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مقاومت و هدايت الكتريكي

چوب خشك عايق الكتريكي خوبي محسوب مي شود. چوب كاماًل خشك يك عايق بسيار 
عالي اس��ت به طوري كه مي توان آن را با عايق هاي نظير رزين هاي فنل فرم الدهيد مقايس��ه 

نمود. اما با افزايش رطوبت چوب، مقاومت الكتريكي آن كاهش مي يابد. 
مقاومت الكتريكی از رابطه زير قابل محاسبه است:

افزايش رطوبت در چوب سكويا تا حد اشباع )30 درصد( با مقاومت الكتريكي ويژه چوب 
دارای يك رابطه خطي مي باشد و پس از آن بصورت غيرخطي است.

هداي��ت الكتريكي چوب ب��ا افزايش رطوبت از 0 تا 30 درصد ي��ك ميليون برابر افزايش 
مي ياب��د، ولي با افزايش رطوبت از 30 درصد به باال )اش��باع كامل تا ظهور آب آزاد( هدايت 

الكتريكي چوب فقط 50 برابر مي باشد.
مقاوم��ت الكتريك��ي ويژه چ��وب در مقاطع مختلف متفاوت اس��ت به طوري كه در جهت 
موازي الياف، نصف مقدار آن در جهت عمود بر الياف بوده و اين مقاومت در جهت ش��عاعي 
تقريباً مس��اوي يا حداكثر 15 درصد كم تر از جهت مماسی است. جرم مخصوص و نوع گونه 

چوبی در تغييرات مقاومت الكتريكي آن از اهميت كم تري برخوردارند.

=مقاومت الكتريكي ويژه ) اُهم سانتي متر(                                                             
= مقامت الكتريكي )اُهم (

cm2 سطح مقطع نمونه =
R
A

D T=)cm( طول نمونه =

جدول -5-1 مقاومت الكتريكی چند گونه چوبی در جهت های مختلف 

مقاومت الكتريكي
درصد طوبت گونه چوبي مماسرديف شعاعي طولي

24 22 9 14 سرو قرمز 1

20 18 10 15/7 نوئل 2

27 27 18 15/6 سدر زرد آالسكا 3

23 21 11 15/3 دوگالس 4

MΩ

R Ap
T
×

=ρ

در اغلب چوب ها رابطه مقاومت الكتريكی خطی می باشد، به طوری كه:

ρ
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تيمار چوب با مواد حفاظتي نظير انواع ضد قارچ هاي محلول در آب يا نمك هاي ضد آتش  
تأثير زيادي در كاهش هدايت الكتريكي چوب دارند.

هم چني��ن تيمار چوب با مواد رطوبت گريز كه داراي خاصيت هدايتي كم هس��تند مانند 
رزي��ن فنل فرمالدئيد ، هدايت الكتريكي چوب را كاهش مي دهند و اين تاثير در محيط هاي 

با رطوبت نسبي باال بيشتر خودنمايي مي كنند. )شكل 5-1(
برای افزايش دوام و عايق كردن ابزارهای دستی الكتريكی كه دسته چوبی دارند، معموالً 
قس��مت چوبی اين نوع ابزارها را با رزين فنل فرم آلدئيد اش��باع م��ی نمايند تا از جذب آب 

جلوگيری شود و خاصيت عايق الكتريسيته را در آن ها افزايش دهند. 

براي دس��ت يابي به خ��واص ويژه، چوب و فرآورده هاي چوب��ی بايد با روش هاي مختلف، 
فيزيكي، شيميايي و مكانيكي تيمار شوند.

اي��ن تيمارها به منظور تقويت و افزايش كارآيي چوب در مقابل عوامل مخرب بيولوژيكي، 
ج��وي، تغيير خواص الكتريكي، بهب��ود دوام طبيعي چوب و افزايش مقاومت مكانيكي چوب 
به كار مي رود. با اعمال هر كدام از اين تيمارها خواص دي الكتريك چوب نيز تحت تأثير قرار 

مي گيرد. در ذيل به مواردي از اين قبيل تيمارها اشاره مي شود:

1- خواص دي الكتريك چوب فشرده شده
چوب تحت فش��ار خارجي قرار گيرد حجم منافذ آن كم ش��ده و جرم مخصوص آن افزايش 
مي يابد. فشردن چوب به 60 درصد ابعاد اوليه آن سبب تغيير ساختار الياف سلولزي نمي گردد. 
فقط س��بب تغيي��ر در جهت گيري الياف در ديواره هاي س��لول و كاهش فضاه��ای خالی آن ها 
مي شود. )شكل3و2-5( چنين تغييراتي بر خواص دي الكتريك چوب تأثير مي گذارد به طوري كه 
مي توان گفت افزايش فشردگي )تراكم( چوب خشك )كوره( خواص دي الكتريك آن را در تمام 
دامنه هاي تواتر از 20 تا 10 هرتز افزايش مي يابد. دليل اصلي اين تغيير افزايش جرم مخصوص 

چوب مي باشد.

عوامل مؤثر بر خاصیت مقاومت الكتريكی چوب

تاثير تيمارهاي مختلف بر روي خواص دي الكتريك چوب

شکل 1-5-پوشش موادد عایق 
در تخته الیی

شکل 5-3 شکل 5-2
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2- خواص دي الكتريك چوب اصالح شده
اغلب به منظور تغيير خواص فيزيكي و مكانيكي چوب آن را در معرض تيمارهاي متعدد 
ش��يميايي فرآيند اش��باع داخل اتوكالو قرار مي دهند. )شكل 4-5( تيمار چوب با رزين هاي 
ش��يميايی واكش��يدگي آن را 2 تا 4 مرتبه كاهش، مقاومت آن را 2 تا 5 مرتبه و سختي آن 
را 8 بار افزايش مي دهد.هم چنين اين تيمار به خواص دي الكتريك چوب ثبات مي بخش��د و 

دوام آن را افزايش مي دهد.

تيمار چوب با آمونياك

اصالح چوب با آمونياك به منظور افزايش تحمل و آمادگی چوب براي تغيير شكل دادن، 
باال بردن جرم مخصوص در فرايند خشك كردن و افزايش نفوذ رنگ انجام مي شود.

مدت زمان اصالح چوب با آمونياك به ميزان زيادي به سرعت گرم شدن چوب بستگي دارد.
استفاده از روش هاي گرم كردن دي الكتريك سبب تقويت فرايند مي گردد.

آمونياك بر روي خواص دي الكتريك چوب تاثير مي گذارد افزايش آمونياك سبب افزايش 
چشمگير در خواص دي الكتريك چوب مي گردد.

به وس��يله تيمار چوب با آمونياك و متراكم و خشك كردن متوالي آن »چوب پالستيكي 
ش��ده« به دس��ت مي آي��د. اين فرآورده جدي��د ليگنام��ون ناميده مي ش��ود و داراي خواص 

دي الكتريك بيشتري در جهت طولي و عرضي نسبت به چوب تيمار نشده است.

شکل 4-5- اتوکالو اشباع چوب
3- خواص دي الكتريك چوب اشباع شده با مواد مختلف

اصالح چوب به وسيله اشباع آن با مواد مختلف )منومرها ، اليگومرها ،  رزين ها( و پلي مر شدن 
آن ها ، به منظور بهبود خواص كاربردي آن نسبت به چوب تيمار نشده انجام مي شود. 

تغيير خواص چوب به س��بب كاهش حجم حفرات س��لولي و پر ش��دن بخشي از آنها توسط 
پلي مرها ، يا تش��كيل پلي مرها در ديواره س��لول هاي چوبي اس��ت. و اين عمل باعث افزايش 
مقاومت در مقابل عوامل جوی می ش��ود به طوری كه می توان اين كمپوزيت های اصالح شده 

را در فضای آزاد به عنوان كف پوش مورد استفاده قرار دارد. )شكل 5-5(
موقعيت پلي مرها در چوب به خواص پركننده و روش اشباع آن بستگي دارد.

تغيير خواص دي الكتريك چوب در اثر بعضي اصالحات، به وس��يله ساختار و ويژگي هاي 
تركيبات پركننده، مقدار و اثر متقابل آن ها بر روي چوب تعيين مي گردد. 

شکل 5-5- چوب و فرآورده های چوبی 
اصالح شده

ويژگی های حرارتی چوب 

در بي��ن خواص فيزيكي چوب، خواص حرارتي )گرمايي( آن يعني واكنش چوب در برابر 
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الف( انبساط حرارتي
مطالعه فيزيك حرارت ما را با اين مفهوم آشنا مي كند:

- با افزايش دماي قطعه چوب، حركت مولكول هاي آن افزايش مي يابد. لذا در دماي زياد 
فاصله بين مولكول هاي آن بيش��تر مي ش��ود. در نتيجه با افزايش 1 درجه سلسيوس انبساط 

خطي به مقدار مشخصي كه در جدول 1 آمده است افزايش مي يابد.

ضريب انبساط حرارتي خطي چوب در جهت طولي )موازي( الياف 3 الي 10 برابر كم تر از 
ضريب انبساط فلزات، بتن و شيشه است با افزايش جرم ويژه چوب )d( در جهت هاي شعاعي 
و مماسي ضريب انبساط افزايش مي يابد. ولي در جهت طولي هيچ تفاوتي در ضريب انبساط 

حرارتي چوب ها وجود ندارد يعني تغييرات جرم ويژه چوب تأثيري بر آن ندارد.

جدول 2-5- ضريب انبساط حرارتي چند گونه چوبي كاماًل خشك براي يك درجه سلسيوس

ضریب انبساط
گونه 
چوبي

عمود بر الياف جهتردیف
 شعاع

عمود بر الياف جهت
 مماس

موازي الياف 

 
15/0 29/0 4/2 كاج 1

29/3 50/2 2/6 نوئل 2
29/3 41/0 3/6 بلوط 3
27/2 30/0 2/5 توس 4
22/0 34/8 5/4 راش 5

ta ⊥ d11

d×610

ra ⊥

با محاسبه انبساط خطي در سه جهت چوب انبساط حجمي به دست مي آيد.
α- ضريب انبساط حرارتي موازي الياف است بر اساس منابع علمي مختلف اين مقدار براي 

چوب هاي كاماًل خشك بين 6-10)5/4 – 2/5( براي يك درجه سلسيوس می باشد.
ضريب انبساط حرارتي عمود بر الياف 10 الي 15 برابر بيشتر از ضريب انبساطي در جهت 
الياف اس��ت. )ش��كل 6-5( و همچنين مقدار اين ضريب در جهت مماسي 1/5 الي 1/8 برابر 

بيشتر ازجهت شعاعي چوب است )جدول5-2(

اثر حرارت از اهميت قابل توجهي برخوردار است .
 سه  خاصيت حرارتي چوب را در زير مورد مطالعه قرار مي دهيم

الف( انبساط حرارتي
ب( گرماي ويژه

ج( هدايت حرارتي

 شکل 6-5- اعمال حرارت در
 جهت های مختلف چوب

جهت الیاف

عمود بر الیاف
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ب: گرماي ويژه
يك قطعه چوب خشك از دو فاز ، ماده چوبي و هوا تشكيل يافته است. حجم هوا كمتر از 

چوب بوده وضريب گرمايي آن به مراتب كمتر از ضريب  گرماي ويژه چوب خشك است.
لذا ضريب گرماي ويژه چوب خشك تقريباً مساوي ضريب گرماي ويژه چوب است.

ضريب گرمايي ويژه جسم كليه چوب ها بي ارتباط با گونه چوبي و در دماي صفر درجه 
سلسيوس براي چوب كاماًل خشك برابر kj/kg ċ 1/55 كيلو ژول بر كيلو گرم درجه سلسيوس 
 است. با افزايش دما ضريب گرماي ويژه به تدريج افزايش مي يابد. و در 100 درجه سلسيوس تا                         
         افزايش مي يابد. ضريب گرمايي ويژه آب 2/5 برابر چوب است. بخاطر همين با افزايش 
رطوبت چوب ضريب گرماي ويژه چوب نيز افزايش مي يابد. اين افزايش از رطوبت 0 تا 130 

درصد 2 برابر است. ضريب گرماي ويژه يخ بيشتر از چوب كاماًل خشك است.

%25

( )
QC

m v v
=

−2 1

ج( قابلیت هدايت حرارتي چوب
فاكتورهاي زيادي بر هدايت حرارتي چوب موثر هستند:

يك��ي از موثرتري��ن فاكتورها جرم مخصوص چوب اس��ت )نم��ودار 1-5( با افزايش جرم 
مخصوص چوب خش��ك هدايت حرارتي افزايش مي يابد و اين بخاطر ب��اال بودن  هدايت حرارتي 
 چوب نس��بت به هوا اس��ت به طوری كه 20 برابر بيش��تر از هوا  اس��ت. هداي��ت حرارتي هوا در 
 ح��دود                        اس��ت و چ��وب ب��دون مناف��ذ ب��ا ج��رم مخص��وص                     در 

حدود                    ضريب هدايت حرارتي دارد. 
% / .w m c253 

/ / .w m c0 5 

/kg m31560

گرماي ويژه يك ماده عبارت اس��ت از نسبت ظرفيت حرارتي آن ماده به ظرفيت حرارتي 
آب در دماي 5 درجه سلسيوس، Q- مقدار گرماي مورد نياز براي افزايش دماي m- گرم از 
يك ماده از دماي    - به دماي     درجه سلس��يوس الزم باشد.محاس��به گرماي ويژه ماده از 

طريق فرمول رو به رو بدست مي آيد :
1θ2θ

2θ 1θ

نمودار 1-5- هدایت حرارتی چوب

جرم مخصوص چوب کامالً خشک 

( ), .w m cλ 

kg m3
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از ديگر خواص فيزيكي چوب قابليت سوخت و گرمازايي آن است. به طوري كه چوب پس از 
قرار گرفتن در دماي 2± 103 درجه سلسيوس آب آغشتگي خود را به مرور از دست مي دهد.
نمونه ای از چوب مورد نظر را می توان با دس��تگاه خشك كن آزمايشگاهی )اتوو( با تنظيم 

دمای فوق به صفر درصد رطوبت رساند.)شكل 5-7(
تجزيه گرمايي چوب از 160 سلس��يوس به باال ش��روع مي گردد و تغيير رنگ چوب نيز از 
اي��ن مرحل��ه حرارتي به باال صورت مي گيرد و مواد فرار از قبي��ل الكل، گازهاي co وco2 از 
چوب خارج مي ش��وند، در اين مرحله اگر اكسيژن به مقدار الزم به چوب برسد، با يك جرقه 
 امكان آتش س��وزي وجود دارد. در دماي بيش از c°220 گازهاي خروجي از چوب ش��عله ور 
مي شوند و لذا دماي c°230 را نقطه شعله وري مي نامند. در دماي c°260 چوب بدون شعله 

خارجي به خودي خود به سوختن ادامه مي دهد.
با افزايش دما تا c°400 چوب بدون شعله ي تاثيرگذار خارجي به سوختن ادامه مي دهد، 
)شكل 8-5( به اين مرحله نقطه اشتعال مي گويند با ادامه آتش و نفوذ آن به عمق چوب در 
چوب هاي خشك حرارت c°1800 خواهد بود در چوب هاي مرطوب اين مقدار حرارت كم تر 

بوده و مقدار آن در حدود c°1300 است.
قدرت گرمازايي چوب و ساير مواد در )جدول 3-5( قابل رويت مي باشد.

شکل7-5- اتو

د( قابلیت سوخت و گرما زايي چوب

خواص صوتي

جدول 3-5- قدرت توليد گرما زايي چوب و مواد ديگر

Kcal/kg  قدرت گرما زایي به ماده ردیف
4600 چوب سوزني برگان 1

4300 چوب پهن برگان 2

7500 زغال سنگ 3

1200 گاز بوتان 4

هر پديده ارتعاشي موجي شكل كه در رسانه هاي االستيك يا اجسام االستيك با تواتر بين 
16 تا 2000 هرتز ايجاد شده و به صورت حسي دريافت شود را صدا مي نامند.

اگر به قطعه چوبي با چكش، ضربه اي وارد شود چوب با تواتر طبيعي يا طنين خود، شروع 
به ارتعاش مي كند. اين ارتعاش، امواج صوتي را به سمت هواي اطراف منتشر مي كند.

انتش��ار صوت در چوب از وضعيت خوبي برخوردار اس��ت. در جه��ت الياف 16 برابر و در 
جهت عمود برالياف 3 الي 4 برابر بيشتر از انتشار صوت در هوا مي باشد.

شکل 8-5- اشتعال چوب
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صدا به عنوان يك پديده موجي، به وسيله خواص فيزيكي زير مشخص مي شود:
طول موج ،  دامنه، تواتر و س��رعت صوت. از آن جا كه يك موج صوتي با س��رعت معين حركت 
fمي كند، از اين رو رابطه مشخصي بين تواتر   و طول موج λ وجود دارد كه به صورت زير است:

V f= λ v
f

λ يا=

س��رعت صوت )V( تاثير پذير از گونه چوبي، جرم مخصوص، جهت الياف، رطوبت چوب، 
دماي آن و تواتر امواج متفاوت اس��ت. با افزايش رطوبت انتش��ار صوت كاهش مي يابد، يكي 
ارزيابي هاي كيفي چوب آزمايش ميزان انتش��ار صوت مي باشد . به طوري كه به هنگام خريد 
چ��وب ابتدايی تري��ن روش ارزيابي وارد كردن ضربه به چوب و گ��وش دادن به انعكاس صدا 
مي باشد. اگر صدا خوب انتشار يابد حكايت از سالم بودن چوب دارد در غير اين صورت چوب 

داراي پوسيدگي مي باشد.
البت��ه اي��ن روش پايه علمی ندارد و يك روش تجربی عملی می باش��د. كه امروز با وجود 
ابزارهای دس��تی و آزمايش��گاهی دقيق توصيه نمی شود. بعضی از چوب ها ذاتاً مستعد انتشار 
صدا می باش��ند مانند چوب های توت )شكل 9-5(، گردو )شكل10-5(،كه در ساخت ادوات 

موسيقی از آن ها استفاده می شود.
 M/S س��رعت انتش��ار صوت در جهت م��وازي الياف بين M = 5 - 7 در درص��د رطوبت
5200- 3200 و در جهت عمود بر الياف بين M/S 1500- 900 است. هر چه مقدار رطوبت 
افزايش يابد، س��رعت انتشار صوت كاهش می يابد. هر چه تارها يا الياف چوب موازي يكديگر 
)راست تار( بوده و چوب، فاقد گره باشد، محيط مناسب تري براي انتشار صوت است. سرعت 

شکل 10-5- چوب گردوانتشار امواج پيچش اكوستيك به مدول پيچشيG بستگي دارد، بر اساس رابطه زير:

GV =
ρ

شکل 9-5- چوب توت

از اين رو موادي كه ساختمان آن ها همگن و هر سويكسان است، امواج صوتي را به طور 
منظم و يكنواخت در همه جهت منتشر مي كنند، ولي در چوب اين امواج به دليل پديده 

هر سونايكساني به طريق ديگري انتشار مي يابند.
با توجه به اين كه جرم مخصوص)  (در يك قطعه چوب مش��خص، ثابت اس��ت. بنابراين 
 نس��بت س��رعت ص��وت در جهت موازي طول الياف    به س��رعت ص��وت در جهت عمود بر 

الياف    به صورت زير به دست مي آيد.

ρ

V


V⊥

نمودار1 : رابطه سرعت صوت در جهت 
موازي الیاف و جرم مخصوص در چوب 

بلوط به دو صورت اتفاق مي افتد.

V E
V E⊥ ⊥

=  Eمدول االستیسیته )مدول يا نگ( برحسب -/Kps cm3

 

g/cm3 

4 8 00 

4 6 00 

4 4 00 

4 2 00 

4 000 80/0    75/0   70/0     65/0     6/0  

m/s 

جرم مخصوص
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س��رعت انتش��ار صدا در جهت الياف چوب تقريباً به اندازه س��رعت انتشار فلزات است در 
جدول 4 اين انتشار براي تعدادي از مواد ذكر شده است .

در خصوص انتخاب چوب برای س��اخت آالت موس��يقی توجه ب��ه جرم مخصوص چوب 
ضروری می باشد.

چوب يك ماده متخلخل است، و لذا مي تواند صدا را جذب كند و يا شدت آن  را كاهش دهد.
صدا به هنگام برخورد با س��طوح زبر و قابل نفوذ جذب مي ش��ود ش��كل)13و14-5( ولي 
اگر با جس��م صيقلي و صاف و غير قابل نفوذ برخورد كند برگش��ت مي كند و انعكاس صوت 
به وجود مي آيد.)ش��كل 15-5( لذا در س��الن هاي استوديو و سالن هاي سيمينار و مشابه آن 
بخش��ي از فضاي ديوار و س��قف به ش��كل و فرم  خاص و دكوراسيون زيبا  از مواد عايق صدا 
پوشانده مي شود تا هم صوت را جذب نموده، و از انعكاس صدا نيز جلوگيري نموده، و هم به 

زيبايي و تغيير و ايجاد تنوع در پوشش هاي ديوار و سقف كمك مي كند. )شكل 5-16(  

شکل 5-13

ب( چوب مي تواند صوت را منتش��ر كند و باعث تقويت صوت شود و حتي صوت را توليد 
كند اين خاصيت را طنين مي گويند. مانند انواع ادوات موسيقی چوبی و اين می تواند به دليل 

جهت دار بودن الياف چوب باشد. )شكل 5-12(

ال��ف( ص��وت جذب چوب مي ش��ود و زمينه كاهش آن فراهم مي ش��ود اي��ن خاصيت را  
اكوستيك مي گويند . دليل  اين پديده ساختار متخلخل چوب است. )شكل 5-11(

شکل 5-12

شکل 5-11

صوت در چوب
صوت در چوب: به دو صورت اتفاق می افتد

مقاومت امواج صوتي ، كاهش انتشار صوت )اكوستيك( در چوب
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شکل 15-5-دیوارهای صیقلی و تشدید صوت شکل 14-5- رشته چوب  و سیمان یک ساد جذب

شکل 16-5- سالن مجهز به مواد جاذب صوت

صداهاي قابل ش��نيدن در هوا، نوعي انرژي جنبشی هستند. آستانه شنوايي آن به انرژي 
)معادل صفر دسي بل db(  محدود                          مي گردد ، دامنه باالتر كه آستانه دردناكي ناميده 
مي ش��ود                    )معادل db 120( اس��ت. دامنه صوتي كه بايد توس��ط گوش انس��ان 

تحمل شود. بسيار وسيع است كه در )جدول 5-5( نشان داده شده است.

/w cm−16 210
/w cm−4 210

پدي��ده جذب ص��وت از موضوع عايق صوتي كاماًل متمايز اس��ت ج��ذب صوت در مورد 
اجس��ام س��بك و متخلل مطرح مي گردد در صورتي كه عايق صوتي در مورد اجسام سنگين 
و غيرقابل نفوذ نس��بت به هوا قابل طرح اس��ت. لذا اجسام مانند نمد، تخته  فيبرعايق، تخته 
رش��ته چوب سيمان )ش��كل 16-5( دارای تخلخل و زمينه ورود صدا فراهم است، وقتی در 
مواد و مصالحی مانند تخته mdf با ايجاد كانال هاي ورودي صدا به داخل آن نفوذ می كند و 
به عنوان مواد اكوستيك در ساختمان هاي مسكوني، استوديوها مورد استفاده قرار مي گيرند. 

)شكل 5-17(

شکل 17-5- تخته MDF با خاصیت جذب صوت
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جدول 4-5 مقاومت موج صدا در مواد مختلف

S/CM.DYN مقاومت موج صدا ماده ردیف

395×10 فوالد 1

258×10 آهن مفتولی 2

234×10 برنج 3

168×10 برنز 4

82/5×10 چرم 5

37×10 چوب تیک 6

22×10 چوب نراد 7

20×10 چوب راش 8

14×10 آب 9

1×10 الستیک 10

0/004×10 هوا 11

جدول 5-5- شدت صوت قابل شنيدن برای انسان 

دسي بل واحد قراردادي منبع صوت ردیف

120 1.000.000.000.000 حد دردناکي 1

110 1.00.000.000.000 موتور هوا در فاصله 1/5 متري 2

100 1.0.000.000.000 کابین هواپیما پرواز عادي 3

90 1.00.000.000 موسیقي زننده رادیو در اتاق 4

80.000 1.000.000 عبور و مرور سنگین جریان هوا 5

50 1.00.000 دفتر کار 6

30 1.0.000 مکالمه عادي 7

20 100 پچ پچ کردن در فاصله 1/2  8

10 10 خش خش برگ ها 9

0 1 حد شنوایي 10
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1- عوامل مؤثر بر هدايت الكتريكی چوب را بررسی كنيد.
.............................................................................................

......................................................................................
2- تيمارهای مؤثر بر خواص دی الكتريك چوب را بررسی كنيد.

.............................................................................................
......................................................................................

3- ضريب انبساط حرارتی چوب و ساير مصالح و مواد را مقايسه كنيد.
.............................................................................................
.................................................................................................

......................................................................

تحقیق کنید

4- در خصوص انتشار صوت در چوب تحقيق كنيد.
.............................................................................................

......................................................
5- در خصوص خاصيت اكوستيك چوب مطالعه كنيد.

.............................................................................................
......................................................

1- درصد رطوبت الزم برای عايق بودن چوب را توضيح دهيد.
2- خواص دی الكتريك چوب اصالح شده را شرح دهيد.

3- كدام خاصيت چوب را آمونياك اصالح می كند؟
4- گرمای ويژه چوب را شرح دهيد.

5- سرعت صوت در چوب به كدام عوامل بستگی دارد؟
6- حداقل و حداكثر شنوايی انسان چه قدر است؟

7- در چه وضعيتی صدا جذب سطوح برخورد می شود؟
8- چرا صدا انعكاس پيدا می كند؟

خودآزمایی
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1- )دی ماه 86( ضريب جذب صوت در چوب چيست؟
نس��بت مقدار انرژی جذب ش��ده به كل انرژی برخورد كرده با چوب را اصطالحا ضريب 

جذب صوت گويند.
2- )خرداد ماه 87( حرارت چه تاثيری بر مقاومت الكتريكی چوب خشك دارد؟

باال رفتن درجه حرارت باعث كاهش مقاومت ويژه الكتريكی چوب خشك می شود.
3- )شهريور ماه 87( رطوبت چه تاثيری در سرعت انتشار صوت در چوب دارد؟

وجود رطوبت در چوب سبب كاهش سرعت انتشار صوت می شود.
4- )دی ماه 87( ضريب دی الكتريك چوب را تعريف كنيد.

عبارت اس��ت از نس��بت ظرفي��ت نگهداری الكتريك��ی چوب )c1( ب��ه ظرفيت نگهداری 
)c2( الكتريكی هوا يا خالء

چوب
خالء

5- )خرداد ماه 88( عوامل مؤثر بر مقاومت الكتريكی چوب را نام ببريد.
درصد رطوبت، حرارت، دانسيته، جهت الياف

6- )شهريور ماه 88( خاصيت آكوستيك چوب را تعريف كنيد. دو مورد از موارد اهميت 
آن را ذكر كنيد.

وقت��ی انرژی صوتی با چوب برخورد می كند چوب قس��متی از ان��رژی صوتی را در خود 
ج��ذب نم��وده و بقي��ه را در هوا منعكس می س��ازد. اين خاصيت ويژه ج��ذب انرژی صوتی 
و انع��كاس صوت را اصطالحا »خاصيت آكوس��تيك چوب می گويند. اس��توديوهای راديو و 

تلويزيون، سالن های  سينما، سالن های سخنرانی
7- )دی ماه 88( سرعت انتشار صوت در چوب به جه عواملی بستگی دارد؟

جرم مخصوص و خاصيت ارتجاعی چوب
قدرت گرمادهی يا گرمازايی مطلق چوب را تعريف كنيد. واحد آن را بنويسيد.

مقدار حرارت توليدی توسط يك وزن معين چوب در طی روند احتراق )سوختن( كه بر 
حسب كالری اندازه گيری می شود.

8- )خرداد ماه 89( ظريب هدايت حرارتی چوب را تعريف كنيد.
عبارت اس��ت از مقدار حرارتی كه در مدت يك س��اعت و يا يك ثانيه از قطعه چوبی به 
مساحت يك متر مربع به ضخامت يك متر و يا يك سانتی متر مربعبه ضخامت يك سانتی متر 

می گذرد در صورتی كه اختالف حرارت بين دو سطح يك درجه سانتی گراد باشد.

نمونه سئوال امتحان نهایی                

C
C

1

2

ε =
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9- )شهريور ماه 89( مقاومت ويژه الكتريكی چوب را با ذكر فرمول تعريف نماييد.
مقاومت الكتريكی يك سانتی متر مكعب چوب را اصطالحا مقاومت ويژه الكتريكی چوب 

می گويند.
10- )دی ماه 89( خاصيت تنين چوب را تعريف نماييد

امواج صوتی در هوا  به صورت  نموده،  تقويت  و  را تشديد  چوب می تواند صدا 
منتشر كند. اين خاصيت چوب را خاصيت طنين چوب گويند.




