هماعغ هخزٍعی -دایزُ
هغاتك جذٍل سیز ٍضؼيت ّاي هختلف دٍ دایزُ(  (c(o,rدایزُي  cتِ هزوش  ٍ oضؼاع )ٍ (r

ٍ تؼذاد هواس هطتزن آًْا را تِ عَر

خالصِ تياى هیوٌين:

حالت اٍل:
اس جذٍل تاال هطخص است سهاًی دٍ دایزُ هتخارًذ وِ عَل خظ الوزوشي تيطتز اس هجوَع دٍ ضؼاع دایزُ ّا تاضذ ،یؼٌی

:

حالت دٍم:
:

سهاًی دٍ دایزُ هواس خارجٌذ وِ عَل خظ الوزوشیي تزاتز هجوَع دٍ ضؼاع دٍ دایزُ تاضذ ،یؼٌی
حالت سَم:

سهاًی دٍ دایزُ هتماعؼٌذ وِ عَل خظ الوزوشیي تيطتز اس لذر هغلك تفاضل دٍ ضؼاع ٍ ووتز اس هجوَع دٍ ضؼاع تاضذ یؼٌی

:

حالت چْارم:
سهاًی دٍ دایزُ هواس داخلٌذ وِ عَل خظ الوزوشیي تزاتز لذر هغلك تفاضل دٍ ضؼاع تاضذ یؼٌی

:

حالت پٌجن:
سهاًی دٍ دایزُ هتذاخل هیتاضٌذ وِ عَل خظ الوزوشیي ووتز اس لذر هغلك دٍ ضؼاع تاضذ.
هماعغ هخزٍعی  -تيضی
هؼادالت تاال تِ هؼادالت پاراهتزي یه هىاى ٌّذسی هؼزٍفٌذ وِ تزاي تطخيص ًَع ضىل ،تایذ راتغِ اي تيي  y,xتزلزار وٌين.
تيضی هىاى ٌّذسی ًماعی اس یه صفحِ است وِ هجوَع فَاصل آًْا اس دٍ ًمغِي ثاتت

ٍ

همذار ثاتتی است وِ ایي همذار ثاتت تایذ اس فاصلِي

آى دٍ ًمغِ تيطتز تاضذ تِ دٍ ًمغِي
ًمغِ

واًَى تيضی ٍ همذار ثاتت را تا ً a2طاى هیدّذ .تَجِ وٌيذ اگز همذار ثاتت تزاتز فاصلِي دٍ

تاضذ آًگاُ هىاى ٌّذسی هَرد ًظز تایذ یه خظ راست تاضذ ًِ تيضی ٍ ،اگز ووتز تاضذ ّيچ ضىلی تطىيل ًخَاّذ ضذ.
فاصلِي واًًَی گَیٌذ ٍ ایي فاصلِ را تا ً c2وایص هیدٌّذً .مغِي ٍسظ تيي دٍ واًَى هزوش تيضی است ٍ تا o

تِ فاصلِي تيي دٍ ًمغِ

یا ً wوایص هیدٌّذ .خغی وِ دٍ واًَى را تِ ّن ٍصل هیوٌذ را اهتذاد هیدّين هحل تاللی ایي خظ تا تيضی رئَس واًًَی تيضی هَرد ًظز
هیتاضٌذ ٍ آًزا تا

ًوایص هیدٌّذ .پارُ خظ

را لظ واًًَی یا لغز تشري تيضی هیًاهٌذ .خغی وِ در هزوش تز لغز تشري ػوَد است را
ًوایص هیدٌّذ وِ

اداهِ هی دّين هحل تزخَرد ایي خظ تا تيضی رئَس غيز واًًَی تيضی هیتاضذ ٍ تا

لغز غيز واًًَی یا وَچه

تيضی هیتاضذ .عَل لغز تشري تا  ٍ a2عَل لغز وَچه را تا ً b2وایص هیدٌّذ تيضی وِ لغز تشري آى هَاسي هحَر  xتاضذ تيضی افمی ٍ اگز
لغز تشري آى هَاسي هحَرّ yا تاضذ تيضی لائن هیًاهٌذ.
یه تيضی افمی وِ هزوش آى هثذأ هختصات تاضذ را در ًظز هیگيزین .ایي تيضی یه تيضی افمی استاًذارد هیتاضذ ٍ هؼادلِ آى ٍ هختصات واًًَی ٍ
رئَس آى ػثارتٌذ اس:

تيضی افمی است ٍ لغز تشري آى هَاسي هحَرّ xا است ٍ
حال اگز در تيضی افمی ًمغِ

هیتاضذ.

هزوش تاضذ هؼادلِ ٍ هختصات واًًَْا ٍ رٍئَس تِ صَرت سیز هیتاضذ:

ٍ

اگز لغز تشري تيضی هَاسي هحَرّ yا تاضذ تيضی را تيضی لائن هیگَیٌذ هؼادالت تيضی ٍ هختصات واًًَْا ٍ رئَس آى ٌّگاهی وِ
هزوش

تاضذ تِ تزتية ػثارتٌذ اس:

ًىتِ:

ٍ

در تيضی ّوَارُ راتغِي

تزلزار است تٌاتزایي ّوَارُ aتشرگتز اس  c,bهیتاضذ.

تذوز:1

در تيضی افمی ػذد تشرگتز

لزار دارد ٍ در تيضی لائن ػذد تشرگتز سیز

سیز ػثارت

لزار دارد.

تذوز :2
در تيضی افمی هزوش ،واًًَْا ٍ رئَس واًًَی داراي ػزض یىساى هیتاضٌذ ٍ تالؼىس
تذوز:3
در تيضی لائن هزوش،واًًَْا ٍ رئَس واًًَی داراي عَل یىساى هیتاضٌذ ٍ تلؼىس

در ّز تيضی ًسثت

را خزٍج اس هزوش تيضی گَیٌذ ٍ تا ً eوایص هیدٌّذ ٍ ّوَارُ دارین:

ٍ ّز چمذر خزٍج اس هزوش تيضی وَچىتز ضَد تيضی تِ دایزُ ًشدیىتز هی ضَد ٍ ّز چمذر خزٍج اس

الثتِ هیتَاى گفت

هزوش تشرگتز ضذُ ٍ تِ یه ًشدیىتز ضَد تيضی وطيذُتز هیضَد ٍ در حالت جذي اگز  eتزاتز یه ضَد تيضی تِ ضىل یه پارُ خظ در هیآیذ.
هیتاضذ وِ در آىً c ٍ aا هساٍي ٍلی ّن ػالهتٌذ ٍ

هؼادلِي ضوٌی یه تيضی افمی یا لائن تِ صَرت

ػثارت  xyدر آى ٍجَد ًذارد ٍ در ایي هؼادالت هختصات هزوش اس هطتك گزفتي ًسثت تِ( xهؤلفِي xهزوش) ٍ هطتك گزفتي ًسثت(  yهؤلفِي yهزوش)
تذست هیآیذ .در حالتی وِ

تيضی لائن ٍ در حالتی وِ

تيضی افمی هیتاضذ

تذوز:
اگز ً Mمغِ اي رٍي تيضی تاضذ تِ خغَط
اگز ً Mمغِ اي در صفحِ ٍ

ضؼاعّاي حاهل ًمغِ  Mهیگَیٌذ.

واًَىّاي تيضی تاضٌذ دارین:

تزاي تؼييي ٍضؼيت یه ًمغِ ًسثت تِ تيضی هیتَاًين اس هؼادلِي ضوٌی تيضی استفادُ وٌين اگز
هؼادلِي تيضی تاضذ (aحتواً هثثت تاضذ) در ایي صَرت:

1-هؼادالت پاراهتزي

هؼادالت یه تيضی افمی تِ هزوش

ٍ لغز تشري ٍ وَچه تِ تزتية هساٍيb2 ٍ a2هیتاضذ.

2-هؼادالت پاراهتزي

ٍ

ًمغِ هَرد ًظز ٍ

هؼادالت یه تيضی لائن تِ هزوش

ٍ لغز تشري ٍ وَچه تِ تزتية تزاتزb2 ٍ a2هیتاضذ.

هماعغ هخزٍعی -سْوی
تؼزیف :سْوی هىاى ٌّذسی توام ًماعی اس یه صفحِ است وِ اس یه ثاتت  ٍ Fیه خظ ثاتت
ثاتت

تِ یه فاصلِ تاضٌذً .مغِ ثاتت  Fرا واًَى ٍ خظ

را خظ ّادي سْوی هی ًاهٌذ خغی وِ اس واًَى سْوی تز خظ ّادي ػوَد ضَد را هحَر سْوی هیگَیٌذ ٍ هحل تماعغ ایي خظ ٍ سْوی را

رأس سْوی هیًاهٌذ ٍ آًزا تا ً Sطاى هی دٌّذ .رأس سْوی درست در ٍسظ پارُ خغی است وِ اس واًَى تز خظ ّادي ػوَد ضَد.

اگز خظ ّادي سْوی هَاسي هحَرّ xا تاضذ (یه خظ افمی تاضذ) آًگاُ سْوی لائن است ٍ .اگز خظ ّادي هَاسي هحَرّ yا تاضذ آًگاُ سْوی افمی
است.
هؼادلِ سْوی :یه سْوی افمی وِ رأس آى ( ٍ)S 0ٍ0خظ ّادي آى  ٍ x= - aواًَى آى)F 0ٍ (aرا در ًظز هیگيزین .اگز  (M(x,yیه ًمغِ اس سْوی
تاضذ دارین:

ّواى عَر وِ هالحظِ هیوٌيذ فاصلِ واًَى تا خظ ّادي تزاتز

هیتاضذ تِ  aپاراهتز سْوی هیگَیٌذ در صَرتی وِ

تِ چپ خَاّذ ضذ.
اگز رأس سْوی

تاضذ هختصات واًَى ٍ هؼادلِ خظ ّادي تِ صَرت سیز هیتاضذ.

ٍ

دّاًِي سْوی رٍ

ایي فزم ًَضتي هؼادلِي سْوی را هؼادلِي واًًَيه سْوی گَیٌذ .تِ ّويي تزتية اگز خظ ّادي

سْوی هَاسي هحَرّ xا تاضذ سْوی لائن است ٍ هؼادالت سْوی ٍ خظ ّادي ٍ هختصات واًًَی

ٍ

ٍ رأس آى ػثارتٌذ اس:

ًىتِ:1
در سْوی افمی هؼادلِ تز حسة  yاس درجِ دٍم ٍ تز حسة  xاس درجِ اٍل است اگز

سْوی رٍ تِ راست است ٍ اگز

سْوی رٍ تِ چپ

است در سْوی رٍ تِ راست واًَى رأس ٍ توام ًماط سْوی در سوت راست خظ ّادي لزار دارًذ ٍ در سْوی رٍ تِ چپ تز ػىس است.
ًىتِ :2
در سْوی لائن هؼادلِ تز حسة xاس درجِ دٍم ٍ تز حسة yاس درجِ اٍل است اگز

سْوی رٍ تِ تاال ٍ اگز

سْوی رٍ تِ پایيي است در

سْوی رٍ تِ تاال واًَى ،رأس ٍ توام ًماط سْوی در تاالي خظ ّادي لزار دارًذ ٍ در سْوی رٍ تِ پایيي تز ػىس است.
ًىتِ :3
در سْوی افمی واًَى ٍ رأس داراي ػزض یىساى ٍ در سْوی لائن واًَى ٍ رأس داراي عَل یىساى هیتاضٌذ.
ًىتِ :4
فاصلِي واًَى ت رأس )ّ ٍ (SFوچٌيي رأس تا خظ ّادي ) (SHتزاتز
ّز هؼادلِ تِ فزم

هیتاضذ.
تا ضزط

هؼادلِي تاس یا ضوٌی یه سْوی ًاهيذُ

هیضَد .تزاي تذست آٍردى هختصات رأس ٍ واًَى ٍ پاراهتز سْوی در رٍش ٍجَد دارد.
رٍش اٍل:
تا هزتة وزدى جوالت ٍ هزتغ وزدى ػاهل درجِ دٍم ،هؼادلِ را تِ فزم واًَیٌه ًَضتِ ٍ اس رٍي آى توام هطخصات سْوی تذست هیآیذ.
رٍش دٍم:
اگز اس هؼادلِي سْوی تز حسة ػاهل درجِ دٍم هطتك تگيزیذ ٍ آًزا هساٍي صفز لزار دّين عَل یا ػزض ًمغِي رأس تذست هیآیذ وِ تا جایگذاري
در هؼادلِ هؤلفِي دیگز رأس تذست هیآیذّ .وچٌيي پاراهتزي سْوی ) (aتزاتز است تا لزًيِ ضزیة ػاهل درجِ اٍل تمسين تز چْار تزاتز ضزیة ػاهل

ٍ

درجِ دٍم هثالً در سْوی

دارین:

ٍ اس رٍي ایي یافتِّا هیتَاى هختصات واًَى ٍ هؼادلِي خظ ّادي سْوی را تذست آٍرد.
ًىتِ:
در ّز سْوی خغی وِ اس واًَى تز خظ ّادي ػوَد ضَد (هحَر سْوی) هحَر تمارى سْوی هیتاضذ .در سْوی افمی (ٍ یا لائن) خغی وِ اس رأس
سْوی تِ هَاسات هحَرّ xا (ٍ یا هحَرّ yا) رسن ضَد هحَر تمارى سْوی هی تاضذ .تزاي تذست آٍردى هؼادلِ هحَر تمارى سْوی وافی است اس
هؼادلِ ضوٌی سْوی ًسثت تِ هتغيز درجِ دٍم هطتك گزفتِ ٍ آًزا تزاتز صفز لزار هیدّين.
تؼزیفّ :ز پارُ خغی وِ دٍ سز آى رٍي سْوی لزار داضتِ تاضذ ٍتز سْوی هیتاضذ ٍتزّایی وِ اس واًَى سْوی هیگشًذ ٍتز واًًَی ًاهيذُ
هیضًَذ .عَل ٍتز واًًَی وِ تز هحَر سْوی ػوَد است ّوَارُ تزاتز
پارُ خظ هَرد ًظز تاضذ چَى  Mیه ًمغِ رٍي سْوی است دارین

هیتاضذ .تزاي اثثات ایي هغلة یه سْوی افمی در ًظز هیگيزین اگز MN
پس چْار ضلؼی

یه هزتغ است ٍ

ًىتِ:
یه ًمغِ داخل سْوی است اگز ٍ تٌْا اگز فاصلِ آى اس واًَى سْوی ووتز اس فاصلِ آى اس خظ ّادي تاضذ .یؼٌی
سْوی است اگز ٍ تٌْا

ٍ

ٍ یه ًمغِ خارج

اگز فاصلِ آى ًمغِ اس واًَى سْوی تيطتز اس فاصلِ آى اس خظ ّادي تاضذ یؼٌی
ًىتِ:
تزاي تطخيص ٍضؼيت ًمغِ ًسثت

تِ سْوی تا هؼادلِي ضوٌی (=F(x,y 0وِ ضزیة ػاهل درجِ دٍم حتواً هثثت است دارین:

ًىتِ:
اس ّز ًمغِ خارج سْوی هیتَاى دٍ هواس تز سْوی رسن وزد ٍ اس ًمغِ رٍي سْوی یه هواس تز آى رسن هیضَد ٍ اس داخل ّيچ هواس تز سْوی
ًوی تَاى رسن وزد.
ًىتِ:
اگز

ًمغِ اي رٍي سْوی

تاضذ آًگاُ تا استفادُ اس هطتك ضوٌی دارین

در ًتيجِ

تٌاتزایي ضية خظ هواس تز سْوی اس  Aتزاتز است تا
پس هؼادلِ خظ هواس در  Aتزاتز است تا:

ّوچٌيي ضية خظ لائن در ًمغِ  Aتز سْوی تزاتز

ٍ هؼادلِي آى تِ صَرت

هیتاضذ.

هماعغ هخزٍعیّ -ذلَلی
ّذلَلی هىاى ٌّذسی ًماعی اس صفحِ است وِ لذر هغلك فَاصل آًْا اس دٍ ًمغِ ثاتت همذار ثاتتی است وِ ایي همذار ثاتت تایذ وَچىتز اس فاصلِي
تيي دٍ ًمغِ ثاتت تاضذ.

ٍ

اگز همذار ثاتت تزاتز فاصلِي تيي دٍ ًمغِ تاضذ یؼٌی
اهتذاد

در ایي صَرت هىاى ٌّذسی تِ صَرت دٍ ًين خظ در هیآیذ وِ در

است.

اگز همذار ثاتت تيص اس فاصلِ ایي دٍ ًمغِ تاضذ
ثاتت

در ایي صَرت ّيچ ضىلی حميمی تَجَد ًوی آیذ .در ّز ّذلَلی دٍ ًمغِ

را واًًَْاي ّذلَلی ٍ فاصلِ تيي آًْا را فاصلِي واًًَی ّذلَلی هیًاهٌذ ٍ آًزا تا ً c2وایص هیدٌّذ اهتذاد خظ

را هحَر واًًَی (یا هحَر لاعغ) ّذلَلی هیًاهٌذ ٍسظ
هٌحٌی را رئَس واًًَی ّذلَلی هیًاهٌذ ٍ آًْا را تا

را هزوش ّذلَلی هیًاهٌذ ٍ آًزا تا  oیا ً wوایص هیدٌّذ .هحل تماعغ هحَر واًًَی یا
ًوایص هیدٌّذ

تزاتز ّواى همذار ثاتت در تؼزیف ّذلَلی است ٍ تا ً a2طاى

هی دٌّذ خغی وِ در هزوش تز هحَر واًًَی ّذلَلی ػوَد ضذُ را هحَر ًاواًًَی (یا غيز لاعغ) ّذلَلی گَیٌذ .هحَرّاي واًًَی ٍ ًاواًًَی ّذلَلی،
هحَرّاي تمارى ّذلَلی هیتاضٌ ذ ٍ چَى تز ّن ػوَدًذ هحل تماعغ آًْا یا ّواى هزوش ّذلَلی هزوش تمارى ّذلَلی هیتاضذ.
ٍ همذار ثاتت  a2تاضذ هؼادلِ ّذلَلی تِ

هغاتك ضىل اگز )ً M(x,yمغِ اي اس ّذلَلی ٍ واًَىّاي آى ًماط

صَرت
وِ

هیتاضذ .هزوش ّذلَلی هثذأ هختصات است

را لغز واًًَی ٍ

تمارى ّذلَلی اًذ ٍ هحل تزخَرد آًْا هزوش تمارى است.

اگز ً (M(x,yمغِ اي اس ضاخِ راست ّذلَلی تاضذ دارین:

ٍ

را لغز غيز واًًَی ّذلَلی هیًاهين وِ هحَرّاي

ٍ اگز ًMمغِ اي اس ضاخِ چپ ّذلَلی تاضذ دارین:

ٍ ّوَارُ دارین
)1در ّذلَلی تا تَجِ تِ راتغِ

دارین

پس

ًيست ٍ ّز یه اس

است .اها تز خالف تيضی

در ّذلَلی هیتَاًذ اتفاق تيفتذ.

حالتّاي

)2تز خالف تيضی در ّذلَلی ػالهتّاي ضزائة

تا ّن هخالف است .در حالتی وِ ػذد ثاتت عزف راست تساٍي یه راست (یا ّز ػذد هثثت دیگزي است) اگز ضزیة
ضزیة

هٌفی تاضذّ ،ذلَلی افمی است ٍ در حالت تزػىس ّذلَلی لائن است.

)ّ 3وَارُ در هخزج وسز لزار دارد وِ ػالهت آى هثثت است یؼٌی در ّذلَلی افمی در سیز
ٍ

هثثت تاضذ ٍ

ٍ در ّذلَلی لائن در سیز

لزار دارد

تز ػىس است.

)4در ّذلَلی افمی واًًَْا،رئَس واًًَی ٍ هزوش ّوِ داراي ػزض یىساى است ٍ تزػىس.
)5در ّذلَلی لائن واًًَْا،رئَس واًًَی ٍ هزوش داراي عَل یىساى هیتاضذ ٍ تزػىس.
ّز هؼادلِ تِ فزم

تا ضزط هختلف الؼالهِ تَدى  B,Aیه ّذلَلی ٍ یا دٍ خظ راست هیتاضذ وِ تِ آى هؼادلِي

ضوٌی یا تاس ّذلَلی هیگَیٌذ .تا رٍش هزتغ ساسي هیتَاى هؼادلِ را تِ فزم واًًَی تثذیل وزد.

تذوزً :ياسي تِ حفظ وزدى فزهَل تاال ًيست ٍ تِ راحتی هحاسثِ هیضَد.
اگز ػذد سوت راست تساٍي تزاتز صفز ضَد سوت چپ تا استفادُ اس اتحاد هشدٍج تِ دٍ پزاًتش تثذیل هیضَد وِ ّز وذام تزاتز صفز ٍ هؼادلِي دٍ
خظ راست تِ دست هی آیذ وِ ایي دٍ خظ تا ّن هتماعغ اًذ اگز ػذد سوت راست تساٍي هخالف صفز ضَد تا تمسين عزفيي تساٍي تز ایي ػذد

هؼادلِ استاًذارد ّذلَلی تذست هیآیذ وِ هزوش آى

هیتاضذ.

الثتِ تزاي تذست هزوش ّذلَلی هیتَاًين اس هطتك راتغِ ًسثت تِ  y,xاستفادُ وٌين یؼٌی
تِ ها هیدّذ.

ٍ

تِ تزتية عَل ٍ ػزض هزوش ّذلَلی را

ًىتِ:
ایي وِ تزاي تطخيص ّذلَلی اس دٍ خظ هتماعغ وافی است تا استفادُ اس هطتك هزوش را تذست آٍرین اگز هطخصات هزوش در هؼادلِ صذق وزد
هؼادلِ دٍ خظ هتماعغ است ٍ هزوش ّواى ًماط هتماعغ دٍ خظ هتماعغ هیتاضذ ٍ اگز صذق ًىزد هؼادلِي ّذلَلی هیتاضذ.
)6اگز هزوش تمارى ّذلَلی تِ صَرت

تاضذ ٍ ّذلَلی افمی تاضذ هؼادلِي آى هغاتك ضىل تِ صَرت سیز هیتاضذ:

حال اگز هحَر واًًَی ّذلَلی هَاسي هحَرّ yا تاضذ ّذلَلی لائن ًاهيذُ هیضَد اگز هزوش ّذلَلی

تاضذ دارین:

ًىتِ:
تزاي تطخيص ٍضؼيت ًمغِ ً Mسثت تِ ّذلَلی دارین:

تاضذ ٍ ًمغِي هَرد ًظز

الثتِ اس هؼادلِي ضوٌی ّن هیتَاى استفادُ وزد وِ اگز ضاتغِي ّذلَلی تِ صَرت
اگز:

ٍ

تاضذ

تذوز:
چَى در هؼادلِي ضوٌی ّذلَلی دٍ وذام ػثارتّاي
در هٌفی ٍ هثثت ضذى

هیتَاًٌذ هٌفی تاضذ ٍ در ٍالغ ،هؼادلِي ضوٌی را تِ دٍ ضىل هیتَاًين تٌَیسين وِ

واهالً دخالت دارد تزاي ایٌىِ تطخيص دّين وِ هؼادلِي ضوٌی را درست ًَضتين یا ًِ ،هختصات هزوش را در

هؼادلِي ضوٌی لزار هیدّين اگز همذار هٌفی تذست هؼادلِ ي ضوٌی درست است ٍ اگز هثثت تایذ توام هؼادلِ را در یه هٌفی ضزب وزد.

تؼزیف :در ّز ّذلَلی ًسثت

را خزٍج اس هزوش ّذلَلی هیًاهٌذ ٍ آًزا تا ً eوایص هیدٌّذ .خزٍج اس هزوش ّذلَلی ّوَارُ تشرگتز اس  1است.

ًىتِ:

ّن تذست آٍرد.

خزٍج اس هزوش ّذلَلی را هیتَاى اس راتغِ

یادآٍري :خظ  y=mx+nرا هجاًة هيل تاتغ  (y=f(xهیگَیٌذ ّزگاُ داضتِ تاضين:

ًىتِ:
در ّذلَلیّاي افمی لائن ّوَارُ دٍ هجاًة هایل ٍجَد دارد وِ هؼادلِي آًْا تِ صَرت سیز است:

ًىتِ:

ضية خغَط هجاًة در ّذلَلی لائن

ٍ در ّذلَلی افمی

هیتاضذ.

ًىتِ:
ساٍیِي تيي دٍ خظ تا ضيةّاي

اس راتغِي سیز تذست هیآیذ:

هغاتك ضىل هستغيلی وِ لغزّاي آى هجاًةّاي ّذلَلی هیتاضذ هستغيل هجاًة ّاي ّذلَلی ًام دارد ٍ اٍساط اضالع آى رئَس ّذلَلی
هیتاضذ اگز

ساٍیِي تيي دٍ هجاًة تاضذ دارین:

ٍ

ایي فزهَلّا هغاتك ضىل تِ ّويي ضىل در ّذلَلی لائن ٍجَد دارد.

ًىتِ:
ّزگاُ در یه ّذلَلی  a=bتاضذ آًزا ّذلَلی تساٍي المغزیي یا هتساٍيالساليي هیگَیٌذ در ّز ّذلَلی تساٍي المغزیي دارین:
1-خزٍج اس هزوش تزاتز

هیتاضذ
هیتاضذ.

2خغَط هجاًة تز ّن ػوَدًذ ٍ هؼادالت آًْا تِ صَرت3-در هؼادلِي ضوٌی لذر هغلك ضزائة تا ّن تزاتزًذ .در ٍالغ ّز هؼادلِ تِ فزم

تِ ضزعی وِ دٍ خظ ًثاضذ هؼادلِي یه ّذلَلی تساٍي الساليي است.
4-در حالت افمی هؼادلِي استاًذارد تِ صَرت

ٍ در حالت لائن تِ صَرت

ًىتِ:
در ّز ّذلَلی لائن یا افمی فاصلِي ّز واًَى اس ّز خظ هجاًة آى تزاتز همذار ثاتت  bهیتاضذ.

ایي هغلة را در هَرد ّذلَلی

ثاتت هیوٌين هغاتك ضىل دارین:

ٍ

هیتاضذ.

واًَى ّذلَلی ( ٍF(c ٍ0خظ هجاًة آى

هیتاضذ پس دارین:

ًىتِ:

در ّز ّذلَلی افمی یا لائن فاصلِي ّز رأس واًًَی اس ّز هجاًة ّذلَلی تزاتز همذار ثاتت

ﻣﻨﺒﻊ:
وب ﺳﺎﯾﺖkonkur.in :
ٍ

هیتاضذ.

