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سخنی با دانش آموزان و همکاران محترم

مشاهده
فیزیک ،علمی تجربی و حاصل تالش انسان برای درک دنیای اطراف است این علم دانشی آزمودنی است که می تواند با
ٔ
پدیده های جدید دستخوش تغییر شود به عبارت دیگر در فیزیک هیچ نظریه ای به عنوان حقیقت پایانی و نمایی وجود ندارد
پرورش علمی دانش آموزان و برخوردار شدن آنان از سواد علمی فناورانه از الزمه های زندگی سالم و موفقیت آمیز در جهان
امروز است
به دنبال تحوالت سریع در علم و فناوری ،شیوه های زندگی نیز دچار تغییر زیادی شده است این امر سبب می شود تا نیازهای
زمینه علم و فناوری برای برنامه ریزان آموزشی ،به طور کامل آشکار نباشد به همین دلیل شیوه های آموزش فیزیک
فردای دانش آموزان در ٔ

نیز به تبع نیازهای جدید ،تغییرات چشمگیری داشته است

در شیوه های نوین آموزش ،تالش زیادی می شود تا دانش آموز ،چگونگی آموختن را بیاموزد و مهارت برخورد با یک پدیده و
پیمودن مراحلی را که منجر به شناسایی آن پدیده می شود ،فراگیرد در کتاب های درسی فیزیک تالش شده است ،دانش آموز در تولید
مفاهیم درسی نقش فعالی داشته باشد قسمتی از نقش دبیران محترم ،طرح مناسب موضوع های درسی و سپس راهنمایی دانش آموزان
برای باز کشف مفاهیم مربوط به موضوع های مطرح شده است با توجه به این که یکی از موضوعات مورد تأکید در این کتاب ،فعال بودن
دانش آموزان و نقش داشتن آنها در تولید مفاهیم است ،الزم است که؛ همکاران محترم از افزودن مطالب اضافی به مباحث کتاب که به
شکل مبسوط در سال های آتی به آنها پرداخته خواهد شد ،جد ًا بپرهیزند تا نقش ّفعالی که دانش آموزان در تولید مفاهیم می توانند داشته
باشند ،سبب رشد عقلی و مهارتی آنها شود که این موضوع خود یکی از هدف های اصلی آموزش در دوره های عمومی و متوسطه است

مناسب است همکاران محترم ،موضوعات درسی را به گونه ای طرح کنند که اکثر دانش آموزان در فرایند آموزش و یادگیری درگیر
شوند و مهارت های علمی و عملی آنها رشد یابد
تجربه خود و دیگر همکاران ،فعالیت و یا آزمایشی را که به یادگیری
انتظار می رود همکاران گرامی هرجا که الزم می دانند با تکیه بر ٔ

بهتر دانش آموزان کمک می کند ،طراحی کنند و آنها را به طور گروهی برانجام آزمایش ها ترغیب کنند و از آنان بخواهند که گزارش کار،
ارائه این گزارش می تواند به عنوان یکی
پیشنهادها و نتایجی را که از فعالیت می گیرند ،در دفتر خود ثبت و به کالس ارائه کنند چگونگی ٔ
از مالک های ارزشیابی مورد توجه قرار گیرد

گروه فیزیک دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری همواره از دریافت نظرهای ارزشمند دبیران محترم ،صاحب نظران
و دانش آموزان جهت رفع نارسایی ها و لغزش های احتمالی به گرمی استقبال می کنند نظرهای اصالحی خود را به نشانی تهران ــ صندوق
پستی  15855/363ــ گروه فیزیک و یا نشانی الکترونیک  physics-dept @ talif sch irارسال نمایید

گروه فیزیک

دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
http://physics-dept talif sch ir

١

اندازه گیری و کمیت های فیزیکی

یکی از وجوه مشترك فیزیك و معماری
اندازه گیری است .هنرمندان معمار
ایرانی از صد ها سال پیش با نگاه

دقیق به مبانی اندازه گیری ،اثرهای

بدیع و ماندگاری را در طول تاریخ تمدن

اسالمی ایران بنا كرده اند.

بنایی درطوس ــ خراسان رضوی

فصل ١

گالیله (1021ــ 943هـ .ش)
فیزیکدان و منجم ایتالیایی

مطالعه هر بخش از جهان مادی
گسترش دانش فىزىک تأثىر زىادى بر زندگى ما داشته است.
ٔ
پىرامون ما ،چه کوچک چه بزرگ ،چه جاندار چه بى جان ،بدون دانش فىزىک مىسر نىست.
شما با فراگىرى فىزىک مى آموزىد که چگونه :مشاهده کنىد ،بررسى کنىد ،آزماىش انجام دهىد
و نتاىج آزماىش ها را به صورت مناسب ثبت کنىد .فراگىری دانش فىزىک تواناىی شما را در انطباق با
فناوری در حال تغىىر عصر حاضر افزاىش می دهد.
ماهىت است .تا آنجا
واژه باستانى ىونانى  Physisبه معناى طبىعت و ّ
واژه فىزىک برگرفته از ٔ
ٔ
سده هفتم قبل از مىالد مسىح نخستىن
که تارىخ مدون علم نشان مى دهد ،فىلسوفان آسىاى صغىر در ٔ
درباره طبىعت مطرح ساختند.
کسانى بودند که پرسش هاىى
ٔ
سده پنجم قبل از مىالد در ىونان و پس از آن در مناطقی
اندىشه هاى علمى اىن فىلسوفان در ٔ
مانند مقدونىه ،سورىه ،مصر و … به وىژه در شهر اسکندرىه پى گىرى شد .کارهاى ارشمىدس (متولد
سال  287قبل از مىالد مسىح) به همىن دوره مربوط مى شود .روش ارشمىدس به روش هاى علمى
امروزه نزدىک بود.
پس از ظهور و گسترش اسالم ،دانشمندان کشورهاى اسالمى مانند ابورىحان بىرونى ،ابن هىثم،
خواجه نصىر الدىن طوسى ،ابن سىنا و بسىارى دىگر در زمىنه هاى نجوم ،اپتىک و مکانىک علم فىزىک
را گسترش دادند که بعدها بخشى از اىن نتاىج پاىه اى براى کارهاى گالىله و دىگران شد.
گالىله ضمن بررسی حرکت اجسام روی سطح شىبدار به اندازهگىری کمىتهاىی مانند جرم جسم،
زمان حرکت و طول مسىر پرداخت .او سعی کرد رابطه ای بىن اىن اندازه ها بىابد و نتىجه را به صورت
رىاضی بىان کند .در روش های علمی امروزی نىز دانشمندان در جستجوی روابط رىاضی ای هستند
که نتاىج اندازه گىری ها را به هم مربوط می کنند.
کارشناسان فىزىک ىا در شاخه های تخصصی فىزىک مانند اختر فىزىک ،فىزىک هسته ای،
نورشناسی ،فىزىک اتمی ،لىزر و … فعالىت دارند ىا در شاخه های مرتبط مانند فىزىک پزشکی ،شىمی ــ
فىزىک ،هواشناسی ،ژئوفىزىک ،مخابرات و … مشغول به کار هستند.
با توجه به اهمىتى که اندازه گىرى در فىزىک دارد ،قسمت اول اىن فصل به اندازه گىرى و
نکته هاى مربوط به آن اختصاص دارد .در ادامه کمىت هاى فىزىکى اصلى و فرعى را معرفى مى کنىم.
سپس در مورد کمىت هاى نرده اى و بردارى و محاسبات رىاضی آنها تا حد نىاز شرح خواهىم داد.
1ـ 1اندازه گیری

آىا تاکنون به اىن نکته توجه کرده اىد که در ذهن خود براى هرکس ىا هرچىز صفت ها و وىژگى هاىى
می شناسىد .به ىخ سردى ،به آب روانى ،به گل زىباىى ،به آسمان رنگ آبى ،به مادر مهربانى ،به پر سبکى،
به سنگ سنگىنى ،به فىل بزرگ جثه ای و به مورچه کوچکی و… نسبت مى دهىد .برخى از اىن وىژگى ها
به طور دقىق قابل اندازه گىرى اند و برخى دىگر نه .براى مثال سنگىنى ىک جسم ،بلندى ىا دمای ىک
جسم را به صورتى کامال ً تعرىف شده و مورد توافق همگان مى توان اندازه گرفت .ولى براى اندازه گىرى
زىباىى ىا مهربانى و بسىارى از وىژگى ها دىگر چنىن روش هاىى وجود ندارد.
2

اندازه گیری و کمیت های فیزیکی

فاصله
در زندگى روزانه ،هرىک از ما اندازه گىرى هاىى انجام مى دهىم .زمان را اندازه مى گىرىم،
ٔ
بىن دو نقطه ىا طول ىک جسم ىا جرم ىک جسم مانند مقداری مىوه و … را اندازه گىرى مى کنىم .اىن
اندازه گىرى ها و اندازه گىرى هاى دىگرى که مى توان برشمرد ،ممکن است تفاوت هاى زىادى با ىکدىگر
همه آنها مى توانىم جنبه هاى مشترکى بىابىم .براى روشن شدن اىن جنبه هاى
داشته باشند ولى براى ٔ
مشترک ،فعالىت زىر را انجام دهىد.
فعالیت ١ـ ١

فعالىت هاى روزانه چند نفر از مردم اطراف خود (پزشک ،خىاط ،اعضاى
خانواده ،عطار ،شىشه بر و …) را به دقت درنظر بگىرىد .جدولى همانند جدول زىر
را تنظىم و پس از تحقىق آن را پر کنىد .آنگاه جدول خود را با جدول افراد گروه
خود مقاىسه و کامل کنىد.
چه چیزی را اندازه می گیرد
١

پزشک

2

ّنجار

3

خىاط

٤

متصدی پمپ بنزىن

٥

شىشه بر

فشارخون،
دمای بدن،
ضربان قلب

وسایل اندازه گیری
فشارسنج،
دماسنج،
گوشی پزشکی و ساعت

مقادیر به دست آمده
در یک اندازه گیری

١2ــ  ٨مىلی متر جىوه،
 37/٥درجه سلسىوس،
 7٥ضربان بر دقىقه

٦

وسىله اندازه گىری وجود
آىا می توانىم از اىن فعالىت نتىجه بگىرىم که در هر اندازه گىری نىاز به
ٔ
نتىجه اندازه گىری برحسب ىک ىکا بىان می شود؟
دارد و ٔ
جایگاه اندازه گیرى در فیزیک :در بررسی بىشتر موضوع های مختلف فىزىک با اندازه گىری
سروکار دارىم .در کتاب فىزىک  1و آزماىشگاه ،نمونه هاىی از اندازه گىری ها را انجام دادىم .مثال ً با
استفاده از ولت سنج اختالف پتانسىل دونقطه از مدار را برحسب ولت به دست آوردىم ،ىا با استفاده از
فاصله کانونی عدسی همگرا را برحسب سانتی متر اندازه گىری کردىم و … .
خط کش
ٔ
رابطه بىن نتىجه هاى آنها که نظرىه ها
بنابراىن فىزىک مجموعه اى است از اندازه گىرى ها و ىافتن ٔ
و قانون هاى فىزىک را مى سازند .بسىاری معتقدند «فىزىک علم اندازه گىرى است» در واقع آنها
می خواهند بر اهمىت موضوع اندازه گىرى در فىزىک تأکىد کنند.
3
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همه
یکاى (واحد) اندازه گیرى :همان گونه که دىدىم ىکى از جنبه هاى مشترک بىن ٔ
اندازه گىرى ها وجود ىکاى اندازه گىرى است .با انجام اندازه گىرى ىک عدد به دست مى آىد .براى
فاصله
مثال ممکن است براى بلندى قامت ىک فرد  1/72متر ىا براى طول ىک اتاق  8قدم و ىا براى
ٔ
بىن دو شهر 107کىلومتر به دست آىد .مى دانىد که در هر مورد ،عدد گزارش شده بىان مى کند که مقدار
کمىت مورد نظر چند برابر مقدار کمىتى از همان جنس است که به عنوان مقىاس انتخاب شده است.
اىن مقىاس را ىکا (ىا واحد) آن کمىت مى نامند.
فعالیت ١ـ ٢

با انتخاب ىک ىکاى طول (مثل طول مداد) ،طول نىمکتی را اندازه بگىرىد .طول نىمکت چند برابر طول مداد است؟ اىن
اندازه گىرى را با ىکاهاى دىگرى چون طول خودکار و وجب انجام دهىد و نتىجه را در جدول زىر ثبت کنىد.
یکا

طول نیمکت (یا هر چیزی دیگری که موردنظر شماست)

طول ىک مداد
طول ىک خودکار
طول ىک وجب

چرا براى طول نىمکت اعداد متفاوتى به دست آورده اىد؟ دلىل اىن اختالف چىست؟ به نظر شما براى آنکه همه اندازه گىرى ها،
عدد ىکسانى را براى طول نىمکت بدهند ،چه باىد کرد؟
فعالىت ١ــ 2نشان می دهد که وقتی از ىکاهای مختلفی برای اندازه گىری طول ىک جسم استفاده
می کنىم عددهای متفاوتی به دست می آورىم.
دانشمندان براى آنکه عدد هاى حاصل از اندازه گىرى هاى مختلف ىک کمىت به راحتی با هم
مقاىسه پذىر باشند ،در نشست هاى بىن المللى توافق کرد ه اند که براى هر کمىت ،ىکاى معىنى تعرىف کنند.
ىکاهای تعرىف شده باىد به گونه ای انتخاب شوند که هم تغىىرناپذىر و هم در دسترس باشند .مثال ً
اگر ىکای طول را به صورت طول ِ
وجب دست معرفی کنىم .مطمئناً ىکای قابل دسترسی خواهىم داشت.
اما اىن ىکا از شخصی به شخص دىگر تغىىر خواهد کرد .نىاز به دقت در علوم ،مهندسی ،پزشکی و …
ما را وامی دارد که به تغىىرناپذىری ىکا اهمىت بىشتری بدهىم و پس از تعىىن آن ،نمونه های مشابهی از
آن را تولىد کنىم و در اختىار کسانی که به آنها نىاز دارند قرار دهىم.
دستگاه ىکاهاىی که غالباً دانشمندان علوم و مهندسی در سراسر جهان به کار می برند و شامل
مجموعه ای از ىکاهای مورد توافق بىن المللی است ،دستگاه بىن المللی ىا  1 SIخوانده می شود .در
ادامه به معرفی برخی از اىن ىکاها می پردازىم.
١ــ  SIحرف اول واژه های فرانسوی  Systeme Internat onaبه معنای دستگاه بىن المللی است.

٤
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یکاهاى اصلى :در عمل نىازى نىست که براى هرىک از کمىت هاى فىزىکى ىکاى مستقلی
تعرىف شود .براى مثال ،اگر واحد طول تعرىف شده باشد ،دىگر الزم نىست براى مساحت ىکاى
مستقلى تعرىف کنىم؛ بلکه مى توانىم آن را تنها با اندازه گىرى هاى طول و با استفاده از رابطه هاى
هندسى محاسبه کنىم .براى نمونه مساحت مستطىل برابر است با حاصل ضرب طول ضلع بزرگ در
طول ضلع کوچک .ىعنى با اندازه گىرى اىن طول ها برحسب متر ،مساحت برحسب متر در متر ىعنى
متر مربع مشخص مى شود.
آن دسته از کمىت هاىى را که ىکاهاى آنها به طور مستقل تعرىف شده اند ،کمىت هاى اصلى و
ىکاهاى آنها را ىکاهاى اصلى مى نامند .ساىر کمىت ها از قبىل مساحت ،حجم و… کمىت هاى فرعى
نام دارند .ىکاى کمىت هاى فرعى را مى توان بر حسب ىکاهاى اصلى تعىىن کرد .طول ،جرم ،زمان،
دما و جرىان الکترىکی از جمله کمىت هاى اصلى در  SIهستند که در ادامه ىکاى برخی از آنها را
معرفى مى کنىم.
یکاى طول :ىکاى طول در  ،SIمتر نـام دارد که آن را بـا نمـاد  mنماىش مـى دهند .بنابه
موزه ِس ْور در
ىک توافق قدىمی براى اىن طول (ىک متر) ٔ
نمونه استانداردى ساخته شده است که در ٔ
فرانسه نگهدارى مى شود .اىن نمونه مىله اى است از جنس آلىاژ پالتىن و اىرىدىوم با دو عالمت روى
شده بىن المللى
فاصله بىن آنها در دماى صفر
آن که
ٔ
ٔ
درجه سلسىوس به طور دقىق برابر طول توافق ٔ
نمونه استاندارد را
همه کشورها نمونه هاىى مشابه اىن ٔ
براى ىک متر است .در مؤسسه هاى استاندارد ٔ
تهىه و نگهدارى مى کنند.
مرتبه بزرگی برخی طول ها را نشان داده است.
شکل 1ــٔ 1

کهکشان مارپیچی
(قطر  1019متر)

خورشید
(قطر  109متر)

کرۀ زمین
(قطر  107متر)

برج میالد
(ارتفاع  102متر)

قد یک کودک
( 100متر)

ویروس HIV
(در حال حمله به یک نوع گلبول سفید)
(قطر  10 7متر)

اتم های سیلیکون
(شعاع  10 1متر)

هستۀ اتم
(شعاع  10 13تا  10 15متر)

شکل ١ــ1ــ مرتبۀ بزرگی برخی طول ها بر حسب متر

٥
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یکاى جرم :ىکاى جرم در  ،SIکىلوگرم نام دارد که آن را با نماد  kgنماىش مى دهند .براى اىن
موزه ِس ْور فرانسه
ىکا نىز ىک ٔ
نمونه استاندارد به صورت استوانه اى از جنس آلىاژ پالتىن و اىرىدىوم در ٔ
نگهدارى مى شود و کشورهاى دىگر نىز مشابه اىن نمونه استاندارد را تهىه مى کنند (شکل 1ــ.)2
یکاى زمان :ىکاى زمان در  ،SIثانىه نام دارد که آن را با نماد  sنماىش مى دهند .طبق ىک
تعرىف قدىمى ،ىک ثانىه برابر  1ىک شبانه روز 1است.
86400

شکل ١ــ2ــ نمونۀ جرم استاندارد

یکاى کمیت هاى فرعى :پىش از اىن دىدىم
که نىازى به معرفى ىک ىکاى مستقل براى مساحت
نىست؛ زىرا مساحت معموال ً با اندازه گىرى دو طول و
رابطه هندسى محاسبه مى شود .در نتىجه
به کمک ىک ٔ
ىکاى آن در  SIمتر مربع ( )m2است .به همىن ترتىب
مى توانىم ىکاى هر کمىت فرعى دىگر را با استفاده از
رابطه ىا رابطه هاى آن کمىت با کمىت هاى اصلى و ىا
با کمىت هاى فرعى دىگرى تعرىف کنىم که ىکاى آنها
قبال ً معرفى شده است .از اىن پس با هر کمىت فرعى
که مواجه شوىم ىکاى آن را نىز معرفى خواهىم کرد.

جدول ١ــ ١ــ یکای پنج کمیت اصلی در SI
کمیت

نام یکا

نماد یکا

طول

متر

m

زمان

ثانىه

s

جرم

کىلوگرم

kg

جرىان الکترىکی

آمپر

A

دما

کلوىن

٭

K

٭ با این یکا در فصل ششم کتاب آشنا می شوید.

فعالیت ١ـ 3

در کتاب فىزىک  ١و آزماىشگاه با تعدادی از کمىت های اصلی و فرعی آشنا شدىد .در جدول زىر ىکای کمىت های داده
شده را برحسب ىکاهای اصلی بنوىسىد.
ردیف

نام کمیت

١

سرعت

3

شتاب جاذبه

2
٤
٥
٦
7

نماد کمیت

انرژی جنبشی

انرژی پتانسىل گرانشی

بار الکترىکی
توان عدسی

g

نام یکا

متر بر مجذور ثانىه

نماد یکا

یکا برحسب یکاهای اصلی

m/s2

m/s2

C

As

کمىته بىن المللی وزن ها و مقدارها ،برای ثانىه تعرىف بسىار دقىق تری ارائه شده است که همراه با تعرىف
١ــ امروزه در نشست های ٔ

دقىق متر و کىلوگرم در کتاب های پىشرفته تر فىزىک با آن آشنا خواهىد شد.

٦

اندازه گیری و کمیت های فیزیکی

پیشوندهای  :SIهرگاه در اندازهگىریها با اندازههای بسىار بزرگ ىا بسىار کوچک مواجه شوىم،
از پىشوندهاىی استفاده می کنىم که در جدول ١ــ 2فهرست شده اند .همان طور که از ضراىب تبدىل جدول
پىداست هر پىشوند توان معىنی از  ١٠را نشان می دهد که به صورت ىک عامل ضرب به کار می رود .ىعنی
وقتی ىک پىشوند  SIافزوده می شود آن ىکا در ضرىب مربوطه ضرب می شود ،مثال ً  ١مىکرومتر ()1μm
که به آن  ١مىکرون نىز می گوىند برابر  ١ × ١٠ 6mاست ىا  2مگاوات ( )2MWبرابر  2 × ١٠٦ Wاست.
جدول ١ــ2
پیشوند

ضریب تبدیل

نماد

پیشوند

ضریب تبدیل

نماد

دسی

1
= 10−1
10

d

دکا

١

da

سانتی

1
= 10−2
100

c

هکتو

١

h

مىلی

1
= 10−3
1000

m

کىلو

١

k

μ

مگا

٦

١

M

n

گىگا

٩

١

G

p

ترا

١2

١

T

مىکرو

= 10−6

نانو

= 10−9

پىکو

= 10−12

1
106
1
9

10
1

1012

تمرین ١ـ ١

با استفاده از جدول ١ــ 2حساب کنىد:
الف)  0/00005kmچند  cmاست؟
ب)  3/5 × ١٠ ٨ sچند  nsاست؟
پ)  0/0047mgچند  μgاست؟
نمادگذارى علمى :در پاره اى از اندازه گىرى ها با مقدارهاى خىلى بزرگ ىا خىلى کوچک
سر و کار دارىم .مثال ً سرعت نور در خأل به طور دقىق  299 , 792 , 458m/sاست که در محاسبه آن
را به صورت  3٠٠,000,000m/sتقرىب می زنند ىا براى نوشتن جرم ىک الکترون برحسب کىلوگرم
باىد بعد از ممىز  30صفر قرار دهىم و پس از آن رقم  9109را بنوىسىم .بدىهى است که نوشتن چنىن
عددهاىى به صورت اعشارى ىا با صفرهاى زىاد ،عالوه بر آنکه خواندن و نوشتن را مشکل مى کند،
7
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احتمال اشتباه را هم زىاد مى کند .از اىن رو با استفاده از روشى که آن را نمادگذارى علمى مى نامند،
محاسبه مقدارهاى خىلى بزرگ ىا خىلى کوچک را ساده مى کنند.
نوشتن و
ٔ
در نمادگذارى علمى هر مقدار را به صورت حاصل ضرب عددى بزرگ تر از  1ىا مساوی با ١
و کوچک تر از  10و ضرىبی با توان صحىحى از  10مى نوىسند .به عنوان مثال سرعت نور به صورت
 3/00 × ١٠٨ m/sو جرم الکترون به صورت  9/109 * 10 31kgنوشته مى شود.
مثال ١ـ ١

داده های زىر را با استفاده از نمادگذاری علمی و برحسب ىکاهای خواسته شده بنوىسىد.
فاصله ماه تا زمىن:
الف)
382 * 103 km .........m
ٔ
0/0529nm ....... ...m
ب) شعاع اتم هىدروژن در مدل اتمی بور:
پ) جرم خورشىد:
199 * 1025 ton ......kg
ت) جرم پروتون:
16/7 * 10 25g .......kg
سال  .... .....سال 0/241
سىاره عطارد به دور خورشىد:
ث) مدت زمان گردش
ٔ
هسته
ج) مدت زمان گردش الکترون به دور ٔ
0/00015ps ...........s
اتم هىدروژن در مدل اتمی بور:
شىوه نمادگذاری علمی به ترتىب دارىم:
پاسخ :با رعاىت ٔ
الف) r 382 * 103km 3/82 * 108 m
ب) a0 0/0529nm 5/29 * 10 11m
پ) m 199 * 1025ton 1/99 * 1030kg
ت) m 16/7 * 10 25g 1/67 * 10 27kg
ث) سال  2/٤١ × ١٠ ١سال T 0/241
ج) T 0/00015ps 1/5 * 10 16s

r
a0
m
m
T
T

تمرین ١ـ ٢

داده های زىر را با استفاده از نمادگذاری علمی و برحسب ىکاهای خواسته شده بنوىسىد.
کره زمىن
Re 637 * 104m ....... km
الف) شعاع ٔ
ب)
فاصله زمىن تا نزدىک ترىن ستاره (پروکسىمای قنطورس) r 404 * 1011km ........ m
ٔ
کره زمىن
Me 598 * 1019ton ......kg
پ) جرم ٔ
m 3344 * 10 27g .......kg
ت) جرم دوترون (ىکی از اىزوتوپ هایهىدروژن)
t 499s ................. s
ث) مدت زمان رسىدن نور خورشىد به زمىن
٨
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وسیله و روش اندازه گیرى
کمىت مورد
اندازه گىرى ها در فىزىک توسط وسىله هاىى انجام مى شود که معموال ً با توجه به ّ
استفاده خاص خود را دارند .براى مثال،
اندازه گىرى انتخاب و ىا طراحى مى شوند و هرىک روش
ٔ
وسىله اى که براى اندازه گىرى ضخامت ىک برگ کاغذ مناسب است مسلماً براى اندازه گىرى طول
حىاط مدرسه مناسب نىست.
برای کم کردن خطا در اندازه گىری هر کمىت ،معموال ً اندازه گىری آن چند بار تکرار می شود.
نتىجه اندازه گىری پذىرفته می شود.
اگر عددهای به دست آمده متفاوت باشند ،مىانگىن آن عددها به عنوان ٔ
البته در مىان عددهای متفاوت اگر ىک ىا دو عدد اختالف زىادی با بقىه داشته باشند در مىانگىن گىری
به حساب نمی آىند.
وسیلۀ اندازه گیرى طول :در اندازه گىرى طول هاى نه چندان بزرگ و نه چندان کوچک از
ىک خط کش ىا متر نوارى استفاده می کنىم که برحسب مىلى متر ىا سانتى متر مدرج شده باشد.
مىله  ABدر شکل (1ــ )3را با ىک خط کش
فرض کنىد که مى خواهىد طول مىله ای معىن مثال ً ٔ
نشانه متوالى برابر ىک مىلى متر
مىلى مترى اندازه بگىرىد .در خط کش مىلى مترى
فاصله بىن هر دو ٔ
ٔ
نقطه  Bبىن دو نشانه قرار گرفته است و نشان مى دهد که طول مىله از  41مىلى متر
است .در شکلٔ ،
بىشتر و از  42مىلى متر کمتر است .ولى اىنکه چقدر بىشتر از  41مىلى متر ىا چقدر کمتر از  42مىلى متر
است ،معلوم نىست.
طول اىن مىله برحسب مىلى متر با ىک عدد صحىح مثال ً  41ىا  ٤2مىلى متر بىان مى شود .با اىن
خط کش نمى توان طول مىله را با عددهاىى مانند  41/8ىا  42/١و ىا  ...مىلى متر بىان کرد.
در بعضی از کارگاه های صنعتی مانند تراشکاری ها ،اندازه گىری طول با ابزارهای دقىق تر از
خط کش مىلی متری انجام می شود .اىن ابزارها کولىس و رىزسنج هستند .کولىس هاىی که امروزه در
آزماىشگاه های مدرسه استفاده می شوند ،می توانند تا  2مىلی متر را اندازه بگىرند .ىعنی می توانند
١٠٠
ضخامتی به کوچکی  2 mmرا نشان دهند.
١٠٠
در شکل های (١ــ 4ــ الف و ب) اندازه گىری با کولىس و رىزسنج نشان داده شده است.

الف) ریزسنجی با دقت 0/01 mm
شکل ١ــ4

B

A

شکل ١ــ3ــ اندازه گیری طول
یک میله با خط کش میلی متری

ب) کولیس قدیمی با دقت 0/1 mm

٩

فصل ١

فعالیت ١ـ 4

به همراه گروه خود:
فاصله زمىن تا ماه ،مسافت بىن دو
درباره روش و ابزار اندازه گىرى طول هاى بسىار بزرگ و بسىار کوچک مانند
1ــ
ٔ
ٔ
شهر ،ضخامت موی سر ،قطر ىک سىم نازک و … تحقىق کنىد و نتىجه را به کالس گزارش دهىد.
2ــ از آزماىشگاه دبىرستان ،کولىس و رىزسنج بگىرىد و چگونگى کار با اىن دو وسىله را بنوىسىد.
3ــ اگر کولىس ىا رىزسنج در اختىار نداشته باشىد ،ضخامت ىک برگ کاغذ را چگونه اندازه می گىرىد؟

گزارش کار یک آزمایش چیست؟ گزارش کار همان گونه که از نامش برمى آىد ،شرح جزئىات
و مرحله هاى انجام ىک آزماىش است و معموال ً حاوى نکته هاى زىر است:
 هدف از انجام آزماىش.
 نام آزماىشگر ىا آزماىشگران (ىا نام گروه).
 زمان و محل انجام آزماىش.
 نام وسىله هاى مورد نىاز در آزماىش.
 شرح روش ىا روش هاى آزماىش.
 درج عددهاى حاصل از اندازه گىرى ها در جدول.
 درصورت لزوم ،رسم نمودارهاىى که چگونگى تغىىرات کمىت های مورد اندازه گىرى را
نشان دهد.
 عوامل اىجاد خطا در اندازه گىرى ها.
 نتىجه گىرى.
 هر مطلب ىا اطالع دىگرى که الزم باشد.1
فعالیت ١ـ 5

مساحت روی جلد کتاب فىزىک  2را اندازه بگىرىد و آن را برحسب  mm2 ،cm2 ، m2بنوىسىد .گزارش کار آزماىش
مربوط را بنوىسىد.
وسیلۀ اندازه گیرى جرم :جرم را معموال ً با ترازو اندازه می گىرىم .شما در آشپزخانه ،نانواىی،
مىوه فروشی و … انواع مختلفی از ترازوها را دىده اىد که برای اندازه گىری جرم های معمولی استفاده
می شود .در شکل (1ــ  )5تصوىر برخی از ترازوها آمده است.
١ــ در پىوست انتهای کتاب تعدادی گزارش کار آزماىش به صورت نمونه آورده شده است که برای آشناىی می توانىد به آن مراجعه کنىد.

١٠

اندازه گیری و کمیت های فیزیکی

در استفاده از ترازوها توجه به نکات زىر ضروری است:
الف) ترازو باىد روی سطح کامال ً افقی قرار داشته باشد.
ب) ِ
صفر ترازو را تنظىم میکنىم؛ ىعنی وقتی چىزی روی ترازو
نباشد ،ترازو عدد صفر را نشان دهد ىا هردو کفه در ىک تراز باشد.
پ) جسم موردنظر را به آرامی روی ترازو قرار می دهىم.
ت) پس از قرار دادن جسم درترازو ،صبر می کنىم ،سپس
عدد موردنظر را می خوانىم ىا مجموع وزنه های استفاده شده را
حساب می کنىم.
مثال ١ـ ٢

شکل ١ــ5

در تصوىر مقابل ،ترازو جرم بخشی از ىک مىوه را  87/9 gنشان می دهد.
نتىجه
با اىن ترازو ،جرم سىبی را اندازه می گىرىم .کدام ىک از عددهای زىر می تواند ٔ
اىن اندازه گىری باشد؟
ب) 211/2g
الف) 211/25g
ت) 211/30g
پ) 211/27g
پاسخ :دقت اىن ترازو  0/1 gاست .پس هر اندازه گىری با آن فقط با اىن دقت
انجام می شود .بنابراىن فقط اندازه گىری  211/2 gبا اىن ترازو معتبر است.
فعالیت ١ـ 6

دانه خاکشىر
الف)
درباره روش و ابزار اندازه گىری جرم های بزرگ مانند کامىون پر از بار و جرم های کوچک مانند ٔ
ٔ
تحقىق و نتىجه را به کالس گزارش کنىد.
ب) جرم ىک سىب ،ىک دانه عدس و آب درون لىوان را با ترازو (چند بار) اندازه بگىرىد و گزارش کار آزماىش را بنوىسىد.
وسىله متداول براى اندازه گىرى زمان ساعت است که به صورت هاى
وسیلۀ اندازه گیرى زمان:
ٔ
مختلف در همه جا موجود است.
فعالیت ١ـ 7

با بحث و تبادل نظر گروهى توضىح دهىد که
الف) چگونه مى توان زمان نوسان (زمان ىک رفت و برگشت کامل) ىک آونگ را اندازه گىرى کرد.
ب) اگر سنگى را به هوا پرتاب کنىد ّمدت زمانى که سنگ در هواست را چگونه اندازه مى گىرىد؟ وسىله و روش اندازه گىرى
را شرح دهىد.
پ) آزماىشى طراحى کنىد که به کمک آن بتوانىد جرم و حجم ىک قطره آب را اندازه بگىرىد.
١١

فصل ١

تمرین ١ـ 3

با پىمانه ای به گنجاىش  ٥سانتی متر مکعب حجم مقداری ماىع را اندازه گرفته اىم .کدام ىک از داده های زىر می تواند
نتىجه اندازه گىری با اىن پىمانه باشد؟
ٔ
3
3
الف) 20cm
ب) 21cm
پ) 19cm3
ت) 20/5 cm3
1ـ  2کمیت های فیزیکی

دىدىم که فىزىک دانش بررسى کمىت هاى قابل اندازه گىرى است .بنابراىن مى توان گفت که هر
کمىتى که در فىزىک مطرح مى شود ،باىد قابل اندازه گىرى باشد .با توجه به آنچه که در مورد اندازه گىرى
کمىت فىزىکى هنگامى کامل مى شود که براى آن ىک ىکاى
خواندىم ،مى توانىم بگوىىم که تعرىف ىک ّ
مناسب و ىک روش اندازه گىرى تعرىف کرده باشىم.
دسته متماىز نرده اى و بردارى تقسىم مى شوند.
کمىت هاى فىزىکى به دو ٔ
پىمانه  200سانتى متر مکعبى آب درون سطلى مى رىزىم .حجم آب
کمیت هاى نرده اى :چهار ٔ
پىمانه دىگر آب به سطل بىفزاىىم ،حجم آب چقدر خواهد شد؟
درون سطل چقدر است؟ اگر دو ٔ
پاسخ هر بند اىن پرسش تنها با ىک عدد به طور کامل بىان مى شود .کمىت هاىى مانند حجم با
اىن وىژگى که براى مشخص شدن آنها برحسب ىک ىکاى معىن ،تنها ىک عدد کفاىت مى کند نرده اى
نام دارند.
محاسبه هاى رىاضى اىن گونه کمىت ها مانند جمع ىا تفرىق ،از قاعده هاى متداول در حساب پىروى
مى کنند .در پاسخ به بخش دوم پرسش باال شما به سادگى حجم افزوده شده را با حجم قبلى جمع کردىد.
برخى از کمىت هاى نرده اى که تاکنون با آنها آشنا شده اىد عبارتند از :انرژى ،دما ،توان،
اختالف پتانسىل الکترىکی ،جرم و زمان .در مقابل ،کمىت هاى دىگرى نىز در فىزىک دارىم که تنها با
ذکر مقدار آنها برحسب ىک ىکاى معىن ،به طور کامل مشخص نمى شوند.
تصور کنىد در حالى که چشمان خود را بسته اىد ،از دوستتان که در جاىى اىستاده است بخواهىد
ىک قدم بردارد .آىا مى توانىد همچنان با چشمان بسته بگوىىد که او پس از اىن حرکت در کجا اىستاده
است؟ مطمئناً پاسخ شما منفى است .او ممکن است با اىن ىک قدم ،به شما نزدىک تر ىا از شما دورتر
شده باشد .ىا حتى فاصله اش با شما هىچ تغىىرى نکرده باشد (چگونه؟) به عبارت دىگر جا به جاىى او
مى تواند در هر راستا و سوىى باشد .تنها درصورتى مى توانىد از مکان آخرى او با اطالع شوىد که عالوه
بر فاصله اى که او باىد جا به جا شود ،جهت (راستا و سوى) جا به جا شدن او را هم مشخص کنىد .مثال ً
بگوىىد ىک قدم به سوى من ىا به طرف جنوب ىا جنوب شرق و ىا … بردارد.
جابه جایى :در فىزىک ،کمىتى به نام جا به جاىى تعرىف مى کنىم و همان طور که از نام آن برمى آىد،
معرف تغىىر مکان ىک جسم است .جابه جاىى ىک جسم ،پاره خط جهت دارى است که ابتداى آن مکان
آغازى و انتهاى آن مکان پاىانى جسم است .همان طور که دىدىم تنها با دانستن مقدار جا به جاىى نمى توانىم
١2

اندازه گیری و کمیت های فیزیکی

آن را به طور کامل مشخص کنىم ،بلکه باىد جهت (ىعنى راستا و سوى) آن را نىز بدانىم.
جا به جایى هاى مساوى :ىک دسته سرباز را در حال رژه رفتن مجسم کنىد .جا به جاىى آنها را در
(بازه زمانى معىن) رسم کنىد .مجموعه اى از پاره خط هاى موازى و مساوى و هم سو
ىک مدت مشخص ٔ
به دست مى آورىد .در اىن حالت مى گوىىم که اىن سربازها جا به جاىى مساوى داشته اند .به عبارت دىگر
دو جا به جاىى را وقتى مساوی مى گوىند که به ىک اندازه و در ىک جهت ( ىک راستا و ىک سو ) باشند.
جا به جاىى ها چگونه با هم جمع مى شوند؟
فعالیت ١ـ 8

صفحه کاغذ شطرنجى ،با انتخاب مقىاس مناسب شکل حىاط مدرسه ىا
روى ىک
ٔ
خانه خود را بکشىد .نزدىک ّ
شماره  1و وسط حىاط را با
محل در ورودى حىاط را با
ٔ
ٔ
()٢
شماره  3مشخص کنىد.با اىن کار شما
شماره  2و کنار دىوار عمود بر در ورودى را با
()١
()٣
ٔ
ٔ
شکلى مشابه شکل روبه رو به دست آورده اىد .سپس از دوست خود بخواهىد که از محلّ
شماره  2برود .بردار جا به جاىى او را در شکل رسم کنىد( .اىن جا به جاىى
شماره  1به محل
ٔ
ٔ
نقطه  2است) .نام اىن جا به جاىى
نقطه  1و انتهاىش ٔ
پاره خط جهت دارى است که ابتداىش ٔ
→
ّ
را
شماره  3برود .اىن جا به جاىى را نىز در شکل رسم کنىد و
محل
به
2
شماره
محل
از
که
بخواهىد
او
از
سپس
بگذارىد.
d
1
ٔ
ٔ
→
→
→
→
آن را  d 2بنامىد .جا به جاىى ّ
نقطه  )3چگونه است؟ آىا طول  d 3با مجموع طول هاى d 1
نقطه  1به ٔ
کل دوست شما ( d 3از ٔ
→
→
→
→
و  d 2برابر است؟ اگر نىست پس دو جا به جاىى  d 1و  d 2را چگونه با هم جمع کنىم تا  d 3به دست آىد؟

با اندکى دقت در شکلى که از فعالىت باال به دست آورده اىد ،درمى ىابىم که براى ىافتن حاصل
→
→
→
جمع دو جا به جاىى  d 1و  ، d 2مانند شکل (1ــ )6ابتدا جا به جاىى  d 1و سپس از انتهاى آن جا به جاىى
→
→
→
 d 2را رسم مى کنىم .پاره خط جهت دارى که ابتداى آن ابتداى  d 1و انتهاى آن انتهاى است،
→
جا به جاىى کل ىا حاصل جمع دو جابه جاىى (  ) d 3را نشان مى دهد.
جا به جاىى ،نمونه اى از ىک کمىت بردارى است .ساىر کمىت هاى بردارى نىز مانند جا به جاىى ها
قاعده جمع بردارى نىز مى نامند.
قاعده جمع جا به جاىى ها را
با هم جمع مى شوند .از اىن رو
ٔ
ٔ
قاعده جمع بردارى
کمىت بردارى کمىتى است که بزرگى (اندازه) و جهت (راستا و سو) دارد ،و از
ٔ
پىروى مى کند.
حاصل جمع چند بردار را براىند آن بردارها (ىا بردار براىند) مى نامند.

→
→

d2

d1
→

→

d1 d2

d3

→

شکل ١ــ6
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با توجه به تساوی دو جا به جاىى توضىح دهىد که دو بردار چه وقت با هم مساوىند؟
١3

فصل ١

کمىت هاى بردارى را با پاره خط هاى جهت دار (پىکان) نماىش مى دهند.
پىکان را هم جهت با بردار و طول آن را متناسب با بزرگى بردار درنظر مى گىرند.
در اىن کتاب کمىت هاى بردارى را با پىکان کوچکى (→) مشخص مى کنىم که
→
→
→
بر روى نماد کمىت قرار مى دهىم مانند (  .) dبزرگى بردار  dرا  dو ىا با
نماد بدون پىکان آن مشخص مى کنند (مانند .)d
در اىن کتاب با کمىت هاى بردارى دىگرى از قبىل سرعت ،شتاب ،نىرو
و … آشنا خواهىد شد که هرىک را در جاى خود معرفى خواهىم کرد.

سوی بردار

θ

راستای بردار

→

شکل١ــ ٧ــ بردار  dبا اندازه و جهت آن مشخص
می شود .بزرگی این بردار

→

d =5

=  dاست.

مثال ١ـ 3

در شکل زىر بردارهای مساوی با بردار

→

a

را مشخص کنىد.

→

→

d

c
→

→

b

a
→

e
→

f

پاسخ :فقط بردار

→

f

است که اندازه و جهت آن با بردار

→

a

ىکی است.

توجه دارىم که جمع بردارى دارای خاصىت جابه جاىى است .ىعنى حاصل جمع دو ىا چند
بردار به ترتىب بردارها بستگى ندارد.
مثال ١ـ 4

دانش آموزى دو جابه جاىی پی درپی انجام می دهد .هرىک از جابه جاىی های او
در شکل روبه رو به طور جداگانه نشان داده شده اند .جابه جاىی براىند دانش آموز را
در هرىک از حالت های زىر رسم کنىد.
→
→
الف) جا به جاىى اول برابر  aو جا به جاىى دوم برابر  bباشد.
→
→
ب) جا به جاىى اول برابر  bو جا به جاىى دوم برابر  aباشد.
١٤

→

b

→

a

اندازه گیری و کمیت های فیزیکی
→

نقطه  Mباشد،جا به جاىى هاى بند الف
پاسخ :اگر دانش آموز در ابتدا روی ٔ
قاعده جمع بردارى
را با رنگ سىاه و جا به جاىى هاى بند ب را با رنگ قرمز ،مطابق با
ٔ
جمع مى کنىم .با توجه به وىژگى هاى هندسى متوازى االضالع درمى ىابىم که در هر
(نقطه  )Nرسىده است.
دو حالت ،دانش آموز به ىک نقطه ٔ

N

b
→

b
→

a

a+

→

→

a
b+

→

a

→

→

M

b

با دقت در شکل باال درمى ىابىم که برای رسم بردار براىند ،می توانىم از روش دىگری
نىز استفاده کنىم:
→
→
ابتدا بردارهای  aو  bرا از ىک مبدأ رسم می کنىم (شکل 1ــ  8ــ ب).
سپس متوازى االضالعى را رسم می کنىم که اىن دو بردار دو ضلع مجاور آن باشند.
نقطه شروع دو بردار را به رأس روبه رو
بردار براىند ،قطرى از متوازى االضالع است که ٔ
وصل مى کند شکل (١ــ  8ــ پ) .اىن روش جمع دو بردار را روش متوازى االضالع براى
جمع بردارها مى نامىم.

→

a

→

b

(الف)

→

b

a

→

a+

→

→

a
→

b

→

b

(ب)

شکل ١ــ 8

(پ)

مثال ١ـ 5
→

→

→

بردارهاى  aو  bو
بردار براىند آنها را بدست آورىد.
c

را در شکل روبه رو درنظر بگىرىد.
→

c

→

a

→

b

١٥

فصل ١

پاسخ :مطابق شکل رو به رو ابتدا بردار
→

→

a

→

و سپس

b

قاعده
از انتهاى آن بردارى مساوى  bرسم مى کنىم .مطابق
ٔ
→ →
جمع بردارى a + b ،بردارى است که ابتداى آن ابتداى

بردار
→

→

→

)(a + b
→

→

(a + b) + c
→

→

بردارى مساوى

→

+c

رسم مى کنىم .بردار

c

a

→

جمع مى کنىم .ىعنى از انتهاى

→

)b

→

+
(a

بردارى است که ابتداى آن ابتداى بردار

)  ( a + bو انتهاى آن انتهاى بردار

مثال ١ـ 6

→

بردار )  ( a + bرا با بردار

c

b

→

→

است .سپس اىن

→

→

a
→

و انتهاى آن انتهاى بردار

b

c

a+

بردار

→

→

→

→

c

است.

با حل اىن مثال درمى ىابىم که براى جمع کردن چند بردار مى توانىم به اىن ترتىب عمل کنىم که
از انتهاى بردار اول ،بردارى مساوى بردار دوم و از انتهاى بردار دوم بردارى مساوى بردار سوم و
همىن طور تا آخر رسم کنىم .بردار براىند ،بردارى است که ابتداى آن ،ابتداى بردار اول و انتهاى آن،
انتهاى بردار آخر است.

خودروىی از شهر  Aشروع به حرکت می کند و از شهرهای B
و  Cمی گذرد و به شهر  Dمی رسد .اىن جا به جاىی ها در شکل رو به رو
نشان داده شده است .با استفاده از خط کش و نقاله و توجه به مقىاس
در نظر گرفته شده،
→
→
→
اندازه جابه جاىی های  BC ، ABو  CDرا تعىىن کنىد.
الف)
ٔ
ب) بردار جابه جاىی خودرو در کل مسىر را بىابىد.
پاسخ:
اندازه
الف) با استفاده از خط کش و با توجه به مقىاس،
ٔ
جابه جاىی ها را به دست می آورىم.
→

BC = BC =17km

A

30°

18km
27°

D
48km

17km
13°

→

30°
27°

→

ب) بردار جابه جاىی کل ،برداری است که شهر  Aرا به شهر
اندازه
 Dوصل می کند .با استفاده از خط کش و با توجه به مقىاس،
ٔ
جابه جاىی کل به دست می آىد.

C
A

AB = AB =18 km
CD = CD = 48 km

B

D

18km
B
17km

48km

13°

C

→

AD = AD = 54km

زاوىه اىن بردار با راستای شرق ــ غرب 30 ،به دست می آىد .می توان اىن نتىجه را به صورت «ِ 30°
جنوب
به کمک نقاله ٔ
شرق ،ىا ِ 60°
شرق جنوب» بىان کرد.
١٦

اندازه گیری و کمیت های فیزیکی

تمرین ١ـ 4

شخصی برای رسىدن به مقصد خود ابتدا در راستای شرق ــ غرب ٤٠km ،به سمت شرق و سپس در راستای شمال ــ
جنوب 2٠km ،به سمت جنوب می رود و سرانجام به اندازه  3٠kmدر ِ
جهت ِ 35°
غرب جنوب جابه جا می شود .با استفاده از
ٔ
خط کش ،نقاله و انتخاب مقىاس مناسب جابه جاىی کل را پىدا کنىد.
محاسبه بزرگى بردار برایند :در بعضى حالت هاى خاص مى توان بدون رسم شکل و از راه
١
محاسبه نىز بزرگى بردار براىند را به دست آورد.
مثال ١ـ 7
→

→

براىند بردارهای هم جهت  aو  bدر شکل الف را به دست آورىد.
بزرگى دو بردار  a 3cmو  b 4cmاست.
→
پاسخ :مطابق شکل ب ابتدا بردار  aو سپس از انتهاى آن بردار
→
 bرا رسم مى کنىم .چون دو بردار هم جهت اند ،در امتداد هم روى ىک
خط قرار مى گىرند .بردار براىند نىز همان گونه که در شکل پىداست روى
→

→

b
→

a

(الف)

→

همىن خط قرار مى گىرد .اىن بردار هم جهت با دو بردار  aو  bاست و
بزرگى آن برابر مجموع بزرگى هاى دو بردار مى شود.
→

→

→

R = a+ b

چون دو بردار هم جهت هستند ،دارىم:
R a b 3 4 7

→

→

b

R a

→

→

→

a

b

(ب)

→

→

رابطه زىر به دست
با حل اىن مثال :درمی ىابىم که بزرگی براىند دو بردار هم جهت  aو  bاز
ٔ
می آىد:
(١ــ)١

R a b

محاسبه بزرگی براىند بردارهاىی مد نظر است که ىا در ىک راستا قرار دارند و ىا بر ىکدىگر عمودند .برای تعىىن
١ــ در اىن کتاب تنها
ٔ

زاوىه  θمی سازند ،فقط باىد از خط کش و نقاله استفاده شود ،لذا بىان هر رابطه به اىن منظور و ارزش ىابی از آن
براىند دو بردار که با ىکدىگر ٔ
برنامه درسی اىن کتاب است.
به طور کامل خارج از ٔ

١7

فصل ١

مثال ١ـ 8
→

→

در شکل الف براىند بردارهاى  aو  bکه در خالف جهت ىکدىگرند و
بزرگى آنها  a 3mو  b 4mاست را به دست آورىد.
→
→
پاسخ :مطابق شکل ب از انتهاى بردار  aبردارى مساوى بردار b
رسم مى کنىم .بردار براىند همان گونه که در شکل پىداست ،هم جهت با بردار
→
بزرگ تر (ىعنى بردار  ) bاست .بنابراىن ،بزرگى بردار براىند برابر تفاضل
بزرگى هاى دو بردار مى شود.
→

→

→

b
→

a

(الف)

→

→

R = a+ b

b

چون دو بردار در خالف جهت هم هستند ،دارىم:

→

a

→

→

b

R a

→

R = a − b = 3 − 4 =1

(ب)
→

با حل اىن مثال ،درمی ىابىم که بزرگی براىند دو بردار هم راستا و در خالف جهت هم  aو
رابطه زىر به دست می آىد.
ٔ
R a b

(١ــ)2
مثال ١ـ 9
→

→

اندازه بردارهای عمود بر هم  aو  bبه ترتىب  3و ٤
در شکل الف
ٔ
واحد است .بزرگی براىند اىن دو بردار را با استفاده از رسم و همىن طور
با محاسبه به دست آورىد.
→

b

→

(الف)

→

a

قاعده جمع
پاسخ :برای به دست آوردن بردار براىند (  ،) Rمطابق
ٔ
→
برداری عمل می کنىم .اگر بزرگی  Rرا با خط کش اندازه بگىرىم آن را ٥
واحد به دست می آورىم.
→
همان طورکه در شکل ب دىده می شود  ، Rوتر مثلث قائم الزاوىه ای
→ →
قضىه
است که ضلع های آن  aو  bاست .بنابراىن ،می توانىم با استفاده از ٔ
فىثاغورس بنوىسىم.
R 2 = a 2 + b2 ⇒ R = 9 + 16 = 5

١٨

→

R

→

b

(ب)

→

a

→

b

از

اندازه گیری و کمیت های فیزیکی
→

→

رابطه زىر
با حل اىن مثال ،درمی ىابىم که بزرگی براىند دو بردار عمود بر هم  aو  bاز
ٔ
به دست می آىد:
(١ــ)3

R = a 2 + b2

مثال ١ـ ١0
→

→

→

براىند بردارهاى  aو  bو  cدر شکل الف را رسم و بزرگى براىند را محاسبه
کنىد .فرض کنىد اندازه بردارها  c 4cm ، b 2cm ، a 5cmباشد.

→

c

→

→

a

b

(الف)

→

پاسخ :با توجه به اىنکه ترتىب بردارها را مى توانىم به هرصورت که بخواهىم
تغىىر دهىم ،بهتر است اول براىند آنهاىى را به دست آورىم که هم راستا هستند .براىند دو
→
→ → →
بردار  aو  bرا  dمى نامىم و ابتدا اىن براىند را به دست مى آورىم d .بردارى است
→ →
→
هم جهت با  aو بزرگى آن برابر  5 2 3cmاست .اکنون بـراىند دو بردار  cو d
را مطابق شکل ب به دست مى آورىم.

c
→

b+

→= a
+

→

→

R

c
→

→

→

b

a

d

(ب)

R = d2 + c2 = 9 + 16 = 25 = 5

حاصل ضرب یک عدد در یک بردار :وقتى بردارى را در عدد مثبتى مانند  mضرب مى کنىم
جهت بردار حاصل با بردار اولىه ىکى است و بزرگى آن  mبرابر بردار اول است.
اگر بردارى را در ىک عددی منفى مانند  mضرب کنىم ،بردار حاصل در خالف جهت بردار
اولىه خواهد شد و بزرگى بردار حاصل  mبرابر بردار اول است.
مثال ١ـ ١١
→

→

بردار
رسم کنىد.
→
→
پاسخ :بردار  3/5 aهم جهت (هم راستا و هم سو) با بردار a
→
و بزرگى آن  3/5برابر بزرگى بردار  aاست.
a

در شکل روبه رو رسم شده است .بردار  3/5 aرا

→

a

(الف)
→

3/5a

(ب)

١٩

فصل ١

مثال ١ـ ١٢
→

→

قرىنه
بردار  aدر شکل روبه رو رسم شده است .بردار  - aرا رسم کنىد .اىن بردار را ٔ
→
بردار  aنىز مى گوىند.
→

→

a

(الف)

→

پاسخ :بردار  - aهمان گونه که از شکل پىداست ،به بزرگى بردار  aو در خالف جهت
آن خواهد بود.

→

→

−a

(ب)

→

→

تفریق دو بردار :حاصل تفرىق دو بردار  aو  bبرداری مانند  cاست.

→

→

→

→

→

c= a − b

→

→

b

a− b = c

→

 cبردارى است که اگر با  bجمع شود بردار  aبه دست مى آىد ،ىعنى:

→

→

→

→

b+ c = a

→ →

→

در شکل ١ــ ،9بردارهای  b ، aو  cطوری رسم شده اند که

→

→

→

→

→

→

b+ c = a

→

شود.

بنابراىن براى به دست آوردن  ، cنخست دو بردار  aو  bو را از ىک نقطه رسم مى کنىم.

a

شکل ١ــ 9ــ حاصل تفریق دو بردار

→

بردارى که ابتداى آن بر انتهاى بردار ( bعامل دوم تفرىق ) و انتهاى آن بر انتهاى بردار
→

(عامل اول تفرىق) منطبق باشد ،بردار  cاست.
مثال ١ـ ١3
→

→

زاوىه  60مى سازند و بزرگى آنها با هم
دو بردار  aو  bمطابق شکل الف با ىکدىگر ٔ
→

→

→

b

→

برابر است .بردار  c = a - bرا به دست آورىد و بزرگى آن را تعىىن کنىد.
→

→

پاسخ :با توجه به شکل ب ،بردار  cبردارى است که از انتهاى  bشروع و به انتهاى
→
 aختم مى شود .بزرگى اىن بردار با توجه به آنکه مثلث حاصل در شکل ب متساوى االضالع
→ →
است (چرا؟) برابر با بزرگى هرىک از دو بردار  aو  bاست ىعنى:
→

→

=b

→

a

→

→

→

c= a − b

→

=a

60

(الف)

→

b

c = a− b

2٠

→



60

→

(ب)

a

→

a

ابوبکر محمدبن حسین کرجی هم روزگار با ابوریحان بیرونی و زکریای رازی بوده است و  ٣٢سال
پیش از ابوریحان زندگی را بدرود گفت .از تاریخ تولد این دانشمند ایرانی قرن چهارم و پنجم هجری
اطالع دقیقی در دست نیست .تحصیالت خود را در شهرری که آن زمان مرکز دانشمندان اسالمی بود
به اتمام رساند و سپس برای آشنایی با دانشمندان دیگر و تحصیالت بیشتر راهی بغداد شد و در کرخ
بغداد سکنی گزید .از همین رو در تاریخ او را با نام کرخی هم شناخته اند که این مسئله یک اشتباه
تاریخی است و برخی گمان کرده اند که چون محل تحصیالت او در کرخ بوده است ،نام او کرخی است
و تقریبا ً همۀ مورخان نسبت او را کرخی نامیده بودند تا اینکه در سال  ١٩٣٤میالدی دانشمندی
ایتالیایی در مقاله ای ثابت کرد که این دانشمند کرجی نام دارد و یک ایرانی است و نه عراقی؛ و از آن
پس همۀ مؤلفان از او به نام کرجی یاد کرده اند .کرجی در بغداد ،در زمان تصرف این شهر به دست
آل بویه به تحصیل مشغول بود و با فرزند عضدالدوله دیلمی بهاءالدوله و وزیر او ارتباط برقرار ساخت
و حتی کتاب «الفخری فی صناعی الجیر و المقابلی» را به نام فخرالملوک وزیر ِ
بهاء الدوله تألیف کرد.
کرجی در حدود سال  ٤٠٣هجری قمری به زادگاه خود کرج بازگشت و کتاب انباط میاه الخفیی (به
معنی استخراج آب های نهان زمین) را تألیف کرد.
از نوشتههای کرجی در این کتاب چنین برمیآید که او دربارۀ ویژگیهای فیزیکی خاک و کاربرد
مهندسی آن دانش فراوانی داشته است .برای نمونه ،او از راه بهره وری از خاک ُرس برای آب بندی
و ساختن سدهای خاکی و نیز روش های فشرده کردن خاک سخن رانده است .کرجی همچنین در
ساختن روش ها و ابزارهای اندازه گیری نیز جایگاه واالیی در تاریخ مهندسی دارد .او در کنار بررسی
ابزارهای اندازه گیری درازا (طول) ،بلندا (ارتفاع) ،زاویه و دستورهای نقشه برداری و گزینش راه،
قنات ،اختراع های خود را که دربرگیرندۀ تراز و چند وسیلۀ اندازه گیری دیگر است ،تشریح می کند.
وجود نام این دانشمند بزرگ به مدت دو دهه در دایرة المعارف علوم نیویورک نشان از شهرت
جهانی این مرد بزرگ دارد که متأسفانه در کشور ما ناشناخته مانده است.

تاریخ علم دانشمندان ایرانی ـ اسالمی

ابوبکرمحمدبن حسین کَرجی

فصل ١

پرسش های فصل اوّل

درباره ىکى از اىن تأثىرها تحقىق کنىد.
 1گسترش دانش فىزىک تأثىر زىادى بر زندگى بشر داشته است،
ٔ
 2جرم ىک سنجاق ته گرد را چگونه می توان با ىک ترازوی آشپزخانه اندازه گىری کرد؟
 3روش هاىی برای اندازه گىری ارتفاع ىک برج پىشنهاد دهىد.

→

→

 4می دانىم جمع دو بردار جابه جاپذىر است .آىا تفرىق بردارها نىز جابه جاپذىر است؟ به طوری که  a − bو

→

→

b− a

مساوی باشد؟

مسائل فصل اوّل

ذره غباری  6/7×10 ١٠کىلوگرم است .جرم آن را برحسب گرم ،مىلی گرم ،مىکروگرم و نانوگرم بنوىسىد.
 1جرم ٔ
 2در بعضی از جدول ها زمان گردش زمىن به دور خورشىد  3١مگا ثانىه و طول عمر متوسط انسان  2گىگا ثانىه اعالم شده است.
اىن دو طول زمان را با هم مقاىسه کنىد.
 3ىکی از راه های اندازه گىری عمق آب اقىانوس ها آن است که ىک موج فراصوتی را از سطح آب به اعماق آب می فرستند .اىن موج
بازه زمانی رفت و برگشت ىک
با برخورد به کف اقىانوس به سطح آب باز می گردد و در سطح آب آشکارسازی می شود .با اندازه گىری ٔ
بازه زمانی رفت و
عالمت فراصوتی و با داشتن سرعت انتشار صوت در آب،
ٔ
فاصله سطح آب تا کف اقىانوس محاسبه می شود .اگر ٔ
برگشت ىک عالمت فراصوتی  ١٤sو سرعت انتشار صوت در آب  1450m /sباشد ،عمق آب اقىانوس را محاسبه کنىد.
اندازه قطر نوک خودکار معمولی  ١mmو قطر نوک انگشت کوچک انسان  ١cmاست .اىن
 4ابعاد سلول ها و باکتری ها ،١µm
ٔ
ابعاد برحسب  nmچقدرند؟
 5قلب ىک ورزشکار در هر ثانىه (در حال استراحت)  90cm3خون می کشد .در طول ىک روز چه مقدار خون برحسب  m3کشىده
می شود؟
طی  ١٤روز 3/7 m ،رشد می کند .آهنگ رشد اىن
 6سرىع ترىن رشد گىاه متعلق به گىاهی موسوم به هسپروىوکاوىپلی است که در ّ
گىاه برحسب مىکرومتر بر ثانىه چقدر است؟
داىره بزرگی بکشىد و محىط و قطر آن را با بىشترىن د ّقتی که می توانىد به کمک متر پارچه ای و ىا نخ اندازه بگىرىد .با استفاده از
7
ٔ
اىن مقادىر ،عدد  πرا با بىشترىن د ّقتی که می توانىد به دست آورىد.
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ازنقطه شروع حرکت خود در شکل روبهرو
 ٨ىک پستچی
ٔ
مسىری را می پىماىد که در شکل نشان داده شده است.
بردار جابه جاىی کل را رسم و بزرگی آن را با مقىاس مناسب
به دست آورىد.

m
1k
3/

4/0km

45

2/6km

N
W

E
S

→

y

→

 ٩برای دو بردار  Aو + Bدر شکل روبه رو
→ →
الف) بردار A + B
→ →
ب) بردار A − B
را با رسم نمودار به دست آورىد.

→

)B(18 / 0m

→

x

)A(12 / 0m

O

 10شخصى  8متر به طرف شمال حرکت مى کند و سپس جهت حرکت خود را عوض می کند و  4متر به طرف جنوب می رود .بزرگى
و جهت بردار جابه جاىى او چقدر است؟
→

 11بزرگى بردار  aبرابر  2و در جهت غرب به شرق است .به عالوه می دانىم
الف)

→

b

ب)

→

→

a+ b

پ)

→

→

-2 a

→

 . bبزرگى و جهت بردارهاى زىر را تعىىن کنىد.

→

a− b

مورچه کوىری به نام کاتاگلىفىس در بىابان ها زندگی می کند .وقتی ىکی از اىن مورچه ها به دنبال غذاست ،حرکتش را از
 12نوعی
ٔ
النه اش آغاز می کند و پس از طی مسىری در هم و برهم به مقصد می رسد .اىن مورچه ممکن است نىم کىلومتر در چنىن مسىر پىچىده ای،
ردی از خود بر جای گذارد .با اىن حال ،اىن مورچه به طرىقی می داند که
روی شن زار هموار و بی شکل حرکت کند ،بی آنکه هىچ ّ
چگونه مستقىماً به سمت النه اش باز گردد .به عنوان مثالی خىالی فرض کنىد اىن مورچه پنج مسىر  ٦سانتی متری را در جهت های نشان
النه خود باز می گردد ،با رسم نموداری
داده شده در شکل با شروع از النه اش طی کند .بردار جابه جاىی کل را که مورچه بر روی آن به ٔ
با مقىاس مناسب به دست آورىد.
y
3
4

2

5
x

1
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ﺣﺮکﺖ در ﺧﻂ راﺳﺖ

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ،ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻬﻮﻟﺖ
ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻧﻘﻄﻪ ،ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩ

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﻫﺎﻯ ﺟﻨﻮﺏ ﺳﻤﻨﺎﻥ

ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺭﺍﺳﺖ

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ در راه ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎرى را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ .اﻓﺮادى
ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ دور ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮدرو ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺪ ،اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ در ﺣﺎل رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎ ﭘﺮواز ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮگ ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ
از درﺧﺖ ﻣﻰ اﻓﺘﻨﺪ و … )ﺷﮑﻞ ۲ــ.(۱

ب

اﻟﻒ

پ

ت

ث

ﺷﮑﻞ ۲ــ ١ــ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻳﯽ از ﺣﺮﮐﺖ در دﻧﻴﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺎ

ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ
زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺘﺎدن ﻳﮏ ﺑﺮگ از
ٔ
ﻳﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻳﮏ ﺧﻮدرو و … را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮ ًا ﺟﺴﻤﻰ را
ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ از ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد،
وﻟﻰ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ
ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،ﺣﺮﮐﺖ ﻳﮏ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار را درﻧﻈﺮ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ) ﺷﮑﻞ ۲ــ.(۲اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ وﻟﻰ ﺑﺎ ﮐﻤﻰ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎده ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻰ
ﮐﻪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار در ﻣﺴﻴﺮى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﭘﺎى او ﺑﺎﻻ و
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰ رود و رﮐﺎب در ﻣﺴﻴﺮ داﻳﺮه اى ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻫﺮﻳﮏ از اﺟﺰاى دوﭼﺮﺧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﭼﺮﺧﻪ ،ﺧﻮدﺷﺎن
ﻧﻴﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎى دﻳﮕﺮى دارﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲ــ۲ــ ﺣﺮﮐﺖ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار

٢٥

فصل ٢

اىن پىچىدگى ها ،باعث مى شود که بررسى و توصىف جزئىات حرکت هاىى که به طور معمول با
آنها برخورد مى کنىم ،پىچىده و دشوار شود .بنابراىن بررسى حرکت را از حالتى ساده ىعنى حرکت
ىک جسم بدون درنظر گرفتن حرکت جداگانه هرىک از اجزاى آن شروع می کنىم .همچنىن به منظور
سادگی بىشتر ،تنها به حرکت ىک جسم روی مسىر مستقىم (خط راست) که ىکی از ساده ترىن انواع
حرکت است می پردازىم.
٢ـ ١مکان ،جابه جایی

حرکت خودروىی در ىک بزرگراه مستقىم را در نظر می گىرىم .برای بررسی حرکت اىن خودرو،
ىک محور مانند محور  xدر راستای بزرگراه انتخاب میکنىم .جهت اىن محور میتواند هم سوی حرکت
خودرو ىا در خالف سوی آن باشد .مکانی از بزرگراه را به عنوان مبدأ محور ( )x 0در نظر می گىرىم
(شکل 2ــ .)3اگر محور را مدرج کنىم ،می توانىم مکان خودرو را در هر لحظه گزارش نماىىم .ىعنی
لحظه  ،t1 5sمکان خودرو  x1 400mاست (شکل 2ــ.)3
مثال ً بگوىىم در ٔ

t 2 = 35 s

t 3 = 60s

)x(m
1600

800

1200

400

t1= 5 s

)مبدأ( 0

−400

−800

شکل 2ــ3ــ مکان خودرو در لحظات مختلف

لحظه  t2 35sاز مکان  x1 400mتا مکان
لحظه  t1 5sتا
در شکل 2ــ 4خودرو از
ٔ
ٔ
بازه زمانی برابر است با:
 x2 400mجابه جا شده است .جابه جاىی خودرو در اىن ٔ
∆x x2 x1 400 ) 400( 800 m
بازه زمانی در جهت مثبت
با توجه به عالمت مثبت جابه جاىی به دست آمده ،خودرو در اىن ٔ
محور  xجابه جا شده است.

t2= 35s
)x(m
800

400

t1= 5s

0

شکل 2ــ4ــ جابه جایی خودرو در بازۀ زمانی  t1تا t2
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ﻟﺤﻈﻪ  tدرﻣﮑﺎن  xﺑﺎﺷﺪ ،۱ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ آن در
ﻟﺤﻈﻪ  tدر ﻣﮑﺎن  xو در ٔ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻣﺘﺤﺮک در ٔ
راﺑﻄﻪ ۲ــ ١ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ.
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  tﺗﺎ  ،tاز ٔ
ٔ
∆x x x

)۲ــ(١
xf ، tf

ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ

xi ، ti

0

x

ﺷﮑﻞ ۲ــ۵ــ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ در ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ  tiﺗﺎ tf

ﺗﻤﺮﻳﻦ 2ـ 1

ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ،ﻣﮑﺎن دوﻧﺪه ای ﮐﻪ روی ﻣﺴﻴﺮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﯽ دود ،در ﻟﺤﻈﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ دوﻧﺪه در
ﻫﺮﻳﮏ از ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ زﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( از  t1 ۵sﺗﺎ .t3 ۲۳s
ب( از  t2 ۱۵sﺗﺎ .t4 ۲۸s
t = 28 s
t = 23 s
t = 5s
t = 15 s
پ( از  t1 ۵sﺗﺎ .t4 ۲۸s
4

)x(m

120

100

3

80

1

2

60

40

20

0

−20

−40

−60

ﺑﺮای ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺣﺮﮐﺖ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻤﻮداری ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺟﺴﻢ را در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد رﺳﻢ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﺮای رﺳﻢ اﻳﻦ
ﻧﻤﻮدار ،ﻏﺎﻟﺒﺎً زﻣﺎن را روی ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ و ﻣﮑﺎن را روی ﻣﺤﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻔﺶ دوزک ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ٢ــ ۶ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
اﻳﻦ ﮐﻔﺶ دوزک در
ﻟﺤﻈﻪ  t1 ۰sدر ﻣﮑﺎن  x1 ۴cmﻗﺮار دارد ،در  t2 ۴sدر ﻣﮑﺎن x2 ۶cm
ٔ
ﻗﺮار دارد و …  .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻔﺶ دوزک را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﻢ ،اﺑﺘﺪا
ﻣﺪرج ﮐﺮده و در زﻣﺎن ﻫﺎی داده ﺷﺪه،
ﻫﺮﻳﮏ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن را ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ّ
ﻣﮑﺎن ﮐﻔﺶ دوزک را روی ﻣﺤﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ
٢ــ ٧رﺳﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
١ــ ﺣﺮف از اول ﮐﻠﻤ ٔﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ  n t aﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اوﻟﻴﻪ و ﺣﺮف  fاز اول ﮐﻠﻤ ٔﻪ  f naﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٢٧

ﻓﺼﻞ 2
t = 16s t = 20s t = 24s

)x(cm

30

28

26

24

20

16

t = 12s

24

20

22

t = 8s

16

18

12

14

8

10

t = 4s

t =0s

6

4

2

ﺷﮑﻞ ۲ــ۶ــ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻔﺶ دوزک روی ﺧﻂ راﺳﺖ
)x (cm

30
28
26
20

12

6
4
)t (s

12

8

4

0

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﻰ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺮک
در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﻰ ﻗﺮار دارد و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ آن ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ١٢sﺗﺎ  ١٦sﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ
ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً در ٔ
آن  ∆x ۲۶ ۲۰ ۶cmاﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۲ــ٧ــ ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن ﮐﻔﺶ دوزک

ﺗﻤﺮﻳﻦ 2ـ 2

ﺟﺪول روﺑــﻪ رو ﻣﮑــﺎن ﻣﺘﺤﺮﮐـﻰ در
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎى داده ﺷﺪه در ﺟﺪول را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ.
ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن اﻳﻦ ﻣﺘﺤﺮک را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

٥

٤

٣

١۵

٨

٣

٢

١

)t(s

-١

)x(m
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ﻣﻮرﭼﻪ ای روی ﻳﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ
در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن
ﻣﻮرﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو اﺳﺖ.
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرﭼﻪ
اﻟﻒ( در ﭼﻪ ٔ
در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  xﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرﭼﻪ در
ب( در ﭼﻪ ٔ
ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  xﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
پ( در ﭼﻪ ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرﭼﻪ
)t (s
14
16
18
اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ؟
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرﭼﻪ از ﻣﺒﺪأ  ٣٠cmاﺳﺖ؟
ت( در ﭼﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻳﯽ
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرﭼﻪ از ﻣﺒﺪأ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ٔ
ث( در ﭼﻪ ٔ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ٤sﺗﺎ  ٨sﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟
ج( ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﻣﻮرﭼﻪ در ٔ
٢٨

)x (cm

40
30
20
10

12

10

8

6

4

2

0
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ﭘﺎﺳﺦ:
ﻟﺤﻈﻪ .t ۸s
ﻟﺤﻈﻪ  t ۰sﺗﺎ ٔ
اﻟﻒ( از ٔ
ﻟﺤﻈﻪ .t ۱۴s
ﻟﺤﻈﻪ  t ۱۲sﺗﺎ ٔ
ب( از ٔ
پ( در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ  t ۸sﺗﺎ  t ۱۲sو  t ۱۴sﺗﺎ .t ۱۸s
ت( در ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی  t ۶sو .t ۱۳s
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  t ۸sﺗﺎ t ۱۲s
ث( در ٔ
ج( ∆x x x ۴۰ ۲۰ ۲۰cm
ﻣﺜﺎﻝ 2ـ 2

راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺑﺮای دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﮐﻪ روی ﻣﺴﻴﺮی
ٔ
ﻟﺤﻈﻪ  t ۶۰۰sﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻟﺤﻈﻪ  t ۰sﺗﺎ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از
ٔ
ٔ
 x ۴t ۴۰اﺳﺖ ﮐﻪ در آن x ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ و  tﺑﺮﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
اﻟﻒ( ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار را در ٔ
 t ۰sﺗﺎ  t ۵۰sرﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  t ۰sﺗﺎ t ۶۰۰s
ب( ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار در ٔ
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ:
ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی
اﻟﻒ( ﺑﺮای رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ،ﻣﮑﺎن دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار را در ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ در t ۰s
)ﻟﺤﻈﻪ ﺻﻔﺮٔ ،
ٔ
زﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﻣﺒﺪأ زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ( … ، t ۱۰s ،و  t ۵۰sﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻳﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺧﻄﯽ ﮐﻪ
از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد را رﺳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
)x (m
)t(s
)x(m
ﭼﻮن راﺑﻄﻪ داده ﺷﺪه ﻣﻌﺎدﻟﻪ
٤
240
ﻳﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮاى رﺳﻢ
200
١
٨
ﻧﻤﻮدار آن ،داﺷﺘﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻓﻰ
160
120
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدن ﻣﮑﺎن در دو
٢
١٢
80
ﻟﺤﻈﻪ  t ۰و  t ۵۰sﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺗﻮان
٣
١٦
40
ﻧﻤﻮدار را رﺳﻢ ﻧﻤﻮد.
)t (s
ب(

٢

٤

٢٤

٥

50

40

30

20

0

10

t i = 0s ⇒ x i = 40m


 ⇒ ∆x = x f − x i = 2440 − 40 = +2400m
t f = 600s ⇒ x f = 4 × 600 + 40 = 2440m 
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٢ـ  ٢ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪ اﻱ

ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ.
ﺷﮑﻞ ۲ــ  ۸ﻣﮑﺎن ﺧﻮدروﻳﯽ را ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ در دو ٔ

)x(m

700

0

−500

ﺷﮑﻞ ۲ــ  ٨ــ ﻣﮑﺎن ﺧﻮدرو در دو ﻟﺤﻈﮥ ﻣﺘﻔﺎوت

∆x

اﻧﺪازه x x ۷۰۰ ( ۵۰۰) ۱۲۰۰m
ﻟﺤﻈﻪ  t ۶۰sﺑﻪ
ﻟﺤﻈﻪ  t ۰ﺗﺎ ٔ
اﻳﻦ ﺧﻮدرو از ٔ
ٔ
در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  xﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  ٢٠mدر ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  xﺟﺎﺑﻪﺟﺎ

ﺷﺪه اﺳﺖ ) . (1200m = 20m / sدر ﻓﻴﺰﻳﮏ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
60s

ﺟﺴﻢ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ و آن را ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
)٢ــ(٢

ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ
ــــــــــــــــــ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻣﺎن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ

ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ را ﺑﺎ  ،∆xزﻣﺎن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ را ﺑﺎ  ∆tو ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﺎ  vﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻴﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
راﺑﻄﻪ ٢ــ ۲را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ٔ
∆x
∆t

)٢ــ(٣

=v

راﺑﻄﻪ ٢ــ ٣ﻳﮑﺎی  ،∆xﻣﺘﺮ ) ،(mﻳﮑﺎی  ،∆tﺛﺎﻧﻴﻪ ) (sو ﻳﮑﺎی  ، vﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ) (m /sاﺳﺖ.
در
ٔ
اﻟﺒﺘﻪ ﻳﮑﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ  mil/h ،km/hو …  .ﺗﻮﺟﻪ دارﻳﻢ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮک ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ آن ﻫﻢ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎﻝ 2ـ 3

ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ،ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن ﺧﻮدروﻳﯽ ﮐﻪ روی ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻟﻒ( ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮدرو در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ زﻳﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
١ــ از  t ۰ﺗﺎ t ۲s
٢ــ از  t ۰ﺗﺎ t ۴s
٣ــ از  t ۲sﺗﺎ t ۴s
۴ــ از  t ۲sﺗﺎ t ۵s
۵ــ از  t ۳sﺗﺎ t ۵s
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎزه ﻫﺎی
ب( از
ٔ
)t (s
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ای ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﺪ؟
2
3
4
5
٣٠

)x (m

125
100
75
50
25
1

0

ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺭﺍﺳﺖ

ﭘﺎﺳﺦ:

∆x 100 − 0
=
= 25 m s
= ٢) vــ اﻟﻒ
∆t
4 −0

٤) v = ∆x = 125 − 50 = 25 m sــ اﻟﻒ
∆t

5 −2

∆x 50 − 0
= ١) vــ اﻟﻒ
=
= 25 m s
∆t 2 − 0
∆x 100 − 50
=
= 25 m s
∆t
4−2

= ٣) vــ اﻟﻒ

∆x 125 − 75
=
= 25 m s
∆t
5−3

=  ٥) vــ اﻟﻒ

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ،درﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮدرو
ب( از
ٔ
ﻫﻤﻪ ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو ،ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
در ٔ
ﻣﺜﺎﻝ 2ـ 4

ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﻤﻮدارﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ روی ﺧﻂ
راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻟﻒ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ،ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ و
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﺟﺪول زﻳﺮ را
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
اﻧﺪازه ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ،در ﺟﺪول،
ٔ
ب( در ﮐﺪام ٔ
اﻧﺪازه ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﻴﻨﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و در ﮐﺪام ﻳﮏ
ٔ
پ( در ﮐﺪام ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ در ﺟﺪول ،ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  xو در ﮐﺪام ﺑﺎزه ﻫﺎ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺧﻼف
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  xاﺳﺖ؟
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎزه ﻫﺎی
ت( از
ٔ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ای ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
اﻟﻒ(
ــ
ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ

)v (m/s

)∆x(m

+١

+٢

-١

-٢

از  t = ۲sﺗﺎ t = ۴s

-١٥

-٤٥

از  t = ۲sﺗﺎ t = ۵s

-٢

-٤

از  t = ۳sﺗﺎ t = ۵s

از =  tﺗﺎ t = ۲s
از =  tﺗﺎ t = ۴s

)x (m

20
15
10
5
)t (s

5

4

3

2

0

1

−5
−10
−15
−20
−25

ــ
)v (m/s

)∆x(m

ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ
از =  tﺗﺎ t = ۲s
از =  tﺗﺎ t = ۴s
از  t = ۲sﺗﺎ t = ۴s
از  t = ۲sﺗﺎ t = ۵s
از  t = ۳sﺗﺎ t = ۵s
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اﻧﺪازه ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﻴﻨﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎزه  t ۰sﺗﺎ t ۴s
ﺑﺎزه  t ۳sﺗﺎ ،t ۵s
ٔ
اﻧﺪازه ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ،و در ٔ
ٔ
ب( در ٔ
پ( در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  xو در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  xاﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،درﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮدرو در ﺑﺎزه ﻫﺎی
ت( از
ٔ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۲ــ۹ــ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺞ ﺧﻮدرو در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ،

اﻧﺪازۀ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺤﺮک در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن ﻳﺎ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﺴﻴﺮ را ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .در
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ٢ــ ۳ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪای
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ٢ــ  ۴ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﺘﺤﺮک در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ دارﻳﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺞ
اﻧﺪازه ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺧﻮدرو را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﮐﺘﺎب ﻓﻴﺰﻳﮏ
ﺧﻮدرو )ﺷﮑﻞ ۲ــ (۹در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ،
ٔ
ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ.
ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای را از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﻢ و آن را ﺑﺎ  vﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻴﻢ.
ﻳﮑﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای در  ،SIﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ) (m/sاﺳﺖ .ﺟﺪول ٢ــ ،١ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺟﺪول ٢ــ١ــ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ

ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻠﺰون

١ -٣m/s

راه رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻳﻊ

٢m/s

دوﻧﺪه ِ
دوی ﺳﺮﻋﺖ

١ m/s

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺧﻮدرو در ﺑﺰرﮔﺮاه

٣ m/s

ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎﺗﻮره ای ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﻫﻮا

٥ m/s

ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ

m/s

١

ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در ﻣﺪار

m/s

٣

ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻀﺎﭘﻴﻤﺎی ﺧﺎص

٨٣ m/s

ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺪاری زﻣﻴﻦ

٢/٩٨×١ ٤m/s

ﺳﺮﻋﺖ دﻧﺒﺎﻟﻪ دار ﻫﺎﻟﯽ

٤/١٧×١ ٤m/s

ﺳﺮﻋﺖ اﻟﮑﺘﺮون در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪاری
ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر در ﺧﻸ ﻳﺎ ﻫﻮا

٣٢

٢×١ ٦m/s
٣/ ×١ ٨ m/s

ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺭﺍﺳﺖ
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ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ــ زﻣﺎن ﻳﮏ ﺧﻮدرو ﮐﻪ روی ﻣﺴﻴﺮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮر  xدر ﺣﺎل
ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

)x (m

20
16
12
8
4

)t (s

10

9

7

8

6

5

4

3

2

1

0
−4
−8

اﻟﻒ( در ﭼﻪ ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﻮدرو در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  xدر ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﻮدرو در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  xدر ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ب( در ﭼﻪ ٔ
پ( در ﭼﻪ زﻣﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﺧﻮدرو ﺗﻮﻗﻒ ﻟﺤﻈﻪ ای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ت( در ﭼﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺧﻮدرو در ﺣﺮﮐﺘﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ داده اﺳﺖ؟
ث( ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو را در ﻟﺤﻈﺎت  t٤ ١٠s ،t٣ ٧s ،t٢ ٦s ، t١ ٢sﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  t ٠sﺗﺎ  t ۱۰sﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
ج( در ٔ
ﭘﺎﺳﺦ:
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  t ٠sﺗﺎ  t ٥sو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  t ٨sﺗﺎ .t ١٠s
اﻟﻒ( در ٔ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  t ٥sﺗﺎ .t ٨s
پ( در ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی  t ٥sو .t ٨s
ب( در ٔ
ت( در ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی  t ٥sو .t ٨s
ث( t ۲ ۶s ⇒ v٢ ۴m/s
t ۱ ۲s ⇒ v۱ ۱۲m/s
t ۴ ۱۰s ⇒ v۴ ۴m/s
t ۳ ۷s ⇒ v۳ ۲m/s
ج(
t i = 0s ⇒ vi = +20m/s 
 ⇒ ∆v = vf − vi = 4 − 20 = −16 m/s
t f = 10s ⇒ vf = +4 m/s 
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در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺧﻂ راﺳﺖ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،در ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﻒ( ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ــ زﻣﺎن را ﺑﺮای آن رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ.
ب( از روی ﻧﻤﻮدار در ﻣﻮرد ٔ
٥

٤

٣

٢

١

)t(s

١/٥

١/٦

١/٥

١/٢

/٧

)v(m/s

٣٣

ﻓﺼﻞ 2

٢ـ ٣ﺣﺮکﺖ ﻳکﻨﻮاﺧﺖ

ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮروی ﺧﻂ راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻳﮑﺴﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ آن ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﻳﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺑﺰرﮔﺮاه و در ﻣﺴﻴﺮی
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن ،ﻳﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ
ﻟﺤﻈﻪ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ۲ــ ۱۰و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ٔ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:
∆x
∆t

)٢ــ(٤
راﺑﻄﻪ ٢ــ ٤ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
از ٔ
)٢ــ(٥

=v=v⇒v

vΔt

ﻟﺤﻈﻪ  tدر ﻣﮑﺎن  xﺑﺎﺷﺪ:
اﮔﺮ ﻣﺘﺤﺮک در ٔ
ﻟﺤﻈﻪ  t ٠در ﻣﮑﺎن  x۰و در ٔ
)v(t ۰
و ﻳﺎ:

Δx

x x۰

x vt x۰

)٢ــ(٦

در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﻪ آن را ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ x ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ )v ،(mﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ t ،(m/s) ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﻴﻪ ) (sو  x۰ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ) (mاﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻣﮑﺎن
) (x۰, xﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮﻋﺖ ) (vﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  xﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ و در
ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
x
x

x0

t

o

t

)x(m

x

ﺷﮑﻞ ۲ــ۱۰ــ ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن  xو v

x0

x =0

)ﻣﺒﺪأ ﻣﺤﻮر (x
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ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎری ﮐﻪ روی ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،در  SIﺑﻪ ﺻﻮرت ۲۰t ۲۰۰۰
ٔ
اﺳﺖ) .ﻣﺒﺪأ ﻣﺨﺘﺼﺎت ،اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
اﻟﻒ( ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎر ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﭼﻨﺪ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ؟
٣٤

x

ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺭﺍﺳﺖ

ب( ﻣﮑﺎن ﻗﻄﺎر در  t ۱۰۰s، t ۰sو  t ۵۰۰sرا ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ و ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
پ( اﮔﺮ ﻗﻄﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ،در ﻣﺪت  ۱/۵ hﭼﻨﺪ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﭘﻴﻤﺎﻳﺪ؟
درﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  t ۰sﺗﺎ  t ۶۰۰sرﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ت( ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن ﻗﻄﺎر را
ٔ
ﭘﺎﺳﺦ:
راﺑﻄﻪ ٢ــ  ۶ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎر  ٢٠ m/sاﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
اﻟﻒ( ﺑﺎ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎر ﺑﺎ ٔ
ٔ
ٔ
0 / 001km
km
= 20× 3 / 6
= 72km / h
1
h
h
3600

ب(

×20m / s = 20

)x (km

t ۰s → x ۲۰۰۰m ۲km

16
14

t ۱۰۰s → x ۲۰ *۱۰۰ ۲۰۰۰ ۴۰۰۰m ۴km
t ۵۰۰s → x ۲۰ * ۵۰۰ ۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰m ۱۲km
Δx vΔt → Δx ۷۲km/h * ۱/۵h ۱۰۸km
پ(
ت(

12
10
8
6
4
2

)t (s

500

600

400

300

200

0

100
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ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﺴﻴﺮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﻒ( ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ــ زﻣﺎن را ﺑﺮای آن رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ب( ﺷﺨﺺ در ﻣﺒﺪأ زﻣﺎن ) (t ۰sدر ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻗﺮار دارد؟
پ( ﺷﺨﺺ در ﻣﺪت  ٥ minﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﻓﺎﺻﻠﻪ ٢٠ﻣﺘﺮی
ت( در ﭼﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺷﺨﺺ در
ٔ
ﻣﺒﺪأ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
اﻟﻒ(
∆x 60
= 2m / s

ب(
پ(

30

۴۰m

=

∆t

)x (m

80
60
40
20
)t (s

60

50

40

30

20

0

10

−20
−40
−60

)V(m/s

2/5

=v=v

1/5

t ۰ s → x۰

v.Δt ۲ * (۵ * ۶۰) ۶۰۰m
ت( در ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی  t ۱۰sو .t ۳۰s

2

Δx

1
0/5
)t (s

60

50

40

30
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ﺗﻤﺮﻳﻦ 2ـ4

ﻟﺤﻈﻪ  t۱ ۵sدر ﻣﮑﺎن  x۱ ۶mو در
ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﺴﻢ در
ٔ
ﻟﺤﻈﻪ  t۲ ۲۰sدر ﻣﮑﺎن  x۲ ۳۶mﺑﺎﺷﺪ،
ٔ
ﻟﺤﻈﻪ  t ٠و ﺳﺮﻋﺖ آن را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.
اﻟﻒ( ﻣﮑﺎن ﻣﺘﺤﺮک در ٔ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ب(
ٔ
پ( ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﻤﺮﻳﻦ 2ـ5

ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن دو ﻣﺘﺤﺮک  Aو  Bرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻫﺮ ﻳﮏ از آﻧﻬﺎ را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻴﺪ ،ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ــ زﻣﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ و
ٔ
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺮ ﻳﮏ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

)x (m
B

24
20
16
12
8

A

4
)t (s

5

4

3

2

1

0

٢ـ ٤ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺷﺘﺎب ﻟﺤﻈﻪ اﻱ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدرو از ﺣﺎل ﺳﮑﻮن ﺑﻪ راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺞ ﺧﻮدرو ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و درﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺮدن ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .در اﻳﻦ
ﻣﻮارد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺤﺮک ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺘﺎﺑﺪار ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ.
در ﻓﻴﺰﻳﮏ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ،ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﻳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ:
)٢ــ(۷

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ
زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ

ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ را ﺑﺎ  ، Δvﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ را ﺑﺎ  Δtو ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﺎ  aﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻴﻢ.
راﺑﻄﻪ ٢ــ ٧را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ٔ
)٢ــ (٨

∆v v f − v i
=
tf −ti
∆t

=a

راﺑﻄﻪ ٢ــ  ٨ﻳﮑﺎی  ،Δvﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ) ،(m/sﻳﮑﺎی  ،Δtﺛﺎﻧﻴﻪ ) (sو ﻳﮑﺎی  ، aﻣﺘﺮ ﺑﺮﻣﺠﺬور
در
ٔ
ﺛﺎﻧﻴﻪ ) (m/s۲اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ دارﻳﻢ ﮐﻪ ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ،ﻫﻢ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
٣٦

ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺭﺍﺳﺖ

درﺧﻮدروﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۹۰km/hﻳﺎ در ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۹۰۰km/hﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭻ
ﺣﺴﯽ از اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪارد .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﻮدرو ﻳﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ دﻫﺪ ،اﻳﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮرا ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آن وﺣﺸﺖ زده ﺷﻮﻳﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻴﺠﺎن اﻳﺠﺎد
ﺷﺪه ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮار ﺷﺪن در وﺳﺎﻳﻞ ﺷﻬﺮﺑﺎزی ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺷﺘﺎب ﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺜﺎﻝ 2ـ 8

ﻟﺤﻈﻪ
ﻟﺤﻈﻪ  t۲ ۴۵sﺑﺮاﺑﺮ  ۲۰m/sاﺳﺖ .ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺑﻴﻦ دو ٔ
ﻟﺤﻈﻪ  t۱ ۲۰sﺑﺮاﺑﺮ  ۱۰m/sو در ٔ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ در ٔ
 t۱و  t۲ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
∆v
20 − 10 10
= ⇒a
=
= 0 / 4m / s2
∆t
45 − 20 25

ﭘﺎﺳﺦ:

=a

ﻣﺜﺎﻝ 2ـ 9

وﻗﺘﯽ ﻣﻠﺨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﭙﺮد ،ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎﻳﺶ ،از زﻣﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﺷﺘﺎب روﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮداری از ﻣﻠﺦ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻠﺦ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۰/۰۱۳sﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورد و در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺪت ﺳﺮﻋﺘﺶ
 ٣m/sﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻠﺦ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
∆v vf − vi
3 −0
2
=
=
= 231m / s
∆t
∆t
0 / 013

ﭘﺎﺳﺦ:

=a

ﻣﺜﺎﻝ 2ـ 10
)v (m/s

ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ــ زﻣﺎن
ﺑﺮای ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ در
ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺘﺶ ﺗﺎ
از
ٔ
 ۲۰sﭘﺲ از اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ در ﺷﮑﻞ
روﺑﻪ رو رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

60
50
40
30
20
10

)t (s

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

٣٧

0

ﻓﺼﻞ 2

اﻟﻒ( ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮدرو را در ﻫﺮﻳﮏ از ﺑﺎزه ﻫﺎی
زﻣﺎﻧﯽ زﻳﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
١ــ  t۱ ٠sﺗﺎ t٢ ٢s
٢ــ  t٣ ٤sﺗﺎ t٤ ١٤s
٣ــ  t٤ ١٤sﺗﺎ t٥ ۲۰s
ب( در ﮐﺪام ﻳﮏ از ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ،در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ،ﺷﺘﺎب
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و در ﮐﺪام ﻳﮏ ﮐﻤﻴﻨﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ:

∆v 55 − 25
=a
=
= +3 / 0m / s 2
14 − 4
∆t

١) a = ∆v = 15 −0 = +7 / 5m / s 2ــ اﻟﻒ

)٢ــ اﻟﻒ

∆t

2 −0

∆v 60 − 55
=
= +0 / 8 m / s 2
∆t 20 − 14

= ٣) aــ اﻟﻒ

ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  t٤ ١٤sﺗﺎ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  t۱ ٠sﺗﺎ  ، t٢ ٢sﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ،و در ٔ
ب( در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ،در ٔ
 ، t٥ ۲۰sﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﻴﻨﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎﻝ 2ـ 11

راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ و زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری ﮐﻪ در ﺑﺨﺸﯽ از ﻳﮏ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ v ۲t ۴ ،اﺳﺖ،
ٔ
ﮐﻪ  tﺑﺮﺣﺴﺐ  sو  vﺑﺮﺣﺴﺐ  m/sاﺳﺖ.
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  t۱ ٠sﺗﺎ  t٢ ۱۲sرا ﺑﮑﺸﻴﺪ.
اﻟﻒ( ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ــ زﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار در ٔ
ب( ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ زﻳﺮ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ:
 t۱ ٠s (١ﺗﺎ t٢ ۴s
 t۲ ۴s (٢ﺗﺎ t۳ ۸s
 t۳ ۸s (٣ﺗﺎ t۴ ۱۲s
پ( ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﻨﺪ ب را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ:
)V (m/s
اﻟـﻒ( ﺳـﺮﻋـﺖ ﻣـﻮﺗﻮرﺳـﻮار در ﻟـﺤـﻈﻪ ﻫـﺎی
 t۳ ۸s، t۲ ۴s ، t۱ ۰sو  t۴ ۱۲sرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
28
24
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ و زﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻳﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ٔ
20
از ﻧﻘﺎط ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ــ زﻣﺎن را ﻣﯽ ﮐﺸﻴﻢ.
16
12

١٢

٨

٤

٢٨

٢

١٢

٣٨

)t(s
٤

)v(m/s

8
4
0

)t (s

12

10

8

6

4

2

ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺭﺍﺳﺖ

∆v 20 − 12
=
= +2m / s 2
∆t
8 −4

∆v 12 − 4
=
= +2m / s 2
∆t
4 −0

= ١) aــ ب

∆v 28 − 20
=
= +2m / s 2
∆t 12 − 8

= ٣) aــ ب

= ٢) aــ ب

پ( از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﻨﺪ ب ،درﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار
در اﻳﻦ ﺑﺎزه ﻫﺎ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﺷﺘﺎب ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار ،ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
ﺷﺘﺎب ﻣﺘﺤﺮک در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن ﻳﺎ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ
از ﻣﺴﻴﺮ را ﺷﺘﺎب ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ۲ــ ۱۱ﮐﻪ ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ
در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺷﺘﺎب ﻟﺤﻈﻪ ای
ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ درﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل
۲ــ ۱۰ﮐﻪ ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ ،ﺷﺘﺎب ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﺘﺤﺮک در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ .در
ﮐﺘﺎب ﻓﻴﺰﻳﮏ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺘﺎب ﻟﺤﻈﻪ ای
ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ .ﺷﺘﺎب ﻟﺤﻈﻪ ای را ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺑﺮای
ﻟﺤﻈﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﺷﺘﺎب ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺘﺎب ﺟﺴﻢ در ﻳﮏ ٔ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺷﺘﺎب ﻟﺤﻈﻪ ای را ﺑﺎ  aﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻴﻢ و
ﻳﮑﺎی آن در  ،SIﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﺛﺎﻧﻴﻪ ) (m/s۲اﺳﺖ .ﺟﺪول
۲ــ ۲ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺘﺎب ﻫﺎی ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺟﺪول ۲ــ۲ــ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺘﺎب ﻫﺎی ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ
ﺷﺘﺎب ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻨﮕﺎم ﻳﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎ ﭘﺎ

٣ × ١ ٣m/s٢

ﺷﺘﺎب ﮐﮏ )ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺸﺮه( در اﺑﺘﺪای ﭘﺮش

٢ × ١ ٣m/s٢

ﺷﺘﺎب ﺗﺼﺎدف ﺧﻮدرو )ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ١ km/hﺑﺎ دﻳﻮار(

١ × ١ ٣m/s٢

ﺷﺘﺎب )ﺣﺪاﮐﺜﺮ( ﭼﺘﺮﺑﺎز در ﻟﺤﻈ ٔﻪ ﺑﺎز ﺷﺪن ﭼﺘﺮ

٣/٢ × ١ ٢m/s٢

ﺷﺘﺎب ﺳﻘﻮط آزاد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ

٢/٧ × ١ ٢m/s٢

ﺷﺘﺎب )ﺣﺪاﮐﺜﺮ( ﭘﺮﺗﺎب اﻧﻔﺠﺎری ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ

١/٥ × ١ ٢m/s٢
٩/٨ m/s٢

ﺷﺘﺎب ﺳﻘﻮط آزاد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ

٨ m/s٢

ﺷﺘﺎب ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻮدرو

١/٧ m/s٢

ﺷﺘﺎب ﺳﻘﻮط آزاد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺎه

ﻣﺜﺎﻝ 2ـ 12

ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ــ زﻣﺎن
ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ روی ﻣﺴﻴﺮی
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺘﺎب ﻣﺘﺤﺮک را در
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی داده ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ .ﺗﻮﺟﻪ دارﻳﻢ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ــ زﻣﺎن در ﻳﮏ ٔ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺘﺎب ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﺎ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ در آن ٔ
اﻟﻒ( t ۲s
ب( t ۷s
پ( t ۱۰s

)v (m/s

40
30
20
10
)t (s

14

12

10

8

6

4

2

٣٩

0

ﻓﺼﻞ 2

ﭘﺎﺳﺦ:
اﻟﻒ(

∆v 20 − 20
=
=0m / s2
∆t
5 −0

=a=a

ب(

∆v 40 − 20
=
= +5 m / s 2
∆t
9− 5

=a=a

پ(

∆v 0 − 40
=
= −10 m / s 2
∆t 13 − 9

=a=a

در ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺘﺎب ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،ﺷﺘﺎب در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  xاﺳﺖ و در ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺘﺎب ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ،
ﺷﺘﺎب در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  xاﺳﺖ.
٢ـ ٥ﺣﺮکﺖ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ

v

v

v0
t

t

o

ﺷﮑﻞ ۲ــ ١١ــ ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ــ

ﻫﺮﮔﺎه در ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺷﺘﺎب در ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺣﺮﮐﺖ را ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﻢ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ــ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ اﺳﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ٢ــ  ( ١١در
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻳﻌﻨﯽ:
ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﺷﺘﺎب در ﻫﺮ ٔ
ﻟﺤﻈﻪ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﺤﺮک در ﻫﺮ ٔ
)٢ــ(٩

ﻟﺤﻈﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد  v۰و
راﺑﻄﻪ )٢ــ t ۰ (۹و  t tﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت  vﺳﺮﻋﺖ در ٔ
اﮔﺮ در ٔ
ﻟﺤﻈﻪ  tﺑﺎ ﻧﻤﺎد  vاﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
 vﺳﺮﻋﺖ در ٔ
v − v0
t

زﻣﺎن در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﺮض

ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن  vو a

=a

)٢ــ(١٠
v at v۰
دﻳﺪﻳﻢ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ ،ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ــ زﻣﺎن ﻳﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ دو ﻟﺤﻈﻪ ،ﻧﺼﻒ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی آن دو
ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ:
)٢ــ(١١

ﻣﺜﺎﻝ 2ـ13

ﻗﻄﺎری زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ از ﻳﮏ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،در اﻣﺘﺪاد رﻳﻞ ﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ  ۱m/s۲ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ۲۰m/s
ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﻟﻒ( ﭼﻪ ﻣﺪت ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﺳﺪ؟
ب( ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺎر در اﻳﻦ ﻣﺪت ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
پ( ﻗﻄﺎر در اﻳﻦ ﻣﺪت ﭼﻘﺪر ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
٤٠

v − vi
a=a= f
tf −ti

vi + vf
2

=v

حرکت در خط راست

پاسخ:
الف)

20 − 0
∆v
=⇒ 1
⇒ ∆t = 20s
∆t
∆t

=a

ب)

v i + v f 0 + 20
=
= 10m / s
2
2

=v

پ)

∆x
∆x
= ⇒ 10
⇒ ∆x = 200m
∆t
20

=v

مثال ٢ـ14

جاده مستقىم و خشک با سرعت  24m/sدرحرکت است .راننده با دىدن مانعی ترمز می کند .اگر
خودروىی در ىک ٔ
اندازه شتاب منفی خودرو هنگام ترمز  8m/s2باشد،
ٔ
الف) چقدر طول می کشد تا خودرو باىستد؟
لحظه ترمز تا اىست کامل ،خودرو چقدر پىش می رود؟
ب) از ٔ
لحظه ترمز تا اىست کامل را رسم کنىد.
پ) نمودار سرعت ــ زمان خودرو از ٔ
پاسخ:
)V(m/s
پ)
الف)
v at v0
0 8t 24 ⇒ t 3s
ب)

v i + v f 24 + 0
=
= 12m / s
2
2
∆x
∆x
=v
= ⇒ 12
⇒ ∆x = 36m
∆t
3 −0

24
16

=v

8
)t (s

3

2

1

رابطه رىاضی مىان مکان و زمان در حرکت با شتاب ثابت ،با استفاده از
برای به دست آوردن
ٔ
رابطه های 2ــ 3و 2ــ  11دارىم:
و از آنجا می توان نوشت:
(2ــ)12

∆x v i + v f
=
∆t
2

vi + vf
∆t
2

=v

= ∆x

لحظه
لحظه  tو سرعت در ٔ
بازه  Δtو  vو  vبه ترتىب سرعت در ٔ
در اىن رابطه  Δxجابه جاىی در ٔ
 tاست .اگر متحرک در
لحظه
لحظه  t 0در مکان  x x0و دارای سرعت  v v0باشد و در
ٔ
ٔ
 t tدر مکان  x xو دارای سرعت  v vباشد ،دارىم:
v + v0
t
2

= x − x0

41

0
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راﺑﻄﻪ ٢ــ١٠
و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ٔ

at + v 0 + v 0
= x − x0
t
2

1
x = at 2 + v 0t + x 0
2

)٢ــ(١٣
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ
ٔ
ﻣﺜﺎﻝ 2ـ15

ﻳﮏ ﻧﻮع ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎی ﺟﺖ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ  ۲/۵m/s۲ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ روی ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از  ۴۰sاز روی ﺑﺎﻧﺪ
ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ در ٔ
ب( ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﭘﻴﺶ از ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای را ﻣﯽ ﭘﻴﻤﺎﻳﺪ؟
پ( ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ:
v = at + v 0 = 2 / 5 × 40 + 0 = 100m / s
اﻟﻒ(
1
1
1
ب( x = at 2 + v 0t + x 0 ⇒ ∆x = at 2 + v 0t = × 2 / 5 × 402 + 0 = 2000m
2
2
2
1
ﻣﻌﺎدﻟﻪ x = at 2 + v 0t + x 0
پ(ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ٔ
2

)x (m

و ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ  ،x۰ ۰ﻣﮑﺎن ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ را در ﭼﻨﺪ
ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ٔ

2000
1750
1500

٤

٣

١١٢٥

٢

٢

٥

١

١٢٥

)t(s

1250

)x(m

1000
750
500
250
)t (s

٤٢

40

30

20

10

0

ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺭﺍﺳﺖ

اﺳﺖ:

راﺑﻄﻪ رﻳﺎﺿﯽ ﺑﻴﻦ ﻣﮑﺎن و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ
ﺑﺮای ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ٔ
)٢ــ(١۴

)v 2 − v 02 = 2a(x − x 0

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 2ـ 1

راﺑﻄﻪ ۲ــ ١٤را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖٔ ،
ﻣﺜﺎﻝ 2ـ16

در ﻳﮏ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺼﺎدف ،ﺧﻮدروﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۵۴km/hﺑﺎ دﻳﻮاری ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﻠﻮی ﺧﻮدرو  ۰/۴mﻓﺮو ﻣﯽ رود ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ اﻳﺴﺘﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﻢ ﺷﺘﺎب ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو در ﻣﺪت زﻣﺎن
ﺑﺮﺧﻮرد ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻟﻒ( اﻳﻦ ﺷﺘﺎب ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ب( ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
54 × 1000
= v 0 = 54k m / h
m / s = 15m / s
3600
اﻟﻒ(
)v 2 − v 02 = 2a(x − x 0

0 − 15 2 = 2a ×0 / 4 ⇒ a  −280m/s 2

ب(

v = at + v 0
0 = −280t + 15 ⇒ t  0 / 05s

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮدرو ،ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﻴﺐ
ﮐﻴﺴﻪ ﻫﻮا او را ﻧﮕﻪ دارد.
ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﻳﻤﻨﯽ ﻳﺎ ٔ

٤٣
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ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 2ـ 1

وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم:
ﻣﻴﻠﻪ ﭘﺮده ﺑﻪ ﻃﻮل  ٢mﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺗﺨﺘﻪ ﺷﻴﺎردار ﻳﺎ ٔ
١ـ ٔ
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺷﻴﺸﻪ ای )ﺗﻴﻠﻪ( ﻳﺎ ﻓﻠﺰی
٢ـ ٔ
٣ـ زﻣﺎن ﺳﻨﺞ )ﮐﺮﻧﻮﻣﺘﺮ(
٤ـ ﻣﺘﺮ ﻧﻮاری

ﺷﺮح آزﻣﺎﻳﺶ :ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ روی
ﭘﺮده ﺷﻴﺐ دار ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﺷﺘﺎب را ﺑﺮای
ٔ
ﻣﻴﻠﻪ ٔ
ﻃﻮل راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:
وﺳﻴﻠﻪ در دﺳﺘﺮس
١ــ ﻳﮏ ﺳﺮ ﻣﻴﻠﻪ را روی ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب و ﻳﺎ ﻫﺮ
ٔ
ﻃﻮری ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﻠﻪ از زﻣﻴﻦ ﺣﺪود  ١٠ﺗﺎ  ٢٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻦ
٢ــ ﮔﻠﻮﻟﻪ را در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ٔ
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺧﻂ ﮐﺶ ،ﻣﺪاد ﻳﺎ … ﺟﻠﻮی ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪن آن را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
اوﻟﻴﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
٣ــ
ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱/۰۰ mاز ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ٔ
ٔ
٤ــ ﮔﻠﻮﻟﻪ را رﻫﺎ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎن آن را اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺧﻄﺎی آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی را ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺗﮑﺮار و ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ.
٥ــ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﺮای ﻃﻮل راه ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ را در ﺟﺪول ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع
ﺗﻮﺟﻪ :در اﺟﺮای اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻴﻠﻪ را ﻣﻤﺎس ﺑﺮ دﻳﻮار ﻳﺎ ﻳﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺨﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و آن ﮔﺎه ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱/۲۰m ،۱/۰۰mو … از اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻴﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ را روی ﻣﻴﻠﻪ و در
ٔ
1 2
at
2

راﺑﻄﻪ
 ۶ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ٔ
۷ــ ﻧﻤﻮدار  ۲xﺑﺮﺣﺴﺐ  t۲را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

=  ، xﺷﺘﺎب را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺟﺪول ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ.

)2x (m

ردﻳﻒ
١

١/

٣

١/٤

٢
٤
٥
) t2 (s2

٤٤

ﻣﺴﺎﻓﺖ )(m

٦

١/٢
١/٦
١/٨
٢/

زﻣﺎن )(s

a=۲x/ t۲

ﺍﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠّﻪ ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺍ َﻭی ﺳﻴﻨﺎ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ٣٥٩ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺩﺭ ﺍ َﻓﺸﻨﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﯽ ﺑﺨﺎﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ٤١٦
ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺩﺭ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ .ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛﯽ ﻫﻮﺷﯽ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ،ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻠﻮﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ  ١٦ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻛﺮﺩ .ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﺩﺭ
ﻓﻨﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩی ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٢٧٠ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﮔﺮﭼﻪ
ﺍﻣﺎ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻭ ﺍﺛﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺷﻔﺎ ﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺍﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﮔﻮﻧﮥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﭘﺰﺷﻜﯽ ﺍﺳﺖّ ،

ﺍﻭ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺯﻣﺎﻧﮥ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻳﻜﯽ ﺍﺯ
ﻦ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺮﺛﻘﺎﻝ ﻫﺎ
ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻓ ّ

ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﺩﻩ ﺍی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻫﺮﻡ ﻫﺎی ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﻛﺐ ،ﻗﺮﻗﺮﻩ ﻫﺎی ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﻛﺐ،
ﭼﺮﺥ ﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺍﺟﺰﺍی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪۀ ﺟﺮﺛﻘﺎﻝ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ

ِ
ﺧﻮﺩ ﺟﺮﺛﻘﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮﺍی ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎﺕ
ﺑﻪ
ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎ ،ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﻋﻼﻳﯽ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮی ﻓﻴﺰﻳﻚ
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪی ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮﺩ .ﺍﻭ ﺿﻤﻦ
ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻴﻖ ﺩﺭﺑﺎﺭۀ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻧﻈﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﻢ ،ﻣﺎﺩﻩ ،ﻫﻴﺄﺕ،
ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﮥ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ
ﺯﻣﺎﻥ ،ﻣﻜﺎﻥ ،ﻓﻀﺎ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ،ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻳﺎ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی
ّ
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻨﺸﺄ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ،ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺩﺭﺳﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﯽ

ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺍﺭﺳﻄﻮﻳﯽ ﺍﺯ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮﺩ.

ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻳﺮاﻧﻲ ـ اﺳﻼﻣﻲ

اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ

ﻓﺼﻞ 2

ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻯ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ

 ۱ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﮐﺪام ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ذره ای ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟
ب( v ۴t۲ ۲t ۶
اﻟﻒ( v ۳m/s
1
پ( v ۳t ۴
ت( v = t 2 + 5t
2
5
ث( v = − t + 8
3

)(1

ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع
 ۲ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﭼﻬﺎر ﻣﺴﻴﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ روی ﻫﺮﻳﮏ از آﻧﻬﺎ ﺟﺴﻤﯽ از ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻂ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﻴﻤﺎﻳﺪ.
ٔ
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن را در ٔ

)(2

اﻧﺪازه ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﺤﺮک در اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺴﻴﺮ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
اﻟﻒ(
ٔ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ
ب( ﻣﺴﻴﺮی را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺴﻢ در آن در ﻫﻤﻴﻦ ٔ
) (٢ﺑﺎﺷﺪ.

)(3

)(4

 ۳ﻇﺮﻓﯽ ﺣﺎوی ﻣﺎﻳﻊ رﻧﮕﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﭼﮑّﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ روی ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎزی ﮐﻮک ﺷﺪه ﻣﯽ ﮔﺬارﻳﻢ و آن را
درﺑﺎره ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﻮﮐﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮد؟
رد ﻗﻄﺮه ﻫﺎی ﻣﺎﻳﻊ رﻧﮕﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽ آورﻳﻢ .اﻟﻒ( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ّ
ٔ
رد ﻗﻄﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ را در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ب( اﮔﺮ ّ

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دو  ١٠٠ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
 ۴ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﮏ
ٔ
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t(s):
x(m):

ﻓﺎﺻﻠﻪ دوﻧﺪه ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺷﺮوع ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
در ﺟﺪول
ٔ
١٢/٥
١

١٢

٩٥

١١

٨٦

١

٧٧

ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن دوﻧﺪه را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
٤٦

٩

٦٧

٨

٥٨

٧

٤٨

٦

٣٨

٥

٢٩

٤

١٩

٣

١١

٢

٥

١

١

)t(s

)x(m

ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺭﺍﺳﺖ

 ۵ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ:
اﻟﻒ( ﻣﺘﺤﺮک ﭼﻨﺪﺑﺎر از ﻣﺒﺪأ ﻣﮑﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ب( در ﮐﺪام ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﺮک درﺣﺎل دورﺷﺪن از ﻣﺒﺪأ اﺳﺖ؟
پ( در ﮐﺪام ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﺮک در ﺣﺎل ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ اﺳﺖ؟
ت( ﺳﻮی ﺣﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ در ﭼﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻳﯽ؟
ث( ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻞ در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر xﻫﺎﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻼف آن؟

)x(m

)t (s

t3
t6

t4 t5

t1 t2

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ

)x (m

دوﻧﺪه دوی ﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
 ۱ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻳﮏ ٔ
ﺑﺮروی ﻳﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻟﻒ( ﺑﻴﻦ ﮐﺪام دو ﻧﻘﻄﻪ ،دوﻧﺪه ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ در ﺣﺎل دوﻳﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ب( ﺑﻴﻦ ﮐﺪام دو ﻧﻘﻄﻪ ،دوﻧﺪه اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ؟
ﻧﻘﻄﻪ  Aو  Bاز ﻧﻤﻮدار ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
پ( ﺳﺮﻋﺖ دوﻧﺪه را ﺑﻴﻦ دو ٔ
ﻧﻘﻄﻪ  Cو  Dﺣﺴﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
ت( ﺳﺮﻋﺖ دوﻧﺪه را ﺑﻴﻦ دو ٔ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  t۱ ۰ﺗﺎ  t۲ ۱۰۰۰sﺣﺴﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
ث( ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ دوﻧﺪه را در ٔ
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 ۲داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﻳﮏ ﻣﺎﻫﻮاره درﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﻳﯽ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﻮاره در ﻣﺪار ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻳﮑﯽ
از ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻀﺎﻳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗَﭗ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر در ﻓﻀﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮردﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎزﺗﺎب آن ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻣﻴﻨﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ زﻣﺎن رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻳﮏ ﺗﭗ  ۰/۳ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﻃﺮف
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﻫﻮاره از اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻣﻴﻨﯽ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟
ﺑﺎﺷﺪ،
ٔ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ روی ﺧﻂ راﺳﺖ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ در  SIﺑﻪﺻﻮرت  x ۳t ۴اﺳﺖ.
۳
ٔ
ﻟﺤﻈﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﻣﯽ رﺳﺪ؟
اﻟﻒ( ﭼﻪ ﻣﺪت ﭘﺲ از ٔ
ﻟﺤﻈﻪ  t ۱sدر ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد؟
ب( ﻣﺘﺤﺮک در
ٔ
ﻟﺤﻈﻪ  t ۱sو  t ۵sﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
پ( ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻴﻦ دو
ٔ
 ۴راﻧﻨﺪه ای ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ دو ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻣﯽ ﭘﻴﻤﺎﻳﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۵m/sراﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﺪت  ١٠دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ۲۰m/sﺑﻪ ﻣﺪت  ٣٠دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺴﻴﺮ را ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﮏ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۲m/sراﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻟﻒ( ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟
ب( ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ او در ﮐﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ؟
٤٧
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 ۵ﺳﺮﻋﺖ ﻳﮏ ﺧﻮدرو در ﻣﺪت  ٢٠ﺛﺎﻧﻴﻪ ،روی ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از  ۱۰m/sﺑﻪ  ۱۸m/sﻣﯽ رﺳﺪ.
اﻟﻒ( ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮدرو در اﻳﻦ ﻣﺪت ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ب( اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺘﺎب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﭼﻪ ﻣﺪت ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﻪ  ١٠٨ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ؟
 ۶ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻀﺎﭘﻴﻤﺎﻳﯽ  ٣٠ﺛﺎﻧﻴﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ  ١٢٠٠km/hﻣﯽ رﺳﺪ .ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ آن در اﻳﻦ ﻣﺪت ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ اﻳﻦ ﺷﺘﺎب
ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  g ۹/۸m/s۲اﺳﺖ؟
 ۷راﻧﻨﺪه ﺧﻮدروﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۷۲km/hدر ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻌﯽ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﭘﺲ از  ٨ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﯽ اﻳﺴﺘﺪ.
ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺮﮐﺖ از ٔ
ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﻴﻤﻮده اﺳﺖ؟
ب( اﮔﺮ در ﻣﺪت ﮐﻨﺪﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو ،ﺷﺘﺎب آن ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﺷﻮد ،ﺧﻮدرو ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ را ﺗﺎ ٔ
 ۸ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
اﻟﻒ( در ﭼﻪ ﻟﺤﻈﻪ ای دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺒﺪأ را دارد؟
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  xﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ب( در ﭼﻪ ٔ
پ( در ﭼﻪ ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  xﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ،دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ؟
ت( در ﭼﻪ ٔ
ث( ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار در ﮐﻞ ﻣﺪت ﺣﺮﮐﺖ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
 ۹ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ــ زﻣﺎن دو ﺧﻮدرو را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ روی
ﺧﻂ راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺮﻳﮏ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
اﻟﻒ(
ٔ
ب( اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ ،در ﭼﻪ ﻟﺤﻈﻪ ای دو
ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ؟
پ( در ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ دو ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،در ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

)x (m

100
80
60
40
20
)t (s

6

8 10 12 14

4

0

2
)x (m

600
B

450
300
150

A

)t (s

30

25

20

15

10

5

0
−150
−300

 ۱۰ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری در ﻳﮏ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ از ﺷﻬﺮ  Aﺑﻪ ﻃﺮف
ﺷﻬﺮ  Bدر ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار در ،t۱ ۱۵۰s
 ۱۸km/hو در  ۹۰km/h ،t۲ ۱۷۰sﺑﺎﺷﺪ،
اﻟﻒ( ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار در اﻳﻦ ﻣﺪت ﭼﻘﺪر و در ﭼﻪ ﺟﻬﺘﯽ اﺳﺖ؟
ب( اﮔﺮ در  ،t۳ ۱۸۰sﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار ﺑﻪ  ۷۲km/hﺑﺮﺳﺪ ،ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار ﺑﻴﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی  t۲و  t۳ﭼﻘﺪر و در ﭼﻪ ﺟﻬﺘﯽ اﺳﺖ؟
٤٨
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ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺭﺍﺳﺖ

 ۱۱ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ــ زﻣﺎن
ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮر  xدر ﺣﺮﮐﺖ
اﺳﺖ.
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار در
اﻟﻒ( در ﭼﻪ ٔ
ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻮر  xﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار در
ب( در ﭼﻪ ٔ
ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  xﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
)t (s
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18
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
پ( در ﭼﻪ ٔ
ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ت( در ﭼﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ث( ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار در ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی t ۰s
و  t ۲sو  t ۴sو  t ۱۴sو t ۱۸s
را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ج( ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ در  t ۴sو  t ۱۰sو  t ۱۶sرا ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
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 ۱۲ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ــ زﻣﺎن ﺧﻮدروﻳﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﺣﺎل
ﺳﮑﻮن ،روی ﻣﺴﻴﺮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻟﻒ( ﺷﺘﺎب در ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی  t ۱۰s ، t ۸s ، t ۳sو  t ۱۵sرا ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  t۱ ۰sﺗﺎ  t۲ ۲۰sرا ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
ب( ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ در ٔ
پ( ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮدرو در ﺑﺎزه ﻫﺎی  t۱ ۶sﺗﺎ  t۲ ۱۱sو  t۳ ۱۵sﺗﺎ
 t۴ ۲۰sرا ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
ت( ﺧﻮدرو در ﻫﺮﻳﮏ از ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ  t۱ ۶sﺗﺎ  t۲ ۱۱sو  t۲ ۱۱sﺗﺎ
 t۳ ۲۰sﭼﻘﺪر ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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 ۱۳ﺧﻮدروﻳﯽ در ﻣﺴﻴﺮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از  ٢٠ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺮﻋﺘﺶ ﺑﻪ  ۳۶km/hﻣﯽ رﺳﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  ١٠دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺘﺶ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭘﺲ از آن ﺗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از  ٥ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ در ﻣﺪت ﺗﺮﻣﺰ
ﮐﺮدن ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻟﻒ( ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ را در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﻴﺪ.
ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎ ٔ
ب( ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ــ زﻣﺎن را از ٔ

٤٩
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 ۱۴ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ روی ﻣﺤﻮر  xو ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺤﺮک در ﻣﮑﺎن ۱۰m
 ۱۸ km/hاﺳﺖ.
اﻟﻒ( ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ آن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ب( رﺳﻴﺪن از ﺳﺮﻋﺖ  ۴m/sﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۸ km/hﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ؟

 ۴m/s ،xو در ﻣﮑﺎن x ۱۹m
)V(m/s

 ۱۵ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ــ زﻣﺎن ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ را در  ٢٦ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻟﻒ( ﺷﺘﺎب در ﻫﺮﻳﮏ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎی  BC ، ABو  CDﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ٢٦ﺛﺎﻧﻴﻪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ب( ﺷﺘﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ در ٔ

D

)t (s

26

9
C

B

20
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6
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ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۷/۴۹m/sروﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﻘﺎر دارﮐﻮب
 ۱۶ﺳﺮ ﻳﮏ دارﮐﻮب در ﺣﻴﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻤﺎس ﻣﻨﻘﺎر آن ﺑﺎ ٔ
اﻧﺪازه  ،۱/۸۷mmﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻓﺮض آﻧﮑﻪ در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﻨﻪ درﺧﺖ و ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در آن ﺑﻪ
ﭘﺲ از ﺳﻮراخ ﮐﺮدن ٔ
ٔ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺘﺎب را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
 ۱۷ﺳﺮ ﻳﮏ ﻣﺎر زﻧﮕﯽ در ﺣﻴﻦ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻳﮏ ﻃﻌﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ٥٠m/s۲ﺷﺘﺎب ﺑﮕﻴﺮد .اﮔﺮ ﻳﮏ ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺘﺎﺑﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﻴﺪ ﺗﺎ از ﺣﺎل ﺳﮑﻮن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۰۰km/hﺑﺮﺳﺪ؟
ﺛﺎﻧﻴﻪ اول ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﺷﺘﺎب  ۸/۰m/s۲ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .اﻟﻒ( ﺳﺮﻋﺖ دوﻧﺪه را در ﭘﺎﻳﺎن  ۰/۷۵ sاول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ب(
 ۱۸ﻳﮏ دوﻧﺪه در ٔ ۰/۷۵
اﮐﻨﻮن ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ دوﻧﺪه ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۶/۰ m/sﺑﻪ دوﻳﺪن اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺧﻂ ﭘﺎﻳﺎن ﺣﺮﮐﺘﺶ را ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ ﮐُﻨﺪ
ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
اﻧﺪازه ﺷﺘﺎب ﻣﻨﻔﯽ دوﻧﺪه ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺧﻂ ﭘﺎﻳﺎن ۲/۰m/s۲ ،ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺧﻂ ﭘﺎﻳﺎن ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ دوﻧﺪه
ٔ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد؟ و در اﻳﻦ ﻣﺪت ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
 ۱۹ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ــ زﻣﺎن ﻳﮏ ﻣﺘﺤﺮک ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮدار ﺷﺘﺎب ــ زﻣﺎن ﻣﺘﺤﺮک را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
)v (m/s

)t (s
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٣

دﻳﻨﺎﻣﻴک

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻴﺪﻥ

ﺗﻮﺭ ﻣﺎﻫﻰﮔﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ

ﻧﻴﺮﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ؟

ﻣﺎﻫﻰ ﮔﻴﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ
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در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﺎ ﮐﻤﻴﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﺎن ،ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ،ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ و ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ
ﮐﻤﻴﺖ ﻫﺎ ،ﺣﺮﮐﺖ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﺮدﻳﻢ .دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻳﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺴﻢ ﺷﺘﺎب دار ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ از ﻃﺮح و ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺟﺴﻢ ﺳﺎﮐﻨﻰ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورد؟ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد؟ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺣﺮﮐﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ
در وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد؟ و … ﺧﻮددارى ﮐﺮدﻳﻢ.
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را ﻃﺮح ﮐﻨﻴﻢ و ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ .ﺑﺮاى ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ،ﺑﺎﻳﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﮐﻤﻴﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻴﺮو ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ.
٣ـ ١ﻧﻴﺮو

در ﮐﺘﺎب ﻫﺎى ﻋﻠﻮم دﺑﺴﺘﺎن و راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺑﺎ »ﻧﻴﺮو« آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻳﺪ .در ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻫﺎى روزاﻧﻪ
از اﻳﻦ واژه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ واژه ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ »ﻫﺮﮔﺎه
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺟﺴﻤﻰ را ﻫُﻞ دﻫﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﮑﺸﻴﻢ ،ﺑﻪ آن ﻧﻴﺮو وارد ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ« .ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺮو ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
در ﻣﻮرد »اﺛﺮ ﻧﻴﺮو ﺑﺮ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ« ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﻢ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 3ـ 1

در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺷﮑﻞ ﻫﺎى زﻳﺮ ،اﺛﺮى را ﮐﻪ ﻧﻴﺮو ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.

ث

٥٢

پ

ب

اﻟﻒ

ت

ج

چ

ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ

در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺮای آﻧﮑﻪ دوﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻴﺮو وارد ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً
ﻗﻔﺴﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﺮاى ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﮐﺘﺎب از ٔ
آن را ﺑﺮدارﻳﺪ .ﺑﺮاى اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮوى دﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دﺳﺖ و ﮐﺘﺎب ﻻزم اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺎزى ﻓﻮﺗﺒﺎل وﻗﺘﻰ ﺗﻮپ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻰ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺗﻮپ ﺑﻪ ﭘﺎى ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ
دﻳﮕﺮى ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮپ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﻧﻴﺮو وارد ﺷﻮد و ﻣﺴﻴﺮ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ
وﺟﻮد ﭘﺎ و ﺗﻮپ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎس ﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺮو وارد ﺷﻮد .اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮو ﺗﻤﺎس
ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 3ـ 2

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻴﺒﻰ را در ﺣﺎل اﻓﺘﺎدن
ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى زﻳﺮ را در ﮐﻼس ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻳﺪ:
اﻟﻒ( ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط ﺳﻴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ب( اﻳﻦ ﻧﻴﺮو را ﭼﻪ ﺟﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﺳﻴﺐ وارد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؟
پ( آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺐ و اﻳﻦ ﺟﺴﻢ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؟

ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺸﯽ ،ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ و اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از راه دور و ﺑﺪون ﺗﻤﺎس اﺟﺴﺎم ﺑﺎﻫﻢ اﺛﺮ
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﻧﻴﺮو وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﻳﮏ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر دور ﺑﺮ ﺳﻴﺎره ﻫﺎی
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺧﻮرﺷﻴﺪ از
ٔ
ٔ
آﻫﻦ رﺑﺎ ،از راه دور ﺑﻪ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ آﻫﻦ ﻧﻴﺮو وارد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﻣﻰ ﮐﺸﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻮرد ﻧﻴﺮو ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ:
اﻧﺪازه ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺴﻢ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
۱ــ ﻧﻴﺮو ﻋﺎﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ وارد ﺷﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ٔ
ﺟﻬﺖ آن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ً ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺴﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮو ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮک
در اﺛﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮو ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
۲ــ ﻧﻴﺮو ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ )ﺗﺄﺛﻴﺮ( دو ﺟﺴﻢ ﺑﺮ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
۳ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ دو ﺟﺴﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﻤﺎس دو ﺟﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ دو ﺟﺴﻢ از راه دور ﺑﺮ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮو وارد ﮐﻨﻨﺪ.
٥٣
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ﻧﻴﺮو ﮐﻤﻴﺘﻰ ﺑﺮدارى و داراى اﻧﺪازه و ﺟﻬﺖ اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎى روزاﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ
ﺟﺴﻤﻰ ﻣﺜﻼ ً ﻳﮏ ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺮوى ﺑﺰرﮔﯽ وارد ﮐﻨﻴﻢ .ﻣﺜﻼ ً
ﻫﻨﮕﺎم زدن ﭘﻨﺎﻟﺘﻰ در ﺑﺎزى ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ دروازه ﺑﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮپ را ﺑﮕﻴﺮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻧﻴﺮوى
ﺑﺰرگ ﺗﺮى ﺑﻪ ﺗﻮپ آن را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﺳﻮى دروازه ﺷﻮت ﮐﻨﻴﻢ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﺗﻮپ
رواﻧﻪ دروازه ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل
از دﺳﺘﺮس دروازه ﺑﺎن ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﺮو را در ﺟﻬﺘﻰ ﺑﺮ ﺗﻮپ وارد و ٔ
ﻣﻰ دﻫﻴﻢ دروازه ﺑﺎن ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺰرﮔﻰ )اﻧﺪازه( ﻧﻴﺮو را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺮوﺳﻨﺞ اﻧﺪازه ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﻢ .ﺷﮑﻞ ٣ــ ١ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﭼﻨﺪ ﻧﻮع
ﻧﻴﺮوﺳﻨﺞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻳﮑﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮو ،ﻧﻴﻮﺗﻮن )ﺑﺎ ﻧﻤﺎد  (Nﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ آن ،در
ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ.
٣ـ ٢ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻮﺗﻮن درﺑﺎرۀ ﺣﺮکﺖ

ﺷﮑﻞ ۳ــ۱ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﭼﻨﺪ ﻧﻴﺮوﺳﻨﺞ

٥٤

در ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﻗﺒﻞ دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﻧﻴﺮو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ در اﺟﺴﺎم اﺳﺖ.
ﻧﻴﻮﺗﻮن ،داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ،ﺑﺎ اﻃﻼع از ﻧﻈﺮﻫﺎى داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎى
ﺑﺎره ﺣﺮﮐﺖ« ﻧﺎم دارد ،در ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﺧﻮد
ﺣﺮﮐﺖ را ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد او »ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎى ﻧﻴﻮﺗﻮن در ٔ
ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اداﻣﻪ ﺣﺮﮐﺘﺶ ﺑﻪ ﻧﻴﺮو
ﻗﺎﻧﻮن اول ﻧﻴﻮﺗﻮن :ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﮔﺎﻟﻴﻠﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺮای ٔ
ﻧﻴﺎز دارد .ﮔﺎﻟﻴﻠﻪ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺴﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮو ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ِ
ﺑﺨﺸﻴﺪن اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن اول را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮد:
ﻧﻴﻮﺗﻮن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد
»ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﻮن ﻳﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ روى ﺧﻂ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻮد«.
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺴﻤﻰ ﻧﻴﺮو وارد ﻧﺸﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮ در
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ اداﻣﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ.
ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻫﺎى اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ ﺟﺴﻤﻰ را ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺮو وارد ﻧﺸﻮد؟ ﺑﻪ ٔ
ﺟﺴﻢ ﻫﺎ ﻧﻴﺮوى وزن وارد ﻣﻰ ﺷﻮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﺟﺴﻤﻰ را ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺮو وارد ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
ﻗﺎﻧﻮن اول ﻧﻴﻮﺗﻮن را ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داد.
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﺴﻤﻰ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﻧﻴﺮوﻳﻰ وارد ﻧﺸﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﻤﻰ ﮐﻪ از زﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر دور
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺎه ﻳﺎ ﺳﻴﺎره ﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺰدﻳﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺟﺴﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺸﺮ در ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺳﻔﻴﻨﻪ ﻫﺎى ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﺎرج از زﻣﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً آزﻣﻮده اﺳﺖ .وﻗﺘﻰ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ از زﻣﻴﻦ دور ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ.
ٔ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﻴﺮو وارد ﻧﺸﻮد ﺟﺴﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﮑﻮن ﻳﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ روی ﺧﻂ راﺳﺖ ﺧﻮد
را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ اﺟﺴﺎم ﻟﺨﺘﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اول ﻧﻴﻮﺗﻮن ﻗﺎﻧﻮن
ﻟﺨﺘﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

دینامیک

فعالیت 3ـ 3

وقتى در ماشىن ساکنى نشسته اىد و ماشىن ناگهان شروع به حرکت مى کند ،به صندلی فشرده مى شوىد و اگر در ماشىن
در حال حرکت نشسته باشىد در توقف ناگهانى به جلو پرتاب مى شوىد .علت اىن پدىده ها را توضىح دهىد.
قانون دوم نىوتون :از قانون اول نىوتون نتىجه مى شود که اگر بر جسم نىرو وارد شود ،نه تنها
رابطه مىان نىروهاى وارد بر جسم و
جسم ساکن نمى ماند ،بلکه حرکتش شتاب دار نىز خواهد بود.
ٔ
شتاب حرکت جسم موضوع قانون دوم نىوتون است .قانون دوم نىوتون به صورت زىر بىان شده است:
«اگر به ىک جسم نىروهاىى وارد شود ،شتابى مى گىرد که با براىند نىروهاى وارد بر جسم نسبت
مستقىم دارد و با آن هم جهت است و با جرم جسم نسبت وارون دارد».
→
رابطه زىر بىان مى شود:
با
نىوتون
دوم
قانون
باشد،
اگر جرم جسم  mو براىند نىروهاى وارد به آن بر ىندF
ٔ
→

بر ىند F
m

و ىا

→

=a

→

(3ــ)١

 = maبر ىندF

رابطه (3ــ )١تعرىف مى شود .اگر در اىن رابطه جرم
ىکاى نىرو در  SIنىوتون ( )Nاست که از ٔ
برحسب کىلوگرم ( )kgو شتاب برحسب متربرمجذور ثانىه ( )m/s2قرار داده شود ،نىرو برحسب kg.m/s2
خواهد شد که آن را نىوتون ( )Nمى نامىم .بنابراىن «ىک نىوتون نىروىى است که اگر بر جسمى به جرم ىک
کىلوگرم وارد شود به آن شتابى برابر ىک متر بر مجذور ثانىه می دهد».
مثال 3ـ ١

جسمى به جرم  5٠٠gتحت تأثىر نىروی  F 2Nدر جهت محور  xقرار دارد .شتاب جسم چقدر و در چه جهتی است؟
پاسخ :بزرگی شتاب برابر است با:
با توجه به قانون دوم نىوتون ،شتاب جسم هم جهت با نىروی

→

F

بر ىند F
2
=
= 4m s 2
0/ 5
m

=a

و در نتىجه در جهت محور  xاست.

مثال 3ـ 2

به دو توپ به جرم های  m1 100gو  m2 300gنىروی  15Nوارد می کنىم .بزرگی شتاب هر توپ را حساب کنىد.
پاسخ:
بر ىندF
m
 15بر ىند F
=
= 50 m s 2
m 2 0/ 3

= a2

 15بر ىندF
=
= 150 m s 2
m1 0/ 1

=a

= a1
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ﻓﺼﻞ 3

در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺟﺮم ﺟﺴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ(
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﺟﺮم ﻫﺮ ﺟﺴﻢ ﻣﻌﻴﺎری ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺴﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻟﺨﺘﻰ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮم ﻧﻴﻮﺗﻮن :وﻗﺘﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ دﻳﻮار را ﻫُﻞ ﻣﯽ دﻫﻴﻢ ،ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ دﻳﻮار ﻧﻴﺰ ﻣﺎ را ﻫُﻞ
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ دﺳﺖ ﻣﺎ و دﻳﻮار دو ﻧﻴﺮو وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﻧﻴﺮوی دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
دﻳﻮار را ﻧﻴﺮوی ﮐُﻨﺶ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ ،ﻧﻴﺮوی دﻳﻮار ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﻴﺮوی واﮐﻨﺶ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوی دﻳﻮار ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺎن را ﻧﻴﺮوی ﮐﻨﺶ و ﻧﻴﺮوی دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻳﻮار را ﻧﻴﺮوی واﮐﻨﺶ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﮐﻼﺳﻴﮏ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ
ٔ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺑﺪون دﻳﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻤﯽ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮم ﻧﻴﻮﺗﻮن ٔ
راﺑﻄﻪ ّ
»ﻫﺮﮔﺎه ﺟﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮو وارد ﮐﻨﺪ ﺟﺴﻢ دوم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ اول ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﻫﻢ اﻧﺪازه وﻟﻰ در
ﺧﻼف ﺟﻬﺖ آن وارد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ«.
→
→
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ )۳ــ (۲ﻧﻴﺮوﻫﺎى ) F12ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ اول ﺑﻪ ﺟﺴﻢ دوم وارد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ( و F21
)ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ دوم ﺑﻪ ﺟﺴﻢ اول وارد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ( ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ )ﻋﻤﻞ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ( ﻫﺴﺘﻨﺪ.
→

→

F12 = − F21 ⇒ F12 = F21
F12

S

)(2

N

F21

S

)(1

N

ﺷﮑﻞ ۳ــ۲ــ دو آﻫﻦ رﺑﺎی ﻣﻴﻠﻪ ای ﮐﻪ روی دو ﮔﺎری ﺳﻮار ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻴﺮو وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻣﺜﺎﻝ 3ـ 3

در ﻣﻮرد ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ:
ــ اﻳﻦ دو ﻧﻴﺮو ﻫﻤﻮاره ﻫﻢ اﻧﺪازه ،ﻫﻢ راﺳﺘﺎ و در ﺳﻮﻫﺎى ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮﻧﺪ.
ــ اﻳﻦ دو ﻧﻴﺮو ﺑﻪ دو ﺟﺴﻢ وارد ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
ــ اﻳﻦ دو ﻧﻴﺮو ﻫﻢ ﻧﻮع اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺮ دو ﮔﺮاﻧﺸﻰ اﻧﺪ ﻳﺎ ﻫﺮ دو اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ اﻧﺪ ﻳﺎ …

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ،ﻳﮏ ﺳﺮ ﻃﻨﺎﺑﻰ را ﺑﻪ دﻳﻮار ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮده و ﺳﺮ دﻳﮕﺮ
آن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﻰ ﮐﺸﻴﻢ .اﮔﺮ ﻃﻨﺎب از دﻳﻮار ﺟﺪا ﻧﺸﻮد ،ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﮐﻨﺶ
و واﮐﻨﺶ ﺑﻴﻦ »دﺳﺖ و ﻃﻨﺎب« را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :در ﺷﮑﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺑﻴﻦ دﺳﺖ و ﻃﻨﺎب ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ،دﺳﺖ را ﺟﺴﻢ  ۱و ﻃﻨﺎب را ﺟﺴﻢ  ۲ﻧﺎﻣﻴﺪه اﻳﻢ.
 ⇒ F12 = F21ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ

٥٦

→

→

F12 = − F21

→
→

F21

F12

ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ

ﺗﻤﺮﻳﻦ 3ـ1

در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺷﮑﻞ ﻫﺎی زﻳﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺮﺧﻮرد دو ﺧﻮدرو

ﺧﺎرج ﺷﺪن ﮔﻴﺎه از داﻧﻪ )ﺟﻮاﻧﻪ زدن(

ﺑﺮﺧﻮرد دﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻴﺴﻪ ﺑﻮﮐﺲ

ﺑﺮﺧﻮرد ﭼﮑﺶ ﺑﺎ ﻣﻴﺦ

٣ـ ٣ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭼﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻱ ﺧﺎص

دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﻧﻴﺮو ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺘﺎب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاى
ﺑﺮرﺳﻰ ﺣﺮﮐﺖ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎى وارد ﺑﺮ آن را ﻣﺸﺨﺺ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﮐﻨﻴﻢ.
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻴﺮوی ﺧﺎص ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺣﺮﮐﺖ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻧﻴﺮوی ﮔﺮاﻧﺸﯽ :آﻳﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺧـﻮد ﭘﺮﺳﻴﺪه اﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا آب در ﺟـﻮﻳﺒﺎرﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﺮا وﻗﺘﻰ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ را ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰ اﻓﺘﺪ؟ ﭼﺮا آب درﻳﺎﻫﺎ
دﭼﺎر ﺟﺬر و ﻣﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﻣﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻪ ﻧﻴﺮوﻳﯽ در ﻣﺪار ﺧﻮد ﺑﻪ دور زﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ؟
در ﺳﺎل  ١٦٦٥ﻣﻴﻼدی ﻧﻴﻮﺗﻮن ،داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ،ﻧﺸﺎن داد ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه را در ﻣﺪارش ﺑﻪ
دور زﻣﻴﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد ،از ﺟﻨﺲ ﻫﻤﺎن ﻧﻴﺮوﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺎدن ﻳﮏ ﺳﻴﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو
٥٧
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ﻧﻴﺮوی ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻴﺮوی ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﺑﻴﻦ دو ﺟﺴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽ آﻳﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﻧﺶ ﻧﻴﻮﺗﻮن:
ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ
»ﻧﻴﺮوى ﮔﺮاﻧﺸﻰ ﻣﻴﺎن دو ذره ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺟﺮم دو ذره ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺎ ﻣﺠﺬور
ٔ
از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ وارون دارد«.
اﻧﺪازه ﻧﻴﺮوى
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ )۳ــ (۳ﺑﺮاﺑﺮ  rﺑﺎﺷﺪ،
اﮔﺮ ﺟﺮم دو ذره  m۱و  m۲و
ٔ
ٔ
راﺑﻄﻪ ٣ــ ٢ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ آﻳﺪ:
ﮔﺮاﻧﺸﻰ ﻣﻴﺎن دو ذره ) (Fاز ٔ
→
→
 ⇒ F12 = F21 = Fﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ F12 = − F21
m1.m2

)۳ــ(۲

r2

F=G

در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  Gﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮاﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﺎم دارد .در  SIﮐﻪ ﻳﮑﺎى ﺟﺮم ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ) ،(kgﻳﮑﺎى ﻧﻴﺮو
ﻧﻴﻮﺗﻮن ) (Nو ﻳﮑﺎى ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﺮ ) (mاﺳﺖ G ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
۱۱
۲
۲
G ۶/۶۷ * ۱۰ N.m /kg
r
m2

→
F 12

→
F 21

m1

ﺷﮑﻞ ۳ــ۳ــ دو ذره ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﺎی  m۱و  m۲ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻴﺮوی ﮔﺮاﻧﺸﯽ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻣﺜﺎﻝ 3ـ 4

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﮏ ﻣﺘﺮ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻧﻴﺮوى ﮔﺮاﻧﺶ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
دو ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﺎى  ۵۰kgو  ۶۰kgدر
ٔ
m1.m2
ﭘﺎﺳﺦ:
F=G

r2
50× 60
F = 6 / 67 ×10−11 × 2 = 2 ×10−7 N
1

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻧﻴﺮوى ﮔﺮاﻧﺸﻰ ﻣﻴﺎن ﺟﺴﻢ ﻫﺎى ﺑﺎ ﺟﺮم ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺎﺑﻞ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ٔ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﻤﺮﻳﻦ 3ـ2

ﺟﺮم زﻣﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ۵/۹۸ * ۱۰۲۴kgو ﺷﻌﺎع زﻣﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ۶/۳۷ * ۱۰۶mاﺳﺖ .ﻧﻴﺮوى ﮔﺮاﻧﺸﻰ زﻣﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وارد
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺮوی ﮔﺮاﻧﺸﯽ زﻣﻴﻦ ﺟﺮم آن در ﻣﺮﮐﺰ زﻣﻴﻦ ﻓﺮض ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻰ ﺷﻮد ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﻧﻴﻮﺗﻮن اﺳﺖ؟ ﺑﺮای
ٔ
٥٨
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وزن :وزن ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی ﮔﺮاﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮﺟﺴﻢ وارد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً وزن را ﺑﺎ  Wﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .۱اﮔﺮ ﺟﺮم ﺟﺴﻢ را ﺑﺎ  ،mﺟﺮم زﻣﻴﻦ را ﺑﺎ  Meو ﺷﻌﺎع آن را ﺑﺎ
 Reﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ دارﻳﻢ:
M m
W=F
, F =G e
R 2e

ﮔﺮ ﻧﺸﯽ

ﮔﺮ ﻧﺸﯽ

)۳ــ(٣

M e .m
R 2e

W=G
m

ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﻧﻴﺮو ﺳﺒﺐ ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم  mرا در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
رﻫﺎ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوی وزن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﻴﻦ ﺷﺘﺎب ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ٣ــ .(٤ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن دوم ﻧﻴﻮﺗﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
Me
R e2

⇒a =G

= ma

M e .m
R 2e

F = ma ⇒ G

ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﺘﺎب ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم را ﺑﺎ  gﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
)٣ــ(٤

Me
R e2

Me

ﺷﮑﻞ ۳ــ۴ــ ﻫﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم m

g=G

ﻧﻴﺮوی وزن  Wاز ﺳﻮی زﻣﻴﻦ ﮐﻪ

ﺟﺮم آن  Meو ﺷﻌﺎع آن  Reاﺳﺖ،
وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.

راﺑﻄﻪ ٣ــ ٤ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ:
راﺑﻄﻪ ٣ــ ٣را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ٔ
ٔ
W mg

)٣ــ(٥
ﻣﺜﺎﻝ 3ـ 5

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪارﻫﺎی داده ﺷﺪه در ﺗﻤﺮﻳﻦ ٣ــ ٢ﻣﻘﺪار  gرا ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ:
ﭘﺎﺳﺦ:

= 9/ 8m s2

5 / 98 × 106
6 2

) (6 / 37 × 10

× = 6 / 67 × 10−11

ﻫﻤﻪ اﺟﺴﺎم در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮأ ،

s2

Me
R 2e

g=G

 g = 9 / 8 mﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 3ـ 4

۱ــ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮاﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،G ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﻰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ اى
از روش ﮐﺎر او را ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﺣﺪود  ۲۲۰۰ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺷﻌﺎع زﻣﻴﻦ ﺑﺎ روش ﺳﺎده اى ﺗﻮﺳﻂ »اراﺗﻮﺳﺘﻦ« ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .روش ﮐﺎر او را ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻴﺪ.
١ــ ا ّول ﺣﺮف We ght

٥٩
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ﺷﮑﻞ ۳ــ۵ــ ﮐﺘﺎﺑﯽ روی ﻣﻴﺰ
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﻮن ﻗﺮار دارد.
→

N

→

W



ﺷﮑﻞ ۳ــ۶ــ ﻧﻴﺮوﻫﺎی  Nو

 Wﺑﺮ ﮐﺘﺎب وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

)اﻟﻒ(

)ب(
ﺷﮑﻞ ۳ــ۷ــ ﻧﻴﺮوی ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺳﻄﺢ
ﻣﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﻨﺮﻫﺎﻳﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻓﻨﺮﻫﺎ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ.
→

F

ﺷﮑﻞ ۳ــ  ۸ــ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ،ﻧﻴﺮوی

ﺧﺎرﺟﯽ  Fرا ﻧﻴﺰ وارد ﮐﺮده اﻳﻢ.
→

N
→

F

→

W

ﺷﮑﻞ ۳ــ۹ــ ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد

ﺑﺮ ﮐﺘﺎب در ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوی F

٦٠

ﻧﻴﺮوى ﻋﻤﻮدى ﺳﻄﺢ :ﺟﺴﻤﻰ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ )۳ــ (۵روى ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻰ
ﻣﻴﺰى ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﮑﻮن ﻗﺮار دارد .ﭼﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﺟﺮم ﺟﺴﻢ ﺑﺮاﺑﺮ  mﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻴﺮوى وزن  W mgرا زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ وارد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰ ﮐﺸﺪ .ﭼﺮا ﺟﺴﻢ رو ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻧﻤﻰ آﻳﺪ؟
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﺴﻢ ﺳﺎﮐﻦ و ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ آن ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ) .(a ۰از ﻗﺎﻧﻮن
دوم ﻧﻴﻮﺗﻮن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎى وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ) .(F ma ۰در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﺟﺴﻢ اﻣﺎ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺑﻪ آن وارد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻨﺜﻰ ﮐﺮدن ﻧﻴﺮوى وزن ،ﻣﺎﻧﻊ
ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺴﻢ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻢ در ﺷﮑﻞ )۳ــ  (۵اﻳﻦ ﻧﻴﺮو از ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ

وارد ﻣﻰ ﺷﻮد .در ﺷﮑﻞ )۳ــ (۶ﻧﻴﺮوﻫﺎى وارد ﺑﺮﺟﺴﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻧﻴﺮوى  Nﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﻴﺰ
ﺑﺮﺟﺴﻢ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺰ ﻋﻤﻮد اﺳﺖ را » ﻧﻴﺮوى ﻋﻤﻮدى ﺳﻄﺢ« ﻣﻰ ﻧﺎﻣﻴﻢ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﺷﮑﻞ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن دوم ﻧﻴﻮﺗﻮن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد:
 ma ۰ﺑﺮ ﻳﻨﺪF
N W ۰
N W
ﻧﻴﺮوی ﻋﻤﻮدی ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس دو ﺟﺴﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ
ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺳﺒﮏ را روی ﺳﻄﺢ اﺳﻔﻨﺞ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ اﺳﻔﻨﺞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
اﺳﻔﻨﺞ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻧﻴﺮو وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺟﺴﻢ را روی ﺳﻄﺤﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰ ﺑﮕﺬارﻳﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﮑﻞ
ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺰ ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴﺖ .اﮔﺮ ﻧﻴﺮوی ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺰ را ﺑﺎ
ﻧﻴﺮوی ﻓﻨﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺪل ﺳﺎزی ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺴﻢ روی ﺳﻄﺢ
ﻣﻴﺰ ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺮﻫﺎ ﻓﺸﺮده ﻳﺎ ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ) ،ﺷﮑﻞ ٣ــ (٧و ﻧﻴﺮوی ﺑﺮاﻳﻨﺪی روﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ
وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻴﺮوی ﻋﻤﻮدی ﺳﻄﺢ اﺳﺖ.
اﻧﺪازه  Fرا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ و رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ
اﮐﻨﻮن ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ) ۳ــ  (۸ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﺑﻪ
ٔ
وارد ﮐﻨﻴﻢ .آﻳﺎ ﻧﻴﺮوى ﻋﻤﻮدى ﺳﻄﺢ ،ﮐﻪ ﻣﻴﺰ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ وارد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎ روش ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ
ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﻻ ﭘﺎﺳﺦ داد.
ﻧﻴﺮوﻫﺎى وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ را در ﺷﮑﻞ )۳ــ  (۹ﻧﺸﺎن داده اﻳﻢ .ﭼﻮن ﺷﺘﺎب ﺟﺴﻢ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن دوم ﻧﻴﻮﺗﻮن دارﻳﻢ:
 ma ۰ﺑﺮ ﻳﻨﺪF
N F W ۰
N F W
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺮوى ﻋﻤﻮدى ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎه ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ
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ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ،ﻃﻨﺎﺑﻰ را ﺑﻪ دور ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺑﺴﺘﻪ اﻳﻢ و آن را ﺑﺎ ﻧﻴﺮوى  Fﺑﻪ
ﺳﻮى ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﺸﻴﻢ .اﮔﺮ ﺟﺴﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺰ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻧﻴﺮوى ﻋﻤﻮدى ﺳﻄﺢ وارد
ﺑﺮ آن را ﺑﺮﺣﺴﺐ  Fو  Wﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

→

F

اﻧﺪازه ﻧﻴﺮوی ﻋﻤﻮدی ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻮاره از ﻗﺎﻧﻮن دوم
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﻳﺪﻳﻢ ،ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ٔ
ﻧﻴﻮﺗﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 3ـ 6

روى ﻳﮏ ﺗﺮازوى ﻓﻨﺮى ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ و ﻋﺪدى را ﮐﻪ ﺗﺮازو در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎى زﻳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ
ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ:
اﻟﻒ( ﺳﺎﮐﻦ روى ﺗﺮازو اﻳﺴﺘﺎده اﻳﺪ.
ب( ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ روى ﺗﺮازو اﻳﺴﺘﺎده اﻳﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﻴﺰى را ﮐﻪ در ﮐﻨﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.
پ( ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﻴﺰ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﻴﺪ.
اﻧﺪازه ﭼﻪ ﮐﻤﻴﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺮازوی ﻓﻨﺮی
ٔ
ﻣﺜﺎﻝ 3ـ 6

ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ ﺟﺮم  ۵۰kgدرون آﺳﺎﻧﺴﻮرى اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﻧﻴﺮوى ﻋﻤﻮدى اى ﮐﻪ ﮐﻒ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ﺷﺨﺺ وارد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ را
در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎى زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
اﻟﻒ( آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ.
ب( آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
پ( آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎ ﺷﺘﺎب روﺑﻪ ﺑﺎﻻی  ١m/s۲ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
 gرا ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۰m/s۲ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ:
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺎن داده
اﻟﻒ( آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺳﺎﮐﻦ و ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎى وارد ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ
ٔ
ﺷﺪه اﺳﺖ:
a ۰
 N W ۰ﺑﺮ ﻳﻨﺪF
N W mg
N ۵۰ * ۱۰ ۵۰۰N
٦١
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ب( در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ اﻟﻒ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ N ۵۰۰ N
اﺳﺖ.
پ( در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن دوم ﻧﻴﻮﺗﻮن ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻧﻴﺰ روﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 maﺑﺮ ﻳﻨﺪF
N W ma
N ۵۰۰ ۵۰ * ۱
N ۵۵۰N

y

N

→

mg

ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
)ب(

)اﻟﻒ(
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ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب روﺑﻪ
در ﻣﺜﺎل ۳ــ ٦ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ آﺳﺎﻧﺴﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ٔ
ﭘﺎﻳﻴﻦ  ۲m/s۲از ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوی ﻋﻤﻮدی ای ﮐﻪ ﮐﻒ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ﺷﺨﺺ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺪ
ﻧﻴﻮﺗﻮن اﺳﺖ؟
ﻧﻴﺮوى اﺻﻄﮑﺎک :در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎى روزاﻧﻪ دﻳﺪه اﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آوردن ﺻﻨﺪوق ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ
ﮐﻪ روى ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻰ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوى ﺑﺰرﮔﻰ ﺑﻪ آن وارد ﮐﻨﻴﺪ و اﮔﺮ ﻧﻴﺮوى ﮐﻮﭼﮑﻰ ﺑﻪ آن وارد
ﮐﻨﻴﺪ ﺻﻨﺪوق ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوﻳﯽ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق وارد ﮐﺮده اﻳﺪ،
ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو را ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﻢ.
ﺟﺴﻤﯽ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن ﻳﺎ ﻫُﻞ دادن روی ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
درآورده اﻳﺪ .اﮔﺮ دﺳﺖ از ﮐﺸﻴﺪن ﻳﺎ ﻫﻞ دادن ﺟﺴﻢ ﺑﺮدارﻳﺪ ﺳﺮﻋﺖ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از
ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯽ اﻳﺴﺘﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻧﻴﺮو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوﻳﻰ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ
وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو را ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﻢ .ﻧﻴﺮوى اﺻﻄﮑﺎک را در دو ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ.
اﻟﻒ( اﺻﻄﮑﺎک اﻳﺴﺘﺎﻳﻰ :ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺟﺴﻤﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ )۳ــ۱۰ــ اﻟﻒ( روى ﻳﮏ ﺳﻄﺢ
→
اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻧﻴﺮو را ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺮاﺑﺮ
اﻓﻘﻰ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻧﻴﺮوى اﻓﻘﻰ  Fرا وارد ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ .در اﺑﺘﺪا
ٔ
 F۱ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  ۳ــ  ۱۰ــ ب( ،ﭼﻮن ﺟﺴﻢ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
→
دوم ﻧﻴﻮﺗﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎى وارد ﺑﺮ آن ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوﻳﻰ اﻓﻘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ  f sﺑﻪ ﺟﺴﻢ وارد
→
→
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻨﺜﻰ ﮐﺮدن اﺛﺮ ﻧﻴﺮوى  ، F1ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻴﺮوى  f sاز
٦٢

ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ

ﻃﺮف ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو» ،ﻧﻴﺮوى اﺻﻄﮑﺎک اﻳﺴﺘﺎﻳﻰ« ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻴﻢ.
 ma ۰ﺑﺮ ﻳﻨﺪ F
F۱ fs ۰
fs F۱
→

)اﻟﻒ(
→

F1

→

اﻧﺪازه  F2رﺳﺎﻧﺪهاﻳﻢ )ﺷﮑﻞ ۳ــ ۱۰ــ پ(.
اﻧﺪازه ﻧﻴﺮوى  F1را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﻪ
اﮐﻨﻮن ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ
ٔ
ٔ
اﮔﺮ ﺟﺴﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوى اﺻﻄﮑﺎک اﻳﺴﺘﺎﻳﻰ
→

→

→

→

آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
در
اﻧﺪازه ﻧﻴﺮوى  Fاز ﻣﻘﺪار  F3اﻧﺪﮐﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ٔ
ٔ
ﺷﻮد دﻳﮕﺮ ﺟﺴﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۳ــ ۱۰ــ ت( .ﺑﻪ ﻧﻴﺮوى اﺻﻄﮑﺎک
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ« ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ »ﻧﻴﺮوى اﺻﻄﮑﺎک در
ٔ
ٔ
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ
اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ  fs maxﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻴﻢ .آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ٔ
ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی ﻋﻤﻮدی ﺳﻄﺢ ) (Nﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻗﺎﻧﻮن دوم ﻧﻴﻮﺗﻮن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﻳﻦ
ﺣﺎﻟﺖ fs max F۳ ،اﺳﺖ.
μsN

fs

→

)پ(

→

F3

fs

ﺷﮑﻞ ۳ــ۱۰ــ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوی

ﭘﻴﺸﺮان  fs، Fاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ

ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﻴﻨﮥ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮﺳﺪ.

fs max

در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  μsﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﮑﺎک اﻳﺴﺘﺎﻳﻰ ﻧﺎم دارد .ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﮑﺎک اﻳﺴﺘﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس دو ﺟﺴﻢ ،ﻣﻴﺰان ﺻﺎﻓﻰ و زﺑﺮى
آﻧﻬﺎ و … ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد.
راﺑﻄﻪ )۳ــ  (٦ﻓﻘﻂ در
از ٔ
راﺑﻄﻪ ٣ــ ۶ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  μsﮐﻤﻴﺘﯽ ﺑﺪون ﻳﮑﺎ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ٔ
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:
ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺟﺴﻢ در
ٔ
)٣ــ(٧

)ب(

→

F2

→

اﻧﺪازه  F2ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوى  Fﻧﻴﺮوى اﺻﻄﮑﺎک اﻳﺴﺘﺎﻳﻰ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ
ٔ
→
→
ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوى  Fﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻣﻰ رﺳﻴﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ
اﻧﺪازه آن ﺑﺮاﺑﺮ  F3ﺷﻮد ،ﺟﺴﻢ
ٔ

) ۳ــ (۶

→

fs

fs ≤ μsN

٦٣

)ت(

ﻓﺼﻞ 3
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ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮﺑﻰ ﻫﻢ ﺟﺮم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﻌﺐ
وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم :ﻧﻴﺮوﺳﻨﺞ ،دو ٔ
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ،ﺗﺮازو

ﺷﺮح آزﻣﺎﻳﺶ:
۱ــ ﻣﮑﻌﺐ ﭼﻮﺑﯽ را از ﻃﺮف وﺟﻪ ﺑﺰرگ
آن ،روی ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ ﻣﻴﺰ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
٢ــ ﻧﻴﺮوﺳﻨﺞ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﻌﺐ
ﭼﻮﺑﯽ وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮوﺳﻨﺞ را ﺑﺎ دﺳﺖ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﻓﻘﯽ ﺑﮑﺸﻴﺪ.
٣ــ ﻧﻴﺮوی دﺳﺘﺘﺎن را ﺑﻪ آراﻣﯽ اﻓﺰاﻳﺶ
دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻴﺪ ﻣﮑﻌﺐ ﭼﻮﺑﯽ در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻟﻐﺰﻳﺪن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ٔ
ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﺳﻨﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻋﺪد را در ﺟﺪول ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ اﮐﻨﻮن ﻣﮑﻌﺐ ﭼﻮﺑﯽ را از ﻃﺮف وﺟﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ روی ﺳﻄﺢ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
٥ــ ﻣﮑﻌﺐ دوم را روی ﻣﮑﻌﺐ اول ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
راﺑﻄﻪ ٣ــ ٦ﻣﻘﺪار  μsدر ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺟﺪول ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
٦ــ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺟﺮم ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ٔ
ﺷﻤﺎره آزﻣﺎﻳﺶ

وزن ﻗﻄﻌﻪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰ

ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﺳﻨﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ) (fs max

١

μs

٢
٣

٧ــ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۳ــ۱۱ــ اﺳﮑﯽ ﺑﺎز ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺮف ﻣﯽ ﻟﻐﺰد.

) ۳ــ (۸
٦٤

ب( ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﯽ :دﻳﺪﻳﻢ ﺑﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ روی ﺳﻄﺤﯽ
ﻣﯽﻟﻐﺰد )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﯽﺑﺎز ﺷﮑﻞ ٣ــ (١١ﻧﻴﺮوﻳﯽ از ﻃﺮف ﺳﻄﺢ وارد ﻣﯽﺷﻮدﮐﻪ
ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺳﻄﺢ و در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻟﻐﺰش ﺟﺴﻢ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو را ﮐﻪ ﻧﻴﺮوی
اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪﻳﻢ ﺑﺎ  fkﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ.
اﻧﺪازه ﻧﻴﺮوى اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ٔ
ﺑﺎ
اﻧﺪازه ﻧﻴﺮوى ﻋﻤﻮدى ﺳﻄﺢ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ  fk∝Nاﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﻃﻮر
ٔ
ﻣﺤﺴﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس دو ﺟﺴﻢ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﻧﺪارد .ﺿﺮﻳﺐ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ
را ﺑﺎ  μkﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺿﺮﻳﺐاﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
μkN

fk

ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ

ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﮑﺎک اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻨﺲ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس دو ﺟﺴﻢ ،ﻣﻴﺰان ﺻﺎﻓﯽ
و زﺑﺮی آﻧﻬﺎ و … ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺿﺮﻳﺐ
اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﮑﺎک
اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ ﮐﻤﻴﺘﯽ ﺑﺪون ﻳﮑﺎ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺿﺮﻳﺐ
اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﻴﺎن دو ﺳﻄﺢ ،ﮐﻤﺘﺮ از
ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﮑﺎک اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ ﻣﻴﺎن آن دو ﺳﻄﺢ
اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ  . μk < μsﺟﺪول ٣ــ ١ﺑﺮﺧﯽ از
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺎی اﺻﻄﮑﺎک اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ و ﺟﻨﺒﺸﯽ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺟﺪول ٣ــ١ــ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺎی اﺻﻄﮑﺎک اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ و ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﻣﺎده

μk

μs

ﻓﻮﻻد ﺑﺮ ﻓﻮﻻد

/٦

/٧

ﻓﻮﻻد ﺑﺮ ﺳﺮب

/٩

/٩

ﻓﻮﻻد ﺑﺮ ﻣﺲ

/٤

/٥

ﻣﺲ ﺑﺮ ﭼﺪن

/٣

١/١

ﻣﺲ ﺑﺮ ﺷﻴﺸﻪ

/٥

/٧

ﭼﻮب اﺳﮑﯽ ﻣﻮم اﻧﺪود ﺷﺪه ﺑﺮ ﺑﺮف در -١ C

/٢

ــ

/ ٥

ــ

1

1

ﭼﻮب اﺳﮑﯽ ﻣﻮم اﻧﺪود ﺷﺪه ﺑﺮف در C
ﻻﺳﺘﻴﮏ ﺑﺮ ﺑﺘﻮن
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آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
اﻟﻒ( ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﯽ وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب در ﺣﺎل ﻟﻐﺰش روی ﺳﻄﺢ را اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آن  μkرا ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
ب( ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس دوﺟﺴﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﺜﺎﻝ 3ـ 7

ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﯽ را در ﺣﺎل ﻫُﻞ دادن ﻳﮏ ﮐﻤﺪ  ٧٥ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻣﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﮐﻤﺪ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻓﻘﯽ و ﮐﻤﺪ در ﺣﺎل
ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ و ﮐﻤﺪ  ۰/۴ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﯽ وارد ﺑﻪ ﮐﻤﺪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﮐﻤﺪ در ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن
ﺟﺴﻢ در اﻣﺘﺪاد ﻗﺎﺋﻢ ﺷﺘﺎب ﻧﺪارد از ﻗﺎﻧﻮن دوم ﻧﻴﻮﺗﻮن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ در راﺳﺘﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

راﺑﻄﻪ ٣ــ  ۸دارﻳﻢ:
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ٔ

N W ۰ ⇒ N W mg
⇒ N ۷۵۰N

fk ۰/۴ * ۷۵۰ ⇒ fk ۳۰۰ N

⇒ μkN

fk
٦٥
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در ﻣﺜﺎل ۳ــ  ۷اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻤﺪ را ﺑﺎ ﻧﻴﺮوى  F ۳۳۰Nﻫﻞ دﻫﺪ ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻤﺪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :از ﻗﺎﻧﻮن دوم ﻧﻴﻮﺗﻮن ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻓﻘﯽ وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
٣٣٠ ٣٠٠ ٣٠N
ma ⇒ ٣٠ ٧٥a
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
30
=0/ 4 m s 2
75

ﺑﺮ ﻳﻨﺪF
ﺑﺮ ﻳﻨﺪF
=a

ﻧﻴﺮوی ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ ﻓﻨﺮ :ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮو ﺑﺮ ﻳﮏ ﻓﻨﺮ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﻣﻰ داﻧﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻳﮏ ﺳﺮ ﻓﻨﺮى را
ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اى ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﺮ دﻳﮕﺮ آن را ﺑﮑﺸﻴﺪ ،ﻃﻮل ﻓﻨﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﻧﻴﺮوى وارد ﺑﺮ ﻓﻨﺮ را
اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻓﻨﺮ ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 3ـ 2

ﺷﺮح آزﻣﺎﻳﺶ:
١ــ ﻓﻨﺮ را از ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻴﺎوﻳﺰﻳﺪ و ﻃﻮل آن را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ وزﻧﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎى ﻓﻨﺮ ﺑﻴﺎوﻳﺰﻳﺪ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه وزﻧﻪ ــ ﻓﻨﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﮑﻮن درآﻣﺪ ،ﻃﻮل ﻓﻨﺮ را اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ ﻓﻨﺮ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺎ وزن ﺟﺴﻢ آوﻳﺰان
اﺳﺖ.
٣ــ ﺟﺪول زﻳﺮ را ﺗﮑﻤﻴﻞ و ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ را در ﮔﺮوه ﺧﻮد
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم :ﻓﻨﺮ ،وزﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺟﺮم ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت،
ﺧﻂ ﮐﺶ

ﺷﻤﺎره آزﻣﺎﻳﺶ وزن ﺟﺴﻢ آوﻳﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺮ ) (Wﻃﻮل ﻓﻨﺮ ﺑﺪون وزﻧﻪ ﻃﻮل ﻓﻨﺮ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮل ﻓﻨﺮ )(x
١
٢
٣
٤

٦٦

ﻧﺴﺒﺖ

W
x

ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ

اﻧﺪازه ﻧﻴﺮوى
آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺶ )٣ــ (٢ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮل ﻓﻨﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎ
ٔ
وارد ﺑﺮ آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﮔﺮ
اﻧﺪازه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮل ﻓﻨﺮ را ﺑﺎ x
اﻧﺪازه ﻧﻴﺮوى وارد ﺑﺮ ﻓﻨﺮ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد  Feو
ٔ
ٔ
راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ:
ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ ،ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ٔ
)٣ــ(٩

Fe kx

راﺑﻄﻪ )٣ــ(٩
ﺿﺮﻳﺐ  kدر راﺑﻄﻪ )٣ــ ،(٩ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻨﺮ ﻧﺎم دارد .ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻨﺮ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﺮ اﺳﺖ .در ٔ
ﻧﻴﺮو ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﻮﺗﻮن ) x ،(Nﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ) (mو  kﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﻮﺗﻮن ﺑﺮ ﻣﺘﺮ) (N/mاﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 3ـ 8

دو ﻓﻨﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ٣ــ  ٢ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻨﺮﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ .آﻳﺎ ﻓﻨﺮی ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺳﺨﺖ ﺗﺮ
ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ؟

ﻣﺜﺎﻝ 3ـ 9

ﺛﺎﺑﺖ ﻳﮏ ﻓﻨﺮ  ٥٠N/mو ﻃﻮل آن  ١٠cmاﺳﺖ .ﻓﻨﺮ را از ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯽ آوﻳﺰﻳﻢ و ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎى
وزﻧﻪ  ٢٠٠ﮔﺮﻣﯽ وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﻃﻮل ﻓﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
آن ٔ
 maﺑﺮ ﻳﻨﺪF
ﭘﺎﺳﺦ:
Fe W ۰
kx mg
۵۰x ۰/۲ * ۱۰
x ۰/۰۴m ۴cm
x L۲ L۱ ⇒ ۴ L۲ ۱۰ ⇒ L۲ ۱۴cm

Fe
W

ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻧﻴﺮو ﮐﻤﻴﺘﯽ ﺑﺮداری اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺟﺮای آزﻣﺎﻳﺶ ٣ــ ٣ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ ﻧﻴﺮو از
ﺟﻤﻊ ﺑﺮداری ﭘﻴﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟

٦٧

ﻓﺼﻞ 3
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ﺷﺮح آزﻣﺎﻳﺶ:
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﻧﻴﺮوﺳﻨﺞ ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ
١ــ ﺣﻠﻘﻪ را روی
ٔ
ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ،ﻫﺮﮐﺪام ﻳﮑﯽ از ﻧﻴﺮوﺳﻨﺞ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﺑﮑﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺪازه ﻧﻴﺮوﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺟﻬﺖ
ﻧﻴﺮوﻫﺎ را روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
اﻧﺪازه ﻧﻴﺮوﻫﺎ و درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ،
٣ــ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﻴﺮوﻫﺎ را روی
ٔ
٤ــ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن روش ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع در ﺟﻤﻊ ﺑﺮدارﻫﺎ ،ﺑﺮاﻳﻨﺪ
دوﺗﺎ از ﻧﻴﺮوﻫﺎ را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدار ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺑﺮدار
ﺳﻮم و در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ آن اﺳﺖ.
٣ـ ٤اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻮﺗﻮن درﺑﺎرۀ ﺣﺮکﺖ

وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم :ﺳﻪ ﻋﺪد ﻧﻴﺮوﺳﻨﺞ ،ﻳﮏ ﺣﻠﻘﻪ ،ﭼﻨﺪ
ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﻴﺪ

در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب از آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﻧﻴﻮﺗﻮن و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎﻳﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ در ﻳﮏ راﺳﺘﺎ و ﻳﺎ ﺑﺮ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻋﻤﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎی زﻳﺮ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
١ــ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺟﺴﻢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﺎده ای از آن را رﺳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
٢ــ ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ از ﻃﺮف اﺟﺴﺎم دﻳﮕﺮ را ﻣﺸﺨﺺ و رﺳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ) .در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب،
اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻓﻘﻂ در راﺳﺘﺎﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻗﺎﺋﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
٣ــ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن ،اﺻﻄﮑﺎک ،ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ ﻓﻨﺮ و … را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
٤ــ ﻗﺎﻧﻮن دوم ﻧﻴﻮﺗﻮن ) maﺑﺮ ﻳﻨﺪ (Fرا ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز در راﺳﺘﺎی ﻗﺎﺋﻢ و ﺳﭙﺲ اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ.
ﻣﺜﺎﻝ 3ـ 10

ﺳﻮرﺗﻤﻪ ﺣﺎوی ﺑﺎر را ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی
در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ،ﮐﺎرﮔﺮی
ٔ
اﻓﻘﯽ  ۲۷۰Nﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﮔﺮ ﺟﺮم ﺳﻮرﺗﻤﻪ و ﺑﺎر آن  ۱۰۰kgو ﺿﺮﻳﺐ
اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻴﻦ ﺳﻮرﺗﻤﻪ و ﺳﻄﺢ  ۰/۲۵ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ
ﺳﻮرﺗﻤﻪ را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻴﺪ(g ۱۰ N/kg) .

٦٨

ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ

ﭘﺎﺳﺦ :در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ،ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺘﺎب ﺟﺴﻢ در راﺳﺘﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺻﻔﺮ و ﺟﺴﻢ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:
N W ۰ ⇒ N W mg ⇒ N ۱۰۰۰N
fk µkN ۰/۲۵*۱۰۰۰⇒fk ۲۵۰N
ﻗﺎﻧﻮن دوم ﻧﻴﻮﺗﻮن را ﺑﺮای ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ در راﺳﺘﺎی اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ:
s2

→

N
→

→

F

fk
→

W

 ma ⇒ F fk ma ⇒ ۲۷۰ ۲۵۰ ۱۰۰a ⇒ a = 0 / 2 mﺑﺮ ﻳﻨﺪF
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ﺟﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﺟﺮم  ۲kgروى ﺳﻄﺤﻰ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﮑﻮن اﺳﺖ .ﻃﻨﺎب ﺳﺒﮑﻰ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻳﻢ و ﻃﻨﺎب را ﺑﺎ ﻧﻴﺮوى  ۲۵Nﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﮐﺸﻴﻢ .ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺴﻢ ﭼﻘﺪر ﻣﻰ ﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻪ ﺟﺴﻢ در ﺿﻤﻦ ﺣﺮﮐﺖ دو ﻧﻴﺮو وارد ﻣﻰ ﺷﻮد .ﻳﮑﻰ ﻧﻴﺮوى وزن و دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺮوى ﮐﺸﺶ ﻃﻨﺎب ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺮوى
→
دﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﻨﺎب اﺳﺖ.
F
 maﺑﺮ ﻳﻨﺪF
F W ma
۲۵ ۲۰ ۲a
a ۲/۵ m/s۲

→

W
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ﺟﺴﻤﻰ روى ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻰ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوى اﻓﻘﻰ ۱۰/۸Nﮐﺸﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺴﻢ در ﻣﺪت  ۵sﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ از  ۴m/sﺑﻪ
 ۱۰m/sﻣﻰ رﺳﺪ .ﻧﻴﺮوى اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺴﻢ و ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﻰ ﺑﻴﻦ ﺟﺴﻢ و ﺳﻄﺢ را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
راﺑﻄﻪ ٢ــ ٧اﺳﺘﻔﺎده و ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ.
ﭘﺎﺳﺦ :ﭼﻮن ﺟﺴﻢ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ روى ﺧﻂ راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ،از ٔ
v at v۰
۱۰ a * ۵ ۴
۵a ۶ ⇒ a ۱/۲m/s۲
ﻧﻴﺮوﻫﺎى وارد ﺑﺮﺟﺴﻢ در ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻧﮕﺎه از ﻗﺎﻧﻮن دوم ﻧﻴﻮﺗﻮن ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
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ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻳﺮاﻧﻲ ـ اﺳﻼﻣﻲ

ﺑﻨﻮﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻨﻮﻣﻮﺳﯽ ،ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻭ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻮﺳﯽﺑﻦ ﺷﺎﻛﺮ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﯽ
ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﻗﺮﻥ ﺳﻮﻡ ﻫﺠﺮی ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺩﺭ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﺪۀ ﺷﻬﺮﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﻮﻣﻮﺳﯽ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍی ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻡ ،ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﮥ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﻄﺎﻳﺎ ﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺎی ﮔﺰﺍﻑ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻼﻓﺖ
ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺎی ﺻﻐﻴﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻛﺘﺐ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭی
ﻛﻨﺪ .ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻨﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺧﻠﻔﺎ ،ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺑﻨﻮﻣﻮﺳﯽ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﻔﺮ
ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻧﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﭼﻮﻥ ﻧﻬﺮ ﺟﻌﻔﺮﻳﻪ ﻭ ﻧﻬﺮ ﻋﻤﻮﺩﺑﻦ ﻣﻨﺠﻢ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﯽ ﺑﺼﺮﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.
ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺑﻨﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
ﺍﻣﺮﻭﺯی ﺧﻮﺍﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭ  ٦ﻓﺼﻞ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﯽ ﻭ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ
ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺳﻨﺞ ،ﻓﻮﺍﺭۀ ﺗﻮﺭﺑﻴﻨﯽ ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﻥ ﮔﻴﺮی ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺁﺏ ﻭ… ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻮﻳﺴﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ١٣٤٠ﻫـ .ﺵ ﻫﺎﻭﺯﺭ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍی ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﻞ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ .ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ١٣٨٥ﻫـ .ﺵ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺳﺎﻣﯽ
ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﺑﻨﻮﻣﻮﺳﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﻫﺎی ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﻧﻴﺰ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ
ﻛﺘﺎﺏﻫﺎی ﺑﻨﻮﻣﻮﺳﯽ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻻﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﻪ
ﻭ ﺍﻟﻜّﺮﻳّﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻓﯽ ﻃﺒﺎﻳﻊ ﺍﻟﺒﺮﻭﺝ ﺩﺭ ﻧﺠﻮﻡ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.

ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ

ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻯ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ

 ۱ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻧﺠﺎت در ﺧﻮدرو ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺟﺎده ﻫﺎ ،ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﺧﻮدرو را از وارد ﺷﺪن ﺻﺪﻣﻪ ﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺣﻔﻆ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؟
ﺟﻮ زﻣﻴﻦ و دور از ﻫﺮ ﺳﻴﺎره ای در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،از ﮐﺎر
 ۲در ﻓﻴﻠﻤﯽ ﻋﻠﻤﯽ ــ ﺗﺨﻴﻠﯽ ،ﻣﻮﺗﻮر ﻳﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺧﻸ ﺧﺎرج از ّ
درﺑﺎره اﻳﻦ روﻳﺪاد ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ؟
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﮐُﻨﺪﺷﺪه و ﻣﯽ اﻳﺴﺘﺪ .آﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺻﺤﻴﺢ از واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ؟ ﻗﺎﻧﻮن اول ﻧﻴﻮﺗﻮن
ٔ
 ۳در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮردﻫﺎى زﻳﺮ ،ﻧﻴﺮوﻫﺎى وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ .واﮐﻨﺶ ،ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﺴﻤﻰ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد؟

اﻟﻒ( ﺳﻴﺎره زﻫﺮه در ﺣﺎل ﮔﺮدش ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﻴﺪ،
ب( ﺗﻮﭘﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻳﻮار ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ،
پ( ﻗﺎﻳﻘﻰ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺮ آب ﻳﮏ درﻳﺎﭼﻪ،
 ۴در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﭼﻬﺎر ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎى در ﺣﺎل ﭘﺮواز وارد ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻴﺮوی ﺑﺎﻻﺑﺮ
ﺑﺰرﮔﻰ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎى زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
اﻟﻒ( ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ در ﻳﮏ ﺗﺮاز ﭘﺮوازى اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮواز ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
ب( ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺷﺘﺎب روﺑﻪ ﺟﻠﻮ و روﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارد.
ﺸﯽ
راﻧ
پ( ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺷﺘﺎب روﺑﻪ ﻋﻘﺐ و روﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دارد.
ﺮوی
ﻧﻴ
 ۵در ﻫﺮﻳﮏ از ﻣﻮردﻫﺎى زﻳﺮ ،ﺷﮑﻞ ﺳﺎده اى از ﺟﺴﻢ را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ و

ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا

ﻧﻴﺮوﻫﺎى وارد ﺑﺮ آن را ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ:
اﻟﻒ( ﺟﺴﻤـﻰ ﮐﻪ در ﻫﻮا در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط اﺳﺖ.
ب( ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮروی ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ دارای اﺻﻄﮑﺎک در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
پ( ﭼﺮاﻏﯽ ﮐﻪ از ﻳﮏ ﺳﻘﻒ آوﻳﺰان اﺳﺖ.
 ۶آﻳﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ در ﻧﺰدﻳﮑﻰ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺑﻰ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از  gرو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ۷ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﻓﻀﺎﻧﻮردی روی ﻳﮏ ﺳﻴﺎره ﻓﺮود آﻳﺪ ﮐﻪ در آن  g ۱۹/۶m/s۲اﺳﺖ .آﻳﺎ ﻗﺪم زدن روی اﻳﻦ ﺳﻴﺎره در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ
وزن

ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ؟
→
 ۸ﻧﻴﺮوی ﻗﺎﺋﻢ  Fﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺮم  mﮐﻪ روی زﻣﻴﻦ ﻗﺮار دارد ،وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻴﺮوی

ﻳﮏ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻧﻴﺮوی ﻋﻤﻮدی ﺳﻄﺢ )  ( Nﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
→
اﻟﻒ(  Fرو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
→
ب(  Fرو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.
→
 ۹در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ،ﻧﻴﺮوی  F1ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ  ١٠Nﺑﺮ ﺟﻌﺒﻪ ای واﻗﻊ ﺑﺮ ﮐﻒ زﻣﻴﻦ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ
→
ﺟﻌﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﻟﻐﺰد .اﮔﺮ در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻴﺮوی ﻗﺎﺋﻢ  F2ﮐﻪ ﺟﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﻓﺸﺎرد از ﺻﻔﺮ
ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﻨﺪ ،اﻟﻒ( ﮐﻤﻴﺖ ﻫﺎی زﻳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ؟
 (Iﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ  fsوارد ﺑﺮ ﺟﻌﺒﻪ
 (IIﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻴﺮوی ﻋﻤﻮدی ﺳﻄﺢ  Nوارد ﺑﺮ ﺟﻌﺒﻪ
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ وارد ﺑﺮ ﺟﻌﺒﻪ
 (IIIﻣﻘﺪار
ٔ
ب( آﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﻟﻐﺰﻳﺪ؟

→

F

از ﺻﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،در ﻫﺮ

→

F2
→

F1

٧١

ﻓﺼﻞ 3

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ

 ۱دوﻧﺪه اى ﺑﻪ ﺟﺮم  ۶۰kgﺑﺎ ﺷﺘﺎب  ٥m/s۲ﺷﺮوع ﺑﻪ دوﻳﺪن ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و  ۲ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺘﺎب ﻣﻰ دود.
اﻧﺪازه ﻧﻴﺮوﻳﻰ را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﺘﺎب را ﺑﻪ دوﻧﺪه ﻣﻰ دﻫﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو از ﺳﻮى ﭼﻪ ﺟﺴﻤﻰ ﺑﻪ
اﻟﻒ(
ٔ
دوﻧﺪه وارد ﻣﻰ ﺷﻮد؟
ب( واﮐﻨﺶ ﻧﻴﺮوﻳﻰ را ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ )اﻟﻒ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده اﻳﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﺴﻤﻰ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد؟
 ۲دو ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﺎى  m۱و  m۲ﮐﻪ روى ﻳﮏ ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻰ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﮑﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ  ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻰ ﻳﮑﺴﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن  ،tﺳﺮﻋﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  v۱و  v۲ﺷﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ v۲
___ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
v۱
 ۳ﺧﻮدروى ﺑﻪ ﺟﺮم  ۲ﺗﻦ از ﺣﺎل ﺳﮑﻮن روى ﺟﺎده اى اﻓﻘﻰ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﻤﻮدن ﻣﺴﺎﻓﺖ  ۱۰۰mﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ،
ﺳﺮﻋﺘﺶ ﺑﻪ  ۲۰m/sﻣﻰ رﺳﺪ .ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎى وارد ﺑﺮ ﺧﻮدرو را در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
 ۴ﺧﻮدروى ﺑﻪ ﺟﺮم  ۹۰۰kgدر ﺟﺎده اى اﻓﻘﻰ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از  ۸ sﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ١٢m/sﻣﻰ رﺳﺪ.
اﻟﻒ( ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎى وارد ﺑﺮ ﺧﻮدرو در اﻳﻦ ﻣﺪت ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ب( ﻧﻴﺮوى رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدرو وارد ﻣﻰ ﺷﻮد را در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو  ۴۵۰Nﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
 ۵ﺧﻮدروﻳﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم  ۱۲۰۰kgﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۷۲km/hروى ﺟﺎده اى اﻓﻘﻰ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .در ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ راﻧﻨﺪه ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻰ ﮔﻴﺮد
و ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ﭘﻴﻤﻮدن ﻣﺴﺎﻓﺖ  ۱۰۰mﻣﻰ اﻳﺴﺘﺪ.
اﻟﻒ( ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ﺗﺮﻣﺰ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ب( ﻧﻴﺮوى اﺻﻄﮑﺎک وارد ﺑﺮ ﺧﻮدرو را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
 ۶در ﭼﻪ ارﺗﻔﺎﻋﯽ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی ﮔﺮاﻧﺸﯽ  ٪١٠ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ؟ ﺷﻌﺎع زﻣﻴﻦ را  ۶۳۷۰kmﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ.
 ۷اﻟﻒ( ﻧﻴﺮوى ﮔﺮاﻧﺸﻰ را ﮐﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺎه وارد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ب( ﻧﻴﺮوى ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﻣﺎه ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎه از زﻣﻴﻦ ۴ * ۱۰۵kmو  G ۶/۷ * ۱۰ ۱۱ Nm۲/kg۲را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ(.
)ﺟﺮم زﻣﻴﻦ  ،٦ × ١٠٢٤kgﺟﺮم ﻣﺎه ،۷/۴ * ۱۰۲۲kg
ٔ

 ۸در ﺳﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ،ﺳﻪ ﻧﻴﺮوی اﻓﻘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺰرﮔﯽ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از  F۲ ۸N، F۱ ۴Nو  . F۳ ۱۲Nدر ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ،ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮآن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
اﻟﻒ( ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ  fsوارد از ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ؟
ب( در ﻣﻮرد ﻣﻘﺪار
ٔ

 ۹ﺟﺴﻤﻰ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﻘﻰ  ١٠m/sروى ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻰ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ .ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﻰ ﺑﻴﻦ ﺟﺴﻢ و ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﺑﺮ  ۰/۲اﺳﺖ.
اﻟﻒ( ﺟﺴﻢ ﭘﺲ از ﭘﻴﻤﻮدن ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﻰ ﻣﻰ اﻳﺴﺘﺪ؟
ب( اﮔﺮ ﺟﺴﻢ دﻳﮕﺮى ﮐﻪ ﺟﺮم و ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮم و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺴﻢ اول و ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﮑﺎﮐﺶ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺎن ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﮑﺎک
ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ،روى ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮد ،ﺷﺘﺎب و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﻴﻤﻮده ﺷﺪه آن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد؟

٧٢

ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ

 ۱۰ﺟﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﺟﺮم  ۵kgروى ﻳﮏ ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻰ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﮑﻮن ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻧﻴﺮوى اﻓﻘﻰ F
را وارد ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ.
اﻟﻒ( ﺑﻪ ازاى  F ۱۵Nﺟﺴﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ .ﻧﻴﺮوى اﺻﻄﮑﺎک وارد ﺑﺮ آن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﺿﺮﺑﻪ اﻓﻘﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮑﻰ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از  ۸sﻣﺴﺎﻓﺖ
ب( ﺑﻪ ازاى  F ۲۰Nﺟﺴﻢ در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ٔ
ٔ
 ۳۲mرا ﻣﻰ ﭘﻴﻤﺎﻳﺪ .ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﮑﺎک اﻳﺴﺘﺎﻳﻰ و ﺟﻨﺒﺸﻰ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
→

F

 ۱۱ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺴﻤﻰ ﮐﻪ ﺟﺮم آن  ۵kgاﺳﺖ ،ﺷﺘﺎب  ٢m/s۲ﺑﺪﻫﻴﻢ .ﻧﻴﺮوﻳﻰ را ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن وارد ﮐﻨﻴﻢ در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎى
زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
اﻟﻒ( ﺟﺴﻢ روى ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻰ ﺑﺪون اﺻﻄﮑﺎک ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ب( ﺟﺴﻢ روى ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻰ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﮑﺎک  ۰/۲ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ،و ﺷﺘﺎﺑﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ اﺳﺖ.
پ( ﺟﺴﻢ در راﺳﺘﺎى ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ت( ﺟﺴﻢ در راﺳﺘﺎى ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
 ۱۲وزﻧﻪ اى ﺑﻪ ﺟﺮم  ۲kgرا ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎى ﻓﻨﺮى ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱۲cmﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ آن  ۲۰N/cmاﺳﺖ ﻣﻰ ﺑﻨﺪﻳﻢ و ﻓﻨﺮ را از ﺳﻘﻒ ﻳﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮر آوﻳﺰان
ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ .ﻃﻮل ﻓﻨﺮ رادر ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎى زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
اﻟﻒ( آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ.
ب( آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ  ۲m/sرو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
پ ــ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ و روﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ۲m/s۲از ﺣﺎل ﺳﮑﻮن رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ت ــ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ و روﺑﻪ ﺑﺎﻻی  ۲m/s۲از ﺣﺎل ﺳﮑﻮن رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
 ۱۳ﺑﺮاى ﻳﮏ راﻧﻨﺪه داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو او اﻫﻤﻴﺖ دارد .ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﻮﻗﻒ ،دو ﻗﺴﻤﺖ دارد:
اﻟﻒ( دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺴﺎﻓﺖ واﮐﻨﺶ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ب( دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﺮﻣﺰ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
پ( زﻣﺎن واﮐﻨﺶ راﻧﻨﺪه اى  ۰/۶sاﺳﺖ .در ﻃﻰ اﻳﻦ زﻣﺎن ،ﺧﻮدرو  ۲۴mﻃﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺧﻮدرو را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
ت( ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ راﻧﻨﺪه ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮدرو ﭘﺲ از  ۱۰sﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺷﺘﺎب
ٔ
ﮐﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﻮﻗﻒ

ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﺮﻣﺰ

ﻣﺴﺎﻓﺖ واﮐﻨﺶ

ﮐﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﻮﻗﻒ = ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﺴﺎﻓﺖ واﮐﻨﺶ

٧٣

٤

کﺎر و اﻧﺮژﻱ

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  2500ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ،ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﻭ ﺳﺨﺖ ﻛﻮﺷﻰ ﺗﻤﺪﻧﻰ ﺭﺍ

ﺑﺮﭘﺎ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ

ﻣﺎﻧﺪﺓ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﺓ ﻫﻤﺔ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ـ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﻴﺮﺍﺯ

ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺮژﻯ

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﻳﮏ روز ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ
اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻴﺪ راه ﻣﻰ روﻳﺪ ،از ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ روﻳﺪ ،ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﻴﺪ و ﮐﻴﻒ ﺧﻮد را ﺣﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژى ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎرى از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮن اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ،ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ و …
اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎ از اﻧﺮژى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ و ﻳﺎ … اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﺘﺎب ﻓﻴﺰﻳﮏ )(۱
و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺎ ﺣﺪى ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺮژى و ﻧﻮع ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ آن و ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژى ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ .در
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎر در ﻓﻴﺰﻳﮏ ،اﻧﺮژى ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﻰ و ﺗﻮان آﺷﻨﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﻳﺪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ ﺗﺮى از ﻧﻮع ﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژى ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
٤ـ ١کﺎر

ﻧﺠﺎر را ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ
ﻫﻤﻪ روزه ﺑﺎ اﻓﺮادى ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪّ .
ﮐﻪ درﺣﺎل اره و ﻳﺎ رﻧﺪه ﮐﺮدن اﺳﺖ .در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ را از ﻣﺤﻠﻰ ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و … اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺷﮑﻞ ۴ــ ١دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ .آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻌﺪادی از
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟
در ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
اﻟﻒ( ﺑﻪ اﺟﺴﺎم ﻧﻴﺮو وارد ﻣﻰ ﺷﻮد.ب ( آﻧﻬﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﺷﮑﻞ ۴ــ۱ــ اﻟﻒ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ وارد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و آن را
ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺑﺮد .در ﺷﮑﻞ ۴ــ۱ــ ب ﻣﺎدری ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﻧﻴﺮو وارد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﻰ راﻧﺪ .ﮐﺎر
در ﻓﻴﺰﻳﮏ را ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﻧﻴﺮو وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺴﻢ در ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮو ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻧﻴﺮو در ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ .ﻳﻌﻨﻰ ،اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ۴ــ ۲ﺑﻪ
اﻧﺪازه  dﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،ﮐﺎر ﻧﻴﺮوى ﺛﺎﺑﺖ  ،Fﺑﺎ
اﻧﺪازه  Fوارد و آن را ﺑﻪ
ﺟﺴﻢ ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﺑﻪ
ٔ
ٔ
راﺑﻄﻪ زﻳﺮ داده ﻣﻰ ﺷﻮد.
ٔ
Fd

)۴ــ(۱

W

)اﻟﻒ(

)ب(
ﺷﮑﻞ ٤ــ۱ــ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن
ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮدن آن ،ﮐﺎر
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

→

F

ﺷﮑﻞ ٤ــ۲ــ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﻧﻴﺮوی  Fوارد ﻣﯽ ﺷﻮد و

ﺟﺴﻢ ﻫﻢ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻧﻴﺮو ﺑﻪ اﻧﺪازۀ  dﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
→

d

ﮐﺎر ﻳﮏ ﮐﻤﻴﺖ ﻧﺮده اى اﺳﺖ و ﻳﮑﺎى آن  N.mاﺳﺖ ﮐﻪ ژول ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻳﮑﺎ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد J
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻰ دﻫﻴﻢ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻓﻴﺰﻳﮏ ) (١و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه دﻳﺪﻳﻢ ﻳﮑﺎی اﻧﺮژی و ﮔﺮﻣﺎ ﻧﻴﺰ ژول اﺳﺖ.
٧٥
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اﻧﺪازه  ۱۰mﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻘﺪار
در ﺷﮑﻞ ۴ــ۱ــ ب اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺮوﻳﻰ اﻓﻘﻰ ﺑﺮاﺑﺮ  ۴Nرا ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ وارد و آن را ﺑﻪ
ٔ
ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ؟
راﺑﻄﻪ )۴ــ (۱دارﻳﻢ:
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ٔ
W Fd
W ۴*۱۰ ۴۰J
ﻣﺜﺎﻝ 4ـ 2

اﻧﺪازه  ۰/۵ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ۴ــ۱ــ اﻟﻒ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻰ ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﺑﺮاﺑﺮ  ۳۰ﻧﻴﻮﺗﻮن را ﺑﻪ ﺟﺴﻢ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ
ٔ
ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ؟
W Fd
ﭘﺎﺳﺦ:
W ۳۰*۰/٥ ۱۵J

F

در ﺷﮑﻞ ٤ــ ۳ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺮ ﺟﻌﺒﻪ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ
زاوﻳﻪ  θﻣﯽ ﺳﺎزد .در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﺟﻌﺒﻪ → ٔ
→
راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ:
ﮐﺎر ﻧﻴﺮوی ﺛﺎﺑﺖ  Fدر ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ  dاز ٔ
Fdcosθ

W

d

)۴ــ(۲

ﺷﮑﻞ ٤ــ ۳ــ ﻣﺮد ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی  Fﮐﻪ ﺑﺎ راﺳﺘﺎی اﻓﻖ زاوﻳﮥ
 θﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺟﻌﺒﻪ را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ  dﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

راﺑﻄﻪ ) ۴ــ (۱ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ آﻳﺪ.
اﮔﺮ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  θ ۰ﺑﺎﺷﺪٔ ،

ﻣﺜﺎﻝ 4ـ 3

زاوﻳﻪ آن ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ  ٦٠ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎر ﻧﻴﺮوى ﻣﺮد را در
در ﺷﮑﻞ )۴ــ (۳اﮔﺮ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺮ ﺟﻌﺒﻪ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ٥٠Nو ٔ
 ٣ﻣﺘﺮ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
راﺑﻄﻪ )۴ــ (۲دارﻳﻢ:
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ٔ
W Fdcosθ
W ۵۰*۳*cos۶۰° ۷٥J
راﺑﻄﻪ
در ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﺟﺴﻢ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﻣﻰ ﺗﻮان ﮐﺎر ﻫﺮﻳﮏ از ﻧﻴﺮوﻫﺎ را از ٔ
)۴ــ (۲ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
٧٦
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ﻣﺜﺎﻝ 4ـ 4

اﻧﺪازه  dﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺑﺮﻳﻢ.
ﺟﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﺟﺮم  mرا ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی ﺛﺎﺑﺖ  Fﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ
ٔ
اﻟﻒ( ﮐﺎر ﻧﻴﺮوى وزن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ب( ﮐﺎر ﻧﻴﺮوی  Fﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
زاوﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوی وزن و ﺑﺮدار ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ  ۱۸۰°اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ب(.
ﭘﺎﺳﺦ :اﻟﻒ( در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ٔ
راﺑﻄﻪ )۴ــ (۲دارﻳﻢ:
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ٔ
Wmg mgdcos۱۸۰°
mgd

d

→

F

→

)اﻟﻒ(

mg

d
d

زاوﻳﻪ ﻧﻴﺮوی  Fو ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ،ﺻﻔﺮ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ( درﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎر ﻧﻴﺮوی  Fﺑﺮاﺑﺮ  Fdاﺳﺖ.
ب( ٔ
180

→

F

)ب(

→

mg

ﺗﻤﺮﻳﻦ 4ـ 1
→

در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻧﻴﺮوى ﺛﺎﺑﺖ  Fدر اﻣﺘﺪاد اﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﺟﺮم
 mوارد ﻣﻰ ﺷﻮد و آن را در روى ﺳﻄﺤﻰ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﻰ
 µkﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﻠﻮﺑﺴﺖ:
اﻟﻒ( ﮐﺎر ﻧﻴﺮوى F
ب( ﮐﺎر ﻧﻴﺮوى اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﻰ
پ( ﮐﺎر ﻧﻴﺮوى ﻋﻤﻮدى ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎه
ت( ﮐﺎر ﻧﻴﺮوى وزن

→

F

→

d

ﻣﺜﺎﻝ 4ـ 5

در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ وزﻧﻪ ﺑﺮدار وزﻧﻪ را ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد:
اﻟﻒ( ﮐﺎر ﻧﻴﺮوی دﺳﺖ او ﺑﺮ روی وزﻧﻪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ب( آﻳﺎ او در اﻳﻦ ﻣﺪت اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮد؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :اﻟﻒ( در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ وزﻧﻪ ﺑﺮدار ﺑﺮاى ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ وزﻧﻪ ،ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ وزن آن ﺑﻪ آن وارد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .وﻟﻰ ﭼﻮن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ
ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ،ﮐﺎر او ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
W Fd mg * ۰ ۰J
ب( وزﻧﻪ ﺑﺮدار در اﻳﻦ ﻣﺪت اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف ﺷﺪه او در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون داده
ﻣﯽ ﺷﻮد.
٧٧
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ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺳﻄﻞ آﺑﻰ ﺑﻪ ﺟﺮم  mراﻣﻄﺎﺑﻖ
اﻧﺪازه  dﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎر ﻧﻴﺮوی دﺳﺖ در اﻳﻦ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ
ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﺣﻤﻞ و ﺑﻪ
ٔ
ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺷﺨﺺ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﻄﻞ را ﻧﮕﻪ دارد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ وزن ﺳﻄﻞ
رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن وارد ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﺳﻄﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺮوﻳﻰ
زاوﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮو و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ  ٩٠اﺳﺖ ،درﻧﺘﻴﺠﻪ:
در ﺟﻬﺖ اﻓﻘﻰ ﺑﻪ آن وارد ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪٔ .
W Fdcosθ mgdcos۹۰ ۰J

F

ﻣﺜﺎل ﻫﺎى ۴ــ  ۵و ۴ــ  ۶ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﺎرى ﮐﻪ در ﻓﻴﺰﻳﮏ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم
ﮐﺎرى ﮐﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎى روزﻣﺮه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺗﻔﺎوت دارد.
٤ـ ٢راﺑﻄﮥ کﺎر و اﻧﺮژﻱ ﺟﻨﺒﺸﻲ

راﺑﻄﻪ
در ﮐﺘﺎب ﻓﻴﺰﻳﮏ ) (۱و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ اﻧﺮژى ﺟﻨﺒﺸﻰ ﺟﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﺟﺮم  mو ﺳﺮﻋﺖ  vﺑﺎ ٔ

)۴ــ(٣

1
K = mv2
2

داده ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﭘﯽ ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻫﻮا ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺗﻮپ ﻧﻴﺰ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻨﮏ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺗﻮپ را ازﺣﺎل ﺳﮑﻮن از ﻳﮏ ﺑﻠﻨﺪى رﻫﺎ ﮐﻨﻴﻢ،
ﺳﺮﻋﺖ و درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺮژى ﺟﻨﺒﺸﻰ ﺗﻮپ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ .اﮐﻨﻮن ﺗﻮﭘﯽ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻳﻮاری ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺮدد ،در اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد اﺑﺘﺪا ﺳﺮﻋﺖ و اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ آن ﮐﺎﻫﺶ و ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .روزاﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺮژى ﺟﻨﺒﺸﻰ اﺟﺴﺎم در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﻣﺜﻼ ً اﻧﺮژى ﺟﻨﺒﺸﻰ
اﺗﻮﻣﺒﻴﻠﻰ ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ و ….
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 4ـ 1

در ﻫﺮﻳﮏ از ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﺑﺎﻻ اﻟﻒ( ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ .ب( ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺎر ﻫﺮ ﻧﻴﺮو را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
N
vf

vi

F

)(1

)(2
mg

ﺷﮑﻞ ٤ــ٤ــ ﺟﺴﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوی ﺛﺎﺑﺖ ،F

از ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﻴﮥ  Viﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻬﺎﻳﯽ  Vfﻣﯽ رﺳﺪ.

٧٨

در ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻫﺮﻳﮏ از ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ
و اﻳﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺟﺴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺜﺎل زﻳﺮ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ ،ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم  mﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ٤ــ٤
روی ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ ﺑﺪون اﺻﻄﮑﺎک ﻗﺮار دارد .اﻳﻦ ﺟﺴﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوی
اﻧﺪازه  dروی ﺳﻄﺢ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎر ﻧﻴﺮوی ﻋﻤﻮدی ﺳﻄﺢ
ﺛﺎﺑﺖ  Fﺑﻪ
ٔ

ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺮژﻯ

و وزن در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ زﻳﺮ داده ﻣﻰ ﺷﻮد:
ﮐﺎر ﻧﻴﺮوى  Fﺑﺎ ٔ

→

F

W Fd

ﭼﻮن  Fﻣﺴﺎوی ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎى وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ ،دارﻳﻢ

→

d

F ma
ﻧﻘﻄﻪ ) (۲ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
در اﺛﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮوى  Fﺳﺮﻋﺖ ﺟﺴﻢ از ﻣﻘﺪار  vدر ٔ
ﻧﻘﻄﻪ ) (۱ﺑﻪ ﻣﻘﺪار vدر ٔ
راﺑﻄﻪ ۲ــ ۱۴دارﻳﻢ:
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ٔ
v2f − v2i = 2ad

راﺑﻄﻪ ٣ــ ١ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
اﮔﺮ از اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  aرا ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﻢ و در ٔ
v2f − v2i
2d

)۴ــ(٤

F=m

راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ آﻳﺪ:
راﺑﻄﻪ ٤ــ ٔ ١
ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ٔ
)٤ــ(٥

1
1
W = mv2f − mv2i
2
2

ﻧﻘﻄﻪ ) (۲و ﺟﻤﻠﻪ دوم ،اﻧﺮژى ﺟﻨﺒﺸﻰ
ﺟﻤﻠﻪ اول ﻃﺮف راﺳﺖ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺮژى ﺟﻨﺒﺸﻰ ﺟﺴﻢ در ٔ
ﻧﻘﻄﻪ ) (۱اﺳﺖ.
ﺟﺴﻢ در ٔ
راﺑﻄﻪ )۴ــ  (٥را ﻣﻰ ﺗﻮان
درﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ دو اﻧﺮژى ﺟﻨﺒﺸﻰ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  Kو  Kﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢٔ ،
ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻧﻮﺷﺖ:
)۴ــ (٦

W K K

در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﺧﺎص دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎر ﻳﮏ ﻧﻴﺮو ﻏﻴﺮﺻﻔﺮ ﺑﻮد .در ﻣﺜﺎل ﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻴﺶ از
راﺑﻄﻪ ٤ــ ،۶ﻣﺠﻤﻮع آن ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻳﮏ ﻧﻴﺮو ﻏﻴﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ٔ
راﺑﻄﻪ ۴ــ  ۶ﻗﻀﻴﻪ ﮐﺎر و اﻧﺮژى ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺑﺮﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ،ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻴﺮوﻫﺎى وارد
ٔ
ﺑﺮ ﻫﺮ ﺟﺴﻢ در ﻳﮏ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺮژى ﺟﻨﺒﺸﻰ ﺟﺴﻢ در آن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ K > K ،اﺳﺖ و اﻧﺮژى ﺟﻨﺒﺸﻰ ﺟﺴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ و اﮔﺮﻣﺠﻤﻮع
ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﺎﺷﺪ K < K ،اﺳﺖ و اﻧﺮژى ﺟﻨﺒﺸﻰ ﺟﺴﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع
ﮐﺎرﻫﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ K K ،اﺳﺖ و اﻧﺮژى ﺟﻨﺒﺸﻰ ﺟﺴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 4ـ 2

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻓﻮق ﻋﻠّﺖ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژى ﺟﻨﺒﺸﻰ اﺟﺴﺎم را در ﻣﺜﺎل ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاى اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ذﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٧٩

ﻓﺼﻞ 4

ﻣﺜﺎﻝ 4ـ 7

ﭼﺘﺮﺑﺎزی از ارﺗﻔﺎع  ۸۰۰ﻣﺘﺮى از ﺣﺎل ﺳﮑﻮن رﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺮم ﭼﺘﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﭼﺘﺮش  ۸۰kgاﺳﺖ .اﮔﺮ او ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۵m/sﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﺎر و اﻧﺮژی ﮐﺎر
ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻘﻮط را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ) .ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺶ را ۱۰m/s۲ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ(.
ﭘﺎﺳﺦ :دراﻳﻦ ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮ ﭼﺘﺮﺑﺎز دو ﻧﻴﺮوی وزن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﻀﻴﻪ ﮐﺎر و اﻧﺮژی دارﻳﻢ:
از
ٔ
 K Kﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮ  Wو نW
1
1
= mv2f − mv2i
2
2
1
 = × 80× 52 − 0ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮ 80× 10× 800× 1+ W
2

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮ mghcos۰ W

۶۳۹۰۰۰ J

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮ  ۱۰۰۰ ⇒ Wﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮ ۶۴۰۰۰۰ W

ﺗﻤﺮﻳﻦ 4ـ 2

ورزﺷﮑﺎری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ،ﺑﺪن و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻮپ را ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺟﺮم ﺗﻮپ  ۰/۵ kgﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۲/۵ mﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﺗﻮپ
و ورزﺷﮑﺎر ﻧﻴﺮوی ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ  ۲۰۰Nرا در
ٔ
ﺑﺮ آن وارد ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮپ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﻣﺜﺎﻝ 4ـ 8

ﺧﻮدروﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺮم  ۱۲۰۰kgﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۷۲km/hدر ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ
راﻧﻨﺪه ﺗﺮﻣﺰ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ﻃﻰ ﻣﺴﺎﻓﺘﻰ ﻣﻰ اﻳﺴﺘﺪ .ﮐﺎر ﻧﻴﺮوى اﺻﻄﮑﺎک
ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
را از ٔ
ﭘﺎﺳﺦ :ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو ﻗﺒﻞ از ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺮدن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
72 × 1000
= 20 m / s
3600

٨٠

= vi

ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺮژﻯ

درﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﻧﺮژى ﺟﻨﺒﺸﻰ آن ﻗﺒﻞ از ﺗﺮﻣﺰﮐﺮدن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
1
1
K i = mv2i = × 1200× 202 = 240000J
2
2

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  K ۰Jاﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﻧﻴﺮوى اﺻﻄﮑﺎک  ،ﻧﻴﺮوى ﻋﻤﻮدى
ﺳﻄﺢ و ﻧﻴﺮوى وزن ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ اﺛﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
درﻧﺘﻴﺠﻪ:
W WN Wmg k k
وﻟﻰ ﮐﺎر ﻧﻴﺮوى ﻋﻤﻮدى ﺳﻄﺢ و ﻧﻴﺮوى وزن ﺑﺮاﺑﺮ
ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .درﻧﺘﻴﺠﻪ:

N

f
mg
d

W ۰ ۰ ۰ ۲۴۰۰۰۰
W ۲۴۰۰۰۰J

ﻗﻀﻴﻪ ﮐﺎر و اﻧﺮژى ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻤﻴﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
از
ٔ
در ﻣﺜﺎل ﻫﺎى زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎﻝ 4ـ 9

ﮐﺎﻣﻴﻮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم  ۳ﺗﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۳۶km/hدر ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .راﻧﻨﺪه
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﺮﻣﺰ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ آن ﻗﻔﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﻰ ﺑﻴﻦ ﺟﺎده و ﻻﺳﺘﻴﮏ ﻫﺎ  ۰/۸ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻣﻴﻮﻧﺖ
ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ روی ﺟﺎده ُﺳﺮ ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ؟ ) g ۱۰m/s۲ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد(.
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺮ ﮐﺎﻣﻴﻮﻧﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﯽ ،ﻋﻤﻮدی ﺳﻄﺢ
ﻗﻀﻴﻪ ﮐﺎر و اﻧﺮژی دارﻳﻢ:
و وزن وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ٔ

W WN Wmg K K
ﮐﺎر ﻧﻴﺮوی ﻋﻤﻮدی ﺳﻄﺢ و وزن در اﻳﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﻴﻪ ﮐﺎﻣﻴﻮﻧﺖ  ١٠m/sو ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻬﺎﻳﯽ آن ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
1
Wf + 0 + 0 = 0 − × 3000×102 ⇒ Wf = −150000J
2
Wf = f k d cos θ = µ k mgd cos180

−150000 = 0 / 8 × 3000×10× d × (−1) ⇒ d = 6 / 25m

٨١
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ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 4ـ 1

ﺷﻴﺸﻪ ﺗﺮﺷﯽ ﻳﺎ ﻣﺮﺑﺎ ،زﻣﺎن ﺳﻨﺞ ،ﻣﺘﺮ
وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم :در
ٔ
ﻓﻠﺰی ﻳﺎ ﻧﻮاری

ﺷﺮح آزﻣﺎﻳﺶ
١ــ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،روی زﻣﻴﻦ ﻳﮏ ﺧﻂ اﻓﻘﯽ ﺑﮑﺸﻴﺪ و ِدر
ﺷﻴﺸﻪ را ﭘﺸﺖ ﺧﻂ روی زﻣﻴﻦ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪن آن ،زﻣﺎن ﺳﻨﺞ را روﺷﻦ و ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ آن ،زﻣﺎن ﺳﻨﺞ را
٢ــ ﺑﺎ ﭘﺎ ،ﺑﻪ در ﺷﻴﺸﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻴﺪ و از
ٔ
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻴﺪ) .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ در ﺷﻴﺸﻪ را روی ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورﻳﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻼ ً ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ(.
٣ــ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ،ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ در ﺷﻴﺸﻪ را اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
راﺑﻄﻪ  ، v = vi + vf = ∆xﻣﻘﺪار  vرا ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
٤ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ٔ
2
∆t
ﻗﻀﻴﻪ ﮐﺎر و اﻧﺮژی ،ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﮑﺎک ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻴﻦ دو ﺷﻴﺸﻪ و ﮐﻒ اﺗﺎق را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
 ٥ــ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ٔ
 ٦ــ آزﻣﺎﻳﺶ را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﮑﺎک را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.

٤ـ ٣راﺑﻄﮥ کﺎر و اﻧﺮژﻱ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ

hf

d

hi

mg

ﺷﮑﻞ ٤ــ۵
ﺗﻮپ از ارﺗﻔﺎع  hiﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع

 hfﻣﯽ رﺳﺪ.

٨٢

راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﮐﺎر و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻳﻢ .در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ
ٔ
راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﮐﺎر و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﻢ .در اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد ﺧﺎص اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮔﺮاﻧﺸﯽ
درﻣﻮرد ٔ
را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ.
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺗﻮپ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم  mرا از ارﺗﻔﺎع  hدر راﺳﺘﺎی ﻗﺎﺋﻢ و رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ
)ﺷﮑﻞ ۴ــ  .(٥ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮپ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ارﺗﻔﺎع  hﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای
ﻣﯽ اﻳﺴﺘﺪ .ﮐﺎر ﻧﻴﺮوی وزن در اﻳﻦ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
) mgdcos۱۸۰ mg (h h ) ( ۱و ن W
) ( mgh mgh
از ﻓﻴﺰﻳﮏ ) (١و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﻢ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم  mدر ارﺗﻔﺎع  hاز
راﺑﻄﻪ  U mghﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ از ٔ
)٤ــ(۷

∆U

) (U U

و نW

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﮐﺎر ﻧﻴﺮوی وزن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ِ
ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮔﺮاﻧﺸﯽ اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ ٤ــ۷را ﺑﺮای ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﻗﺎﺋﻢ و رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻳﻢ
اﮔﺮﭼﻪ ٔ
وﻟﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ دﻟﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.

کار و انرژی

مثال ٤ـ 10

سرسره آبی مطابق شکل به سمت پایین
کودکی به جرم  25kgاز باالی یک
ٔ
سر می خورد .اگر ارتفاع سرسره  ٨متر باشد:
الف) انرژی پتانسیل گرانشی کودک در باال و پایین سرسره را بهدست آورید.
ب) کار نیروی وزن در این جابه جایی را محاسبه کنیدg   10m/s2( .
فرض می شود).
الف)
U    mgh 25 *10* 8   2000J
U    mgh 25 *10*   0   0J
     ∆U U   U      2000 0   2000Jو نW
ب)

کار نیروی وزن ،همیشه برابر با منفی تغییر
انرژی پتانسیل گرانشی است.

مثال ٤ـ 11

جسمی به جرم  mرا مانند شکل با دستمان از ارتفاع  hبه ارتفاع  hمی بریم .با چشم پوشی از مقاومت هوا کار نیروی
دست در این جابه جایی را بیابید.
قضیه کار و انرژی جنبشی داریم:
پاسخ :با استفاده از
ٔ
   ∆Kدست  Wو نW
از آنجا که جسم در ابتدا و انتهای مسیر ساکن است ،تغییر انرژی جنبشی آن صفر است.
()∆K ٠
h
و ن  Wدست  W 0 ⇒ Wو ن W
بنابراین:
رابطه ٤ــ ٧می توانیم کار نیروی وزن را با استفاده از تغییرات انرژی پتانسیل
با توجه به
ٔ
h
گرانشی به دست آوریم.
	  )  ∆U    (mgh mghو نW
رابطه قبل جایگزین کنیم و کار نیروی دست را پیدا کنیم.
و آن را در ٔ
	  )  ( ∆U)     (mgh mghدستW
f

i

در تجربیات روزمره و همچنین در کتاب فیزیک  ١و آزمایشگاه دیده ایم
که فنر فشرده یا کشیده دارای انرژی پتانسیل کشسانی است .وقتی جسمی
را به سوی فنری پرتاب می کنیم ،پس از برخورد ،فنر فشرده می شود و انرژی
پتانسیل آن افزایش می یابد .در مدت تماس جسم با فنر ،فنر نیرویی در خالف
جهت جابه جایی به جسم وارد می کند (شکل  ٤ــ )٦یعنی کار نیروی فنر در این
جابه جایی ،منفی و تغییر انرژی پتانسیل کشسانی مثبت است .در مورد تغییر
انرژی پتانسیل کشسانی نیز مشابه تغییر انرژی پتانسیل گرانشی می توانیم بگوییم:
کشسانی      ∆UفنرW

F

→

d

شکل ٤ــ6ــ در مدت تماس جسم با فنر ،فنر نیرویی در

خالف جهت جابه جایی جسم به آن وارد می کند.
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ﻣﺜﺎﻝ 4ـ 12

ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺴﻢ ،اﻧﺮژی
درﺷﮑﻞ ٤ــ ٦ﺟﺴﻢ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ  ۲۰Jﺑﺎ ﻓﻨﺮ ﺑﺮﺧﻮرد و آن را ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ در ٔ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ  ۱۵Jاﺳﺖ،
اﻟﻒ( ﮐﺎر ﻧﻴﺮوی ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ ﻓﻨﺮ در اﻳﻦ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﻗﻀﻴﻪ ﮐﺎر و اﻧﺮژی ،ﮐﺎر ﻧﻴﺮوی اﺻﻄﮑﺎک در اﻳﻦ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
ب( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ٔ
ﭘﺎﺳﺦ:
اﻟﻒ(
)  ( U Uﮐﺸﺴﺎﻧﯽ  −∆ UﻓﻨﺮW
اوﻟﻴﻪ ﻓﻨﺮ ،ﺻﻔﺮ و در ﭘﺎﻳﺎن  ١٥Jاﺳﺖ.
اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ٔ
 ( ۱۵ ۰) ۱۵ JﻓﻨﺮW
ب( ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﺎر و اﻧﺮژی:
 K Kﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮدی + Wو ن + Wﺻﻄﮑﺎک WﻓﻨﺮW
۵J

ﺻﻄﮑﺎک  ۰ ۰ ۰ ۲۰⇒ Wﺻﻄﮑﺎک۱۵ W

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 4ـ 3

وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎﻳﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ ﻓﻨﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
٤ـ ٤ﭘﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﻧﺮژﻱ ﻣکﺎﻧﻴکﻲ

ــ ﺟﺴﻤﯽ را در راﺳﺘﺎی ﻗﺎﺋﻢ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺟﺴﻢ
راﺑﻄﻪ ﮐﺎر و اﻧﺮژی
از  Kﺑﻪ  Kو اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮔﺮاﻧﺸﯽ آن از  Uﺑﻪ  Uﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ:
)  ∆ U ( U Uو نW
اﮔﺮ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا ﺑﺮای اﻳﻦ ﺟﺴﻢ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ آن وزن اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻗﻀﻴﻪ ﮐﺎر و اﻧﺮژی دارﻳﻢ:
ٔ
 ∆ K K Kو نW
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ دو راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ:
ﺑﺎ
ٔ
(U U ) K K
و ﻳﺎ
U K U K
ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺟﺴﻢ در ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺮژی ﻫﺎی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻫﺮ ﺟﺴﻢ را اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ آن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﻢ و ﺑﺎ  Eﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻴﻢ.
E E
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺟﺴﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎﻳﺴﺘﮕﯽ اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ.
٨٤

ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺮژﻯ
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ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ای ﻳﮏ ﺳﻨﮓ رﻳﺰه را از ارﺗﻔﺎع ﻳﮏ ﻣﺘﺮی
ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ در راﺳﺘﺎی ﻗﺎﻳﻢ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از
ﻟﺒﻪ ﭘﻨﺠﺮه ای را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻴﺪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر ﺳﻨﮓ رﻳﺰه از ٔ
ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﻴﻦ  ۵/۲ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ).(g ۱۰m/s۲
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﺴﺘﮕﯽ اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ
E E

5 / 20m

1m

1
1
mgh f + mv2f = mgh i + mv2i
2
2

در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﺴﺎوی  mرا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺣﺬف ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ
ﻋﺪدﻫﺎ ﻣﻘﺪار  vﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ.
1
1
10× 5 / 2 + v2f = 10× 1+ (10)2
2
2
vf = 4m / s
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از ﺑﺎﻻی ﻳﮏ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ۲۵ﻣﺘﺮ ﺟﺴﻤﯽ را
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۲۰m/sﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺳﺮﻋﺖ
ﺟﺴﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ g ۱۰m/s۲
و از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا ﻧﺪارﻳﻢ،
اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺟﺴﻢ ﭘﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

α

25m

1
1
E f = Ei ⇒ mgh f + mv2f = mgh i + mv2i
2
2

1
1
⇒ gh f + v2f = gh i + v2i
2
2
1
1
0 + v f 2 = 10× 25 + × 202 ⇒ v f = 30m s
2
2

ﺗﻤﺮﻳﻦ 4ـ 3

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم  mﺑﻪ ﻓﻨﺮ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و روی ﻳﮏ ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ ﺑﺪون
ﻧﻘﻄﻪ  Aﻣﯽ ﮐﺸﻴﻢ و ﺳﭙﺲ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺻﻄﮑﺎک ﻗﺮار دارد .ﺟﺴﻢ را ﺗﺎ ٔ
اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺟﺴﻢ و اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ ﻓﻨﺮ اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺴﻢ ــ ﻓﻨﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﺴﺘﮕﯽ اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ٔ
ﺟﺴﻢ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻴﺪ.

m

A

O

٨٥
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اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺮای ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺣﺮﮐﺖ
ﻗﻀﻴﻪ ﮐﺎر و اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ٔ
 ∆K K Kو ن  Wﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮ W
راﺑﻄﻪ ﮐﺎر و اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﺑﺮای ﺟﺴﻢ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ٔ
)  ∆ U ( U Uو نW
راﺑﻄﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﮐﺎر ﻧﻴﺮوی وزن در ٔ
 ( ∆ U) ∆Kﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮ W
 ∆K ∆Uﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮ W
 K K U Uﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮ W
( K U ) (K U ) E E
ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا ،دﻳﮕﺮ اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﭘﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ دارﻳﻢ در
ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﭘﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و در ﻃﻮل ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﻳﺴﺘﮕﯽ اﻧﺮژی ﻫﻤﻮاره ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﮐﻪ اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ،اﻧﺮژی دروﻧﯽ ﺟﺴﻢ و ﻫﻮای ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ زﻳﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺴﻢ و ﻫﻮای ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد.
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از ﺑﺎﻟﮕﺮدی ﮐﻪ در ارﺗﻔﺎع  ٥٠ﻣﺘﺮی ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۰m/sدر ﭘﺮواز اﺳﺖ ،ﺑﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺮم  ۱۰kgرﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻟﺤﻈﻪ رﻫﺎﺷﺪن ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻴﺪن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺣﺴﺎب
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۲۰m/sﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﮐﺎر ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﻪ را از ٔ
ﮐﻨﻴﺪ (g ۱۰m/s۲) .اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦ:

 E Eﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮ W
) = (K f + U f ) − (K i + Ui

1
1
) = ( mv2f + mgh f ) − ( mv2i + mgh i
2
2

ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺑﺎﻟﮕﺮد ،ﺳﺮﻋﺖ  ۱۰m/sدارد.
ﺑﺴﺘﻪ در ٔ
1

1

) = ( ×10× 202 + 0) − ( ×10×102 + 10×10× 50ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮ W
2
2
 ۳۵۰۰Jﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮ W
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 ٤ـ  ٥ﺗﻮان

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎر ﺑﺤﺚ ﺷﺪ .وﻟﻰ ،در ﻣﻮرد آﻫﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺻﺤﺒﺘﻰ ﻧﺸﺪ.
در ﺑﺨﺶ ۴ــ ۱در ﻣﻮرد
ٔ
ﮐﺎر ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐُﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ً ﻳﮏ ﺟﺴﻢ را ﻣﻰ ﺗﻮان در  ٦ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﺎ  ١٠ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ارﺗﻔﺎع
ﻣﻌﻴﻦ رﺳﺎﻧﺪ .در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ .وﻟﻰ در ﻣﻮرد اول ﮐﺎر ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ
ﮐﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮان ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ.
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاى در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ّ
وﺳﻴﻠﻪ
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﻧﻴﺮوی  Fﮐﺎر  Wرا در ﻣﺪت  ∆tاﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ
ٔ
ﻧﻴﺮوی  ( P ) Fاز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﻪ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ آﻳﺪ:
)۴ــ (۸

W
∆t

=P

ﻳﮑﺎى ﺗﻮان در  SIژول ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ) (J/sاﺳﺖ .اﻳﻦ ﻳﮑﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺟﻴﻤﺰ وات ،ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺨﺎر را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ .وات ) (Wﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺑﺮﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﺎر ﻣﻌﻴﻨﻰ در زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮى اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻳﺎ در زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻨﻰ ﮐﺎر
ﺑﻴﺸﺘﺮى اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،ﺗﻮان اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
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ﻃﺒﻘﻪ دوم در
ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﺑﻪ ٔ
ﺟﺮم اﺗﺎﻗﮏ ﺑﺎﻻﺑﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن آن  ۵۰۰kgاﺳﺖ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻻﺑﺮ در ﻣﺪت  ۱۰sاز ٔ
ارﺗﻔﺎع  ٦ﻣﺘﺮی ﺑﺮود ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻻﺑﺮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ) g ۱۰m/s۲اﺳﺖ (.
ٔ
ﻗﻀﻴﻪ ﮐﺎر و اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ:
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ٔ
 ∆Kﻣﻮﺗﻮ  Wو نW
 ۰ﻣﻮﺗﻮ mg(h h ) W
)  mg (h hﻣﻮﺗﻮ W
 ۵۰۰*۱۰* ۶ ۳۰۰۰۰Jﻣﻮﺗﻮ W
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺳﻂ دارﻳﻢ:
ﻣﻮﺗﻮر W
30000
=
= 3000W
∆t
10

=P

ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژی ورودی )اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ دﺳﺘﮕﺎه( را ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻫﺪف از روﺷﻦ ﮐﺮدن ﭘﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن ﻫﻮاﺳﺖ و ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ
از اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ورودی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ )اﻧﺮژی ﺣﺮﮐﺘﯽ( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ و ﺻﺪا درﻣﯽ آﻳﺪ .ﻳﺎ ﺑﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻻﻣﭗ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻮر
ﺑﻘﻴﻪ آن را
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ .ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪ ای ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ از اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺑﻪ ﻧﻮر )ﺣﺪود  ٢٠درﺻﺪ( و ٔ
ﺑﻪ اﻧﺮژی دروﻧﯽ ﻻﻣﭗ و ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ۴ــ  ۸ﻃﺮح واره اﻳﺴﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژی ﻫﺎ
در دﺳﺘﮕﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
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اﻧﺮژی ﺧﺮوﺟﯽ )ﻣﻔﻴﺪ(
tﺧﺮوﺟﯽ=PﺧﺮوﺟﯽE

اﻧـﺮژی ورودی

دﺳﺘﮕﺎه

tورودی=PورودیE

ﺪه
ﻠﻒ ﺷ هE
ﺗ
ﺷﺪ
ژی = ﻠﻒ
 Pﺗ
اﻧﺮ
ﺷﺪه
 tﻠﻒ
ﺗ
ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژی ورودی ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه

ﺷﮑﻞ ٤ــ۷

ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﮐﻪ ﻃﺮح واره ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﻤﻮاره
ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژی ورودی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ آن اﻧﺮژی ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژی ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ
اﻧﺮژی ورودی را ﺑﺎزده ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﻢ.

ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻔﻴﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

)٤ــ (٨

وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه
اﻧﺮژی ﻣﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ
ٔ
اﻧﺮژی ﻳﺎ ﮐﺎر داده ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه

ﺑﺎزده

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﮐﺴﺮ ﻫﻤﻮاره ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از  ١اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎزده را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺻﺪ
 ×١٠٠ﺑﺎزده  ٪ﺑﺎزده ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ
ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ درﺻﺪی از اﻧﺮژی ورودی ﺑﻪﮐﺎر ﻳﺎ اﻧﺮژی ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺧﻮدروﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۹۰km/hﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻫﺮ  ۶ ،۱۰۰kmﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ .اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ
٧
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮر
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ  ۳/۵×١٠ Jاﺳﺖ ۶۵ .درﺻﺪ اﻧﺮژی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻨﺰﻳﻦ در اﻳﻦ ﺧﻮدرو از ﻃﺮﻳﻖ اﮔﺰوز و دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻨﮏ ٔ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻫﻮا داده ﻣﯽﺷﻮد و  ١٥درﺻﺪ از اﻧﺮژی در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻬﻮﻳﻪ ،در دﻳﻨﺎم و در اﺛﺮ اﺻﻄﮑﺎک ﺑﻴﻦ اﺟﺰای ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از اﻧﺮژی ،ﺻﺮف راﻧﺪن ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ب( ﺗﻮان ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮدرو ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
پ( ﻳﮑﺎی راﻳﺞ ﺑﺮای ﺗﻮان ﺧﻮدرو اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ) (hpاﺳﺖ و ﻫﺮ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ۷۴۶ ،وات اﺳﺖ .ﺗﻮان ﻣﻔﻴﺪ اﻳﻦ ﺧﻮدرو ﭼﻨﺪ
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﺳﺖ؟
20
7
7
ﭘﺎﺳﺦ:
 = (6lit)(3 / 5 ×10 J lit)( ) = 4 / 2×10 Jﻣﻔﻴﺪ E
100

100
100
=h
× 3600s = 4000S
90
90

=t

7
 = 6 × 3 / 5 ×10 ×0 / 2 = 1 / 05 ×104 Wﻣﻔﻴﺪ P

4 × 103

1 / 05 × 104
= 14 hp
746

=
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در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ از ﻳﮏ ﺑﺎﻻﺑﺮ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﮐﻴﻠﻮوات ،اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ در ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﮑﺴﺎن و ﺑﺎزده ٪۶۰
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ در ﭼﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎری ﺑﻪ ﺟﺮم  ١٠٠kgرا  ١٠ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.
٨٨

ﻏﻴﺎﺙ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻝ  ٧٣٠ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺩﺭ ﻛﺎﺷﺎﻥ ،ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ .ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﻛﻮﺩﻛﯽ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﻏﻴﺎﺙﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻤﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺟﻤﺸﻴﺪﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮﺩﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻃﺒﻴﺐ ﻛﺎﺷﺎﻧﯽ ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺁﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﻘﺐ ﺟﺪ ﭘﺪﺭی ﺍﺵ ﺑﺮﻣﯽ ﺁﻳﺪ ،ﻃﺒﺎﺑﺖ
ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ
ﻏﻴﺎﺙ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﺩ.
ﻏﻴﺎﺙ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻴﻤﻮﺭﻳﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻮﺭﺵ ﻫﺎی ﻣﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ
ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮی ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﭘﺪﺭ ﻏﻴﺎﺙ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮﺵ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺵ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ .ﺍﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻧﺠﻮﻡ ﻭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺖ
ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﻮﺩﻛﯽ ،ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﺻﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ .ﻏﻴﺎﺙ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮﺍﻥ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎ ﻭ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺶ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺘﺎ ﺏ ﻫﺎی ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﻧﻔﻴﺲ ﺯﻳﺎﺩی ﺭﺍ ﻃﯽ ﺳﺎﻝ ﻫﺎی  ٧٨٦ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺗﺎ  ٧٩٥ﻫﺠﺮی
ﺷﻤﺴﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﮥ ﻧﺠﻮﻡ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻧﺪ:
ــ ﻛﺘﺎﺏ »ﺳﻠّﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎء« ) ،ﻧﺮﺩﺑﺎﻥ ﺁﺳﻤﺎﻥ( :ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﺑﺎﺭۀ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﻗﻄﺮﻫﺎ
ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯۀ ﺍﺟﺮﺍﻡ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ.
ــ ﻛﺘﺎﺏ »ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﻫﻴﺄﺕ« :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺆﺍﻝ ﻫﺎی ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺑﺨﺶ ﺩﺍﺭﺩ.
ــ ﻛﺘﺎﺏ »ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ« :ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻣﻌﺮﻑ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﻃﺒﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ« ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﺷﺎﻧﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺗﻘﻮﻳﻢ
ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻭ ﻋﺮﺽ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺧﺴﻮﻑ ﻭ ﻛﺴﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮﻳﻦ
ﺭﺍﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ .ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺳﺎﻟﮥ »ﺁﻻﺕ ﺭﺻﺪ« ﺭﺍ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻃﺮﺯ ﻛﺎﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﺠﻮﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺧﻮﺩ ﻏﻴﺎﺙ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﺭﻫﺎی ﺍﻭ ﺩﺭﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﺯﻳﺞ ﺧﻮﺩﺵ ،ﺑﺎ ﻧﺎﻡ » ﺯﻳﺞ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ«
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ،ﺯﻳﺞ ﻧﻮ ﻭ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ٨٠١ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺍ ُ ﻟُﻎ ﺑﻴﮓ ،ﺣﺎﻛﻢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﻛﺎﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ
ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩ .ﺩﺭ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩی ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺗﺎﺷﻜﻨﺪی ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮﻍ
ﺑﺎﻻی ﺍﻭ ،ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺭﺳﺎﻟﻪ »ﻣﺤﻴﻄﻴﻪ« ﻭﻛﺘﺎﺏ »ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ« ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ
ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺮﺩ» ،ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ« ﺭﺍ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺭﻭﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﻭﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻭ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺍی
ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺭﺻﺪ ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ .ﺍﻭ ﻗﺼﺪ
ﺗﻬﻴﻪ ﺯﻳﺞ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮی ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ٨٠٩ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻡ
ﺭﺻﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻓﺖ.

ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻳﺮاﻧﻲ ـ اﺳﻼﻣﻲ

ﻏﻴﺎﺙ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻛﺎﺷﺎﻧﯽ

ﻓﺼﻞ 4

ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻯ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ

 ۱دو ﺟﺴﻢ ﻫﻢ ﺟﺮم  Aو  Bرا ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺮج ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ .ﺟﺴﻢ  Aرا ﺑﺎ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ و ﺟﺴﻢ  Bرا ﺧﻴﻠﯽ آرام
از ﭘﻠﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮج را دور ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ.اﮔﺮ دو ﺟﺴﻢ را در ﺑﺎﻻی ﺑﺮج ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﮐﺪام ﮔﺰاره ﻫﺎ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﻟﻒ( اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﺟﺴﻢ  Bاز  Aﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،زﻳﺮا آرام ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ب( اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﺟﺴﻢ  Aاز Bﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺮج ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﭘﻴﻤﻮده اﺳﺖ.
پ( ﮐﺎر ﻧﻴﺮوی وزن ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺟﺴﻢ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
ت( اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﻫﺮ دو ﺟﺴﻢ در ﺑﺎﻻی ﺑﺮج ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
 ۲آﻳﺎ اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﭼﻄﻮر؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ۳ﮐﺘﺎﺑﯽ را از روی ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻳﻢ و آن را روی ﻣﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﺬارﻳﻢ .در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻴﻢ اﻣﺎ اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﺘﺎب
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .آﻳﺎ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﺎر و اﻧﺮژی در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ۴وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ »ﺗﻮان ﻣﻔﻴﺪ ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎه  Aاز ﺗﻮان ﻣﻔﻴﺪ ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎه  Bﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺖ« ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﭼﻴﺴﺖ ؟

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ

 ۱ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم  ۵۰ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم داﺧﻞ آﺳﺎﻧﺴﻮری ﻗﺮار دارد.آﺳﺎﻧﺴﻮر  ۵ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود .در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﮐﺎر ﻫﺮ ﻳﮏ از
ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺷﺨﺺ را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
اﻟﻒ( آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود.
ب( آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺘﺎب رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  ۲m/s ۲دارد.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  ۱ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﺎر ﻧﻴﺮوﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻀﻴﻪ ﮐﺎر و اﻧﺮژی ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ.
 ۲در
ٔ
 ۳ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم  ۱۰ﺗﻦ در ﻣﺪت ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ۳۰۰m/sﺑﺮﺳﺪ و ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  ۵۰۰ﻣﺘﺮی اوج ﺑﮕﻴﺮد.
اﻟﻒ( ﮐﺎر ﻧﻴﺮوی وزن در اﻳﻦ ﻣﺪت ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ب( ﭼﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﯽ ﻏﻴﺮ از وزن ﺑﺮ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﮐﺎر ﮐﺪام ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ؟
پ( ﺟﻤﻊ ﮐﺎر ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ت( ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻏﻴﺮ از وزن را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.
)v (m/s

 ۴ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ــ زﻣﺎن ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم  ۵kgدر ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺟﻤﻊ ﮐﺎر ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ را اﻟﻒ ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ب( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻗﻀﻴﻪ ﮐﺎر و اﻧﺮژی ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
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کار و انرژی

 5در یک دستگاه پایه کوبی ،مطابق شکل روبه رو ،پتکی به جرم 200kg
پایه آهنی می برند و آن را رها می کنند .پایه در اثر
را به ارتفاع  3mباالی ٔ
برخورد پتک  10cm ،در زمین فرو می رود .ریل های قائمی که پتک را هدایت
قضیه کار و
می کنند ،نیروی اصطکاک ثابت  60Nبر آن وارد می کنند .با استفاده از
ٔ
لحظه قبل از برخورد به پایه را بدست آورید.
انرژی الف) سرعت پتک در ٔ
ب) کار نیرویی که پتک به پایه وارد می کند ،چقدر است؟
تنه درختی می شود.
 6گلوله ای به جرم  24گرم با سرعت  500m/sبه طور افقی وارد ٔ
اندازه  12cmدر تنه درخت فرو رود و متوقف شود ،کارنیرویی که تنه به
اگر گلوله به
ٔ
آن وارد میکند چقدر است؟
است.راننده خودرو ناگهان مانعی را در 30متری خود می بیند و ترمز
 7خودرویی بـه جرم یک تن با سرعت  72km/hدرحرکت
ٔ
میکند .چهار چرخ خودرو قفل می شود و پس از مدتی خودرو متوقف می شود .اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین الستیک خودرو
و جاده  0/5باشد ،آیا خودرو به مانع برخورد میکند؟
این تمرین را یک بار با استفاده از قضیه کار و انرژی و بار دیگر با استفاده از معادله های فصل حرکت شناسی و دینامیک حل کنید.
دهانه تفنگی با سرعت افقی  1km/sخارج می شود و با سرعت    ٠/٤ km/sبـه زمین برخورد می کند.
 8گلوله ای به جرم  50gاز ٔ
درمدت حرکت گلوله کار نیروی مقاومت هوا چقدراست؟
(ارتفاع شلیک گلوله را  1/5 mاز سطح زمین درنظر بگیرید).
سورتمه  20کیلوگرمی از باالی تپه ای ،از حال سکون
 9یک
ٔ
شروع به حرکت می کند.
الف) اگر ارتفاع تپه  100متر و اصطکاک قابل چشم پوشی باشد،
سرعت سورتمه در پایین تپه چقدر خواهد بود؟
ب) فرض کنید مسیر تپه اصطکاک داشته باشد و سرعت سورتمه
در پایین مسیر  30m/sشود .چه مقدار انرژی بر اثر اصطکاک به
انرژی درونی تبدیل می شود؟

h

 10یک ورزشکار پرتاب وزنه  ،با پیش گذاشتن پا سعی میکند بیشترین سرعت ممکن را به وزنه بدهد .اگر پرتابگر به طور متوسط نیروی
 200Nرا در جابجایی  1/0 mروی وزنه ای به جرم  7kgاعمال کند ،سرعت وزنه هنگام جدا شدن از دست ورزشکار چقدراست؟
گلوله برفی به جرم  200gرا از زمین برمی دارد و تا ارتفاع 1/5 mباال می برد و آن را با سرعت  10m/sپرتاب می کند.
 11پسر بچه ای ٔ
پسربچه چند ژول کار روی گلوله انجام می دهد؟

91

فصل ٤

 12در شکل روبه رو یک واگن
تفریحی نشان داده شده است .اگر
واگن در  Aاز حال سکون شروع به
حرکت کند ،سرعت آن در  Bو C
چقدر است؟ از اصطکاک قطار با
ریل صرف نظر کنید.

C

A
20m

16m

 13در شکل روبهرو هواپیما که در ارتفاع  200متری با
سرعت  900km/hبه طور افقی پرواز می کند ،را رها می کند.
سرعت بسته هنگام برخورد به زمین چقدر است؟ (از مقاومت
هوا چشم پوشی کنید).
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 14شخصی به جرم  70کیلوگرم 50 ،پله را در زمان یک دقیقه
طی می کند .توان متوسط او چند وات است؟ ارتفاع هرپله را  30سانتی متر فرض کنید.
 15آونگی به جرم  mو طول  lرا مطابق شکل روبه رو به اندازه  60°از وضعیت قائم منحرف
و از حال سکون رها می کنیم.
الف) سرعت آونگ هنگامی که از وضعیت قائم می گذرد ،چقدر است؟
ب) آونگ از طرف دیگر تا چه ارتفاعی باال می رود؟ ( از مقاومت هوا صرف نظر کنید).

60

 16ارتفاع یک سد 100متر است .توان الکتریکی مولدی که در پایین این سد قرار دارد،
تقریباً برابر با  200MWاست.اگر  92درصد کار نیروی گرانش به انرژی الکتریکی تبدیل
شود ،درهر ثانیه چند متر مکعب آب باید روی پره های توربین بریزد؟ (جرم هر متر مکعب آب را  1000kgبگیرید).
3
بازده موتور  0/8باشد ،توان
 17یک موتور آب الکتریکی حجمی از آب را با آهنگ  0/8 m /sتا ارتفاع  H 15mباال می برد .اگر ٔ
دهانه موتور ،در مقایسه با انرژی پتانسیل آن قابل چشم پوشی
الکتریکی مصرفی موتور چقدراست؟ انرژی جنبشی آب هنگام خروج از ٔ
بر متر مکعب آب 1000kg ،جرم دارد.

بازده بدن انسان در تبدیل انرژی غذایی به کار تا حدودی به نوع فعالیت بستگی دارد .بازده بدن برای باال رفتن از پله %20
18
ٔ
است .فرض کنید شخصی  60کیلوگرمی در مدت  8sاز پلکانی به ارتفاع  2mباال می رود .آهنگ مصرف انرژی شخص دراین
فعالیت چقدر است؟
 19آسانسوری با سرعت ثابت  10نفر مسافر را در  3دقیقه تا ارتفاع  80 mباالمی برد .اگر جرم متوسط هر مسافر  80kgو جرم
آسانسور  1000Kgباشد ،توان متوسط موتور آن چند وات است؟
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ویﮋﮔی ﻫاﻱ ماده

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ،ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ

ﻗﻠﻢ ﺯﻥ ﻛﻤﻚ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻭﻥ

ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺷﺪﻥ ﻓﻠﺰ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﻧﻘﺶ
ﻭ ﻧﮕﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻗﻠﻢ ﺯﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﻓﺼﻞ 5

ﺷﻜﻞ  ٥ــ ١ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻘﻮط ﻳﮏ ﻗﻄﺮه ﺷﻴﺮ و ﺑﺮﺧﻮرد آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻊ در

ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻜﺲ ﺑﺮدارى ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﻋﻜﺲ ﺑﺮدارى از رﻧﮓ ﻫﺎى

ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺎده را در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎى ﮔﺎز ،ﻣﺎﻳﻊ و
ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻴﻢ ،ﺳﺆال ﻫﺎى زﻳﺎدى ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﺆال ﻫﺎى زﻳﺮ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ:
ﭼﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻣﺪﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ
ﺷﮑﻞ ﻇﺮف را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﻗﻄﺮه آﺑﻰ ﮐﻪ از ﺷﻴﺮ
ﺟﺪا ﻣﻰ ﺷﻮد ،در ﺣﻴﻦ ﺳﻘﻮط ﻧﻴﺰ ﻗﻄﺮه ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﭼﺮا
ﮔﺎزﻫﺎ را ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﺮد ،وﻟﻰ ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ را ﻧﻤﻰ ﺗﻮان
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﺮد؟
اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ و ﺑﺴﻴﺎرى ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى دﻳﮕﺮ را ،ﮐﻪ
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در
داﺧﻞ ﻣﺎده ﺗﻮﺿﻴﺢ داد.

 ٥ـ ١ﺣاﻟﺖ ﻫاﻱ مﺨﺘلﻒ ماده

ﻣﻰ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰء ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺎده اﻧﺪ .۱اﻧﺪازه اﺗﻢ ﻫﺎ در ﺣﺪود ﻳﮏ اﻧﮕﺴﺘﺮوم
اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ دارد ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ اﺗﻢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
) (Å ۱۰ ۱۰mاﺳﺖ.
ٔ
اﻧﺪازه ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل روﻏﻦ را ﺑﺮآورد ﮐﻨﻴﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ٔ
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ﻗﻄﺮه روﻏﻦ روى ﺳﻄﺢ آب ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻄﺢ آب وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻗﻄﺮه روﻏﻦ را روى ﺳﻄﺢ آب ﺑﭽﮑﺎﻧﻴﺪٔ .
ﻳﮏ ٔ
اﻧﺪازه
ﮔﺴﺘﺮش روﻏﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش آن ﻗﺪر اداﻣﻪ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ در روى ﺳﻄﺢ آب ﻻﻳﻪ ﻧﺎزﮐﻰ ﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ آن در ﺣﺪود
ٔ
ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل اﺳﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ﻣﺴﺎﺣﺖ روﻏﻦ در روى ﺳﻄﺢ آب و ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﺣﺠﻢ ﻗﻄﺮه )در
اﻧﺪازه
ﻓﺼﻞ  ۱روﺷﻰ ﺑﺮاى اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى آن داده ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ را ﺑﺮآورد ﮐﻨﻴﺪ .ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﺑﺮآوردى از
ٔ
ﻣﻮﻟﮑﻮل روﻏﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺎده ﻫﺎ درﺣﺎﻟﺖ )ﻓﺎز(ﻫﺎى ﮔﺎز ،ﻣﺎﻳﻊ و ﺟﺎﻣﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ
ﻣﻰ ﭘﺮدازﻳﻢ.
اﻟﻒ(ﮔﺎز :در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎزى ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ دﻳﻮاره
ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻳﻊ و
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎز درﺣﺪود ﭼﻨﺪ ده ﺑﺮاﺑﺮ
ﻇﺮف ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
ٔ
ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ .وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻳﻰ را ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺷﺮح دادﻳﻢ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎى
زﻳﺮ درﻳﺎﻓﺖ.
١ــ در ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰء ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺎده اﺗﻢ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺎدﮔﯽ از واژه ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﺮای اﻳﻦ ﺟﺰء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻳﻢ.

٩٤
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ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و ﺳﻌﻰ ﮐﻨﻴﺪ آن را ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ آن را ﭘﺮ از آب ﮐﻨﻴﺪ و دوﺑﺎره ﺳﻌﻰ ﮐﻨﻴﺪ
ِدر ﻳﮏ ﻇﺮف
ٔ
آن را ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﻨﻴﺪ .درﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﺮدن ﻇﺮف ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ؟

ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ از
از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ٔ
ٔ
ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ.
وﻗﺘﻰ ﻳﮏ ﮔﻞ ﺧﻮﺷﺒﻮ را وارد اﺗﺎق ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ِدر ﻳﮏ ﺷﻴﺸﻪ ﻋﻄﺮ را در اﺗﺎق ﺑﺎز ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ،
ﺑﻮى ﺧﻮش آﻧﻬﺎ را ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺗﻤﺎم اﺗﺎق ﺣﺲ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮاى ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻋﻄﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰ دﻫﺪ .ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻋﻄﺮ ﭘﺲ از اﻳﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد در اﻣﺘﺪاد ﻳﮏ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اداﻣﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ .ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻌﺪى ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل دﻳﮕﺮ
ﻫﻮا ﻣﺠﺪد ًا ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻋﻄﺮ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰ دﻫﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﻋﻄﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۲در
ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﻋﻄﺮ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﻫﻮا ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺎق ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ،ﭘﺨﺶ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﻋﻄﺮ در اﺗﺎق ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .از
اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﻫﻮا آزاداﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮﮐﺖ و ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
ب( ﻣﺎﻳﻊ:
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﻣﺎﻳﻊ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ )در ﺣﺪود  .(۱۰ ۱۰mدر
ٔ
ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ روى ﻫﻢ ﻣﻰ ﻟﻐﺰﻧﺪ.

ﺷﻜﻞ  ٥ــ٢
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ﻳﮏ ﻗﻄﺮه ﺟﻮﻫﺮ را در داﺧﻞ آب ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .ﻣﺪﺗﻰ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ؟ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺪام وﻳﮋﮔﻰ ﻣﺎﻳﻊ را ﮐﻪ در
ﺑﺎﻻ ﺷﺮح داده ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ؟
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ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻟﻴﻮاﻧﻰ را ﮐﻪ ﭘﺮ از آب اﺳﺖ ﮐﺞ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ ،آب ﺑﻪ راﺣﺘﻰ از آن ﻣﻰ رﻳﺰد .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﮐﺪام ﻳﮏ از وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺎﻳﻊ
را ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ؟
پ( ﺟﺎﻣﺪ :درﺟﺎﻣﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ )ﻳﻌﻨﻰ ،در ﺣﺪود .(۱۰ ۱۰m
ٔ
آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﻴﺘﻰ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎى ﻣﺎﻳﻊ و ﮔﺎز دارﻧﺪ ،آزاداﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ،
در ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎى ﺧﺎﺻﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻃﺮاف اﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻧﻮﺳﺎﻧﻰ
)رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ( ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮑﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
٩٥
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در ﺟﺎﻣﺪﻫﺎى ﺑﻠﻮرﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﻃﺮح ﻫﺎى ﻣﻨﻈﻤﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎى  ۵ــ۳ــ اﻟﻒ و ب ،در ﮐﻨﺎر
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺟﺎﻣﺪﻫﺎى ﺑﻠﻮرﻳﻦ از ﺗﮑﺮار اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻠﺰﻫﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم و اﻟﻤﺎس ﺟﺎﻣﺪﻫﺎى ﺑﻠﻮرﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺎﻣﺪﻫﺎى ﺑﻠﻮرﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻊ را ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻰ ﺳﺮد ﮐﻨﻴﻢ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻣﻨﻈﻤﻰ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺟﺎﻣﺪﻫﺎى ﺑﻰ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺸﻪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺎﻣﺪﻫﺎى ﺑﻠﻮرﻳﻦ ،ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ
 ۵ــ ۳ــ پ در ﻃﺮح ﻣﻨﻈﻤﻰ درﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ .اﻳﻦ ﺟﺎﻣﺪﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﺳﺮد ﮐﺮدن ﺳﺮﻳﻊ
ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ آﻳﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﻰ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻃﺮح ﻣﻨﻈﻤﻰ
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدى در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻰ ﮐﻪ درﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﮔﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از
دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ
ٔ
ٔ
ﮐﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﮕﺎﻟﻰ ﻣﻰ ﺗﻮان درﺳﺘﻰ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﺮد.

اﻟﻒ( آﻫﻦ

ب( ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم

 ٥ـ ٢ﭼﮕاﻟی

اﮐﺴﻴﮋن
ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ

ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﻰ روزﻣﺮه ﺑﺎ ﺟﺎﻣﺪﻫﺎ ،ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ و ﮔﺎزﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮ وﮐﺎر دارﻳﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ
ﺟﺮم آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﺜﻼ ً درﻣﻴﺎن ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ ﺟﺮم ﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻦ از ﮐﺪام ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ
از دﻳﮕﺮى اﺳﺖ .ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ  ۵ــ ۱ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

پ( ﺷﻴﺸﻪ
ﺷﮑﻞ  ٥ــ٣

ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 5ـ 1

ﻳﮏ ﻟﻴﻮان اﺧﺘﻴﺎرﮐﻨﻴﺪ و ﺣﺠﻢ داﺧﻠﻰ آن را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى
ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ در آن ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﺟﺮم آﻧﻬﺎ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى
و ﺟﺪول زﻳﺮ را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
m/ V
kg/m۳

)ﺟﺮم (m
kg

ﺣﺠﻢ )(V
m۳

وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم :ﻳﮏ ﻟﻴﻮان ،ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ :آب،
اﻟﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﻰ ،روﻏﻦ ،ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮف ﺷﻮﻳﻰ ، … ،ﺗﺮازو

ﻣﺎﻳﻊ
آب
اﻟﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮف ﺷﻮﻳﻰ
روﻏﻦ

ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ.
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ﺟﺮم ﻳﮑﺎى ﺣﺠﻢ از ﻫﺮ ﺟﺴﻢ ،ﭼﮕﺎﻟﻰ آن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد و ﭼﮕﺎﻟﻰ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد  ρﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻰ دﻫﻴﻢ.
راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ آﻳﺪ:
اﮔﺮ ﺟﺮم ﺟﺴﻢ  mو ﺣﺠﻢ آن  Vﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﺎﻟﻰ آن از ٔ
) ۵ــ(۱

m
V

=ρ

ﻳﮑﺎى ﭼﮕﺎﻟﻰ  kg/m۳اﺳﺖ .در آزﻣﺎﻳﺶ  ۵ــ  ۱ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدن ﺟﺮم ﻫﺮ ﻣﺎﻳﻊ ﺑـﻪ ﺣﺠﻢ آن ﭼﮕﺎﻟﻰ
آن ﻣﺎﻳﻊ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻳﺪ .ﭼﮕﺎﻟﻰ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ،ﻣﺎﻳﻊ و ﮔﺎز در ﺟﺪول  ۵ــ۱
آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭼﮕﺎﻟﻰ آب را ﮐﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ  ۵ــ ۱ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۵ــ ۱ﺑﺮاى آب ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ ﻋﻠﺖ ﻫﺎى ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
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در روى ﺑﻌﻀﻰ اﺟﻨﺎس )ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ،ﺷﺎﻣﭙﻮ ،ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮف ﺷﻮﻳﻰ و …( ﺟﺮم ﻳﺎ ﺣﺠﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﮕﺎﻟﻰ آﻧﻬﺎ
را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﮐﻨﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5ـ 6

ﭼﮕﺎﻟﻰ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺷﻖ ،ﮐﺎرد و … را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج ﺣﺎوى آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻳﻦ اﺟﺴﺎم در اﻳﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ﺑﺮاى اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﺣﺠﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻳﮏ
ٔ
ﺣﺠﻢ آب ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺟﺪول  ٥ــ١ــ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد
ﺟﺎﻣﺪﻫﺎ

ﭼﮕﺎﻟﯽ )(kg /m۳

ﭘﻼﺗﻴﻦ

۲۱۴

ﻃﻼ

۱۹۳

ﺳﺮب

۱۱۳

ﻧﻘﺮه

۱ ۵

ﻣﺲ

۸۹۳

آﻫﻦ )ﻓﻮﻻد(

۷۸

روى

۶۹

ﭼﻮب

 ۱ــ ۲۵

آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم

۲۷

ﻳﺦ

۹۲

ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ

ﭼﮕﺎﻟﯽ )(kg /m۳

ﺟﻴﻮه

۱۳۶

آب )(۴ C

۱

ﻧﻔﺖ

 ۹۵ــ

ﻫﻮاى ﻣﺎﻳﻊ )(-۱۹۴ C

۹۲

ازت ﻣﺎﻳﻊ )(-۱۹۶ C

۸۱

اﻟﮑﻞ )اﺗﺎﻧﻮل(

۷۹

ﻫﻠﻴﻮم ﻣﺎﻳﻊ )(-۲۶۹ C

۱۲۵

٭ در ﻣﻮاردى ﮐﻪ دﻣﺎ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭼﮕﺎﻟﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎى  Cاﺳﺖ

۸

ﮔﺎزﻫﺎ

ﭼﮕﺎﻟﯽ )(kg /m۳

دى اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ

۲

اﮐﺴﻴﮋن

۱/۴۳

ﻫﻮا

۱/۲۹

ﻫﻠﻴﻮم

/۱۸

ﻫﻴﺪروژن

/ ۹
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ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﮕﺎﻟﻰ ﻫﻮا در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎى ﮔﺎز و ﻣﺎﻳﻊ و ﻧﻴﺰ ﻫﻠﻴﻮم در اﻳﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اى ﻣﻰ ﺗﻮان درﻣﻮرد
از
ٔ
ٔ
در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎى ﮔﺎز و ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؟
ﻳﮑﻰ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮕﺎﻟﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻫﺮﻳﮏ از دو
ﮐﻤﻴﺖ ﺟﺮم ﻳﺎ ﺣﺠﻢ دﻳﮕﺮى را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺜﺎﻝ 5ـ 1

ﺟﺮم ﻳﮏ ﻟﻴﺘﺮ آب ﭼﻨﺪ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ) ۵ــ (۱ﭼﮕﺎﻟﻰ آب  ۱۰۰۰kg /m۳اﺳﺖ .ﻳﮏ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۰ ۳m۳اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ:
m
V

m

ﮐﻪ از آن ﻣﻘﺪار  m ۱kgﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ آﻳﺪ.

10−3

=ρ

= 1000
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اﮔﺮ ﺑﺮاى اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﺟﺮم ﺟﺴﻤﻰ وزﻧﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﺮم آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ؟
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ﺣﺠﻢ داﺧﻞ ﻳﮏ ﺳﻄﻞ را ﺑﺎ روش ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ـ ٣نﻴروﻫاﻱ ﭼﺴﺒندﮔی

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻗﻄﺮه آب ﮐﻪ از ﺷﻴﺮ ﻣﻰ ﭼﮑﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﻄﺮه ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺷﻴﺮ
در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮه ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى اﻳﻦ ﻗﻄﺮه در ﺣﻴﻦ ﺳﻘﻮط از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ دور
ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮاى ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى
ﻣﺎﻳﻊ ﻳﮏ ﻧﻴﺮوى رﺑﺎﻳﺸﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﻣﺎﻳﻊ را
در ﻗﻄﺮه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﻰ دارد .ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو را ﻣﻰ ﺗﻮان در ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
اﮐﻨﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻧﻴﺮوى رﺑﺎﻳﺸﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ
درﻫﻢ ﻓﺮو روﻧﺪ .ﺑﺮاى ﺗﻮﺿﻴﺢ دادن اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﮏ
ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﮏ ﻧﻴﺮوى راﻧﺸﻰ ﻗﻮى ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
در واﻗﻊ ،اﻳﻨﮑﻪ ﻇﺮف ﺣﺎوى آب در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ۵ــ ۲را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﺮد ﺣﺎﮐﻰ از اﻳﻦ اﺳﺖ
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ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﺮدن اﻧﺪک ﻇﺮف ،ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى آن ،آن ﻗﺪر ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوى راﻧﺸﻰ
ﻗﻮى ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﺮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ آب
ﻣﻰ ﺷﻮد .ﻧﻴﺮوى راﻧﺸﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎى ﺧﻴﻠﻰ ﮐﻮﺗﺎه )در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ( ﻧﻴﺮوى ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ راﻧﺸﻰ اﺳﺖ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو رﺑﺎﻳﺸﻰ اﺳﺖ .ﻧﻴﺮوﻫﺎى
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ ﮐﻮﺗﺎه ﺑُﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻳﻌﻨﻰ ،وﻗﺘﻰ
ٔ
ٔ
ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﻋﻤﻼ ً ﺻﻔﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ درﻣﻮرد ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﭼﺮا ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﻋﻄﺮ در ﺷﮑﻞ  ۵ــ۲
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ؟
 ٥ـ ٤کشﺶ سﻄﺤی

ﻗﻄﺮه آب وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ .وﻟﻰ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى دﻳﮕﺮى
دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﭘﻰ ﺑﺮد .ﻳﮑﻰ از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ اﺛﺮ
ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ آن ﻣﻰ ﭘﺮدازﻳﻢ.
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ﺳﻮزن را ﺑﺮ روى ﻳﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﻮﭼﮏ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬى ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و
آﻧﻬﺎ را روى ﺳﻄﺢ آب ﺑﮕﺬارﻳﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻰ دﺳﺘﻤﺎل ﺧﻴﺲ ﻣﻰ ﺷﻮد و
از ﺳﻄﺢ آب ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰ رود .ﺳﻮزن ﺑﺮ روى ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ.

وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم :ﺳﻮزن ،دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬى،ﻳﮏ ﻇﺮف آب

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﺗـﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۵ــ۴ــ اﻟﻒ در ﺳﻄﺢ آب ﻳﮏ
ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪارى ﻳﮏ ﭘﻴﭻ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻮرى اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۵ــ۴ــ ب دﻳﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﭘﻴﭻ ﻳﮏ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ در ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻮرى اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد.

)اﻟﻒ(
ﺷﮑﻞ  ٥ــ۴

)ب(

٩٩
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ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺦ ﻫﺎى ﺗﻮرى ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ اﻧﺪ و ﭘﻴﭻ را ﻧﮕﺎه ﻣﻰ دارﻧﺪ ،ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى آب ﻧﻴﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۴ــ اﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻰ رﺑﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻳﮏ ﺗﻮرى ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﺸﻴﺪه رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و ﺳﻮزن را ﻧﮕﺎه دارد .اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺳﻄﺢ را ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﻰ ﻣﻰ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
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در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﺣﺸﺮه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی آب ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ؟

 ٥ـ  ٥نﻴروﻫاﻱ ﭼﺴﺒندﮔی سﻄﺤی

دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﻳﮏ ﻣﺎده ﻳﮏ ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﺟﺎﻟﺒﻰ رخ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎى ﻗﺒﻞ دﻳﺪﻳﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ دو ﻣﺎده ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﭘﺮدازﻳﻢ.
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ﻳﮏ ﻗﻄﺮه آب را ﺑﺮ روى ﻳﮏ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اى ﺗﻤﻴﺰ و ﺧﺸﮏ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﻳﮏ ﺑﺎر ﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺸﻪ را ﺑﺎ روﻏﻦ ﭼﺮب ﮐﻨﻴﺪ
و ﺳﭙﺲ ﻗﻄﺮه را روى ﺳﻄﺢ آن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻻ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﻗﻄﺮه ﺟﻴﻮه ﺑﺮ روى ﻳﮏ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اى ﺗﻤﻴﺰ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻴﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ ای

ﻗﻄﺮه آب

ﻗﻄﺮه ﺟﻴﻮه

)اﻟﻒ(
آب
ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ ای
ﭼﺮب ﺷﺪه

)ب(
ﺷﮑﻞ  ٥ــ۵
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ﻗﻄﺮه آب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۵ــ  ٥ــ اﻟﻒ ﺑﺮ روى ﺳﻄﺢ ﭘﻬﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت
در آزﻣﺎﻳﺶ اولٔ ،
ﻗﻄﺮه آب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۵ــ ب ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ آب ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺸﻪ را ﺗﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .در آزﻣﺎﻳﺶ دوم ٔ
ﻗﻄﺮه ﺟﻴﻮه ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ  ۵ــ ٥ــ اﻟﻒ ﺑﺮ روى ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اى ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺮوى درﻣﻰ آﻳﺪ.
ﮐﺮوى درﻣﻰ آﻳﺪٔ .
ﺑﺮاى ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى آب و ﺷﻴﺸﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺮوﻳﻰ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﺳﻄﺤﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اول ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﺳﻄﺤﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺮوى
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ اﺳﺖ و آب ﺑﺮ روى ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺸﻪ ﭘﻬﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد .در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوم ،ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﺳﻄﺤﻰ
ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ اﺳﺖ و آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺮوى درﻣﻰ آﻳﺪ.

ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ

 ٥ـ ٦مﻮیﻴنﮕی

ﻳﮑﻰ دﻳﮕﺮ از اﺛﺮﻫﺎى ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﺳﻄﺤﻰ ،ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ آن ﻣﻰ ﭘﺮدازﻳﻢ:
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ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﻣﻮﻳﻴﻦ را وارد ﻇﺮف ﻫﺎى آب و ﺟﻴﻮه ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﺧﻮد را ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ .دﻟﻴﻞ ﻫﺎى ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ
ﺧﻮد را در ﮐﻼس ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
درآزﻣﺎﻳﺶ  ۵ــ ۳ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﻮردﻫﺎى زﻳﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد:
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ داراى ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ اﺳﺖ.
۱ــ ﺳﻄﺢ آب در ٔ
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ رود و ﺳﻄﺢ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ آب
۲ــ آب در ٔ
ﻇﺮف ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ داراى ﺑﺮآﻣﺪﮔﻰ اﺳﺖ.
۳ــ ﺳﻄﺢ ﺟﻴﻮه در ٔ
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ رود وﻟﻰ ﺳﻄﺢ آن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ
۴ــ ﺟﻴﻮه در ٔ
ﺟﻴﻮه در ﻇﺮف ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.
در ﻣﻮرد اول ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﺳﻄﺤﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ
اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى آب ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻰ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﮐﺸﻴﺪه
ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺳﻄﺢ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ  ۵ــ  ٧ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﻧﻴﺮوى  Fﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ آﺑﻰ ﮐﻪ
از ﻃﺮف ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻰ ٔ
ﻟﻮﻟﻪ
ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آب در ٔ
ﻣﻮﻳﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد.
در ﻣﻮرد ﺳﻮم ،ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﺳﻄﺤﻰ
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﻧﺰدﻳﮏ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف
اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﺟﻴﻮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻰ ٔ
ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺳﻄﺢ ﺟﻴﻮه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۵ــ  ۸ﺑﺮآﻣﺪﮔﻰ
اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﻧﻴﺮوى  Fﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺟﻴﻮه اى
از ﻃﺮف ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻰ ٔ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﻴﻮه در
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ٔ

وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم :ﻳﮏ ﻇﺮف آب ،ﻳﮏ ﻇﺮف ﺟﻴﻮه ،ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﻣﻮﻳﻴﻦ
ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت

ﺳﻄﺢ ﮐﻮژ

ﺷﮑﻞ  ٥ــ۶

ﺳﻄﺢ ﮐﺎو

ﺟﻴﻮه

آب
F

F

ﺷﮑﻞ  ٥ــ٧

F

F

ﺷﮑﻞ  ٥ــ ٨

١٠١

ﻓﺼﻞ 5

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5ـ 13

ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ داراى ﺑﺮآﻣﺪﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻄﺢ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب در ﻇﺮف
آزﻣﺎﻳﺸﻰ ﻃﺮاﺣﻰ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﻄﺢ آب در ٔ
ﭘﺎﻳﻴﻦ رود.
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درﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﺎى ﻗﻴﺮاﻧﺪود ﮐﺮدن ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻧﻔﻮذ آب ﺑﺎران ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5ـ 15

درﮔﻴﺎﻫﺎن آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﻻزم دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻰ از آوﻧﺪﻫﺎى ﭼﻮﺑﻰ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ روﻧﺪ .ﻣﻮاد دﻳﮕﺮى را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ ﮐﻪ
در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ آب در آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ

ﺧﺎﻙ ﻭ ﺁﺟﺮ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ

ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻰ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩ
ﻣﻰ ﻛﺸﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ

ﻋﻤﻞ ،ﺍﺯ ﻗﻴﺮ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻔﻮﺫ
ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺯﻣﻴﻦ
ﺭﺍ ﻗﻴﺮﺍﻧﺪﻭﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ

ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺷﻮﺩ.

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻳﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﺧﻮاص ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ و ﮔﺎزﻫﺎ ﻣﻰ ﭘﺮدازﻳﻢ.
 ٥ـ ٧ﻓشار

اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ روى ﺑﺮف ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﻢ ،ﻣﻘﺪارى در آن ﻓﺮو ﻣﻰ روﻳﻢ .وﻟﻰ اﮔﺮ ﭼﻮب اﺳﮑﻰ ﺑﻪ ﭘﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﮐﻤﺘﺮ در ﺑﺮف ﻓﺮو ﻣﻰ روﻳﻢ .ﻋﻠﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ،وزن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮف اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺘﻰ ﮐﻪ ﭼﻮب اﺳﮑﻰ ﺑﻪ ﭘﺎ دارﻳﻢ ،ﻧﻴﺮوى وارد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ در ﺑﺮف اﻳﺴﺘﺎده اﻳﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻤﺘﺮ
در ﺑﺮف ﻓﺮو ﻣﻰ روﻳﻢ.
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در ﺷﮑﻞ اﻟﻒ آﺟﺮى ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ۵cm * ۱۰cm * ۲۰cmﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ وﺟﻪ  Aﺑﺮاﺑﺮ  ۲۰۰cm٢و ﻣﺴﺎﺣﺖ وﺟﻪ B
ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۰۰cm۲اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪارى ﻣﺎﺳﻪ ﻧﺮم را ﺻﺎف ﮐﻨﻴﺪ و آﺟﺮ را از وﺟﻪ  Bروى آن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﺷﮑﻞ ب ﻣﻘﺪار ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ آﺟﺮ را
در ﺷﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى و ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ آﺟﺮ را از وﺟﻪ  Aروى ﻣﺎﺳﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و آﺟﺮ ﻳﮑﺴﺎن دﻳﮕﺮى را روى آن ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺷﮑﻞ پ.
ﻣﻘﺪار ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ را ﻣﺠﺪد ًا اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى و ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ آن را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
A

20
10
B

)اﻟﻒ(

١٠٢

5

A

)ب(

)پ(
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از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ۵ــ ۱۶ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ دوم ،ﻫﻢ وزن را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده اﻳﻢ و ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس را .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس وارد ﻣﻰ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ اول اﺳﺖ .ﮐﻤﻴﺘﻰ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ آن ﺳﺮ وﮐﺎر
اﻧﺪازه ﻧﻴﺮوى ﻋﻤﻮدى وارد ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .اﮔﺮ اﻧﺪازه ﻧﻴﺮوى ﻋﻤﻮد
دارﻳﻢ،
ٔ
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ  Aﺑﺮاﺑﺮ  Fﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ  Aﺑﺎ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﺷﻮد.
) ۵ــ(۲

F
A

=P

واﺣﺪ ﻓﺸﺎر در  N/m۲ ، SIاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﮑﺎل ) (Paﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد.
دراﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﮔﺮ  Fو  Aرا دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻓﺸﺎر  Pﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ.
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ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻧﻮک ﺗﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﻒ ﭼﻮﺑﻰ اﺗﺎق آﺳﻴﺐ ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ؟
ﭼﺮا ٔ
 ٥ـ  ٨مﺤاسﺒﮥ ﻓشار در مایﻊ ﻫا

ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎر در داﺧﻞ ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ ،ﻣﺎﻳﻌﻰ را ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻰ  ρدر داﺧﻞ ﻳﮏ ﻇﺮف ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ
 ۵ــ ۹درﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﻢ .وزن ﻣﺎﻳﻌﻰ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻى ﺳﻄﺢ  Aدر ﻋﻤﻖ  hاز ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﺸﺎرى را در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﻣﻰ ﭘﺮدازﻳﻢ:
ﺟﺮم ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻻى ﺳﻄﺢ  Aﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
m ρV ρhA
وزن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ρhAgاﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻓﺸﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻳﻌﻰ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻى A
ﻗﺮار دارد در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
) ۵ــ(۳

ρhAg
A

=P

ρgh

h
A

ﺷﮑﻞ  ٥ــ۹

P

ﻣﺜﺎﻝ 5ـ2

در داﺧﻞ ﻇﺮف ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۹ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ۲۰cmآب رﻳﺨﺘﻪ اﻳﻢ .ﻓﺸﺎر ﻧـﺎﺷﻰ از ﻣﺎﻳﻊ در ﺗﻪ ﻇﺮف ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
P ρgh ۱۰۰۰* ۹/۸ *۰/۲ ۱۹۶۰Pa
راﺑﻄﻪ  ۵ــ ۳ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺎﻳﻊ ﺳﺎﮐﻦ ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ ﻋﻤﻖ از ﺳﻄﺢ آزاد ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺴﺘﮕﻰ
ٔ
دارد و ﻧﻘﺎط ﻫﻢ ﻋﻤﻖ ،ﻫﻢ ﻓﺸﺎرﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ
را در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﺎﮐﺮدن در زﻳﺮ آب ﺣﺲ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ.
١٠٣

فصل 5

فعالیت 5ـ 18

ىک قوطى خالى را انتخاب و آن را در عمق هاى مختلف سوراخ کنىد .سپس آن را پر از آب کنىد .مشاهده هاى خود
را توجىه کنىد.
رابطه   5ــ 3را مـى توان براى گازها نىز به کار برد .ىعنى ،اگر گاز در داخل محفظه  اى محبوس
ٔ
باشد ،فشار ناشى از وزن گاز از اىن رابطه به دست مى آىد .ولى ،چون چگالى گازها خىلى کم است،
هنگامى که ارتفاع گاز داخل محفظه کوچک است ،اختالف فشار در نقاط مختلف داخل محفظه ناچىز
است و در نتىجه ،فشار را در اىن موارد مى توان در تمام نقاط گاز ىکسان درنظر گرفت.
   5ـ   9فشار هوا

کره زمىن را اشغال کرده است و در زندگى جانداران و گىاهان نقش
هوا گازى است که اطراف ٔ
اساسى و حىاتى دارد .در اثر وجود هوا پدىده هاى متفاوتى در سطح زمىن اىجاد مى شود که در اىن  بخش
و بخش هاى بعد به بررسى برخى از آنها مى پردازىم.
در بخش قبل دىدىم که فشار ناشى از وزن گاز ،در مواردى که ارتفاع آن کم است ،ناچىز است.
در مورد جو زمىن ارتفاع هوا زىاد است و فشار ناشى از آن قابل مالحظه است .اىن فشار ،فشار هوا
نامىده مى شود.
فعالیت 5ـ 19

در داخل ىک بطرى پالستىکى مقدار کمى آب جوش برىزىد و در آن را محکم ببندىد .سپس آب سرد روى آن برىزىد.
مشاهده خود را به کالس گزارش کنىد و علت را در کالس به بحث بگذارىد.

آزمایش 5ـ 4

وساىل الزم :ىک لىوان ،ىک ظرف

در ظرفى آب بـرىزىد و لىوان را مطابق شکل الف در داخل ظرف
قرار دهىد .سپس در  حالى که دقت مى کنىد هوا به داخل لىوان وارد نشود ،انتهاى آن را مطابق شکل ب بىرون آورىد .مشاهده
خود را ىادداشت کنىد .سپس لىوان را به صورت وارونه مطابق شکل پ وارد آب کنىد .چه مشاهده مى کنىد؟ توجىه هاى خود
را در کالس به بحث بگذارىد.

(الف)

104

(ب)

(پ)
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در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ درﺣﺎﻟﺖ اول آب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ب درون ﻟﻴﻮان ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ.
ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن آب در ﻟﻴﻮان واروﻧﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد؟ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب درون ﻇﺮف ﻧﻴﺮو وارد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و
آب را در درون ﻟﻴﻮان ﻧﮕﺎه ﻣﻰ دارد .در ﺷﮑﻞ پ  ،ﻫﻮاى داﺧﻞ ﻟﻴﻮان ﮐﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
آب ﻧﻴﺮو وارد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آن ﻣﻰ ﺷﻮد .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﻫﻮاى داﺧﻞ
ﻟﻴﻮان را ﺧﺎﻟﻰ ﮐﻨﻴﻢ ،آب در داﺧﻞ ﻟﻴﻮان ﺑﺎﻻ ﻣﻰ رﻓﺖ.
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ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻰ آب ﻣﻰ ﻧﻮﺷﻴﻢ ،ﭼﺮا آب از ﻧﻰ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ آﻳﺪ؟
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آزﻣﺎﻳﺶ  ۵ــ ۴را ﺑﺎ ﻳﮏ ﻟﻴﻮان ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .اﮔﺮ درﺣﺎﻟﺖ )ب( ﺗﻪ ﻟﻴﻮان را ﺳﻮراخ ﮐﻨﻴﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰ اﻓﺘﺪ؟
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 5ـ 5

ﻟﻮﻟﻪ را ﭘﺮ از ﺟﻴﻮه ﮐﻨﻴﺪ و در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺳﺮ آن را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺴﺪود
ﮐﺮده اﻳﺪ ،ﻟﻮﻟﻪ را واروﻧﻪ ﮐﻨﻴﺪ و درون ﻇﺮف ﺣﺎوى ﺟﻴﻮه ﻓﺮو ﺑﺮﻳﺪ و
اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را از آن دور ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش
دﻫﻴﺪ) .ﭼﻮن ﺟﻴﻮه ﺳﻤﻰ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮد ،آزﻣﺎﻳﺶ
را ﺑﺎ ﻳﮏ دﺳﺘﮑﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ(.

وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم :ﻳﮏ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻠﻨﺪ )در ﺣﺪود ﻳﮏ ﻣﺘﺮ(،
ﻳﮏ ﻇﺮف ﺣﺎوى ﺟﻴﻮه

76cm

A
C

B

در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﺟﻴﻮه درون ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ واروﻧﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ .وﻟﻰ ﺑﺮﺧﻼف آزﻣﺎﻳﺶ  ۵ــ۴
ﮐﻪ در آن آب ﺗﻤﺎم ﻟﻴﻮان واروﻧﻪ را ﭘُﺮ ﻣﻰ ﮐﺮد ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺑﺎﻻى ﻟﻮﻟﻪ واروﻧﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ.
ﭼﻮن در ﺣﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎﻧﻊ وارد ﺷﺪن ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه اﻳﻢ ،در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻸ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
داﺷﺖ.اﮔﺮ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺳﻄﺢ درﻳﺎى آزاد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮن ﺟﻴﻮه  ۷۶ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.اﮔﺮ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﺤﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎى آزاد ﻗﺮار دارد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮن ﺟﻴﻮه
ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﻧﺪارد .ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻮﻟﻪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ
ٔ
اﻧﺪازه آن را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﻴﻢ( ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮن ﺟﻴﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد) .ﭼﺮا؟(
دﻫﻴﻢ )ﻣﺜﻼ ً
ٔ
١٠٥
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اﮐﻨﻮن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا را در ﺳﻄﺢ درﻳﺎى آزاد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﮐﻪ در
آزﻣﺎﻳﺶ  ۵ــ  ۵دﻳﺪﻳﻢ ،ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮن ﺟﻴﻮه داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ واروﻧﻪ در ﺷﮑﻞ )آزﻣﺎﻳﺶ  ٥ــ  (٥ﺑﺮاﺑﺮ  ۷۶ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ
اﺳﺖ .ﻓﺸﺎرى ﮐﻪ ﺳﺘﻮن ﺟﻴﻮه در ﺳﻄﺢ  Aاﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در روى ﺳﻄﺢ ﺟﻴﻮه در داﺧﻞ
ﻇﺮف اﺳﺖ .زﻳﺮا ،در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﺸﺎر در ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎى ﻫﻢ ﻋﻤﻖ  Bو  Cدر اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﭼﻮن اﻳﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻰ اﻓﺘﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺸﺎر در ﺳﻄﺢ  Aو
ﺳﻄﺢ ﺟﻴﻮه در داﺧﻞ ﻇﺮف ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺸﺎرى ﮐﻪ ﺳﺘﻮن ﺟﻴﻮه در ﺳﻄﺢ  Aاﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
راﺑﻄﻪ  ۵ــ ۳و ﺟﺪول  ۵ــ ۱ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
از ٔ
P ρgh ۱۳۶۰۰* ۹/۸۱ *۰/۷۶ ۱/۰۱ * ۱۰۵Pa
اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﻳﮏ آﺗﻤﺴﻔﺮ ) (atmﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﺳﻄﺢ درﻳﺎى آزاد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
۱/۰۱ * ۱۰۵Paﻳﺎ ﻳﮏ آﺗﻤﺴﻔﺮ اﺳﺖ .ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ρghﻓﺸﺎر را ﺑﺮﺣﺴﺐ ارﺗﻔﺎع
ﺳﺘﻮن ﺟﻴﻮه )ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ( ﺑﻴﺎن ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﺳﻄﺢ درﻳﺎى آزاد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ۷۶۰ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه ) (mmHgاﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ،ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.
ٔ
زﻣﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ .وﻟﻰ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  ۲۰۰۰ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ ١٠mﻳﮏ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺜﺎﻝ 5ـ3

ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ارﺗﻔﺎع  ۱۴۰۰ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ آزاد درﻳﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در آن ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه و
ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﮑﺎل اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ  ۱۰mﻳﮏ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه از ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﮐﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﺗﻬﺮان  ۱۴۰ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ
ﺟﻴﻮه از ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﺳﻄﺢ آزاد درﻳﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ ۷۶۰ ۱۴۰ ۶۲۰mmHgاﺳﺖ.
 ۰/۶۲۰*۱۳۶۰۰*۹/۸ ۸۲۶۳۳Paﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﺗﻬﺮان
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5ـ 22

آﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺶ  ۵ــ  ۵را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎ آب اﻧﺠﺎم داد و ﻓﺸﺎر ﻫﻮا را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮد؟

F

h
A

ﺷﮑﻞ ۵ــ۱۰

١٠٦

 ٥ـ ١٠مﺤاسﺒﮥ ﻓشار در مایﻊ ﻫا ﺑا درنﻈر ﮔرﻓﺘﻦ ﻓشار ﻫﻮا

در ﺑﺨﺶ ) ۵ــ  (۸ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺎﻳﻊ را در ﻋﻤﻖ  hﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدﻳﻢ .در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻊ را
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﻴﺮوى ﺧﺎرﺟﻰ اﺿﺎﻓﻰ ،ﻣﺜﻼ ً ﻧﻴﺮوى ﻧﺎﺷﻰ از ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺮاى اﻳﻦ ﮐـﺎر ﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻰ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۱۰ﺑﺮ روى ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮار ﻣـﻰ دﻫﻴﻢ ﻓـﺮض
ﮐﻨﻴﺪ ﻧﻴﺮوى  Fﺑﻪ ﭘﻴﺴﺘﻮن وارد ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ

در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻧﻴﺮوى وارد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ وزن ﻣﺎﻳﻊ در ﺑﺎﻻى اﻳﻦ ﺳﻄﺢ
ﻋﻼوه ﻧﻴﺮوى  .Fدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻓﺸﺎر در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
) (ρghAﺑﻪ ٔ
ρghA + F
A
F
P = ρgh +
A
=P

) ۵ــ(۴
اﻧﺪازه
ﻳﻌﻨﻰ ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮوى  ،Fﻓﺸﺎر در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ
ٔ

F
A

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻣﺜﺎﻝ 5ـ4

ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل  ۵ــ ۲ﻳﮏ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﺑﺎ ﺟﺮم ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺮ روى آب ﻗﺮار دﻫﻴﻢ و ﻳﮏ وزﻧﻪ  ۲۰۰ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻰ ﺑﺮ روى آن
ﺑﮕﺬارﻳﻢ .ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻊ )ﻧﺎﺷﻰ از وزﻧﻪ و وزن ﻣﺎﻳﻊ( در ﺗﻪ ﻇﺮف ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﻴﺴﺘﻮن  ٢۰۰cm٢اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ  ۵ــ ۴دارﻳﻢ:
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ٔ
F
A
= 99960Pa

200× 9 / 8
200× 10−4

P = ρgh +

= 1960 +

ﻋﻤﺪه ﻓﺸﺎر از وزﻧﻪ  ۲۰۰ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ٔ

اﮔﺮ در ﺷﮑﻞ  ۵ــ ٩در ﺑﺎﻻى ﻣﺎﻳﻊ ﻫﻮا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑـﻪ ﺳﻄﺢ آزاد ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻴﺮو وارد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ
راﺑﻄﻪ  ۵ــ ۳ﻣﻨﻈﻮرﮐﻨﻴﻢ.
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺸﺎر ﺣﺎﺻﻞ از آن ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺸﺎر ﻫﻮاﺳﺖ ،را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ٔ
راﺑﻄﻪ  ۵ــ ۴دارﻳﻢ :
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ٔ
) ۵ــ (۵

P = P0 + ρgh

اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ،ﻓﺸﺎر ﮐﻞ و ﻳﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ در ﻋﻤﻖ  hاز ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﮔﺎز ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺸﺎر ﮐﻞ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺮﻳﻦ 5ـ 1

اﻟﻒ( ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻰ از آب در ﻋﻤﻖ  ۴ﻣﺘﺮى ﻳﮏ اﺳﺘﺨﺮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ب( ﻓﺸﺎر ﮐﻞ در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﻣﺜﺎﻝ 5ـ 5

ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻇﺮف ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻇﺮف ﻣﺎﻳﻊ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ
ٔ
راﺑﻄﻪ  ۵ــ  ۵ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
ﻣﻰ رﻳﺰﻳﻢ .ﺳﻄﺢ آزاد ﻣﺎﻳﻊ در ﺗﻤﺎم ﻇﺮف ﻫﺎ در ﻳﮏ ارﺗﻔﺎع ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ٔ
١٠٧
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راﺑﻄﻪ  ۵ــ  ۵ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻊ در ﻧﻘﺎط C، B، A
ﭘﺎﺳﺦ :اﮔﺮ ﺳﻄﺢ آزاد ﻣﺎﻳﻊ در اﻳﻦ ﻇﺮف ﻫﺎ در ﻳﮏ ارﺗﻔﺎع ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ٔ
و  Dﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ .ﭼﻮن اﻳﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻰ اﻓﺘﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﺢ ﻫﺎى آزاد ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺷﻨﺪ.

راﺑﻄﻪ  ۵ــ ۴ﻓﺸﺎرﻣﺎﻳﻊ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﻪ
اﻧﺪازه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ در ٔ
ٔ A
اﻧﺪازه ﻓﺸﺎر ﻫﻮا اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺎ
راﺑﻄﻪ  ۵ــ  ۵ﻓﺸﺎر ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در
ٔ
ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ از ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻞ ﭘﺎﺳﮑﺎل اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﻣﺎﻳﻊ و دﻳﻮاره ﻫﺎى ﻇﺮف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻳﮑﻰ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﺻﻞ ﭘﺎﺳﮑﺎل ،ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﮑﻰ اﺳﺖ.
F

ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ
ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻰ :ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻻﺑﺮ

ﻣﺎﻳﻊ

ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ﻣﺜ ًﻼ

F1

ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ )ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻨﭽﺮﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ

ﭼﺮﺥ ﻫﺎ( ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

P2

ﻃﺮﺡ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ

ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺮﻭﻯ  F2ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ

P1

A1

A2

F2

ﻭﺯﻥ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺴﺘﻮﻥ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﭘﺎﺳﻜﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ

F2
A2

ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ

ﻣﺎﻳﻊ ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺮ ﭘﻴﺴﺘﻮﻥ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻨﺜﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮﻭﻯ  F1ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﭘﻴﺴﺘﻮﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ .ﻓﺸﺎﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ:

F1 F2
=
A1 A2

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﮔﺮ  A2ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﺍﺯ  A1ﺑﺎﺷﺪ F2 ،ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﺍﺯ  F1ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺟﺴﺎﻡ

ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﻤﻰ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩ.
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ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ
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در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺰ
ﺧﻮدرو ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

روﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ
ﻟﻨﺖ

دﻳﺴﮏ

 ٥ـ  ١١ﻓشار درﮔازﻫا

در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد دﻫﺎﻧﻪ ﻳﮏ ﺳﺮﻧﮓ را ﺑﺴﺘﻪ اﻳﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻴﺴﺘﻮن آن ﻫﻮاى داﺧﻞ
ﺳﺮﻧﮓ را ﻓﺸﺮده ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ ﺣﺲ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ؟ درﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎد ﮐﺮدن ﻻﺳﺘﻴﮏ دوﭼﺮﺧﻪ ،ﭼﺮا رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم
اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد؟ ﭼﺮا وﻗﺘﻰ ﭘﻴﭻ ﺑﺎد دوﭼﺮﺧﻪ را ﺷﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺎد آن ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد؟
ﻣﺜﺎل ﻫﺎى ﺑﺎﻻ و ﻣﺜﺎل ﻫﺎى ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاى داﺧﻞ ﺳﺮﻧﮓ و ﻻﺳﺘﻴﮏ ﻫﺎ داراى
ﻓﺸﺎرﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻓﺸﺎر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد؟ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر ﮔﺎزى را در ﻧﻈﺮ
ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ) ۵ــ  (۱۱داﺧﻞ ﻳﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻗﺮار دارد و از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻧﻴﺮوى  Fﺑﻪ آن وارد

F

A

ﻣﻰ ﺷﻮد .ﻓﺸﺎرى ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو در زﻳﺮ ﭘﻴﺴﺘﻮن اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﭘﺎﺳﮑﺎل اﻳﻦ
A
ﻓﺸﺎر ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﮔﺎز و دﻳﻮاره ﻫﺎى ﻇﺮف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ زﻳﺮ داده ﻣﻰ ﺷﻮد:
ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻰ از وزن ﮔﺎز ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﻓﺸﺎر ﮔﺎز در داﺧﻞ ﻇﺮف ﺑﺎ ٔ
F

) ۵ــ (۶

F
A

ﺷﮑﻞ ۵ــ۱۱

=P

آﻳﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاى اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ؟
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ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﺮوﺟﻰ ﻳﮏ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺑﺮاى ﺑﺎدﮐﺮدن ﭼﺮخ دوﭼﺮﺧﻪ را ﻣﺴﺪود و ﻫﻮاى داﺧﻞ آن را ﻓﺸﺮده ﮐﻨﻴﺪ .ﻓﺸﺎر ﮔﺎز
داﺧﻞ ﺗﻠﻤﺒﻪ را ﺑﺮآورد ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮاى اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻓﺸﺎر ﮔﺎز از ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ :ﺑﺮاى اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﻳﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ آن را ﺑﻪ ﻳﮏ ﻟﻮﻟﻪ  Uﺷﮑﻞ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ) ۵ــ (۱۲وﺻﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ.
ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوى ﻳﮏ ﻣﺎﻳﻊ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺟﻴﻮه( ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻰ  ρاﺳﺖ .اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻫﻮا و
ﻓﺸﺎر ﮔﺎز داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻊ از دو ﻃﺮف ﻟﻮﻟﻪ  Uﺷﮑﻞ در ﻳﮏ ﺳﻄﺢ
ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ .از اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻓﺮض

P0

ﻣﺤﻔﻈﻪ

P

h

B

A

ﺷﮑﻞ ۵ــ۱۲
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ﮐﻨﻴﺪ  P0ﻓﺸﺎر ﻫﻮا و  Pﻓﺸﺎر ﮔﺎز داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻊ در ﻧﻘﺎط  Aو  Bﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ
)ﭼﺮا؟( ،اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر  P0و  Pﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ارﺗﻔﺎع  hاز ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ:
) ۵ــ(۷
P − P0 = ρgh
ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى  hﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار  ρghرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﮔﺎز
درون ﻣﺤﻔﻈﻪ و ﻓﺸﺎر ﻫﻮا اﺳﺖ ،ﻓﺸﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ اى ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻳﺎ ﻓﺸﺎر
ﻫﻮاى داﺧﻞ ﻻﺳﺘﻴﮏ ﻫﺎى اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻓﺸﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ اى اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﺷﻮد) .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻓﺸﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ اى
ﻫﻮاى داﺧﻞ ﺗﺎﻳﺮ در ﻻﺳﺘﻴﮏ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ در ﺣﺪود  ۲۲۰kPaاﺳﺖ( .ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻓﺸﺎر ﮐﻞ ﺑﺎﻳﺪ
ﻓﺸﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ اى را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﺟﻤﻊ ﮐﺮد).ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺸﺎر ﮐﻞ ﻫﻮاى داﺧﻞ ﺗﺎﻳﺮ در ﺣﺪود  ۳۲۰kPaاﺳﺖ(.
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ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎرﻳﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻢ ﮐﺮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻰ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﮐﻮﻟﺮ و ...ﻳﮏ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﺳﺮﻧﮓ و ﻳﮏ ٔ
ﻓﺸﺎر ﮔﺎز داﺧﻞ ﺳﺮﻧﮓ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻰ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻰ رﻳﺰﻳﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﮐﻨﻴﺪ.

ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 5ـ 6

ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎى ﻳﮏ ﻗﻴﻒ ﻳﮏ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع )ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎدﮐﻨﮏ(
را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ اﻟﻒ وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ و اﻧﺘﻬﺎى دﻳﮕﺮ ﻗﻴﻒ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ
ب ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻗﻴﻒ در داﺧﻞ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻊ را
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ۱ :ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ
ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ۲ــ ﻳﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر در ﻧﻘﺎط ﻫﻢ ﻋﻤﻖ را ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ ﻓﺸﺎر در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ در ﻣﺎﻳﻊ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮى ﭘﻮﺳﺘﻪ در آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟

وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم :ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ،ﻗﻴﻒ ،ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع

)اﻟﻒ(

)ب(

اﻧﺪازه ﻧﻴﺮوى وارد ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮى ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﻰ
از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ٔ
اﻧﺪازه
ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر در ﻣﮑﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ در آن ﻗﺮار دارد واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ ،در ﻳﮏ ﻋﻤﻖ ﻣﻌﻴﻦ
ٔ
ﻧﻴﺮوى وارد ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎﻟﺘﻰ ﮐﻪ در وﺿﻌﻴﺖ اﻓﻘﻰ ﻗﺮار دارد و درﺣﺎﻟﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺋﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
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حسن بن علی بن حسن ملقب به کمال الدین فارسی ریاضیدان و فیزیکدان ایرانی در حدود سال 645
هـ  .ش ،در فارس به دنیا آمد .کمال الدین فارسی تمام روزگار جوانی خود را به سفر و حضور در مکاتب استادان
ریاضی و نجوم گذراند .سال های متوالی در اصفهان از محضر استادان بزرگی بهره برد .پس از آن به تحقیق و
تدریس در شهرهایی چون تبریز پرداخت و تا پایان عمر به فعالیت های علمی خود در شهر تبریز ادامه داد .وی
در روزگار خود و پس از آن به عنوان فیزیکدان ،ریاضیدان و منجم مشهور بود و نیز به تدریس این علوم در شهر
تبریز اشتغال داشت ،همچنین به مطالعه آثار دانشمندان گذشته از جمله یونانیان و مسلمانان به ویژه درباره
علم فیزیک ،ریاضی و نجوم عالقه مند بود.
کمال الدین فارسی در علم فیزیک به علم پرسپکتیو ( مناظر و مرایا) به ویژه به نورشناسی ( اپتیک) توجه
خاصی داشته است .او سهم بزرگی در دانش اپتیک یا فیزیک نور و موضوع نظریه اعداد در ریاضی داشته است.
آثار کمال الدین در زمینه فیزیک نور ،حاصل پرسش هایی بود که او در مورد بازتابش نور در ذهن داشت که
در این زمینه کنکاش و مطالعه درکتاب فیزیک نور ابن هیثم به او کمک بسیاری کرد .کتاب معروف او در علم
فیزیک نور به نام «تنقیح المناظر» است .این کتاب مهم ترین تألیف وی در نورشناسی و کتابی بدیع و پرارج و
جامع است .فارسی در آثار خود نور را چنین تشریح کرده است « :نوری که از مادۀ درخشان ساطع می شود،
حقیقتا ً از جنس گرما و آتش می باشد  ،چون اگر نور خورشید را به آیینه کاو بتابانیم ،در یک نقطه متمرکز شده
و اگر درآن موضع ،جسم اشتعال زا باشد ،شروع به سوختن می کند« .بعدها کریستیان هویگنس و ماکسول
نیز این نظریه را بازگو کردند.
از دیگر آثار وی در زمینه فیزیک ،کتاب « اساس القواعد فی اصول الفوائد » می باشد که پنج نسخه خطی
از آن در استانبول موجود است و یک نسخه خطی در کتابخانه آستان قدس رضوی می باشد .
کمال الدین فارسی برای نخستین بار در اثبات نظریه های خویش ،ازقوانین و قضیه  های هندسه
درفیزیک نور بهره برد .این عمل درآن وقت بسیار نو بود و در فعالیت های علمی ارزش فراوانی داشت .یکی
دیگر ازکارهای وی ،ساختن تاریک خانه و تاباندن نور از روزنه و منفذ بود که  270سال بعد ،رنه  دکارت دانشمند
اهل فرانسه آن را تکرار کرد.
کمالالدین فارسی نخستین دانشمندی بود که تئوری خطای چشم را توضیح داد و برای حل این موضوع،
استفاده از عدسی های گوناگون را ارائه کرد .این تئوری جالب و بی نظیر باعث شد که پس از آن در سده نوزده
میالدی در قواعد عکاسی و ساخت تلسکوپ ها و میکروسکوپ ها از عدسی  ها استفاده شود.
کمال الدین فارسی پیش از ماکسول گفته بود« :هرگاه نور به طور مایل ازمحیطی به محیط شفاف
دیگری داخل شود ،می توان حرکت آن را نتیجه دو حرکت دانست :یکی حرکت در جهت عمودی و حرکت دیگر
در جهتی که عمود بر عمود اول است ».اما نکتۀ مهم این است که درگذشته ترجمه التین کتاب «تنقیح المناظر»
کمال الدین فارسی به کتابخانه  های اروپا راه یافته است ،ولی بسیاری از نظریه ها و تجربه های کمال الدین
ازکتاب ها و زبان دانشمندان غربی سر درآورده است .
کمال الدین فارسی در نوزدهم ذیقعده سال  698هجری شمسی در شهر تبریز درگذشت.

تاریخ علم دانشمندان ایرانی ـ اسالمی

کمال الدین حسن فارسی

ﻓﺼﻞ 5

ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻯ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

 ۱در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎه ذرات ﮔﭻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ آﻧﻬﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﺮد؟
 ۲ﻗﻄﻌﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ درﺳﺘﯽ اﻳﻦ ادﻋﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟
 ۳ﭼﺮا ﭘﻮﻧﺰ راﺣﺖ ﺗﺮ از ﻣﻴﺦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﻮب ﻓﺮو ﻣﯽ رود؟
 ۴وزن  ١m۳ﺷﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ وزن  ١m۳آب اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺑﺎدﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺷﻦ را در ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽ آورﻧﺪ،
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﻳﮏ ﺗﻮﻓﺎن ﺣﺘﯽ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﺨﺘﺼﺮ آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 ۵ﻓﺸﺎر ﻫﻮا را در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮاورد ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

 ۱ﻓﺸﺎری را ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺴﺘﺎدن در روی زﻣﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮاورد ﮐﻨﻴﺪ.
 ۲ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻮای داﺧﻞ ﮐﻼس ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم آن را ﻣﺎﻳﻊ ﮐﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﺣﺠﻤﯽ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ )از ﺟﺪول
 ٥ــ ١اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ(.
 ۳در ﭼﻪ ﻋﻤﻘﯽ از درﻳﺎ ﻓﺸﺎر  ١٠ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺟﻮ در ﺳﻄﺢ درﻳﺎ اﺳﺖ؟ )ﭼﮕﺎﻟﯽ آب درﻳﺎ را  ۱۱۵۰kg/m۳ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ(.
 ۴اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﻦ ﻣﻐﺰ و ﭘﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی  ۱/۸۳mﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺧﻮن۱/۰۶*۱۰٣kg/m۳
اﺳﺖ.
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ،۱٠cmاﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻫﻮای درون دﻫﺎن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر
 ۵ﺑﺮای ﻧﻮﺷﻴﺪن آب ﺑﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ  ۱۰۰۰kg/m۳ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯽ ،ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع
ٔ
ﻫﻮای ﺑﻴﺮون ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﻢ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
 ۶ﻃﻮل و ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع ﻳﮏ اﺗﺎق  ۴/۲ m ،۳/۵ mو  ۲/۴ mاﺳﺖ.
اﻟﻒ( وزن ﻫﻮای درون اﺗﺎق در ﻓﺸﺎر  ١atmو دﻣﺎی  ٠ Cﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ب( ﻧﻴﺮوی وارد از ﻫﻮای داﺧﻞ اﺗﺎق ﺑﺮ ﮐﻒ آن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

h′
h

 ۷در ﻳﮏ ﻇﺮف ﻟﻮﻟﻪ  Uﺷﮑﻞ ﺣﺎوی آب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ رﻳﺨﺘﻪ اﻳﻢ.
اﻟﻒ( ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ:
h′ ρ
=
h ρ′

ﮐﻪ در آن  ρ′ﭼﮕﺎﻟﯽ روﻏﻦ و  ρﭼﮕﺎﻟﯽ آب و  h ′ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮن روﻏﻦ اﺳﺖ.
ب( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻳﮏ ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮد؟ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ را اﻧﺠﺎم
راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ را ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
دﻫﻴﺪ و درﺳﺘﯽ ٔ

 ۸آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو را ﭘﺎﺳﮑﺎل ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم داد .ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎرﻳﮏ و ﺑﻠﻨﺪی را ﺑﻪ
١١٢

آب

P

1cm

50cm

P′

روﻏﻦ

ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ

ﺑﺸﮑﻪای وﺻﻞ ﮐﺮد و در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ آب رﻳﺨﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع آب
در ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ  ۱۵/۳ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ درﭘﻮش ﺑﺸﮑﻪ در رﻓﺖ .اﮔﺮ ﻗﻄﺮ درﭘﻮش
 ۵۰cmﺑﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻪ ﻧﻴﺮوﻳﯽ از ﻃﺮف آب ﺑﻪ درﭘﻮش وارد
ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ  ۱cmاﺳﺖ.

B
120cm
8 cm
h 0 cm

 ۹اﮔﺮ در ﻣﺨﺰن ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو آب ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ ،وﻗﺘﯽ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ از h۰
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود ،ﻫﻮا در داﺧﻞ ﻇﺮف  Aﺑﻪ دام ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ
در ﻇﺮف  ۸cm، Aﺑﺎﻻﺗﺮ از  h۰و در  ١٢٠cm ،Bﺑﺎﻻﺗﺮ از  h۰ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ( ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﭼﻪ ﻋﺪدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؟ )اﻳﻦ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻓﺸﺎر
ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ای را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(.
ب( ﻓﺸﺎر ﮐﻞ ﮔﺎز ﻣﺤﺒﻮس ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

P

A

B

ﻟﻮﻟﻪ  Uﺷﮑﻞ
 ۱۰در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻣﺎﻳﻌﯽ ﺑﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ  ρدر داﺧﻞ ٔ
رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن ﺑﺎ درﭘﻮﺷﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﻳﻊ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻟﻮﻟﻪ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺧﺘﻼف
ارﺗﻔﺎع در ﻧﻘﺎط  Aو  Bﺑﺮاﺑﺮ  hاﺳﺖ.
اﻟﻒ( ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻊ در  Aﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ب( اﮔﺮ ﺷﻌﺎع ﻟﻮﻟﻪ  rﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻧﻴﺮوﻳﯽ از ﻃﺮف ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ درﭘﻮش A
وارد ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 ۱۱در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻣﻘﺪار  hﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا را
۱ * ۱۰۵Paو ﭼﮕﺎﻟﯽ آب را  ۱g/cm۳ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

h

A

=
P 1/ 2 ×105 pa

110cm

آب

h

آب

 ۱۲در ﺳﺎل  ۱۹۳۴ﻳﮏ زﻳﺮدرﻳﺎﻳﯽ ﻓﻮﻻدی ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۹۲۳ﻣﺘﺮی
اﻗﻴﺎﻧﻮس ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺖ .اﻳﻦ زﻳﺮدرﻳﺎﻳﯽ ﭘﻨﺠﺮه ای ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ۰/۵ mداﺷﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻓﺸﺎر در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ۹/۳ * ۱۰۶ N/m۲ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﺮوی
وارد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟

١١٣

٦

ﮔﺮﻣﺎ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺎزﻫﺎ

ﻛﻮﻳﺮ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ
ﺁﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﻣﻰ ﺑﺎﺭﺩ! ﭘﺲ

ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﺎﺑﺶ ﺩﻭﺑﺎﺭﺓ
ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﻬﻨﺔ ﻛﻮﻳﺮ ،ﺟﻠﻮﻩ ﻫﺎﻯ

ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ .ﺗﺒﺨﻴﺮ
ﺁﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻻﻳﺔ ﺳﻄﺤﻰ ﺧﺎﻙ

ﻛﻮﻳﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ

ﺗﺮﻙ ﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺷﻜﻞ ﻭ ﺑﺪﻳﻌﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

ﻛﻮﻳﺮ ﻟﻮﺕ

گرما و قانون گازها

قطعه ىخى را درون ىک لىوان آب مى اندازىم ،آب سرد مى شود؟ چه چىز باعث
چرا وقتى ٔ
خشک شدن لباس هاى مرطوب روى بند مى شود؟ عامل اصلى اىجاد باد و جرىان هوا چىست؟
پاسخ اىن سؤال ها و بسىارى از سؤال هاى مشابه را مى توان با بررسى گرما و اثرهاى آن به دست
آورد .شما در کتاب فىزىک ( )1و آزماىشگاه با مفهوم هاى فىزىکى دما و گـرما آشنا شدىد .در اىن فصل
ضمن ىادآورى آن مفهوم ها به بررسى روش گرماسنجى و اندازه گىرى گرماى وىژه ،تغىىر حالت مواد
و گرماى نهان ذوب و تبخىر مى پردازىم .عالوه بر اىن اثر تغىىر دما بر طول و حجم جامدها  ،ماىع ها  و
گازها را بررسى مى کنىم و راه هاى انتقال گرما را مورد بحث قرار مى دهىم و سرانجام قانون گازها را
شرح مى دهىم.
  6ـ 1دما ،انرژى درونى و گرما

در کتاب فىزىک ( )1و آزماىشگاه دىدىم که دما معىارى است که مىزان سردى و گرمى جسم ها
را مشخص مى کند.
فعالیت 6ـ ١

در فصل  1گفتىم براى آن که تعرىف ىک کمىت فىزىکى کامل شود ،باىد ىکاى آن ،روش و ابزار اندازه گىرى آن مشخص شود.
دما را به عنوان ىک کمىت فىزىکى تعرىف کنىد ،ىعنى براى آن ىک روش اندازه گىرى بنوىسىد ،ىکاى آن را مشخص کنىد
و ابزار اندازه گىرى آن را توضىح دهىد( .براى اىن کار مى توانىد از کتاب فىزىک ( )1و آزماىشگاه و ىا هر کتاب فىزىک مناسب
دىگرى استفاده کنىد ).عىب ها و مزىت هاى روش و ابزار اندازه گىرى اى را که معرفى کرده اىد بنوىسىد.
تعرىف دما به صورتى که با انجام اىن فعالىت ارائه کرده اىد ،ىک تعرىف عملىاتى نامىده مى شود.
درجه سلسىوس 1است،
ىکاى دما :همان گونه که با انجام فعالىت باال ،بىان کرده اىد ،ىکاى دما
ٔ
درجه سلسىوس را معموال ً با  θنشان مى دهند.
که با نماد  Cنماىش داده مى شود .دما بر حسب
ٔ
مقىاس دماى مطلق (ىا کلوىن) :در  SIبه جاى سلسىوس ،ىکاى دىگرى به نام کلوىن 2را
به کار مى برند که با نماد  Kنماىش داده مى شود .دما بر حسب کلوىن را معموال ً با  Tنشان مى دهند.
صفر کلوىن تقرىباً برابر  ٢٧٣ Cاست .3به اىن ترتىب براى تبدىل دما از مقىاس سلسىوس به کلوىن
باىد مقدار دما بر حسب سلسىوس را با  273جمع کرد ،ىعنى:
(6ــ)1

273

)θ ( C

)T(K

1ــ درجه بندى سلسىوس را نخستىن بار منجم سوئدى ِآندرس سلسىوس در سال  1121هجرى شمسى به كار برد.

2ــ اىن مقىاس دما را وىلىام تامسون (  لرد كلوىن  ) ،فىزىک و رىاضى دان اسكاتلندى كه در سال هاى  1203تا ( 1286از  1824تا

 1907مىالدى) هجرى شمسى مى زىست طرح رىزى كرد.

3ــ صفر كلوىن به طور دقىق تر برابر ٢٧٣/15°Cاست ،ولى براى محاسبه هاى اىن كتاب همان مقدار تقرىبى  ٢٧٣ Cمناسب است.
°
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ﺗﻤرﻳﻦ 6ـ 1

دماى ذوب یخ 0 C ،و دماى جوش آب ،100 C ،و دماى بدن انسان سالم ،37 C ،هر یک برابر چند کلوین است؟
مﺜاﻝ 6ـ 1

نشان دهید که اختالف بین دو دما در هر دو مقیاس سلسیوس و کلوین با هم برابر است.
پاسﺦ :داریم:
(T1)K
]273] [θ1) C( 273
(θ1) C
در نتیجه:
( 6ــ)2

جدار شىشه ای کلﻔت
لولﮥ موىىن با حجم اندک

مخزن با حجم زىاد

جدار شىشه ای نازک
شکل ٦ــ١ــ دماسنج جىوه ای

1ــ با سیم هاى فلزى و آمﭙرسنﺞ مدارى مطابق مدار شکل

2ــ در ظرف شیشه اى کمى بیش از نصف آب بریزید و آن را
روى سه پایه باالى شعله قرار دهید و یک دماسنﺞ درون آن قرار دهید،
116

(ΔT)K( Δθ) C

دماسنج جىوه اى (و ىا الکلى) :در کتاب فیزیک ( )1و آزمایشگاه با دماسنﺞ جیوه اى و
الکلى (شکل  6ــ )1و همچنین طرز مدرج کردن آنها آشنا شدید .براى اندازه گیرى دماى یک جسم
باید دماسنﺞ را در تماس با آن جسم قرار دهیم به گونه اى که مخزن دماسنﺞ در تماس کامل با آن باشد.
لوله دماسنﺞ دیگر تﻐییر نکند .عددى را
مدتى (حدود دو الى سه دقیقه) صبر مى کنیم تا ارتفاع مایﻊ در ٔ
که در مقابل سطح مایﻊ در لوله ثبت شده است مى خوانیم .این عدد دماى آن جسم را نشان مى دهد.
درباره دما گفته ایم به تعریف عملیاتى آن مربوط مى شود.
تعبىر مولکولى دما :آنچه تاکنون
ٔ
در مبحث هاى تخصصى فیزیک تعبیرى براى دما وجود دارد که مى توانیم آن را با مراجعه به تعریف
انرژى درونى دریابیم .در فیزیک ( )1و آزمایشگاه دیدیم که:
دهنده آن از جمله انرژى
الف) انرژى درونى هر جسم ،مجموع انرژى هاى مولکول هاى تشکیل ٔ
جنبشى این ذره هاست.
ب) افزایش انرژى درونى هر جسم ﻏالباً به صورت افزایش دماى آن جسم ظاهر مى شود .از
این جا تعبیر مولکولى زیر براى دما ارائه مى شود .دماى هر جسم متناسب است با انرژى جنبشى
سازنده آن.
متوسط مولکول هاى
ٔ
ﺁﺯماﻳﺶ 6ـ 1

ببندید.

(T2)K
([θ2) C
(θ2 ) C

(ΔT)K

وساىل ﻻزم :دو تکه سیم فلزى ﻏیر هم جنس  Aو B
(براى مﺜال سیم  Aمسى و سیم  Bآهنى) ،یک آمﭙرسنﺞ
حساس (میلى آمﭙرسنﺞ یا میکروآمﭙرسنﺞ) ،سه پایه ،شعله
پخش کن ،چراغ گازى یا الکلى ،یک ظرف شیشه اى
نسوز براى گرم کردن آب ،یک سطل کوچک براى یخ،
مقدارى یخ ،یک دماسنﺞ جیوه اى

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا

به طورى که هر وقت الزم باشد بتوانید دماى آب گرم را اندازه بگیرید.
3ــ سطل را از یخ در حال ذوب پر کنید .دماى یخ در حال
ذوب ثابت است .این دما در فشار یک اتمسفر برابر  0 Cاست.
 4ــ یکى از دو محل اتصال دو فلز را درون یخ در حـال
ذوب که دماى آن مشخﺺ و ثابت است فرو ببرید.
 5ــ اتصال دیگر را درون ظرف آب گرم که دماى آن را توسط
دماسنﺞ درون آب اندازه گرفته اید قرار دهید .با این کار مشاهده
خواهید کرد که آمﭙرسنﺞ عبور جریانى را نشان مى دهد.
 6ــ این آزمایش را چند بار تکرار کنید ،هر بار آب گرم را
در دماى باالترى به کار برید و شدت جریان حاصل را اندازه بگیرید.
7ــ یافته هاى خود را در جدولى وارد کنید.

آمﭙرسنج حساس

A

 = Aسىم مسی

A
B

 = Bسىم آهنی

0C

اتصال در دمای ﺛابت

اتصال در دمای مجهول

با انجام این آزمایش درمى یابید که هرچه اختالف دماى دو اتصال بیشتر باشد ،شدت جریان در
مدار بیشتر مى شود ،اگر آزمایش را چندین بار و براى اختالف دماهاى متفاوت تکرار کنید ،مى توانید
شدت جریان مربوط به هر اختالف دمایى را مشخﺺ کنید.حتى مى شود آمﭙرسنﺞ را به جاى شدت
جریان برحسب اختالف دما مدرج کرد و به این ترتیب یک دماسنﺞ ساخت.
این نوع دماسنﺞ را دماسنﺞ ترموکوپل مى نامند .دماسنﺞ هاى ترموکوپل برترى هایى نسبت به
دماسنﺞ هاى دیگر دارند که برخى از آنها در زیر آمده است.
ــ کوچک بودن اتصال سیم ها باعث مى شود که اتصال به سرعت به تﻐییر دما پاسخ دهد و این
دقت اندازه گیرى را باال مى برد.
ــ خروجى این دماسنﺞ ،یک عالمت الکتریکى (یک جریان) است ،به عبارت دیگر ،در این
دماسنﺞ ،تﻐییر دماى مورد اندازه گیرى باعث تﻐییر جریان الکتریکى مى شود و این تﻐییر جریان مى تواند
هشداردهنده تﻐییرات ناگهانى دما را به کار اندازد و یا براى ثبت کردن تﻐییرات
مستقیماً یک دستگاه
ٔ
پیوسته دما به کار رود.
ٔ
ــ این دماسنﺞ ها نسبت به اختالف دماهاى بسیار کوچک ،حتى به کوچکى  0/001 Cنیز
حساس اند.
ــ دماسنﺞ هاى ترموکوپل را مى توان براى اندازه گیرى دماهاى باال تا حدود 1500 Cبه کار
برد .براى این کار باید سیم هاى فلزى  Aو  Bرا از جنس هاى خاصى انتخاب کرد که در آن دماها
ذوب نشوند.
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مﻄاﻟﻌﺔ ﺁﺯاﺩ

دماسنج فرىنه :این دماسنﺞ نوع ویژه اى از
کمینه دما را در
دماسنﺞ هاى مایعى است که بیشینه و ٔ
الکل
مدت یک شبانه روز نشان مى دهد .ویژگى هـاى این
−30 C
60 C
دماسنﺞ مطابق شکل روبه رو عبارتند از:
الف) یک شاخﺺ فوالدى که روى سطح جیوه
0C
شاخﺺ فوﻻدی
لوله  Uشکل شناور است.
در هر طرف ٔ
ب) هنگامى که دما باال مى رود ،به سبب انبساط
شاخﺺ فوﻻدی
0C
لوله سمت
لوله سمت چﭗ شکل) ،جیوه در ٔ
الکل (در ٔ
60 C
−30 C
لوله
راست به باال رانده مى شود و شاخﺺ فوالدى ٔ
جىوه
سمت راست را با خود باال مى برد .در این مرحله سطح
لوله سمت راست نیز باال مى رود.
الکل در ٔ
لوله سمت راست با جیوه ،باالترین دما ،یا دماى بیشینه اى را که هوا به آن
پ) در این هنگام محل تماس شاخﺺ ٔ
لوله راست پایین بیاید ،شاخﺺ فوالدى همراه با آن حرکت نمى کند و در
رسیده است نشان مى دهد .اگر سطح جیوه در ٔ
همان محل قبلى خود در مقابل دماى بیشینه مى ایستد.
لوله  Uشکل باال مى رود و شاخﺺ
ت) هنگامى که الکل به علت کاهش دما ،منقبﺾ مى شود ،جیوه از طرف چﭗ ٔ
فوالدى دیگر را در این طرف لوله باال مى راند .محل تماس شاخﺺ فوالدى با جیوه پایین ترین دما یا دماى کمینه را نشان
مى دهد .محل این شاخﺺ نیز با گرم تر شدن هوا دیگر تﻐییر نمى کند.
ث) با استفاده از آهنربا ،این دو شاخﺺ در پایان  24ساعت شبانه روز به سطح جیوه برگردانده مى شوند تا براى روز
بعد آماده باشند.

مﻄاﻟﻌﺔ ﺁﺯاﺩ

فضاىی که برای انبساط خالی
گذاشته شده است.

تَف سنج نورى :براى اندازه گیرى
گستره دمـاسنﺞ
دماهـایى کــه بیشتر از
ٔ
ترموکوپل قرار دارند ،از وسیله اى به نام
تَف سنﺞ نورى استفاده مى شود.
همان طورکه در شکل روبه رو دیده
مى شود این وسیله از یک تلسکوپ  ،Tکه در
لوله آن یک صافى شیشه اى  Fبه رنگ قرمز
ٔ
و یک المﭗ کوچک  Lتعبیه شده ،تشکیل
شده است .اگر تَف سنﺞ به طرف کوره گرفته
شود ،شخصى که به داخل تلسکوپ نگاه
11٨

مخزن پر از الکل

T

کوره
L

F

R

A

B

قسمت های اصلی ىک تف سنج نوری

مﻄاﻟﻌﺔ ﺁﺯاﺩ

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا

زمینه روشن کوره ،مشاهده مى کند .المﭗ به باترى  Bو مقاومت متﻐیر (رئوستاى) R
تیره المﭗ را بر روى ٔ
مى کند ،رشته ٔ
وصل است .با حرکت دادن پیﭻ رئوستا و کاهش مقاومت آن مى توان جریان عبورى از مدار را افزایش و در نتیجه روشنایى
المﭗ را زیاد کرد .مقاومت رئوستا را آن قدر کم مى کنیم تا روشنایى المﭗ درست برابر روشنایى زمینه شود.
با استفاده از دستگاهى که قبال ً در دماهاى معلوم درجه بندى شده ،آمﭙرسنﺞ  Aرا در مدار ،مى توان درجه بندى کرد
تا مستقیماً دماى مجهول را اندازه بگیرد .در این روش چون الزم نیست که هیﭻ قسمتى از دستگاه با جسمى که مى خواهیم
دماى آن را اندازه بگیریم ،تماس یابد ،مى توان از آن براى اندازه گیرى دماهاى باالتر از نقاط ذوب اکﺜر فلز ها استفاده کرد.

گرما و تعادل (ترازمندى) گرماىى :در کتاب فیزیک ( )1و آزمایشگاه دیدیم که گرما مقدار
انرژى اى است که به دلیل اختالف دما ،بین یک جسم و جسم دیگرى که با آن در تماس است مبادله مى شود.
با توجه به قانون پایستگى انرژى ،انرژى اى که جسم با دماى باالتر از دست مى دهد ،برابر انرژى اى است
مبادله انرژى تا زمانى که دماى دو جسم یکى شود ادامه مى یابد.
که جسم با دماى پایین تر مى گیرد .این
ٔ
به این ترتیب آیا اگر دو جسم هم دما در تماس با یکدیگر قرار گیرند ،گرمایى بین آنها مبادله مى شود؟
روشن است که گرماى خالصى مبادله نمى شود .به عبارت کامل تر گرمایى که جسم اول به جسم دوم مى دهد
درست برابر گرمایى است که جسم دوم به جسم اول مى دهد ،پس به طور خالﺺ گرمایى مبادله نشده است.
در این وضعیت یعنى وقتى گرمایى بین دو جسم مبادله نشود مى گوییم دو جسم با هم در تعادل
گرمایى اند و دماى مشترک را دماى تعادل مى نامیم.
براى مﺜال اگر یک قطعه فلز داغ را در یک ظرف آب سرد بیندازیم ،گرما از قطعه فلزى که دمایش
باالتر است به آب که دمایش پایین تر است ،شارش مى کند .این شارش گرما تا زمانى ادامه مى یابد که
قطعه فلز و آب هم دما شوند و به دماى تعادل برسند.
ٔ
تﻐىىر دما ــ گرماى وىژه :در کتاب فیزیک ( )1و آزمایشگاه مقدار گرماى الزم براى ایجاد
یک تﻐییر معین در دما را محاسبه کردیم .دیدیم که براى ایجاد یک تﻐییر معین در دماى جسم هاى
مختلف به مقدارهاى متفاوت گرما نیاز است .از آنجا گرماى ویژه هر جسم را که با نماد  cنمایش داده
مى شود به صورت زیر تعریف کردیم:
ویژه هر جسم مقدار گرمایى است که باید به یک کیلوگرم از آن جسم داده شود تا دماى
گرماى ٔ
درجه سلسیوس (یا یک کلوین) افزایش یابد.
آن یک
ٔ
به این ترتیب گرماى ( )Qالزم براى ایجاد تﻐییر  ΔTیا  Δθدر دماى  mکیلوگرم از یک جسم
برابر است با:
( 6ــ)3
و یا
( 6ــ)4

(θ1

Q mΔθ mc )θ2

(Q mcΔT mc )T2 T1
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در این رابطه ها ( Qگرما) بر حسب ژول( m ،جرم) بر حسب کیلوگرم( Δθ ،تﻐییر دما) برحسب
درجه سلسیوس و یا  ΔTبر حسب کلوین است .یکاى  cبا استفاده از رابطه هاى (  6ــ )3و ( 6ــ)4
ٔ
ویژه برخى از
برابر است با ژول بر کیلوگرم بر
ٔ
درجه سلسیوس یا ژول بر کیلوگرم بر کلوین .گرماى ٔ
مواد در جدول ( 6ــ )1داده شده است.
جدول ٦ــ١ــ گرمای وىژه برحسب ژول بر کىلوگرم بر کلوىن
ماده

گرمای وىژه

ماده

گرمای وىژه

آب
آب دریا
یخ
اتانول
روﻏن پارافین

4٢
٣9
٢1
٢٥
٢1
14٣
99٣
٥٢4
9٣

گرانیت
مس
سرب
آلومینیوم
سدیم
جیوه
آهن
فوالد
سنگ مرمر

٨٢
٣٨
1٢6
9
1٢4
1٥
٣9
4٢
9

هیدروژن
هوا
هلیوم
اکسیژن

مﺜاﻝ 6ـ 2

یک سماور حاوى  2kgآب  20 Cاست.گرماى الزم براى افزایش دماى آب تا  100 Cرا حساب کنید.
پاسﺦ :افزایش دما برابر است با:
Δθ θ2 θ1 100 ٢0 ٨0 C
رابطه ( 6ــ )3داریم:
ویژه آب با استفاده از جدول ( 6ــ )1برابر است با  c 4200J/kg Cدر نتیجه با استفاده از ٔ
گرماى ٔ
Q mc)θ2 θ1( 2 * 4200 * 80 672000J
~ 0/67 MJ
اگر دماى جسم در اثر
رابطه ( 6ــ )3مقدار
ٔ
مبادله گرما باال رود θ2 > θ1 ،و  Δθ = θ2 θ1 > 0و ٔ
مبادله گرما کاهش یابد ،داریم
مﺜبتى براى  Qبه دست مى دهد ( .)Q > 0در حالى که اگر دماى جسم با
ٔ
 ،θ2 < θ1آنگاه  ،Δθ = θ2 θ1 < 0و مقدارى که براى  Qبه دست مى آید منفى خواهد بود (.)Q < 0
رابطه ( 6ــ )3مشخﺺ مى کند که جسم در یک فرایند تبادل
پس مى توان گفت که عالمت  Qدر ٔ
انرژى ،گرما گرفته است ( )Q > 0یا گرما داده است ( .)Q < 0از این پس در این کتاب همواره گرماى
گرفته شده را با عالمت مﺜبت و گرماى از دست داده شده را با عالمت منفى منظور مى کنیم.
1٢0

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا

مﺜاﻝ 6ـ 3

قطعه  100گرمى از مس را که دماى آن  90 Cاست در یک ظرف آب سرد مى اندازیم ،دماى تعادل به 24 C
یک ٔ
مى رسد .گرماى مبادله شده را حساب کنید.
پاسﺦ :داریم  θ2 24 C ، θ1 90 C ، m 100g 0/1kgو گرماى ویژه مس با استفاده از جدول ( 6ــ )1برابر
c 380J/kg C
است با:
رابطه ( 6ــ )3براى مس ،به دست مى آوریم:
در نتیجه از ٔ
(Q mcΔθ 0/1 * 380 * )24 90
38 * ) 66( 2508J ~ 2/5kJ
عالمت منفى  Qنشان مى دهد که مس گرما از دست داده است.
مﺜاﻝ 6ـ 4

فرستنده ها و گیرنده هاى الکترونیکى درون ماهواره ها نیز مانند فرستنده ها و گیرنده هاى زمینى داراى یک بازده مشخﺺ
هستند و تنها بخشى از انرژى دریافتى را به انرژى مورد نظر تبدیل مى کنند .فرض کنید انرژى اى که چنین دستگاهى از
فرستنده امواج به سمت زمین گسیل مى کنند
سلول هاى خورشیدى متصل به ماهواره دریافت مى کند  10 Wو انرژى اى که
ٔ
 3 Wباشد .همچنین فرض کنید جنس این دستگاه از سیلیکون و جرم آن  0/5کیلوگرم باشد .این دستگاه در مدت  100ثانیه
چقدر گرم مى شود؟ گرماى ویژه سیلیکون  700J/kg. Cاست.
رابطه روبرو مى رسیم:
پاسﺦ :مى دانیم  ،P Q/tو از طرفى  Q mcΔθاست .از تلفیق این دو رابطه به ٔ
Pt mcΔθ
Pt
و از آن جا براى افزایش  Δθدما خواهیم داشت:
= ∆θ
mc
حال با گﺬاشتن مقادیر Δθ ،را محاسبه مى کنیم:
= 2 C

)(7J / s)(100s
)(0 / 5kg)(700J / kg. C

= ∆θ

دماى تعادل :دیدیم که اگر دو یا چند جسم با دماهاى مختلف در تماس با یکدیگر قرار گیرند،
پس از مدتى هم دما مى شوند .دماى تعادل را مى توان با استفاده از قانون پایستگى انرژى محاسبه کرد.
این محاسبه در مﺜال  6ــ 5انجام شده است.
مﺜاﻝ 6ـ 5

قطعه  140گرمى آلومینیوم را که دماى آن  80 Cاست در ظرف عایقى که حاوى  250گرم آب در دماى 22 C
یک ٔ
است مى اندازیم ،دماى تعادل را محاسبه کنید .از تبادل گرما بین ظرف و آب چشم پوشى کنید.
1٢1
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پاسﺦ :در این مﺜال دو جسم داریم که تﻐییر دما داده اند ،براى سادگى مشخصه هاى آنها را با زیرنویس هاى ( )1و ()2
نشان مى دهیم ،یعنى:
 m1 140g 0/14kgجرم آلومینیوم
اولیه آلومینیوم
 θ1 80 Cدماى ٔ
و از جدول ( 6ــ)1
ویژه آلومینیوم
 c1 900J/kg Cگرماى ٔ
و همین طور براى آب داریم:
 m٢ 250g 0/25kgجرم آب
اولیه آب
 θ٢ 22 Cدماى ٔ
ویژه آب
 c٢ 4200J/kg Cگرماى ٔ
رابطه ( 6ــ )3مقدار
و دماى تعادل که دماى نهایى مشترک آب و آلومینیوم است را با  θنمایش مى دهیم .با استفاده از
ٔ
گرمایى که آلومینیوم از دست مى دهد تا به دماى تعادل  θبرسد برابر است با:
Q1 m1c1)θ θ1( m1c1Δθ1
و مقدار گرمایى که آب مى گیرد تا به دماى تعادل برسد برابر است با:
Q٢ m٢c٢)θ θ٢( m٢c٢Δθ٢
از قانون پایستگى انرژى داریم:
Q1 Q2 0
مجموعه آلومینیوم و آب نه به بیرون گرما داده و نه از بیرون گرما گرفته است .در نتیجه داریم:
زیرا
ٔ
m1c1)θ θ1( m٢c٢ )θ θ٢( 0
0/14 * 900 * )θ 80( 0/25 * 4200 * )θ 22( 0
پس از محاسبه حاصل مى شود:
θ  28 C
ویژه  c3 ،c2 ،c1و… به جرم هاى
بنابراین مى توان نتیجه گرفت که هرگاه چند جسم متفاوت با گرماى ٔ
اولیه  θ3، θ2، θ1و … را در تماس کامل با یکدیگر قرار دهیم براى یافتن
 m3 ،m2 ،m1و … با دماهاى ٔ
دماى تعادل  ،θمى توانیم حاصل جمﻊ گرماهایى را که هریک مبادله کرده اند ،یعنى  Q3 ،Q2 ،Q1و…
را برابر صفر قرار دهیم ،یعنى:
Q1 Q2 Q3 ... 0

( 6ــ )5

و از آنجا معادله اى به دست آوریم که دماى تعادل را از آن محاسبه کنیم .به عبارت دیگر:
( 6ــ)6

... 0

(θ3

m3c3)θ

(θ٢

m٢c٢)θ

(θ1

m1c1)θ

نحوه
از
ٔ
معادله ( 6ــ )6مى توانیم براى یافتن گرماى ویژه یک جسم نیز استفاده کنیم .مﺜال بعد ٔ
محاسبه را نشان مى دهد.
1٢٢

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا

مﺜاﻝ 6ـ 6

در ظرف عایقى حاوى  500گرم آب  ،20 Cیک قطعه مس  100گرمى به دماى  50 Cو یک قطعه فلز دیگرى به جرم
ویژه آن را نمى دانیم مى اندازیم و دماى تعادل را اندازه مى گیریم .اگر دماى تعادل 22 C
 150گرم و به دماى  62/5 Cکه گرماى ٔ
ویژه فلز را محاسبه کنید .از تبادل گرما بین ظرف و آب چشم پوشى کنید.
باشد ،گرماى ٔ
پاسﺦ :با استفاده از داده هاى این مﺜال و جدول ( 6ــ )1داریم:
 m1 500g 0/5kg , θ1 20 C , c1 4200J/kg Cجرم آب
 m2 100g 0/1kg , θ2 50 C , c2 380J/kg Cجرم مس
?  m3 150g 0/15kg , θ3 62/5 C , c3جرم فلز
 θ 22 Cدماى تعادل
رابطه ( 6ــ )6داریم:
با درج این داده ها در ٔ
0/5 * 4200 * )22 20( 0/1 * 380 )22 50( 0/15 * c3 * )22 62/5( 0
پس از محاسبه حاصل مى شود:
c3 ~ 516 J/kg C
ﺗﻤرﻳﻦ 6ـ 2

جسمى به جرم  250گرم در دماى  3 Cرا به درون ظرف عایقى حاوى  500گرم آب  25 Cمى اندازیم .پس از چند
ویژه جسم را محاسبه کنید .از تبادل گرما بین آب
دقیقه دماى تعادل را اندازه مى گیریم .اگر دماى تعادل  21 Cباشد ،گرماى ٔ
و ظرف چشم پوشى کنید.
ﺁﺯماﻳﺶ 6ـ 2

وساىل ﻻزم :ترازو ،یک ظرف آب ،چراغ الکلى یا گازى ،سهپایه
و شعله پخش کن ،ظرف شیشه اى نسوز براى گرم کردن آب ،یک
فالسک (یا ظرفى که به خوبى عایق بندى شده باشد) ،دو عدد
همزن ،دو عدد دماسنﺞ جیوه اى ،یک عدد دستگیره

گرماسنجى ــ تعىىن ظرفىت گرماىى گرماسنج
آزمایش زیر را به طور گروهى انجام دهید.
1ــ  0/2کیلوگرم آب ( )m1درون فالسک بریزید و همزن و
دماسنﺞ را درون آن قرار دهید و صبر کنید تا آب و فالسک و همزن
به تعادل گرمایى برسند.
2ــ در این فاصله  0/4کیلوگرم آب ( )m2نیز درون ظرف شیشه اى نسوز بریزید.
3ــ ظرف نسوز را مطابق شکل روبه رو روى سه پایه باالى چراغ قرار دهید.
4ــ چراغ را روشن کنید و آب را تا دماى  θ1گرم کنید.
 5ــ دمـاى آب درون فـالسک  θ1و آب درون ظرف شیشه اى  θ2را به کمک دماسنﺞ هایى که در
هریک از این ظرف ها قرار دارد اندازه بگیرید و یادداشت کنید .سﭙس آب گرم درون ظرف شیشه اى نسوز
را (به کمک دستگیره) به درون فالسک بریزید.

1٢٣
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 6ــ آب درون فالسک را با همزنى که درون آن است هم بزنید و دماى تعادل ( )θرا اندازه گیرى و یادداشت کنید.
 7ــ اگر گرماى ویژه آب را با  ،cwگرماى ویژه فالسک را با  ،cگرماى ویژه همزن را با  ،cMگرماى ویژه دماسنﺞ را با ،c
معادله ( 6ــ )6خواهیم داشت:
جرم فالسک را با  ، Mجرم همزن را با  M′و جرم دماسنﺞ را با  M′′نمایش دهیم با استفاده از
ٔ
m1cw)θ θ1( m٢cw)θ θ٢( Mc )θ θ1( M′cM)θ θ1( M′′c )θ θ1( 0
اولیه آب درون فالسک برابر است و همین طور هم دماى
دقت کنید که دماى اولیه فالسک و همزن و دماسنﺞ با دماى ٔ
همه آنها یکسان است.
تعادل براى ٔ
رابطه باال داریم:
 8ــ از ٔ
[Mc M′cM M′′c ] )θ θ1( m1cw)θ θ1( m٢cw)θ θ٢( 0
9ــ در این رابطه تنها عبارت داخل کروشه مجهول است ،مقدار آن را به کمک اعدادى که در آزمایش به دست آورده اید،
مجموعه فالسک و همزن و دماسنﺞ درون آن مـى نامند و آن را با نماد  Aنمایش مى دهند.
محاسبه کنید .این کمیت را ظرفیت گرمایى
ٔ
مجموعه فالسک و همزن و دماسنﺞ درون آن را معموال ً گرماسنﺞ مى نامند .با انجام این آزمایش
ٔ
شما ظرفیت گرمایى گرماسنﺞ را که به صورت زیر تعریف مى شود اندازه گرفته اید.
 Mc M′cM M′′c Aظرفیت گرمایى گرماسنﺞ
ﺁﺯماﻳﺶ 6ـ 3

وساىل ﻻزم :گرماسنﺞ (فالسک ،همزن ،دماسنﺞ) با
ظرفیت گرمایى معین که قبال ً اندازه گرفته اید ،یک جسم
کوچک فلزى (مﺜل یک کلید) ،یک همزن و یک دماسنﺞ
دیگر ،ترازو ،ظرف شیشه اى نسوز ،چراغ الکلى یا
گازى ،سه پایه و شعله پخش کن ،یک انبرک ،دستگیره

تعىىن گرماى وىژۀ ىک جسم
1ــ  0/2کیلوگرم آب ( )m1درون گرماسنﺞ بریزید و صبر کنید
تا دماى گرماسنﺞ و آب یکى شود.
2ــ جرم جسم فلزى را به کمک ترازو اندازه بگیرید و یادداشت
کنید (.)m2
3ــ جسم فلزى را درون ظرف شیشه اى نسوز قرار دهید و
مقدارى آب درون آن بریزید و همزن و دماسنﺞ اضافى را نیز درون ظرف قرار دهید.
4ــ ظرف شیشه اى را مطابق شکل آزمایش  6ــ ٢روى چراغ بگﺬارید و چراغ را روشن کنید و آب درون ظرف را به
کمک همزن به هم بزنید.
 5ــ پس از چند دقیقه چراغ را خاموش کنید و همزمان دماى آب درون گرماسنﺞ ( )θ1و دماى آب گرمى را که جسم
فلزى در آن است ( )θ2به کمک دماسنﺞ هاى مربوط اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
 6ــ جسم داغ شده را توسط انبرک هرچه سریﻊ تر به درون آب درون فالسک بیندازید.
7ــ آب درون فالسک را با همزن به هم بزنید و دماى تعادل  θرا اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
معادله ( 6ــ )6داریم:
 8ــ با استفاده از
ٔ
 )θ θ2( 0جسم  )θ θ1( m2cآب A)θ θ1( m1c
9ــ در این رابطه تنها جسم cمجهول است .مقدار آن را به کمک اعدادى که در آزمایش به دست آورده اید ،محاسبه کنید.
1٢4

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا

فﻌاﻟیت 6ـ 2

ویژه یک فلز یا مایﻊ معلوم را اندازه بگیرید .مقدارى را که به دست مى آورید ،با مقدار داده شده در جدول
گرماى ٔ
( 6ــ )1مقایسه کنید .دلیل اختالف بین عددى که شما به دست آورده اید و رقمى که در جدول درج شده چیست؟ موضوع را
با همکالسی های خود به بحث بگﺬارید.
 ٦ـ ٢ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺎده

همان طورکه در فصل  5دیدیم موادى که در اطراف ما وجود دارند در سه حالت (فاز) جامد،
مایﻊ و گاز یافت مى شوند .براى مﺜال  H2Oهم به حالت جامد (یخ) و هم به حالت مایﻊ (آب) و هم به
حالت گاز (بخار آب) یافت مى شود .گﺬار از یک حالت (فاز) به یک حالت (فاز) دیگر را یک تﻐییر
حالت (گﺬار فاز) مى نامند .هر تﻐییر حالت (در فشار ثابت) در دماى ثابتى صورت مى گیرد که آن را
دماى گذار مى نامند .تﻐییر حالت ها معموال ً با گرفتن و یا از دست دادن گرما همراهند .عالوه بر این
حجم و چگالى نیز با تﻐییر حالت تﻐییر مى کند.
فﻌاﻟیت 6ـ 3

آزمایشى طراحى کنید و انجام دهید که در آن تﻐییر حجم آب به هنگام انجماد (یخ بستن) و یا تﻐییر حجم یخ به هنگام
ذوب شدن (آب شدن) مشخﺺ شود.
براى مﺜال در شکل ( 6ــ )6انواع تﻐییر حالت هایى که براى آب امکان پﺬیر
است نشان داده شده است.
بخار آب
تبدیل جامد به مایﻊ را ذوب ،تبدیل مایﻊ به بخار را تبخیر ،تبدیل مایﻊ به جامد
را انجماد و تبدیل بخار به مایﻊ را میعان مى نامیم.
بخار می شود.
ماىﻊ می شود.
(تبخىر)
(مىعان)
چگالىده می شود.
امکان دارد که تﻐییر حالت از جامد به بخار و وارون آن از بخار به جامد متصاعد می شود.
(چگالش)
(تصعىد)
نیز به طور مستقیم (بدون گﺬر از حالت مایﻊ) صورت گیرد .تﻐییر حالت از جامد
آب
به بخار ،تصعید و تﻐییر حالت وارون آن یعنى از بخار به جامد چگالش نام دارد.
ىﺦ می بندد.
آب می شود.
براى مﺜال نفتالین در دماى اتاق به طور مستقیم از جامد به بخار تبدیل مى شود
(انجماد)
(ذوب)
شیشه پنجره
(تصعید) .در صبح هاى بسیار سرد زمستان برفکى که روى گیاهان و یا روى ٔ
ىﺦ
مى نشیند ،بخار آبى است که به طور مستقیم به بلورهاى یخ تبدیل شده است (چگالش).
شکل  ٦ــ٢ــ انواع تﻐىىر حالت های آب
در ادامه هریک از تﻐییر حالت ها را به طور جداگانه بررسى مى کنیم.
ذوب :پیش از این دیدیم که اگـر به جسم جـامدى گـرما بدهیم ،دمـاى آن افزایش مـى یابد .اگر
عمل گرما دادن را ادامه دهیم ،هنگامى که دماى جسم به مقدار مشخصى رسید ،افزایش دما متوقف
مى شود (دما ثابت مى ماند) ،و جسم شروع به ذوب شدن مى کند (به مایﻊ تبدیل مى شود) .این دماى
نقطه ذوب « مى نامیم.
ثابت را که به جنس جسم و فشار وارد بر آن بستگى دارد » دماى ذوب « یا » ٔ
1٢٥
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نقطه ذوب آن مى شود .در
افزایش فشار وارد بر جسم به جز در چند مورد ،سبب باال رفتن ٔ
نقطه ذوب یخ در فشار یک
نقطه ذوب مى شودٔ .
بعضى از جسم ها مانند یخ ،افزایش فشار سبب کاهش ٔ
درجه سلسیوس است.
آتمسفر برابر صفر
ٔ
فﻌاﻟیت 6ـ 4

نتیجه تحقیق خود را به کالس گزارش دهید.
قله کوه ها تحقیق کنیدٔ .
درباره علت دیرتر آب شدن برف روى ٔ
ٔ
جدول  ٦ــ ٢نقطﮥ ذوب و گرمای نهان وىژۀ ذوب برخی مواد در فشار ىک اتمسﻔر
ماده

نقطﮥ ذوب () C

گرمای نهان ذوب ()kJ/kg

هیدروژن
ازت
اکسیژن
جیوه
یخ
گوگرد
سرب
قلﻊ
نقره
طال
مس

-٢٥9
-٢09
-٢1٨
-٣9
0
119
٣٢7
6٣0
960
106٣
10٨٣

٥٨/6
٢٥/٥
1٣/٨
11/٨
٣٣4
٣٨/1
٢4/٥
16٥
٨٨/٣
64/٥
1٣4

عمل ذوب گرماگیر است .یعنى به جسم جامدى که به دماى ذوب خود رسیده باشد باید گرما
بدهیم تا به مایﻊ تبدیل شود.
نقطه ذوب خود
گرماى نهان ذوب ،گرماى نهان وىژۀ ذوب :گرمایى که جسم جامد در ٔ
مى گیرد تا به مایﻊ تبدیل شود ،سبب تﻐییر دماى آن نمى شود ،بلکه صرف تﻐییر حالت آن خواهد شد.
نقطه ذوب
از این رو به این گرما ،گرماى نهان ذوب مى گوییم .دادن گرماى نهان ذوب به جامدى که به ٔ
خود رسیده است ،آن را ذوب مى کند.
ویژه ذوب (  1)Lیک جامد ،برابر است با مقدار انرژى اى که باید به یک کیلوگرم
گرماى نهان ٔ
نقطه ذوب بدهیم تا به مایﻊ در همان دما تبدیل شود .یکاى گرماى نهان ویژه در
از آن جامد در دماى ٔ
 SIژول بر کیلوگرم ( )J/kgاست.
رابطه زیر محاسبه مى شود:
بنابراین گرماى نهان ذوب  mکیلوگرم جامد از ٔ
( 6ــ)7

Q mL

نقطه ذوب مواد مختلف ،متفاوت است .این مقدارها براى برخى از
ویژه ذوب و ٔ
گرماى نهان ٔ
مواد در جدول ( 6ــ )2داده شده است.
1٢6

واژه انگلیسی  Fus onبه معنای ذوب است.
1ــ زیرنویس  Fحرف اول ٔ

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا

مﺜاﻝ 6ـ 7

نقطه ذوب خود باشد.
گرماى الزم براى ذوب  10گرم طال را محاسبه کنید .فرض کنید که طال در ٔ
پاسﺦ :با استفاده از جدول ( 6ــ )2داریم:
L 64/5 * 103J/kg
m 10g 0/01kg
رابطه ( 6ــ )7داریم:
بنابراین از ٔ
Q mL 0/01 * 64/5 * 103 645J
دهنده گرماگیر بودن عمل ذوب است.
مﺜبت بودن مقدار گرما نشان
ٔ
فﻌاﻟیت 6ـ 5

آزمایشى براى اندازه گیرى گرماى نهان ذوب یخ طراحى کنید و آن را انجام دهید.
انجماد :فرایند انجماد وارون فرایند ذوب یعنى تبدیل مایﻊ به جامد است .اگر مایعى را سرد کنیم
نقطه انجماد خود مى رسد ،شروع به جامد شدن
(یعنى از آن گرما بگیریم ).هنگامى که به دماى انجماد یا ٔ
نقطه انجماد آن برابر است .یعنى براى
نقطه ذوب یک ماده در شرایط یکسان با دماى ٔ
مى کند .دماى ٔ
درجه سلسیوس گرما دهیم شروع به ذوب شدن مى کند و نیز
مﺜال اگر در فشار یک اتمسفر به یخ صفر
ٔ
درجه سلسیوس گرما بگیریم شروع به انجماد مى کند.
اگر در همان فشار از آب صفر
ٔ
هر جسم به هنگام انجماد همان قدر گرما از دست مى دهد که به هنگام ذوب مى گیرد .بنابراین
ویژه ذوب است .به این ترتیب گرماى نهان انجماد  mکیلوگرم
ویژه انجماد منفى گرماى نهان ٔ
گرماى نهان ٔ
رابطه زیر محاسبه مى شود:
مایﻊ از ٔ
( 6ــ )8

mL

Q

دهنده آن است که مایﻊ به هنگام انجماد گرما از دست مى دهد.
عالمت منفى نشان ٔ
جوشىدن و تبخىر :وقتى به مایعى گرما مى دهیم ،دماى آن افزایش مى یابد .اگر عمل گرما
دادن را ادامه دهیم ،هنگامى که دماى مایﻊ به مقدار مشخصى رسید ،افزایش دما متوقف مى شود و دما
ثابت مى ماند .مایﻊ در این موقﻊ به جوش مى آید و تبدیل به بخار مى شود .این دماى ثابت را » دماى
نقطه جوش « مى نامند.
جوش « یا » ٔ
نقطه جوش هر مایﻊ به جنس آن و فشار وارد بر آن بستگى دارد .افزایش فشار وارد بر مایﻊ سبب
ٔ
نقطه جوش آن مى شود.
باال رفتن ٔ
فﻌاﻟیت 6ـ 6

علت سریﻊ تر پخته شدن ﻏﺬا در دیگ زودپز را با افراد گروه خود مورد بحث قرار دهید و نتیجه را به کالس گزارش کنید.
1٢7
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جدول ٦ــ٣ــ نقطﮥ جوش و گرمای نهان وىژۀ تبخىر برخی مواد در فشار ىک اتمسﻔر
گرماى نهان تبخىر و گرماى نهان وىژۀ
نقطه جوش
نقطﮥ جوش ( ) Cگرمای نهان تبخىر ()kJ/kg
ماده
تبخىر :گرمایى را که یک مایﻊ در ٔ
خود مى گیرد تا به بخار در همان دما تبدیل شود
٢ /9
-٢69
هلیم
4٥٢
-٢٥٣
هیدروژن
گرماى نهان تبخیر مى گویند.
٢ 1
-196
ازت
ویژه تبخیر ( 1)LVیک مایﻊ،
گرماى نهان ٔ
٢1٣
-1٨٣
اکسیژن
برابر است با مقدار گرمایى که باید به یک کیلوگرم
٢7٢
٣٥7
جیوه
نقطه جوش بدهیم تا به بخار
دماى
در
مایﻊ
آن
از
٢٢٥6
1
آب
ٔ
٣٢6
44٥
گوگرد
در همان دما تبدیل شود .در  SIیکاى گرماى نهان
٨71
17٥
سرب
ویژه ذوب ژول
ویژه تبخیر نیز همانند گرماى نهان ٔ
ٔ
٥61
144
قلﻊ
بر کیلوگرم است.
٢٣٣6
٢19٣
نقره
بنابراین گرماى نهان تبخیر  mکیلوگرم مایﻊ
1٥٨7
٢66
طال
٥ 69
11٨7
مس
رابطه زیر محاسبه مى شود:
از ٔ

( 6ــ)9

مﺜاﻝ 6ـ 8

Q mLV

نقطه جوش مایﻊ هاى مختلف ،متفاوت است .این مقدارها براى برخى
ویژه تبخیر و ٔ
گرماى نهان ٔ
از مواد در جدول ( 6ــ )3داده شده است.

همه آب به
یک کترى برقى را که  1/6 kgآب دارد روشن مى کنیم ،از
لحظه آﻏاز جوشیدن ،چقدر انرژى براى تبدیل ٔ
ٔ
همه آب را تبخیر کند؟ (از اتالف انرژى صرف نظر شود).
بخار مصرف مى شود و چقدر طول مى کشد تا کترى  2/5کیلوواتى ٔ
پاسﺦ :از جدول ( 6ــ )3براى آب داریم:
3
LV 2256 * 10 J/kg
رابطه ( 6ــ )9به دست مى آوریم.
انرژى مصرفى را از ٔ
3610 * 103J 3610kJ
Q
با استفاده از
رابطه =  Pداریم:
ٔ t

m 1/6 kg



Q 1/6 * 2256 * 103

Q 3610× 103 J
=
 1 / 44 × 103 s
3
P 2 / 5 × 10 W

=t

مﺜاﻝ 6ـ 9

گرماى الزم براى تبدیل  5kgیخ  20 Cبه بخار آب  100 Cرا حساب کنید.
رابطه مربوط به گرماى الزم براى هر تﻐییر
پاسﺦ :شکل
صفحه بعد مـراحـل تﻐییر یخ  20 Cبـه بخار آب  100 Cو ٔ
ٔ
را نشان مى دهد.
واژه انگلیسی  Vapor zat onبه معنای تبخیر است.
1ــ  Vحرف اول ٔ

1٢٨

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا
5kg
100 C

بخار

Q = mL v

5kg

5kg

5kg

5kg

100 C

0C

0C

−20 C

آب

Q
= mc∆θ

آب

Q = mLF

یخ

=
Q mc′∆θ′

یخ

مقدار کل گرماى الزم برابر مجموع گرماى الزم براى انجام هر مرحله از فرایند است .با استفاده از جدول هاى ( 6ــ)1و
( 6ــ )2و ( 6ــ )3داریم:
 mLVب  Δθب  mL mcیخ  Δθیخ  mcکل Q
5 * 2100 * [0 ) 20(] 5 * 334 * 103 5 * 4200 )100 0( 5 * 2256 * 103
با انجام محاسبه به دست مى آوریم:
Q 1526 * 104J 15/26MJ
مىعان :فرایند میعان وارون فرایند تبخیر ،یعنى تبدیل بخار به مایﻊ است .اگر مقدارى بخار یک
ماده را سرد کنیم (یعنى از آن گرما بگیریم) .هنگامى که به دماى میعان یا » نقطه میعان « خود مى رسد،
نقطه جوش آن برابر
نقطه میعان یک ماده در شرایط یکسان با دماى ٔ
شروع به مایﻊ شدن مى کند .دماى ٔ
درجه سلسیوس گرما دهیم شروع به جوشیدن
است .یعنى براى مﺜال اگر در فشار یک اتمسفر به آب صد ٔ
درجه سلسیوس گرما بگیریم شروع به مایﻊ شدن مى کند.
مى کند و نیز اگر در همان فشار از بخار آب صد ٔ
هر بخار به هنگام میعان همان قدر گرما از دست مى دهد که به هنگام تبخیر مى گیرد .بنابراین گرماى نهان
ویژه تبخیر است .به این ترتیب گرماى نهان میعان  mکیلوگرم بخار یک
ویژه میعان منفى گرماى نهان ٔ
ٔ
رابطه زیر محاسبه مى شود:
ماده از ٔ
( 6ــ)10

mLV

Q

دهنده آن است که بخار هنگام میعان گرما از دست مى دهد.
عالمت منفى نشان ٔ
مﺜاﻝ 6ـ 10

یک لیوان شیشه اى بزرگ به جرم  15گرم حاوى  200gآب  20 Cاست .چند قطعه یخ  ،0 Cبه جرم  40گرم به درون
ویژه شیشه را  360J/kgKبگیرید.
لیوان مىاندازیم ،دماى پایانى آب را حساب کنید .گرماى ٔ
پاسﺦ :با توجه به آنکه مقدار گرمایى که یخ  0 Cمى گیرد تا به آب  0 Cو سﭙس به آب در دماى تعادل تبدیل شود برابر با
مقدار گرمایى است که لیوان شیشه اى و آب درون آن از دست مى دهند تا از  20 Cبه دماى تعادل برسند .مى توانیم با در نظر
گرفتن  m1براى لیوان و  m2براى آب درون آن و  m3براى یخ ،بنویسیم:
( 6ــ)11
m1c1)θ θ1( m٢c٢)θ θ٢( m3L m3c3 )θ θ3( 0
با استفاده از داده هاى این مﺜال و جدول هاى ( 6ــ 1و  6ــ )2داریم:
ویژه شیشه m1 15*10 3kg, c1
 360J/kgK ،θ1 20 Cگرماى ٔ
1٢9
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 200g 0/2kg ، c2 4200J/kgKجرم آب درون لیوان m2
θ2 θ1 20°C
 334 *103 J/kgگرماى نهان ویژه ذوب یخ m3 40g 0/04kg ، L
c3 4200J/kgK θ3 0 C
رابطه ( 6ــ )11و انجام محاسبه به دست مى آوریم:
با درج این مقدارها در ٔ
θ  3/5 C
پارچه خیسى را روى سنگ فرش پهن کنید .پس از یکى دو ساعت مى بینید
تبخىر سطحى:
ٔ
کامال ً خشک شده است .آب آن کجا رفته است؟
پاسخ آن است که آب تبخیر شده است .تجربه هایى مانند این نشان مى دهند که در سطح آزاد هر
مایﻊ ،همواره در هر دمایى عمل تبخیر روى مى دهد .این پدیده را تبخیر سطحى مى گویند .مایﻊ در اثر
تبخیر سطحى گرماى نهان تبخیر خود را از دست مى دهد و در اثر آن دمایش پایین مى آید .تجربه نشان
مى دهد که آهنگ تبخیر سطحى به عامل هاى مختلفى از جمله دما و مساحت سطح مایﻊ بستگى دارد.
فﻌاﻟیت 6ـ 7

الف) بررسى کنید که تبخیر سطحى با افزایش دما و افزایش سطح مایﻊ سریﻊ تر صورت مى گیرد یا کندتر؟
ب) با بررسى تبخیر سطحى در شرایط مختلف سعى کنید از راه تجربه عامل یا عامل هاى دیگرى را که بر آهنگ تبخیر
سطحى اثر مى گﺬارند پیدا کنید.
فﻌاﻟیت 6ـ 8

تحقیق کنید و توضیح دهید چرا:
1ــ با پوشیدن لباس هاى تر احساس سرما مى کنید؟
2ــ عرق کردن به خنک نگه داشتن بدن کمک مى کند؟
پنجره حمام مایﻊ مى شود؟
شیشه
3ــ هنگامى که دوش مى گیرید بخار آب روى
ٔ
ٔ
 ٦ـ ٣اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻃﻮل و ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ ﻫﺎ

اکﺜر اجسام چه جامد ،چه مایﻊ و چه گاز به هنگام افزایش دما انبساط مى یابند ،یعنى حجم آنها
افزایش مى یابد و با کاهش دما حجم شان کاهش مى یابد .این پدیده که در ساختن برخى وسیله ها مانند
دماسنﺞ ها و دماپاها مورد استفاده قرار مى گیرد ،مى تواند مشکل هایى در ساختن ماشین ها ،پل ها،
ساختمان ها و خط آهن ایجاد کند.
مﺜال هایى از افزایش حجم در اثر افزایش دما را در کتاب هاى علوم دبستان و راهنمایى دیده اید.

1٣0
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فﻌاﻟیت 6ـ 9

پدیده انبساط دراثر افزایش
توضیح دهید که چگونه می توان با استفاده از ابزارهایی که در شکل زیر نشان داده شده استٔ ،
دما را نمایش داد.

ورقه فلزى را گرم مى کنیم حجم آن زیاد مى شود ،یعنى ضخامت و مساحت سطح
وقتى یک ٔ
آن هر دو زیاد مى شوند .اگر ضخامت ورقه در مقایسه با ابعاد سطح آن ناچیز باشد ،انبساط سطحى
درباره یک میله ،اگر طول آن در مقایسه با قطر مقطﻊ آن بسیار
آن بهتر مشاهده مى شود .همین طور هم
ٔ
بزرگ تر باشد ،انبساط طولى آن بهتر دیده مى شود.
میله فلزى مى توان از دستگاهى که در شکل
انبساط ﻃولى :براى دیدن انبساط طولى یک ٔ
میله فلزى گرم و منبسط مى شود ،عقربه را حول
( 6ــ  )9نشان داده شده است ،استفاده کرد .وقتى ٔ
محور مى چرخاند و انتهاى عقربه انبساط طولى میله را چند بار (در شکل  20بار) بزرگ تر نشان مى دهد
و اندازه گیرى دقیق آن را میسر مى سازد.
اندازه انبساط میله هاى
با اندازه گیرى انبساط طولى میله هاى از جنس هاى مختلف ،درمى یابید که
ٔ
محاسبه انبساط طولى کمیتى به نام ضریب
فلزى از جنس هاى مختلف با یکدیگر متفاوت است .براى
ٔ
انبساط طولى به صورت زیر تعریف مى کنیم و آن را با  αنمایش مى دهیم.
محور
انبساط

مىلﮥ فلزی انتهای ﺛابت

1cm

تکىه گاهی که مىله

20cm

عقربه

می تواند روی آن بلﻐزد.
شکل ٦ــ٣

ضریب انبساط طولى ( )αبرابر است با افزایش طول واحد طول ماده به ازاى افزایش دماى
یک کلوین.
1٣1
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جدول  ٦ــ۴ــ ضرىب انبساط ﻃولی مادههای مختلف
ماده
آلومینیوم
آجر
مس

۱
ضرىب انبساط ( __ )
K
-6
-6
-6

23 * 1
9 *1
17 * 1

الماس

تقریب ًا صفر

بتون

-6

12 * 1

آهن

-6

12 * 1

کوارتز

-6

/4 * 1

روی

-6

31 * 1

برنﺞ

-6

19 * 1

دارد:

انبساط طولى یا تﻐییر طول ( )ΔLیک میله از جنس معین به دو عامل بستگى

اولیه میله (.)L1
ــ طول ٔ
ــ مقدار تﻐییر دما (.)ΔT
هنگامى که دماى میله اى به طول  L1به
اندازه
اندازه  ΔTافزایش یابد ،طول آن به
ٔ
ٔ
طول ِ
واحد ِ
 ΔLافزایش مى یابد .به این ترتیب انبساط یا افزایش ِ
طول میله براى افزایش
دماى  ΔTبرابر

طول ِ
واحد ِ
خواهد بود .افزایش ِ
طول میله براى افزایش دماى

یک کلوین برابر مى شود با

∆L
L1∆T

 .این همان ضریب انبساط طولى میله ( )αاست.
∆L
=α
L1∆T

( 6ــ)12
یکاى ضریب انبساط طولى در  ،SIبر کلوین (

1
K

درجه سلسیوس
) یا بر
ٔ

1

رابطه ( 6ــ )12به صورت
(  ) نام دارد .مقدار افزایش طول  ΔLرا مى توان از
ٔ
C
زیر به دست آورد:
( 6ــ)13

مﺜاﻝ 6ـ 11

∆L
L1

ΔL αL1ΔT

ضریب انبساط طولى ماده هاى مختلف با هم تفاوت دارند .ضریب انبساط طولى
برخى از ماده هـا در جدول (  6ــ ) 4داده شده است .توجه کنید که این مقدارها بسیار
کوچکند .ولى همین مقدارهاى کوچک هم اثرهاى قابل توجهى در ساختمان ها و
دستگاه هاى مختلف دارد.

اندازه  20 Cافزایش یابد حساب کنید.
انبساط طولى یک پل بتونى به طول  100mرا هنگامى که دما به
ٔ
پاسﺦ :از جدول ( 6ــ )4داریم:
α 12*10 6 1
C
رابطه ( 6ــ ،)13داریم:
با استفاده از ٔ
∆L αL1∆θ
∆L 12*10 6 *100*20 2/4*10 2m
∆L 2/4cm
اگر در ساختمان پل پیش بینى فضاى الزم براى این انبساط طولى نشده باشد ،همین مقدار انبساط مى تواند باعث تخریب
پل گردد.
1٣٢
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فناورﻯ و ﻛاربرﺩ

ﺩﻣﺎﭘﺎ )ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺕ( :ﺩﻣﺎﭘﺎ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺗﻴﻐﻪ ﺍﺯ ﻓﻠﺰﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻭ ﺁﻫﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ

ﺟﻮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻴﺦ ﭘﺮچ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻯ ﻛﻢ ﻣﺤﻴﻂ ،ﺩﻣﺎﭘﺎ ،ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﺮﻣﻜﻦ ﺭﺍ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺒﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﻜﻦ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﮔﺮﻣﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻣﺎﻯ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ .ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭﻛﻪ ﺩﺭ

ﺟﺪﻭﻝ ) 6ــ (4ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ﻃﻮﻟﻰ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻫﻦ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ
ﺩﻣﺎﭘﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺁﻫﻦ ﺧﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﻭﻗﺘﻰ ﺩﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﺭﺳﻴﺪ ،ﺗﻤﺎﺱ ﺩﻣﺎﭘﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻐﺔ ﻣﺴﻰ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ
ﺑﺎﺯ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﻭﻗﺘﻰ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻣﺎ ﻛﻢ ﺷﻮﺩ ،ﺩﻣﺎﭘﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻣﺎﭘﺎ

ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﮔﺮﻣﻜﻦ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ.

برنج

برنج آهن
سرد
الف)

گرمکن
مولد توان
الکترىکی

داغ

آهن

سىم های رابط
نارسانا
انتهای ﺛابت
تىﻐﮥ دوفلزی

تىﻐﮥ ضخىم مسی

پاىه ها

تماس های کلىد
سرد

داغ

ب)
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شکل روبه رو دماسنجى را نشان مى دهد که در آن از یک نوار دو فلزى حلزونى شکل استفاده
شده است .اساس کار این دماسنﺞ را در گروه خود به بحث بگﺬارید و نتیجه را به کالس گزارش کنید.

تىﻐﮥ دو فلزی

50 60
40
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30

80

20

90
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100

0

C

محاسبه انبساط سطحى هم مى توانیم به روشى مشابه براى هر ماده یک
انبساط سطحى :براى
ٔ
ضریب انبساط سطحى تعریف کنیم.
ضریب انبساط سطحى برابر است با افزایش مساحت واحد سطح یک جسم جامد به ازاى افزایش
دماى یک کلوین  .مى توان نشان داد که ضریب انبساط سطحى یک جسم تقریباً دو برابر ضریب انبساط
1
طولى آن است .یکاى ضریب انبساط سطحى نیز بر کلوین ( ) یا بر
درجه سلسیوس (  ) 1است.
ٔ
K
C
اگر سطحى به مساحت  Aبا افزایش دماى  ،ΔTافزایش مساحتى برابر  ΔAپیدا کرده باشد ،داریم:
( 6ــ)14

1
∆A
= ) = 2α
K
A1∆T

( ضریب انبساط سطحى

و یا:
( 6ــ )15

2αA1∆T

∆A

1٣٣
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انبساط حجمى :براى انبساط حجمى نیز مى توانیم ضریب انبساط حجمى را تعریف کنیم:
ضریب انبساط حجمى یک ماده نیز برابر است با افزایش حجمِ ِ
واحد حجمِ ماده به ازاى افزایش
دماى یک کلوین .یکاى ضریب انبساط حجمى نیز بر کلوین (

1
K

) یا بر
درجه سلسیوس (  ) 1است.
ٔ
C

ضریب انبساط حجمى را معموال ً با  βنشان مى دهند .مى توان نشان داد که ضریب انبساط حجمى یک
جامد تقریباً سه برابر ضریب انبساط طولى آن است .یعنى  .β 3αدر این جا نیز مى توانیم بنویسیم:
∆V
V1∆T

( 6ــ)16

=β

و یا:
∆V βV1∆T

( 6ــ)17
مﺜاﻝ 6ـ 12

ابعاد یک شمش آلومینیومى در دماى  10 Cبرابر  ٥cm * 10cm * 20cmاست ،حجم این شمش را در دماى 90 C
حساب کنید.
1

پاسﺦ :با استفاده از جدول ( 6ــ )4داریم:

رابطه ( 6ــ )17داریم:
از ٔ

C



= 69 × 10−6

1
C

β  3α = 3 × 23 × 10−6



V1 5 *10* 20 cm3 1000cm3
∆θ 90 10 80 C

69 * 10 * 1000 * 80 5/52 cm
6

3

∆V βV1∆T
∆V

V2 V1
V2 ∆V V1 1000 5/52 1005/52cm3

انبساط ماىﻊ ها :بیشتر مایﻊ ها نیز با افزایش دما ،افزایش حجم پیدا مى کنند .انبساط مایﻊ ها
اساس کار دماسنﺞ هاى جیوه اى و الکلى را تشکیل مى دهد .ضریب انبساط حجمى چند مایﻊ مختلف
در جدول ( 6ــ  )5داده شده است.
ﺁﺯماﻳﺶ 6ـ 3

1ــ بالون شیشه اى را از آب رنگى پر کنید و درپوش همراه با
دهانه بالون جاى دهید
لوله شیشه اى بلند را مطابق شکل طورى در ٔ
ٔ
که هیﭻ هوایى در بالون نباشد و آب مقدارى در لوله باال بیاید .ارتفاع
لوله شیشه اى را با عالمت مشخﺺ کنید.
آب در ٔ
1٣4

وساىل ﻻزم :یک بالون شیشه اى ،مقدارى آب که با
جوهر رنگى شده باشد ،درپوش سوراخ دار همراه با یک
لوله شیشه اى بلند با مجراى بسیار نازک ،چراغ الکلى،
ٔ
سه پایه و شعله پخش کن ،ظرف شیشه اى بزرگ نسوز

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا

شعله چراغ قرار
2ــ ظرف شیشه اى بزرگ را پر از آب کرده روى ٔ
دهید تا آب آن گرم شود.
نحوه
3ــ بالون شیشه اى را مطابق شکل درون آب داغ فرو برید و ٔ
لوله شیشه اى را مشاهده کنید.
تﻐییر ارتفاع آب در ٔ
4ــ مشاهدههاى این آزمایش را با توجه به انبساط ظرف (بالون شیشهاى)
و انبساط آب توضیح دهید.

انبساط ماىﻊ ها

آب داغ

لوله باریک (به مساحت مقطﻊ  )Aاز مقدار
در آزمایش ( 6ــ )٣اگر ارتفاع مایﻊ درون ٔ
 h1قبل از گﺬاشتن بالون در آب داغ به مقدار  h2در انتهاى آزمایش رسیده باشد ،مایﻊ ظاهر ًا به
اندازه  ΔV )h2 h1(Aافزایش حجم پیدا کرده است ،که به آن انبساط ظاهرى مایﻊ مى گویند.
ٔ
فﻌاﻟیت 6ـ 11

اندازه انبساط ظاهرى خود افزایش حجم پیدا کرده است؟ توضیح دهید .اگر پاسخ شما به این سؤال
آیا واقعاً مایﻊ به
ٔ
منفى است .تحقیق کنید که انبساط واقعى مایﻊ ها را چگونه اندازه مى گیرند.
تﻐىىرات چگالى با دما :افزایش دما تﻐییرى در جرم جسم
ایجاد نمى کند ولى حجم آن را (به جز در موردهاى استﺜنا) افزایش
m
مى دهد .از این رو انتظار داریم که چگالى =  ρبا افزایش دما تﻐییر
V
کند .با توجه به این که با افزایش دما V ،در مخرج کسر افزایش مى یابد،
پس نتیجه مى گیریم که افزایش دما باعث کاهش چگالى مى شود.
هنگامى که مایﻊ (یا گازى) را در یک نقطه گرم مى کنیم ،چگالى
قسمت گرم شده کم مى شود (کمتر از مایﻊ (یا گاز) اطراف آن نقطه) .در
نتیجه چون قسمت گرم شده چگالى کمترى دارد به باال رانده مى شود
و جاى خود را به مایﻊ (یا گاز) سردتر مى دهد.
انبساط ﻏىرعادى آب :حجم بیشترمایﻊ ها با کم شدن دما
نقطه انجماد این کاهش حجم بیشتر
کاهش مى یابد و با رسیدن به ٔ
مى شود .ولى آب رفتارى متفاوت دارد .به این ترتیب که آب از
 100 Cتا  4 Cمانند هر مایﻊ معمولى با کاهش دما کاهش حجم پیدا
مى کند .ولى از  4 Cتا  0 Cاین رفتار عوض مى شود و کاهش دما
باعث افزایش حجم آب مى شود .تﻐییرات حجم آب نسبت به دما در
شکل ( 6ــ )4نشان داده شده است.

جدول  ٦ــ ٥ــ ضرىب انبساط حجمی چند ماىﻊ
ماده

۱
(ضرىب انبساط ( __ )
K

اثر معمولی

-3

1/6 * 1

الکل اتیلیک

-3

1/1 * 1

بنزن

-3

1/2* 1

گلیسیرین

-3

/5* 1

جیوه

-3

/18 * 1

حجم

ىﺦ

افزاىش دما باﻻتر از ٤°C
موجب انبساط می شود.

شکل ٦ــ٤ــ تﻐىىر حجم آب و ىﺦ

افزاىش دما از

 ۰°Cتا  ٤°Cموجب
انقباض می شود.

4C

10 12 14 16 18
) ( Cدما

8

6

4

2

1٣٥

0

فصل ٦

تمرین 6ـ 3

آب در چه دماىى کمترىن حجم را دارد؟ در اىن دما چگالى بىشترىن مقدار خود را دارد ىا کمترىن آن را؟

0/96
0/94

 g 
 3
 cm 

1/00
0/98

چگالی

1/02

تغىىرات چگالى آب نسبت به دما در شکل (  6ــ )5نشان داده
شده است.

0/92

شکل   ٦ــ       ٥ــ تغییرات چگالی آب با دما
50
)( C

دما
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تحقىق کنىد که:
نحوه قرار گرفتن الىه هاى آب با دماهاى متفاوت در اقىانوس ها دارد؟
الف) اىن نوع تغىىر غىرعادى حجم و چگالى آب چه تأثىرى بر ٔ
نحوه قرار گرفتن چه تأثىرى بر محىط زىست اقىانوس ها داشته است؟
ب) اىن ٔ
  6ـ 4انتقال گرما

دىدىم که اختالف دما باعث شارش گرما از جسم با دماى باالتر به جسم با دماى پاىىن تر مى شود.
اىن شارش گرما به سه صورت متفاوت انجام مى شود که عبارتند از همرفتى ،رسانش و تابش .در ادامه
به بررسى ساز و کار هرىک از اىن روش ها مى پردازىم .ولى باىد گفته شود که در هر فراىند انتقال گرما،
سه اىن ساز و کارها مى توانند دخالت داشته باشند.
هر ٔ
فعالیت 6ـ 13

مبحث رسانش گرما را از کتاب فىزىک ( )1و آزماىشگاه بخوانىد و آن را در چند سطر خالصه بنوىسىد.

رسانش

با انجام اىن فعالىت به ىاد آورده اىد که رسانش گرما در مواد مختلف متفاوت است ،از ماده هاى
عاىق مخصوص در دىوارها و سقف بناها استفاده مى کنند تا از شارش برون سوى گرما در زمستان و
شارش درون سوى آن در تابستان جلوگىرى کنند .اکنون مى دانىد که فلزها رساناهاى خوب گرما هستند،
در حالى که ماده هاىى از قبىل شىشه ،چوب ،آزبست ،آجر و جز اىن ها ،رساناهاى چندان خوبى نىستند.
محاسبه آهنگ شارش گرما در ىک ماده (ىعنى مقدار گرماىى که در واحد زمان از هر مقطع
براى
ٔ
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فرضى در آن مى گﺬرد) ،میله اى به طول  Lو به سطح مقطﻊ
ماده معین در نظر مى گیریم .فرض کنید که یک
 Aاز یک ٔ
سر این میله (سر داغ) را در دماى ثابت ( θ2نسبتاً زیاد) و سر
دیگر آن (سر سرد) را در دماى ثابت ( θ1نسبتاً کم) قرار داده
باشیم .آهنگ شارش گرما به عامل هاى زیر بستگى دارد:
۱ــ اختﻼف دما ∆θ θ2 θ1:هر چه اختالف دما
بیشترباشد ،گرما با آهنگ باالترى در میله شارش مى کند.
۲ــ ﻃول مىله :هر چه طول میله بیشتر باشد ،آهنگ
شارش گرما کندتر مى شود.
۳ــ سطﺢ مقطﻊ مىله :هر چه سطح مقطﻊ میله
بیشترباشد آهنگ شارش گرما بیشترمى شود.
در نتیجه ،Q :گرمایى که در  tثانیه در یک میله شارش
مى کند برابر است با:
( 6ــ )18

جدول  ٦ــ ٦ــ رسانندگی گرماىی ماده های مختلف
ماده

رسانندگی گرماىی
()J/s m K

ماده

رسانندگی گرماىی
()J/s m K

سرب

٣٥

آهن

82

شیشه

1

نقره

418

پنبه نسوز

/ 9

هوا

/ 24

آب

/ 4

آجر

∼ /6

یخ

2/2

چوب

∼ / 8

چوب پنبه

/ 3

مس

آلومینیوم

238

At∆θ
L

4

Q=K

 Aدر این معادله مساحت سطح مقطﻊ میله و  Lطول آن است ∆θ .اختالف دماى دو سر میله است.
ثابت تناسب  Kرسانندگى گرمایى نام دارد.
یکاى رسانندگى گرمایى  J/s.m.Kیا  W/m.Kاست.
ماده مختلف در جدول ( 6ــ )6درج شده است.
رسانندگى گرمایى چند ٔ
مﺜاﻝ 6ـ 13

میله آهنى  3مترى را در آب جوش و سر دیگر آن را در یک مخلوط آب و یخ قرار مى دهیم .اگر شعاع مقطﻊ
یک سر یک ٔ
میله  2سانتى متر باشد ،چه مقدار انرژى در هر دقیقه از طریق رسانش در میله منتقل مى شود؟
پاسﺦ :مساحت سطح مقطﻊ میله برابر است با:
A πr2 3/14*)0/02(2~1/26*10 3m2
معادله ( 6ــ  )18و با استفاده از مقدار  Kبراى آهن از جدول ( 6ــ )6داریم:
با به کار بردن
ٔ
KAt∆T 82 × 1 / 26 × 10−3 × 60× 100
=
 20VJ
L
3

=Q

همرفتى :در مبحث انبساط مایﻊ ها دیدیم که اگر در یک نقطه درون مایعى به آن گرما بدهیم،
دماى آن نقطه باال مى رود و با افزایش دما حجم مایﻊ در اطراف آن نقطه زیاد و چگالى کم مى شود.
کم شدن چگالى باعث باال رفتن مایﻊ با دماى زیادتر شده و مایﻊ با دماى کمتر جاى آن را مى گیرد .این
همه نقاط ظرف مى شود.
حرکت مایﻊ باعث انتقال گرما به ٔ
1٣7
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C

A

شکل ٦ــ  ٦ــ نماىش جرىان همرفتی

لوله شیشه اى مستطیلى
جریان همرفتى را مى توانیم به سادگى با انجام آزمایش زیر نمایش دهیمٔ .
شکلى را که در شکل ( 6ــ )6نشان داده شده است پر از آب مى کنیم و با یک چراغ الکلى یا گازى
نقطه  Cبه درون لوله بریزیم ،حرکت مایﻊ را
نقطه  Aگرم مى کنیم .اگر چند قطره مایﻊ رنگى از ٔ
آن را در ٔ
به خوبى مى توانیم مشاهده کنیم .همراه با این حرکت ،مایﻊ در همه جاى لوله گرم مى شود.
جریان همرفتى در هوا نیز وجود دارد .در یک روز آفتابى زمین و صخره ها با دریافت انرژى
الیه هواى مجاور خود را زیاد مى کنند .هواى با دماى زیادتر
از نور خورشید گرم مى شوند و دماى ٔ
به باال مى رود و هواى با دماى کمتر جاى آن را مى گیرد .این جریان هواى رو به باال در برخى نقاط
مى تواند بسیار شدید باشد.

فﻌاﻟیت 6ـ 14

مﻄاﻟﻌﺔ ﺁﺯاﺩ

درباره جهت وزش نسیم ازخشکى به طرف دریا و برعکس در ساعت هاى مختلف شبانه روز تحقیق کنید و نتیجه را به
ٔ
کالس گزارش کنید.
الیه هواى گرم تر که معموال ً همراه با دود و آلودگى هاى دیگر
وارونگى هوا :در بعضى شرایط خاص بین زمین و ٔ
الیه آلوده و با دماى زیادتر ،به
الیه هواى سرد قرار مى گیرد .در این وضعیت ٔ
هواى شهرى به باال صعود کرده است ،یک ٔ
الیه ساکن زیرین مى شود .در نتیجه
عمده انرژى خورشید را مى گیرد و مانﻊ نفوذ آن به ٔ
دلیل وجود آالینده ها در آن قسمت ٔ
آلوده شهرى دیگر امکان باالرفتن پیدا نمى کند .این پدیده را وارونگى هوا مى نامند.
هواى ٔ
این پدیده اثرهاى زیان بارى بر سالمتى افراد دارد .کودکان ،سالمندان و کسانى که از بیمارى هاى تنفسى رنﺞ مى برند
در چنین شرایطى بهتر است درون خانه ها بمانند.
تجربه گرم شدن در نور خورشید را داریم .این نور براى رسیدن به ما از خﻸ
همه ما
ٔ
تابشٔ :
مى گﺬرد .این نوع انتقال گرما را که نیاز به محیط مادى ندارد ،تابش مى نامند.
سرعت انتقال گرما از طریق تابش بسیار زیاد است .اگر در مقابل شعله بایستید ،گرماى آتش را
روى پوست خود احساس مى کنید .در این هنگام ،اگر شخصى بین شما و شعله قرار گیرد ،در همان
لحظه که شعله پنهان مى شود ،احساس گرما روى پوست شما نیز از بین مى رود و باز هنگامى که شخﺺ
کنار رود احساس گرما با همان سرعت بازمى گردد.
همه جسم ها تابش جسم هاى دیگر
همه جسم ها ،در حال تابش از سطح خود هستند .در نتیجه ٔ
ٔ
را که در اطراف آنها قرار دارند دریافت مى کنند .از این تابش دریافتى بخشى را جﺬب مى کنند (که
بـاعث زیادتر شدن دمـاى آن هـا مـى شود) و بخش دیگـرى را بـاز مـى تـابانند .آن جسم هـایى که سطح
صیقلى ترى دارند بازتابش بیشترى انجام مى دهند و بخش کمترى از تابش دریافتى را جﺬب مى کنند.
1٣٨
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فﻼسک خﻸ :براى آنکه چاى یا نوشیدنى در
فالسک داغ بماند ،باید انتقال گرما از آن به محیط اطراف،
از هر سه طریق همرفتى ،رسانش و تابش به حداقل برسد.
دیواره شیشه اى بطرى ،از رسانش گرما از
خﻸ بین دو
ٔ
دیواره هاى فالسک به طور کامل جلوگیرى مى کند.
درپوش چوب پنبه اى یا پالستیکى توخالى نیز حاوى
هواست که رساناى ضعیف گرماست .در خﻸ بین دو
دیواره شیشه اى جریان همرفتى نیز وجود ندارد ،تنها
ٔ
هنگامى که درپوش فالسک برداشته مى شود ،جریان
همرفتى مى تواند باعث انتقال گرما شود .جلوگیرى از
تابش گرما از همه مشکل تر است ،زیرا این تابش مى تواند
از خﻸ بین دو دیواره بگﺬرد .پوشش نقره اى روى
دیواره هاى شیشه اى بطرى باعث کاهش انتقال گرما از
طریق تابش مى شود.

سطﺢ های نقره اندود
دىوارۀ
دوم

درپوش پﻼستىکی
توخالی

دىوارۀ
اول

خﻸ

بطری
شىشه ای
اسﻔنج

حﻔاظ

نقطﮥ مهر و موم که هوا از آنجا تخلىه شده
است.

فﻌاﻟیت 6ـ 15

پاسخ دهید که چرا:
1ــ در لباس هاى آتش نشانى از پوشش هاى فلزى براق استفاده مى شود؟
2ــ هنگامى که در یخچال را باز مى کنید ،هواى سرد از پایین آن بیرون مى آید؟
3ــ در کشورهاى با آب و هواى گرم ،رنگ سفید براى نماى بیرون خانه ها مناسب تر است؟
4ــ در زمستان وقتى با پاهاى برهنه روى کف سنگى یا سیمانى راه مى روید ،پاهاى شما احساس سرما مى کند ،اما وقتى
روى کف اتاق با کف پوش چوبى (با همان دما) راه مى روید احساس سرما نمى کنید؟
 ٦ـ  ٥ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺎزﻫﺎ

دیدیم که گازها هم مانند مایﻊ ها و جامدها با زیاد شدن دما افزایش حجم پیدا مى کنند .اگر بخواهیم
این افزایش حجم صورت نگیرد باید فشار بیشترى بر گاز وارد کنیم .دانشمندانى چون بویل ،ماریوت،
رابطه بین حجم و فشار ،حجم و دما ،فشار
شارل و گى لوساک با انجام آزمایش هاى متعدد و دقیق،
ٔ
و دماى گازها را مورد بررسى قرار دادند.
پیامد این بررسى ها را مى توان چنین بیان کرد:

براى مقدار معینى از یک گاز کامل ،کمیت
یعنى حاصل ضرب فشار گاز در حجم آن
T
تقسیم بر دماى گاز بر حسب کلوین همواره ثابت است .یعنى اگر در یک فرایند ،حجم ،فشار و دماى
PV

1٣9
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مقدار معینى از یک گاز کامل را از  P1 ، V1و  T1به  P2 ،V2و  T2برسانیم داریم:
( 6ــ)19

مﺜاﻝ 6ـ 14

P1V1 P2V2
=
T1
T2

دما در این رابطه برحسب کلوین است .یکاهاى فشار در دو طرف رابطه و همین طور یکاهاى
حجم در دو طرف باید یکسان باشند.
گازهاى واقعى معموال ً به طور کامل از این قانون پیروى نمى کنند.
آزمایش ها نشان مى دهند که رفتار یک گاز واقعى ،هرچه فشار آن کمتر باشد ،بیشتر به رفتار
نقطه میعان دیگر به حالت گاز نیستند
گاز کامل نزدیک است .گازهاى واقعى در دماهاى کمتر از دماى ٔ
و مایﻊ مى شوند.

استوانه موتور یک اتومبیل  120cm3است .این استوانه حاوى مخلوطى از هوا و بنزین در فشار یک اتمسفر
حجم
ٔ
3
است .اکنون اگر حجم استوانه را در دماى ثابت به  15cmبرسانیم ،فشار آن چقدر مى شود؟
پاسﺦ :چون دما ثابت است داریم:
T1 T2
رابطه ( 6ــ )19به صورت زیر درمى آید:
در نتیجه ٔ
( 6ــ)20
P1V1 P2V2
(این رابطه را حدود  350سال پیش بویل انگلیسى و ماریوت فرانسوى به طور مستقل از یکدیگر به دست آوردند و به
قانون بویل ــ ماریوت مشهور است).
در این مﺜال داریم:
3
V1 120cm
P1 1atm
V2 15cm3
? P2
معادله ( 6ــ )20داریم:
در نتیجه با درج در
ٔ
1*120 P2 *15
با انجام محاسبه به دست مى آوریم:
P2 8atm
مﺜاﻝ 6ـ 15

راننده اى فشار هواى درون تایر اتومبیل خود را در صبح یک روز سرد که دماى هوا  3 Cاست ،روى  2/7اتمسفر
منطقه گرم ترى سفر کند به طورى که وقتى به مقصد مى رسد دماى هوا 27 Cباشد ،فشار هواى درون
تنظیم مى کند .اگر او به
ٔ
تایر چقدر است؟
پاسﺦ :در این مﺜال حجم تایر ثابت مانده است ،یعنى:
V1 V2
140

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا

رابطه ( 6ــ )19به صورت زیر درمى آید:
در نتیجه ٔ
( 6ــ)21
با استفاده از داده هاى مﺜال داریم:

معادله ( 6ــ )21داریم:
با درج در
ٔ
با انجام محاسبه به دست مى آوریم:

P1 P2
=
T1 T2

T1 273 3 270K
T2 273 27 300K

P1 2/7 atm
? P2
2 / 7 P2
=
270 300

P2 3atm

مﺜاﻝ 6ـ 16

دماى یک مقدار معین گاز اکسیژن را در فشار ثابت از صفر سلسیوس به 273 Cمى رسانیم ،اگر حجم گاز در ابتدا
برابر  2*103cm3باشد ،حجم آن را در پایان آزمایش حساب کنید.
پاسﺦ :در این آزمایش فشار ثابت مانده است ،در نتیجه داریم:
P 1 P2
رابطه ( 6ــ )19به صورت زیر درمى آید:
بنابراین ٔ
V1 V2
=
( 6ــ)22
T2

T1

(این رابطه را حدود  200سال پیش شارل و گى لوساک به طور مستقل از یکدیگر به دست آوردند و به قانون شارل ــ گى لوساک
معروف است).
با استفاده از داده هاى این مﺜال داریم:
V1 2*103cm3
T1 0 273 273K
? V2
T2 273 27 3 546K
معادله ( 6ــ )22داریم:
با درج در
ٔ
با انجام محاسبه به دست مى آوریم:

V
2 × 103
= 2
273
546

V2 4 * 103 cm3

فﻌاﻟیت 6ـ 16

با استفاده از تجهیزاتى که در آزمایشگاه فیزیک دبیرستان خود دارید ،آزمایشى را طراحى کنید که در آن قانون گازها یا
یکى از صورت هاى خاص آن مورد تحقیق قرار گیرد .آزمایش را به طور گروهى انجام دهید .گزارش کار آن را بنویسید و شرح
دهید که براى کم کردن خطاها چه تمهیداتى باید اعمال کرد.
141
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اراستو ممبا
اراستو بی .ممبا دانش آموز تانزانیایی دورۀ راهنمایی تحصیلی ،در سال  1963پدیده ای را کشف کرد که ظاهر ًا
یکی از قوانین فیزیک را زیر سؤال می برد .ممبا در درس آشﭙزی خود که ظاهر ًا یکی از دروس دورۀ راهنمایی تحصیلی
تانزانیا بوده است ،مجبور به ساختن بستنی می شود .او و سایر هم کالسی هایش باید پس از تهیﮥ مخلوط بستنی داغ ،آن را
در فریزر قرار می دادند تا خنک شود .در اینجا دو حکایت وجود دارد .ممبا یا از ترس اینکه مبادا جایی برای بستنی او
باقی نماند و یا برای اینکه کالس را زودتر ترک کند ،مخلوط بستنی خود را بالفاصله در فریزر قرار می دهد ،در حالیکه
هم کالسی هایش منتظر می مانند تا پس از مدتی که مخلوط بستنی خنک شد آن را در فریزر قرار دهند .اما در کمال تعجب،
بستنی ممبا در زمان کمتری نسبت به بستنی های خنک دوستان او یخ بست؛ اتفاقی که انگار فقط برای ممبا مهم بود و
او را به این نتیجﮥ منطقی رساند که شاید » مایﻊ های داغ سریﻊ تر از مایﻊ های سرد یخ می بندند «.نتیجه ای که در تناقﺾ با
قانون سرمایش نیوتون است که بیان می دارد» :هر جسم داغ نسبت به جسم سرد ،با آهنگ کندتری سرد می شود و هر جسم
سرد ،با آهنگ کندتری نسبت به یک جسم داغ ،گرم می شود «.ممبا این آزمایش را بارها و بارها تکرار کرد و به همان نتیجه
رسید .از همین رو ،نتیجﮥ آزمایش های خود را برای معلم علومش بازگو کرد .ولی این معلم که در مجموعﮥ محفوظات و
شیوۀ نادرست تدریسش ﻏرق شده بود ،بی آنکه آزمایش ممبا را انجام دهد ،اورا به استهزاء گرفت .با وجود این ،ممبا از
دارالسالم برای ایراد سخنرانی به
سبرن از دانشگاه
ّ
پای ننشست .در دورۀ دبیرستان ممبا ،فردی به نام دکتر دنىﺲ جی ُا ُ
دبیرستان ممبا رفت .پس از پایان سخنرانی ،ممبا آن پرسشی را که سال ها در دل داشت از او پرسید .ولی این بار برخالف
مجرب خود در امور آزمایشگاهی
معلم دورۀ راهنمایی ،دکتر اُسبُرن ممبا را به استهزاء نگرفت و بالفاصله با یک همکار ّ
تماس گرفت و از او خواست آزمایش ممبا را انجام دهد و او را از نتیجﮥ کار آگاه سازد .دستیار آزمایشگاه پس از نخستین
آزمایش ها باز به همان نتیجﮥ ممبا رسید و با این حال به دکتر اُسبُرن اطمینان می داد که نگران نباشد» :آن قدر تکرار می کنم تا
نتیجﮥ درست به دست آید «.و منظور او از نتیجﮥ درست ،نتیجه ای بود که نظریﮥ ممبا را رد می کرد! اما او نیز پس از چندین
و چند آزمایش ناچار شد نظریﮥ ممبا را بﭙﺬیرد .در نتیجه ،دکتر اُسبُرن به همراه ممبا مقالﮥ کالسیک و بسیار مشهودی به
چاپ رساندند که تاکنون ارجاعات فراوانی به آن شده است .نتیجﮥ انتشار این مقاله ،تولد اثری موسوم به اﺛر ممبا بود که
چرایی آن هنوز مورد منازعه است.
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ﭘرسﺶ ﻫاﻯ فﺼﻞ ﺷﺸﻢ

 1هنگامى که با دماسنﺞ جیوه اى دماى آبى را اندازه مى گیرید ،موقﻊ خواندن دما ،باید مخزن دماسنﺞ حتماً درون آب باشد ،ولى
وقتى پزشک دماى بدن بیمار را اندازه مى گیرد ،دماسنﺞ را از محل تماس با بدن بیمار دور مى کند ،بعد دما را مى خواند .چه تفاوتى
بین دماسنﺞ پزشکى و دماسنﺞ جیوه اى معمولى وجود دارد که این روش اندازه گیرى را توجیه مى کند؟
درباره فرایند ذوب درست است؟
 2کدام گزینه
ٔ
نقطه ذوب می شود.
الف) افزایش فشار وارد بر جسم در بیشتر موارد ،سبب پایین رفتن ٔ
نقطه ذوب آن می شود.
ب) افزایش فشار بر روی یخ ،سبب افزایش ٔ
پ) فرایند ذوب ،عملی گرماگیر است.
نقطه ذوب خود می گیرد تا به مایﻊ تبدیل شود ،سبب تﻐییر دمای آن نمی شود.
ت) گرمایی که جسم جامد در ٔ
نقطه ذوب رسیده است ،آن را ذوب می کند.
ث) دادن گرمای نهان ذوب به جامدی که به ٔ

 3یکی از روش های باالبردن دمای یک جسم ،دادن گرما به آن است .اگر به جسمی گرما دهیم ،آیا دمای آن حتماً باال می رود؟
توضیح دهید.
سرم به یک بیمار ،محل تزریق را با الکل تمیز می کنند .این کار سبب احساس خنکی در محل تزریق می شود.
 4قبل از تزریق دارو یا ُ
علت را توضیح دهید.
نوشابه سرد ،در هوای گرم عرق می کند؟
 5چرا سطح بیرونی بطری
ٔ

 6الف) آیا می توان یخ را بدون آنکه ذوب شود تا دمایی باالتر از  0 Cگرم کرد؟
ب) آیا می توان آب را بدون آن که یخ ببندد ،تا دمایی پایین تر از  0 Cسرد کرد؟
 7برای خنک کردن موتور اتومبیل الزم است مایعی نظیر مخلوط ضد یخ با آب و یا آب معمولی در اطراف سیلندر و درون حفره های
ویژه مایﻊ کم باشد یا زیاد؟ چرا؟ چه عوامل دیگری نیز می تواند دارای اهمیت باشد؟
سیلندر گردش کند .بهتر است گرمای ٔ
نتیجه آزمایش اندازه گیری گرمای ویژه از دقت بیشتری برخوردار باشد؟ توضیح دهید.
 8چه روش هایی پیشنهاد می کنید که ٔ
مساﺋﻞ فﺼﻞ ﺷﺸﻢ

درجه سلسیوس مشخﺺ کنید:
 1دماهای زیر را بر حسب
ٔ
ت) 546K
پ) 373 K
ب) 273K
الف) 0K
 ٢هنگامى که  1kgآب را با گرمکن ﻏوطه ور در آب به مدت  5دقیقه گرم مى کنیم ،دماى آب  30 Cباال مى رود.
الف) توان متوسط گرمکن را حساب کنید.
ب) اگر همین گرمکن آب را به مدت  9دقیقه گرم کند ،دماى آن را چقدر افزایش خواهد داد؟
 ٣دماى یک قطعه فلز  0/6کیلوگرمى را توسط یک گرمکن  50واتى در  110sاز  18 Cبه  38 Cرسانده ایم .این آزمایش براى گرماى
ویژه فلز چه مقدارى را ارائه مى دهد؟ حدس مى زنید که این جواب از مقدار واقعى براى گرماى ویژه بیشتر است یا کمتر؟ توضیح دهید.
ٔ
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ماده نامعلوم همراه با  50گرم آب به درون
 4گرماسنجی به جرم  200گرم از مس ساخته شده است .یک ٔ
قطعه  ٨0گرمی از یک ٔ
مجموعه  30 Cاست .در این هنگام  100گرم آب  70 Cبه گرماسنﺞ اضافه می شود ،دمای تعادل
گرماسنﺞ ریخته می شود .دمای این
ٔ
ماده نامعلوم را محاسبه کنید.
ویژه ٔ
 52 Cمی شود .گرمای ٔ
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 5به یک جسم جامد  0/5کیلوگرمى توسط یک گرمکن  100واتى
گرما مى دهیم .منحنى تﻐییرات دماى این جسم با زمان در شکل روبه رو
نشان داده شده است.
نقطه ذوب خود برسد؟
الف) چه زمانى طول مى کشد تا این جامد به ٔ
ویژه ذوب
ویژه جامد و گرماى نهان ٔ
ب) با استفاده از نمودار ،گرماى ٔ
آن را محاسبه کنید.

دما C

°

 6گرمکنى در هر ثانیه  200ژول انرژى فراهم مى کند .چه مدت زمان
طول مى کشد تا این گرمکن  0/1کیلوگرم آب  100 Cرا به بخار آب  100 Cتبدیل کند؟ این گرمکن در همین مدت زمانى ،چه مقدار
یخ  0 Cرا به آب  0 Cمی تواند تبدیل کند؟
 7یک گرمکن که با آهنگ ثابت  500وات انرژى تولید مى کند ،به طور کامل در یک قطعه یخ بزرگ با دماى  0 Cگﺬاشته شده است.
ویژه ذوب یخ را حساب کنید.
در مدت  1320ثانیه 2 ،کیلوگرم آب با دماى  0 Cتولید مى شود .گرماى نهان ٔ

 8یک گرمکن  50واتى ﻏوطه ور در آب به طورکامل در  100گرم آب درون یک گرماسنﺞ قرار داده مى شود.
الف) این گرمکن در مدت یک دقیقه دماى آب و گرماسنﺞ را از20 Cبه  25 Cمى رساند .ظرفیت گرمایى گرماسنﺞ را حساب کنید.
نقطه جوش ( )100 Cبرسد؟
ب) چه مدت طول مى کشد تا دماى آب درون گرماسنﺞ از  25 Cبه ٔ
پ) چه مدت طول مى کشد تا  20گرم آب درون این گرماسنﺞ به بخار تبدیل شود؟

ماده فوالدی ابتدا تا دمای  800 Cگرم شده و سﭙس در روﻏنی به جرم 2kgو دمای  10 Cفرو برده می شود .درنتیجه ،دمای
 9یک ٔ
اندازه  20 Cکم شده باشد ،چقدر است؟
ماده فوالدی در صورتی که دمایش در روﻏن به
روﻏن به
ٔ
اندازه  40 Cافزایش می یابد .جرم ٔ
ٔ
گرمای ویژه فوالد و روﻏن به ترتیب برابر با  0/63 kJ /kg.Kفوالد cو  1/9 kJ /kg.Kوﻏن cاست.
اندازه  ،32 Cمیله ای که در مرکز آن شکافی وجود دارد به باال تاب می خورد .اگر
 10براثر افزایش دما به
ٔ
L
فاصله ثابت  L0 3/77mو ضریب انبساط خطی میله  25 *10 6/Cباشد ،باالرفتگی  xمرکز میله چقدر است؟
ٔ
اولیه  25متر،
 11با استفاده از مقدارهاى ضریب انبساط طولى درجدول ( 6ــ ،)4انبساط تیرآهنى با طول ٔ
x
دراثر افزایش دماى از  10 Cتا  30 Cرا حساب کنید.
L
 1٢با استفاده از جدول ( 6ــ )4حساب کنید که چه مقدار افزایش دما باعث مى شود که طول یک خط کش
 0/5مترى برنجى  1/1میلى متر افزایش یابد.
 1٣طول های یک سیم آهنی و یک سیم مسی در دمای  20 Cبا هم یکسان و برابر  100mاست .آیا در دمای  60 Cاختالفی در
طول سیم ها مشاهده می شود ،و اگر پاسخ مﺜبت است مقدار آن را به دست آورید.
فاصله بین سطح نفت تا باالی
 14مقداری نفت خام در مخزنی استوانه ای به ارتفاع  h 10mریخته شده است .در دمای 10 C
ٔ
دیواره ظرف در حین افزایش دما
ظرف برابر  ∆h 5 0c mاست .ضریب انبساط حجمی نفت  β 10 4K 1است .اگر از انبساط
ٔ
چشم پوشی شود ،در چه دمایی نفت از ظرف سرریز می شود؟
o

o
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فاصله کوچکى به
 15در روزى که دما  0 Cاست براى پنجره اى ،شیشه اى به طول  6mانداخته شد .براى پیش بینى انبساط شیشه،
ٔ
اندازه  1/35میلى متر بین شیشه و چارچوب منظور شد .روزى که دما  25 Cاست مشاهده مى شود که این فاصله از بین رفته است.
ٔ
با چشم پوشى از انبساط چارچوب پنجره ،ضریب انبساط شیشه را حساب کنید.
شیشه پنجره اى به عرض  2متر و ارتفاع  1متر و ضخامت :4mm
 16از
ٔ
الف) در یک روز زمستانى که دماى بیرون  0 Cو دماى درون اتاق  20 Cاست چه مقدار گرما در هر ثانیه به خارج نشت مى کند؟
ب) چه مقدار انرژى در طول یک روز به این ترتیب تلف مى شود؟
پ) اگر در طول سال دماى داخل اتاق به طور متوسط  8 Cباالتر از دماى بیرون باشد ،چه مقدار انرژى توسط رسانش از همین یک
پنجره تلف مى شود؟
 17گازى در دماى  20 Cداراى حجم  100cm3است .این گاز را باید تا چه دمایى گرم کنیم تا حجم آن در فشار ثابت 200cm3
شود؟ این گاز در همین فشار در چه دمایى داراى حجم  50cm3خواهد شد؟
استوانه یک دستگاه باد دوچرخه به طول  24cmمحبوس است.
 18هوا با فشار یک اتمسفر درون
ٔ
الف) اگر طول استوانه را در دماى ثابت به  30cmافزایش دهیم ،فشار هواى محبوس چه قدر خواهد شد؟
ب) براى آن که در دماى ثابت فشار هواى محبوس  3آتمسفر شود ،طول استوانه را چه قدر باید کاهش دهیم؟
 19تایر یک اتومبیل حاوى مقدار معینى هواست .هنگامى که دماى هوا  17 Cاست فشار اندازه گیرى شده در تایر  2آتمسفر بیش
از فشار جو است .پس از یک اتومبیل رانى بسیار سریﻊ ،فشار هواى تایر دوباره اندازه گیرى مى شود .مشاهده مى شود که فشار 2/3
آتمسفر بیش از فشار جو است .دماى هواى درون تایر در این وضعیت چقدر است (حجم تایر را ثابت بگیرید)؟
 20در گروهی از جانوران خون گرم و انسان ،تبخیر عرق بدن ،یکی از راه های مهم کنترل دمای بدن است.
ویژه تبخیر آب در دمای بدن
الف) چه مقدار آب تبخیر شود تا دمای بدن شخصی به جرم  50kgرا 1 C ،سردتر کند؟ گرمای نهان ٔ
6
ویژه بدن در حدود  3480J/kg.Kاست.
( )37 Cبرابر  2/42*10 J/kg.Kو گرمای ٔ
ب) حجم آبی را که شخﺺ باید برای جبران آب تبخیر شده بنوشد ،حساب کنید.
 21در آزمایشی جرم های مساوی از سرب و آلیاژ سرب ــ قلﻊ (لحیم) سرد شده است و نمودارهای تﻐییر دما برحسب زمان به صورت
شکل زیر است.
الف) حالت فیزیکی سرب را پس از  ٣0ثانیه نام ببرید.
ب) چه پدیده ای در دمای  600Kبرای سرب روی می دهد؟
پ) چرا دمای سرب بیش از  ٢دقیقه در  600kثابت می ماند؟
ت) با استفاده از نمودارهای دادهشده ،دو تفاوت مهم میان فلز سرب و آلیاژ سرب ــ قلﻊ را نام ببرید.
ث) چرا استفاده از لحیم نسبت به سرب برای اتصال سیم ها یا تعمیر لوله های شکسته مناسب است؟
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Evaporation
Sublimation
Thermal Equilibrium
Optical Pyrometer
Power
Displacement
Mass
Cohesion
Adhesion
Condensation
Density
Phase
Motion
Kinematics

انجماد
اندازه گىری
انرژى پتانسیل
انرژى جنبشى

انرژى درونى
براىند
بردار
بردار مکان
بلورىن
پاىستگى انرژى
پخش
تابش
  تبخىر
تبخىر سطحى
تصعىد
تعادل گرماىى
تَف سنج  نورى
توان
جابه جاىى
جرم
)چسبندگی (هم چسبی
)چسبندگی سطحی (دگر چسبی
چگالش
چگالى
حالت
حرکت
حرکت شناسى
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Scalar
Scientific Notation
Force
Dynamometer
Repulsive Force
Attractive Force
Weight
Convection
Unit
Base Units
Derived Units
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نرده اى
نمادگذارى علمى
نىرو
نىروسنج
نىروى رانشى
نىروى رباىشى
وزن
همرفت
َ
ىکا
ىکاهاى اصلى
ىکاهاى فرعى

Surface Tension
Quantity
Ideal gas
Gravitation
Heat
Latent Heat
Specific Heat
Condensed Matter
Temperature Scale
Capillarity
Liquefaction

کشش سطحى
کمیت
ّ
گاز کامل
گرانش
گرما
گرماى نهان
گرماى وىژه
مادّۀ چگال
مقىاس دماسنجى
موىىنگى
مىعان
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شماره کالس:

عنوان آزمایش:

نام آموزشگاه:

تاریخ اجرای آزمایش:

نام و نام خانوادگی گزارشگر:

تاریخ تحویل گزارش:

نام و نام خانوادگی اعضای گروه:

وزنه فلزی قالبدار ــ مکعب چوبی (هم جرم با وزنه) ــ نخ ــ خط کش ــ
وسایل الزمٔ :

پایه ــ خمیر بازی ــ چسب نواری ــ ترازو

وزنه قالبدار را با استفاده از ترازوی سه اهرمه
مرحله های اجرای آزمایش :ابتدا جرم ٔ

(تک کفه ای) اندازه گیری کردیم m=53/6gبرای آنکه مکعب با سطح میز اصطکاک کمتری
داشته باشد زیر آن را چسب نواری چسباندیم سپس جرم آن را اندازه گیری کردیم و آنقدر روی
90

آن خمیر بازی چسباندیم تا جرم مجموعه به  53/6گرم رسید چون می خواهیم مکعب روی مسیر

80

90

70

80

60

70
60

مستقیم حرکت کند و در آزمایشگاه ریل پرده نداشتیم مطابق شکل روبه رو دو خط کش را در طرفین

50
40
30
20

0

10
0

مکعب طوری روی میز چسباندیم که مکعب بتواند در نوار بین دو خط کش حرکت کند
وزنه را با نخ از پایه طوری آویختیم که در حالت قائم و مماس بر مکعب ساکن باشد
اندازه  ٥cmاز سطح میز باال آورده و رها کردیم
وزنه را در حالتی که نخ آن کامال ً کشیده بود به
ٔ

گلوله در برخورد با مکعب تقریباً ساکن شد و مکعب به حرکت درآمد و جا به جا شد جابه جایی را اندازه گیری کردیم و برای کم کردن خطای آزمایش

دو بار دیگر نیز همین کار را تکرار کردیم و میانگین جابه جایی مکعب را در جدول یادداشت کردیم
همه نتایج را در جدول ثبت کردیم
آزمایش را به همین ترتیب برای ارتفاع های دیگر هر بار سه مرتبه انجام دادیم و ٔ
جدول یا نمودار

توجه :اندازه گیری جابه جایی مکعب وقتی وزنه از ارتفاع  ١٥سانتی متری رها می شد در سومین دفعه خیلی با بقیه تفاوت داشت که آن را حذف کردیم
چون احتماال ً در برخورد آن با جعبه خطایی پیش آمده که متوجه آن نشده ایم
ارتفاع وزنه از سطح میز
ردیف
()cm

1

2

3

میانگین

١

٥

7/7

7/3

7/6

7/5

2

1

14

14/2

14/6

14/3

3

15

2 /8

21/5

18/5

21/6

٤
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تحلیل جدول یا نمودار و نتیجه گیری :دیده می شود که وقتی ارتفاع را دو برابر کردیم تقریباً جابه جایی مکعب نیز دو برابر و به همین ترتیب وقتی
ارتفاع را سه برابر کردیم جابه جایی مکعب هم سه برابر شده است
پس نتیجه می گیریم که :الف) وزنه وقتی نسبت به میز در ارتفاع قرار می گیرد دارای انرژی ای است که در برخورد به مکعب آن را به شکل انرژی
جنبشی به مکعب می دهد
انرژی وزنه را انرژی پتانسیل گرانشی می نامیم
ب) هرچه ارتفاع وزنه بیشتر باشد انرژی پتانسیل گرانشی آن هم بیشتر است:
 U∝hانرژی پتانسیل گرانشی جسم
عوامل ایجاد خطا:
الف) اصطکاک جعبه با لبه های خط کش ها دردو طرف مسیر و نیز با سطح میز
ب) اندازه گیری ارتفاع گلوله تا سطح میز که سعی می کردیم از مرکز وزنه تا سطح میز را با خط کش اندازه بگیریم و همین موجب ایجاد خطا می شد
همه حالت ها ایده آل نباشد بخصوص در آزمایش سوم برای ارتفاع
پ) طرز قرارگرفتن گلوله و نخ موجب می شود که پس از رها شدن برخورد در ٔ

 ١٥سانتی متری

پیشنهاد و ابتکار :اعضای گروه ما فکر می کنند که از عوامل دیگر مؤثر انرژی پتانسیل گرانشی هر جسم جرم آن است و برای تحقیق آن می توانیم
شده باال وزنه هایی با جرم های مختلف را از یک ارتفاع یکسان رها کنیم تا به جعبه برخورد کنند البته  حدس می زنیم که این دفعه گلوله ها
مانند آزمایش اجرا ٔ

در برخورد با جعبه متوقف نشوند و همین موضوع باعث خطای زیادی خواهد شد
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