چکیده بردارها
❶ رسم بردار برآیند
 )1رٍش هثلث  :ایي رٍش ٌّگاهی بِ کار هی رٍد کِ ابتدای یک بزدار در اًتْای بزدار دیگز قزار گزفتِ باشد.
بزای رسن بزدار بزآیٌد ابتدای بزدار اٍل را بِ اًتْای بزدار دٍم ٍصل هی کٌین.

 اگز چٌدیي بزدار پشت سز ّن قزار گیزًد بزای رسن بزدار بزآیٌد ابتدای بزدار اٍل را بِ اًتْای بزدار آخز
ٍصل هی کٌین.

 )2رٍش هتَاسی االضالع :ایي رٍش ٌّگاهی بِ کار هی رٍد کِ ابتدای دٍ بزدار اس یک ًقطِ رسن شدُ باشد .بزای
رسن بزدار بزآیٌد اس دٍ بزدار یک هتَاسی االضالع بساسین ٍ قطز آى را رسن هی کٌین.

تست  :در شکل سیز حاصل  F1  F2  F3  F4  F5کدام است؟
 )1صفز

F3  2F5 )2

F3  F5 )3

F3 )4

پاسخ ّ :واًطَر کِ در شکل هی بیٌین F1  F2  F4  F5
است .بٌابزایي :

F1  F2  F3  F4  F5  F3  2F5

❷ اندازه برآیند دو بردار
اگز دٍ بزدار با اًداسُ ّای   ٍ با ّن ساٍیِ  αبساسًد بزآیٌد آى ّا اس فزهَل سیز بِ دست هی آید :

R  A2  B 2  2 AB cos 
تست  :بزآیٌد دٍ بزدار با اًداسُ ّای  10 ٍ 5کِ با ّن ساٍیِ  120درجِ هی ساسًد کدام است؟ (تجزبی )92

5 2 )1

5 3 )2

7 / 5 3 )4

7 / 5 2 )3

R  52  102  2  5 10 cos120  75  5 3
1
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پاسخ:

A  B  R  A2  B2

 حاالت خاص :



) (A  B  R  2 A cos
2



تذکز  :اس رابطِ ی دٍم تٌْا سهاًی هی تَاى استفادُ کزد کِ )  (ساٍیِ ای باشد کِ هقدار کسیٌَس آى را
2
بداًین.

تست  :اًداسُ بزآیٌد دٍ بزدار ّن اًداسُ 3

بزابز اًداسُ ّز کدام اس بزدارّا است  .ساٍیِ بیي دٍ بزدار چٌد درجِ

است؟
30 )1

45 )2

120 )4

60 )3

پاسخ :



3

   R 3 A
R  2 A cos   
 3 A  2 A cos( )  cos( ) 
  30    60
2
2
2
2
2
 با تَجِ بِ فزهَل اصلی بزآیٌد اگز اًداسُ دٍ بزدار ثابت باشد ٍ ساٍیِ بیي آى ّا اس صفز درجِ تا 180
تغییز دّین بزدار بزآیٌد اس هاکشیون هقدار خَد  Rmax  A  Bبِ اسای   0تا هیٌیون هقدار
 Rmin  A  Bبِ اسای   180تغییز هی کٌد.
A B  R  A B

تست  :بزآیٌد دٍ بزدار با اًداسُ ّای  5 ٍ 3کدام گشیٌِ ًوی تَاًد باشد؟
6 )1

8 )2

1 )4

5 )3

پاسخ  :بزآیٌد ّز دٍ بزدار بیي هجوَع ٍ تفاضل آى ّا است .تٌْا گشیٌِ  4ایي ٍیژگی را ًدارد.
تست  :بزآیٌد کدام دستِ اس بزدارّا هی تَاًد صفز باشد؟
2،4،7 )1

3 ،6،4 )2

2،6 ،2 )4

1،2،4 )3

پاسخ  :بزای ایٌکِ بزآیٌد سِ بزدار صفز گزدد باید ّز بزداری بیي هجوَع ٍ تفاضل دٍ بزدار دیگز قزار گیزد.
بٌابزایي گشیٌِ  2صحیح است .چَى ّز بزداری اس آى را در ًظز بگیزین بیي هجوَع ٍ تفاضل دٍ بزدار دیگز قزار
هی گیزد.

2
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 بزآیٌد سِ بزدار ّوَارُ  A  B  C  R  A  B  C :است .اگز  A  B  Cهٌفی شد بِ
جای آى صفز قزار هی دّین.

تست :بزآیٌد دٍ بزدار  ٍ بز بزدار  ػوَد بَدُ ٍ 3
0/5 )2

2 )1

4 )3

آى است .حاصل

A

B

کدام است؟

0/25 )4

پاسخ  :با تَجِ بِ شکل هی تَاى ًَشت :

A
 0/ 5
B

R 3 A
B  A2  R2 
 B  A2  3 A2  2 A 

تست :اگز F1  F2  F3  0 ٍ F1  F2  F3 ; 10
 )1صفز

5 )2

10 )3

باشد حاصل  F1  F2  F3کدام است؟
20 )4

F1  F2  F3  0  F1  F3   F2

پاسخ:

F1  F2  F3  2F2  20
 اگز چٌد بزدار ّن اًداسُ طَری در صفحِ قزار بگیزًد کِ سٍایایی کِ با یکدیگز هی ساسًد با ّن بزابز باشد
بزآیٌد آى ّا صفز هی شَد.
 اگز چٌد بزدار در صفحِ باشٌد باید بزآیٌد آى ّا را دٍ بِ دٍ بِ دست بیاٍرین تا در ًْایت بِ بزآیٌد ًْایی
بزسین.
تست  :در شکل سیز اًداسُ بزداربزآیٌد کدام است؟
10 )1

20 )2

10 2 )3

20 2)4

پاسخ :ابتدا بزآیٌد دٍ بزدار ّن راستای  20ٍ 30بزابز است با  . R1  10بزآیٌد دٍ بزدار ّ 10 ٍ 10ن اًداسُ ًیش
بزابز است با  . R2  2 10 cos 60  10بٌابزایي:

3
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 در بزخی اس تست ّا باید بزدارّا را بِ دٍ دستِ تقسین کزد ٍ بزآیٌد ّز دستِ را جدا هحاسبِ کزدُ ٍ در
ًْایت بزآیٌد دٍ دستِ را با ّن جوغ کٌین.
تست  :بزآیٌد سِ بزدار با اًداسُ ّای  15 ٍ 10 ٍ 5کِ دٍ بِ دٍ با ّن سٍایای  120درجِ هی ساسًد کدام است؟
 )1صفز

5 )2

5 3 )3

10 )4

پاسخ:

 تفاضل بردارها
رسن بزدار تفاضل  :بزای رسن بزدار تفاضل اًتْای دٍ بزدار را بِ ّن ٍصل کزدُ ٍ جْت بزدار را بِ سوت بزدار
اٍل در ًظز هی گیزین.

اًداسُ بزدار تفاضل :
اگز دٍ بزدار با اًداسُ ّای   ٍ با ّن ساٍیِ  αبساسًد تفاضل آى ّا اس فزهَل سیز بِ دست هی آید :

C  A2  B2  2 AB cos
A  B  C  R  A2  B2

حاالت خاص:



) (A  B  C  2 A sin
2
4
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با تَجِ بِ فزهَل اصلی بزآیٌد اگز اًداسُ دٍ بزدار ثابت باشد ٍ ساٍیِ بیي آى ّا اس صفز درجِ تا  180تغییز
دّین تفاضل اس هیٌیون هقدار خَد  Cmin  A  Bبِ اسای   0تا هیٌیون هقدار هاکسیون
 Cmax  A  Bبِ اسای   180تغییز هی کٌد.

A B  C  A B

 اگز دٍ بزدار ّن اًداسُ باشٌد بزدار بزآیٌد ٍ تفاضل آى ّا بز ّن ػوَد خَاّد بَد( .در ایي حالت بزآیٌد ٍ
تفاضل قطزّای لَسی هی شًَد).
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