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آهنگ های تغییر وابسته

:برای درک کامل جمالت باال، به مثال مطرح شده در تختۀ بعدی توجه کنید 

، علی رغم آن که به یک دیگر وابستگی دارندz,y,x,…در اکثر موارد چند متغیر مانند 

یر یعنی بین هم دارای رابطه یا اتحاد به خصوصی هستند، هر کدام وابسته به متغ

.دیگری نیز هستند که این متغیر در اکثر موارد می تواند زمان باشد
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آهنگ های تغییر وابسته

را نشان می دهد که Bو Aدو اتومبیل . کنیدبه شکل مقابل خوب نگاه 

km/h100با سرعت Bاز غرب و اتومبیل km/h50با سرعت Aاتومبیل 

از شما. از شمال در حال نزدیک شدن به محل تقاطع دو جاده می باشند

و km4مساوی Oتا نقطۀ Aفاصلۀ اتومبیل شود وقتی پرسیده می 

است، در آن لحظۀ به خصوص، این دو اتومبیل با km3برابر Bاتومبیل 

چه سرعتی به یک دیگر نزدیک می شوند ؟
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آهنگ های تغییر وابسته
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برای پاسخ به این سوال یکبار دیگر شککل را بکه همکراه جزتیکات

ده شکده آن چه در این سوال پرسی: ببینید . بیشتر ترسیم می کنم

مکی تکوانیم . در لحظۀ بخصوصی می باشدZاست، سرعت تغییرات 

واضح است .( زمان استt)بگوییم        مورد سوال قرار گرفته است 

:رابطۀ فیثاغورث به صورت مقابل برقرار است z,y,xکه بین
tZ 
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2 2 2t t txx yy zz   

ر سکه هم چنین می دانیم هرکدام از این متغیرها خود به متغیر دیگری نیز وابسته هستند، در این مسکلله هک

نسبت به زمکان zمتعیر وابسته به زمان هستند و آن چه مورد سوال نیز قرار گرفته است، آهنگ تغییر متغیر 

(t)اکنون باید از رابطۀ فیثاغورث مزبور نسبت به زمان مشتق بگیریم. در یک لحظۀ بخصوص است:

آهنگ های تغییر وابسته

.قرار دادن عالمت منفی الزامی است

4x  3y , 5z 
2 2 2x y z 

م حال نوبت آن است که مقادیر معلوم را قرار دهی

:تا         پیدا شود، داریم 
tZ 
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را وقتی متحرکی به مقصد مورد نظری نزدیک می شود، عالمت سرعت آن

.ممنفی و وقتی دور می شود، عالمت سرعت آن را مثبت در نظر می گیری

آهنگ های تغییر وابسته

ty
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هستند، عالمکت         و          را Oهر دو در حال نزدیک شدن به نقطۀ Bو Aبه همین دلیل نیز چون دو اتومبیل 

هردو تکابعی از زمکان هسکتند؟؟ yوxبه بیان دیگر می توان گفت مگر اینطور نیست که . منفی در نظر می گیریم

نزولی بوده و مشکتق هکر تکابع y(t)و x(t)کاهش می یابند می توانیم بگوییم توابع yو t ،xپس وقتی با افزایش 

. نزولی هم منفی است پس به همین دلیل           و           را منفی در نظر می گیریم

txty
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آهنگ های تغییر وابسته

ز حال به سوال برمی گردیم و به سراغ پیدا کردن تنها مقدار باقی مانکده یعنکی        ا

.مطریق جاگذاری باقی مقادیر یافته شده در رابطۀ                                           می روی
tZ 

2 2 2t t txx yy zz   

ن ها به عالمت منفی        نشانگر کم شدن      است به بیان دیگر برخورد ماشی

.یکدیگر را نشان می دهد
tZ Z
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رابطه ای بین متغیرهای موجود در مسلله می نویسیم) .ترسیم نموداری از مسلله در این زمینه بسیار راه گشاست. 1

.مشتق می گیریم( اکثر موارد زمان)از رابطۀ حاصل شده نسبت به متغیر مورد نظر ( 2

:البته دقت داریم که . با قرار دادن مقادیر معلوم در رابطۀ اخیر، مجهول مورد نظر را بدست می آوریم( 3

.به ازای کاهش یک متغیر، آهنگ تغییرات آن را منفی و به ازای افزایش آن، آهنگ تغییراتش را مثبت در نظر بگیریم

الگوی حل مساتل کمیت های وابسته
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اگر قاعدۀ مخروط بکه . ، مطابق شکل زیر محاط شده استm5مخروطی درون نیم کره ای به شعاع 

به طرف پایین حرکت کند، در لحظه ای که فاصلۀ آن m/s0/2موازات سطح قاعدۀ نیم کره با آهنگ 

باشد، آهنگ تغییر زاویۀ رأس مخروط کدام است؟ m3با کف نیم کره 

الگوی حل مساتل کمیت های وابسته

1)0/42)0/053)0/24)0/1
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پکس . متساوی السکاقین اسکتOABمثلث . دوباره به شکل مقابل دقت کنید

، نیمساز آن نیز می باشد و در نتیجه زاویۀ     را نصف مکیOارتفاع نظیر رأس 

:داریم . می نامیمrو شعاع قاعدۀ آن را hارتفاع مخروط را . کند

الگوی حل مساتل کمیت های وابسته
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  می باشد، پس                                و ازآن جا                                        h=3در لحظۀ مورد بررسی 

:حال محاسبات را ادامه می دهیم 
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الگوی حل مساتل کمیت های وابسته
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االن ممکنه بپرسی چر از کسینوس استفاده کردیم ؟؟

چون اگه از سینوس استفاده می کردیم گره می خوردیم بکه      و مکا از سکرعت 

!!!تغییرات اون هیچ خبری نداریم
tr

.صحیح است( 4)پس گزینۀ 


