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محاسبه های جبری با رقم های بامعنا

 هنگامی که عددها در هم ضرب یا بر هم تقسیم می شوند تعداد رقم های بامعنا در نتیجٔه محاسبه نمی تواند بیشتر از تعداد رقم های 
بامعنای عددی باشد که کمترین رقم بامعنا را دارد. مثالً حاصل عبارت 7/12×2/923×3/1415 هر چند برابر 65/38014404 
می شود، ولی باید با سه رقم بامعنا، یعنی 65/4 بیان شود. در جمع یا تفریق عددها آنچه اهمیت دارد محل ممیز است و نه تعداد 
رقم های بامعنا. برای نمونه، حاصل عبارت 4/8+245/41 باید به صورت 250/2 بیان شود. اگر نتیجه به صورت 250/21 بیان 

شود نادرست است. همچنین حاصل عبارت 21/4356ــ41/342+12/0 باید به صورت 31/9 بیان شود. 
چگونگی تشخیص رقم های بامعنا: در جدول زیر و ادامٔه آن نحؤه تعیین تعداد رقم های بامعنا به همراه مثال آمده است:

مثالقاعده

788/6 چهار رقم بامعنا دارد.تمام عددهای غیر صفر بامعنا هستند.

408 سه رقم بامعنا  دارد.تمام صفرهایی که بین اعداد غیرصفر قرار دارند بامعنا هستند.

0/000907 سه رقم بامعنا دارد.صفرهایی که در طرف چپ اعداد قرار دارند، بامعنا نیستند.

صفرهایی که در طرف راست اعداد قرار دارند می توانند بامعنا باشند یا نباشند. برای مثال، اگر طول میله ای 230mm گزارش شده باشد، 
 230mm = 2/3 * 102mm تعداد رقم های با معنا ممکن است دو یا سه رقم باشد. اگر نتیجٔه اندازه گیری با نماد گذاری علمی، به صورت

نوشته شود، دارای دو رقم با معنا  و اگر به صورت 230mm = 2/30* 102mm  نوشته شود دارای سه رقم بامعنا است.
در برخی از کتاب های درسی، برای سادگی، تمام صفرهای سمت راست اعداد را بامعنا فرض می کنند. در کتاب فیزیک )1( نیز ما از 
این فرض استفاده کرده ایم. بنابراین وقتی طول میله ای 230mm گزارش شده باشد، تعداد رقم های بامعنا در این گزارش را سه رقم می گیریم.
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پیوست ب

Rate        آهنگ
Flow Rate     آهنگ جریان
Significant Figures ارقام بامعنا  

  Static Friction اصطکاک ایستایى   
Principle اصل  
 Archimedes’ Principle  اصل ارشمیدس
Bernoulli Principles  اصل برنولی

 Expansion   انبساط
Volume Expansion  انبساط حجمی
Linear Expansion  انبساط طولی
Thermal Expansion  انبساط گرمایی
Freezing     انجماد

 Measurement      اندازه گیری
Potential Energy   انرژى پتانسیل

  Gravitational Potential Energy انرژى پتانسیل گرانشی    
Elastic Potential Energy        انرژى پتانسیل کشسانی

 Kinetic Energy      انرژى جنبشى
Internal Energy   انرژى درونى
Contraction  انقباض
Time Interval   بازه زمانی
 Efficiency  بازده

  Resultant     برایند
Vector   بردار

 Expansion Joint  بست انبساطی
       Crystalline بلورین  

 Conservation of Energy      پایستگى انرژى
Diffusion       پخش
Physical Phenomena       پدیده های فیزیکی
Plasma پالسما  
Unit Prefixes   پیشوندهای یکا

 Thermal Radiation تابش گرمایی 
Vaporization   تبخیر
Evaporation   تبخیر سطحى
Experimental   تجربی
Estimate       )تخمین)برآورد
Compressibility  تراکم پذیری
Wetting       ترشوندگی
Sublimation   تصعید

 Thermal Equilibrium  تعادل گرمایى
Pyrometer   تَف سنج
Optical Pyrometer   تَف سنج نورى

  Turbulent     متالطم

Speed تندی  
Takeoff  Speed    تندی برخاستن

 Average Speed تندی متوسط  
Power      توان

 Gas Universal Constant  ثابت جهانی گازها
Displacement   جابه جایى
Solid  جامد
Crystalline Solid      جامدهای بلورین
Amorphous Solid        جامدهای بی شکل
Mass     جرم
Turbulent Flow     شارش تالطمی
Laminar Flow     جریان الیه ای
Floating Object جسم شناور   
Submerged Object      جسم غوطه ور
Earth Atmosphere       جّو زمین
Barometer     جو سنج
Boiling  جوشیدن
Viscosity     گران َروی
Density        چگالى
Phase   )حالت )فاز
Motion       حرکت
Brownian Motion    حرکت براونی
Error        خطا

 Fundamental Knowledge     دانش بنیادی
   Accuracy       )درستی )صحت
International System Units   دستگاه بین المللی یکاها
Metric System       دستگاه متریک
Precision دقت   
Adhesion      دگرچسبی

 Temperature  دما
Thermostat   دماپا
Thermometer   دماسنج
 Thermometer Clinical دماسنج طبی  
  Maximum - Minimum Thermometer دماسنج کمینه- بیشینه   
Standard Thermometer  دماسنج معیار
Thermograph  دمانگار
Dynamics دینامیک )پویاشناسی(   

       Elementary Particles      ذّرات بنیادى
Melting ذوب 

 Fusion  )گداخت )همجوشی
 Thermal Conduction رسانش گرمایی  
Humidity رطوبت  

  واژه نامه فارسی ـ انگلیسی
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پیوست ب

Micrometer       ریزسنج
Light Year        سال نوری
Global Positioning System)GPS( سامانه مکان یابی جهانی  
Velocity      سرعت
The Fire Syringe سرنگ آتش زنه  
Fluid     شاره
Dew  شبنم

 Acceleration        شتاب
    Heat Capacity      ظرفیت گرمایى

Insulator عایق  
Uncertainty عدم قطعیت   
Nanoscience   علوم نانو

        Pressure       فشار
      Gauge Pressure    )فشار پیمانه اى )سنجه ای

 Standard Atmospheric Pressure فشار متعارف جو  
       Manometer  فشارسنج

 Technology فناورى    
Spring       فنر
Rule of Dulong-Petit  قاعدٔه دولن ـ پتی

   Newtons Laws   قانون هاى نیوتون
  Work - kinetic Energy Theorem  قضیٔه کار ــ انرژی جنبشى
 Carnot Theorem  قضیٔه کارنو
Carat         قیراط

       Work کار  
    Surface Tension       کشش سطحى
  Physical Quantity  کمّیت های فیزیکی
Gravitational Work      کارگرانشی
Temperature Quantity  کمیت دماسنجی

  Macroscopic Quantity  کمیت ماکروسکوپی
 Vector Quantities    کمیت های برداری
Scalar Quantities        کمیت های نرده ای
Caliper     کولیس

 Galaxy      کهکشان
Ideal Gas   )گاز آرمانی )کامل

    Gravitation گرانش  
Heat   گرما
Calorimeter گرماسنج 
Bomb Calorimeter  گرماسنج بمبی
Latent Heat   گرماى نهان
Specific Heat   گرماى ویژه
Molar Specific Heat   گرمای ویژٔه مولی

Knot    )گره )دریایی ـ هوایی
Capillary  Tube      لولٔه مویین

 Venturi Tube    لولٔه ونتوری
Model  مدل
Modeling   مدل سازی
Order-of Magnitude      مرتبه بزرگی
Equation of Continuity      معادله پیوستگی
Equation of State   معادلٔه حالت
Approximate Value        مقدار تقریبی
Temperature Scale   مقیاس دماسنجى
Nano-Scale         مقیاس نانو
Capillarity       مویینگى

  Liquefaction        میعان
Crank  میل لنگ
Nanoparticle    نانو ذره
Nanolayer   نانو الیه
Nanotechnology   نانوفّناوری
Scalar     نرده اى
Physical Theory  نظریٔه فیزیکی
 Freezing Point نقطٔه انجماد  
 Boiling Point نقطٔه جوش  
 Melting Point  نقطٔه ذوب
 Triple Point  نقطٔه سه گانه

    Scientific Notation   نمادگذارى علمى
  Bi-Metal Strip  نوار دوفلزه
 Force     نیرو
Spring Balance   نیروسنج فنری
Repulsive Force  نیروى رانشى
Attractive Force   نیروى ربایشى
Dissipative Forces       نیروهای اتالفی
Buoyant Force        نیروی شناوری
Air )Temperature( Inversion  )وارونگی هوا)دما

 Weight   وزن
Cohesion    هم چسبی
Convection   همَرفت
 Forced Convection  همَرفت واداشته
Unit     یکا

 Base Units     یکاهاى اصلى
Derived Units    یکاهاى فرعى
Astronomical Unit   یکای نجومی
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