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فصل اول

سيستم واحدهاى اندازه گيرى

چکيدۀ فصل 
در اين فصل، هنرجويان با ضرورت اندازه گيری کميت های مختلف و نحؤه انجام اين کار آشنا می شوند و با 
يادگيری انواع واحدهای اندازه گيری در سيستم های سه گانٔه رايج، توانايی تبديل واحدها را به روش جديد نردبانی، 

کسب می کنند.
دانسته های قبلی: هنرجويان در سال های قبل، با برخی از اين واحدها و با نحؤه تبديل آنها به روش مرسوم 

تناسب به طور پراکنده آشنا شده اند.
اهداف فصل: در پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود که مفاهيم زير را آموخته باشند:

ــ ضرورت اندازه گيری
ــ تعريف کمّيت و شناخت آن

ــ چگونگی اندازه گيری کمّيت ها با استفاده از واحد استاندارد
ــ تفاوت واحد و کمّيت

ــ انواع کمّيت ها
ــ انواع سيستم های واحدهای اندازه گيری

ــ جدول صفحٔه (۴) کتاب درسی
ــ انواع واحدها

ــ نحؤه ساخت واحدهای مضرب با استفاده از پيشوندها
ــ روش نردبانی جهت تبديل واحدها با استفاده از جداول

ــ تعريف سال نوری و نحؤه محاسبٔه مقدار آن

برنامۀ زمان بندی تدريس فصل اول

صفحهموضوعاتهفته
۱ــ۲مفهوم اندازه گيری ــ کمّيت و انواع آن ــ چگونگی اندازه گيری کمّيت ها۱
ـ  ۵انواع سيستم ها ــ تهئه جدول واحدها ــ انواع واحدها، جدول پيشوندهای واحدهای مضرب۲ ۳ـ
ـ  ۸تبديل واحد به روش نردبانی ــ استفاده از جداول تبديل واحد ــ چگونگی انجام عمليات رياضی بر روی واحدها۳ ۵  ـ
۸رفع اشکال ــ حل خودآزمايی، آزمون ــ تدريس (سال نوری و محاسبٔه مقدار آن)۴
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                                               برنامۀ زمان بندی هفتۀ اول                                                       دقيقه
۳۰آشنايی با هنرجويان ــ معرفی کتاب، روش تدريس و نحؤه ارزش يابی۱

۹۵تدريس۲

۱۰استراحت ميان تدريس (دو نوبت)۳

در اين هفته، مفاهيم موردنظر به ترتيب عناوين زير تدريس می شود:
ــ ضرورت اندازه گيری

ــ تعريف کمّيت
ــ انواع کميت و معرفی انواع کميت های مختلف مورد نياز در صنايع شيميايی 

ــ چگونگی اندازه گيری کميت ها با استفاده از واحد استاندارد
ــ تفاوت کميت و واحد

راهنمای تدريس: معرفی کتاب عمليات دستگاهی در صنايع شيميايی
ابتدا الزم است جهت آشنا شدن هنرآموز با هنرجويان و آشنايی مقدماتی با کتاب درسی، روش تدريس، نحؤه ارزش يابی و… 

دقايقی اختصاص داده شود، از جمله۱:
کتاب «عمليات دستگاهی در صنايع شيميايی» يکی از شاخص ترين کتاب های تخصصی اين رشته است که در سال سوم هنرستان 

تدريس می شود. پيش نياز اصلی اين درس «شناخت صنايع» است که سال گذشته ارائه شد.
اين کتاب شامل يازده فصل است که به بيان مفاهيم مورد نياز صنايع شيميايی و عملکرد دستگاه های مربوطه می پردازد. اين 
است  الزم  برخوردارند.  بااليی  اهميت  از  هستند  شيميايی  صنايع  واحدهای  مختلف  عمليات  اساس  و  پايه  که  جهت  آن  از  مطالب 
يادآوری شود جهت تکميل فرآيند ياددهی و يادگيری مفاهيم موجود در اين کتاب، کتاب ديگری تحت عنوان «کارگاه عمليات دستگاهی 
در صنايع شيميايی» درنظر گرفته شده و تدريس مفاهيم مذکور به کمک چندين آزمايش انجام شده است. اکثر فصول اين دو کتاب 

دارای عناوين يکسان اند و در صورت يکی بودن مدرس، آموزش آنها بازده بسيار بااليی خواهد داشت.
مدت زمان اين درس، سه ساعت آموزشی در هفته است. در هر جلسه بعد از رفع اشکال و حل خودآزمايی، آزمون شفاهی يا 
کتبی از مطالب هفتٔه قبل به عمل می آيد. پرسش های شفاهی به صورت «بحث در کالس» انجام می شود که بسيار سودمند خواهد بود. 
تکاليف يا فعاليت های معين شده، بررسی می شود و در صورت اجرای مرتب و کامل آنها، امتيازی منظور می گردد که در نمرٔه مستمر 

مؤثر خواهد بود. سپس تدريس، براساس برنامٔه زمان بندی شدٔه ساالنه، انجام می شود.
بعد از پايان هر سه فصل، يک آزمون بيست نمره ای برگزار می شود که برای جبران عقب ماندگی ها و رفع اشکاالت احتمالی از 

درس، فرصت مناسبی است.

۱ــ اين سخنان خطاب به هنرجويان ايراد می شود.

هفتة اولهفتة اول
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امتحان نوبت اول تا آخر فصل هفتم برگزار می شود  و سعی بر اين است که قبل از تعطيالت نوروز، فصل دهم تمام شده باشد. 
بعد از تعطيالت سال نو فصل يازده تدريس می شود و در پايان، جهت آمادگی شرکت در امتحان نهايی، نمونه سؤاالتی از سال های قبل 

حل می شود و سپس يک آزمون از کل کتاب برگزار می گردد.۱

راهنمای تدريس 
اين فصل از جمله مهم ترين فصول اين کتاب است که جهت محاسبات، در تمام علوم کاربرد دارد، به همين دليل توصيه می شود 

با تأنی و حوصله و دقت تدريس شود.
ــ برای جلب توجه هنرجويان، دو سؤال روی تابلو نوشته شود:

۱ــ هدف از اندازه گيری چيست؟
۲ــ چه مشخصه هايی اندازه گيری می شوند؟

با بيان چند مثال، اين سؤاالت پاسخ داده می شود، از جمله:
ــ خريد پارچه         ــ خريد ميوه              ــ مزد کارگر

پولی که به هنگام خريد پارچه يا ميوه به فروشنده پرداخت می شود يا در ازای کار کارگر به او داده می شود جز با اندازه گيری طول 
پارچه، جرم ميوه و زمان کارکرد کارگر، قابل محاسبه نيست. در حقيقت اندازه گيری مقدار مشخصه هايی از هر پديده، يکی از راه های 
شناسايی آن پديده است. در اين مثال ها، طول و جرم و زمان مشخصه هايی هستند که قابل اندازه گيری هستند به اين گونه مشخصه ها، 

«کمّيت» می گويند.
جهت ارائٔه تعريف جامعی از «کمّيت»، سؤال ديگری روی تابلو نوشته شود:

روش اندازه گيری کمّيت ها چگونه است؟
برای مثال، ابعاد اين کالس (طول و عرض و ارتفاع) چگونه اندازه گيری می شوند؟ هنرجويان به خوبی می توانند به اين سؤال 

پاسخ دهند. نتيجٔه جمع آوری نظرات آنان به استفاده از نواری مدّرج به نام «متر» ختم می شود.
چگونگی روش اندازه گيری کميت ها را به اين صورت می توان بيان نمود:

برای اندازه گيری کميت ها، به يک کميت استاندارد نياز است تا کميت مورد نظر با آن مقايسه گردد و مشخص شود که اين کميت 
چند برابر يا چه کسری از آن است. به کميت استاندارد مورداستفاده برای اندازه گيری کميت ها «واحد» می گويند.

کميت ها را می توان با واحدهای مختلف اندازه گيری کرد و نتيجه را به صورت «يک عدد به همراه واحد» بيان کرد. مثالً طول 
.۴m = ۴۰۰cm :يک قالی «۴ متر» است. واضح است در صورت تعويض واحد اندازه گيری، مقدار نيز تغيير می کند. برای مثال

با اين توضيحات، تعريف جامعی برای «کميت» می توان بيان کرد:
«کميت عبارت است از هر مشخصٔه قابل اندازه گيری، قابل مقايسه و قابل تغيير از يک جسم.»

انواع کميت
۱ــ کميت های اصلی يا مستقل: کميت هايی است که با ابزارهای مخصوصی قابل اندازه گيری هستند، مانند:

طول، جرم، زمان، دما، شدت جريان الکتريکی و مقدار ماده.

۱ــ آزمون های اعالم شده، بنابر صالحديد هنرآموز محترم، براساس وضعيت درسی هنرجويان انجام می شود. توصيه می شود آزمون سه فصل اول، به دليل اهميت آن برگزار گردد.
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۲ــ کميت های فرعی يا وابسته: کميت هايی است که ابزار به خصوصی برای اندازه گيری آنها وجود ندارد تا بتوان به طور 
مستقل عمل کرد. اين کميت ها با استفاده از روابط فيزيکی و کميت های اصلی محاسبه می شوند.

توصيه می شود که در همين قسمت، انواع کميت های فرعی با ذکر روابط فيزيکی و يادآوری تعريف مختصری از آنها بيان شوند 
تا هنرجويان برای فراگيری جدول صفحٔه ۴ کتاب، آمادگی الزم را پيدا کنند. کميت های فرعی مانند (هنرجويان می توانند در نوشتن 

 m( )
V

ρ = روابط فيزيکی مشارکت داشته باشند): سطح (A = L۲)۱، حجم (V = L٣)، چگالی يعنی جرم واحد حجم 
 LV

t
= سرعت: مسافت پيموده شده در واحد زمان 

 La
t

=
2

شتاب: مشتق سرعت است 
نيرو: حاصل ضرب جرم در شتاب F= ma (اختصاصاً نيروی وزن با W نشان داده می شود، که همان نيروی جاذبٔه زمين است 

(W= mg:شناخته می شود و رابطٔه فيزيکی آن عبارت است از g در اين حالت شتاب، شتاب جاذبٔه زمين است که با
P F A= فشار: نيروی عمود وارد بر واحد سطح 

 W F.L= کار (يا انرژی): حاصل ضرب نيرو در جابه جايی 
يادآوری می شود انرژی به شکل های مختلف وجود دارد، از جمله:

، انرژی پتانسيل Ep = mgh و انرژی حرارتی Q = mcΔT. در اين رابطه c نماد گرمای ويژٔه  kE mV= 21

2
انرژی جنبشی 

حرارتی است.
P w t= توان: کار (يا انرژی) انجام شده در واحد زمان 

گرانروی يا ويسکوزيته: مقاومت سّيال در برابر جاری شدن
برای سياالت، دو نوع گرانروی تعريف می شود:

   m
L.t

µ→ ۱ــ گرانروی ديناميک يا مطلق که از نظر ابعادی به صورت روبه رو است:                                                    
۲ــ گرانروی سينماتيک که براساس گرانروی ديناميک به صورت زير بيان می شود:

µ
ν =

ρ
  

)L به دست می آيند. )
t

2 و واحدهای آن در سيستم های مختلف از ابعاد 

۱ــ سطح و حجم دو کميت مورد استفاده در علم هندسه اند، که برای هر شکل با رابطٔه فيزيکی خاصی محاسبه می شوند. در اين جا شکل مهم نيست آن چه اهميت دارد واحد 
است به اين صورت که بدون توجه به شکل هندسی، واحد سطح از توان دوم طول و واحد حجم از توان سوم طول به دست می آيد، مثالً مترمربع و مترمکعب (m۳ , m۲) و به اين گونه روابط، 

که برای بيان واحدها استفاده می شوند، «معادلٔه ابعادی» می گويند.



١٤

دانستنی (۱) 
نماد علمی کميت ها، معموالً براساس حرف اول نام التين آنهاست، به صورت زير:

جدول ۱ــ۱ــ نماد علمی کميت ها

کميتنام التين کميتنماد کميتنام التين کميتنماد
F ForceنيروL Length طول
WWeightوزنmmassجرم
PPressureفشارttimeزمان
WWorkکارTTemperatureدما
EKKinetic Energyانرژی جنبشیIInduced Current شدت جريان

الکتريکی
EPPotential Energyانرژی پتانسيلnAmount of substanceمقدار ماده
QThermal Energyانرژی حرارتیAAreaمساحت
PPowerتوانVVolumeحجم
µDynamic Viscosityگرانروی ديناميکρDensityچگالی
γKinematic Viscosityگرانروی سينماتيکVVelosityسرعت

aaccelerationشتاب
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دقيقهبرنامۀ زمان بندی هفتۀ دوم

آماده کردن کالس (احوالپرسی، حضور و ۱
۵غياب)

۱۵رفع اشکال۲
۲۰پرسش۳
۸۵تدريس۴
۱۰استراحت ميان تدريس (دو نوبت)۵

تدريس اين هفته می تواند به ترتيب عناوين زير باشد:
ــ ضرورت مطرح شدن «سيستم واحدهای اندازه گيری»؛

ــ انواع سيستم واحدهای اندازه گيری؛
ــ جدول صفحٔه (۴) کتاب؛

ــ انواع واحدها؛
ــ جدول پيشوندها برای ساختن واحدهای مضرب.

راهنمای تدريس 
با بيان خالصه ای از مطالب هفتٔه گذشته، به صورت پرسش و پاسخ، تدريس فصل اول ادامه می يابد.

در هفتٔه گذشته، انواع کميت ها معرفی شدند و روش اندازه گيری آنها توسط واحدهای مختلف بيان شد. هر کميت می تواند با 
واحدهای مختلف اندازه گيری يا محاسبه شود، اما برای محاسبٔه مقدار يک کميت برحسب واحد دلخواه از يک رابطٔه فيزيکی، نياز 

به هماهنگی واحدهای پارامترهای مختلف موجود در آن رابطه نياز است. يک مثال ساده، اين مطلب را روشن می کند:
يکی از واحدهای نيرو نيوتن است۱، رابطٔه، فيزيکی محاسبٔه نيرو به صورت زير است:

F=ma
اين رابطه دارای دو پارامتر جرم و شتاب است و فقط در صورتی که جرم برحسب کيلوگرم و شتاب برحسب متر بر مجذور ثانيه 

باشد، واحد نيرو نيوتن به دست می آيد.
صورت  به  اندازه گيری»  واحدهای  «سيستم  نام  به  مجموعه هايی  در  مختلف  کميت های  اندازه گيری  واحدهای  اساس،  براين 

هماهنگ با هم، تعريف می شوند که انواع رايج آن، به صورت زيرند:

۱ــ هنرجويان در سال های قبل نام اين واحد نيرو را، شنيده اند. 

هفتة دومهفتة دوم
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 ۲(MKS) ۱  SI  ۱ــ متريک      ۱ــ سيستم     
۳ CGS سيستم واحدهای اندازه گيری         ۲ــ سيستم
  ۴ FPS :(آمريکايی) ۲ــ انگليسی     

توصيه می شود نحؤه نام گذاری اين سيستم ها برای هنرجويان ذکر شود.
جهت نام گذاری اين سيستم ها، از اوِل نام واحدهای سه کميت اصلی طول و جرم و زمان، به ترتيب از چپ به راست، استفاده 

شده است. 

فعاليت
از هنرجويان خواسته شود اطالعاتی را که تاکنون کسب کرده اند، با همکاری جمعی به صورت جدولی، نظير 

جدول صفحٔه (۴) کتاب درسی تهيه کنند.

فعاليت
از هنرجويان خواسته شود جدول را روی برگه ای رسم کنند۵. بهتر است يک ستون ديگر، تحت عنوان «نماد 

علمی يا رابطٔه فيزيکی يا معادلٔه ابعادی» برای کميت ها، به جدول صفحٔه (۴) کتاب اضافه شود.

سيستم بين المللی (واحدهای اين سيستم مورد قبول همٔه جوامع علمی و مهندسی است) SI: System International ــ۱
Second ــ Kilogram ــ MKS: meter ــ۲
Second ــ Gram ــ CGS: Centimeter ــ۳
Second ــ Pound ــ FPS: Foot ــ۴

۵ــ تجربه نشان داده که بهترين روش جهت يادگيری جدول مذکور، رسم آن است که با توجه به ميزان سرعت يادگيری هنرجويان بهتر است تکرار شود.
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جدول ۲ــ۱ 

FPSCGSSI نماد، رابطۀ
فيزيکی، معادلٔه 

ابعادی
کمّيت

رديف

نام واحدنام واحدنام واحدنماد واحدنام واحدنماد واحد

ftفوتcmسانتی مترmمترL۱طول
lbmپوند جرمgگرمKgکيلوگرمm۲جرم

sثانيهsثانيهsثانيهt۳زمان

 °F و ° R ،فارنهايت
رانکين

°cو k ،سانتی گراد
سانتی گراد، K و C° کلوين

۴دماTکلوين

 mole,
lbmole

مول، پوند 
مول

mole ،grmoleمول، گرم مول, mole
kgmole 

مول، 
مقدار nکيلوگرم مول

۵ماده

ft۲فوت مربعcm۲سانتی متر مربعm۲متر مربعA=L۲۶سطح
ft۳فوت مکعبcm۳سانتی متر مکعبm۳متر مکعبV=L۳۷حجم

Lbm ft3 بر جرم  پوند 
grفوت مکعب cm3 گرم بر

kgسانتی متر مکعب m3 کيلوگرم بر
مترمکعب

m
V

ρ ۸چگالی=

ft
sفوت بر ثانيهcm sسانتی متر برثانيهm sمتر بر ثانيهV L t=۹سرعت

ft s2
فوت بر 
cmمجذور ثانيه s2

سانتی متر بر 
mمجذور ثانيه s2

مجذور  بر  متر 
aثانيه L t= ۱۰شتاب2

/ ft s232 174cm s2980/ m s29 8g
شتاب 
جاذبٔه 
زمين

۱۱

(lbm)( / ft s ) L=232 gr.cmپوند نيرو174 s dyne=2دينkg.m s N=2نيوتنF=ma۱۲نيرو

lbf in Psi=2پی ِاس آیdyne cm2 دين بر
Nسانتی متر مربع m Pa=2پاسکالP F A=۱۳فشار

lbf.ft
در  نيرو  پوند 

کار (يا W=F.LژولN.m=JارگDyne.Cm=ergفوت
۱۴انرژی)

BTUبی تی يوCalکالریCalکالریQ=mcΔT انرژی
۱۵حرارتی

lbf .ft s پوند نيرو
ergفوت بر ثانيه sارگ بر ثانيهJ s Watt=واتP w t=

توان 
۱۶مکانيکی

BTU s
بی تی يو بر 

Calثانيه sکالری بر ثانيهCal s کالری بر
Pثانيه Q t=

توان 
۱۷حرارتی

lbm ft.s
پوند جرم بر 
grفوت ثانيه cm.s Poise=پويزkg Pa.s

m.s
=

کيلوگرم بر 
متر ثانيه يا 
پاسکال ثانيه

m t.lµ گرانروی =
۱۸ديناميک

ft s2
بر  مربع  فوت 

cmثانيه s st.=2استوکسm s2 متر مربع بر
Lثانيه tν = µ ρ = گرانروی2

۱۹سينماتيک
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راهنمای تدريس جدول (۱ــ۲) 
واحدهای ۵ رديف اول، که مربوط به کميت های اصلی هستند، توسط خود هنرآموز محترم نوشته و نام هر يک بيان شود و برای 
نوشتن واحدهای بقئه کميت ها، از هنرجويان کمک گرفته شود، مثالً به هنرجويان آموزش داده شود که برای نوشتن واحدهای چگالی 
)، به واحدهای جرم و حجم مراجعه شود. به اين ترتيب جدول (۱ــ۲)  m

V
ρ = در سيستم های مختلف، براساس رابطٔه فيزيکی مربوط (

کامل می گردد. 
بسياری از واحدهای کميت های فرعی با اسامی خاص شناخته شده اند و نام برخی از فيزيک دانان به آنها اختصاص يافته است. 

، جهت تجليل و نيز سهولت، عنوان نيوتن با نماد N داده شده است.  kg.m s2 برای مثال، به واحد 
هنرآموزان محترم توجه داشته باشند که تدريس و ياددهی جدول مذکور می تواند در يک جلسه انجام شود ولی توصيه می گردد 
يادگيری هنرجويان و پرسش از آن، در دو هفته صورت گيرد. مثالً برای جلسٔه بعدی يادگيری ۱۲ رديف اول تعيين شود و بقئه جدول 

به جلسه ای ديگر موکول گردد. 

توضيحاتی در مورد جدول (۱ــ۲): 
در رديف (۱۳)؛ واحد رايج طول در سيستم FPS، فوت است. واحد ديگری به نام (اينچ) برای طول در اين سيستم کاربرد 
فوت» است. براساس اين واحد، مساحت می تواند برحسب اينچ مربع (in۲)، بيان شود که در واحد معروف فشار  1

12
دارد که معادل «

(Psi) مشاهده می شود. 
در رديف (۱۴) منظور از انرژی، انرژی مکانيکی است. 

در رديف (۱۵) واحد انرژی حرارتی در سيستم BTU ،FPS ۱ است که يا به صورت سرواژه خوانده می شود يا با برگردان به 
فارسی آن را واحد حرارتی انگليسی می گويند. 

روش تدريس «انواع واحدها»
با ارجاع هنرجويان به جدول واحدها، (۱ــ۲)، سه نوع واحد معرفی می شود به اين صورت: 

۱ــ در کل جدول، واحدهای مربوط به ۵ رديف اول، که متعلق به کميت های اصلی هستند، به نام «واحدهای اصلی يا پايه۲» 
معروف اند. 

۲ــ در ۵ رديف اول، واحدهای دو سيستم CGS و FPS نسبت به واحدهای سيستم SI، «مضرب» خوانده می شوند۳. 
تعريف واحد مضرب: واحدی که چند برابر يک واحد اصلی يا کسری از آن باشد، مضرب آن واحد خوانده می شود. 

 kg ،واحدهای جرم هستند که نسبت به کل جدول، اصلی محسوب می شوند ولی نسبت به خودشان lbm و g و Kg :مثال
اصلی است و g و lbm مضربی از kg هستند۴. عالوه بر اين، واحدهايی چون ميلی گرم، ميکروگرم، َمن۵، تُن۶ مضربی از واحدهای 

British Thermal Unit ــ۱
۲ــ واحدهای طول، جرم، زمان، دما و مقدار ماده در سه سيستم (نسبت به کل جدول) 

۳ــ واحدهای سيستم SI، نسبت به CGS و FPS اصلی هستند. (در مقايسه واحدهای اصلی با يکديگر) 
۴ــ اين نحؤه مقايسه در تست های کنکور بسيار مشاهده شده است. 

۵ــ هرَمن معادل سه کيلوگرم است. 
۶ــ هر تن معادل هزار کيلوگرم است. 
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گرم و کيلوگرم به حساب می آيند. 
۳ــ واحدهای کميت های فرعی۱ را «واحدهای مشتق شده» می نامند. چنانچه در جدول ديده می شود اين واحدها به دو صورت 

معرفی شده اند: 
الف) واحدهايی که به صورت ضرب و تقسيم هايی از واحدهای پايه يا مضرب هستند، مانند واحدهای مربوط به کميت های سطح، 

حجم، چگالی، سرعت و شتاب. به اين گونه واحدهای مشتق شده، «مرکب» هم می گويند. 
ب) واحدهايی که به صورت معادله تعريف شده اند، مانند پوند نيرو، نيوتن، دين، ...

روش ساخت واحدهای مضرب: واحدهای مضرب به دو روش ساخته می شوند: 
الف) با استفاده از پيشوندها۲، مانند سانتی متر، کيلومتر و ... 

نکتۀ مهم: جهت تشخيص واحدهای مضرب، هنرجويان بايد توجه داشته باشند که پيشوندهای مذکور قبل از واحدهای اصلی 
قرار می گيرند. با ذکر يک مثال، اين مطلب روشن خواهد شد: 

سانتی متر مضرب است اما سانتی پويز مضرب نيست، زيرا متر واحد اصلی و پويز، يک واحد مشتق شده است. 
ب) يا با اسامی جديدی مطرح می شوند. در اين حالت نسبت آنها با واحد اصلی، اعداد ده دهی نيست، مثالً واحدهای زمان، 

مانند دقيقه، ساعت، روز، ... واحدهای مضرب برای ثانيه هستند. 

فعاليت
تهيۀ جدول واحدها، برای نصب در کالس درسی

بزرگ  ابعاد  در  واحدها  جدول  تهئه  جهت  و  شوند  تقسيم بندی  گروه هايی  در  داوطلب،  صورت  به  هنرجويان 
اقدام کنند. برای اين فعاليت می توان امتيازی درنظر گرفت و آن را در نمرٔه مستمرشان تأثير داد. دو مورد از بهترين  ها 

انتخاب گردد و در کالس درسی و کارگاه نصب شوند. 
هدف از اين فعاليت، يادگيری بهتر هنرجويان است. 

۱ــ اين کميت ها در رديف های پنجم به بعد جدول (۱ــ۲)، قرار دارند. 
قرار  آنان  اختيار  در  محترم  هنرآموزان  اطالع  جهت  کامل تر  جدولی   ،(۲) دانستنی  در  می شوند.  مشاهده  درسی  کتاب   (۵) صفحٔه  (۱ــ۲)  جدول  در  پيشوندها  از  تعدادی  ۲ــ 

می گيرد. 
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دانستنی (٢) ۱ 
پيشوندهای متداول در سيستم SI: يکی از مزايای سيستم SI اين است که می توان واحدهای آن را با استفاده 
از پيشوندهای مناسب، بزرگ تر يا کوچک تر نيز بيان کرد. جدول (۱ــ۳) مجموعه ای از اين پيشوندها را نشان می دهد. 

الزم است متذکر شويم اين پيشوندها به صورت توان هايی از پائه ۱۰ هستند۲. 

جدول ۱ــ۳ــ پيشوندهای متداول

مضربپيشوند نمادمضربپيشوندنماد
a۱۸-۱۰آتوE۱۸+۱۰اگزا

f۱۵-۱۰فمتوP۱۵+۱۰پنتا

p۱۲-۱۰پيکوT۱۲+۱۰ترا

n۹-۱۰نانوG۹+۱۰گيگا

μ۶-۱۰ميکروM۶+۱۰مگا

m۳-۱۰ميلیK۳+۱۰کيلو

c۲-۱۰سانتیH۲+۱۰هکتو

d۱-۱۰دسیD۱+۱۰دکا

ــ توصيه می شود هيچ گاه از دو پيشوند پشت سر هم استفاده نشود، مثالً ميکرونانومتر صحيح نيست. 
به مثال زير توجه شود: 

۱nm = ۱۰-۹m رابطٔه (١) 
۱m = ۱۰+۹nm (رابطٔه (٢) 

برای بيان رابطٔه متر و نانومتر۳ فرقی نمی کند که از کدام مورد، (۱) يا (۲) استفاده شود. 

۱ــ دانستنی (۲) از کتاب «اصول بنيانی و مبانی محاسبات در مهندسی شيمی» اثر ديويدهيمل بال و ترجمٔه دکتر مرتضی سهرابی 
۲ــ همان طور که مشاهده می شود توان پيشوندهای بزرگ تر کردن واحدها مثبت است و در مقابل توان پيشوندهای کوچک تر کردن واحدها، منفی است. 

۳ــ منظور مسائل تبديل واحد است. نمونه ای از اين مسائل در بخش «سؤاالت پيشنهادی» مطرح شده است. 
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                          برنامۀ زمان بندی هفتۀ سوم                                 دقيقه
۵آماده کردن کالس (حضور و غياب، احوالپرسی)۱
۱۰رفع اشکال۲
۲۰پرسش۳
۹۰تدريس۴
۱۰استراحت ميان تدريس (دو نوبت)۵

تدريس ادامٔه فصل اول، می تواند به ترتيب عناوين زير صورت گيرد: 
ــ تبديل واحدها به روش نردبانی 

ــ نحؤه استفاده از جداول تبديل واحد
ــ چگونگی انجام عمليات رياضی بر روی واحدها 

روش تدريس
در اين جلسه، نحؤه تبديل واحدهای مختلف به يکديگر به روش «نردبانی۱» آموزش داده می شود. 

مثال: تبديل واحد روبه رو را انجام دهيد: 
kg g?
m.s cm.min

=15

جهت تدريس و آموزش اين روش، بهترين راه، حل يک مثال است. می توان از مثال خود کتاب درسی استفاده کرد و قدم به  قدم 
روش را توضيح داد، به اين صورت: 

۳۶ mg = ? g
نکتۀ ۱: فقط واحدهای مربوط به يک کميت را می توان به هم تبديل کرد. 

يک خط افقی به نشانٔه يک خط کسری رسم می شود: 
معلومات مسئله بصورت کسر روی خط مذکور، قرار داده می شود؛ يعنی صورت باالی 
خط و مخرج زير خط و يک خط عمود بر آن، به نشانٔه «ضربدر» کشيده می شود؛ همٔه قوانين 
ضرب صورت ها يا ضرب مخرج ها يا ساده  ) صادق است. مثالً  mg36

1
کسرها در مورد کسر (

کردن صورت و مخرج را می توان اجرا کرد. حال بايد ديد واحد موردنظر چيست؟ آن نيز، به 
و  می گيرد  قرار  صورت  در   g مثال،  اين  در  مثالً  می شود.  نوشته  بعدی  خانٔه  در  کسر  صورت 
 mg ًواحدی که بايد تبديل شود بنابر معلومات مسئله در جايی نوشته می شود که حذف گردد مثال

در مخرج می آيد، مانند روبه رو:
۱ــ حل چنين مسائلی با استفاده از تناسب های چند مرحله ای بسيار پيچيده و وقت گير و پرخطاست. 

هفتة سومهفتة سوم

۳۶mg 

 g۳۶ mg
 mg
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حال رابطٔه اين دو واحد يعنی واحد جديد و قديم در جلوی آنها نوشته می شود. اين رابطه يا جزو محفوظات ماست يا از جداول 
تبديل واحد۱ خوانده می شود: 

با علم به اين که g=۱۰۰۰ mg ۱، پس:
۱  g۳۶ mg

۱۰۰۰  mg
حال واحد قديم (mg) حذف می شود و واحد جديد (g) باقی می ماند و محاسبه انجام می شود: 

mg36 g
mg

1

1000
/ g36 1

0 036
1000

×
= = ←

ضرب  جديد)۲،  واحد   / قديم  (واحد  تبديل  ضريب  يک  در  را  آن   ،g به    ۳۶  mg تبديل  جهت  حقيقت  در  مثال،  اين  در 
می کنند. 

مقدار  می شوند.  جايگزين  موردنظر  واحدهای  و  حذف  قديمی  واحدهای  آنها  توسط  که  هستند  کسرهايی  تبديل:  ضرايب 
کسرهای ضريب تبديل برابر يک است و تنها جهت تبديل واحد استفاده می شوند. 

g است، زيرا ۱g = ۱۰۰۰mg است. 
mg

=
1

1
1000 در مثال مذکور، 

در اين قسمت، مثال های کتاب يکی يکی حل می شوند۳ و همراه با آنها، توضيحات الزم ارائه می گردد. بعد از حل دو مثال، 
می شود  توصيه  آنان،  نظر  و  توجه  جلب  برای  کنند.  همکاری  مثال ها  بقئه  حل  در  می توانند  و  می آموزند  را  روش  هنرجويان  معموالً 

به  هنگام حل کردن، با صدا زدن نام آنها، از چگونگی ادامٔه مسير سؤال شود. 
مثال: 

cm km?
s (year)

=
2 2

1

cm1 m1 km s21 60 min2 2 260 hr2 224 Day2 2365

s2 cm210 m310 min2 21 hr2 21 Day2 21 (year)2 21

km/
(year)

× × ×
= = ×

×

2 2 2 2
9

2 3 2

60 60 24 365
9 95 10

10 10

نکتۀ ۲: وقتی يک کميت به توان می رسد واحدهای آن کميت نيز، به همان توان می رسند.
نکتۀ ۳: واحدهای موجود در يک کسر، جداگانه ولی در يک نردبان به واحدهای دلخواه تبديل می شوند. 

cm است. اين شتاب در سيستم FPS چقدر است؟  s2980 مثال: شتاب جاذبٔه زمين در سيستم CGS برابر 
حل: در اين مثال، عالوه بر تبديل واحد، مفهوم ديگری مورد سؤال است و آن اين که، واحد شتاب در سيستم FPS چيست؟ 

۱ــ جداول موجود در صفحٔه (۶) کتاب درسی. 
۲ــ اگر واحد قديم، که بايد حذف شود، در مخرج نردبان باشد ضريب تبديل به شکل (واحد جديد/ واحد قديم) در نردبان قرار می گيرد. 

۳ــ همٔه مثال ها، غير از مثال (۶ــ ب) که در جلسٔه آينده تدريس می شود. 
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در جواب، کافی است هنرجويان معادل cm و s را در سيستم FPS بدانند، پس مسئله الزم است به شکل زير عنوان شود:
cm ft?
s s

=
2 2

980

در اين مثال، ضرايب تبديل از جدول (۱ــ۳) صفحٔه (۶) کتاب به دست می آيد و مسير تبديل اين گونه است: 
cm → m → ft  

/ ft s= 232 152
۱ft۱m۹۸۰cm

۰/۳۰۴۸m۱۰۰cms۲

نکتۀ ۴: به هنرجويان توضيح داده شود که در نوشتن مقادير ضرايب تبديل، از جمله مثال (۵)، تفاوتی ندارد که نوشته شود: 
۱m = ۳/۲۸۰۸ft ۱ ياft = ۰/۳۰۴۸m  

چگونگی اعمال رياضی بر روی واحدها: عمليات جمع و تفريق، فقط بر روی واحدهای يکسان از يک کميت، می تواند 
انجام شود۱. مثالً نمی توان ۴cm را با ۵mm جمع کرد. ولی در ضرب و تقسيم اين محدوديت وجود ندارد، مثالً: 

km km hr
hr

=
8

4
2

۴m * ۳m = ۱۲m۲  
هنرجويان اکنون می توانند خودآزمايی فصل را حل کنند و برای جلسٔه بعد تحويل دهند. 

فعاليت (تحقيق) 
غير  از پيشوندهايی که در جدول (۱ــ۲) کتاب آمده است چه پيشوندهای ديگری می توان داشت؟ همه را در يک 

جدول تنظيم کنيد. 

فعاليت (آزمون) 
انواع  تشخيص  و  شناخت  آزمون،  موضوع  می شود.  برگزار  آزمون  بعد  هفتٔه  که  برسد  هنرجويان  اطالع  به 

کميت ها، سيستم ها و واحدها از يکديگر است. 

و  مرتب  جمله  از  تمرين ها،  کردن  حل  نحؤه  به  و  گردد  بررسی  آنها  تمرين  دفاتر  هنرجويان،  توسط  خودآزمايی  حل  از  قبل  ــ 
کامل بودن امتياز مثبت دهند و به هنرجويانی که در اين خصوص فعاليتی نداشته اند امتياز منفی داده شود. 

ضمناً از هنرجويانی که راجع به موضوعات تعيين شده در هفته های گذشته، تحقيق و فعاليتی انجام داده اند، قدردانی به عمل آيد 
و برای آنها امتيازی منظور گردد. 

۱ــ اين مطلب در صفحٔه (۲) کتاب درسی، توضيح داده شده است و براساس آن در بخش خودآزمايی دو مسئلٔه (۴) و (۶) مطرح شده است. 
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دقيقهبرنامۀ زمان بندی هفتۀ چهارم
۵آماده کردن کالس (احوالپرسی ــ حضور و غياب) ۱
۱۰رفع اشکال۲
۶۵حل خودآزمايی۳
۲۰آزمون۴
۳۰تدريس۵
۵استراحت ميان تدريس (يک نوبت)۶

عناوينی که در اين هفته تدريس می شوند، عبارت اند از: 
ــ تعريف سال نوری

ــ محاسبٔه مقدار سال نوری 

خودآزمايی فصل ١
تبديل  زير  واحدهای  به  را  ويسکوزيته  اين  است.   ۱centi.poise تقريباً  اتاق،  دمای  در  آب  ويسکوزيتٔه  ۱ــ 

کنيد: 
  g cm.s الف) 

    lbm ft.s ب) 
پاسخ: 

، تبديل واحد به صورت زير انجام می شود: poise g cm.s=1 1 الف) با علم به اين که: 

cp1 / Poise0 01 g
cm.s

cp

1

1 Poise1
/ g cm.s0 01=

lbm است تبديل واحد انجام  / g
m / ft

= 
 = 

1 453 6

1 3 2808
ب) با استفاده از جداول تبديل واحد جرم و طول که در آن 

می شود: 

/ g0 01 lbm cm21 10 m1
cm.s / g453 6 m1

/ lbm ft.s
/ ft

30 67 10
3 2808

−= ×

هفتة چهارمهفتة چهارم
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۲ــ تبديالت زير را به وسيلٔه جدول۱ انجام دهيد: 
 lbm ۲۳۵ را به g (الف

g235 lbm
/ g

1

453 6
/ lbm0 52

 kg m3 / را به  lbm ft357 5 ب) 

/ lbm57 5 kg ( / ) ft3 31 3 2808

ft3 / lbm2 2
/ kg m

m
= 3

3 3
922 96

1

 km hr mile را به  min60 ج) 

mile60 / m× 31 61 10 km min1 60

min mile1 m310
km hr

hr
= 5796

1

 m s3 gal را به  hr12500 د) 

gal12500 m hr31 1

hr / gal264 2
/ m s

s /
= =

×
312500

0 013
3600 264 2 3600

هـ) ۲۰۰ft۳ را به ليتر
ft3200 / Lit

ft3
28 32

1

/( ) Lit×
= =

200 28 32
5664

1

و) ۱۰۰۰۰۰ نانو ثانيه را به ساعت 
ns100000 s1 hr

ns
1

109 s3600
/ hr−= = ×

×

5
8

9

10
2 78 10

10 3600

۳ــ مخزنی به شکل استوانه به حجم ۲gal ۹۰۰۰ دارای ارتفاع ۱۴ متر است. قطر 
مخزن را پيدا کنيد. 

پاسخ: شکل مخزن رسم شود و روی آن معلومات و مجهوالت مسئله نشان داده 
شود. مسئله در سيستم SI حل می شود، پس بايد gal → m۳ تبديل شود: 

gal
V =

9000 m
/ gal

31

264 2
/ m= 334 06

۱ــ جداول تبديل واحد طول و جرم و حجم در صفحٔه (۶) کتاب درسی. 
۲ــ واحد گالن به دو صورت بيان می شود؛ گالن آمريکايی (US.gallon)، که معادل ۳/۷۸۵ ليتر است و گالن انگليسی (UK.gallon) که برابر ۴/۵۴۶ ليتر است. 

D

14m
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VV r h r
h

= π ⇒ =
π

2 2

         استوانه

/ mr / m
/ m

= =
×

3
2 234 06

0 774
3 14 14

r / m / m= 20 774 0 88

D = ۲r = ۲*۰/۸۸ m = ۱/۷۶ m ←

کيلومتر است. فاصلٔه   ۲۰۰ ،C تا B ۲۰۰ مايل است. فاصلٔه بين دو شهر ،B تا A ۴ــ فاصلٔه بين دو شهر
شهرهای A تا C چند کيلومتر است؟ 

پاسخ: 
mile200 / × 31 61 10 m km

mile

1

1 310 m
km= 322

نکته: در جمع و تفريق، واحدها بايد يکسان باشند. 
AC = AB + BC
AC = ۳۲۲km + ۲۰۰km = ۵۲۲km ←
km در يک سال می پيمايد. اين سرعت  s× 53 10 ۵ــ سال نوری عبارت است از مسافتی که نور با سرعت 

ft به دست آوريد:  min mile و  hr را برحسب 
پاسخ: 

km× 53 10 m310 / mile s−× 46 214 10 3600

s km1 m1
/

hr

−× × × × ×
=

5 3 43 10 10 6 214 10 3600
1 1

/ mile hr= × 86 7 10

km× 53 10 m310 ft s1 60

s km1 / m0 3048 min /
× × ×

=
5 33 10 10 60

1 0 3048

/ ft min= × ←105 9 10

۶ــ مجموع چهارصد فوت و سيصد اينچ چند متر است؟ 

CBA ۲۰۰ km۳۲۲ km
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پاسخ: يکی از راه های حل اين مسئله اين است که فوت و اينچ جداگانه به متر تبديل گردند، سپس با هم جمع 
شوند. راه ديگر به صورت زير است: 

in300 ft
in

1

12
ft=25

ft ft ft+ =400 25 425

ft425 m
/ ft
1

3 2808
/ m= ←129 54
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زمان: ۲۰ دقيقه  نمونه ای از آزمون های فصل اول      
۱ــ نوع کميت های زير را مشخص کنيد (اصلی يا فرعی):  (۱)

د) فشار ج) توان حرارتی  ب) دما  الف) گرانروی 
۲ــ واحد کميت های زير را در سيستم های نام برده، بنويسيد. (۱)

 FPS ب) مقدار ماده در  CGS الف) نيرو در
 CGS د) گرانروی در  SI ج) فشار در

۳ــ واحدهای زير مربوط به کدام کميت اند؟ (۱)
 BTU (د ج) ژول   Psi (ب الف) وات 

۴ــ واحدهای زير مربوط به کدام سيستم اند؟ (۱)
د) ِارگ ج) نيوتن  ب) پوندنيرو  الف) پويز  

۵ــ نوع واحدهای زير را مشخص کنيد (اصلی، مضرب، مشتق شده) (۱)
ب) کيلووات الف) مگامتر  

د) فوت ج) کيلوگرم بر مترمکعب 

پاسخ سؤاالت آزمون
سؤال (۱)؛ هر مورد (۰/۲۵) 

د) فرعی ج) فرعی  ب) اصلی  الف) فرعی 
سؤال (۲)؛ هر مورد (۰/۲۵) 

 mole و lbmole (ب   g.cm s dyne=2 الف) 
 g cm.s Poise= د)    

 Pa N m= 2 ج) 
سؤال (۳)؛ هر مورد (۰/۲۵) 

د)انرژی حرارتی ج) کار يا انرژی  ب) فشار  الف) توان 
سؤال (۴)؛ هر مورد (۰/۲۵) 

 CGS (د  SI (ج  FPS (ب  CGS (الف
سؤال (۵)؛ هر مورد (۰/۲۵) 

د) اصلی ج) مشتق شده  ب) مشتق شده  الف) مضرب 
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روش تدريس مبحث «سال نوری» 
معرفی «سال نوری» به عنوان يک واحد برای کميت طول، در قالب يک مسئله مطرح شده است۱: 

مثال: فاصلٔه ماه تا زمين ۲۴۰۰۰۰ مايل است. اين فاصله را به واحد «سال نوری» تبديل کنيد. 
جهت تدريس، ابتدا «سال نوری» را تعريف کرده و راجع به کلمات کليدی موجود در آن، توضيحاتی داده شود. سپس مقدار 

آن محاسبه گردد تا در مسائل تبديل واحد مورد استفاده قرار گيرد، به صورت زير: 
km در مدت يک سال می پيمايد.  s× 53 10 سال نوری: مسافتی است که نور با سرعت 

محاسبٔه مقدار سال نوری، در حقيقت محاسبٔه مقدار مسافتی است که نور با سرعت و زمان مشخص (ذکر شده در تعريف) طی 
می کند. به اين منظور رابطٔه فيزيکی سرعت، که اين سه کميت در آن وجود دارند، به صورت زير مورد استفاده قرار می گيرد: 

LV L V.t
t

= ⇒ =

اطالعات داده شده، در فرمول جايگزين می گردد: 

L km s yr= × ×53 10 1
km.yr هرسال نوری ⇒۲ s= × 53 10  

  
محاسبه بايد به طريقی انجام شود که فقط واحد طول بماند، يعنی (Km) و واحدهای (yr) و (s) با تبديل واحد يکی به ديگری 

حذف شوند۳، به صورت زير: 

km.yr s× 53 10 60 min60 hr24 Day365

s min1 hr1 Day1
/ km

yr
= × 129 4608 10

1

پسkm  :۴ ۱۰۱۲ * ۹/۴۶۰۸ =۱سال نوری

طرح يک سؤال: سال نوری، چه نوع واحدی است؟ (مضرب، اصلی يا مشتق شده) نظرات و داليل هنرجويان را بررسی کنيد 
و پاسخ صحيح با ذکر دليل اعالم گردد. 

پاسخ: سال نوری، يک واحد مضرب است زيرا می توان آن را برحسب متر بيان کرد و متر نيز واحد اصلی است:  
m ۱۰۱۵ * ۹/۴۶۰۸ =۱سال نوری 

فعاليت 
پيشنهاد می شود يک آزمون کلی از فصل اول، در هفتٔه آينده برگزار شود. 

۱ــ مثال (۶) صفحٔه (۸) کتاب درسی عمليات دستگاهی 
۲ــ (yr) مخفف (year) است. 

۳ــ فرقی نمی کند که yr → S يا S → yr تبديل شود. در کتاب درسی yr → S و در اين راهنما، S → yr  تبديل شده است و نتيجه يکسان است. 
۴ــ معموالً هنرجويان تمايل به حفظ کردن اين رابطه دارند، زيرا محاسبٔه آن وقت گير است.
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نمونۀ سؤاالت پيشنهادی۱
اين نمونه سؤاالت را می توان برای هنرجويان به جای تکليف مطرح کرد: 

۱ــ جسمی به جرم ۳۰۰ گرم با سرعت ۳۰ متر بر ثانيه در حال حرکت است. انرژی جنبشی آن را برحسب ژول 
و ِارگ حساب کنيد. 

۲ــ يک راکتور کروی شکل به قطر ۳ متر، چند ليتر حجم دارد؟ 
kg به دست  m3 ۳ــ يک قطعه فلز به جرم ۷۲ گرم و حجم ۹ سانتی متر مکعب داريم چگالی آن را برحسب

آوريد. 
kg را در سيستم FPS به دست آوريد.  m.s10 ۴ــ 

۵  ــ يک نيوتن چند دين است؟ 
۶ــ يک نيوتن چند پوند نيرو است؟ 

۷ــ ۴ مگامتر چند نانومتر است؟ 
۸   ــ ۱۰ ميکرو وات چند کيلو وات است؟ 

پاسخ سؤاالت پيشنهادی
سؤال (۱):

m g , V m s300 30= =

EK = ?J = ?erg
KE mV= 21

2

ژول، واحد انرژی در سيستم SI است. برای محاسبٔه انرژی برحسب اين واحد، بايد واحدهای جرم و سرعت 
و  جرم  واحدهای  بايد  است،   CGS در انرژی  واحد  که  ارگ،  مورد  در  همين طور  و  کرد  انتخاب   SI سيستم در  را 

سرعت در سيستم CGS باشند. 

K
g

E
1 300

=
m kg

s g

2 2

2 3

30 1

2 10
J135= ←

K
g m

E
2 21 300 30

=
cm

s m

2 2

2 2 2

100

2 1
erg7135 10= × ←

سؤال (۲): حجم کره با فرمول روبه رو به دست می آيد: 
D DV r  = π = π = π 

 

3 3
34 4

3 3 2 6

١ــ سؤاالت مطروحه همگی از نوع «فرادانشی و مفهومی» هستند. اين سؤاالت، بنا بر صالحديد هنرآموزان محترم، می توانند مطرح و حل شوند. 
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/ m
V =

3 33 14 3 Lit

m

3

3

10

6 1
/ L= × 314 13 10

سؤال (۳): 
m
V

ρ =

g72
ρ =

kg ( ) cm3 31 100

cm39 g310
kg m

m

6
3

33 3

72 10
8000

9 101

×
= =

×

m تبديل می شود، با استفاده از جداول صفحٔه (۶)  ft→ Kg و  lbm→ سؤال (۴): برای حل اين مسئله؛ 
کتاب درسی: 

kg10 / lbm / m2 2 0 3048

m .s kg1
/ / / lbm ft.s

ft
× ×

= =
10 2 2 0 3048

6 7
1 1

سؤال (۵): برای حل اين گونه مسائل، ابتدا فرمول هر واحد را نوشته تا مشخص شود هدف، به دست آوردن 
تا زمانی که واحدها از نوع کميت های طول و جرم و زمان نباشند تبديل  چه واحدهايی است. گفتنی است، اصوالً 

واحد امکان ندارد. 
 N kg.m s , dyne g.cm s2 21 1 1 1= =

kg1 . m g cm

s kg

3 2

2

10 10

1 m1
g.cm s3 2 5 210 10 10= × =

⇒ ۱N=۱۰۵dyne ←
سؤال (۶): اين يک نمونه سؤال فرادانشی است که هنرآموز محترم، به صالحديد خود و در صورت باال بودن 

سطح کالس، می تواند آن را مطرح کند (با استفاده از جداول تبديل واحد صفحٔه (۶) کتاب): 
 N kg.m s , lbf (lbm)( / ft s )= =2 21 1 1 1 32 174

kg1 . m / lbm ft

s kg2

2 2 1

1 / m0 3048

32/ است، پس برای به دست آوردن فرمول  174 همان طور که مشاهده می شود در تعريف lbf مقدار شتاب 
32/ موجود در صورت برای ساختن فرمول  174 32/ ضرب می کنيم و بعد از  174 lbf، صورت و مخرج را در 

32/ موجود در مخرج در ضريب منظور می شود، سپس به صورت زير ادامه می يابد:  174 استفاده می شود و 
/ / (lbm)( / ft s )/ / /

 =  ×
232 174 2 2

32 174
32 174 0 3048 32 174
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⇒ ۱N = ۰/۲۲lbf ←
سؤال (۷):

Mm4 m610 nm
Mm

910

1 m1
nm= × × = × ←6 9 154 10 10 4 10

سؤال (۸):
wµ10 w1 kw

wµ6

1

10 w310
kw−= =

×
8

6 3

10
10

10 10

⇒۱۰μw = ۱۰-۸ kw ←


