقايسه با استاتيک, ديناميک 

م, اجسامندی از سقوط آزاد  ارزش دستاوردهای( در نظر گرفت. او 8666 -8661گاليله )

ترين نقش او  مهم شايد دار و نيز حرکت پاندول ارائه نموده است. شيب سطوححرکت بر روی 

جهان خارج جستجو کرد. او با  های ترينش ديدگاه علمی در بررسی واقعيتوان در آف را می

 رايج نسبت به سقوط ةبه ستيز علمی با عقيد حتّی دوستان خويش، های شديدِ وجود مخالفت

عدم اشت که البته بايد در نظر دپرداخت.  (که مربوط به ارسطو بود)تر  اجسام سنگين تر سريع

 .است ه بود گاليله مطالعات تجربی ترين محدوديت در برابر بزرگ، گيری دقيق زمان امکان اندازه

برای  زمينه برطرف گشت و 8661در سال  نزبا اختراع ساعت آونگی توسط هايگ اين مانع،

 تر فراهم آمد. و دقيقتر  کامل صورت تجربی به های همشاهد و ها انجام آزمايش

( در ادامة کارهای گاليله توانست بدون ترديد به خلق مشهورترين و 8661 -8111نيوتن )

عصر موفق گشته و قوانين سه گانة حرکت را که با تجربه و آزمايش  بدين نافذترين اثر علمی تا

مدوّن ساخته بود، در کتابی با اوراق مختصر منتشر سازد. عالوه بر ارائة قوانين حرکت ذرة 

ن کسی بود که قانون جاذبة عمومی را عرضه کرد. هر چند تبيين رياضی او از مادی، او نخستي

اين بحث دقيق ومنطقی بود، لکن احساس خودش چنان بود که انتقال نيروی جاذبه بدون 

بود. پس از او, دانشمندان زيادی در شکوفائی اين علم  واسطة مادی در فضا نامفهوم خواهد

توان از اولر, داالمبر, الگرانژ, هاميلتون، الپالس و انيشتن  اند که از آن عده می آفرين بوده نقش

 نام برد.

آيد. چرا که تنها از  نظر می هاز نظر کاربرد, ديناميک حتی جديدتر از تاريخچة تئوری آن ب

اند،  شده  کار برده ههای باال ساخته و ب ها و شتاب ی با سرعتيها ها و مکانيزم که ماشين زمانی

در  اوریفنّمحاسباتی مبتنی بر اصول ديناميک بجای استاتيک ضرورت يافته است. رشد سريع 

 پ
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ها, از  تر هم نموده و در آناليز و طراحی سيستم عصر حاضر، کاربرد اين اصول را ضروری

 ها ها، پمپ آالت, توربين ها و ماشين ها و ... گرفته تا روبات های فضائی, هواپيماها, موشک سازه

است. شايد پويائی نهفته در اين شاخه از دانش،  های ديناميکی نقش اصلی را يافته و ... بررسی

های  که امروزه فايل طوری هاست، ب افزون معاصر بوده ها و ابداعات روز پاية بسياری از خالقيت

ردنظر و افزارهای آناليز ديناميکی سيستم مو افزارهای طراحی رايج، مستقيماً به نرم خروجی نرم

 نمايش حرکت اجزاء وارد می شوند.

های مکانيکی،  در اين کتاب، هدف ما تدوين مبانی و ارائة ابزارهای بررسی ديناميک سيستم

وجه  هيچ هافزارهای آناليز ديناميکی، ب است. چراکه وجود نرم ها بوده ها و مکانيزم ماشين

سازد. سعی نگارنده بر  نياز نمی ينه بیدانشجويان و مهندسين را از تعميق دانش خود در اين زم

ها و مسائل از  است که ضمن رعايت جوانب کاربردی در اصل مباحث و نيز طرح مثال آن بوده

های کارشناسی  ان دورهپژوه آشنا، از تعميق مطالب در حد معلومات دانش های ابزار و ماشين

ين کتاب، با وجود مهندسی، خصوصاً مهندسی مکانيک کوتاهی نشود. اميدوارم که ا

 باشد. هائی که در بردارد، از عهدة اين منظور برآمده کاستی

اند،  دانم که از همة عزيزانی که مرا در تدوين اين اثر ياری رسانده در پايان، بر خود الزم می

جناب آقای دکتر مجيد بازارگان  مگرانقدر و دوست همکاراز حضور ويژه،  قدردانی نمايم. به

زحمت با دقت،  پور که آقای مهندس خليل عالیل فرمودند، جناب را تقبّ يشاکه زحمت وير

اند، جناب آقای مهندس رامبد رستگاری که در  کشيده تطبيق مطالب و رفع اشکاالت تايپی را

جناب آقای محمّد رضويان که زحمت طراحی روی  اند، همکاری داشته کتاب تدوين پيوستِ

نصير که  اه صنعتی خواجهم و کارکنان ارجمند انتشارات دانشگمحتر مديريت اند، جلد را کشيده

تذکرات و مرا از  متن، اند و نيز همة عزيزانی که پس از انتشار به فرجام رساندهرا  اين مجموعه

 و آرزوی توفيق بيشتر، کمال امتنان 8مند خواهندساخت بهره آنبرای بهبود  يشپيشنهادات خو

 دارم.

 سيّد علی اکبر موسويان

 دانشکدة مکانيک دانشگاه صنعتی خواجه نصير

 8313اسفند 

 moosavian@kntu.ac.ir پست الکترونيک: -1
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