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 پر کٌیس .جاّای ذالی را  

 . است  ــــــــــــــــــــــ هرکس زایرُ هحاطی زاذلی هثلث الف ( 

,ب( اگر  ,6 3 7R R d    ُاست . ــــــــــــــــــــــتاشس آًگاُ زٍ زایر 

  ّستٌس . ــــــــــــــــــــــ  کوتر از شعاع زایرُ تاشس ذط ٍ زایرُ  dفاصلِ هرکس زایرُ از ذط ج( اگر 

 هواس هشترک ّستٌس . ــــــــــــــــــــــ  زٍ زایرُ هواس ذارجی زارای ت( 

 است . ــــــــــــــــــــــ ج( شعاع زایرُ هحیطی هثلث 

 ــــــــــــــــــــــ ز(چْار ضلعی کایت هحاطی 

 تاشس  ــــــــــــــــــــــ م(شٍزًقِ هحاطی است 

 تاشس  ــــــــــــــــــــــ ى (زٍ ٍتر از یک زایرُ هَازی اًس 

 است ــــــــــــــــــــــ ٍ(ترکیة زٍ تازتاب کِ هحَرّای تازتاب هَازی یکسیگرًس 

 ــــــــــــــــــــــ ( زٍراى شیة ذط را نّ

 ــــــــــــــــــــــ ی(تازتاب جْت شکل را 

 ــــــــــــــــــــــ ک( زر صَرتی تازتاب شیة ذط را حفظ هی کٌس کِ 

 تاشس هساحت شکل ٍ هساحت تصَیر تا ّن تراتر است . ــــــــــــــــــــــ ل(تثسیلی کِ 

 ًقطِ ثاتت تثسیل زارز. ــــــــــــــــــــــ خ( تازتاب 
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هحیطی تاشس آًگاُ هجوَع اًسازُ ّای  زٍ ضلع هقاتل آى تراتر هجوَع اًسازُ  EFCDثاتت کٌیس اگر چْارضلعی 

 ّای زٍ ضلع هقاتل زیگر است . 
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5/1 ًشاى زّیس شعاع زایرُ هحاطی زاذلی تراتر       ACDزر هثلت  
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ٍ طَل هواس هشترک  12آٍریس کِ طَل هواس هشترک ذارجی آًْا  طَل شعاعْای زٍ زایرُ هترارج را تسست

 است . 13ٍ ذط الورکسیي آًْا هساٍی  5زاذلی آًْا 
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 زر شکل ّای هقاتل ثاتت کٌیس . 
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 زر شکل هقاتل ثاتت کٌیس .  

 

 

 

FL FD P EN   
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)زایرُ  , )C O R  هفرٍض است قطرEF  کواىAB  از زایرُ  را ًصف کرزُ است  ثاتت کٌیسEF  ترAB  عوَز

 است  ٍ آى را ًصف هی کٌس .
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CDهَازی ٍ  Vتا ترزار  CDًشاى زّیس اًتقال طَلپاست تا فرض آًکِ پارُ ذط  V  است 
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 زر راستای عوَز تر ذط تازتاب قرار زارز .  ABثاتت کٌیس  تازتاب  طَلپاست تا فرض آًکِ پارُ ذط 
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کَچکتر از زاٍیِ EOFˆًثاشس ٍ  EFرٍی ذط  Oًشاى زّیس زٍراى ایسٍهتری است تا فرض آًکِ هرکس زٍراى 

 زٍراى تاشس . 
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 ثاتت کٌیس زر ّر تثسیل طَلپا تثسیل یافتِ ّر زاٍیِ، زاٍیِ ای ّن اًسازُ آى است . 
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