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سخنی با همکاران
سخني با دبيران محترم
علم تجربي حاصل تالش انسان براي درك دنياي اطراف و دانشي آزمودني است كه با ظهور شواهد و داليل
جديد در معرض تغيير قرار گرفته است و از گسترة وسيعي از روشهاي تحقيق بهره ميبرد .در حوزه علوم
پايه ،انديشمندان مسلمان ،مباحثي را بنيانگذاري نمودند كه نشان از اهميت آن دارد .علوم پایه نظری،
بنیان و ارکان تمامی شاخههای دانش بشری و رشتههای دانشگاهی محسوب ميشود .بسیاری از دانشگاههای
کشورهای توسعه یافته ساالنه با بهرهجویی از علوم پایه ،زمینههای توسعه را در قلمرو صنعتی ،علمی و فنی
به وجود آورده و توانستهاند با بهرهمندي از اين حوزه ،شاخص توليد علم را توسعه دهند.
از نظر بيشتر کارشناسان و نخبگان علمی کشور توجه به اهمیت و جایگاه علوم پایه است كه تولید علم را براي
كشور در پي خواهد داشت .اين امر زماني ميسر ميشود كه جایگاه واقعی خود را در نظام آموزشی پيدا كند
و اصالحات جدی در شیوهها و روشهای ياددهي  -يادگيري و تکنیکهای آموزشی و نیز استفاده از ابزار و
تجهیزات آزمایشگاهی در این دروس انجام شود.
در چارچوب ایده واالی «  نهضت تولید علم» که از سوی رهبر فرزانه انقالب اسالمی مطرح شده است ،دفتر
تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش خوشه دروس شايستگيهاي پايه فني را در برنامههاي
درسي رشتههاي فني و مهارتي طراحي و محتواي بسته يادگيري آن را توليد نمود .درس فیزیک از جمله
دروس اين خوشه ميباشد كه برنامه درسي آن براي رشتههاي فني و حرفهاي وكاردانش طراحي و تدوين
شده است .بسته يادگيري درس فیزیک شامل كتاب درسي براي هنرجويان عزيز و كتاب راهنماي معلم براي
دبيران محترم ميباشد .محتواي كتاب با مثالها و فعاليتهاي كاربردي و هنرجو   محور ،فعال و متناسب با
رشتههاي فني و مهارتي توسط مؤلفان گروه فیزیک دفترتأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي وكاردانش
طراحي و تدوين شده است.

سخنی با هنرآموزان گرامی
سخنی با هنرجویان
يادگيري علوم تجربي ،بينش عميق نسبت به درك دنياي اطراف و زمينه ساز شكر خالق متعال از
طريق فهم عظمت خلقت خواهد بود .به فرموده رهبر فرزانه انقالب اسالمي ايران  :وقتي به دنیا که نگاه
مىکنیم ،مىبینیم آن چیزى که کشورهاى پیشرفته را توانسته به این اوج و قله برساند ،ریاضى ،فیزیک،
اهميت و جايگاه اين دروس را مشخص و مبرز ميكند؛ علوم كاربردي را
شیمى و علوم زیستى است؛ لذا ّ
اهميت داد لكن اساس كار ،علوم پايه است .علوم پایه عنصر اصلی در
نميشود از قلم انداخت ،بايد به آن ّ
پیمودن مسیر ما به سمت قله افتخار و عزت علمی کشور است و برای رسیدن به آن روز باید به گونهای
علوم پایه را گسترش بدهیم که دانستن علومی مثل ریاضیات ،فیزیک وشیمی به یک عرف تبدیل شود.
كتاب پيش رو از مجموعه خوشه دروس شايستگيهاي پايه فني است كه در برنامه درسي رشته شما
طراحي و تأليف شده است .درس فيزيك يكي از اين شايستگيهاي پايه فني است كه براي شما هنرجوي
عزيز برنامهريزي شده است .و بسته آموزشي آن شامل كتاب درسي و فيلم آموزشي و کتاب کار است.

سخنی با هنرآموزان گرامی

اهداف فعالیت ها

الف) تصویر اول فصل :هر فصل با نمایش تصویری از کاربردهای مرتبط با موضوع آن فصل شروع می شود .هدف
آن ،درگیر کردن دانش آموزان با موضوع فصل و ایجاد انگیزه در آنها است .برای رسیدن به این اهداف ،تشویق
دانش آموزان برای بیشتر دانستن و پرورش مهارت مشاهده در آنها ،پرسش هایی مطرح شده است که هنرجویان
باید در قالب فعالیت گروهی به آنها پاسخ دهند .با تلفیق پرسش های هنرجویان با این گونه پرسش ها می توان آنها
را به بحث و   گفتگو واداشت .شما می توانید از تصاویر مناسب دیگری نیز استفاده کنید؛ به این طریق از دانسته های
قبلی هنرجویان آگاه می شویم و آنها را برای یادگیری موضوع مورد نظر آماده می کنیم.
ب) فکر کنید :این گونه پرسش ها برای مشارکت هر چه بیشتر هنرجویان در فرایند یاددهی ـ یادگیری در
نظر گرفته شده است .لذا شایسته است برای آشنا شدن با دانش جدید ،استفاده از شبکه های اطالعاتی ،افزایش
خالقیت ،افزایش قدرت استدالل ،ایجاد انگیزه ،درگیر کردن هنرجویان با موضوع درسی و ایجاد حس همکاری در
دانش آموزان حتماً این بخش ها مورد توجه همکاران گرامی قرار گیرد.
پ) بیشتر بدانید :برای آشنایی بیشتر هنرجویان با برخی از موضوعات مرتبط با بخش ،این قسمت ها تدارک
دیده شده است .ذکر این نکته قابل توجه است که ارزشیابی از این مباحث انجام نمی شود.
ت) تمرین کنید :برای افزایش مهارت هنرجویان در حل مسئله و افزایش قدرت استدالل آنها ،این بخش ها
تدارک دیده شده است.
ث) دانسته های قبلی :این قسمت که توسط آیکونی مشخص گردیده ،دانسته های قبلی هنرجویان که در
پایه های تحصیلی پایین تر مطرح شده و مرتبط با بحث است ،برای یادآوری آورده شده است.
ج) نکته :برای برجسته نمودن بعضی از مباحث مهم و گاهی جلوگیری از کج فهمی های هنرجویان ،بعضی از نکات
قابل توجه ،تحت عنوان «نکته» ارائه گردیده است.
چ) آزمایش کنید :قسمت عمده ای از یادگیری توسط انجام دادن آزمایش و کارهای عملی صورت می گیرد .لذا
این فعالیت هم باید به طور عملی در آزمایشگاه و توسط هنرجویان در گروه های آنها انجام گیرد و هم در صورت
دسترسی به رایانه ،و نرم افزارهای مربوطه به طور مجازی انجام شود.
ح) تجربه کنید :این بخش ها به منظور هدایت هنرجویان برای کسب مهارت های عملی ارائه گردیده است .تفاوت
این بخش با بخش آزمایش کنید در این است که هنرجو با خالقیت خود مواد و وسایل الزم را تدارک دیده و کار
عملی انجام می دهد.

خ) کاربرد در صنعت :از آنجا که هدف این کتاب آموزش مفاهیمی است که هنرجو را با دنیای واقعی خود ارتباط
دهد ،قرار دادن این بخش به هنرجویان کمک می کند تا ارتباط آموزش های خود را با دنیای اطراف برقرار نمایند.
د) پروژه انتهایی فصل :در پایان هر فصل به منظور هدایت هنرجویان به انجام کار عملی و افزایش حس کار
گروهی،
گردیده است .الزم به ذکر است که انجام هر کدام از این پروژه ها در ارزشیابی
پروژهباهای عملی
طراحیگرامی
هنرآموزان
سخنی
تأثیر دارد.
راهنمای استفاده از آیکون ها
رجوع به سی دی و مشاهده کتاب و یا فصل مرتبط با متن که در سال های گذشته هنرجو با آنها آشنا شده است.
		
رجوع به سی دی و مشاهده فیلم های آموزشی مربوط به آن موضوع
رجوع به سی دی و اجرای آزمایشگاه مجازی مربوط به آن موضوع ،شبیه سازی مسئله مورد بحث

فصل اول

فيزيک و اندازهگيري
به نظر شما منظور هنرجو از  100چیست؟ آیا یک عدد به تنهایی معنی
می دهد؟ به ویژه هنگامی که این عدد بیانگر طول یک الوار باشد ؟!

!!! 100

چه اندازه از طول الوار را
می خواهی برش بزنی؟

→

F
علم فیزیک و اهمیت
اندازه گیری

کمیت های
اصلی و فرعی

آشنایی با وسایل اندازه گیری و
مفاهیم مرتبط با آنها

کمیت های برداری و نرده ای

1ـ  1فیزیک چیست؟

بسیاری از افراد تصور می کنند علم فیزیک ،علمی پیچیده و دشوار است و با زندگی واقعی آنها هیچ ارتباطی
ندارد .البته شاید این تصور ناشی از آن باشد که بسیاری از دانشمندان مشهور این حوزه ،با استفاده از ابزارهای
پیچیده ،در خصوص مفاهیمی همچون ساختار جهان و یا ذرات بسیار کوچک درون اتم ها مطالعه و پدیده های مورد
مشاهده خود را اندازه گیری می کنند.
اما باید قبول کرد که همۀ پدیده های پیرامون شما را می توان با استفاده از علم فیزیک مورد بررسی قرار داد .اگر
به معنای لغوی این علم دقت کنیم ،واژۀ فیزیک بر گرفته از واژۀ یونانی  Physisبه معنای طبیعت است .همان گونه
که از معنای این واژه نیز مشخص است ،هدف اصلی علم فیزیک این است که با استفاده از تعداد اندکی مفاهیم
پایه ،معادالت و فرضیات ،طبیعت پیرامون بشر را توصیف نماید .در واقع با استفاده از اصول و قوانین موجود در
علم فیزیک ،می توان در مورد گسترۀ وسیعی از پدیده ها ،به پیش بینی های دقیق پرداخت و از آنها در ساخت ابزار
و وسایلی که الزمه زندگی انسان هاست ،استفاده نمود .برای مثال شما با مشاهدة شکل 1ـ 1متوجه خواهید شد
که چگونه حوزه های مختلف این علم در ساخت یک خودرو تأثیرگذار بوده است.

الکترومغناطیس:
باتری ،دینام
ترمودینامیک :بازدهی موتور،
استفاده از خنک کننده در
رادیاتور
مکانیک :حرکت چرخشی
چرخ ها ،اصطکاک مناسب
الستیک ها با جاده
نوسان و امواج مکانیکی
کمک فنرها ،بلندگوهای رادیو

نورشناسی :چراغ ها،
آینه های جانبی

شکل 1ـ 1در ساخت يک خودرو ،حوزههاي مختلفي از علم فيزيک کاربرد دارند.

ما در زندگی روزمرۀ خود با انواعی از قوانین و اصول فیزیکی
مواجه ایم و به همین دلیل است که بسیاری از افراد در مورد
این علم بیش از آنچه که تصور می کنند ،اطالعات دارند .برای
مثال هنگامی که شما بستنی را در فریزر یخچال می گذارید،
به خوبی از این قانون فیزیک مطلع هستید که اگر بستنی را به
مدت طوالنی در فضای اتاق نگه دارید ،ذوب خواهد شد!
طراحان کشتی ها ،ناوچه های جنگی (شکل 1ـ )2و قایق ها
ّ
شکل1ـ 2ناوچه دماوند (جماران )2
نیز ،به استفاده از قوانین فیزیک در مورد شاره ها (فصل  3همین
کتاب) نیاز دارند .آنها می کوشند تا با استفاده از اصول و قوانین این حوزه ،کشتی ها و قایق ها را به گونه ای بسازند که
به راحتی بر روی آب شناور شوند و بتوانند به بهترین و سریع ترین شکل ممکن بر روی آب حرکت کنند.
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در واقع شاخه های مختلف علم فیزیک ،بازخوانی و کشف برخی از حقایق و قوانین است ،که خداوند
حکیم برای بندگانش در طبیعت خلق کرده است.
1ـ 1ـ  1اهمیت اندازه گیری در علم فیزیک :فیزیک دان ها برای
بررسی فرضیات خود در مورد این موضوع که تغییرات یک متغیر در
یک حالت ویژه ،چگونه متغیر دیگری را تحت تأثیر قرار می دهد ،دست
به انجام آزمایش می زنند و برای آنکه فرایند آزمایش و نتایج آن از
لحاظ علمی قابل قبول باشد ،الزم است در حین اجرای این آزمایش ها
دست به اندازه گیری های عددی بزنند.
اندازه گیری های عددی با اعدادی که شما در کالس های ریاضی
با آنها روبه رو می شوید ،متفاوت هستند .در ریاضیات ،از عددی مانند
 7می توان به تنهایی یا در درون یک معادله به راحتی استفاده نمود
الف) اندازه گیری قطر یک قطعه
ولی در علم فیزیک ،اندازه گیری چیزی فراتر از یک عدد است .برای
توسط ریزسنج (میکرومتر)
مثال همان طور که در شکل آغازین فصل آمده است ،اگر شما بگویید
که نتیجۀ یک اندازه گیری  100است ،این گفته باعث به وجود آمدن
کمیت فیزیکی
سؤاالت بسیاری در ذهن شنونده خواهد شد .چه ّ
کمیت
(طول ،جرم ،زمان و  )...را اندازه گیری کرده اید؟ اگر پاسخ شما ّ
طول است در این صورت یکای اندازه گیری شما چه بوده است؟ (متر،
فوت ،اینچ و.)...
همۀ ما می دانیم که نیازهای آدمی از طریق ارتباط با محیط و
ب) اندازه گیری فشار هوای درون
داد و ستد با یکدیگر برآورده می شود .ارتباط با محیط و جامعه از راه
الستیک خودرو
حواس صورت می گیرد ،از جمله هنگامی که اجسام را می بینیم ،آنها
را لمس می کنیم و از بو و مزه آنها آگاه می شویم و همچنین صداهای
اطراف را می شنویم .به بیان دیگر اطالعاتی که ما از پیرامون خود
به دست می آوریم ،در اثر مقایسۀ اجسام با یکدیگر حاصل می شود.
رنگ اجسام ،زبری ،نرمی ،کوتاهی ،بلندی ،دوری ،نزدیکی ،سردی،
گرمی ،شیرینی ،تلخی و بسیاری از اطالعات دیگر از راه مقایسۀ آنها
با هم یا مقایسۀ آنها با مجموعه ای از اجسام و استانداردهای مشخص
ج) دستگاه اسیدسنج خاک
و معین صورت   می گیرد.
شکل 1ـ 3کاربرد اندازهگیری در
به طور کلی مقایسه ای را که نتیجۀ آن به دست آوردن عدد باشد،
صنعت ،زندگی روزمره و کشاورزی
اندازه گیری می نامند .اندازه گیری در حیات انسان نقش مهمی
دارد .اندازه گیری اساس کارهای صنعتی ،علمی و پژوهشی است .در
کشاورزی دانستن زمان کاشت ،مقدار بذر ،سطح زیر کشت و دوره های آبیاری اهمیت دارد .هر قدر که هر
کمیت ها مشخص تر و دقیق تر باشند ،بهره وری بیشتر خواهد شد .در کارهای مهندسی و فنی نیز با
یک از این ّ
اندازه گیری قطر پیچ و مهره ها ،فشار هوای درون الستیک اتومبیل ،نیروی کشش قطارها و… سر      وکار داریم
و در کارهای علمی و پژوهشی به اندازه گیری دنیای بی نهایت کوچک درون اتم و سلول تا دنیای بی نهایت
بزرگ جهان می پردازیم (شکل 1ـ.)3
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کمیت هایی را که به طور مستقیم با آنها سر     وکار داشتند (مانند طول) ،با مقایسۀ
در گذشته انسان ها ّ
مستقیم آنها با اعضای بدن خود مانند دست ،پا و  ...اندازه گیری می کردند ،در واقع اعضای بدن آنها نقش
استاندارد و وسیله اندازه گیری را ایفا می نمود (شکل 1ـ.)4
Yard
يارد

Cubit
ذراع

اينچ
Inch

در اصطالح
Fathom
دريانوردي بغل
يا باع

doubleقدم
 pacesجفت
1مايل= 1000تا
1,000
= 1 mile
Foot
فوت

شکل 1ـ 4نمونه هایی از یکا های قدیمی طول
فکرکنید

با تشکیل گروه هایی از هم کالسی های خود ،در مورد مشکالت اندازه گیری توسط اعضای بدن در
زمان قدیم بحث و تبادل نظر کنید و در نهایت ،نتیجه را در قالب یک گزارش یک صفحه ای به دبیر خود
ارائه دهید.

کمیتهای فیزیکی و یکاها
1ـّ 2

همان گونه که در بخش 1ـ1ـ 1آموختیم ،فیزیک علمی تجربی است .تجربه ها (آزمایش ها) نیازمند
کمیت های
اندازه گیری هستند و عموماً برای توصیف نتایج اندازه گیری ها از اعداد استفاده می کنیم .در نتیجه ّ
فیزیکی ،ویژگی های فیزیکی مربوط به یک پدیده ،جسم و یا ماده هستند که از طریق اندازه گیری و آزمایش
می توان به آنها عدد نسبت داد .برای مثال ،دو کمیت فیزیکی که از ویژگی های فیزیکی شما به حساب می آیند،
کمیت های فیزیکی هستند که از طریق نحوه محاسبه آنها
وزن و ارتفاع (قد) شما هستند .در این میان برخی از ّ
کمیت های قابل اندازه گیری تعریف می شوند .برای مثال ،همان گونه که از علوم تجربی پایه نهم به
توسط دیگر ّ
یاد دارید ،تندی متوسط از تقسیم کمیت فیزیکی مسافت پیموده شده به زمان صرف شده به دست می آید و آن
را مسافت پیموده شده در واحد زمان تعریف می کنند.
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کمیت فیزیکی متشکل از دو بخش ،یعنی اندازه و یکای مربوط به آن کمیت است.
باید توجه داشت که هر ّ
به عنوان مثال در شکل 1ـ   5هنگامی که گفته می شود تندی متوسط دونده  6/5متر بر ثانیه است ،داریم:
  6/5متر بر ثانیه  =   تندی متوسط
اندازه (بزرگی)  

یکا

نام ک ّمیت فیزیکی

100m

شکل 1ـ   5محاسبه تندی متوسط دونده
نکته

کمیت است.
كميت ،مقدار معين و ثابتي از همان ّ
یکای هر ّ

کمیت
کمیت ،اندازۀ آن را با اندازۀ یکای همان ّ
در اندازه گيري هر ّ
مقایسه می کنند ،تا مشخص شود كه اندازه و بزرگي آن چند برابر
یکایش است.
نتيجه اين مقايسه عددي است كه اندازۀ (مقدار يا بزرگي) آن
کمیت نام دارد .برای مثال یکی از یکاهای مرسوم اندازه گیریِ جرم،
ّ
کیلوگرم است .در تمام دنیا برای تعریف یک کیلوگرم ،استانداردی را
تعریف نموده اند (شکل 1ـ .)6در نتیجه تمامی اندازه گیری هایی که با
مقایسۀ جرم جسم با جرم این استاندارد صورت می پذیرد بر حسب
یکای کیلوگرم گزارش می شوند .هنگامی که گفته می شود جرم یک
هنرجو  60کیلوگرم است ،یعنی جرم آن  60برابر جرم استاندارد
تعیین شده برای یکای کیلوگرم است.
فکرکنید

شکل 1ـ 6استاندارد کیلوگرم فلزی
از جنس پالتین ـ ایریدیوم میباشد
که به صورت قراردادی جرم آن را
معادل  1کیلوگرم تعریف کردهاند.

با تشکیل گروه هایی سه نفره از هم کالسی های خود و مشورت با یکدیگر به این سؤال پاسخ دهید که
کمیت ،چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
استاندارد تعیین شده برای اندازه گیری یک ّ
کمیتها در فیزیک ،اگر به دورۀ اول متوسطه بازگردید ،متوجه
اکنون ،پس از آشنایی با تعریف دقیق ّ
کمیتهای مختلفی چون طول ،جرم ،زمان ،چگالی ،سرعت و ...
خواهید شد که در درس علوم تجربی با ّ
کمیتهای قابل اندازهگیری بسیاری وجود دارد که اگر
آشنا شدهاید .همانگونه که میدانید ،در پیرامون ما ّ
کمیت فیزیکی خواهیم رسید و در نتیجه برای
بخواهیم تمامی آنها را جمعآوری کنیم به رقمی بیش از ّ 100
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تعیین و اندازهگیری هر یک از آنها نیز باید بیش از  100یکای ویژه تعیین کنیم ،که عم ً
ال کاری سخت و
کمیتهای فیزیکی هستند که وابسته
شاید امکانناپذیر باشد .ولی همانطور که در ابتدای بحث آمد ،برخی از ّ
کمیت فیزیکی جرم به حجم بهدست میآید).
کمیتهای فیزیکی دیگرند (بهعنوان مثال چگالی که از تقسیم ّ
به ّ
کمیتهای فیزیکی را به دو دسته کلی کمیت های اصلی و فرعی تقسیم
فیزیکدانها بر اساس این واقعیتّ ،
کرده اند که در ادامه با آنها آشنا خواهید شد.
بیشتر بدانید

کمیت های
کمیت ها ،معموالً بر اساس حرف اول نام التین آنهاست .به عنوان مثال برخی از ّ
نماد علمی ّ
فیزیکی که در این کتاب با آنها آشنا خواهید شد در جدول زیر آمده است:
نماد

نام التین ک ّمیت

V

Volume

ρ

Density

چگالی

v

Velocity

سرعت

t

a

acceleration

شتاب

T

F

Force

نیرو

I

ک ّمیت

ک ّمیت
حجم

نماد

نام التین ک ّمیت

L

Length

m

mass

جرم

time

زمان

Temperature

دما

طول

 Current Intensityشدت جریان الکتریکی

W

Weight

وزن

R

Resistance

مقاومت الکتریکی

P

Pressure

فشار

V

Voltage

اختالف
پتانسیل الکتریکی

Q

Thermal Energy

انرژی حرارتی

A

Area

مساحت

کمیت های مستقل فیزیکی هستند
کمیت های اصلی مجموعه ای از ّ
1ـ2ـ  1ک ّمیت ها و یکاهای اصلیّ :
کمیت
کمیت ها به کمک آنها به دست می آیند .با توجه به این تقسیم بندی ،فیزیک دان ها ،هفت ّ
که دیگر ّ
کمیت های اصلی در نظر گرفته اند و یکای مرتبط با آنها را یکاهای اصلی نامیده اند.
فیزیکی را در قالب ّ
شما در کتاب های علوم تجربی دوره اول متوسطه با برخی از آنها همچون طول ،جرم ،زمان ،دما آشنا
کمیت های اصلی انتخاب یک استاندارد مناسب برای
شده اید .باید در نظر داشت که نکته مهم در تعیین ّ
کمیت ها است ،زیرا در دنیای علم و ارتباطات یکی از ملزومات اصلی برای برقراری رابطه میان
اندازه گیری این ّ
افراد و داد  و  ستد هایِ معنی دار ،وجود یک قرارداد و استاندارد مناسب میان افراد است که حوزۀ اندازه گیری
در علم نیز نیازمند این قراردادهای استاندارد و جهان شمول است.
فکرکنید
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با گروه هایی از هم کالسی های خود ،راجع به اهمیت تعیین یکا و استاندارد در علم اندازه گیری بحث
کنید و با در نظر گرفتن محیط زندگی ،آموزشگاه ،کارگاه ها و  ...به چند مورد از مشکالت ناشی از نداشتن
یکا و استاندارد یکسان در اندازه گیری اشاره نمایید.

فيزيک و اندازه گیری

به این منظور و هم زمان با پیشرفت روز   افزون
مطالـعا ت در علم ،نـیاز بـه داشـتن یک دستگاه
بین المللی یکاهـا شدت گرفت؛ دستگاهی متشکل از
کمیت های فیزیکی که بتوان به آنها در همۀ
یکاهای ّ
جهان اسـتناد نمود .در نتیجۀ این نیاز ،دو دستگاه
رایج را برای بیان یکاهای اندازه گیری معرفی نمودند،
که در شکل 1ـ 7آمده است.

دستگاههای یکای
اندازهگیری

انگلیسی/آمریکایی

متریک

FPS

شکل 1ـ 7دستگاههای یکای اندازهگیری مرسوم
بیشتر  بدانید

دستگاه SI
یا MKS

دستگاه
CGS

کمیت اصلی طول ،جرم و زمان درون آن
برای نام گذاری این دستگاه ها ،ابتدای نام یکاهای سه ّ
دستگاه به ترتیب از چپ به راست استفاده شده است .به عنوان مثال در دستگاه انگلیسی آمریکایی ،جهت
نام گذاری از حرف ابتدای نام یکا های اندازه گیری طول ،جرم و زمان در این دستگاه استفاده نموده است:
FPS: Foot/Pound/ Second

و یا در دستگاه های دیگر داریم:

MKS: Meter/Kilogram/Second
CGS: Centimeter/Gram/Second

از میان دستگاه های معرفی شده و بر اساس دو ویژگی مهم و اساسی ،دستگاه بین المللی یکاها ( 1)SIمورد
کمیت های فیزیکی در آن
اقبال و پذیرش همگانی قرار گرفت .اولین ویژگی این دستگاه این است که اندازۀ ّ
را می توان بر اساس توان هایی بر پایۀ  10اندازه گیری کرد و ارائه داد .دیگر اینکه در این دستگاه ،مجموعه ای
کمیت های مختلف فیزیکی فراهم گردیده است که در بخش
سازماندهی شده از پیشوندها برای نمایش اندازه ّ
2
1ـ2ـ 3به آن اشاره می کنیم.
دستگاه بین المللی یکاها در سال  1960در یازدهمین کنفرانس بین المللی اوزان و اندازه ها تصویب گردید و
کمیت اصلی پایه ریزی گردیده،
نام اختصاری آن در تمام جهان « »SIنامیده شد .در این دستگاه ،که بر اساس ّ 7
کمیت یک یکا و یک استاندارد (همانند شکل 1ـ )6تعریف شده است .در جدول 1ـ 1با
برای هر یک از این ّ 7
کمیت های اصلی مورد بحث در این کتاب در دستگاه بین المللی یکاها آشنا خواهید شد.
یکای برخی از مهم ترین ّ
جدول 1ـ 1یکا های ک ّمیت های اصلی در دستگاه بین المللی یکاها ()SI

نام ک ّمیت و نماد

یکای آن در SI

نماد یکا

طول ()L

متر

m

جرم ()m

کیلوگرم

kg

زمان (  )t

ثانیه

s

دما (   )T

کلوین

K

شدت جریان الکتریکی (  )I

آمپر

A

٢ـ در کتاب ریاضی پایه دهم با دستگاه انگلیسی  /آمریکایی بیشتر آشنا خواهید شد.
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بیشتر بدانید

تجربه کنید

در سال  ۱۹98میالدی کاوشگری با نام ،Mars Climate Orbiter
با مأموریت تحقیق بر روی آب و هوا و تعیین مقدار دی اکسید موجود
در جو مریخ و همچنین بررسی وجود آب در این سیاره به فضا فرستاده
شد اما این کاوشگر هنگامیکه میخواست در مدار خود قرار بگیرد ،در
اتمسفر مریخ بسیار پایین آمد و سقوط کرد.
علت این حادثه نقص فنی کاوشگر نبود .بلکه تفاوت در
دستگاه های اندازه گیری سازندگان این وسیله ،باعث این سقوط
گردید .در واقع یکی از پیمانکاران که در ساخت این کاوشگر
همکاری کرده بود از دستگاه اندازه گیری انگلیسی/آمریکایی
استفاده می کرده است ولی کاوشگر بر مبنای دستگاه اندازه گیری
متریک ساخته و برنامه ریزی شده بود و این تفاوت در دستگاه های
اندازه گیری باعث گردید کاوشگر در تشخیص فشار هوا اشتباه کند.

با مراجعه به لوح فشرده و مشاهده فیلم مربوط به دقیق ترین ساعت اختراع شده در جهان (F2ـ)nist
گزارشی را در رابطه با ویژگی های منحصر به فرد این ساعت و کاربردهای آن تهیه کرده و در کالس ارائه دهید.
کمیت ها
١ـ٢ـ  ٢ک ّمیتها و یکاهای فرعی :همان طور که در ابتدای بحث اشاره شد ،تعیین یکا برای تمامی ّ
کمیت های فیزیکی را می توان
در علم ،کار سخت و امکان ناپذیری است اما با در نظرگرفتن این واقعیت که برخی از ّ
کمیت های دیگر به دست آورد ،باعث گردید تا یکاهای فرعی معرفی شوند.
توسط ّ
کمیتها را میتوان بر اساس
درنتیجه یکاهای فرعی ،یکاهای مربوط به کمیتهای فرعی هستند .این ّ
کمیتهای اصلی بهدست آورد.
کمیتهای دیگر و بهخصوص ّ
اندازهگیری ّ
کمیت شتاب
کمیت اصلی جابهجایی (طول) به   زمان بهدست میآید ،یا ّ
کمیت سرعت از تقسیم دو ّ
برای مثال ّ
کمیتهای
کمیت اصلی زمان حاصل میشود .برای آشنایی بیشتر با ّ
کمیت فرعی سرعت به یک ّ
از تقسیم یک ّ
فرعی به مثالی که در ادامه آورده شده است ،توجه کنید.

مثال

در دستگاه بین المللی یکاها یکای نیرو را به دست آورید.
کمیت های دیگری وابسته است .در علوم تجربی سال نهم آموختید:
کمیت فرعی است زیرا به ّ
پاسخ :نیرو یک ّ
∆v
∆t

F = ma = m

کمیت فرعی در دستگاه بین المللی یکاها به دست آوریم
حال اگر بخواهیم یکای نیرو را به عنوان یک ّ
کمیت ها در رابطه باال ،یکای آنها را در محل خود قرار
می بایست با توجه به محل قرارگیری هر یک از ّ
m
دهیم ،یعنی:
m
s
 = kg × = kgیکای نیرو (  )F
s2
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فيزيک و اندازه گیری

نکته

کمیت را با عالمت ∆ نشان می دهیم .در نتیجه در
توجه داشته باشید که در این کتاب تغییرات یک ّ
رابطه صفحۀ قبل  ∆ vبه معنی تغییرات سرعت و   ∆ tبه معنی تغییرات زمانی است.
کمیت های فرعی نیز در علم فیزیک به منظور قدردانی از
البته باید در نظر داشت که برای برخی از ّ
کمیت تالش نموده اند ،یکا های معادل با یکای آنها ،با در نظر گرفتن
کسانی که برای کشف یا تشریح آن ّ
m
اسم آن شخص تعریف می کنند .به عنوان مثال در فیزیک kg 2 ،را با حرف  Nنشان می دهند و آن را نیوتن
s
می خوانند.
١ـ٢ـ ٣تبدیل یکاها و پیشوند ها :در بخش پیش اشاره گردید که یکی از فواید استفاده از دستگاه
بین المللی یکاها این است که می توان در آن ،اندازه گیری ها را بر اساس توانی از  10نمایش داد .به همین
منظور برای توضیح اینکه چه توانی از  10را باید برای آن اندازه گیری در نظر گرفت ،می توان از پیشوند ها
استفاده نمود.
پیشوندهای عددی عباراتی هستند که با خود اعداد بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک را به همراه می آورند،
کمیت های فیزیکی
به عنوان نمونه کیلو یعنی هزار و میلی یعنی یک هزارم .این پیشوندها می توانند همراه ّ
مانند گرم یا متر و  ...بیایند ( شکل 1ـ     .)8پیشوند ها به خصوص در زمانی که اندازه گیری ها خیلی کوچک و
یا خیلی بزرگ باشند قابل استفاده اند ،در جدول 1ـ 2برخی از پرکاربردترین پیشوند ها و معنی آنها آورده
شده است.
جدول 1ـ 2پیشوند های مورد استفاده در دستگاه SI

پیشوندهایکوچککننده پیشوندهایبزرگکننده
نماد پیشوند مضرب نماد پیشوند مضرب
a

آتو

18ـ10

E

اگزا

10+18

f

فمتو

15ـ10

P

پنتا

10+15

p

پیکو

12ـ10

T

ترا

10+12

n

نانو

9ـ10

G

گیگا

10+9

µ

میکرو

  6ـ10

M

مگا

10+6

m

میلی

3ـ10

k

کیلو

10+3

c

سانتی

2ـ10

H

هکتو

10+2

d

دسی

1ـ10

da

دکا

10+1

 1متر

 1دسی متر

 1سانتی متر

 1میلیمتر

شکل 1ـ 8پیشوند های کوچک کننده یکای متر
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بیشتر بدانید

علـم و فنـاوری نانـو (نانـو تکنولـوژی) توانایـی
به دسـت گرفتـن کنتـرل مـاده را در ابعـاد نانومتری
(مولکولـی) و بهره بـرداری از خـواص و پدیدههـای
ایـن بعـد در مـواد ،ابزارهـا و سیسـتم های نویـن را
دارد.
ایـن حـوزۀ نوظهور از علـم ،باعث پیشـرفت های
بسـیاری در حـوزۀ پزشـکی ،داروسـازی ،صنعت و      ...
گردیـده اسـت کـه کشـور ایـران نیـز سـهم بسـیار
مهمی در پیشـرفت آن داشـته اسـت.
در شکل 1ـ 9مجموعه ای از طول های متفاوت ،از خیلی کوچک تا خیلی بزرگ که در اطراف ما وجود
اهمیت استفاده از دستگاه بین المللی
دارد ،نمایش داده شده است .با در نظر گرفتن این گسترۀ طول ها ،به ّ
یکاها و پیشوند های آن پی می بریم.

اندازۀ کره زمين
تقریب ًا )(١/٣ × ١٠7m

فاصله تا يک منظومه شناخته شده
تقریب ًا )(2/4 × ١٠٢١m
(10 24 )m

10 20

10 16

10 12

10 8

10 4

1km

فاصله زمين و خورشيد
تقریب ًا )(100 × ١٠١١m

اندازه وال
تقریب ًا )(٣/٥ m
10 0

1m

4ـ10

1mm

اندازۀ گلبولهاي قرمز خون
تقریب ًا )  ٦mـ(8/5 × ١٠
شکل 1ـ 9گستره طولی جهان پیرامون ما

10

8ـ10

12ـ10

16ـ10

1nm 1µm

اندازۀ ساختار اتم
تقریب ًا )١٠mـ(١/5 × ١٠

فيزيک و اندازه گیری

حال که با مفهوم و معنای پیشوند ها در دستگاه بین المللی یکاها آشنا شدیم ،یادآور می شویم که در فیزیک
و در برخی مسائل ،ما ناچار به تغییر پیشوند یکای اندازه گیری های انجام شده هستیم ،برای این منظور باید از
ضرایب تبدیل استفاده نماییم .ضرايب تبديل ،کسرهايی هستند که توسط آنها پیشوند های قبلی حذف
و پیشوند های موردنظر جايگزين می شوند .برای آشنایی با شیوة ساخت و کاربرد این ضرایب به مثال زیر
دقت کنید.
نکته

مثال

مقدار کسرهای ضريب تبديل برابر يک است و تنها برای تبديل یکا استفاده میشوند.

تبدیل یکاهای زیر را انجام دهید.
الف) 10-6g = ?mg
پاسخ :برای یافتن ضریب تبدیل مورد نیاز ،با رجوع به جدول 1ـ 2درمییابیم که  1میلیگرم ( )1mgمعادل
( )10-3gاست .در نتیجه خواهیم داشت:
10−3 g
یا 1mg = 10 g ⇒ −3 = 1
=1
1mg
10 g
1mg

−3

حال با توجه به اینکه در تبدیل یکای خواسته شده ،باید یکای گرم ( )gحذف و بهجای آن یکای میلیگرم
( )mgقرار گیرد ،کافی است ضریب تبدیل مناسب آن را در مقدار عددی سؤال ضرب کنیم:
1mg
= 10−3 mg
10−3 g

× 10−6 g = ? mg ⇒ 10−6 g

ب) 25mm = ?µm
پاسخ :در این مثال ابتدا میبایست ،پیشوند یکای میلی ( )mبرداشته شود و بهجای آن پیشوند میکرو ()µ
قرار گیرد .در نتیجه با دو ضریب تبدیل مختلف روبهرو هستیم:
10−3 m 1µm
×
= 25 × 10+3 µm
1mm 10−6 m

× 25mm = ? µm ⇒ 25mm

ضریب تبدیل ضریب تبدیل
میلی
میکرو
نکته

کمیت را می توان به یکدیگر تبدیل نمود .یعنی هیچ گاه نمی توان یکای
1ـ تنها یکا های مربوط به یک ّ
زمان را به جرم تبدیل نمود.
3
2
2ـ در تبدیل پیشوند یکا های توان دار ،مانند (مساحت (  )mیا حجم (  )mو  )...ضرایب تبدیل نیز
باید به همان توان برسند و در عدد اصلی ضرب شوند.
3ـ در تبدیل پیشوند یکا های کسری باید برای تبدیل هریک از پیشوند های صورت و یا مخرج از
ضریب تبدیل جداگانه ای استفاده نماییم.
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مثال

تبدیل یکاهای خواسته شده را انجام دهید.

( 30cm3 = ?nm3الف

پاسخ:

10−2 m 3
1nm
( × 30cm
) × ( −9 )3 = 30×10+21nm3
1cm
10 m
km
m
?=
( 72ب
h
s
3

پاسخ:

نکته

km 10+3 m
1h
m
72
×
×
= 20
h
s
1km 3600s

برای تبدیل یکای اندازه گیری می توان از قاعده زیر نیز استفاده نمود ،البته باید در نظر داشت که اصلی ترین
راه تبدیل یکاها در فیزیک ،استفاده از ضرایب تبدیل است .این قاعده را با حل یک مثال توضیح می دهیم:
25 × 10−3 m
= 25 × 10+3
−6
10 m

تمرينکنيد

= 25 mm = ? µm ⇒ 25 mm=x µm ⇒ x
⇒ 25mm = 25 × 10+3µm

همان گونه که در بخش معرفی دستگاه های اندازه گیری گفته شد ،یکی از دستگاه های اندازه گیری
کمیت ها در فیزیک دستگاه انگلیسی  /آمریکایی است .در این دستگاه یکای طول فوت ،یکای جرم پوند
ّ
1
و یکای زمان ثانیه است  .با در نظر گرفتن ضرایب تبدیل زیر ،تبدیل یکا های خواسته شده را انجام دهید.
 1lb ≅0/454 kg =454gو 1ft ≅ 0/305 m
lb ≅ ?cm

تحقیق کنید

50g ≅ ?ft

lb
kg
≅? 3
3
ft
m
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تخصصی رشتۀ خود و به کمک دبیر ،یکا های رایج در رشتۀ خود
با بررسی و جست وجو در کتاب های
ِ
را شناسایی کنید و رابطۀ تبدیل آنها را بر حسب یکاهای  SIبه دست آورده و به کالس ارائه دهید.
کمیت های بسیار زیادی برای اندازه گیری
1ـ2ـ 4نمادگذاری علمی :همان گونه که اشاره شد ،در فیزیک ّ
کمیت ها با اعداد کوچک و بزرگ متفاوتی روبه رو می شویم .برای
وجود دارد و با اندازه گیری هر یک از این ّ
مثال فاصلة میان ماه تا زمین در حدود  384،400،000متر است و یا اندازۀ یک باکتری ،کوچک تر از
 0/000002متر است .همان طور که مشاهده می کنید به خاطر سپردن این اعداد کمی مشکل و حتی
مقایسۀ آنها با یکدیگر از لحاظ بزرگی و کوچکی بسیار سخت است .برای حل این مشکل می توان تمام
اندازه گیری های گزارش شده در فیزیک را به صورت نمادگذاری علمی و بر اساس توانی بر پایه  10ارائه نمود.
به این منظور کافی است از قاعده زیر پیروی کنیم :
[(]x = m × 10n )1 ≥ m >10
1ـ  lbمعادل یکای پوند و  ftمعادل یکای فوت می باشد.
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فيزيک و اندازه گیری

که  nیک عدد صحیح مثبت (به ازای تعداد اعشار هایی که به سمت چپ می رود) یا منفی (به تعداد
اعشار هایی که به سمت راست می رود) است .با این شرایط می توان گفت که در گزارش یک عدد به صورت
نماد علمی الزم است تنها یک عدد صحیح در سمت چپ اعشار قرار گیرد.
حال برای تبدیل فاصله میان ماه تا زمین می بایست به تعداد  8اعشار به سمت چپ برویم تا به یک عدد
صحیح (  )3میان  1تا  10برسیم پس خواهیم داشت:
3/844×108 m
یا در نوشتن اندازۀ یک باکتری کوچک بر اساس نمادگذاری علمی باید به تعداد  6اعشار به سمت راست
برویم تا به یک عدد صحیح ( )2میان  1تا  10برسیم ،پس خواهیم داشت:
  6 mـ2×10
بیشتر بدانید

نمایش اعداد توان دار ،به خصوص در صفحات دیجیتالی کوچک همانند ماشین حساب های مهندسی،
همیشه امکان پذیر نیست .به همین دلیل در این گونه ابزارها ،نمادگذاری علمی را در قالب  mEnنمایش
می دهند که به معنای  m ×10nمی باشد ،برای مثال می دانیم که یک مول از هر ذره ( اتم ،مولکول یا یون)
به تعداد عدد آووگادرو از آن ذره است ،این عدد ( ) 6/02205 × 1023به صورت نمادگذاری علمی در یک
ماشین حساب مهندسی به این شکل نمایش داده می شود:

کمیت ها
1ـ 3اندازه گیری ّ

دانشمندان حوزه های مختلف علم (فیزیک ،شیمی ،زیست شناسی
و    )...برای اثبات فرضیه های خود دست به انجام آزمایش می زنند و
الزمۀ انجام بسیاری از آزمایش ها در علم ،اندازه گیری می باشد .هرچه
اندازه گیری های صورت گرفته دقیق تر باشند ،نتایج حاصل از آن
آزمایش ها نیز قابل اعتمادتر خواهند بود .در واقع هیچ گاه نمی توان ادعا
کمیت را اندازه گیری کرده ایم زیرا همواره
نمود که مقدار دقیق یک ّ
عواملی همچون خطای ناشی از محدودیت وسایل اندازه گیری ،خطای
فرد آزمایشگر ،خطای وسایل اندازه گیری به دلیل کالیبره نبودن و ...بر
نتایج به دست آمده از اندازه گیری ها تأثیرگذار هستند (شکل 1ـ.)10
شکل 1ـ 10این حادثه ،نتیجه یک خطای
2
در این راستا و در علم اندازه گیری ما با دو عبارت دقت 1و ّ
صحت بسیار کوچک در تخمین مسافت توقف
برخورد خواهیم کرد .به بیان ساده ،دقت به معنای نزدیک بودن مقادیر در پایان یک سفر طوالنی است.
اندازه گیری به همدیگر است ،خواه این مقادیر واقعیت را نشان بدهد یا
صحت به معنای نزدیکی مقادیر اندازه گیری شده به مقدار واقعی است .البته همان طور که در باال
خیر و ّ
کمیت ،قابل اندازه گیری نیست ولی می توان مقدار استاندارد یا
اشاره گردید ،در علم فیزیک مقدار واقعی یک ّ
کمیت
مرجعی را که برآمده از نتایج آزمایشگاه ها و مؤسسات استاندارد مرجع است ،به منزلۀ مقدار واقعی آن ّ
صحت به مثالی که در ادامه آمده است ،توجه کنید.
در نظر گرفت .برای درک بهتر تفاوت میان دقت و ّ
 Accuracyـ Precision					2ـ1
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فکرکنید

چهار نفر توسط تفنگ های بادی به سیبل هایی مطابق شکل های
زیر شلیک کرده اند ،اگر مبنای شلیک ،برخورد گلوله به وسط سیبل
صحت هر یک از این
باشد ،چه توضیحی در رابطه با میزان دقت و ّ
افراد وجود دارد؟

«صحت» را براي هر اندازه گیری ،باید به طور همزمان در نظر بگيريم .اگر دریابیم
روشن است که «دقت» و
ّ
صحت بسيار پاييني دارد ،تالش براي به دست آوردن دقت باال چيزي جز اتالف
که نتيجه يک اندازه گیری ّ
صحت بااليي داشته باشد هنگامی که دقت آن
وقت و انرژي نیست و برعکس ،نتيجه اندازه گیری نمي تواند ّ
اندازه گیری پايين باشد.
بیشتر بدانید

انواع خطا در اندازه گیری :هنگامی که یک آزمایشگر در محل آزمایشگاه به بررسی فرضیه
خود از طریق انجام آزمایش و اندازه گیری کمیت ها می پردازد ،عواملی وجود دارد که مانع از رسیدن
او به مقدار واقعی آن کمیت می شود که این عوامل را در اصطالح عوامل خطازا می نامند .در یک
طبقه بندی کلی می توان عوامل خطازا را به دو دسته کلی خطا یعنی خطاهای کاتوره ای 1و خطاهای
سیستماتیک2نسبت داد .با رجوع به نقشۀ مفهومی زیر می توانید با تعریف هر یک از این خطاها ،انواع
مختلف آنها و نحوه تأثیر آنها بر دقت و صحت یک اندازه گیری آشنا شوید.
خطاها در
اندازه گیری
خطای کاتوره ای
تأثیر می گذارد بر

دقت اندازه گیری

ناشی از

خطای سیستماتیک
هستند

هستند

1ـ پایین بودن قدرت تفکیک وسیله
2ـ کم بودن تعداد نمونه ها /اندازه گیری ها
3ـ نوسانات آماری در اندازه گیری های یک شخص

غیر قابل پیش بینی

قابل پیش بینی

1ـ کالیبره نبودن وسایل اندازه گیری
2ـ خطای صفر وسیله اندازه گیری
3ـ وسیله اندازه گیری نامناسب
4ـ روش اندازه گیری ناصحیح

صحت اندازه گیری

در نتیجه می توان آنها
را حذف کرد توسط

در نتیجه می توان آنها
را کاهش داد توسط
تکرار زیاد اندازه گیری و
میانگین گیری کردن

ناشی از

تأثیر می گذارد بر

استفاده از ابزار با قدرت
تفکیک باالتر

بهبود روش
انجام آزمایش

کالیبره کردن
وسیله اندازه گیری

خطای صفر خطای صفر بدون خطای
صفر
مثبت
منفی

بهبود روش
اندازه گیری

19/82ml
19/70ml
19/62ml

جلوگیری از خروج گرما در گرماسنج

 Systematic Errorـ Random Error					2ـ1
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فيزيک و اندازه گیری

یکی از روش های کاهش خطادر اندازه گیری ،استفاده
از وسایل اندازه گیری با قدرت تفکیک باال است .منظور
از قدرت تفکیک یا رزولوشن 1یک وسیله اندازه گیری،
کوچک ترین تقسیم بندی آن وسیله است .به عنوان مثال
کوچک ترین درجه بندی یک خط کش معمولی 1 ،میلی متر
است در نتیجه قدرت تفکیک آن  1mmخواهد بود.
نکته

1mm

8

3

7

6

5
2

4

3

1

2

1

cm

کوچک ترین تقسیم بندی یک وسیله اندازه گیری را قدرت تفکیک یا رزولوشن ١آن وسیله می نامیم.
کاربرد در صنعت و فناوری

در صنعت و به خصوص در حوزه قطعه سازی همواره به دنبال
استفاده از دقیق ترین ابزارها برای اندازه گیری و تراش قطعات
هستیم .یکی از دستگاه های تراش که از دقت باالیی نیز برخوردار
هستند ،دستگاه تراش  CNCاست .این دستگاه ها با استفاده از
رایانه و امکانات حافظه ای خود اطالعات وارد شده را پردازش
می کنند و این اطالعات توسط ریزپردازنده ها (میکروپروسسورها)   
به        عالئم     کنترل برای ماشین های افزار (دستگاه های ویژه کارهای
مختلف صنعتی) تبدیل می شود .همچنین از این تکنولوژی در
ساخت دستگاه های برش پارچه ،کارتن ،چوب و  ...نیز استفاده
می کنند که با باال بردن دقت ،محصول نهایی از کیفیت ظاهری به
تناسب باالتری برخوردار خواهد بود.
کمیت های مخصوص آن علم از
١ـ3ـ  1وسایل اندازه گیری :در فیزیک و در هر علمی برای اندازه گیری ّ
کمیت ها استفاده می کنیم .در کتاب های علوم تجربی دوره اول متوسطه با
وسایل اندازه گیری متناسب با آن ّ
کمیت هایی نظیر طول (خط کش ،متر ،)... ،جرم ( ترازو) و ...آشنا شده اید.
برخی از مهم ترین وسایل اندازه گیری ّ
در برخی محیط های صنعتی که دقت اندازه گیری از اهمیت باالیی برخوردار است ،برای اندازه گیری ها
سعی می شود از ابزاری با قدرت تفکیک باالتر استفاده کنند .برای مثال در تراشکاری ها ،برای اندازه گیری
طول قطعة مورد     نظـر معموالً از وسایلی مانند کولیس و ریزسنج استفاده می شود .زیرا این وسایل از قدرت
تفکیک باالتری برخوردارند و می توانند مقادیر کوچک تری از طول را اندازه گیری کنند .به این منظور در این
بخش به بررسی ساختمان این وسایل و نحوۀ استفاده از آنها می پردازیم.
تجربه کنید

فروش ادویه های غذایی در مورد وسایل و یکاهای اندازه گیری
با مراجعه به یک طالفروشی و یا یک مغازۀ
ِ
به کار رفته در این اصناف برای سنجش جرم و قدرت تفکیک این وسایل ،گزارشی تهیه و به کالس ارائه دهید.
 Resolutionـ1
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همان طور که در شکل 1ـ 11مشاهده می کنید ،کولیس
از یک خط کش معمولی ساخته شده که قدرت تفکیک این
خط کش  1میلی متر ( )mmاست و بر روی این خط کش
قطعه ای به نام ورنیه قرار گرفته است.
وظیفه ورنیه افزایش قدرت تفکیک خط کش است و با
توجه به تعداد تقسیم بندی های روی ورنیه ،قدرت تفکیک
کولیس های مرسوم  0/1میلی متر 0/05 ،میلی متر و 0/02
میلی متر است.
تجربه کنید

آزمايشکنيد

بیشتر بدانید

شکل 1ـ 11ساختمان کولیس

به نظر شما چگونه میتوان ضخامت یک ورقۀ کاغذ  A4را با استفاده از یک خطکش میلیمتری
اندازه گیری کنیم؟ این کار را انجام داده و نتیجه آن را به کالس خود گزارش دهید.
یکی دیگر از وسایل اندازهگیری دقیق طول در محیطها و آزمایشگاههای
صنعتی «ریزسنج» یا «میکرومتر» است .به کمک دبیر خود و با دیدن فیلم
آموزشی شیوۀ کاربرد کولیس و ریزسنج ،آزمایش زیر را برای آشنایی بیشتر با این دو وسیله
ِ
انجام دهید.
عنوان آزمایش :اندازهگیری ضخامت یک ورقۀ کاغذ A4
وسایل اندازهگیری :کولیس ،ریزسنج ،ورقۀ کاغذ A4
روش آزمایش :ابتدا به کمک یک کولیس و به کمک فکهای اندازهگیری بیرونی ،ضخامتیک
ورقه کاغذ  A4را  3بار اندازهگیری کنید و سپس میانگین مقادیر اندازهگیری شده را بهعنوان مقدار
صحیح ضخامت کاغذ یادداشت کنید .سپس همین کار را با استفاده از ریزسنج انجام دهید .پس از اتمام
اندازه گیریها به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1ـ با توجه به عددهای بهدست آمده در هر مرحله ،قدرت تفکیک کولیس و ریزسنج در آزمایشگاه مدرسه
شما چه اندازه است؟
2ـ به نظر شما و با توجه به اعداد بهدست آمده در هر مرحله ،دقت اندازهگیری با کدام وسیله ،بیشتر است؟
وسايل اندازهگيری ثابت ،آن دسته از وسايل اندازهگیری هستند که توسط آنها ،تنها میتوان فقط يک
بُعد و یا يک مقدار خاص را اندازهگيری نمود ،مانند شابلونها ،شعاع سنج ،فيلر ،شابلون ميله و ...

شابلون زاویه
(اندازه گیری زاویه قطعات)
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ورنیه

شابلون فیلر
(اندازه گیری شکاف ها و شیارها)

شابلون میله
(اندازه گیری قطر میله ها)

فيزيک و اندازه گیری

کمیت های برداری و نرده ای
1ـّ 4

در ریاضیات ،هنگامی که می گویید من  5کتاب 6 ،سیب و  1دوچرخه دارم ،اعداد  6 ،5و  1بیانگر تعداد
کمیت های بسیاری روبه رو هستیم که با بیان اندازه و یکای
اشیایی است که شما داشته اید .در فیزیک نیز با ّ
مناسب ،به طور کامل مشخص می شوند .برای مثال ،هنگامی که گفته می شود مساحت این کالس  12مترمربع
و یا دمای هوای اتاق  25درجه سانتی گراد است ،شما با بیان یک عدد به عنوان اندازه و یک یکای متناسب
کمیت های اسکالر،
کمیت ها در فیزیک را ّ
کمیت ،منظور خود را به طور کامل رسانده اید .این دسته از ّ
با آن ّ
نرده ای و یا عددی می نامیم.
نکته

ک ّمیت نرده ای
کمیتی است که برای مشخص شدن ،تنها به تعیین اندازه و یکای مناسب نیاز دارد و از روش های
ّ
جمع و تفریق جبری (ریاضی) پیروی می کند.
کمیت های فیزیکی بیان اندازه و یکای مناسب کافی نیست .قبل از ورود به بحث و
اما برای تعیین همۀ ّ
کمیت ها به مثال زیر دقت کنید.
آشنایی با نوع دیگر ّ
تصور کنید شما در کالس ایستاده اید و چشمان خود را بسته اید .آنگاه از دوست خود می خواهید مکان
قرارگیری میز کار را برای شما مشخص کند .اگر او به شما بگوید :کافی است  4متر جابه جا شوید ،به نظر
شما یافتن مکان میز ،کار ساده ای خواهد بود؟ به احتمال زیاد پاسخ شما به این سؤال خیر است .به بیان دیگر
کمیت
برای آنکه مکان میز کار خود را بیابید؛ دوست شما باید عالوه بر تعیین مقدار و یکای مناسب برای ّ
جابه جایی ،جهت حرکت شما را نیز تعیین می کرد .برای مثال می گفت 4 :متر به طرف جلو یا  4متر به طرف
راست و  ...جابه جا شوید.
کمیت های فیزیکی عالوه بر تعیین اندازه
همان طور که از مثال باال می توان نتیجه گرفت برای تعیین برخی از ّ
کمیت های برداری می نامیم (شکل 1ـ.)12
کمیت ها را ّ
و یکای مناسب ،تعیین جهت نیز الزامی است ،این دسته از ّ

امروز هوا خیلی سرده،
مخصوص ًا که باد تندی می وزه ...

شکل 1ـ 12سرمای هوا در یک روز زمستانی ،هم به دمای هوا (  ) -2 °Cبهعنوان یک ک ّمیت

نردهای و همچنین سرعت باد (  20 kmبهطرف شرق) بهعنوان یک ک ّمیت برداری بستگی دارد.
h
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شما در درس علوم تجربی پایة نهم با مفهوم تندی و سرعت آشنا شده اید .با این توضیحات درخواهید
کمیتی نرده ای است ،زیرا تنها با بیان یک اندازه و یکای مناسب تعریف می شود ولی
یافت که «تندی» ّ
کمیتی برداری است ،زیرا برای تعیین آن عالوه بر مشخص کردن تندی حرکت ،باید جهت حرکت
«سرعت» ّ
را نیز مشخص کنیم.
برای مثال هنگامی که گفته می شود یک اتومبیل با سرعت  100کیلومتر بر ساعت در یک بزرگراه از طرف
شمال به جنوب در حال حرکت است ،شما با بیان  100کیلومتر بر ساعت ،اندازه و یکای سرعت را مشخص
کرده اید و با بیان از شمال به جنوب جهت حرکت آن را نیز تعیین نموده اید.
فکرکنید

نکته

تجربه کنید

همۀ شما در بزرگراه ها با تابلو هایی به شکل روبه رو که محدودۀ سرعت را در آن
بزرگراه تعیین نموده اند ،آشنا شده اید .به نظر شما منظور از نصب این تابلوها اعالم
تندی یا سرعت مجاز برای حرکت انواع خودرو ها است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.
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ک ّمیت برداری
کمیتی است که عالوه بر تعیین اندازه و یکای مناسب ،به تعیین جهت نیز نیاز دارد و از روش های
ّ
جمع و ضرب برداری پیروی می کند.
کمیتهایی که در کتابهای علوم تجربی دوره اول
با تشکیل گروههایی از همکالسیهای خود ،تمامی ّ
متوسطه خوانده اید را شناسایی کرده و در جدول زیر وارد نمایید .سپس با توجه به ویژگیهای هر یک از
کمیتهای تعیین شده در این فصلاند.
کمیتها ،تعیین کنید که هر کدام جزو کدام دسته از ّ
این ّ

نی
رو

نام ک ّمیت

ک ّمیت اصلی

ک ّمیت فرعی

ک ّمیت نرده ای

ک ّمیت برداری

را
ستا
ی بر
دار

کمیت های
1ـ4ـ 1نمایش ک ّمیت های برداری :با توجه به اینکه ّ
کمیت های نرده ای تفاوت دارند ،نمایش آنها نیز از روش های
برداری با ّ
کمیت های برداری ،الزم
ویژه پیروی می کند .برای نمایش ریاضی ّ
جهت بردار
نیروی دست
کمیت را نوشته و در باالی آن عالمت بردار بگذاریم.
است نماد آن ّ
کمیتهای برداری در فیزیک است (چرا؟)
برای مثال نیرو یکی از ّ
→
که آنرا بهصورت  Fنشان میدهند .همچنین برای نشان دادن مقدار
کمیت برداری ،از عالمت قدر مطلق استفاده میشود.
(یا اندازه) یک ّ
→
شکل 1ـ    13راستا و جهت یک بردار
یعنی اندازه یک بردار نیرو را به اینصورت |  | Fیا بدون عالمت بردار F
نشان میدهند.
کمیتهایی جهتدار هستند .در نتیجه آنها را با پارهخطهای
کمیتهای برداریّ ،
همانگونه که اشاره گردیدّ ،
جهتدار (پیکان) نمایش میدهیم .میدانیم که هر پیکان دارای اندازه (طول پیکان) و جهت (جهت نمایش داده
شده توسط نوک پیکان) و راستای مشخصی است (شکل ١ـ.)١3
18
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کمیت برداری و جهت و راستای آن بیانگر
در نتیجه طول هر پیکان باید بیانگر مقیاسی از اندازه آن ّ
کمیت برداری باشد .برای فهم بهتر این موضوع به مثالی که در ادامه آمده است،
جهت و راستای آن ّ
توجه کنید.
مثال

کمیتی برداری است.
می دانیم ،سرعت ّ
در نتیجه برای نمایش آن از پاره خط های
جهت دار استفاده می شود .بر این اساس

→

10

V2

9
8
7
6

ی
کد
سیم

اگر بخواهیم دو بردار هم جهت سرعت با

→

5

تر

اندازه های  v1 = 6 mو  v2 = 12 mرا
s

s

مقیاس2 m :1cm :
V2 = 12
s
V1

4
3
2

1

یک سانتیمتر

نشان دهیم ،خواهیم داشت:
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M-

0

در مسائل برای بیان جهت یک بردار قواعد بسیاری وجود دارد .یکی از ساده ترین قواعد تعیین جهت
به صورت زیر است:
نیروی  4نیوتن از چپ به راست به جسمی وارد می شود.
بالنی به سرعت  60کیلومتر بر ساعت به طرف باال در حرکت است.
همچنین از دیگر راه های نمایش جهت یک بردار ،استفاده از جهت های اصلی شمال ،جنوب ،غرب و شرق
است .ولی اگر برداری دقیقاً در راستای یکی از این جهات قرار نگیرد ،چگونه باید جهت آن بردار را مشخص
نمود؟ برای پاسخ به این سؤال به مثال زیر توجه کنید.
مثال

جهت بردارهای خواسته شده را مشخص کنید.
الف) بردار نیرو
پاسخ:
با توجه به شکل ،شخص بردار نیرویی به اندازه
 10نیوتن و تحت زاویه  30درجه باالی افق به
جعبه وارد می کند.

ب) بردار سرعت

km
در شکل زیر ،خودرویی با سرعت
60
h

در جهت  530جنوب شرق در حال حرکت است.

N

F = 10N

30°

W

E
S

530
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جهت هر یک از پیکان های ترسیم شده را با استفاده از قواعد گفته شده مشخص کنید.
400

N
W

E

600

S

(پ)
نکته

(ب)

(الف)

کمیت
با توجه به قواعدی که در باال به آن اشاره گردید ،می توان نتیجه گرفت که برای رسم یک ّ
برداری ،باید مراحل زیر انجام شود:
کمیت برداری در نظر بگیرید.
١ـ مقیاسی را برای رسم آن ّ
کمیت با مقیاس در نظر گرفته شده ،تعیین کنید.
کمیت را با مقایسۀ اندازه آن ّ
٢ـ طول بردار معرف آن ّ
کمیت را رسم کنید.
٣ـ بر اساس جهت داده شده و با توجه به قواعد رسم بردارها ،بردار آن ّ
١ـ4ـ ٢قواعد جمع برداری :همان گونه که قب ً
کمیت های نرده ای مانند دما،
ال گفته شد ،بر خالف ّ
کمیت های برداری،
انرژی ،مسافت و  ...که برای جمع و تفریق از قواعد جبری پیروی می کنند ،برای تعیین ّ
کمیت ها باید برای جمع و تفریق با یکدیگر
عالوه بر اندازه و یکای مناسب ،تعیین جهت نیز الزامی است .این ّ
کمیت برداری نیز لحاظ شده باشد.
از دستورهایی پیروی کنند که در آن جهت ّ
کمیتی برداری است .فرض کنید شما بر روی یک مسیر مستقیم ،دو قدم
برای مثال می دانیم جابه جایی ّ
به طرف شرق برداشته اید و سپس سه قدم دیگر در همان جهت بر می دارید ،در آن صورت اگر از شما بپرسند
که از نقطه شروع تا پایان حرکت چند قدم برداشته اید خواهید گفت پنج قدم به طرف شرق .اگر بخواهیم
جابه جایی های شما را با بردار نمایش دهیم ،خواهیم داشت:
N
E

=
=

W
S

 5قدم

 3قدم

+

 2قدم

حال شرایط دیگری را در نظر بگیرید .اگر شما یک قدم به طرف شرق برداشته و سپس یک قدم به طرف
غرب بردارید ،جابهجایی شما صفر خواهد بود در حالیکه شما به اندازه دو قدم مسافت پیمودهاید ،در نتیجه
خواهیم داشت:
N
W

E

=

=0

+

 1قدم  1قدم

S

با این مثال ،بردار برایند را این گونه تعریف می نماییم:
بردار برایند چند بردار ،برداری است که اثر آن به تنهایی مشابه حالتی است که تمامی آن بردار ها همراه
→
→
→
با هم اثر کنند .اگر بردار برایند دو بردار  Aو  Bرا با بردار  Rنمایش دهیم ،خواهیم داشت:
→

→

→

R = A+ B
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تجربه کنید

یک مسابقۀ طناب کشی میان دو گروه از هم کالسی های خود ترتیب دهید و پس از پایان بازی و
معلوم شدن گروه برنده ،دربارۀ بزرگی بردار برایند نیرو های گروه برنده و بازنده ،با یکدیگر مشورت کرده
و نتیجه را به کالس ارائه دهید.

تمرينکنيد

تصور کنید که بر روی یک مسیر مستقیم ،ابتدا  10متر به طرف راست حرکت کرده اید و سپس از
همان نقطه 2 ،متر به طرف چپ حرکت می کنید ،در پایان شما چند متر جابه جا شده اید و در این حرکت
چقدر مسافت پیموده اید؟
کمیت های برداری را با جزئیات بیشتری و
حال که با مفهوم
ِ
جمع برداری آشنا شده اید ،می توان قواعد جمع ّ
برای موقعیت های پیچیده تری (مث ً
ال حرکت در راستاهای متفاوت) شرح داد .برای این منظور به شرح دو روش
جمع هندسی بردارها که عبارت اند از جمع برداری به روش چند ضلعی و به روش متوازی االضالع می پردازیم.
کمیتهای برداری
الف) جمع ک ّمیتهای برداری به روش چندضلعی :یکی از روشهای استاندارد جمع ّ
کمیت برداری روبهرو میشویم .البته
روش چندضلعی است .این روش مخصوص زمانی است که با بیش از دو ّ
از این روش برای جمع دو بردار نیز میتوان استفاده کرد که در این صورت آن را «روش مثلثی» مینامیم .برای
جمع چند بردار به روش چندضلعی مراحل زیر را طی خواهیم کرد:
 1برداری هم سنگ 1با بردار اول رسم می کنیم.
 2از انتهای بردار اول برداری هم سنگ با بردار دوم را رسم می کنیم و این عمل را تا آخرین بردار ادامه می دهیم.
 3در این صورت بردار برایند این بردارها از لحاظ هندسی ،برداری است که از ابتدای بردار اول شروع
می شود و به انتهای بردار آخر ختم می گردد.
 4اگر در ترسیم بردار ها ،روش اشاره شده در مورد تعیین مقیاس را اجرا کنیم ،در آن صورت با اندازه گیری
کمیت برداری را به دست آورد.
طول بردا ِر برایند می توان اندازۀ آن ّ
برای درک بهتر این روش به مثال زیر دقت کنید.

مثال

تصور کنید که می خواهید از منزل خود برای خرید به یک فروشگاه بروید .برای این منظور شما
ابتدا به اندازۀ  6کیلومتر به طرف شمال حرکت کرده اید و سپس به اندازه  12کیلومتر به طرف شرق و
در نهایت به اندازه  5/5کیلومتر در جهت  45درجه جنوب غرب حرکت کرده و به فروشگاه می رسید.
در این صورت مسافت پیموده شده در کل حرکت و جابه جایی کل انجام شده توسط شما به صورت زیر
محاسبه می شود:
کمیتی نردهای است و از قواعد جمع جبری
مسافت طی شده :همانطور که میدانید ،مسافتّ ،
(ریاضی) پیروی میکند ،در نتیجه برای محاسبۀ مسافت طی شده تنها باید تمامی مسافتهای طی شده را
بدون در نظر گرفتن جهت با یکدیگر جمع کنیم:
d  =  6  +  12  +  5/5  =  23/5 km

1ـ برداری هم اندازه ،هم راستا و هم جهت با یک بردار را هم سنگ آن بردار می نامیم.
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جابه جایی کل انجام شده:
B
همان طور که می دانید ،جابه جایی کل،
45°
جمع برداری جابه جایی های انجام شده
5 /5 km
6km
است .در این صورت با استفاده از دستور
جمع برداری به روش چند ضلعی،
C
خواهیم داشت:
H
بردار  HCبردار براین ِد سه بردار
جابه جایی  AB ،HAو  BCاست .در نتیجه طول آن برابر با جابه جایی کل انجام شده توسط شما
است .برای رسم این بردار ها هر دوخانه کاغذ شطرنجی را معادل  2کیلومتر جابه جایی در نظر گرفته ایم
(مقیاس   انتخابی در این شکل تقریبی است) در نتیجه با اندازه گیری طول بردار برایند و مقایسه آن با
مقیاس انتخابی خواهیم داشت:
12 km

A

N

W

E

S

N

W

E

S

2km
2km × 3 / 6 cm
= 7 / 2km
=→x
x
1 cm

=

(1cmطول دوخانه)

3 / 6cm

تمرينکنيد

تصور کنید برای جابه جایی میان دو نقطه ،ابتدا به اندازه  3کیلومتر به طرف شرق و در ادامه ،به اندازه
 4کیلومتر به طرف شمال حرکت کرده اید .با استفاده از کاغذ شطرنجی و تعیین یک مقیاس مناسب،
اندازه جابه جایی کل صورت گرفته و جهت آن را با استفاده از روش چند ضلعی و به کمک خط کش و
نقاله ،به دست آورید.

فکرکنید

به نظر شما با یادآوری روش فیثاغورس در ریاضیات چگونه می توانیم اندازه بردار جابه جایی برایند در
تمرین باال را بدون استفاده از خط کش و مقیاس به دست آوریم؟
ب) روش جمع هندسی دو بردار به شیوۀ متوازی االضالع :از این روش معموالً برای جمع دو بردار
استفاده می شود و در صورتی که با بیش از دو بردار مواجه گردیم ،بهتر است از روش قبل استفاده کنیم .برای
آشنایی بهتر با این روش به مثالی که در ادامه آمده است ،توجه کنید.

مثال
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تصـو ر کنید شـما و دوسـتتان بـرای جابه جا
کـردن یک جـعبه توسط دو ریسمان ،مطابق شکل
نیروهای  4و  5نیوتن را به جعبه وارد نموده اید ،در
آن ص ورت همان طور که خواهید دید جعبه نه در
جهت نیروی  4نیوتن حرکت می کند و نه در جهت
نیروی  5نیوتن .بلکه این جعبه در راسـتای نیـروی
بـرایـنـد ایـن دو نیرو جـابه جا خواهـد شد! برای
محاس بۀ اندازه و جهت این نیروی برایند به روش

4N

=F2

30°
F1 = 5N

فيزيک و اندازه گیری

متوازی االضالع به صورت زیر عمل خواهیم کرد:
1ـ ابتدا هم سنگ دو بردار را از یک نقطه رسم
می کنیم و خط چین ها را نیز رسم می کنیم تا یک
4N
0
30
متوازی االضالع تشکیل شود .در آن صورت بردار
برایند برداری است که از ابتدای دو بردار شروع و به
5N
محل برخورد نقطه چین ها ختم می شود.
2ـ همان گونه که مشاهده می کنید ،برای رسم هر
بردار از این مقیاس که هر  1/2سانتی متر معادل  2نیوتن باشد ،استفاده کرده ایم .در نتیجه با توجه به اینکه
طول بردار برایند به دست آمده در این شکل تقریباً معادل  4/8سانتی متر شده است ،در آن صورت اندازۀ این
نیرو تقریباً معادل  8نیوتن خواهد بود.
N

W

E

S

1 / 2 cm 4 / 8cm
=
→ x = 8N
x
2N

3ـ برای محاسبه جهت نیروی برایند نیز کافی است به کمک نقاله ،زاویه آن را با راستای افق (یعنی
بردار  5نیوتنی) رسم تصویر با قرار دادن نقاله اندازه بگیریم ،که در این صورت تقریباً معادل  13درجه
باالی افق ،یعنی در جهت شمال شرق خواهد بود.

4N
0

13
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فکرکنید

5N

با استفاده از قواعد جمع هندسی برداری نشان دهید بردار برایند حاصل از هر دو روش متوازی االضالع
و چندضلعی با یکدیگر برابر می باشد و این دو روش معادل یکدیگرند.
→

→

همان گونه که در درس ریاضی پایۀ هشتم خوانده اید ،منظور از بردار  - aبرداری قرینۀ بردار  aاست،
→
یعنی برداری هم راستا ،هم اندازه ولی در خالف جهت بردار  . aدر این صورت هنگامی که گفته می شود،
→

→

→

→

حاصل عبارت  b − aیعنی تفاضل بردار  bاز  aرا به دست آورید به لحاظ ریاضی به چه معنی است؟
با توجه به پاسخ خود به سؤال باال و روش های هندسی جمع بردارها ،چه راهی را برای تفاضل هندسی
دو بردار پیشنهاد می دهید؟
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جمعبندی ـ نقشه مفهومي
علم فیزیک
در اين کتاب تقسيم
مي شود به

مکانیک کالسیک

الکترومغناطیس

ترمودینامیک

مانند

مانند

مانند

بار الکتریکی ،جریان
الکتریکی و ...

مکان ،زمان ،حرکت،
نیرو و ...

فرایند ذوب ،انجماد،
گرما ،فشار... ،

نيازمند

استاندارد

نيازمند

نسبت دادن عدد به

در جهان شمول ترین حالت
تعیین می شود توسط

دستگاه بین المللی
یکاها

اندازه گیری

باید داشته باشد

وسایل اندازهگیری

یکا

اندازه شان مقایسه
می شود با اندازة

تعيين مي کند يکا و
استاندارد

دقت
صحت
ّ

کمیت ها
تقسيم مي شوند به

کمیتهای اصلی
ّ

به دست ميآيند از

کمیتهای فرعی
ّ
مانند

شامل

سرعت

جرم زمان طول شدت جریان الکتریکی دما

...

نیرو چگالی

به عنوان مثال بهدست
ميآید از
تقسيم مي شوند به

کمیت های نرده ای
کمیت های برداری
ّ
ّ
تعيين ميشوند

تنها با اندازه و یکای
مناسب

پيروي مي کنند

از قواعد جمع جبری
(ریاضی)

تعيين ميشوند

پيروي مي کنند

از قواعد
جمع برداری

توسط اندازه و یکای
مناسب و همچنین جهت

شامل روشهاي هندسي
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چند ضلعی

متوازیاالضالع

فيزيک و اندازه گیری

چند پرسش
1ـ یکای حجم در  SIچیست؟ تصور کنید شخصی ادعا می کند که می توان حجم یک استوانه به ارتفاع  hو
شعاع  rرا از رابطۀ  πr3hمحاسبه کند .با توجه به پاسخ خود در قسمت اول ،توضیح دهید که چرا این رابطه
نمی تواند درست باشد؟
کمیت مورد
2ـ با توجه به پاسخ پرسش  ،1آیا می توان این گونه ادعا کرد اگر هر رابطه ای از لحاظ یکا با ّ
محاسبه همخوانی داشته باشد ،رابطۀ درستی است؟ پاسخ خود را توضیح دهید و برای آن دلیل بیاورید.
3ـ به نظر شما منظور از نصب تابلوهای مشابه شکل روبه رو در کنار جاده های
کمیت های برداری دارد؟
بیرون از شهر چیست؟ این موضوع چه ارتباطی با ّ

4ـ اعداد زیر را برحسب اندازه از بزرگ ترین تا کوچک ترین مقدار منظم کنید:
 0/032 kgو  15 gو  2/7×105 mgو   8 G gـ4/1×10

و

2/7×10 µ g
8

g

5ـ سه هنرجو چگالی یک تکه فلز را سه بار اندازه گیری نموده اند .چگالی واقعی این قطعه 11/34 3
cm
است .با در نظر گرفتن اندازه های به دست آمده برای هر هنرجو ،نتایج حاصل شده برای کدام هنرجو دقیق و
برای کدام هنرجو صحیح و برای کدام هنرجو هم صحیح و هم دقیق است؟
g
g
g
1ـ افشین ،11/35 3 ،11/32 3 :
3
cm
cm
cm
g
g
g
2ـ آرش11/42 3 ،11/44 3 ،11/43 3 :
cm
cm
cm
g
g
g
3ـ سروش11/55 3 ،11/34 3 ،11/04 3 :
cm
cm
cm

11/33

6ـ به نظر شما می توان دو بردار با طول های متفاوت یافت که جمع برداری آنها صفر شود؟ در مورد سه بردار
چطور؟ (پاسخ خود را با رسم شکل توضیح دهید)
→

→

→

7ـ به نظر شما اگر  C = A + Bباشد ،تحت چه شرایطی برابر با  C=A+Bخواهد بود؟
چند مسئله
1ـ تبدیل یکاهای زیر را انجام دهید.
ft
m
?=
s
s

250

10inch= ? cm

g
kg
=? 3
3
cm
m

7/2

2ـ گالن از یکا های مرسوم حجم به حساب می آید که معادل  3/78لیتر است .بر این اساس ،تبدیل خواسته
شده زیر را انجام دهید.
gal
lit
?=
h
s

100
25

3ـ یک قوطی رنگ با حجم 3 m3ـ 7/5×10دیواری به مساحت سطح  25 m2را می پوشاند .ضخامت رنگ بر
روی دیوار بر حسب سانتی متر چقدر خواهد بود؟
4ـ ویتامین  Dیکی از ویتامین های ضروری بدن است که برای جذب کلسیم ،رشد استخوان ها و کارکرد بهتر
و مؤثرتر سیستم ایمنی بدن و  ...به آن نیاز داریم .میزان استاندارد مصرف ویتامین  Dدر هر روز برابر 15mg
است .١اگر بخواهیم این میزان از ویتامین  Dرا تنها از طریق مصرف یک قرص مولتی ویتامین که حاوی Iu ٢
 ٢٠٠ویتامین  Dاست ،به دست آوریم ،به نظر شما چند عدد از این قرص را باید در طول روز مصرف کنیم؟
((1IU = 0/025mg
5ـ با استفاده از قواعد هندسی جمع دو بردار نشان دهید جمع برداری از خاصیت جابه جایی (همانند
جمع جبری) پیروی می کند:
→

→

→

→

A + B = B+ A

6ـ شخصی فاصله میان محل زندگی و محل کار خود را به صورت زیر می پیماید .اگر کل این جابه جایی در
مدت  25دقیقه انجام گرفته باشد،

3km
5km
m
4k

45°

الف) اندازه جابه جایی این شخص را با رسم برداری و تعیین مقیاس بر روی کاغذ شطرنجی به دست آورید.
km
ب) اندازه سرعت شخص چند
h

بوده است؟

7ـ یکی از کاربردهای عملی قواعد جمع برداری
را می توان در پرواز و هدایت هواپیماها مشاهده
نمود .خلبان ها می بایست در طول پرواز تحت هر
شرایط اندازه و جهت بردار سرعت هواپیما را در
جهت مقصد حفظ نمایند که این موضوع با استفاده
از قواعد جمع برداری و البته به کمک سیستم
ناوبری الکترونیکی هواپیما صورت می پذیرد .حال
بر اساس شکل های روبه رو و با استفاده از قواعد
برداری نشان دهید چه تغییری در وضعیت حرکت
هواپیما در اثر وزیدن باد رخ می دهد و خلبان باید
چه تغییری در وضعیت حرکت خود بدهد؟

150 km
h

150 km
h

30 km
h
سرعت وزش باد

30 km
h
سرعت وزش باد

١ـ پیشنهاد می شود در رابطه با منابع طبیعی ویتامین  Dدر مواد غذایی که در طول روز مصرف می کنید ،تحقیق انجام دهید.
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پروژۀ پایانی
همان طور که در ابتدای بحث اشاره شد ،برخی از یکاهای اندازه گیری طول در قدیم بر اساس طول بخش هایی
از بدن انتخاب شده اند .برای مثال طول بند انگشت شست معادل  1اینچ و یا اندازۀ کف پا معادل یک فوت
حساب می شود .با در نظر گرفتن این معادل ها ،مطلوب است:
الف) رابطۀ تبدیل میان یارد و اینچ را بر حسب اندازۀ بند انگشت شست دست و فاصلۀ نوک بینی تا نوک
انگشت میانی خود به دست آورید.
ب) رابطۀ میان فوت و اینچ را به شیوۀ باال محاسبه کنید.
ج) رابطۀ میان یارد و فوت را به شیوۀ باال محاسبه کنید.
د) اکنون روابط به دست آمده در سه قسمت نخست خود را با هم کالسی های خود در میان بگذارید و
همچنین مقدار دقیق این تبدیالت را مقایسه کنید .از این مقایسه چه نتیجه ای خواهید گرفت؟ به نظر شما
کمیتی اهمیت دارد؟
چرا داشتن یک استاندارد مناسب برای اندازه گیری هر ّ

27

یادداشت
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مکانیک

فصل دوم

مکانیک
چرا برخی ماشین های مسابقه در پایان مسیر
حرکت چتر عقب خود را باز میکنند؟

حرکت ،جابه جایی و
سرعت

نیرو ،شتاب و قوانین
حرکت

حرکت یکنواخت و
حرکت شتابدار

نیروی وزن و نیروی
عمودی تکیه گاه

نیروی اصطکاک
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از دیدگاه گالیله

از دیدگاه ارسطو

شکل  1-2گالیله با آزمایش نشان داد که در
غیاب مقاومت هوا گلوله های کوچک سبک و
سنگین با هم سقوط می کنند.

شکل  2-2نمونه ای از دستگاه هایی که گالیله
برای آزمایش بر روی حرکت اجسام به کار می برد.

مکانیک یکی از قدیمیترین و آشناترین شاخه های علم فیزیک است .این شاخه
با اجسام در حال سکون یا در حال حرکت و همچنین شرایط سکون و حرکت آنها
تحت تأثیر نیرو ها سروکار دارد .قوانین مکانیک به بررسی حرکت در تمام گسترۀ
جهان   هستی ،از الکترون ها در اتم گرفته تا سیارات در فضا و حتی کهکشان های
دوردست می پردازد .مکانیک توضیح می دهد که چرا اجسام حرکت می کنند و یا اینکه
جسم در وضعیت معینی چگونه حرکت خواهد کرد و این حرکت را چگونه می توان
توصیف کرد .علم مکانیک را می توان به دو بخش تقسیم کرد :سینماتیک و دینامیک.
سینماتیک به توصیف حرکت اجسام و مسیر آنها ،بدون توجه به نیروهایی
که این حرکت را ایجاد کرده اند می پردازد و با مفاهیم مکان ،سرعت ،شتاب ،زمان و
روابط بین آنها سروکار دارد .دینامیک به نیروهایی که موجب تغییر حرکت یا تغییر
خواص دیگر از قبیل شکل و اندازۀ اجسام می شوند ،می پردازد .این بخش از مکانیک
ما را به مفاهیم نیرو و جرم و قوانین حاکم بر حرکت اجسام هدایت می کند .در زمان
ارسطو فرایند فکری مربوط به مکانیک گسترش سریعی پیدا کرد .اما از قرن هفدهم
به بعد بود که مکانیک توسط گالیله ،1هویگنس 2و نیوتن 3به درستی پایه گذاری شد.
ارسطو معتقد بود که برخی حرکت ها در طبیعت اجسام وجود دارد ،دود به
خاطر سبکی باال می رود و تخته  سنگ های بزرگ به خاطر سنگینی سقوط می کنند،
همچنین حرکت ستارگان در آسمان شب به طور طبیعی رخ می دهد .در مقابل حرکت
طبیعی ،برخی دیگر از حرکت ها اجباری است و به وسیلۀ هل دادن و کشیدن اجسام
رخ خواهد داد ،یعنی اجسامی که حرکت غیر طبیعی دارند حتماً کشیده یا هل داده
شده اند ،ارسطو بر این باور بود که قوانین طبیعت را تنها می توان از طریق استدالل
منطقی کشف کرد .ادعاهای ارسطو برای نزدیک به  2000سال ادامه داشت ،ادعای
اول او این بود که اجسام سنگین همواره سریع تر از اجسام سبک حرکت می کنند و
ادعای دوم برای اینکه حرکت جسم ادامه پیدا کند ،باید نیروی خارج از جسم مداوم
بر آن اثر کند .این ادعاهای ارسطو در قرن هفدهم میالدی توسط گالیله رد شدند،
گالیله بر این باور بود که آزمایش های تجربی برای کشف قوانین طبیعت بر باورهای
ذهنی و استدالل های منطقی برتری دارند .او به باالی برج مشهور و کج پیزا رفت
و دو جسم با جرم های مختلف را ر ها کرد و نشان داد در غیاب مقاومت هوا آن دو
با    هم سقوط خواهند کرد (شکل  .)1-2گالیله توانست ایده های انقالبی خود را به
وسیلۀ آزمایش های گوناگونی که با حرکت توپ روی سطح شیب دار با زاویه های
مختلف انجام می داد به اثبات برساند ،او از این آزمایش ها چنین نتیجه گرفت که
برای حرکت مداوم یک جسم لزومی به وارد کردن دایمی نیرو بر آن نیست .در یک
بیان ساده می توان نیرو را هل دادن یا کشیدن در نظر گرفت .گالیله نشان داد اگرچه
برای شروع حرکت نیاز به وارد کردن نیرو وجود دارد ولی در غیاب اصطکاک ،برای
ادامه حرکت جسم نیازی به وارد کردن نیرو نیست(شکل 2ـ.)2
 Christian Huygensـ2
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					1- Galileo Galilei
 Isaac Newtonـ3
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تجربه کنید

شما هم می توانید آزمایش گالیله را تجربه کنید .یک سیب و یک برگ کاغذ بردارید .باالی پله ها
بایستید (یا هرجایی که از سطح زمین ارتفاع داشته باشد) سپس دو تجربه زیر را انجام دهید:
الف) با دو دست برگه کاغذ و سیب را در یک ارتفاع مشخص باالی سرتان نگه داشته و هم زمان هر
دو را ر ها کنید.
ب) کاغذ را مچاله کنید و آن را هم زمان با سیب در یک ارتفاع مشخص باالی سرتان نگه داشته و
هم زمان هر دو را ر ها کنید .آیا تفاوتی در دو تجربه مشاهده می کنید؟
در درس علوم تجربی پایۀ نهم با برخی از کمیت های مربوط به حرکت و همچنین قوانین حرکت آشنایی
پیدا کرده اید .در این فصل ضمن آشنایی بیشتر با این کمیت ها با برخی از انواع حرکت نیز آشنا خواهید شد،
همچنین با گستردگی بیشتری به بررسی قوانین حرکت و نیرو ها می پردازیم.

2ـ  1حرکت
خداوند متعال در ده ها آیه از قرآن کریم به نشانه های رحمت خود از جمله حرکت اشیا در طبیعت اشاره
کرده است 1.اگر به پیرامون خود نگاه کنید ،حرکت را به گونه های مختلف در همه جا خواهید دید ،مثل
حرکت یک قطار تندرو روی خط ریل مستقیم ،حرکت خمیدۀ توپ بسکتبال در هنگام پرتاب ،حرکت پیچیده
یک برگ و حرکت چرخشی آب در هنگام خروج از آب پاش (شکل 2ـ .)3برخی حرکتها که در باال به آنها
اشاره شد پیچیده و برخی دیگر ساده هستند .بهتر است از حرکت های ساده تر شروع کنیم و با آنچه که در
بررسی حرکت های ساده می آموزیم ،می توانیم آموخته های خود را به موارد پیچیده تر نیز گسترش دهیم.
برخی حرکت ها در طبیعت هم زیبا و هم نشانه هایی از خالق زیباییها هستند.

شکل  3-2نمونه هایی از انواع حرکت

توضیح یک حرکت همواره به مکان و زمان وابسته است ،برای توصیف و شناخت حرکت شما همواره باید
معین در چه مکانی قرار دارد؟ سرعت و شتاب آن
بتوانید به این سؤال پاسخ دهید که جسم در یک لحظۀ ّ
چقدر است؟ در این صورت است که می توانید حرکت آن را توصیف کنید ،در ادامۀ درس علوم تجربی پایۀ نهم،
در این فصل ضمن یادآوری کوتاه از مفاهیم مکان ،سرعت و شتاب ،شما را با نمودار مسیر حرکت ،حرکت های
یکنواخت و شتاب دار و قوانین حرکت و نیروها آشنا خواهیم کرد که بتوانید حرکت اجسام روی خط راست
را بهتر بشناسید و آن را توصیف کنید.
1ـ سورۀ مبارکه روم ،آیه 46؛ سورۀ مبارکه فاطر ،آیۀ .9
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بردار مکان :همان گونه که در درس علوم تجربی پایۀ نهم آموختید ،موقعیت هر جسم را می توان در
لحظه های مختلف حرکتش توسط بردار مکان نشان داد ،برداری که از مبدأ مختصات به مکان جسم رسم شده
است را بردار مکان جسم می نامیم .طول این بردار ،فاصله جسم تا مبدأ را مشخص می کند.
بردار جابه جایی :برداری که نقطه شروع حرکت هر جسم را به نقطه پایان حرکت آن وصل می کند ،بردار
جابه جایی آن جسم می گویند (شکل2ـ.)4

2500

1200

بردار

جابه جايي

شکل  4-2تفاوت بين مسافت و جابه جايي

اگر مکان جسم در نقطه شروع حرکت را با نماد x iو مکان جسم در انتهای حرکتش را با نماد  x fنمایش
دهیم ،برای اندازۀ جابه جایی روی خط راست خواهیم داشت:1
∆ x = xf - x i

()1-2

زمانی را که جسم در شروع حرکتش قرار دارد  t iو زمانی را که جسم در پایان حرکتش قرار دارد tf
نام گذاری می کنیم ،تفاضل این دو مقدار را یک بازه زمانی می نامیم و آن را با نماد  ∆ tنمایش می دهیم ،رابطه

ریاضی بازه زمانی به صورت رابطه 2ـ 2تعریف می شود.

∆ t = tf -ti

(2ـ)2

شکل 2ـ   5مسیر حرکت را برای دونده ای نشان می دهد که در مدت زمان  20ثانیه از مکان  5متری مبدأ
تا مکان  25متری مبدأ جابه جا شده و اندازه بردار جابه جایی حرکت او  20متر است.
tf =22s

t =0s

ti =2s

∆x
xf
xi

30

25

20

15

10

5

شکل 5 -2دونده در مکان ها و لحظه های مختلف نشان داده شده است
1ـ از حرف اول کلمه های  initialبه معنی اولیه و  finalبه معنی نهایی استفاده کرده ایم.
32

0

مکانیک

2ـ 2نمودار مسیر حرکت و مفهوم سرعت
حرکت یک دونده در مسیر مستقیم ،یک مثال ساده از حرکت
روی خط راست است .یکی از راه ها برای نمایش دادن حرکت این
دونده تهیۀ عکس هایی است که در بازه های زمانی مساوی ،مکان
دونده را مشخص می کند (همانند شکل های 2ـ 6و 2ـ .)7فرض
کنید دوربین را عمود بر جهت حرکت دونده ،ثابت نگه داشته اید
و در حین حرکت در مکان های مختلف از دونده عکس گرفته اید.
شکل 7-2عکس های گرفته شده از این دونده را در زمان های
مختلف نشان می دهد .شما در این عکس پنج تصویر پشت سر
هم از این دونده را مشاهده می کنید که در بازه های زمانی مساوی
گرفته شده اند .به این عکس ،نمودار مسیر حرکت می گوییم.

شکل  6-2نمودار مسیر حرکت برای
ورزشکاری که در حال پرش است.

شکل  7-2نمودار مسیر حرکت یک دونده در بازه های زمانی مساوی

مکان دونده در هر لحظه را می توان با یک نقطه روی شکل مشخص کرد ،می توانید قبل از گرفتن عکس
روی زمین و در طول مسیر حرکت دونده وسیله اندازه گیری طول ،مانند متر نواری قرار دهید ،این متر نواری
مکان جسم را پس از عکس برداری به شما نشان خواهد داد .با استفاده از نمودار مسیر حرکت شما توانسته اید
مکان حرکت را اندازه بگیرید ،آیا این اطالعات برای به دست آوردن سرعت اجسام قابل استفاده است؟
تجربه کنید

با استفاده از نرم افزار  ، Motion Shotنمودار مسیر حرکت خود و یا هم کالسی هایتان را تهیه کنید.

در درس علوم تجربی پایۀ نهم با مفهوم تندی متوسط و لحظه ای آشنا شده اید ،در اینجا از کمیت سرعت
نام می بریم ،این کمیت جهت و اندازه تغییر مکان جسم نسبت به زمان را نشان می دهد .همان گونه که در
فصل  1اشاره گردید ،سرعت کمیتی برداری است .به حاصل تقسیم جابه جایی به بازۀ زمانی که این جابه جایی
اتفاق افتاده است سرعت متوسط حرکت می گوییم .سرعت متوسط را با  vنمایش داده و یکای اندازه گیری
آن ( mمتر بر ثانیه) است .در این صورت اندازه سرعت متوسط را می توان توسط رابطه 2ـ 3به دست آورد:
s

()3-2

x f − x i ∆x
=
∆t
tf − ti

=v
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2ـ 3تعادل اجسام

در کتاب های علوم تجربی سال های گذشته با مفهوم نیرو آشنا شده اید .وقتی توپ را شوت یا آن را متوقف
می کنید در حال وارد کردن نیرو به آن هستید .بلند کردن اجسام از روی زمین یا هل دادن آنها ،حرکت کردن
یک چرخ ،بستن یک پیچ ،سوراخ کردن قطعات همه نیازمند وارد کردن نیرو هستند (شکل  .)8-2مفهوم نیرو
معموالً با هل دادن ،کشیدن ،خم کردن ،برش دادن و تغییر سرعت همراه است.

شکل  8-2نمونه هایی از وارد کردن نیرو به اجسام مختلف
نکته



نیرو کمیتی برداری است که با نماد  Fنمایش داده می شود .یکای اندازه گیری آن ( Nنیوتن) است.
در این فصل هرگاه از کلمۀ نیرو استفاده می کنیم منظورمان برایند
نیروهای وارد بر جسم است .در بیشتر اوقات بیش از یک نیرو به جسم
وارد می شود ،به عنوان مثال هنگامی که یک توپ فوتبال را شوت
می کنید ،عالوه بر نیروی وارد شده از طرف پای شما ،نیروهایی مانند
وزن توپ ،اصطکاک سطح زمین بازی و همچنین مقاومت هوا نیز بر
توپ وارد می شوند ،منظور از نیروی وارد شده بر این توپ همان برایند
نیروهایی است که بر توپ وارد می شده و باعث تغییر در وضعیت حرکتی
توپ می شود .همان گونه که در علوم تجربی پایه نهم دیدید ،اگر جسمی
در حال تعادل باشد ،برایند نیروهای وارد بر آن صفر است (شکل .)9-2

شکل  9-2برایند نیروهای وارد بر بادکنک،
هواپیما و کشتی صفر است.
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اسحاق نیوتن

فیزیک دان ،ریاضی دان ،ستاره شناس،
فیلسوفِ انگلیسی بوده است .وی در
سال  ۱۶۸۷میالدی شاهکار خود
«اصول ریاضی فلسفۀ طبیعی» را
به نگارش درآورد .او مفهوم گرانش
عمومی را مطرح ساخت و با تشریح
قوانین حرکت اجسام ،علم مکانیک
کالسیک را پایه گذاشت .از دیگر
کارهای مهم او بنیان گذاری حساب
دیفرانسیل و انتگرال است.

مکانیک

به طور کلی هرگاه جسم ساکن باشد آن را در حال «تعادل استاتیکی» و هرگاه با سرعت ثابت در حال
حرکت باشد آن را در حال «تعادل دینامیکی» می نامیم .در هر دو نوع تعادل ،برایند نیروهای وارد بر جسم
صفر است .در نتیجه شرط تعادل استاتیکی و دینامیکی به صورت زیر است:
()4-2


FT =0

نماد  Tبه کار رفته در رابطه  4-2به معنی جمع برداری یا همان برایند است .این رابطه بیان می کند که
جسم در حال تعادل ،برابر صفر است.
جمع برداری نیروهای وارد شده به
ِ
نکته

سرعت یک کمیت برداری است ،وقتی می گوییم سرعت جسم ثابت است ،یعنی هم اندازه و هم جهت آن
ثابت است.

شکل  10-2صخره ای را نشان می دهد که در حال تعادل استاتیکی است ،شکل  11-2خودرویی را نشان
می دهد که با سرعت ثابت درحال حرکت است ،این خودرو نیز در حال تعادل دینامیکی است.

نیروی تکیه گاه

نیروی جلوبرنده

نیروی اصطکاک

نیروی وزن
شکل  10-2صخره در حال تعادل

شکل  11-2تعادل دینامیکی خودرو

اجسام تمایل دارند تعادل استاتیکی و یا دینامیکی خود را تا زمانی که نیرویی از بیرون به آنها وارد نشود،
حفظ کنند .این گفته بیان قانون اول نیوتن درباره
حرکت اجسام است.
 ١-3-٢قانون اول نیوتن درباره حرکت اجسام:
این قانون که بیشتر به قانون لختی (اینرسی) مشهور
است ،در واقع بیان دیگری از نظر گالیله دربارۀ حرکت
اجسام است .هر جسمی حالت سکون خود را حفظ
خواهد کرد و یا به حرکت با سرعت ثابت بر روی خط
راست ادامه خواهد داد ،مگر اینکه تحت تأثیر نیروی
شکل  12-2تا زمانی که به جسم نیرویی وارد نشود به
خارجی قرار گیرد (شکل .)12-2
حرکت یکنواخت روی خط راست ادامه می دهد.
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نکتـۀ کلیـدی در ایـن قانون مفهوم ادامه داشـتن اسـت .جسـم اگر در حال سـکون باشـد همچنان تمایل
دارد سـاکن بمانـد .همچنیـن جسـمی که در حـال حرکـت بـر روی مسـیری مسـتقیم اسـت ،تـا زمانـی که
براینـد نیروهـای خارجـی وارد بـر آن صفر باشـد ،به حرکت با سـرعت ثابت در مسـیر مسـتقیم ادامه خواهد
داد ،همان طـور کـه کاوشـگرهای فضایـی در فضـای میان سـتارگان بـدون تغییـر در اندازه و جهت سـرعت،
حرکـت می کنند.
این ویژگی اجسام را که در مقابل تغییر سرعت از خود مقاومت نشان می دهند ،لختی (اینرسی) می نامند.
همـه اجسـام دارای «   لختـی» هسـتند و مقـدار ایـن لختـی به جرم جسـم بسـتگی دارد .هر انـدازه جرم
یک جسـم بیشـتر باشـد ،لختی آن نیز بیشـتر خواهد بود ،به بیان سـاده جرم معیاری برای مقاومت جسـم
در مقابل تغییر سـرعت اسـت.
بیشتر بدانید

تحقیقات نشان داده است که پشتی سر صندلی های خودرو در هنگام
تصادفات و برخوردهای ناگهانی ،تا  40درصد از آسیب های وارده بر گردن و
ستون فقرات سرنشینان به دلیل تغییر وضعیت های ناگهانی ناشی از لختی،
می کاهد .در شکل مقابل فاصلۀ مناسب پشت سر نشان داده شده است.

فکرکنید

تصور کنید درون یک اتوبوس در حال توقف ایستاده اید ،ناگهان اتوبوس
شروع به حرکت می کند و شما به طرف عقب پرتاب می شوید .به نظر شما
این اتفاق چه ارتباطی به قانون اول نیوتن دارد؟

تجربه کنید

آزمايشکنيد
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مطابق شکل سکه ای را روی یک تکۀ مقوا قرار دهید و آن را روی دهانۀ
لیوان بگذارید ،سعی کنید به مقوا ضربه بزنید .چه اتفاقی می افتد؟

وزنه ای به جرم  250گرم را مطابق شکل به وسیله نخ نازکی به سقف
یا روی دستگاه پایه و گیره آویزان کنید .یک بار نخ را سریع به سمت پایین
بکشید و بار دیگر نخ را به آرامی بکشید .در اجرای هر بار این آزمایش چه
چیزی مشاهده می کنید؟ نتیجۀ هر حالت آزمایش را با دلیل توضیح دهید.

5-10 cm

مکانیک

 2-3-2حرکت یکنواخت :همان گونه که اشاره شد،
خودرو شکل  11-2در حال تعادل دینامیکی است و حرکتش
ِ
حرکت
با سرعت ثابت انجام می گیرد ،این گونه حرکت ها را
یکنواخت روی خط راست می نامیم .در حرکت یکنواخت،
اندازه و جهت بردار سرعت لحظه ای متحرک ،در تمام لحظات
یکسان است (شکل  .)13-2سرعت لحظه ای سرعت جسم در
هر لحظه است که آن را با نماد  vنمایش می دهیم و یکای
اندازه گیری آن ( mمتر بر ثانیه) است .در این نوع حرکت

شکل  13-2حرکت قطار بين دو ايستگاه در یک
مسیر مستقیم ،ح رکت يکنواخت است .اين قطار
در حال تعادل ديناميکي است.

s

اندازۀ سرعت لحظه ای و اندازۀ سرعت متوسط باهم برابرند
(چرا؟) ،در نتیجه داریم:
∆x
∆t

()5-2

=v=v⇒v

در رابطه 2ـ     5اگر مکان را در لحظه صفر برابر با  xºو مکان متحرک را  tثانیه پس از شروع حرکت با x
نمایش دهیم (شکل  ،)14-2رابطه زیر به دست می آید:
()6-2

x = vt + xº

رابطه  6-2را معادلۀ مکان ـ زمان (حرکت) برای حرکت یکنواخت می نامیم.
t=0

t
)x(m
x

x=0

x1

شکل  14-2نمودار مسیر حرکت یکنواخت
نکته

حرکت یکنواخت:
1ـ فاصله متحرک از مبدأ مکان ( )xاز رابطۀ  x = vt + xºبه دست می آید.
m
2ـ در این رابطه مکان بر حسب متر ( )mو سرعت بر حسب (
s

مثال

) و زمان بر حسب ( )sجاگذاری می شود.

نمودار زیر ،مسیر حرکت خودرویی است که با سرعت ثابت در یک مسیر مستقیم در حال حرکت است.
اگر فاصله زمانی بین هر دو نقطه یک ثانیه باشد:
)(m
160

140

120

100

80

60

40

20

0

الف) معادله مکان ـ زمان حرکت را به دست آورید.
ب) با توجه به معادله مکان ـ زمان محاسبه کنید که خودرو چند ثانیه پس از شروع حرکت به اندازه
 200متر جابه جا شده است.
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پاسخ :با توجه به اطالعات نمودار مسیر حرکت مکان اولیه خودرو  20متری مبدأ بوده است ،و می توان
سرعت متوسط (که برابر با سرعت لحظه ای می باشد) آن را محاسبه کرد:
t i = 0s , x i = 20m 
x f − x i ∆x 60 m − 20 m
m
=
=
= 20
= ⇒ v = v
t f = 2s , x f = 60m 
tf − ti
∆t
s
2s −0

با توجه به معادله  6-2خواهیم داشت:
ب) با توجه به معادله 2ـ 1می توان نوشت:

x0 = 20m

m  ⇒ x = vt + x0 ⇒ x = 20t + 20
v = 20 
s 
∆x = x f − x i ⇒ 200 m = x f − 20 m ⇒ x f = 220m

m
t + 20m ⇒ t = 10s
s
مثال

x = vt + x0 ⇒ 220m = 20
V=0/5m/s

در یک کارخانه تولید قطعههای لوازم خانگی بسته های تولیدی
روی تسمه نقاله مطابق شکل با سرعت ثابت  0/5m/sدر حال حرکت
هستند .اگر فاصله بین هر دو بسته  1mباشد ،فاصله زمانی برداشتن
بستهها چند ثانیه باید باشد تا بستهای روی تسمه نقاله باقی نماند.
مطابق رابطه 2ـ   5خواهیم داشت:
∆x
∆x
1m

1m

∆x = 1m

= ⇒ ∆t
=
= 2s
= ⇒ v
v = v =0/ 5 m / s
v 0/ 5 m
∆t
s

تمرينکنيد

فاصله دو طبقه فروشگاهی مطابق شکل روبه رو  8متر است .اگر
شخص در مدت  10sفاصله این دو طبقه را با سرعت ثابت طی
کند ،تعیین کنید سرعت پلکان برقی چند متر بر ثانیه بوده است.

8m

6m

آزمايشکنيد
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روی لولۀ آزمایشی به فواصل نیم سانتیمتر برچسب بزنید ،سپس
آن را از آب پر کنید و درون آن یک قطره روغن ماشین بریزید ،سر
این لوله را با چوب پنبه یا درپوش پالستیکی ببندید و با سر  و  ته
کردن لوله ،سعی کنید قطرۀ روغن را در داخل لوله حرکت دهید ،با
استفاده از زمانسنج و اندازههای روی لوله ،حرکت قطرۀ روغن را در
طول لوله بررسی کنید .آیا میتوانید سرعت متوسط قطره روغن را
محاسبه کنید؟ چگونه میتوانید یکنواخت بودن حرکت روغن را با
این آزمایش نشان دهید؟

4cm
3cm
2cm
1cm

0

مکانیک

 4-2حرکت غیر یکنواخت اجسام
هرگاه برایند نیروهای وارد بر جسمی غیر صفر نباشد ،حرکت
آن یکنواخت نیست و سرعت جسم تغییر می کند .در شرایطی
که جسم در مسیر مستقیم در حرکت باشد ،سرعت می تواند
افزایش و یا کاهش یابد .حرکتی که با تغییر سرعت همراه باشد
غیر یکنواخت می نامیم .حرکت خودرو بعد از ترمز ،فضا پیما در
حال بلند شدن از سطح زمین و توقف دوندگان دو سرعت در
خط پایان نمونه هایی از حرکت های غیر یکنواخت هستند (شکل
 .)15-2در تمامی این حرکت ها وارد شدن نیرو به جسم باعث
تغییر در سرعت آن می شود.
شما می توانید تفاوت بین حرکت یکنواخت و غیر یکنواخت را
شروع و توقف حرکت یک آسانسور یا ترمز خودرو احساس کنید.
برای اینکه تفاوت بین حرکت ها را بیشتر توضیح داده باشیم به
شکل  16-2دقت کنید .در این شکل به سه نوع حرکت اشاره شده
است ،شکل شامل عکس هایی است که در بازه های زمانی مساوی از
دونده گرفته شده است در ادامه به توضیح آن می پردازیم:

الف) دوندگان دوی سرعت پس از رسیدن
به خط پایان سرعت خود را کاهش می دهند
تا از حرکت بایستند .

ب) فضا پیما در حال بلند شدن از سطح
زمین و تا لحظاتی پس از آن سرعتش را
افزایش می دهد.
شکل  15-2حرکت غیریکنواخت

(الف

(ب

شکل  16-2انواع حرکت

(پ

الف) در این شکل ،فاصله بین عکس های مختلف و در لحظه های متفاوت ثابت باقی می ماند ،پس دونده
در حال دویدن با سرعت ثابت می باشد .حرکت او یکنواخت و برایند نیروهای وارده بر آن صفر است .دونده
در این حالت دارای تعادل دینامیکی است.
ب) در این شکل ،فاصله بین عکس ها در طول زمان در حال افزایش است .این به آن معناست که سرعت دونده
در طول زمان افزایش یافته است .این حرکت را غیر یکنواخت و تند شونده می نامیم.
پ) در این شکل ،فاصله بین عکس ها در طول زمان در حال کاهش است ،به این معنا که سرعت دونده در
طول زمان کاهش یافته است ،این حرکت را غیر یکنواخت و کند شونده می نامیم.
از کتاب علوم تجربی پایه نهم به خاطر دارید که شتاب متوسط یک جسم تغییر سرعت جسم در یک بازه
زمانی است ،در نتیجه حرکتهایی نظیر شکل 2ـ    16ب و پ را میتوان حرکتهای شتابدار نامید .شتاب
متوسط این حرکتها از تقسیم اندازه تغییرات سرعت به بازۀ زمانی آن تغییرات به دست میآید .شتاب متوسط
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را با نماد  aنشان میدهیم و از رابطۀ زیر به دست میآید:
∆v
∆t

()7-2
نکته

=a

1ـ نیرو باعث تغییر وضعیت حرکت جسم و بردار سرعت (اندازه و جهت) آن می شود.

کمیتی برداری است و یکای اندازه گیری آن متر بر مجذور ثانیه (  ) m2است.
2ـ شتابّ ،
s

تمرينکنيد

یوزپلنـگ ایرانی می تواند در مدت زمان 2
ثانیه ،سرعت خود را از صفر به  96کیلومتر بر
ساعت برساند ،در صورتی که یکی از سریع ترین
خـودروهـای جـهان می تـواند هـمین افزایش
سرعت را در مدت  2/5ثانیه انجام دهد .شتاب
متوسط این دو را با هم مقایسه کنید.
آیا تاکنون این سؤال را از خود پرسیده اید که برای انجام حرکت تند   شونده و یا کند   شونده نیروی برایند
باید در چه جهتی بر جسم وارد شود؟ به عنوان مثال در شکل  -16-2پ که حرکت جسم شتاب دار است،
نیروی برایند وارد بر جسم به کدام جهت وارد شده است؟ به این منظور به شکل  17-2دقت کنید.
نیروی وارد شده توسط
دوچرخه سوار

پ

ب

الف

نیروی اصطکاک

 17-2حرکت های یکنواخت ،تند شونده و کند شونده دوچرخه

متوجه خواهید شد که در شکل
اگر به طول بردارهای نیروی رسم شده در این شکل دقت کنید،
ّ
  -17-2الف اندازۀ نیروی جلو برنده با نیروی مقاوم زمین و هوا که با حرکت دوچرخه مخالفت می کنند،
برابر است و در این حالت برایند نیروهای وارد بر دوچرخه صفر بوده و حرکت آن یکنواخت است .در شکل
  -17-2ب نیرو ها دیگر متوازن نیستند و برایند نیرو ها در جهت حرکت است و همان طور که می بینید حرکت
دوچرخه تند شونده است ،در شکل   -17-2پ نیز برایند نیرو ها صفر نیست ولی برایند نیرو ها خالف جهت
حرکت دوچرخه است ،و حرکت دوچرخه کند شونده است .برای اینکه به رابطۀ بین جهت نیرو و جهت شتاب
جسم پی ببریم خوب است که قانون دوم نیوتن را معرفی کنیم.
 1-4-2قانون دوم نیوتن :قانون دوم نیوتن چنین بیان می کند که:
   اگر به جسمی نیروی خارجی وارد شود ،شتابی می گیرد که اندازۀ آن با اندازۀ نیرو رابطۀ مستقیم و با جرم
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جسم رابطه عکس دارد .در آن صورت خواهیم داشت:
()8-2
تمرينکنيد

نکته

مثال


 F
a= T
m

با توجه به قانون دوم نیوتن و رابطه 2ـ 7در حرکت شتاب دار ،دو یکا برای کمیت شتاب به دست آورید.
بر طبق رابطۀ  8-2می توان نتیجه گرفت که بردار شتاب همواره هم جهت با بردار نیروی برایند وارد
بر جسم است (چرا؟)
با توجه به شکل آغاز فصل اگر نیروی مقاوم برای هر دو چتر یکسان باشد ،چه تفاوتی در شتاب
کندشونده خودرو برای حالتی که یک چتر باز شود یا اینکه دو چتر باز شود وجود خواهد داشت؟
پاسخ :جرم خودرو را  mو نیروی وارد شده از طرف هر چتر بر اتومبیل  Fاست
در حالتی که یکی از چترها باز شود:
در حالتی که هر دو چتر باز شود:
شتاب در حرکت کندشونده حالت دوم دو برابر شتاب در حالت اول است.

F
m

= a1

2F
m

= a2

اکنون می توان به سؤال مطرح شده در قسمت قبل پاسخ داد که نیروی وارد شده بر جسم چه مواقعی
می تواند باعث حرکت تند شونده و چه مواقعی باعث حرکت کند شونده اجسام شود:
هرگاه بردار نیروی برایند در خالف بردار سرعت جسم متحرکی باشد ،سرعت آن را کاهش داده و حرکت
آن کند شونده خواهد بود و هرگاه بردار نیروی برایند هم جهت با بردار سرعت به جسمی وارد شود ،حرکت
تند شونده خواهد بود .به شوت کردن توپ در بازی فوتبال دقت کنید شکل   -18-2الف ،توپ در حال حرکت
رو به جلو است ،و بازیکن نیز در همان جهت به آن نیرو وارد کرده و توپ در همان جهت شتاب می گیرد،
حرکت او باعث افزایش اندازۀ سرعت توپ و تند شونده شدن حرکت آن می شود و در مقابل دروازه بان برای
کنترل توپ ،خالف جهت حرکت توپ به آن نیرو وارد کرده و شتابی مخالف جهت حرکت توپ به آن می دهد،
این کار باعث کاهش سرعت توپ و حرکت کند شونده و در نهایت توقف توپ خواهد شد (شکل   -18-2ب).

v

F
v

الف) توپ فوتبال در لحظه شوت کردن توسط
بازیکن حرکتش تندشونده است.

F

ب) متوقف کردن توپ توسط دروازه بان فوتبال یک حرکت
کند شونده است.

شکل 2ـ      18نمونه هایی از حرکت تندشونده و کندشونده
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یکی از متداولترین حرکتهاییکهدرطبیعتبهصورت
شتابدار انجام میگیرد ،حرکت با شتاب ثابت روی خط
راست است ،هرگاه بردار برایند نیروهای وارد بر یک جسم
تغییر نکند ،بردار شتاب نیز بدون تغییر باقی می ماند و
حرکت با شتاب ثابت انجام خواهد گرفت .در این حالت
سرعت به طور یکنواخت تغییر می کند ،و مقدار شتاب در
لحظه های مختلف حرکت یکسان است.
شتاب لحظه ای همان شتاب جسم در یک لحظه
معین است که آن را با نماد  aنمایش می دهیم .در حرکت شکل  19-2سقوط اجسام در نزدیکی سطح زمین یک
شتاب ثابت روی خط راست ،اندازۀ شتاب متوسط و شتاب حرکت با شتاب ثابت است ،تقریب ًا در هر ثانیه به اندازه
 9/8متر بر ثانیه به سرعت اجسام افزوده می شود.
لحظه ای باهم برابر هستند.
یعنی:
∆v
=a=a
()9-2
∆t
اگر در رابطۀ  9-2سرعت در لحظه شروع حرکت  vºو  tثانیه پس از شروع حرکت برابر با  vباشد ،آنگاه
برای شتاب حرکت چنین می توان نوشت:
()10-2

v − v0
t

=a

همچنین با کمی تغییر در رابطه  2ـ  10می توان معادلۀ سرعت ـ زمان حرکت با شتاب ثابت را به شکل
زیر نوشت:
v = at + v0
()11-2
مثال

شکل روبه رو بازی چوگان ایرانی را نشان می دهد ،اگر توپ چوگان
حرکت خود را با سرعت  4 m/sو با شتاب ثابت  10 m/s2آغاز کرده
باشد ،سرعت آن  2 sپس از شروع حرکت چقدر خواهد شد؟ برایند
نیروهای وارد بر این توپ  ،127 gچقدر است؟
پاسخ:
v = v0 + at
m
m
m
m
s 
 ⇒ v = v0 + at ⇒ v = 4 + (10 2 )(2s) = 24
m
s
s
s
a =5 2 
s 
v0 = 4

1kg
= 127 × 10−3 kg = 1/ 27 × 10−1 kg
103 g
m
kg.m
F = ma = 1/ 27 × 10−1 kg × 10 2 = 1/ 27 2 = 1/ 27 N
s
s
× m = 127 g
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تمرينکنيد

جرم چتر بازی به همراه تجهیزات برابر با  80 kgاست ،اگر نیروی
مقاومت هوا در برابر حرکت چتر باز در لحظه های اولیه سقوط برابر با
 700 Nباشد ،شتاب تند شونده این چتر باز را محاسبه کنید.

Fa = 700N

2ـ  5نیروهای کنش و واکنش

آیا تاکنون به حرکت قایق های پارویی درون آب دقت
کرده اید؟ قایق سوار با پارو زدن به سمت عقب قایقش را
به سمت جلو می راند و یا یک شناگر در حین شنا ،آب را
با دستان خود به عقب می راند در حالی که خود به سمت
جلو حر کت می کند (شکل  .)20-2در این نوع مثال ها
الف) حرکت قایق های پارویی در آب
و نمون ـه های مشابه با نیروهای کنش و واکنش سروکار
داریم .با بررسی قانون سوم نیوتن می توانیم نیروهای کنش
و واکن شی را که اجسام به همدیگر وارد می کنند بهتر
بشناسیـم و در بررسی حرکت از این قانون بهره ببریم.
 1-5-2قانون سوم نیوتن :هرگاه یک جسم نیرویی
به جسم دیگر وارد کند ،آن جسم نیز نیرویی به همان
ب) حرکت شناگران در آب
اندازه ولی در خالف جهت به جسم اول وارد خواهد کرد.
شکل  20-2نمونه هایی از نیروهای کنش و واکنش
وقتی روی کف اتاق قدم بر می دارید ،با آن برهم کنش
انجام می دهید ،شما به کف اتاق و کف اتاق به شما نیرو وارد می کند ،این جفت نیرو به طور هم زمان اعمال
می شوند .تایر های خودرو به کف خیابان نیرو وارد می کنند و کف خیابان هم به تایر به همان اندازه اما در
خالف جهت ،نیرو وارد می کند.
برای تشخیص نیرو های کنش و واکنش از همدیگر در ابتدا بر هم کنش اجسامی را که به هم نیرو وارد
می کنند تشخیص می دهیم ،مث ً
کنش بین دست
ال هرگاه با دست خود به دیوار نیرو وارد می کنید ،این برهم ِ
شما و دیوار است.
دست شما به عنوان جسم  Aنیروی کنش را
a
به دیوار ،وارد می کند و دیوار به عنوان جسم ، B
)(B
v
F
نیروی واکنش را به دست شما در جهت مخالف
)(A
ولی ب ه همان اندازه وارد خواهد کرد .در شکل
F
 21-2اسکیت باز نیرویی را به دیوار روبه روی
خود وارد می کند ،طبق قانون سوم نیوتن دیوار
نیز همان نیرو را در جهت مخالف به اسکیت باز
وارد خواهد کرد ،نیروی وارد شده بر اسکیت باز
→
→
 F AB = − F BAو FAB = FBA
به او شتاب می دهد ،این کار باعث حرکت اسکیت
باز به سمت عقب خواهد شد.
شکل  21-2حرکت اسکیت باز به عقب بر اثر نیروی واکنش دیوار
AB

BA
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تمرينکنيد

فکرکنید

1ـ انتخاب یک نیرو به عنوان کنش و دیگری به عنوان واکنش کام ً
ال اختیاری است.
2ـ نیروهای کنش و واکنش به طور هم زمان به وجود می آیند و هم زمان نیز از بین می روند.
3ـ نیروهای کنش و واکنش بر دو جسم مختلف اثر می کنند در نتیجه اثر یکدیگر را خنثی نمی کنند.
چرا وقتی روی صندلی چرخ دار در پشت میز کار خود قرار دارید ،با هل دادن میز کار ،به سمت عقب
حرکت می کنید؟
در شکل مقابل نیروهای کنش و واکنش را به صورت جداگانه
رسم کنید.

آیا هنگام شلیک توپ جنگی ،نیروی وارد شده از طرف
توپ جنگی به گلوله با نیروی وارد شده از طرف گلوله به
توپ جنگی باهم برابرند؟ چرا شتاب حرکت توپ از شتاب
حرکت گلوله کمتر است؟

2ـ 6معرفی چند نیرو

همان گونه که در ابتدای بحث گفته شد ،نیرو نقش تعیین کننده ای
در و ضع یت حرکتی یک جسم دارد ،به همین دلیل و در ادامه به
معرفی برخی از مهم ترین نیروها می پردازیم.
 ١-6-2نیروی گرانش و نیروی وزن :به خوبی می دانیم که همه
اجسام به سمت زمین جذب می شوند .نیروی جاذبه ای را که به وسیلۀ
زمین بر اشیا وارد می شود «نیروی گرانشی» زمین می نامیم .این نیرو
به سمت مرکز زمین و بر سطح زمین عمود است .اندازۀ این نیرو را
وزن جسم می نامیم و آن را با نماد  Wنشان می دهیم.
کرۀ زمین اجسام را با شتاب ثابت به سمت مرکز خود جذب می کند،
مقدار این شتاب در نزدیکی سطح زمین تقریباً برابر  9 / 8 Nاست ،این
شتاب را با نماد  gنمایش می دهند (شکل .)22-2

kg

شکل 2ـ  22همه اجسام به
سمت زمین جذب می شوند.

با قرار دادن شتاب گرانشی  gو نیروی وزن  Wدر رابطه 2ـ    8خواهیم داشت:

()12-2
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W
⇒ W = mg
m

=g

F
=
a
⇒
m
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مثال

شتاب گرانشی سیارات مختلف ،به دلیل جرم و شعاع متفاوتی که
دارند ،متفاوت است برای مثال شتاب گرانشی در کره ماه تقریباً برابر با
 1/ 66 Nاست .وزن یک فضانورد با تجهیزات را در کره زمین و ماه با

kg

هم مقایسه کنید .جرم فضانورد به همراه تجهیزات برابر 1/2×102 kg
است.
N
وزن فضانورد در کرۀ زمین برابر است با= 1/ 176 × 103 N :
kg
N
W ′ = mg ′ = 1/ 2 × 102 kg × 1/ 66
وزن فضانورد در کرۀ ماه برابر است با = 1/ 992 × 102 N :
kg
W = mg = 1/ 2 × 102 kg × 9 / 8

W′ 1/ 992×102 N 1
=
≅
W 1/ 176 ×103 N 6

وزن فضانورد در کرۀ ماه تقریباً یک ششم وزن آن در کره زمین است.
فکرکنید

یک س ـندان آهنگری را که جرم آن تقریباً  60 kgاست ،در نظر
بگیر ید .اگر به این سندان بر روی کره زمین با پا ضربه بزنیم ،درد
بیشتری احساس می کنیم یا بر روی کره ماه؟ دلیل خود را با مشورت با
دوست ان به کالس ارائه دهید.

 2-6-2نیروی عمودی تکیه گاه :جعبه ای را در نظر بگیرید که بدون
حرکت روی میز قرار دارد ،این جعبه در حال تعادل استاتیکی است .چه
نیروهایی بر این جعبه اثر می گذارند؟ یکی از این نیرو ها به گرانش زمین
مربوط است ،یعنی همان نیروی وزن جعبه .اما چون جعبه در حال تعادل
استاتیکی است نیروی دیگری به آن وارد می شود تا اثر نیروی وزن را خنثی
کند .این نیرو را که میز به طور عمود بر جعبه وارد می کند« ،نیروی عمودی
تکیه گاه» می نامیم ( شکل 2ـ .)23در این صورت خواهیم داشت:

()13-2

(برایند نیروهای وارد بر جعبه)

+

شکل  23-2نيروي عمودي تکيهگاه


 
FT = 0 ⇒ N + W = 0

N + (− W) = 0 ⇒ N = W = mg

در این حالت اندازه نیروی وزن و نیروی عمودی تکیه گاه باهم برابر هستند.
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مثال

مطابق شکل کتاب روی میز قرار دارد و شخصی با دست خود
به کتاب نیروی عمودی وارد می کند .نیروی عمودی تکیه گاه را
در این حالت محاسبه کنید.
پاسخ :نیرو های وارد شده بر کتاب در شکل نمایش داده
شده اند F.نیرویی است که دست شخص به طور عمودی بر کتاب
وارد می کند N .نیروی عمودی ای است که تکیه گاه (میز) بر کتاب
وارد می کند W.نیروی وزن کتاب است که از طرف زمین بر کتاب
وارد می شود.

+


 
FT = 0 ⇒ N + W = 0
⇒ N + ( − F) + ( − W) = 0 ⇒ N = F + W

در این حالت ،اندازه نیروی عمودی تکیه گاه از نیروی گرانشی
بیشتر است.
کاربرد در صنعت و فناوری

هنگامی که روی ترازوی فنری ایستاده اید و می خواهید وزن خود
را اندازه بگیرید ،دو نیرو به شما وارد خواهد شد .یکی نیروی گرانشی
زمین (نیروی وزن) است ،و دیگری نیروی تکیه گاه است که ترازوی
فنری به شما وارد خواهد کرد.
W
N′
نیروی عمودی تکیه گاه ( )Nرا نیروی کنش فرض می کنیم و
نیرویی که شما به ترازو وارد می کنید ( ،)N′نیروی وا کنش خواهد بود .همین نیروی واکنش ،فنر ترازو را
فشرده می کند و ترازو اندازه نیروی عمودی تکیه گاه را که با نیروی وزن شما برابر است ،نشان خواهد داد.
به شرطی نیروی عمودی تکیه گاه با وزن شما برابر است که روی ترازوی فنری بی حرکت ایستاده
باشید و ضمناً به جسم دیگری تکیه نکرده باشید.
N=W

تجربه کنید

تحقیق کنید
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روی یک ترازوی فنری ساکن بایستید ،وزن خود را اندازه بگیرید .سپس ترازو را به کنار میز ببرید و
یک بار در حالی که به میز به طور عمودی و به سمت پایین نیرو وارد می کنید وزن خود را اندازه بگیرید
و بار دیگر در حالی که به لبه میز به سمت باال نیرو وارد کرده اید وزن خود را اندازه بگیرید .تفاوتی
مشاهده می کنید؟
آیا راهی وجود دارد که با آن بتوان با استفاده از خو ِد ترازو ،وزن ترازو را اندازه گرفت؟

مکانیک
آزمايشکنيد

دو ترازوی فنری مهیا کنید و پای راست خود را روی یکی
از آنها و پای چپ خود را روی ترازوی دیگر ،مطابق شکل ،قرار
دهید .ترازو ها چه عددی را نشان می دهند؟ اگر بیشتر وزن خود
را روی پای چپ بیندازید ،چه تغییری در اعداد نمایش داده شده
می بـینـید؟ دلیل مشاهدات خود را توضیح دهید.
2ـ6ـ 3نـیروی اصطکاک :هرگاه جسمی بخواهد
روی سطحی حرکت کند ،همواره سطح در مقابل حرکت
آن ،مقاومت نشان می دهد .به این مقاومت سطح در مقابل
حرکت جسم «نیروی اصطکاک» گفته می شود .این نیرو
همواره با سطح هایی که روی هم مالش داده می شوند
موازی است ،و نقش مهمی را در حرکت اجسام دارد .در
واقع نیروهای اصطکاک هستند که به ما امکان حرکت
می دهند و چرخ های خودرو ها با کمک همین نیرو لیز
نمی خور ند و خودرو حرکت می کند .در شکل ،24-2
اصطکاک بین صفحۀ دستگاه برش و فلز به ایجاد گرمای
شدید منجر می شود که سبب برش فلز می شود .همچنین شکل 24 -2قسمت هایی از فلز به دلیل اصطکاک هنگام
از این نیرو می توان برای ایجاد آتش نیز استفاده نمود برش ذوب و بریده می شوند.
(شکل .)25-2
موقع هل دادن یک کمد سنگین روی کف اتاق ،این
نیرو را می توان حس کرد .شما برای حرکت دادن این کمد
ابتدا نیرویی به آن وارد می کنید ،این نیرو برای حرکت دادن
کمد کافی نیست ،چرا که به همان اندازه که شما برای هل
دادن ،نیرو به کمد وارد می کنید ،کف اتاق نیروی اصطکاک
را در ج هت مخالف نیروی شما ،به کمد وارد می کند و
همچنان نیروی برایند وارد شده صفر بوده و کمد حرکت
نمی کند  .به این نیروی مقاوم ،نیروی اصطکاک ایستایی شکل  25-2از نیروی اصطکاک برای ساختن آتش استفاده
میشود.
می گوییم (شکل  -26-2الف) .اما شما ناامید نمی شوید و
نیروی بیشتری را وارد می کنید ،باز هم کمد حرکت نمی کند ،این بار نیروی اصطکاک کف اتاق بیشتر می شود
تا با نیروی شما هم اندازه گردد (شکل  -26-2ب) .اما مقاومت سطح در مقابل حرکت کمد ادامه دار نیست ،و
سرانجام شما نیروی وارد شده را به حدی می رسانید که کمد در آستانه حرکت قرار گیرد ،در این حالت کف اتاق
بیشترین مقاومت خود را در مقابل حرکت نشان داده است .به این نیرو «نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه» یا
«نیروی اصطکاک آستانه حرکت» می گوییم (شکل  - 26-2پ) .سرانجام با وارد کردن کمی نیروی بیشتر حرکت
کمد در کف اتاق شروع می شود .اما هنوز هم هل دادن آن آسان نیست .اصطکاک در حال حرکت هم وجود دارد
ولی دیگر به اندازۀ حالت بیشینه ،بزرگ نیست .کمد به حرکت خود ادامه می دهد ،نیروی اصطکاک وارد شده در
این حالت به کمد را نیروی اصطکاک جنبشی می نامیم (شکل  -26-2ت).
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F

(ت)

-F

fk

F

(پ)

-F

fs max

F

(ب)

F

-F

fs

(الف)

شکل  26-2مراحل مختلف به حرکت در آوردن کمد در کف اتاق با وجود نیروی اصطکاک

-F

fs

1

اندازه نیروی اصطکاک جنبشی و نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه با اندازه نیروی عمودی (تکیه گاه)
متناسب اند .نیروی اصطکاک ایستایی را با نماد  ،fsنیروی اصطکاک ایستایی بیشینه را با نماد  fs maxو نیروی
اصطکاک جنبشی را با نماد  fkنمایش می دهیم .تجربه نشان می دهد:
الف) جهت نیروی اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح خالف جهت برایند نیروی وارد بر جسم خواهد
بود .ب) اندازه نیروی اصطکاک ایستایی برابر با اندازه نیرویی است که سعی دارد جسم را حرکت دهد و اندازۀ
آن همواره از نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه کمتر است.
()14-2

fs ≤ fs max

ج) اندازۀ نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه با اندازه نیروی عمودی تکیه گاه متناسب می شود .اندازه این
نیرو از رابطۀ زیر محاسبه می شود.
()15-2

fs max = µs N

در رابطۀ  15-2کمیت  µsهمان ضریب اصطکاک ایستایی است و  Nاندازۀ نیروی تکیه گاه است .هر چه
نیروی عمودی تکیه گاه بیشتر باشد ،نیروی اصطکاک آستانه حرکت نیز بزرگ تر است (شکل .)27-2

شکل2ـ  27اين شکل تأثير نيروي عمودي تکيه گاه بر نيروي اصطکاک را نشان
مي دهد .در شکل الف نيروي عمودي تکيهگاه کمتر از شکل ب است و سطح تماس در
مقياس ريز کمتر بوده و نيروي اصطکاک کمتر است.

د) اندازه نیروی اصطکاک جنبشی بین دو سطح نیز با اندازۀ نیروی عمودی تکیه گاه متناسب است و از
رابطۀ زیر به دست می آید:
()16-2
 µ kرا ضریب اصطکاک جنبشی می نامیم.
1ـ به تغییر طول بردارها در هر شکل توجه کنید.
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fk = µk N

مکانیک

نکته

تمرينکنيد

فکرکنید

مثال

مقادیر  µ kو  µsبه ویژگی سطح هایی بستگی دارند که روی هم مالش داده می شوند و از مساحت
سطح هایی که روی هم مالش داده می شوند مستقل هستند و در حالت مقدار  µ kاز  µsکوچک تر است.
یکای ضریب اصطکاک جنبشی و ایستایی را به دست آورید.

نیروی اصطکاک هنگام دویدن و قدم زدن چگونه است؟ در
شکل ،نیروهای وارد بر شخص را به هنگام راه رفتن رسم کنید.

اگر یک جعبۀ چوبی به جرم  12کیلوگرم را با نیروی افقی
 30نیوتن و با سرعت ثابت روی زمین بکشیم ضریب اصطکاک
جنبشی بین جعبه و زمین چه اندازه خواهد بود؟
پاسخ  :همان طور که در متن مثال آمده است ،جعبه با
سرعت ثابت حرکت می کند ،پس در حال تعادل دینامیکی است.
و برایند نیروهای وارد بر آن صفر خواهد بود.
N
= 1/ 176 × 103 N
kg

FTy = N − W = N − mg = 0 ⇒ N = mg = 12kg × 9 / 8
)(1

y

x

FTx = F − f k = 0 ⇒ F = f k

)(2

N

F

fk

fk = µk N

30 N
F
=
= 0 / 25
N 1/ 176 N

= 1, 2 ⇒ F = µ k N ⇒ µ k

برایند نیروها روی محور   xهاFTx :
mg

برایند نیروها روی محور   yهاFTy :

نمودار جسم آزاد

بیشتر بدانید

نمودار جسم آزاد ()Free body diagram
نمودار جسم آزاد یا نمودار نیرو ،نماد تصویری است که معموالً برای تحلیل نیروهای وارد شده بر یک
جسم ،توسط فیزیک دان ها و مهندسان به کار می رود .در رسم نمودار جسم آزاد در یک مسئله ،کافی است
تمامی نیروهای خارجی وارد بر جسم را در یک دستگاه مختصات و با حفظ جهت و اندازه آنها رسم کنیم.
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جمعبندي ـ نقشۀ مفهومي
سینماتیک

مفاهیم حرکت

حرکت شناسی

به معنی علم

انواع حرکت

معرفي

در اين فصل بررسي ميشود

در کلي ترين حالت شامل

بردار شتاب

بردار سرعت

زمان

بردار مکان

به معنی

به معنی

استفاده در محاسبه

به معنی

تغییرات سرعت در
واحد زمان ( 1ثانیه)

جابهجایی در واحد زمان

شتاب
متوسط

=V

سرعت
∆xلحظه ای
∆t

=V

تقسيم ميشود به

حرکت با شتاب ثابت

فاصله متحرک از مبدأ مکان

∆x

تقسيم ميشود به

تقسيم
ميشود به

شتاب
لحظه ای

مدت زمان حرکت

حرکت بر مسیر مستقیم در راستای افق

ويژگي

استفاده در محاسبه

سرعت
متوسط

∆x
=V
=V
∆t

∆x
=
∆t

∆v
=a
∆t

جابه جایی
∆x

=a

از آن به دست ميآيد

استفاده در محاسبه

تغییرات
سرعت
∆v

بر اساس رابطه ∆v
=a
∆t

معادله سرعت زمان
v = at + v°

 aدهند
=می

دینامیک

عاملهای حرکت

حرکت یکنواخت

به معنی علم

ويژگي

بردار سرعت ثابت

بردار شتاب ثابت
يعني

درنتيجه

يعني

راستا و جهت ثابت

∆x
=v
∆t

=v

از آن به دستمي آيد

اندازه ثابت

معادله حرکت (مکان ـ زمان)
x = vt + x°

نیرو شناسی

قوانین حرکت

بحث در مورد

که همان

شامل

نیرو

حرکت بر مسیر در راستای افق
تقسيم ميشود به
معرفي

قانون سوم نیوتن
به دست
ميآيد از

در این کتاب
تقسیم می شود به

نیروی وزن

نیروی اصطکاک

نیروی کنش و واکنش
استفاده در محاسبه

W= mg

قانون دوم نیوتن

نیروی عمودی
تکیه گاه

fk = µk N

ارتباطدهنده

کاربرد در

نیروی شتاب

 F
=a
m

تعادل

قابل استفاده در

اصطکاک در حال حرکت

شامل

که همان

اصطکاک جنبشی

fk = µ kN

اصطکاک در حال سکون

حرکت با شتاب ثابت

تقسيم ميشود به

ایستایی بیشینه

fs max = µsN

بیشینه مقدار
آن را می گویند

اصطکاک ایستایی
fs

قانون اول نیوتن

شامل

تعادل
دینامیکی

تعادل
استاتیکی

يعني

يعني

سکون

حرکت يکنواخت
در هردو


a =0
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مکانیک

چند پرسش
1ـ هدف از رسم نمودار مسیر چیست؟ چگونه می توان از نمودار مسیر برای بررسی حرکت استفاده کرد؟
2ـ چه تفاوتی بین کمیت های فیزیکی مکان ،مسافت و جابه جایی وجود دارد؟
3ـ حرکت یک چتر باز را در اثر نیروهای وارد بر آن در حالت های زیر توصیف کنید:
الف) از لحظه پرش به بیرون از هواپیما تا قبل از باز کردن چتر
ب) پس از باز کردن چتر
4ـ شکل مقابل دو جعبۀ ساکن را نشان می دهد که روی میز
قرار دارند .نیروهای وارد بر جعبه ها و میز را به طور جداگانه
رسم کنید و سپس جسم ها را بر حسب نیروی عمودی تکیه گاه
وارد بر آنها مرتب کنید.

m1
m2

  5ـ در شکل روبه رو صحنه برخورد دو خودرو را مشاهده
می کنید ،نیروی وارد شده از طرف خودروی  Aبه  Bبیشتر
است یا نیروی وارد شده از طرف خودرو  Bبه A؟ علت پاسخ
خود را شرح دهید.
  6ـ اسب درشکه را روی سطح افقی می کشد ،و درشکه شتاب
می گیرد ،طبق قانون سوم نیوتن درشکه هم نیرویی برابر و
در خالف جهت به اسب وارد می کند .پس چرا درشکه شتاب
می گیرد؟ آیا برایند نیرو ها در این حالت صفر نیست؟

چند مسئله
1ـ شما و دوستتان هر کدام قصد دارید مسافت  50 kmرانندگی کنید .شما با سرعت  90 km/hو دوستتان
با سرعت  95 km/hرانندگی می کند .چه مدت دوست شما باید صبر کند تا شما نیز به پایان مسیر سفر خود
برسید؟
2ـ دوچرخه سواری با سرعت ثابت  5 m/sو از  250 mمبدأ مکان ،شروع به حرکت می کند.
الف) مکان دوچرخه را در پایان  60sاول حرکت مشخص کنید.
ب) جابه جایی از  t1= 0تا  t2= 60sچقدر بوده است؟
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3ـ شکل زیر قسمتی از مسیر حرکت یک خودرو را در جاده ای مستقیم با تقسیمات زمانی  2 sنشان می دهد.
در چه لحظه ای این خودرو به  220 mمبدأ می رسد؟ فاصله نقاط 60متر است.

4ـ خودرویی به جرم  873kgاز حالت سکون شروع به حرکت میکند و بعد از  0/59sسرعتش به 26/3 m/s
میرسد .شتاب حرکت خودرو ثابت است .بزرگی نیروی برایند که در این مدت به خودرو وارد میشود چقدر
است؟
  5ـ یک بالگرد به جرم  4500 kgبا شتاب  2 m/s2در حال بلند
شدن از سطح زمین است .نیروی باال برنده این بالگرد چقدر است؟
از مقاومت هوا صرف نظر کنید.

  6ـ جسمی به جرم  50 kgبر روی سطح پوشیده از برف به صورت افقی کشیده می شود .اگر ضریب اصطکاک
ایستایی  0/3و ضریب اصطکاک جنبشی  0/1باشد.
الف) اندازه نیروی وزن جسم چند نیوتن است؟
ب) چه اندازه نیرو الزم است تا جسم شروع به حرکت کند؟
پ) چه اندازه نیرو الزم است تا جسم با سرعت ثابت حرکت کند؟
2
ت) در هنگام حرکت ،نیروی افقی وارد بر جسم چقدر باشد تا شتاب آن  3 m/sشود؟
7ـ در شکل زیر ،دو ورزشکار قایق ران را می بینید ،که جرم یکی از آنها  70 kgو جرم دیگر  75 kgمی باشد.
قایق رانی که در جلو نشسته می تواند با پارو    زدن به اندازه  400 Nو قایق رانی که در عقب قایق نشسته می تواند
با پارو زدن  420 Nنیرو را برای جلو بردن قایق به آب وارد کند .اگر جرم این قایق کانو  20 kgبوده و نیروی
مقاومت آب در مقابل حرکت آن  380 Nباشد ،شتاب اولیۀ این قایق را محاسبه کنید.

پروژۀ پایانی
با استفاده از نرم افزار  video pointکه در لوح فشرده همراه
کتاب موجود است و آموخته های این فصل مقدار تقریبی ضریب
اصطکاک بین الستیک خودرو و کف خیابان را محاسبه کنید .برای
این کار از دبیر خود کمک بگیرید.
52

حالت های ماده و فشار

فصل سوم

حالتهاي ماده و فشار
چـرا بـسیاری از کوهـنوردان در ارتفاع زياد (معموالً
بیشتر از  5000متر) ناچار به استفاده از کپسول
اکسیژن می شوند؟

حالت های ماده

مفهوم جرم،
حجم و چگالی

مفهوم فشار و ارتباط
آن با نیرو

فشار در شاره ها

اصل پاسکال
53

در کتاب علوم تجربی پایۀ نهم ،با برخی پدیده هایی که به موضوع فشار مربوط میشود آشنا شده اید.
در این فصل هم با طرح پرسشهای دیگر (شكل  ،)1-3ابتدا به حالتهای مختلف مواد ،با توجه به میزان
تراکم پذیری و چگالی آنها ،پرداخته میشود .سپس پدیدهها و مثا لهای دیگری درباره فشار ،با کمی دقت
بیشتر ،مورد بررسی قرار میگیرد.

مايع

گاز

مولکولها آزادانه
حرکت ميکنند

مولکولها به آساني
روي يکديگر ميلغزند

جامد

مولکولها در جاي خود ثابت اند
و به طور خيلي محدود درجاي
خود نوسان مي کنند

الف) ویژگی های مواد در حال تهای مختلف جامد ،مایع و گاز
چگونه است؟

پ) چرا در قلههای مرتفع کوه نفس کشیدن دشوارتر از سطح
زمین است؟

ب)چرا بالن هوای داغ به سمت باال میرود؟

ت) اصل پاسکال چگونه برای باالبرها کاربرد دارد؟

شکل 1-3پرسش هایی که در این فصل بررسی خواهند شد

 3ـ  1حالت هاي مختلف ماده

الف)حالت جامد :در اجسام جامد فاصلۀ
مولكول ها از يكديگر (درحدود يك آنگستروم یا
ِ
حالت مايع
( )1Å=10-10mمانند فاصلۀ مولكول ها در
است .در اين حالت فاصلۀ مولكول ها بسيار كمتر از
فاصلۀ مولکول ها در حالت گاز است (شکل  2-3الف).
مولكولهای جامد به دلیل نیروی بین مولکولی قوی
درجاي خود قرار دارند و تنها در محل خود داراي حركت
رفت و برگشت (نوساني) هستند ،به همين دليل تراكم پذير
نیستند و حجم و شكل معيني دارند (شکل 3ـ 2ب).

Na+

Na+

Cl-

NaCl

الف) مولکول های نمک طعام

ب) حرکت ارتعاشی مولکولهای جامد
شکل  2-3حالت جامد
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ب)حالت مایع :فاصلۀ بين مولكولهاي مایع كمي
از فاصله بين آنها در حالت جامد بيشتر است ،اين فاصله
نيز تقریباً يك آنگستروم ( ١٠mـ )١Å = ١٠است .بهدليل
كاهش نيروي بين مولكولي در مايعات ،مولكولها روي
يكديگر و درون مايع میلغزند و حركت میكنند .مايعات
به شكل ظرف خود در ميآيند و تقريباً تراكمناپذيرند
(شکل 3ـ.)3
ج)حالت گاز :فاصلۀ بين مولكولها در فاز گاز،
آن قدر زياد می شود كه نيروي بين مولكولي از
بين می رود ،در نتيجه مولكول ها آزادانه به اطراف
در حركت اند و با يكديگر و با ديوارۀ ظرف خود برخورد
مي كنند .گازها شكل ثابت و حجم معيني ندارند و
همواره تمام حجم ظرف خود را اشغال مي كنند
بنابراین حجم گاز برابر حجم ظرف است (شکل .)4-3

شکل 3ـ 3حالت مايع
P1

P2

شکل  4-3حالت گاز
فکرکنید

چرا متراكم كردن يك بطريِ پالستيكي دربستۀ پر از هوا،
ساده تر از متراکم
کردن یک بطری پالستیکی دربسته محتویِ
ِ
آب است؟

کاربرد در صنعت و فناوری  :حالت چهارم «   پالسما  »

وقتی گازی تا دماهای باال گرم میشود ،بسياري از الكترون هايي كه هر اتم را احاطه كرده اند ،از هسته
آزاد مي شوند .این حالت که مجموعه اي از ذرات ،بار الكتريكي دارند (مقادیر مساوی الكترون هاي بار منفي
و يون هاي بار مثبت) پالسما نامیده میشود( .شعلة آتش ،درون ستارگان و اطراف آنها ،گاز داخل یک المپ
برش « »CNCو  ...گونههایی از پالسما و کاربرد آن هستند).
نئون ،چاقوی پالسما ،دستگاه ِ
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بیشتر بدانید

انواع جامدات
الف)جامد بلورین یا کریستال  :هرگاه مايعی را به
آرامي سرد كنيم تا به جامد تبديل شود  ،مولكولهایش
براي قرار گرفتن در يك طرح منظم زمان الزم را دارند
و جامد بلورین تشکیل میشود .فلزات ،نمكها و الماس
از این نوع جامدات بهشمار میروند.
ب) جامد بيشكل :هرگاه يك مايع را بهسرعت
سرد كنيم تا به جامد تبديل شود ،مولكولهاي آن براي
قرار گرفتن در يك طرح منظم زمان الزم را ندارد و جامد
بیشکل تشکیل میشود .شیشه از این نوع جامدات است.
جامدهای بیشکل مثل شیشه و قیر ،که «آمورف»
نامیده میشوند ،در پیوندهایشان ساختارهای مولکولی
طوالنی و منظم وجود ندارد و حالتشان به هنگام ذوب
یا انجماد تغییر نمیکند و فقط سفت یا شل میشوند.

تجربه کنید

مقداری جو هر را درون لیوان محتوی آب بریزید.
مقداری افشانۀ خوشبوکننده نیز درون هوای اتاق پخش
کنید .الف) مشاهدۀ خود را شرح دهید .ب) از پدیده های
اشاره شده ،که پخش نام دارند ،در مورد حرکت مولکول ها
چه نتیجه ای می توان گرفت؟

3ـ 2مواد در مقياس نانو

علم و فناوري نانو ،توانايي در اختيار گرفتن ماده در ابعاد نانو ( 5تا 10
اتم در كنار هم تقريباً به طول  1نانومتر هستند) و بهره برداري از خواص
جديد فيزيكي و شيميايي اين بُعد از مواد در ابزارها و دستگاه های نوين
است (شکل  .)5-3در واقع فناوري نانو به معني انجام مهندسي مواد در
ابعاد اتمي ـ مولكولي و در نتيجه ساخت موادي با خواص متفاوت در
ابعاد نانو است .به بيان ديگر اگر ماده اي را تا حد يك دانه شكر كوچك
كنيم ،خواص آن تقريباً مشابه همان ماده اوليه است؛ اما وقتي ميزان
كوچك تر شدن (حتي فقط در يك بعد از سه بعدش) به ابعاد نانومتري
برسد ،خواص ماده به گونهاي تغيير مي كند كه ديگر قوانين معمولي
فيزيك خواص آن را توجیه نمی کند زيرا اين تغييرات مي تواند شامل
تغيير رنگ ،شفافيت ،واكنش پذيري و خواص مغناطيسي و ...باشد؛ مث ً
ال
رنگ نانو ذرات طال مي تواند آبي ،زرد يا قرمز باشد (شکل 3ـ )6و يا نقطه
ذوب قطعۀ نانويي طال  427°Cاست ،در صورتي كه نقطه ذوب طالي
معمولي  1062 °Cاست.
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الف) نانو لوله کربنی

ب) نظم اتمیدر ساختار نانویی
شکل  5-3مواد در ابعاد نانو
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تحقیق کنید

اتم طال -يک آنگستروم /بيرنگ

يكي از ويژگي هاي مهم علم نانو میان رشته اي بودن
آن است .تحقيق كنيد آيا در رشته تحصيلي شما ،اين علم
كاربردي دارد؟ نمونه اي از آن را ،به كالس ارائه دهيد.

خوشه طال -کمتر از يک نانومتر/
نارنجي -غير فلزي
نانوذرات طال -بين  3تا  30نانومتر/
قرمز -فلزي
ذرات طال -بين  30تا  ۵00نانومتر/
قرمزتيره تا آبي -فلزي
طالي متعارف -تودهاي

شکل  6-3رنگ نانو ذرات طال

٣ـ ٣چگالی
تجربه کنید

یک عدد تخم مرغ را درون لیوانی با آب معمولی بیندازید و بار دیگر همین تخم مرغ را در داخل
لیوانی که آب آن با دو قاشق سوپ خوری از نمک شور شده است ،بیندازید .در این دو حالت چه تفاوتی
مشاهده میکنید؟ چه دلیلی برای آن میتوان مطرح کرد؟
در کتاب علوم تجربی پایۀ هفتم ،نسبت جرم به حجم چند جسم
را محاسبه کردید و با مفهوم چگالی آشنا شدید .همچنین دیدید
هنگامی که چند جسم مختلف در داخل آب قرار داده میشوند ،چه
اتفاقی می افتد (شکل  .)7-3در این بخش نیز بیشتر با این مفهوم آشنا
خواهید شد.
مفهوم و رابطۀ چگالي :يكي از ويژگي هاي فیزیکی هر ماده در
همۀ فازها (جامد ،مايع ،گاز) چگالي است .جرم اتم ها و فاصلۀ بين
آنها (حجم يافضاي اشغال شده) دريك ماده ،چگالي آن را تعيين
مي کند .چگالي معياري از تراکم ماده و مقدا ِر جِ رمي است كه درفضايي
مشخص وجود دارد .نسبت جرم (با نماد  )mبه حجم (با نماد )V
هرجسمي را
چگالي (با نماد  )ρآن جسم مي نامند.
ِ
m
V

()1-3
نکته

خیلی
قدیمی

2تا3
هفته

الف) استفاده از مفهوم چگالی در
تشخیص میزان تازگی تخم مرغ

=ρ

يكاي چـگالي در  ،SIبـا توجه به ر ابـطۀ ( ،)1-3كيلوگرم

برمتر مكعب ( kg
____ ) است.
m3

 1هفته

تازه

ب) تفاوت محل قرارگیری چوب پنبه و
آهن در داخل آب
شکل  7-3تصویر اجسام مختلف در داخل آب

کمیتی
چگالی نسبی :نسبت چگالی یک جسم به چگالی جسم دیگر ،چگالي نسبي ناميده مي شود و ّ
بدون یکا است .معموالً چگالی جامدات و مایعات را با چگالی آب خالص ( )٤°Cمقایسه میکنند و چگالی
گازها را با چگالی هوا مقایسه میکنند.

()2-3

ρ2
ρ1

=d
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درمایعی با مواد مخلوط نشدنی ،اجسام با چگالی بیشتر پایین تر از
اجسام با چگالی کمتر ،قرار میگیرند .به همین دلیل از آنجا که چگالي
g
آب ( )٤°Cبرابر  ١ ____3است ،هرجسم با چگالي كمتر از آن روي آب
cm

شناور مي شود .مطابق شکل  8-3روغن به دلیل چگالی کمتر از آب ،روي
آب قرار میگیرد.
شکل 8-3شناوری روغن بر روی آب
بیشتر بدانید

چگالی مخلوط یا آلیاژ
اگر دو یا چند جسم را با جرمهای m2 ، m1و  ...و حجمهای V2 ، V1و  ،...با هم مخلوط کنیم وهنگام
مخلوط شدن کاهش حجمی رخ ندهد ،چگالی مخلوط از رابطۀ زیر به دست میآید:
m m 1 + m 2 + ...
=
V V1 + V2 + ...

=ρ

فکرکنید

چرا ورزشکاران درهنگام استراحتهای کوتاه ،باید به جای آب از نوشیدنیهای معدنی ویژه استفاده کنند؟

فکرکنید

                      میلیگرم mg
در یک آزمایش تشخیص طبی ،قند خون ناشتای شخصی (ـــــــــــــــــ ) ___  78است .مفهوم این
          دسیلیتر dlit
نتیجه آزمایش چیست؟
kg
____ )
جدول  1-3چگالی چند ماده مختلف در فشار یک اتمسفر برحسب (
3
m
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جامد

چگالی

مایع

چگالی

گاز(در دمای )20 °C

چگالی

طال

19320

جیوه

13600

کلر

2/994

سرب

11300

گلیسیرین

1260

کربن دی اکسید

1/98

مس

8900

خون

1050

کربن مونو اکسید

1/465

فوالد

7900

چدن مذاب

6800

اکسیژن

1/43

آلومینیوم

2700

آب در ٤°C

1000

هوا

1/29

پودرسیمان

1800

آلومینیوم مذاب

2350

آمونیاک

0/77

یخ

920

روغن ذرت

900

متان

0/668

چوب گردو

650

نفت

830

هلیم

0/166

چوب پنبه

250

الکل

800

هیدروژن

0/089
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مثال

حجم بتن مصرفی در یک ستون  2/ 5مترمکعب است .اگرچگالی آن  2 / 4 ×103 kg3باشد ،وزن این
m

N

ستون چند نیوتن است؟ ( ) g = 10 kg

پاسخ  :از رابطۀ

m
1-3داریم:
V
kg
m
kg
= 2 / 4 ×103 3
⇒ m = 2 / 5 m 3 × 2 / 4 ×103
= 6 ×103 kg
3
3
m
2 / 5m
m
=ρ

N
= 6 × 104 N
kg
تمرينکنيد

تمرينکنيد

⇒ W = mg = 6 × 103 kg ×10

g
الف) چگالي چوب پنبه و مس را ،با توجه به مقادیر جدول  ،1-3برحسب (
cm3
ب) حجم  1  kgچوب پنبه بيشتر است يا  1  kgمس؟
پ) جرم  1  cm3چوب پنبه بيشتر است يا  1  cm3مس؟

) محاسبه کنید.

درون یک بوتۀ ذوب فلزات  24/2 kgاز آلومينيوم مذاب پرشده است .با توجه به جدول  1-3تعیین کنید:
الف) حجم داخلی این بوته بر حسب دسی متر مکعب
ب) در این بوته به جای آلومینیوم مذاب چند کیلوگرم چدن مذاب جای میگیرد؟
3
پ) اگر تمام آلومینیوم مذاب در داخل یک قالب ریخته شود ،حجم آن پس از سرد شدن چند cm
خواهد شد؟

3ـ 4مفهوم فشار

شاید کاربرد پمپ را در منازل ،به ویژه در آپارتمان ها دیده باشید ،یا
وقتی دهانۀ لوله خروجی هوای یک تلمبه دستی دوچرخه را می بندید
و پیستون تلمبه را به سمت داخل میبرید ،فشار هوای محبوس در
تلمبه را احساس کرده باشید .در شکل  9-3هر چه سطح تماس فرد
با میخ ها بیشتر باشد ،اثر میخ ها را کمتر احساس میکند .این مثال ها
کفایت می کند تا مفهوم فشار و تفاوتش با نیرو را به خوبی درک کنیم.
تجربه کنید

شکل  9-3ارتباط فشار و سطح

در یک تخته با ابعاد (10 cmو  )10cmبه فاصلۀ هر سانتی متر
میخهایی وارد کنید .سپس بادکنکی را باد کرده و بر میخ ها فشار
دهید .این حالت را با حالتی که فقط یک میخ به بادکنک فشار
می آورد ،مقایسه کنید .چه تفاوتی مشاهده میشود؟ با توجه به
مثال ها و تجربه باال ،عوامل مؤثر بر فشار را بررسی کنید.
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در درس علوم تجربی پایه نهم دیدید که جامدها بر سطح تکیه گاه خود و شارهها بر دیوارۀ ظرفشان و بر
سطح هر جسمیکه در داخل آنها قرارگیرد ،فشار وارد میکنند .فشار برابر است با بزرگی نیرویی که عمود بر
یکای سطح وارد میشود.
F
(3ـ)3

 N 
 2
m 

F
A

=P

در اين رابطه F ،نيروي عمودي از طرف جسم جامد ،و يا شاره برحسب نيوتن ( )Nو  Aمساحت سطح
تماس بر حسب مترمربع ( )m2است.
فشار کمیتی نرده ای و فرعی با یکای پاسکال ( )Paاست .یعنی یک پاسکال برابر با نیروی عمودی 1 N
وارد بر سطح  ١m2است که برای اندازه گیری فشارهای بسیارکم از آن استفاده میشود؛ مث ً
ال فشار یک برگ
اسکناس روی میز ،حدود یک پاسکال است .در این فصل با واحدهای بزرگ تر ،که در صنعت نیز کاربرد دارند،
آشنا خواهید شد.
مثال

تحقیق کنید

فشار هوای درون یک هواپیمای مسافربری در ارتفاع  7/5*103 mاز سطح دریا ،تقریباً  0/4اتمسفر از
فشار هوای بیرون آن ،بیشتر است .در این صورت چه نیرویی برحسب نیوتن به هر پنجره ()٣٠cm × 30cm
آن وارد میشود؟ ()1atm ≅ 105Pa
پاسخ :بیشتر بودن فشار هوای درون هواپیما نسبت به بیرون آن عامل وارد شدن نیرویی به در ها و
پنجره های آن از داخل هواپیما میشود ،و براساس رابطه (3ـ )3این نیرو برابر است با:
A = 30cm ×30cm = 9*102cm2 = 9*102×10-4m2=9 ×10-2m2
P = 0/4atm = 0/4× 105Pa
F = P × A = 0/4 × 105Pa ×9 × 10-2 m2 = 3/6*103 N
حادثهای که در عکس مشاهده میکنید ،در آوریل سال 1988
میالدی ،وقتی هواپیمای بویینگ  737در ارتفاع  7/3*103متری،
پرواز میکـرد ،رخ داده است ،تحقیق کنید که این حادثه ،به چه
علت رخ داده و چه ارتباطی با مفهوم فشار داشته است؟

3ـ   5فشار شارهها

در بخش اول این فصل اشاره شد ،شارهها حتی اگر ساکن هم باشند ،مولکول های آنها در حرکت اند
و همین برخورد مولکول ها به اطراف خود ،سبب به وجود آمدن نیروی شاره میگردد .این نیرو نیز عامل
به وجود آورندۀ فشار است ،که مقدارش بر هر سطح فرضی درون شاره ،از رابطۀ (3ـ )3قابل محاسبه است.
در این بخش ،ابتدا با فشار در مایعات آشنا می شوید ،سپس با توجه به ویژگی مشترک شارهها ،میتوانید
فشار در گازها را نیز بررسی کنید.
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تجربه کنید

1ـ دو بطری آب معدنی خالی را تهیه کنید .سه سوراخ کوچک در
نقاط هم ارتفاع سه طرف بطری آب معدنی خالی اول و سه سوراخ دیگر
در سه نقطۀ هم راستا با ارتفاع متفاوت از بطری آب معدنی خالی دوم
ایجاد کنید .سپس در هرکدام آب بریزید و نقاط باالی آنها را بفشارید.
سوراخ هم ارتفاع بطری
الف) سرعت و فاصلۀ افقی آب خارج شدۀ سه
ِ
اول چه ارتباطی با هم دارند؟
ب) سرعت و فاصله افقی آب خارج شدۀ سه سوراخ در نقاط با ارتفاع
مختلف بطری دوم چه ارتباطی با هم دارند؟
ج) با فشار دادن نقاط باالی هرکدام از بطریها ،مشاهدۀ خود را با
ذکر دلیل شرح دهید.
2ـ این فعالیت را با مایعی که چگالی متفاوت با آب دارد تکرار کنید
و به سؤاالت باال در این حالت نیز پاسخ دهید.

ابوریحان بیرونی
فیـزیـک دان (طبـیعـی دان) مـسـلـمان
محمد بیرونی
هم عصر ابن سینا ،ابوریحان ّ
از دانشمندان بزرگ اسالمی است.
او در علـم فیزیـک به خصـوص
در مباحـث حركـت و تعـادل شـاره ها
شـهرت یافـت .بیرونـی بـا امكانـات
محـدود آن زمـان توانسـت اختلاف
چگالـی آب در دماهـای مختلـف را
دریابـد .او در كتـاب «    اآلثار الباقیـه عـن
القـرون الخالیـه» بـه بحـث از تعـادل
شـاره ها و نیـز شـرح پدیده هایـی كـه
مبــتنی بـر فشـار شـاره ها و تـوازن و
تعـادل آنهاسـت پرداختـه اسـت.

3ـ    5ـ 1محاسبه اختالف فشار دو نقطه در مایع ساکن :همانند
شکل  10-3در ظرفی محتوی مایع ساکن با چگالی  ،ρیک استوانۀ فرضی به
ارتفاع  hو مساحت قاعده  Aدر نظر میگیریم .با توجه به تعادل مایع ،برایند
نیروهای وارد بر این استوانه در راست ای قائم (و هر راستای دلخواه) یعنی
وزنش ( )Wو نیروها  F1و  ،F2که از پایین و باال از طرف مایع زیرین و رویی
این استوانه بر آن وارد میشوند ،صفر است .بر مبنای آنچه از برایند بردارها در
فصل اول آموخته اید میتوان نوشت:
∑ Fy = 0 → F2 − F1 − W = 0
W = mg = (ρV)g = (ρAh)g

→ P2A − P1A = ρghA

()4-3
مثال

F1

h

W

F2

شکل  10-3استوانه فرضی

P2- P1= ρgh

فشار درعمق  9متري آبِ درون يك درياچه ،چه مقدار از فشار در عمق  1متري بيشتر است؟
(چگالی آب دریاچه را  103 = kgدر نظر بگیرید).
m3
پاسخ:
N
× 8 m = 8 × 104 Pa
kg

× 10

kg
32

m

h=9m-1m=8m

P2 − P1 = ρgh ⇒ P2 − P1 = 103
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تمرينکنيد

در شکل رو بهرو ،اختالف فشار بین دو نقطۀ  Aو  Bچند کیلوپاسکال
است؟
g
Lit

چگالی مایع ___  AC = 12cm ، AB = 13cm ،8*103است.

C

A

0

90

B

3ـ  5ـ 2فشار هوا
تجربه کنید

یک لیوان را پر از آب کنید و یک صفحه مقوایی ،که تمام
دهانۀ لیوان را می پوشاند .روی دهانۀ لیوان را محکم نگه دارید،
آنگاه درحالی که صفحه مقوایی را با دست نگه داشته اید ،لیوان
را وارونه کنید .چرا مقوا و آب درون لیوان سقوط نمی کنند؟
فشار هوا چگونه به وجود میآید؟ همان طور كه فشار
آب را وزن مولکولهای آب به وجود ميآورد ،اطراف کرۀ زمين نیز،
تا ارتفاع معینی مولکولهای هواست و چون هوا دارای جرم است ،به
علت وزنش فشاری وارد میکند که «فشار هوا» نام دارد (شکل .)11-3
روشهای مختلفی برای اندازه گیری فشار هوا وجود دارد .یکی از
مهمترین روشها ،آزمایش توریچلی 1است.
3ـ       5ـ 3آزمایش توریچلی :براساس طرح آزمایش توریچلی
(شکل  ،)12-3لولۀ یک سر بستهای به طول حدود  1متر را از جیوه
پر کرده و با بستن دهانۀ آن به کمک دست لوله را برمیگردانیم و
در ادامه ،دهانۀ آن را در داخل تشتکی محتوی جیوه فرو میبریم .با
برداشتن دست خود از دهانۀ لوله مقداری جیوه از لوله پایین میآید
و در ارتفاع معینی ثابت میماند .اگر آزمایش در سطح دریای آزاد و
در هوای آرام انجام شده باشد ،این ارتفاع  76سانتیمتر خواهد شد.
در شکل  13-3فشار نقطه  ،Aفشار هوا است و به دلیل هم ترازی
نقاط  Aو  ،Bکه هر دو به مایع جیوه مربوطاند ،میتوان نوشت:
h

PA = PB = P0

از طرفی فشار  PBهمان فشار ستون جیوه مربوط به باالی نقطه
A B
 Bاست:
kg
N
)) × (9 / 8 ) × (7 / 6 × 10−1m
3
kg
m
→ P0 = 1 / 01× 105 Pa ≅ 105 Pa

P0 = P B = ρgh = (1 / 36 ×104

شکل  11-3فشار هوا

خأل

جیوه
h

فشار جو
B

A

شکل  12-3آزمایش توریچلی

 Evangelista torrichelliـ١
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76 cm

B

مثال

شکل  13-3محاسبه فشار هوا
توسط آزمایش توریچلی

A

70cmhgچند پاسکال و چند کیلوپاسکال است؟
پاسخ:

kg
N
)× (9 / 8 )× (7 × 10−1m) ≅ 9 / 3 ×104 Pa = 93kPa
3
kg
m
نکته

مثال

PP = (ρHg )(g)(h Hg ) = (1 / 36 ×104

از سطح زمين به سمت ارتفاعات باالتر ،تراكم و تعداد مولكول هاي هوا كمتر می شود ،در نتیجه در
نزدیکی سطح زمین فشار هوا تقریباً به ازای هر  10متر افزایش ارتفاع 1 ،میلی متر جیوه کاهش می یابد.
شهرکرد با ارتفاع  2060متری از سطح دریا از میان مراکز استان ها به عنوان مرتفع ترین شهر از
سطح دریا به حساب می آید که به همین علت آن را بام ایران نیز میخوانند .اگر فشار هوا در سطح دریا
 76cmHgباشد ،فشار هوا در این شهر چند  cmHgاست؟
پاسخ:
با  توجه به نکته باال
2060m
= 206 
⇒ → ∆P ≅ −206mmHg = −20 / 6cmHg
10m
P0 ≅ 76 − 20 / 6 = 55 / 4 cmHg

تمرينکنيد

فشار مایعی در کف ظرف  150cmHgاست .بررسی کنید نیرویی که از مایع به کف ظرف وارد میشود
چند نیوتون است؟
N
) , A = 20cm2
kg

نکته

, g = 10

kg

3

m

(ρHg = 1/ 36 ×104

فشار هوا در سطح آزاد دریا تقریباً با مقادیر زیر برابراست:

P0 = 105Pa = 1atm = 76cmHg = 760mmHg

فکرکنید

ارتفاع قله اورست ،در حدود  8848متر است .به کوهنوردانی که قصد صعود به این قله را دارند،
همواره توصیه می شود که حتماً کپسول اکسیژن به همراه داشته باشند .به نظر شما ،این موضوع چه
ارتباطی به مفهوم فشار هوا دارد؟
63

بیشتر بدانید

جارو برقی چگونه کار میکند؟
در یک جارو برقی ،مشابه مکش با یک نی نوشیدنی (البته
کمیپیچیده تر) ،عمل میشود .وقتی جاروبرقی روشن می شود،
با به کار افتادن موتور و چرخش فن متصل به آن با پرههای
زاویه دار (مانند پروانه هواپیما) ،هوا را مطابق شکل ،به سمت
درگاه (پورت) خروجی میبرد .هنگامی که ذرات هوا رو به جلو
حرکت می کنند ،تراکم ذرات (و در نتیجه فشار هوا) در جلوی
فن افزایش مییابد و در ناحیه پشت فن ،کاهش مییابد.
افت فشار پشت فن ،مانند افت فشاری است که در پشت نی،
بعد از مکیدن ایجاد میشود و در نتیجه خأل جزئی ایجاد شده
درون جارو برقی ،هوای محیط اطراف ،به سمت جارو برقی
(از مسیر درگاه ورودی) هل داده میشود .جریان هوا نیز ،ذرات
ریز را از روی فرش یا موکت و ،...جمع آوری میکند.

درون جاروبرقی

کیسه گردوغبار
پورت خروجی
موتور برقی

فیلتر

برس چرخشی
فن

پورت ورودی

3ـ5ـ 4محاسبۀ فشار در یک نقطه در داخل شاره :در بخش  1-5-3نشان داده شد که اختالف فشار
دو نقطه درون مایع از رابطۀ  P2-P1=ρghمحاسبه میشود .حال اگر نقطه  1را درسطح آزاد مایع در نظر
بگیریم ( ،)P1= P0در این صورت فشار در هر نقطه در عمق  ،hاز سطح آزاد مایع (مانند نقطه  )2از رابطه زیر
به دست میآید که آن را فشار کل یا واقعی شاره در نقطه  2مینامیم:
()5-3
تمرينکنيد

P2 = ρgh + P0
g
cm

g
cm
N
___  g = 10باشد ،فشار کل در عمق  40cmمایع ،چند کیلوپاسکال و چند سانتی متر جیوه است؟

فشار هوا بر سطح مایعی به چگالی  4/5 ___3برابر با  75cmHgاست .اگر چگالی جیوه  1/36 *101 ___3و

kg

فشار پیمانه ای :در اندازه گیری فشارخون (شکل )14-3
یا فشار باد الستیک ها درواقع اختالف فشار شاره با فشار هوای
محیط محاسبه میشود .مث ً
ال اگر گفته شود فشار هوای درون
یک الستیک  2اتمسفر ( )2atmاست ،یعنی فشار هوای داخل
الستیک  2اتمسفر از فشار هوای بیرون آن ،بیشتر است .به این
اختالف فشار« ،فشار پیمانه ای» گفته میشود:
()6-3
فشار هوای محیط

دستبند
شیرتخلیه

دمنده هوا

 = P - P0فشار پیمانه ای
فشار شاره

لوله باز
گوشی طبی
فشارسنج
شکل  14-3دستگاه اندازه گيري فشار خون
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در فشارسنج های  Uشکل (شکل  )15-3که درون
آنها مایعی به چگالی  ρاست ،یک دهانه لوله به مخزن
یا محفظۀ شاره بسته میشود .حال اختالف ارتفاع مایع
معرف اختالف فشار شارۀ موردنظر با
در دو شاخه (ّ ،)h
هواست .یعنی :
 = P - P0 = ρghفشار پیمانه ای

جیوه
محفظه هوا

h
B

A

شکل  15-3فشار سنجهای  Uشکل
مثال

مطابق شکل روبهرو ،فشارسنج سادهای را به مخزن گازی وصل و
شیر مخزن را باز میکنیم ،مشاهده میشود سطح جیوه در شاخهای
که دهانه آن باز است 47/5 cm ،باالتر از سطح جیوه در شاخۀ دیگر
قرار میگیرد.
N
___
()g = 10 kg ، P0 = 76 cmHg

P2 = Patm

P2 > Patm

h

الف) فشار پیمانه ای گاز را بر حسب سانتی متر جیوه و پاسکال
محاسبه کنید.
ب) فشار مخزن گاز چند سانتی متر جیوه است؟
پاسخ  :الف) چون نوع مایع جیوه است ،اختالف ارتفاع جیوه در دو شاخۀ لوله ،یعنی  hمعرف فشار
پیمانه ای برحسب سانتی متر جیوه است:
A

B

∆P=47/5cmHg

kg
N
)(10 )(4 / 75 ×10−1m) = 6 / 46 × 104 Pa
3
kg
m

⇒ ∆P = ρgh = (1 / 36 × 104

 = ∆P + P0 = 47 / 5cmHg + 76cmHg = 123 / 5cmHgگاز − P0 ⇒ Pگاز∆P = P

کاربرد در صنعت و فناوری :انواع فشارسنج ها

1ـ فشار سنجهایی که فشار را براساس ارتفاع مایع درونشان اندازه گیری میکنند:
الف) مانومترها که اختالف فشار دو شاره را برحسب اختالف ارتفاع مایع درون خود اندازه میگیرد.
(با انواع  Uشکل ،تفاضلی ،پیزومتر).
ب) بارومترها که فقط فشار هوا را اندازه میگیرند (خشک ،جیوه ای).
2ـ فشارسنج بوردون برای اندازه گیری فشار پیمانه ای شارهها به کار میرود (برای مثال در اندازه گیری باد
الستیک وسیله های نقلیه).
3ـ فشار سنجهای دیجیتالی که تا ده بار را در دماهایی بین یک تا  50درجۀ سلسیوس اندازه گیری میکنند.
واقعی شاره و فشا ِر َجو را اندازه میگیرند
نکته  : 1فشارسنج ها فشار پیمانه ای ،یعنی اختالف فشار میان فشار
ِ
و طوری درجه بندی شده اند ،که در فشار َجو ،عدد صفر را نشان میدهند.
نکته  : 2در اکثر فشارسنجهای صنعتی ،فشار بر حسب  psiو  barاندازه گیری میشود ،که رابطه تبدیل آنها
به صورت  1bar = 105Paو  1psi ≅ 6890Paاست.
65

بیشتر بدانید

نکته

ساختمان فشارسنج های بوردون
برخی از فشارسنجها ،از یک لولۀ مسدود قابل انعطاف،
استفاده میکنند ،تغییر فشار درون یا بیرون لوله  ،یا هر دو ،
سبب تغییر در ابعاد آن میشود.
این تغییر به صورت نوری ،الکتریکی ،یا مکانیکی آشکار
میشود .در این نوع فشارسنج ها وقتی فشار درون لولۀ فلزی
مارپیچی افزایش مییابد ،لوله اندکی راست میشود و عقربۀ
متصل به آن را منحرف میکند.
از این نوع فشارسنج ها معموالً برای اندازه گیری فشار
گاز درون مخزن ها استفاده می کنند.

عقربه

لولة فلزی مارپیچی

فشار p
مورد اندازه گیری

رابطۀ اختالف فشار شارهها  P2 - P1 = ρghبرای تمام شارههای در حال تعادل ،به کار میرود .بنابراین
میتوان ،اختالف فشار بین دو نقطۀ درون یک گاز را که در محفظهای بهحال سکون قرار دارد ،از این رابطه
محاسبه کرد .چون چگالی گازها کمتر از مایعات است ،مقدار این اختالف فشار ،ناچیز است ،بههمین دلیل،
فشار گاز درون یک کپسول گاز یا درون یک اتاق ،در تمام نقاط آن ،تقریباً یکسان فرض میشود.
3ـ    5ـ   5اصل پاسکال :بـر طبق این اصل ،تغییر فشار در هر
نقطه از شارۀ محبوس ،ساکن و تراکمناپذیر بدون تغییر به تمام نقاط
شاره و دیوارههای اطراف منتقل میشود .وقتی در مرکز پمپاژ آب
شهر ،فشار  10واحد زیاد شود ،فشار در همۀ لولههای متصل به این
دستگاه ،به شرط اینکه آب لولهها ساکن باشد 10 ،واحد زیاد میشود
(شکل .)16-3
از دیگر کاربردهای فراوان این اصل میتوان در ترمز روغنی خودروها،
ی ِک ِرم یا خمیردندان ،دستگاه منگنۀ آبی یا خردکردن کاغذ
لولـهها 
(شکل  )17-3و  ...را نام برد .همچنین در شکل  18-3شیوه عملکرد
ترمز یک خودرو را از نمایی نزدیک تر مشاهده میکنید.
اعمال نیرو توسط
پای راننده

F

شکل 16-3انتقال فشار

سیلندراصلی

تایر

پدال ترمز
سیلندر چرخ
لنت ترمز
دیسک ترمز
شکل  18-3شیوۀ عملکرد ترمز خودرو
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نکته

چرا مایعات تراکم ناپذیرند؟
وقتي مولكول ها به هم بسيار نزديك شوند ،يك نيروي دافعۀ قوي ،ميان آنها ايجاد مي شود كه از
نزديك شدن بيشتر آنها جلوگيري مي كند .وقتي كه بطري پر از آب را متراكم مي كنيم مولكول ها آن قدر
به هم نزديك مي شوند كه نيروي رانشي بين آنها ايجاد مي گردد و اين نيرو مانع از تراكم بيشتر آب
مي گردد .نيروي رانشي بين مولكول ها عاملي است كه مايعات را تراكم ناپذير مي سازد.
یک کاربرد اصل پاسکال را میتوان در باالبرهای خودرو (دستی یا
کمپرسوری) مورد بررسی قرار داد .در شکل  19-3مشاهده میکنید
که نیروی  ،F1به پیستونی به مساحت  A1وارد میشود و فشار مایع در
همهجا به میزان  F1زیاد میشود.
A1
در نتیجه با توجه به اصل پاسکال در محل پیستون به مساحت
 A2خواهیم داشت:
()7-3

مثال

F1
F
= 2
A1 A 2

F
A11 = P1A1

F2
2

A2
P2

A1
P1

1

شکل  19-3باالبر هیدرولیکی

→ P1 = P2

در یک کارگاه مکانیکی از یک باالبر هیدرولیکی ،برای باال بردن خودرو ها
استفاده می شود .در این باالبر ،یک محفظه شامل هوای فشرده شده ،نیرویی
را بر پیستون کوچک به شعاع  ،5 cmوارد می کند .این فشار توسط یک
مایع تراکم ناپذیر به پیستون بزرگی به شعاع  ،15 cmمنتقل می شود .هوای
فشرده شده درون محفظه باید چه نیرویی را به پیستون کوچک وارد کند تا
خودرویی به وزن  1/8 *104 Nرا باال ببرد؟
پاسخ:
F1
F
A
π(5 × 10−2 m) 2
( = = 2 ⇒ F1 = ( 1 )F2
) × 1 / 8 ×104 N = 2 × 103 N
A1 A 2
A2
π(15 × 10−2 m) 2

تمرينکنيد

در مثال قبل ،فشار مخزن هوای متصل به پیستون کوچک ،هنگام بلند کردن خودرو ،چند پاسکال است؟

67

بیشتر بدانید

نیروی شناوری
F
چرا یک قطعه چوب یا یک کشتی نفت کش
نیروی شناوری = Fb
روی آب دریا شناور می ماند ،ولی یک تکه سنگ
W
به ته ظرف محتوای آب می رود؟ و یا چرا یک
F
بادکنک محتوای گاز هلیم ،در هوا به سمت باال
F
W
حرکت می کند؟ تمامی این موارد و موارد مشابه به
مفهومی به نام نیروی شناوری برمی گردد .در واقع
W
چون فشار در شاره با افزایش عمق زیاد می شود،
نیروی باالسویی که بر سطح زیرین جسم غوطه ور
وارد می آید ،بزرگ تر از نیروی پایین سویی است ،که بر سطح باالیی جسم وارد می آید و درنتیجه یک
نیروی شناوری باالسو به جسم وارد می شود .در برخی از موارد این نیرو با وزن جسم برابر و در نتیجه
جسم برروی سطح شاره شناور می ماند .در برخی مواقع این نیرو از نیروی وزن جسم کمتر بوده و جسم
درون شاره غرق می شود و در مواردی همچون بادکنک حاوی گاز هلیم ،این نیرو از نیروی وزن گاز
محبوس در بادکنک ،بیشتر بوده و آن را به طرف باال هدایت می کند.
b

b

b

اصل ارشمیدس
اگرتمام یا بخشی از جسم ،درون شاره ای
(مایع یا گاز) فرو رود ،نیروی باالسویی از شاره
به جسم وارد می شود ،که اندازه اش با وزن شاره
جابه جا شده ،برابر است .یک نتیجه جالب اصل
ارشمیدس این است که وزن اجسام در هوا ،بیشتر
از وزن آنها ،در آب است .در شکل روبه رو مشاهده
می شود ،وزن قطعه  7نیوتنی وقتی کامل در آب
فرو می رود ،با نیروسنج 4 ،نیوتن اندازه گیری
می شود .در واقع این  3نیوتن وزن گمشده ،برابر
با وزن آب جابه جا شده است.
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وزن جسم برابر
با  ٤نیوتن
1

0

7

2

6
3

وزن آب
 ٣نیوتن

4

5

وزن جسم برابر
با  ٧نیوتن

1

0

7

2

6
3

4

5
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جمع بندی ـ نقشه مفهومی
نیروی بین مولکولی در
حالت های مختلف مواد
تقسیم می شود به

شکل ثابتی دارند

قوی

ضعیف

ناچیز

در

در

در

جامدات

مایعات

در نتیجه

در نتیجه

گازها
در نتیجه

شکل ثابتی نداشته
و شکل ظرف را به
خود می گیرند

تراکم ناپذیرند

پالسما

تشکیل دهنده

بیش از 98درصد
مواد در جهان
تمام فضای ظرف را
اشغال می کنند

تراکم پذیرند

مانند

مانند

مانند

یخ

آب

گاز اکسیژن و ...

تعیین تراکم جرم هر سه حالت توسط مفهوم

چگالی
یعنی

وابسته به

به دست می آید از رابطه

جرم واحد حجم
(1متر مکعب) ماده

m
V

فشار

=ρ

مفهوم فشار

دما

یعنی

کاربرد در محاسبه

فشار در گازها

در این کتاب اندازهگیری
میشود توسط

دستگاه اندازه گیری
فشار هوای درون
الستیک

کاربرد در

فشار سنج های
یو شکل

اصل پاسکال

با استفاده از
مفهوم

کاربرد در

فشار پیمانهای

باالبرهای
هیدرولیکی

کاربرد در

یعنی

دستگاه
اندازهگیری
فشار خون

اختالف فشار گاز با
فشار هوای محیط

فشار جسم جامد
بر سطح تکیهگاه

فشار در مایعات

حالت خاص آن

به دست میآید از رابطه

فشار هوا

P0 = 105Pa

کاربرد در

نیروی عمودی وارد بر
واحد سطح (1متر مربع)

به دست میآید از رابطه

P = ρgh + P0

استفاده از رابطه
(در شرایط حجم و ارتفاع کم)

 N 

دست 2

آمدهاز
به m 

طبق رابطه

F
A

=P

در نتیجه

با افزایش عمق ،فشار مایع
افزایش مییابد

به دست میآید از رابطه

P - P° = ρgh
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چند پرسش
1ـ با استفاده از جدول 3ـ 1چه ارتباطی بین چگالی یک ماده و
حالتهای مختلف آن (مانند آب ،بخار آب و یخ ) وجود دارد؟
مایع

گاز

2ـ در شکل روبهرو فشار درحالتهای مختلف باهم مقایسه شده
است ،برداشت خود را بیان کنید.
3ـ به کمک مفاهیم فشار و نیرو ،تفاوت چاقوی تیز و ُکند را در
برش مواد غذایی بیان کنید.

جامد

ظرف
مایع

بخار

جامد

چاقوی تیز
نان

4ـ با استفاده از یک فشارسنج چگونه می توان ارتفاع یک
آسمان خراش را اندازه گیری کرد؟

چاقوی ُکند

5ـ با تحقیق توضیح دهید ،که در هر یک از وسایل زیر ،چگونه فشار هوا یا اصل پاسکال ،تأثیرگذار است؟
ج) سرنگ د) دستگاه منگنۀ آبی
پمپ مایع دستشویی
پمپ خأل ب) ِ
الف) ِ
6ـ چرا طبق اصول ایمنی آتش نشانی بر روی آتش ناشی از نفت و بنزین ،نباید آب پاشید؟
چند مسئله
1ـ میانگین چگالی الیههای مختلف زمین
کیلوگرم است؟
2ـ حجم داخلی مخزنی برابر  60Litاست و با مایعی که چگالی نسبی آن (نسبت به آب)  0/72است ،پر شده
 5/5 gو شعاع زمین تقریباً  6380kmاست .جرم زمین چند

cm3

g
cm

است .جرم این مایع چند کیلوگرم است؟ (  1 ___3چگالی آب است).
3ـ دستگاه شکل روبه رو در تعادل است.

P1

نسبت چگالی دو مایع (  ) d = ρ 2چه اندازه است؟
ρ1

)(h 1 = 30cm, h 2 = 12cm , h 3 = 20cm

P2

h1

h3
h2
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kg
m

4ـ فشار در سطح آب و در کف دریاچه ای به ترتیب  95 kPaو  610 kPaاست .اگر چگالی آب دریاچه 1030 ___3و
N
___  g = 10باشد ،عمق دریاچه چند متر است؟
kg

g
5ـ در شکل مقابل درون ظرف ،مایعی با چگالی  6/8 ___3و فشار هوا

گاز با
فشار2cmHg

cm

 ٧٢cmHgاست .ارتفاعی که این مایع در لوله باال رفته است ( ،)hچند
سانتی متر است؟

h

پروژه پاياني
پروژه  :ساخت موشک آبی
روش ساخت موشک آبی را تحقیق کنید و با رعایت نکات ایمنی آن را در یک گروه بسازید .پس از ساخت
به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1ـ کدام یک از نکات و قوانین فیزیکي ،که در این کتاب آموختيد ،در ساخت آن به کار میرود .آنها را شرح دهید.
2ـ برای ساخت موشک ،چه مهارتهایی را آموختید؟

توجه :هنرجویان عزیز می توانند ،به جای پروژه باال ،پروژه ساخت پمپ خأل ساده را انتخاب کنند و باز هم به
پرسش های مشابه ذکر شده در باال پاسخ دهند( .نمونه ویدئوی ساخت پمپ خأل ساده ،را مشاهده کنید).
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دما و گرما

فصل چهارم

دما و گرما
درز انبساط پل در عملکرد سازۀ پل بسیار مهم است .وقتی که درز عملکرد مناسب
خود را از دست بدهد ،می تواند مشکالتی بزرگ تر از اندازه خودش به وجود آورد.
به نظر شما چرا انتخاب درز انبساط مناسب در سازه اهمیت بسیاری دارد؟ و این
درزها چگونه عمل میکنند؟

دما

گرما

انتقال گرما

انبساط گرمايي
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در کتاب علوم تجربی پایه هفتم با موضوعاتی نظیر دما ،دماسنجی ،گرما و روش های انتقال گرما آشنا
شدید .در این فصل به برخی از این مفاهیم در ابعاد میکروسکوپیک و اندازهگیری محاسبۀ مقدار آنها
می پردازیم .همچنین با پدیدۀ دیگری به نام «انبساط گرمایی» آشنا خواهید شد.

4ـ  1دما
فشفشههایی که در جشنها مورد استفاده قرار میگیرند ،دمای
باالیی دارند (شکل4ـ .)1گرچه دماي اين جرقهها از  2000درجه
سلسیوس تجاوز ميكند ،اما گرمايي كه هنگام برخورد به پوست كودك
منتقل ميكنند بسيار كم است .اين تجربه نشان ميدهد كه دما و گرما
مفاهيمي متفاوتاند.
4ـ1ـ1مفهوم دما :اگر بخواهید درمورد مقدار گرمی یا سردی
اجسام صحبت کنید ،چگونه آن را توصیف میکنید؟ احتماالً از کلماتی
مثل داغ ،گرم یا سرد استفاده میکنید .اما این واژگان نمیتوانند اطالع
کمیت فیزیکی مناسب
دقیقی از میزان گرمی یا سردی اجسام بدهندّ .
کمیتی مقایسه ای است که میزان
برای این منظور« ،دما» است .دما ّ
گرمی یا سردی اجسام را نشان مید هد .هما ن طور که در فصل 3
آموختید همۀ مواد (جامد ،مايع ،گاز) از اتمها يا مولكولهايي تشكيل
شدهاند كه همواره در حرکتند .ات مها و مولكولهاي ماده به   دلیل
اين   حركت داراي انرژي جنبشي هستند .ميانگين انرژي جنبشي ذرات
ماده تعيين كنندۀ دماي آن است ،يعني هرچه ميانگين انرژي جنبشي
ذرات ماده بيشتر باشد ،دماي آن نيز بيشتر خواهد بود (شکل4ـ.)2
ال ضربه زدن به فلز با چكش باعث سرعت بيشتر ذرات تشكيل دهندۀ
مث ً
فلز می شود و در نتيجه دماي آن را باالتر ميبرد.

شکل ٤ـ ١جرقه های فشفشه دارای دمای
باالتر از  ٢٠٠٠درجه سلسیوس هستند.

جسم سرد

جسم گرم
شکل ٤ـ 2نمایش میکروسکوپیکی دما
تجربه کنید

آب داغ و آب سرد را در لیوانهای جداگانهای بریزید .سپس با
قطره چکان به اندازۀ مساوی در آنها جوهر بریزید .پیش بینی می کنید
چه اتفاقی بیفتد؟ دلیل این اتفاق چیست؟
آب سرد

آب گرم

4ـ1ـ 2اندازهگيري دما :اولين وسيلۀ اندازهگيري دما يا همان دماسنج ،را گاليله در سال  1602اختراع
كرد .دماسنجهاي معمولي جيوهاي و الكلي ،هفتاد سال بعد از آن كاربرد گستردهاي يافتند.
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فکرکنید

در کتاب علوم تجربی پایه هفتم با انجام  دادن آزمایشی دیدهاید که حس
المسه برای اندازهگیری دقیق دما مناسب نیست .با توجه به معیارهای تعریف
کمیت فیزیکی که در فصل  1به آن پرداخته شده است ،فکر میکنید چرا
یک ّ
این روش مناسب نیست؟
با شیوۀ درجه بندي و ساخت دماسنج در كتاب علوم هفتم آشنا شديد .در
مدرجسازي ،طبق قرارداد ،عدد  0مربوط به دمايي است كه یخ ذوب
اين نوع ّ
میشود و عدد  100به دماي جوشيدن آب خالص در فشار هوای استاندارد
اختصاص دارد .فاصلة بين اين دو ،به  100قسمت مساوي به نام سانتی گراد
تقس يم شده است (شکل4ـ .)3اكنون به افتخار آندرس سلسيوس ،منجم
سوئدي ،كسي كه اولين بار اين مقياس را پيشنهاد داد ،آن را درجۀ سلسيوس
مينامند و این یکا را با نماد  °Cنشان ميدهند.

بیشتر بدانید

4ـ1ـ 3مقياس هاي دما :با متداولترين مقياس دما يعني سلسيوس
در قسمت قبل آشنا شديد .دمايي كه بر حسب سلسيوس بيان شده باشد با
نماد ( θتتا) نوشته ميشود .مث ً
ال اگر دماي آب رادیاتور یک خودرو  80درجه
سلسیوس باشد آن را به صورت  θ =80ºCنشان می دهیم.
مقياس ديگر دما ،كه از آن در صنعت بیشتر استفاده میشود .مقياس
فارنهايت است .در اين مقياس عدد  32به دماي ذوب يخ اختصاص دارد و عدد
 212به دماي جوش آب خالص نسبت داده شده است .اين مقياس به افتخار
گابريل دانيل فارنهايت ،پايهگذار آن ،نامگذاري شده و با نماد  Fنشان داده
ميشود .با کمک رابطۀ زير ميتوان ارتباط دما در مقياس سلسيوس و دما در
مقیاس فارنهايت را برقرار كرد:
(4ـ)1

9
θ + 32
5

مقياس
سلسيوس
نقطه جوش
آب

100 °C

 100درجة سلسيوس

لولۀ دماسنج معموالً بلند و نازک انتخاب میشود تا یک تغییر کوچک
در حجم جیوه یا الکل بتواند به تغییر ارتفاع قابل مالحظهای در لوله
بینجامد.

ﮔﺮﻡ

ﻭﻟﺮﻡ

ﺳﺮﺩ

نقطه
ذوب يخ

0 °C

شکل4ـ 3شیوۀ درجه بندی
دماسنج به روش سلسیوس

=F

بنابر آنچه در فصل اول نیز گفته شد ،مقیاس پذیرفته شده برای اندازه گیری در  SIمقیاس کلوین
است .در این مقیاس نقطۀ پایینی را دمایی در نظر می گیریم که انرژی ذرات ماده کمترین مقدار خود را
دارند و به آن عدد  0را نسبت می دهیم در نتیجه عدد   0مربوط به پايينترين دماي ممكن (صفر مطلق)
است .صفر مطلق 1برابر 273 ºCـ است .در مقياس كلوين هيچ عدد منفي وجود ندارد .دما در مقياس
كلوين را با نماد  Tو كلوين را با نماد  Kنشان مي دهند .مث ً
ال دماي ذوب يخ ،یعنی  273كلوين را به شکل
1ـ مقدار دقیق صفر کلوین -273/15 ºCاست.
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زير نمايش ميدهند:

فارنهایت

کلوین
373/15

T =273K

212

سلسیوس
 100نقطۀ جوش آب

برای ارتباط دما در مقياس كلوين و سلسيوس
میتوان نوشت:
T =  θ  + 273

(4ـ)2

273/15

32

0

نقطۀ ذوب یخ

شکل4ـ 4مقایسۀ مقیاسهای دما
مثال

در موتور خودرو اگر حرارت توسط دستگاه خنک کننده گرفته نشود ،به موتور آسیب خواهد رسید.
از طرفی کمبود حرارت نیز باعث خرابی موتور می شود .دمای مناسب موتور خودرو بین  90Cتا 900C
است .این بازۀ دمایی را در مقیاس کلوین و فارنهایت محاسبه و باهم مقایسه کنید.
پاسخ:
 θ2 = 90 C ⇒ ∆θ = θ2 − θ1 = 90− 9 = 81 Cو θ1 = 9 C
با توجه به رابطه 4ـ 2داریم:

T = θ + 273 ⇒ T1 = θ1 + 273 = 9 + 273 = 282 K

T2 = θ2 + 273 = 90+ 273 = 363 K ⇒ ∆T = T2 − T1 = 363 − 282 = 81K

با توجه به رابطه 4ـ 1داریم:

9
9
9
°
F = θ + 32 ⇒ F1 = θ1 + 32 = × 9 + 32 = 16 / 2 + 32 = 48 / 2 F
5
5
5
9
9
F2 = θ2 + 32 = × 90+ 32 = 162 + 32 = 194 0F
5
5
∆F = F2 − F1 = 194 − 48 / 2 = 145 / 8 0F

تمرينکنيد
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با توجه به ارتباط مقیاسهای دما ،جدول زیر را کامل کنید.
دما بر حسب کلوین دما برحسب درجه فارنهایت

جسم

دما برحسب درجه سلسیوس

دمای سطح خورشید

…………

5778

دمای جوش روغن سرخ کردنی

220

…………

…………

دمای آب درحال جوش

…………

…………

212

دمای یخ درحال ذوب

٠

…………

…………

دمای صفر مطلق

-273

٠

…………

دما و گرما

نکته

همانطور که در مثال باال و شکل 4ـ 4میبینید بازههای دمایی در مقیـاس کلوین و سلسیوس یکساناند.
اما در مقیاس فارنهایت به دلیل کوچکتر بودن فواصل درجات ،مقدار بیشتری برای آن بازۀ دمایی بهدست
آمده است.

4ـ 2گرما

اگر دست خود را زیر آب گرم بگیرید ،دست شما گرم میشود چون آب
گرم تر از دست شما است .اما اگر قطعۀ يخي را لمس كنيد ،دست شما سرد
T1
میشود و گرما از دست شما به يخ كه سردتر است منتقل ميشود .جهت
T
2
Q
انتقال گرما چگونه است؟ آيا قانون ویژهای بر تمام موارد حاكم است؟ بايد
گفت بله ،جهت شارش گرما به طور خود  به   خودی همواره از جسم با دمای
بیشتر (گرم تر) به جسم با دمای کمتر(سردتر) است (شکل 4ـ.)5
4ـ2ـ 1مفهوم گرما :ماده دارای گرما نيست بلکه دارای انرژی
شکل4ـ   5جهت انتقال گرما
درونی است .مجموع انرژي جنبشي مولكولي و پتانسيل مولكولي ذرات
جسم را انرژی درونی مینامند ،که هنگام انتقال از جسمی به جسم
دیگر اصطالحاً گرما گفته می شود .در واقع انرژيای را كه بر اثر اختالف دما از جسمي به جسم ديگر جابه جا
ميشود ،گرما مينامند و آن را با نماد  Qنمايش ميدهند .یکای گرما در  ،SIژول است.
T1 > T2

بیشتر بدانید

کالری ( )Calorieبرای اولین بار در سال  1824میالدی توسط نیکالس کلمان بهعنوان واحدی از گرما تعریف
شد .واژه کالری از واژه التین  Calorبه معنی گرما گرفته شده است .کالری به دو صورت تعریف میشود:
کالری کوچک یا گرم کالری با نماد  calکه برابر است با مقدار انرژی مورد نیاز برای افزایش دمای  1گرم
آب در فشار هوای  1atmبه اندازه .1ºC
کالری بزرگ یا کیلوگرم کالری با نماد  Calیا  kcalکه همان کالری غذایی است و مقدار آن برابر است
با مقدار انرژی مورد نیاز برای افزایش دمای  1ºCیک کیلوگرم آب.
یک کالری بزرگ برابر است با  1000کالری کوچک .میزان انرژی غذایی که میخوریم با کیلو کالری
اندازهگیری میشود.

نکته

همان طور كه تاريكي از نبودن نور است ،سرما نيز ناشی از نبودن گرما است .در فيزيك كميتي به
نام سرما وجود ندارد.
4ـ2ـ 2محاسبه مقدار گرما :به نظر شما مقدار گرماي منتقل شده به جسم به چه عواملي ارتباط دارد؟

تجربه کنید

اگر بخواهید چای را فوری درست کنید ترجیح می دهید آب گرم در کتری بریزید یا آب سرد؟ چرا؟
در عمل می بینید که هرچه اختالف دمای اولیه و پایانی جسم بيشتر باشد ،باید مقدار گرماي بيشتري به
جسم داده شود .عالوه بر مقدار تغییر دما ،مقدار گرما با مقدار ماده نیز ارتباط دارد .مث ً
ال بشكهاي پر از آب،
بيشتر از يك فنجان آب نياز به گرما دارد تا دماي آنها به يك اندازه باال برود.
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تجربه کنید

يك میخ کوچک و يك پيچ بزرگ آهني را روی شعله داغ کنید .آنها را داخل ظرف هاي محتوی مقدار
آب با دماي یکسان بیندازید ،كدام يك ،دماي آب را بيشتر باال ميبرد؟ چرا؟
حاال بايد دليل اينكه چرا جرقهها دست كودك را نميسوزانند،
متوجه شده باشيد .دماي جرقهها بسيار زياد و حدود 20000C
است .اين انرژی به ازاي تعداد اندكي مادۀ محترقه جرقه تولید
میشود .گرماي منتقل شده به دست كودك به دليل جرم كم
جرقه ،كمتر از آن است كه دست او را بسوزاند.
ظرفيت گرمايي ويژه :مواد مختلف ظرفيتهاي متفاوتي
براي ذخيرۀ انرژي درونی دارند .باال  بردن دمای جرمهای یکسان از
ال دو كيلوگرم آب یا آهن) به ميزاني مشخص (مث ً
مواد مختلف(مث ً
ال
از دماي  25تا 100درجه سلسیوس) به مقدارهاي متفاوت گرما
نياز دارد .در اين مثال ،آب نسبت به آهن مقدار گرماي بيشتري
جذب ميكند و اصطالحاً می گوییم آب داراي ظرفيت گرمایي ويژۀ
باالتري است .ظرفيت گرمايي ویژه ،مقدار گرمایي است که باید به
یک کیلوگرم از ماده بدهیم تا یک درجه سلسيوس افزایش دما پیدا
کند و با نماد  Cنشان داده میشود .همان طورکه تجربه کردید ،سه
عامل با مقدار گرماي منتقل شده به جسم در ارتباط است :اختالف
دما ـ مقدار ماده ـ ظرفيت گرمايي ويژه (وابسته به جنس ماده)
بنابراين معادلۀ گرما به شکل زیر خواهد بود:

جوزف بلک
جـوزف بلک دانشــمند و فـیزیک دان اسکاتلندی
و کاشف گاز کربن دیاکسید ،کاشف گرمای نهان
کمیت فیزیکی ظرفیت گرمایی ویژه
و بنیان گذار ّ
بود .او پروفسور رشته پزشکی دردانشگاه گالسگو
بود و در همان دانشگاه به تدریس شیمی نیز
میپرداخت .در همان زمان جیمز    وات برای
دانشگاه گالسگو ابزارها و ماشینآالت آزمایشی
میساخت؛ او به کمک جوزف  بلک آزمایشهایی بر
روی بخار انجام داد که در نهایت منجر به اختراع
و تکمیل موتور بخار گردید.

تغيير دما × ظرفيت گرمايي ويژه × جرم = گرماي منتقل شده
(4ـ)3

Q = mc(θ2 − θ1) = mc∆θ

براساس رابطۀ 4ـ 3یکای ظرفیت گرمایی ویژه J
kg.°C

است که مقدار آن را برای مواد مختلف در جدول

4ـ 1مشاهده می کنید.

جدول 4ـ 1ظرفیت گرمایی ویژه مواد مختلف بر حسب
ماده
آب

 4200گرانیت

آب دریا

 2900مس

ظرفیت گرمایی ویژه
80
380

یخ

 2100سرب

126

اتانول

 2500آلومینیوم

900

روغن پارافین

 2100سدیم

1240

 14300جیوه

150

 993آهن

290

 5240فوالد

420

هیدروژن
هوا
هلیوم
اکسیژن
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ظرفیت گرمایی ویژه ماده

J
kg.°C

 930سنگ مرمر

900

دما و گرما

فکرکنید

کمیت فرعی است یا اصلی؟ چرا؟
الف) ظرفیت گرمایی ویژه ،یک ّ
ب) چرا وقتي يك قاچ هندوانه و يك ساندويچ را در يك روز داغ براي رفتن به گردش از يخچال خارج
مي كنيم ،هندوانه ،مدت بيشتري نسبت به ساندويچ خنك ميماند؟
ج) برای خنک کردن موتور اتومبیل از آب استفاده میشود .دلیل این انتخاب چیست؟
ظرفيت ذخيره سازي انرژي آب از تمام مواد ،بيشتر است.
مقدار نسبتاً اندكي آب با تغيير دماي مختصر مقدار زيادي گرما
جذب ميكند (شکل4ـ .)6از این رو ،آب عم ً
ال خنك كنندۀ
مناسبي است .همين طور خنك شدن آب نيز با خروج گرماي
زيادي از آن همراه است و مدت بيشتري نسبت به بقيه مواد
طول ميكشد تا آب خنك شود .از اين واقعيت در كيسههاي
آب جوش سنتي و شوفاژ منازل استفاده ميشود .اين ويژگي
آب سبب بهبود شرایط زیستی بسیاری از مكانها شده است .شکل4ـ    6انرژی مورد نیاز برای گرم کردن  5لیوان
مكانهايي همچون شمال کشور ،كه مجاور آب هستند ،تغيير آب تا نقطة جوش تقریب ًا برابر با انر ِژی مورد نیاز برای
دماهاي شديد در زمستان و تابستان ندارند .در این مناطق ،در شتاب گرفتن یک خودرو کوچک تا سرعت تقریب ًا
ماههاي تابستان كه هوا داغ است ،آب با گرفتن مقدار زيادي گرما  96کیلومتر برساعت است.
از هوا ،آنرا خنك ميكند و در ماههاي زمستان كه هوا سرد است ،آب با دادن مقدار زيادي گرما به ازاي تغيير دماي
اندك ،هوا را گرم ميكند .دماهاي بسيار زياد در طول روز و دماي خيلي سرد در طول شب براي مناطق كويري،
ناشی از نبودن تودههاي بزرگ آب در مجاورت آنهاست.
 96کیلومتر برساعت

تجربه کنید

وسای ل مورد نیاز :دو عدد بادکنک ،دو عدد شمع ،آب
یکی از بادکنکها را با آب و دیگری را با هوا پر کنید .سپس
هر دو را روی شعله شمع بگیرید .چه چیزی مشاهده میکنید؟
دلیل آن چیست؟

کاربرد در صنعت و فناوری

صنایـع آببر ،صنعتهای بزرگی همچـون ذوب آهن ،تولید
فوالد و پتروشـیمی هسـتند که در بسـیاری از فرایندهایشان از
آب بـه عنـوان خنککننـده یا حلاّ ل اسـتفاده میکنند .چنین
صنعتهایی باید در مکان مناسـب سـاخته شـوند تا مشـکالت
زیسـتمحیطی ناشـی از کمبـود آب را ایجـاد نکننـد .بهتریـن
مـکان بـرای احـداث این نـوع کارخانههـا ،سـواحل و مکانهای
نزدیـک بـه دریا اسـت تـا برای تأمین آب آنها مشـکلی نباشـد.
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مثال

اگر بخواهیم دمای  20 gاز یک جسم مجهول را به اندازۀ  100Cافزایش دهیم ،مقدار 200Jگرما الزم
است .ظرفیت گرمایی ویژه این جسم چقدر است؟
پاسخ:
1kg
−2

2
؟ =  cو Q = 200J= 2 ×10 Jو  θ2 − θ1 = 10 Cو m = 20g = 20g × 3 = 2×10 kg
10 g

⇒ Q = mc(θ2 − θ1) ⇒ 2 × 102 J = 2 × 10−2 kg × c × 10 C

J
kg.0C
تمرينکنيد

= 103

2 × 102 J


−1

2 × 10 kg. C

= 2 × 102 J = 2 × 10−1kg. C ⇒ c

آشپزی می خواهد زمان الزم برای جوش آمدن آب درون قابلمه را محاسبه کند .توان مصرفی نوشته
شده روی اجاق برقی  1400وات است .اگر او  2 kgآب با دمای  200Cدر این قابلمه بریزد و آب در
دمای  1000Cبه جوش برسد ،مدت زمانی را که او باید منتظر بماند ،محاسبه کنید( .از اتالف گرما صرف
نظر کنید)

4ـ 3انتقال گرما
در علوم تجربی پایه هفتم دیدید که گرما به طور خود به خود همواره از اجسام با دمای باالتر به اجسام با
دمای پایین تر منتقل می شود .این انتقال به سه روش رسانش ،همرفت و تابش صورت میگیرد.
4ـ3ـ 1رسانش گرمایی :دستۀ یک قاشق فلزی را در دست بگیرید و سر دیگر آن را روی شعلة اجاق قرار
دهید .در زمانی کوتاه دستۀ قاشق که در دست شماست به اندازهای داغ میشود که دیگر نمیتوانید آن را نگه
دارید .با توجه به اختالف دمای دو سر قاشق ،گرما از سر داغ به سمت دیگر منتقل می شود؛ انتقال گرما به این
شیوه را رسانش مینامند .آتش باعث میشود اتمهای گرم شدۀ سر قاشق تندتر حرکت کنند .این اتمها ،اتمهای
مجاورشان را به ارتعاش بیشتر وادار می کنند و آنها هم همین کار را برای اتمهای مجاور خود انجام میدهند.
فکرکنید

با توجه به ویژگیهای حالتهای مختلف مواد (جامد ،مایع ،گاز) در فصل ،3مواد در کدام حالت رسانش
گرمایی بیشتری دارند؟ دلیل این امر چیست؟
رسانش خوب گرما در یک جسم به پیوندهای اتمی و مولکولی آن جسم بستگی
دارد .به عنوان مثال فلزها رساناهای عالی گرما هستند .از طرف دیگر ،پشم ،شیشه،
چوب ،کاغذ ،و پالستیک رسانای ضعیف گرما هستند .رساناهای ضعیف گرما را
«عایق» مینامند.
هوا رس انای بسیار ضعیف گرماست .ویژگیهای اجسامی چون پشم ،پر،
فایبرگالس و پشم شیشه به عنوان عایق خوب گرما بیشتر به دلیل هوای موجود
در الی ههای آنهاست.
آب رسانای ضعیف (عایق خوب) گرماست .برف از آب تشکیل شده است
پس برف هم عایق خوبی برای گرما است .بنابراین ،در فصل زمستان زمین را
گرم نگه میدارد .دانههای برف از بلورهایی تشکیل شدهاند که شبیه تودههای
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شکل 4ـ 7لحافی از برف روی
دانه های درون خاک در زمستان

دما و گرما

پَر به هم متصل شده و هوا را محبوس میسازند ،در نتیجه مانع فرار گرما از سطح زمین به هوا میشوند .به
همین سبب کشاورزان در مناطق سردسیر دانه های گندم را در فصل پاییز در خاک می پاشند .خاک و برف
هر دو به خوبی از سرمازدگی دانهها جلوگیری می کنند.
آزمايشکنيد

فکرکنید

وسایل موردنیاز :میلههای با جنس و طول متفاوت ،شعله آتش ،موم ،خالل دندان
شرح آزمایش :به نوک دو سر میلهها و وسط آنها توسط موم خالل دندان بچسبانید .میلهها را از یک نقطه روی
شعله قرار دهید .چه چیزی مشاهده میکنید؟ از این مشاهده در مورد عوامل مؤثر بر رسانش گرما چه نتیجهای
میتوان گرفت؟

چرا نانواها میتوانند دست خود را برای مدتی بدون آسیب در داخل
تنور ببرند ،اما اگر دستشان به دیوارۀ تنور بخورد ،میسوزد؟

البته هیچ عایقی نمیتواند به طور کامل از عبور گرما جلوگیری کند .عایق فقط آهنگ انتقال گرما را ُکند
میکند .در زمستان ،حتی بهترین خانههای گر ِم عایقبندی شده هم به تدریج سرد خواهند شد .عایقبندی  کردن،
انتقال گرما را کند میسازد.
4ـ3ـ 2مـحاسبۀ آهنگ رسانش گرما :مقدار
T = 100K
T = 50K
T = 70K
T = 50K
گرماى انتقال یافته از یک جسم به عوامل زیر بستگى
دارد:
Q
Q
١ـ ا ختالف دمای دو سطح (نقطه) گرم و
سرد ( )T2   -  T1یا ( :)θ2   - θ1اختالف دما عامل انتقال
2
1
سطح
گرماست ،بنابراین هرچه اختالف دمای بین دو
ِ
گرم و سرد بیشتر باشد ،گرمای بیشتری جریان
Q >Q
20K
K
مییابد .انتقال گرما با اختالف دمای دو سطح رابطة
شکل 4ـ  8وابستگی آهنگ رسانش به اختالف دمای دو سطح
مستق یم دارد (شکل 4ـ  .)8
2ـ سـطح مقطع جسم ( :)Aبدیهی است که
هرچه سطح بزرگ تر باشد تعداد مولکولهای بیشتری
Q1
به طور هم زمان کار انتقال گرما را انجام میدهند و
مقدار گرمای بیشتری منتقل خواهد شد .پس انتقال
Q2
A1
گرما با سطح مقطع رابطۀ مستقیم خواهد داشت
A2
(شکل 4ـ.)9
L
L
3ـ ضخامت جسم ( :)Lهدایت گرما با ضخامت
A1> A2
جسم یا به عبارت دیگر ،با فاصلۀ بین سطح گرم و
Q1>Q2
سطح سرد جسم رابطۀ وارون دارد .یعنی هرچه
2

1

1

2

1

2

2

1

شکل 4ـ  9وابستگی آهنگ رسانش به سطح مقطع جسم
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ضخامت جسم کمتر باشد ،هدایت گرما بیشتر
خواهد بود (شکل .)10-4
4ـ زمان عبور گرما( : )tهرچه زمان ،بیشتر
L
L
باشد مقدار گرمای بیشتری عبور خواهد کرد.
بنابراین ،انتقال گرما با زمان رابطۀ مستقیم دارد.
L1 < L2
 5ـ قابلیت هدایت گرمایی یا رسانندگی
Q1 > Q2
گرمایی ( :)Kدیدیم که تمام مواد نمیتوانند گرما
وابستگی آهنگ رسانش به ضخامت جسم
شکل 4ـ10
ِ
ِ
آهنگ یکسانی عبور دهند .فلزات رساناهای
را با
خوب گرما هستند و موادی همچون چوب و پالستیک رساناهای ضعیف گرما هستند و موادی مانند پشم شیشه
رساناهای خیلی ضعیف گرما یا عایق گرما هستند .رسانندگی گرمایی برخی از مواد در جدول 4ـ 2آمده است.
در نتیجه عوامل مؤثر در انتقال گرما به روش رسانش را میتوان در معادلۀ زیر خالصه کرد:
Q2

Q1

1

2

KAt(T2 − T1) KAt∆T
=
L
L

(4ـ 4الف)

=Q

اگر مقدار گرمای انتقال یافته در واحد زمان را بخواهیم ،معادلۀ فوق بر زمان تقسیم می شود و اصطالحاً
آهنگ رسانش گرما محاسبه می گردد.
Q KA∆T
=
t
L

(4ـ 4ب)

=H

جدول ٤ـ ٢رسانندگی گرمایی مواد

تمرينکنيد
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ماده

J
رسانندگی گرمایی )
s.m.K
٨٢

ماده

J
رسانندگی گرمایی )
s.m.K

سرب

35

آهن

شیشه

1

نقره

406

پنبه نسوز

0/09

هوا

0/024

آب

0/04

آجر

~ 0/6

یخ

2/2

چوب

~0/08

چوب پنبه

0/03

مس

400

آلومینیوم

238

(

به کمک رابطۀ 4ـ 4الف ،یکای رسانندگی گرمایی را در  SIبه دست آورید.

(

دما و گرما

فکرکنید

مثال

در ناحیۀ کویری ایران که روزها گرم و شبها سرد است،
در گذشته دیوارهای خانهها را اغلب از ِگل میساختند.
الف) چرا این دیوارها را از گل میساختند؟
ب) اهمیت ضخیم بودن دیوارهای گلی چیست؟

شیشۀ تک جدارۀ پنجرۀ یک آشپزخانه با ابعاد  1m ×2mو با ضخامت 2mmاست .در یک روز سرد
زمستانی که دمای بیرون  00Cو دمای اتاق  200Cاست ،در مدت  1sاز این پنجره چه مقدار گرما تلف
J
میشود؟ (ضریب رسانش گرمایی شیشۀ تک جداره تقریباً
)5
s.m.K
پاسخ:
2


J
 K = 5و  t = 1sو  θ2 = 20 Cو  θ1 = 0 Cو A = 2×1 = 2m
s.m.K

? =  L = 2mm = 2×10−3 m , Qو
)KAt(T2 − T1
5 × 2 × 1× (20 − 0) 2 × 102
1kJ
=→Q
=
= 105 J = 105 J × 3 = 102 kJ
3
3
−
−
L
2 × 10
2 × 10
10 J

تمرينکنيد

=Q

مثال قبل را با استفاده از مقادیر شیشۀ دوجداره محاسبه نمایید و میزان کاهش اتالف گرمایی این دو را با هم
مقایسه کنید.
ً J
(ضریب رسانش گرمایی شیشۀ دوجدارۀ آرگون تقریبا  
s.m.K

4ـ3ـ 3همرفت
مایعات و گازها گرما را بیشتر با روش همرفت منتقل
میکنن د ،که ناشی از جابه جایی واقعی خود شاره است .در
همرفت برخالف رسانش (که گرما با برخوردهای متوالی
الکترو نها و اتمها منتقل میشود) ،حرکت بخشهای شاره
(سیال حرارتی) دخالت دارد .همرفت میتواند در همۀ شارهها،
چه مایع و چه گاز ،رخ دهد.
در شکل 4ـ     11میبینید که   نقطهای از شاره که گرم
میشود ،مولکول هایش تندتر حرکت میکنند و بیشتر از هم
دور میشوند ،درنتیجه چگالی آنها کاهش مییابد و به باال
رانده میشوند .قسمت خنکت ِر شاره که چگالتر است جای
شارۀ گرم را میگیرد .به  این ترتیب ،جریانهای همرفتی به
وجود م یآید .جریانهای همرفتی در ایجاد بادها و در آب و
هوا مؤثرند.

 1است).

آب سردتر

آب گرمتر

شکل4ـ   11جریان همرفتی
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بیشتر بدانید

ِ
ِلون (جاثیه)٥ ،
یاح
َو ت
ٌ
َصریفال ّر ِ
آیات ل ِقو ٍم یَعق َ
« و در چرخش بادها برای افراد انديشمند استدالل وجود دارد»
بادها در يک سيستم جهانی در چرخشاند .آنها هوای گرم را از مناطق استوایی به نواحی قطبی و
هوای سرد را از نواحی قطبی به مناطق استوایی منتقل میکنند .به اين ترتيب به دمای هوا توازن و تعادل
میبخشند .چرخش بادها چه استداللی را در بر دارد؟
چیزی که ما امروزه میدانیم این است که چرخش بادها و وزیدن آنها برخالف همدیگر باعث میشود
ویرانی به  بار نیاید .اگر بادها فقط در یک جهت میوزیدند همه چیز ویران میشد.

تجربه کنید

شمعی را روشن کرده و به آهستگی دست خود را با احتیاط در نقاط مختلف (از اطراف
و باالی شعله) به شعله نزدیک کنید .نتیجۀ تجربۀ خود را گزارش دهید.
کاربرد در فناوری و صنعت

در شکل روبهرو یک گلخانه میبینید که با استفاده
از انرژی تابشی گرما میگیرد و هوای گرم داخل
دودکش
گلخانه به دلیل جریانهای همرفتی از طریق دودکش
شب
بلندی به ارتفاع  ٥متر به باال رانده میشود .جریان باد
توربینهای تعبیهشده در مسیر را میچرخاند و برق
جمع کنندۀ
تولید میکند .برق تولیدشده برای استفاده در شب
انرژی تابشی
ذخیره میشود.
4ـ3ـ 4تابـش :انـرژی خورشـید از فضـای
توربین بادی
خلأ و جـ ّو زمین عبـور میکنـد و سـطح زمین به
واسـطۀ تابیـدن نور خورشـید گرم میشـود .انتقال
ایـن انـرژی نـه به واسـطۀ رسـانش اسـت نـه همرفت ،زیـرا هیـچ مـادهای در فضای خلأ وجود نـدارد که به
ایـن روشهـا گرمـا را منتقـل کنـد .پس انـرژی بایـد به صـورت دیگری منتقل شـده باشـد .این نـوع انتقال
انـرژی کـه توسـط امـواج الکترومغناطیسـی صـورت میگیـرد ،تابش گرمایـی نامیده میشـود.
همـۀ اجسـام میتواننـد انـرژی خـود را به صـورت امواج تابشـی منتشـر کنند؛ اما اجسـام گرم تـر ،مقدار
بیشـتری انـرژی تابشـی منتشـر میکنند؛ مث ً
ال سـطح خورشـید کـه دمای باالیـی دارد ،انرژی تابشـی زیادی
گسـیل میکند.
روز

4ـ 4انبساط گرمایی
مهندسین عمران در طراحی سازههایی مانند پلهای بزرگ فاصلههایی را منظور میکنند و یا یک سر سازه
را متحرک و آزاد طراحی میکنند .فکر میکنید دلیل اینکار چیست؟ در ادامۀ این بخش دلیل این موضوع را
بیشتر درک خواهید کرد.
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دما و گرما

4ـ4ـ 1تأثیر گرما بر اندازۀ مواد :در ابتدای فصل دیدید که چگونه وقتی دمای مادهای افزایش یابد،
مولکولها و اتمهای آن به طور میانگین تندتر تکان میخورند و بنابراین از هم دورتر میشوند که نتیجۀ آن
انبساط ماده است؛ معموالً تمام مواد (جامد ،مایع ،گاز) به غیر از چند مورد خاص ،هنگام گرم شدن منبسط و
هنگام سرد شدن منقبض میشوند .در بیشتر مواردی که با جامدها سر   وکار داریم ،این تغییرات حجم چندان
زیاد نیست ،اما با مشاهدۀ دقیق میتوان آنها را آشکار کرد.
در یک روز گرم تابستان ،طول سیمهای برق بیشتر از یک روز سرد زمستان است و انحنای(شکم) بیشتری دارند.
درپوش فلزی شیشۀ مربا را میتوان با گرم کردن آن در زیر آب داغ راحتتر باز کرد .اگر بخشی از ظرف شیشهای
سریعتر از بخش دیگر داغ شود ،منجر به شکستن شیشه میشود ،مخصوصاً اگر شیشه ضخیم باشد .دندانپزشک باید
از مادۀ پرکنندهای استفاده کند که همان میزان انبساط دندان را داشته باشد .مهندسان ساختمان ،در سازههای بتونی
فوالدی به کار میبرند که میزان انبساط برابر با بتون داشته باشد .مهندسان عمران در ساختن پلهای بزرگ پل را به
صورت قطعه قطعه میسازند و بین قطعات شیارهای فاصلهای منظور میکنند که درزهای انبساط نامیده میشوند.
گاهی مواقع این شیارها را با قیر پر میکنند تا بتواند در تابستان منبسط و در زمستان به راحتی منقبض شود.
بیشتر بدانید

در گذشته ،خطهای آهن قطعههایی   11/9متری بودند که با میلههای
اتصال به هم وصل میشدند و شکافهایی برای انبساط بین این میلههای بلند
وجود داشت .در تابستان که خطهای آهن منبسط میشدند این شکافها
باریک بودند اما در زمستان شکافها گشاد میشدند و باعث صدای تلقتلق
بیشتر هنگام حرکت قطار میشدند.
این روزها دیگر صدای تلق تلق را نمیشنویم زیرا این اندیشه از ذهن کسی
گذشت که با جوش دادن خطهای آهن به هم این شکاف را حذف کند .به
آهن
نظر شما آیا انبساطِ ناشی از گرمای تابستان باعث تاب برداشتن خطهای ِ
به هم جوش داده ،مطابق شکل روبهرو ،نمیشود؟ نه! به شرط آنکه خطها
در گرمترین روزهای تابستان جوش داده و نصب شوند! کاهش طول خطهای آهن در هوای سرد باعث
کشیدگی آنها میشود که کمانش(تاب) به وجود نمیآورد و آهن به دلیل خاصیت انعطافی و کششی کشیده
شده و مشکلی به وجود نمیآورد.
کاربرد در فناوری و صنعت

آهنـگ انبسـاط مـواد مختلـف ،متفاوت اسـت .برخی سـریع تر منبسـط شـده و برخی کندتـر .وقتی دو
ً
مثلا برنـج و آهن ـ به هم جوش داده یا پرچ شـوند ،انبسـاط بیشـتر یکـی از آنها
نـوار از فلزهـای مختلـف ـ
باعـث خم شـدن نـوار میشـود؛ از طـرف دیگـر ،با سرد شـدن قطعـه ،نـوار از طرف مقابـل خم می شـود زیرا
فلـزی که بیشـتر منبسـط شـود ،بیشـتر هـم منقبـض میشـود .از این حرکـت نـوار میتوان بـرای چرخش
عقربـه ،یـا خاموش و روشـن کردن یک دسـتگاه اسـتفاده کـرد .این قطعه در ترموسـتات کاربرد یافته اسـت.
خـم شـدن نـوار بـه دو جهـت باعـث خامـوش و روشـن شـدن مـدار الکتریکـی میگـردد .یخچـال و اتـو به
ترموسـتاتی مجهزنـد کـه از سـرد یا گرم شـدن بیـش از حد آنهـا جلوگیـری می کند.
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معمولي

پیچتنظیم
جریان

گرم

برنج
آهن

گرمکن

سرد

4ـ4ـ 2محاسبۀ مقدار انبساط :همان طور که گفتیم ،مهندسین عمران بین قطعات پل و ریلهای آهن
فاصلههایی را تعبیه می کنند .این فاصلهها چقدر باید باشند و چگونه محاسبه میشوند؟ در ادامۀ فصل ،میزان
انبساط اجسام را بر اثر گرما میتوانید محاسبه کنید.
انبساط طولی :اجسامی که طول آنها نسبت به ابعاد دیگر بسیار بیشتر باشد ،انبساط طولی دارند .اگر
طول یک میله در دمای θ1برابر  L1باشد و طول آن در دمای θ2برابر  L2باشد ،میزان تغییر طول این میله
یعنی  L1ـ  L2به سه عامل بستگی خواهد داشت :طول اولیۀ میله( )L1ـ میزان تغییر دما ( )∆θـ ضریب
انبساط طولی (جنس میله) ()α
بنابراین معادلۀ انبساط طولی به شکل زیر خواهد بود:
(4ـ 5الف)
(4ـ 5ب)
نکته

L2 - L1 = αL1∆θ
(L2 = L1 (1+ α∆θ

یکای ضریب انبساط طولی  1یا  1است.
K

C



جدول 4ـ 3ضریب انبساط طولی مواد مختلف
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ماده

1
ضریب انبساط طولی (
K

آلومینیوم

23 × 10-٦

آجر

9 × 10-٦

مس

17 × 10-٦

الماس

تقریباً صفر

بتن

12 × 10-٦

آهن

12 × 10-٦

کوآرتز

0/2 × 10-٦

روی

31 × 10-٦

برنج

19 × 10-٦

)

دما و گرما

مثال

طول یک سیم نازک برق از جنس مس در دمای  30m ،00Cاست .اگر در اثر گرما دمای سیم به 400C
افزایش یابد ،طول سیم چقدر افزایش خواهد یافت؟
-6 1
(
)α = 17×10

C
پاسخ:
º
º
? = L2 - L1و  θ2= 40 Cو  L1= 30mو θ1= 0 C
L2 - L1 = αL1∆θ
L2 - L1 = 17   ×10-6× 30 × (40-0) = 2/04 × 10-2 m
= 2/04 cm

ط خطی اجسام در همۀ ابعاد رخ میدهد ،بنابراین انبساط سطحی و
انبساط سطحی :همواره انبسا 
حجمی را میتوان با استفاده از انبساط خطی در همۀ ابعاد محاسبه کرد .روابط آنها شبیه به رابطۀ انبساط
طولی است با این تفاوت که ضریب انبساط سطحی دو برابر ضریب انبساط خطی است و به جای طول اولیه
و ثانویه ،سطح اولیه ( )A1و ثانویه( )A2خواهیم داشت:
A2-A1 = 2αA1∆θ
)A2 = A1 (1+2α∆θ

(4ـ 6الف)
(4ـ 6ب)

انبساط حجمی :ضریب انبساط حجمی سه برابر ضریب انبساط خطی است و با  βنشان داده میشود،
بنابراین معادلۀ آن به صورت زیر خواهد بود:

مثال

(4ـ 7الف)

V2 − V1 = βV1∆θ = 3αV1∆θ

(4ـ 7ب)

)V2 = V1(1+ 3α∆θ

دمای یک ورقه را  25ºCافزایش می دهیم .مساحت آن یک درصد افزایش می یابد .ضریب انبساط
خطی آن فلز در  SIچقدر است؟
1
پاسخ α = ? :و  ∆θ = 25 Cو A1
100

= A2 − A1

1
⇒ )A1 = 2αA1(25
100
1
1
1
= = 50α ⇒ α
= 0 / 0002 = 2 × 10−4
100
100× 50
K

⇒A2 − A1 = 2αA1∆θ

تمرينکنيد

اگر پنجره ای با ابعاد  1×2متر ساخته شده باشد و شیشه بر بخواهد در زمستان که دمای هوا 50C
است ،شیشه ای برای آن نصب کند ،چقدر فاصله برای انبساط شیشه در تابستان با دمای  350Cباید در
نظر بگیرد؟
1
(  = 3 / 3 × 10−6 Kشیشه )α
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جمع بندی ـ نقشه مفهومی
گرما
مقدارش
در ارتباط است با

ظرفيت گرمايي ويژه

جرم

روشهاي انتقال آن
در يک جسم

به دست میآید
از رابطه

مقدار تغيير∆θدما
Q
== mC(θ2 − θ1
) mc

مقدار باالی آن برای آب
اهمیت خاصی دارد در

صنعت

طبيعت

مانند

مانند

شوفاژ و
موتور خودرو

یکسان است در
مقیاسهای

تغییر میدهد

عدم تغيير دماي
شديد در تابستان
و زمستان در مناطق
مجاور آب

ي ميشود
اندازهگير 
با مقياسهاي

دما

T =  θ + 273

به هم تبدیل
می شوند با رابطه

=F

به هم تبدیل
می شوند با رابطه

9
θ + 32
5

سلسيو  س
فارنها  يت

انبساط خطي
به    دست میآید
از رابطه
L2-L1 = αL1∆θ
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تابش

همرفت

انتقال توسط

انتقال توسط

انتقال توسط

امواج

سيا  ل حرارتي

نوسا  ن ذرات
تشکيلدهنده

مانند

نور خورشيد

جوهر در آب

حالت

طبق نوع شکل جسم
تقسيم ميشد به

کلو  ين

انبساط       سطحي
به   دست میآید
از رابطه
A2-A1 = 2αL1 ∆θ

مقدارش
تأثيرميپذيرداز

رسا  نش

مانند

اندازه

KAt(T2 − T1) KAt∆T
بهدست میآید
=
L
L
از رابطه

در اين کتاب به آن
پرداخته نميشود

انبساط          حجمي
به   دست میآید
از رابطه
V2-V1 = βV1 ∆θ

=
Q

تفاوت
دماي دو
نقطه
جنس
زمان

مانند

هواي اطراف
شعله شمع

داغشدن
دسته قاشق
درون قابلمه

سطح مقطع
معکوس
ضخامت

دما و گرما

چند پرسش
1ـ دو جسم با جرم و دمای متفاوت در تبادل گرما با یکدیگر قرار میگیرند .بهترین گزینه را انتخاب کنید:
انرژی..............................
الف) از جسم با جرم بیشتر به جسم با جرم کمتر منتقل میشود.
ب) از جسم بزرگتر به جسم کوچکتر منتقل میشود.
ج) از جسم با دمای بیشتر به جسم با دمای کمتر شارش می کند.
2ـ چرا وقتی سیمهای برق و تلفن را در تابستان بین تیرها میکشیم بهتر است بگذاریم کمی شکم دهند و خم
داشته باشند؟
3ـ در جاهای خالی از سه روش انتقال گرما ،روش مناسب را بنویسید.

4ـ توضیح دهید چرا در صنعت تراشکاری ،هنگام تراش خوردن فلز
یا بلور ،دائم روی فلز آب ریخته میشود؟
 5ـ درآبگرمکنها ،چگونه از اتالف گرمای آب داغ در مخزن
جلوگیری میکنند؟
 6ـ آيا از آب ميتوان به عنوان مايع دماسنجي استفاده کرد؟چرا؟
7ـ در هواي سرد ،تيغۀ فلزي چاقو از دستۀ چوبياش خنكتر به نظر
ميرسد ،چرا؟
چند مسئله
1ـ دمای بدن انسان در حالت طبیعی تقریباً  37 ºCاست .این دما بر حسب کلوین و فارنهایت چقدر است؟
2ـ قطعه ای از موتور یک خودرو به جرم 1/9کیلوگرم ،که از ترکیب دو فلز آهن و آلومینیوم ساخته شده است
که باید در دمای  150درجۀ سلسیوس کار کند .اگر  196کیلو ژول انرژی الزم باشد تا دمای این آلیاژ را از
 20درجۀ سلسیوس به  150درجۀ سلسیوس برسد ،ظرفیت گرمایی ویژه این آلیاژ چه مقدار است؟
3ـ در صنایع فلزی برای خنک کردن و تسهیل فرایند برش از روغن های معدنی استفاده می شود .اگر دمای یک
قطعۀ 2کیلوگرمی آلومینیوم توسط این روغن از  200درجۀ سلسیوس به  75درجۀ سلسیوس برسد ،در طول
J
این فرایند ،آلومینیوم چند ژول گرما از دست داده است؟ (ظرفیت گرمایی ویژه آلومینیوم
kgC
4ـ طول قطعات یک پل فوالدی در دمای  20ºCبرابر  15متر است .اگر حداکثر دمای منطقه در تابستان 50 ºC
و حداقل دمای آن در زمستان  -10ºCباشد ،بیشترین و کمترین طول این قطعات در تابستان و زمستان را حساب

 900است)

کنید   .
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 5ـ دو دیسک دایره ای شکل  Aو  Bبه شعاع  20 cmو  40 cmبه ترتیب در دمای  200 ºCو 100 ºC
وجود دارد .در چه دمایی مقدار انبساط سطحی  Bدو برابر انبساط سطحی  Aمی شود؟
 6ـ سقف یک خانه به ابعاد  9×6متر از جنس آجر یک الیه با ضخامت  10cmاست .در یک روز زمستانی
دمای بیرون خانه  15درجۀ سلسیوس کمتر از دمای درون خانه است .اتالف انرژی از سقف در مدت یک
شبانه روز چقدر است؟
پروژۀ پاياني
1ـ حسگر (سنسور) حرارتی وسیله ای برای هشدار حریق است .در مورد انواع مختلف این حسگرها و شیوه
کار آنها تحقیق کنید و نتایج آن را با مباحث فصل تحلیل کنید.
 2ـ با توجه به آموخته های این فصل ،در مورد عايق های گرمایی تحقيق نمایید و با دانش خود وسيلهای
(مث ً
ال فالسک) طراحی کنید.
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فصل پنجم

جریان و مدارهای الکتریکی
حتم ًا تاکنون به ریسههایی که برای تزیین خیابانها و معابر استفاده میشود نگاه
کرده و متوجه شدهاید که با وجود سوختن یکی از المپ ها بقیه همچنان روشن
هستند .آیا فکر کردهاید که چرا چنین است؟ آیا شیوۀ به هم بسته شدن المپها در
ریسهها مهم است؟

خواص الکتریکی مواد

شدت جریان الکتریکی

اختالف پتانسیل (ولتاژ)
مقاومتالکتریکی

انرژی الکتریکی مصرفی

امروزه انرژي الكتريكي به عنوان مهمترين منبع انرژي نقش اساسي در زندگي روزمره ايفا ميكند .با
نگاهي به اطراف خود ،متوجه اكثر وسايل خانگي و صنعتي که با انرژي الكتريكي كار ميكنند ،میشویم.
فکرکنید

شکل زیر نمونههایی از کاربرد انرژی الکتریکی را نشان میدهد .جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

المپ

نور

صوت

موتور
الکتريکي

انرژي
الکتريکي

گرما

آبکاري
فلزات

همان طور که از «فکر کنید» متوجه شدید ،بدون وجود انرژي الكتريكي تقريباً اکثر فعاليت هاي صنعتي
مختل ميشود .اما برق و الكتريسيته چيست؟ و چگونه به وجود می آید؟ و چه استفاده هایی دارد؟ قبل از اينكه
به پاسخ این پرسشها بپردازیم ،بهتر است مروری بر دانش خود دربارۀ اتمها و ساختمان آنها داشته باشيم.
در كتاب علوم پایه هشتم با ساختمان اتم آشنا شدید.
فکرکنید

جاهاي خالي را با کلمات مناسب پرکنيد.
بار الکتریکی

اتم

تشکیل شده
است از

بار الکتریکی

هسته
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تشکیل شده
است از

بار الکتریکی

جریان و مدارهای الکتریکی

 5ـ 1الکترون آزاد

–

– –

شکل 5ـ 1انتقال الکترون آزاد در يک
اتم به اتم ديگر

–

همان طور که در کتاب علوم تجربی پایۀ هشتم بیان شده،
تفاوت بين مواد رسانا و نارسانا در ساختمان اتمي آنها نهفته
است .الكترونها در فضای اطراف هسته قرار دارند .آن دسته
از الكترونهايي كه از هسته دور هستند تحت اثر نيروي جاذبه
ضعیفی قرار ميگيرند .همچنين الكترونهايي كه دراليههاي
پايينتر هستند آنها را دفع ميكنند .بنابراين الكترونهاي
اليههاي آخر (كه به آنها الكترونهاي واالنس نيز ميگويند)
بستگی کمتری به اتم های خود دارند و با کمترین انرژی از اتم ها
کنده شده و به شکل توده ای از ابر ،شبکه های اتمی فلزات را
در برمی گیرند .این الکترون ها بدون آنكه به اتم خاصي وابسته
باشند آزادانه درون ماده حركت ميكنند و پیوسته از اتمی به
اتم دیگر منتقل می شوند (شکل 5ـ)1؛ بنابراين به آنها الكترون
آزاد مي گويند .همان طور که در شکل 5ـ 2نشان داده شده است،
الكترون هاي آزاد به صورت كاتورهاي در رساناها حركت ميكنند،
زیرا الکترونها در اثر برخورد با اتمها ،الکترون های آزاد دیگر و ...
مرتباً مسیر خود را تغییر میدهند.

شکل5ـ 2حرکت کاتورهای الکترون های آزاد

 5ـ 2شدت جريان الكتريكي

همان طور که مولکولهای آب درون یک لیوان به اطراف خود حرکت دارند و آب در کل ساکن به نظر میرسد؛
حركت كاتورهاي الكترونها در درون رسانا نیز باعث ايجاد جريان در رسانا نميگردد .اگر سیم رسانا را با یک
صفحه فرضی قطع کنیم و سطح مقطعی از آن را درنظر بگیریم ،الکترونهای آزاد در همۀ جهت ها حرکت
می کنند و بنابراین هیچ گونه انتقال خالص باری از مقطع معین نداریم و در نتیجه جریانی از سیم نمیگذرد
(شکل 5ـ 3الف) .ولی اگر دو طرف رسانا را به دو پایانه مثبت و منفی باتری وصل کنیم ،شارش(حرکت)
آرامی از بارها در یک جهت ظاهر میشود (شکل 5ـ3ب) .در این حالت انتقال خالصی از بارها به وجود آمده
در نتیجه جریان الکتریکی در رسانا ایجاد می گردد.
الكترونهاي آزادي كه در رسانا حركت ميكنند ،هركدام الكترون بعد از خود را هل میدهند به طوري كه
همۀ الكترونها همانند يك گروه حركت ميكنند .با استفاده از یک تشبیه ميتوان حركت الكترونهاي آزاد
را شبيه حركت تيلهها در يك لولۀ پر از تيله درنظر گرفت (شکل 5ـ.)4

–

–
–

–
–

–
–
–

الف) در نبود باتری

–

–

–

–
ب) در حضور باتری

شکل 5ـ 3حرکت الکترون های آزاد درون رسانا

–
تیله

–
–
–

لوله
تیله

شکل5ـ 4مقايسة تقريبي حرکت الکترونهاي آزاد
درون رسانا با حرکت تيلههاي درون لوله
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همانند لوله که پر از تيله است ،رسانا نیز پر از الكترونهاي آزادی است كه تحت تأثير باتری براي حركت
آماده است .اگر يك تيله به طور ناگهاني از طرف چپ وارد لولۀ پر از تيله شود ،تيله ديگري سعي ميكند
از سمت راست لوله خارج شود .این حرکت با سرعت باالیی انجام می شود در حالی که تيله های وسطی با
سرعت كمي حرکت می کنند .در الكتريسيته نيز انتقال انرژی از يك سر رسانا به سر ديگر آن با سرعت نور
(  )٣×١٠٨ mانجام مي شود ،اما الكترون ها با سرعت خيلي كمتري ( m
ــــــ ٥ـ )١٠اين مسير را طي ميكنند.
ــــــ
s

s

فکرکنید

نکته

چرا هنگامی که کلید المپ را فشار میدهید ،بالفاصله المپ روشن میشود؟

حاملهای بار در رساناها الکترون ها هستند .در حالی که در
محلولهای یونی یا نیم رساناها ،حاملهای بار متفاوت اند؛ مث ً
ال در
محلولهای یونی که الکترولیت نامیده میشوند یونهای منفی و
مثبت حاملهای بار هستند.

الکترولیت
یون
مثبت

+
+

-

+

-

+

+

-

+

-

یون
منفی

+

-

کمی از جریان الکتریکی ارائه نماییم:
اکنون میخواهیم تعریفی ّ
به مقدار بار الکتریکی خالصی كه از یک مقطع رسانا ،در زمان معيني
عبور ميكند ،شدت جريان الكتريكي متوسط گويند .شدت جريان
الكتريكي متوسط را با نماد  Iنشان ميدهند و يكاي آن آمپر()A
است.
اگر جریان در طول زمان تغییر نکند جریان متوسط و جریان
لحظه ای بـا هم برابرند.
∆q
∆t

(5ـ)1

=I

در رابطه باال  ∆qمقدار بار جابه جا شده برحسب كولن ( )Cو
 ∆tزمان برحسب ثانيه ( )sميباشد.

-

-

-

-

در مقطع اندازهگيري

-

-

-

شکل  ٥ـ  ٥جریان الکتریکی
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آندره ماری آمپر

دانشـمند فرانـســوی در دهکـدهای نـزدیک
شــهر لیون بهدنیا آمد .چون در آن دهکده
مدرسهای نبود ،آمپر به خودآموزی پرداخت.
آمپر استاد ریاضیات در دانشگاه پاریس شد و
در تکامل علوم فیزیک ،ریاضی و فلسفه سهم
بسزایی ایفا کرد .آمپر پس از آزمایشهای
بسیار متوجه شد که دو سیم موازی حامل
جریان به یکدیگر نیرو وارد می کنند.

جریان و مدارهای الکتریکی

بیشتر بدانید

جریان DC

سادهترین نوع جریان الکتریکی جریان مستقیم ( )Direct Currentاست که در آن ولتاژ با گذشت زمان تغییر
نمی کند؛ بارهای الکتریکی همواره در یک جهت عبور می کنند  .تمامی باتریها و پیلهای الکتریکی جریان مستقیم
تولید می کنند.
بیشتر بدانید

مثال

در رابطه ) ∆q = I( ∆tاگر  Iبرحسب آمپر و  Δtبرحسب ساعت
باشد ،یکای  Δqآمپرساعت میشود .باتری خودروها یا گوشیهای
ِ
ِ
آمپرساعت
آمپرساعت آنها مشخص میشود و هر چه
همراه عموماً با
یک باتری بیشتر باشد ،حداکثر باری که باتری میتواند از مدار عبور
دهد تا به طور ایمن تخلیه شود ،بیشتر است.
هنگامی که یک ماشین حساب جیبی روشن میشود از باتری آن جریان  0/15mAمیگذرد .اگر این
ماشین حساب 10دقیقه روشن باشد ،چه مقدار بار خالص از مدار ماشین حساب عبور میکند؟
پاسخ :
? = ∆t = 10 × 60 = 600s , I =0 / 15mA , ∆q

∆q
→ ∆q = I∆t → ∆q = 0 / 15 × 10−3 A × 600s = 9 × 10−2 A.s = 9 × 10−2 C
∆t

=I

در مدارهاي الكتريكي براي اندازهگيري شدت
جريان الکتریکی از وسيلهاي به نام آمپرسنج استفاده
میشود.

شکل  5ـ ٦نمونههایی از آمپرسنج

کاربرد در صنعت و فناوری :قوس الکتریکی در جوش کاری

جریـان الکتریکـی از جاری شـدن الکترونها در یـک مسیر رسـانا به
وجـود میآیـد .هـرگاه در چنیـن مسـیری یـک شـکاف هـوا (گاز) ایجـاد
شـود جریـان الکترونـی و در نتیجـه جریـان الکتریکـی قطـع خواهد شـد.
چنانچـه شـکاف هـوا به انـدازه کافـی باریـک و اختالف پتانسیل و شـدت
جریان زیـاد باشـد ،گاز میان شکاف یونیزه شـده و قـوس الکتریکی برقرار
میشـود .هنـگام جـوش کاری نیز ،الکتـرود انبر نقش پایانـه مثبت و قطعه
کار نقـش پایانـه منفـی را دارد .زمانـی کـه الکتـرود بـا قطعـۀ کار برخورد
می کنـد جرقـه ای ایجـاد می شـود کـه همان قـوس الکتریکی اسـت.
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اگر بخواهيم الكترونها در يك جهت خاص و از مكان معيني شارش كنند ،بايد مسير مناسبي براي حركت
آنها ایجاد کنیم ،اين مسير بايد يك مسیر بسته باشد ،که آن را مدار الکتریکی می گویند (شکل 5ـ.)7
هرگونه قطعشدگي در مدار مانع حركت الكترونها ميگردد (شکل  5ـ  .)8

شکل  5ـ 7مسیر بسته برای عبور جریان (مدار)

شکل 5ـ     8قطع شدگی در مدار

براي ارتباط دو نقطۀ قطع شده ميتوانيم از سيم ديگري استفاده كنيم و شارش الكترونها را دوباره برقرار
نماييم (شکل 5ـ.)9
نبودن جریان
شکستگی
شکل   ٥ـ ٩با سیم دیگری می توان ارتباط
دو نقطه قطع شده را برقرار کرد
بیشتر بدانید

جریان الکتریکی همواره مسیری را برای عبور انتخاب میکند که
کوتاهترین و سریعترین مسیر ممکن باشد .از آنجا که  ۷۰درصد بدن ما
را آب تشکیل داده و آب رسانای بسیار خوبی برای گذر جریان الکتریکی
است ،هنگامی که انگشت ما با یک چرخۀ جریان تماس پیدا میکند یعنی
کوتاهترین راه برای گذر جریان الکتریکی پیدا شده است .الزمۀ برقگرفتگی،
عبور جریان الکتریکی از بدن است .یعنی اگر قسمتی از بدن جاندار ،در
مسیر ورود جریان الکتریسیته قرار بگیرد ولی جریان از بدن آن خارج نشود،
برقگرفتگی رخ نخواهد داد؛ زیرا عبور برق است که موجب این امر میشود ،نه ورود آن .وقتی یک پرنده
بر روی سیم حامل جریان مینشیند ،برق به بدن او وارد شده است ،اما راهی برای خروج ندارد .در نتیجه
جریان ورودی به بنبست رسیده و پدیدۀ برقگرفتگی اتفاق نمی افتد .درهمین موقع ،اگر بدن پرنده به
هر صورت ممکنی با زمین یا دیوار یا سیم دیگر برخورد نماید ،دچار برقگرفتگی خواهد شد.

  5ـ 4اختالف پتانسيل الکتریکی (ولتاژ)

اختالف پتانسیل الکتریکی را میتوان با اختالف دما که سبب انتقال گرما در یک جسم میشود یا اختالف
سطح مایع بین دو ظرف به هم پیوسته که سبب جاری شدن مایع بین دو ظرف میگردد ،مقایسه کرد.
همان طور که اختالف دما جهت انتقال گرما و اختالف فشار مایع جهت حرکت مایع را مشخص میکند ،اختالف
پتانسیل الکتریکی نیز جهت جریان را نشان میدهد (شکل   5ـ .)10جریان آب در شکل   5ـ 10الف ،بعد از
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مدتی قطع خواهد شد .برای برقراری مداوم این جریان وجود پمپ الزامی است(شکل 5ـ .)11باتری خشک،
باتری اتومبیل و ...منابع تولید اختالف پتانسیل در مدار هستند ،و نقش آنها همانند پمپ آب است که باعث
تداوم جریان الکتریکی در مدار می شود.
طبق قرارداد ،جریان از پتانسیل بیشتر(پایانه مثبت باتری) به سمت پتانسیل کمتر(پایانه منفی باتری)
شارش میکند.
سرد

جريانگرما

داغ

جريان
مايع
الف) جریان آب به دلیل اختالف سطح

ب) انتقال گرما در میله به دلیل اختالف دما

شکل  ٥ـ ١٠همواره اختالف پتانسیل بین دو نقطه باعث به وجود آمدن جریان الکتریکی می شود.
نکته

جهت جریان الکتریکی

+

جهت حرکت الکترون ها

+

جهت قراردادی جریان الکتریکی
بیشتر بدانید

-

-

پمپ
شکل  ٥ـ  ١١پمپ آب عامل تداوم جریان

پیل الکتریکی در ایران باستان در فاصله سال های  250ق.م تا  224پ.م در تیسفون ساخته شده
است .در سال  1317خورشیدی باستان شناس آلمانی ،ویلهلم کونیک و همکارانش ،ابزارهایی را در نزدیکی
تیسفون ،پایتخت ایران ،در زمان اشکانیان یافتند .پس از بررسی معلوم شد ،این ابزارها پیلهای الکتریکی
هستند و در دوره اشکانی ساخته شده اند .او این پیل ها را باتری پارتی نامید که برای آبکاری و انتقال
الیهای از طال یا نقره از سطحی به سطح دیگر به کار میرفته است.
کاربرد در صنعت و فناوری  :فازمتر

فازمتر وسیله ای برای تشخیص وجود ولتاژ الکتریکی است.
برای تشخیص سیم فاز از سیم نول نیز به کار می رود .هرگاه
نوک فازمتر را داخل یکی از خانه های پریز یا سر سیمی
که برق در آن جریان دارد بگذاریم و انگشت دست را روی
پیچ انتهایی دسته آن قرار دهیم ،اگر المپ آن روشن شد آن
سیم فاز است .وقتي که فازمتر را وارد پريز برق مي نماييد بخش بسيار کمي از الکترون ها که از مقاومت
جريان کم روشن مي شود.
فازمتر عبور مي کنند وارد بدن فرد شده و المپ درون فازمتر در اثر عبور اين
ِ
بدن ما نقش سیم را ایفا می کند و زمین نقش نول ،اگر ما كفش عايق پوشيده باشيم ،ارتباط ما با زمين قطع
شده و المپ روشن نمي شود.
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در مسير حرکت الکترون ها درون مواد موانعي وجود دارد (اتم هاي جسم ماده ،الکترون های
آزاد دیگر و  .)...هرچه اين موانع كمتر باشند عبور جريان بهتر صورت ميگيرد و ميگوييم
جسم مقاومت كمتري دارد و رساناي بهتري است .الکترونها در مسير حركت خود ،طی
برخوردهایی که با اتمهای جسم رسانا دارند ،با انتقال انرژی جنبشی به اتم ها ،باعث گرم شدن
قطعه میشوند (شکل 5ـ .)12گاهي اين گرما به قدري است كه باعث تابش نور می گردد؛ شکل   5ـ 12حرکت
همانند نور تابش شده از فیالمان المپهای رشتهای .گاهي مقاومت مانند مقاومت سيمهاي الکترون در اتم
رابط به صورت ناخواسته و مزاحم باعث اتالف انرژی الكتريكي ميشود و گاهي ميتواند به عنوان عاملي از پيش
تعيينشده به صورت يك مصرفكننده در مدارهاي الكتريكي مورد استفاده قرار گيرد ،مانند فیالمان داخل
سماور برقي ،اتو ،بخاري برقي و  ...كه در اثر مقاومت زياد ،گرما ايجاد ميشود و مورد استفاده قرار ميگيرد.
مقاومت الكتريكي را با نماد  Rنشان ميدهند و يكاي آن اهم است كه با حرف يوناني  Ωنمايش داده ميشود.
بیشتر بدانید

سماورها و کتری های برقی یکی از انواع گرم کن های الکتریکی به شمار می آیند که با تبدیل انرژی
الکتریکی دریافتی به گرما منجر به گرم شدن آب درون مخزن خود می شوند .در ساختمان اینگونه
گرم کن ها به طور معمول از المنت های حرارتی حلزونی شکلی با غالفی از مس استفاده شده است .در
درون این غالف رشته سیمی از جنس نیکروم (معموالً  80درصد نیکل و  20درصد کروم) قرار دارد که
وظیفه آن تبدیل انرژی الکتریکی به گرما است .آلیاژ نیکروم به دلیل داشتن نقطه ذوب باال (در حدود
 ،)1400 0Cعدم اکسید شدن ،انبساط طولی ناچیز و داشتن مقاومت الکتریکی نسبتاً باال و ثابت جزء
مرسوم ترین آلیاژهای انتخابی در ساخت بخش داخلی المنت های حرارتی به شمار می آید .همچنین برای
عایق کردن این سیم از بخش بیرونی المنت های حرارتی از پودر سفید رنگی به نام منیزیم اکسید استفاده
شده است .این پودر یک عایق الکتریکی به شمار می آید که توانایی انتقال حرارت خوبی دارد و باعث
عایق شدن سیم نیکروم و عدم تماس الکتریکی آن با بدنه المنت و آب درون کتری یا سماور می شود.

سیمی از جنس نیکروم
پودر
منیزیم اکسید

غالفی از جنس مس

  5ـ  5ـ 1قانون اُهم :شما در کتاب علوم
و کار و فناوری پایه هشتم با قانون اهم آشنا
شدهاید .در این بخش آشنایی بیشتری با این
قانون پیدا خواهید کرد .هنرجویی مداری
را مطابق شکل 5ـ 13بسته و کلید را برای
لحظهای کوتاه میبندد ،سپس اعداد آمپرسنج
و ولت سنج را یادداشت کرده و بالفاصله کلید
را قطع می کند .برای بار دوم ،او دو باتری را
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آمپرسنج

شکل  5ـ  13مدار ساده قانون اُهم
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پشت سرهم قرار داده و آزمایش را تکرار میکند .این آزمایش را برای باتریهای دیگر نیز تکرار کرده ولی در
مدت آزمایش ،جسمی را که در مدار قرار داده ،تغییر نمیدهد.
فکرکنید

اعداد آمپرسنج و ولت سنج آزمایشی که هنرجو انجام داده در جدول زیر آمده است.
الف) نمودار زیر را برای اعداد به دست آمده در جدول رسم کنید.
V
ب) چه رابطه ای بین  Vو  Iوجود دارد؟
I
پ) خانه های ستون سوم جدول را کامل کنید.
ت) از محاسبه اعداد ستون سوم چه نتیجه ای می گیرید؟

)V(V

)I(A

2

0/2

4

0/4

6

0/6

8

0/8

)V(V

)I(A

همان طور که از «فکر کنید» باال مشخص شد ،چنانچه دمای رسانا ثابت باشد و جنس جسم تغییر نکند ،نسبت
V
ثابت است و نمودار Vبر حسب  Iخط راستی است که از مبدأ میگذرد .جرج سيمون اُهم ،رياضيدان آلماني،
I
در سال  1827براساس تجربيات و آزمايشهاي فراوان ارتباط بين ولتاژ  ،Vجريان  Iو مقاومت  Rرا در يك مدار
به دست آورد .نتايج آزمايشهاي اهم به نام قانون اهم شناخته شده است كه رابطه آن چنین بیان می شود:
نسبت ولتاژ دوسر مقاومت به شدت جريان گذرنده از آن در دماي ثابت مقدار ثابتي است که این مقدار همان
مقاومت الکتریکی است.
V
I

(٥ـ)٢
نکته

V
معادله
I

=R

=  Rاشاره به تعریف مقاومت دارد (و نه لزوماً قانون اهم) .این معادله برای همه رساناها به

کار می رود ،خواه آن رسانا از قانون اهم پیروی کند یا پیروی نکند.
مثال

شکل مقابل مربوط به دو نوع رسانا در دمای ثابت است .مقاومت
کدام رسانا بیشتر است؟
پاسخ:
V a 20V
=
= 5Ω
Ia
4A

= Ra

V b 20V
=
= 2Ω
I b 10A

b

)V(V
a
20

= Rb
)I(A

نتیجه :مقاومت  aبیشتر شد و همان طور که از شکل مشخص
است شیب نمودار  aنیز بیشتر است.
در نتیجه در نمودار  Iـ Vشیب نمودار بیانگر مقاومت است؛ هرچه شیب بیشتر باشد ،مقاومت نیز
بیشتر است.
10

4
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5ـ5ـ 2عوامل مؤثر بر مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت
آزمايشکنيد

وسایل آزمایش :منبع تغذیه ،سیم رابط ،سیمهایی از جنس تنگستن ،نیکروم(یا آلیاژهای مختلف دیگر)،
آمپرسنج ،ولت سنج و کلید.
شرح آزمایش
1ـ در مداری مطابق شکل روبه رو بین دو نقطه  Bو  Aقطعهای با طول
باتری- +
معین مث ً
ال 1متر( از سیم تنگستن) را قرار دهید .پس از بستن کلید ،به مدت
خیلی کوتاه ،اختالف پتانسیل دو سر سیم (برحسب ولت) و جریانی که از
مدار میگذرد را (برحسب آمپر) ،اندازه بگیرید .سپس با استفاده از تعریف
B
+ A
A
مقاومت  R = Vمقاومت قطعه سیم را (برحسب اُهم) به دست آورید و در
آمپرسنج
I
کنید.
ثبت
زیر
جدول
V
+
ولت سنج
2ـ آزمایش را اکنون با همان سیم (تنگستن) اما با قطعهای به طول 2متر
انجام دهید و با اندازهگیری  Iو  Vمقاومت قطعۀ اخیر را به دست آورید .نتیجه را در جدول زیر ثبت کنید.
3ـ حال آزمایش را با دو قطعه سیم هم طول و با سطح مقطع یکسان ،یکی از جنس تنگستن و دیگری
از جنس نیکروم تکرار کنید و نتیجه را در جدول زیر بنویسید.
4ـ سرانجام با انجام دادن آزمایش با سیمهای هم طول از یک جنس ولی با سطح مقطعهای متفاوت ،به
همان ترتیب ،نتیجههای به دست آمده را با یکدیگر مقایسه کنید و به کالس گزارش دهید.
مقاومت هریک از سیمها را به دست آورید و نتیجه را در جدول زیر ثبت کنید.
شماره آزمایش

جنس

طول

سطح مقطع

همان گونه که آزمایش نشان می دهد ،مقاومت رساناهای فلزی
در دمای ثابت به طول ،سطح مقطع و جنس رسانا بستگی دارد.
اگر سطح مقطع سیم در تمام طول آن یکسان باشد ،مقاومت سیم
از رابطه زیر به دست می آید:
ρL
A

(5ـ)3

=R

L
ρ

Α

شکل  14-5عوامل مؤثر بر مقاومت رسانا

که در آن  Lطول سیم برحسب متر( )mو  Aمساحت مقطع
سیم برحسب مترمربع ( )m2و  Rمقاومت الکتریکی سیم
برحسب اُهم( )Ωاست .در این رابطه  ρکمیتی به نام مقاومت
ویژۀ رساناست که برای رساناهایی که از قانون اهم پیروی
میکنند فقط به جنس رسانا و دمای آن بستگی دارد.
100

I

V

V
I

=R

جدول ٥ـ  2مقاومت ویژه مواد مختلف
در دماي 20 ° C

ماده
(رسانای الکتریکی)

مقاومت ویژه
(ρ)Ωm

نقره

1/62×10-8

مس

-8

1/69×10

طال

2/35×10-8

آلومینیوم

2/75×10-8

تنگستن

5/60×10-8

آهن

9/68×10-8

پالتین

10/6×10-8

نیکروم

100×10-8

جریان و مدارهای الکتریکی

وقتی دمای یک رسانای فلزی افزایش مییابد ارتعاشات کاتورهای اتمها و یونهای آن نیز افزایش مییابد
و موجب افزایش برخورد الکترونهای آزاد با شبکه اتمی رسانای فلزی میشود .به این ترتیب ،مقاومت ویژه
رسانا در برابر عبور جریان افزایش می یابد.
فکرکنید

یکای  ρرا با توجه به مطالب فصل اول به دست آورید.

فکرکنید

چرا در «آزمایش کنید» صفحۀ قبل توصیه شده به مدت خیلی کوتاه کلید وصل و سپس قطع شود؟

فکرکنید

موادی که دارای مقاومت ویژه کم هستند ،مانند نقره و مس در چه مواردی کاربرد دارند؟ موادی که
مقاومت ویژه باالیی دارند چه کاربردی می توانند داشته باشند؟
استانداردهای مهندسی سیمها :در استانداردهای مهندسی ،سیم ها را بر حسب قطر و مساحت مقطع آنها
نمره بندی می کنند .در صنعت تولید سیم ،سیم ها را با ضخامت های معینی می سازند و معلوم می کنند هر سیم
چه جریان بیشینه ای را می تواند تحمل کند .به هر سیم با ضخامت معین کد مشخصی را اختصاص می دهند.
جدول زیر برخی از این کدگذاری ها با جریان مجاز بیشینۀ هر سیم را بر اساس یکی از استانداردها نشان می دهد.
جدول   5ـ 3کدگذاری سیم ها
نمرۀ سیم

قطر سیم (اینچ)

جریان بیشینۀ مجاز (آمپر)

نمرۀ سیم

قطر سیم

جریان بیشینۀ مجاز

٠٠٠٠

0/46

380

21

0/02846

9

000

0/40965

328

22

0/02535

7

00

0/3648

283

23

0/02257

4/7

0

0/32485

245

24

0/0201

3/5

1

0/2893

211

25

0/0179

2/7

2

0/25763

181

26

0/01594

2/2

3

0/22942

158

27

0/0142

1/7

4

0/20431

135

28

0/01264

1/4

5

0/18194

118

29

0/01126

1/2

6

0/16202

101

30

0/01002

0/86

7

0/14428

89

31

0/00893

0/7

8

0/12849

73

32

0/00795

0/53

9

0/11443

64

33

0/00708

0/43

10

0/10189

55

34

0/0063

0/33

11

0/09074

47

35

0/00561

0/27

12

0/0808

41

36

0/005

0/21

13

0/07196

35

37

0/00445

0/17

14

0/06408

32

38

0/00396

0/13

15

0/05707

28

39

0/00353

0/11

16

0/05082

22

40

0/00314

0/09

17

0/04526

19

18

0/0403

16

19

0/03589

14

20

0/03196

11
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مثال

سیمی از جنس تنگستن با مقاومت ویژه تقریباً  5/6×10-8Ωmبه طول 31/4mو به قطر 0/4mm
را در نظر بگیرید .الف)مقاومت الکتریکی سیم چقدر است؟ ب) اگر اختالف پتانسیل (ولتاژ)  224Vدر
دو سر سیم برقرار شود چه جریانی از سیم می گذرد؟
پاسخ:

? = ρ = 5 / 6 ×10−8 Ω.m , L = 31/ 4m , r = 0 / 2mm , V = 224 v , R = ? , I

الف)

A = πr2 = 3 / 14 × (0 / 2×10−3 )2 = 12 / 56 ×10−8 m2
ρL 5 / 6 ×10−8 Ωm × 31/ 4m
=
= 14Ω
A
12 / 56 ×10−8 m2

V 224V
=
= 16A
R 14Ω

ب)

مثال

=R
=I

مهندس ناظر برق یک ساختمان در حال ساخت ،به استاد کار موارد زیر را یاد آوری می کند:

نمره سیمهای مسی مورد استفاده در سیمهای المپ روشنایی ( 15قطر  0/05707اینچ) معادل 1/44×10-3m
نمره سیم های مسی مورد استفاده در سیم های المپ پریز ( 13قطر  0/07196اینچ) معادل 1/82×10-3m
نمره سیمهای مسی مورد استفاده در سیمهای المپ برق اصلی ( 12قطر  0/0808اینچ) معادل 2/05×10-3m
مقاومت  20mاز هر کدام از سیم ها ،در دمای اتاق چند اهم است؟
D2
) = 1/ 62 × 10−6 m2
4

( A = πr2 = πسیم المپ روشنایی

ρL 1/ 69 × 10−8 × 20
=
= 2 / 08 × 10−1Ω
=R
−
6
A
1/ 62 × 10
		
−1
A = πr2 = 2 / 6 × 10−6 ⇒ R = 1 / 3 × 10 Ω
A = πr2 = 3 / 2 × 10−6 ⇒ R = 1 / 05 × 10−1Ω

سیم پریز
سیم اصلی

5ـ    5ـ 3انواع مقاومت :در بسیاری از مدارها ،به خصوص در وسایل الکترونیکی مقاومتها برای کنترل
جریان و ولتاژ استفاده میشوند .اندازۀ یک مقاومت میتواند کمتر از  1اهم تا میلیونها اُهم (مگا اُهم) باشد.
1
مقاومتهای اهمی با توجه به نوع استفاده به دو دسته کلی تقسیم میشوند :الف) مقاومتهای ثابت
ب) مقاومتهای متغیر 2که خود شامل دو دسته هستند :مقاومتهای معمولی و مقاومتهای وابسته.
الف) مقاومت های ثابت
همان طور که از اسم آنها بر میآید ،مقاومتهایی هستند که مقدار آنها ثابت است .شکل   5ـ  15نمونهای
از این مقاومتها و ساختار داخلی آنها را نشان میدهد .این مقاومتها تركيبي از كربن با يك نوع چسب
هستند كه هر اندازه ميزان كربن بيشتر باشد ،مقاومت كمتر خواهد   بود.
 Variable Resistorsـ Fixed Resistors				2ـ1
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در مقاومتهايی که توان باالیی دارند ،عدد مقاومت
بر روي بدنه نوشته ميشود ولي در مقاومتهايي با توان
كمتر از  2وات ،بهدلیل ساخته شدن آنها در ابعاد كوچك،
جايي براي نوشتن مقدار مقاومت روي بدنه وجود ندارد.
به همين منظور براي تشخيص مقدار مقاومت بر روي
بدنۀ آنها معموالً از  4نوار رنگي استفاده ميكنند (نوار
چهارم درصد خطا را نشان میدهد) .هر نوار با توجه به
مبين يك كد يا عدد است(شکل   5ـ.)16
رنگ خودّ ،
براي پيداكردن عدد مقاومت طبق شکل   5ـ 16و با
کمک جدول   5ـ 4عمل میکنیم.
جدول   5ـ 4کدهای رنگی مقاومتها

مثال

رنگ

کد رنگ

درصد خطا

سیاه

0

-

قهوه ای

1

 1درصد

قرمز

2

 2درصد

نارنجی

3

 3درصد

زرد

4

 4درصد

سبز

5

-

آبی

6

-

بنفش

7

-

خاکستری

8

-

سفید

9

-

طالیی

-

 5درصد

نقره ای

-

 10درصد

مقدار مقاومت

درصد خطا

کد
کد
نوار
نوار
سوم
سوم

10c

*

کد
نوار
سوم

)(a b

شکل   5ـ 16نحوه خواندن مقاومت رنگی

با توجه به کد هر رنگ ،مقاومت روبهرو چند اهم است؟
پاسخ:

				

تمرينکنيد

شکل 5ـ 15انواع مقاومت ثابت

R = 47×102Ω

اگر مقدار مقاومت نمایش داده شده در شکل 3400 ،اهم باشد ،رنگ نوارها را تعیین کنید.
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ب) مقاومتهای متغیر

مقاومتهایی هستند که مقدار آنها را میتوان توسط عوامل
مختلف مانند تغییر مشخصه مکانیکی (متغیر معمولی) ،یا تغییر نور
(تابع نور) و حرارت (متغیر وابسته) تغییر داد.
مقاومتهای متغیر معمولی مقاومتهایی هستند که مقدار مقاومت
آنها را میتوان با تغییر مکان یا تغییر زاویۀ محور متحرکی که دارند
تنظیم کرد .یکی از انواع مشهور این نوع از مقاومتها ،رئوستا نام دارد
که در مدارهای الکترونیکی پتانسیومتر 1نامیده میشود .یک رئوستا
از سیمی با مقاومت ویژۀ نسبتاً زیاد ساخته شده است .این سیم روی
استوانهای نارسانا پیچیده شده و با استفاده از دکمهای لغزنده که روی
ریلی در باالی استوانه قرار دارد و انتهای آن با سیم در تماس است
میتواند قسمت دلخواهی از سیم را در مسیر جریان قرار دهد و بنابراین
مقدار مقاومت را تغییر دهد و بهاین ترتیب جریان را در مدار تنظیم و
کنترل کند .شکل   5ـ   17طرحی از یک رئوستا را نشان میدهد.
مقاومت های وابسته به حرارت  :به آن دسته از مقاومت های
متغیری که مقدار آنها توسط عواملی از قبیل نور ،حرارت ،ولتاژ و ...
تغییر می کند ،مقاومت وابسته گفته می شود .این مقاومت ها به انواع
زیر تقسیم می شوند:
مقاومت های وابسته به حرارت :مقدار این دسته از مقاومت ها
که به آنها ترمیستور 2نیز گفته می شود وابسته به حرارت است .این
مقاومت ها در دو شکل 3 NTCو  4 ptcوجود دارند .مقاومت های
 ptcبا افزایش دما مقاومتشان افزایش و با کاهش دما کاهش
می یابند .مقاومت های  Ntcبا افزایش دما مقاومتشان کاهش
می یابد و برعکس (شکل 5ـ .)18از این مقاومت ها در مدارها به
صورت حس کننده های حرارتی در مسیر دستگاههای الکتریکی
نظیر موتورهای الکتریکی ،کورهها ،سیستمهای تهویه و تبرید
استفاده میشود .همچنین این مقاومت ها برای جریان زیاد در لحظه
روشن شدن یک دستگاه به کار میرود .به طور کلی ترمیستورها در
مدارهایی که دما را اندازهگیری یا کنترل میکنند به کار میروند.
مقاومت وابسته به نور( :5)LDRاین مقاومتها با تغییرات
نور تابیده شده به سطح آنها ،مقدار مقاومتشان تغییر میکند
(شکل   5ـ   .)19از این مقاومت در ساخت فوتوسلها یا به عنوان
سنسور نور در برخی دستگاهها استفاده میشود .همچنین در

B

A

C

(الف)

کلید لغزنده

سیم تنگستن

محور
مقاومت متغیر
(ب)
شکل   5ـ 17نمونه ای از الف) رئوستا و
ب) پتانسیومتر

شکل   5ـ   18مقاومت های وابسته به حرارت

شکل   5ـ     19مقاومت نوري

			 Thermistorـ Potentiometer					2ـ1

 Positive Temperature Coefficientـ Negative Temperature coefficient			4ـ3
 Light Dependent Resistorـ5
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مدارهای الکترونیکی به عنوان تشخیص دهندۀ نور (نورسنج) مورد استفاده قرار می گیرد .از جمله کاربردهای
دیگر این مقاومت استفاده از آن در دوربینهای عکاسی و کلیدهای نوری و چشمهای الکترونیکی است.
مقاومت وابسته به ولتاژ ( :1)VDRولتاژ و مقدار مقاومت در این نوع مقاومتها ،با هم رابطۀ عکس دارند.
به این صورت که با افزایش ولتاژ دو سر قطعه ،مقاومت آن کاهش مییابد .از این مقاومتها برای محافظت از
مدار در برابر ولتاژهای باالی زودگذر ناخواسته استفاده میشود .در ایستگاه تقویت نیروگاهی نیز برای حفاظت
شبکه استفاده میشود.

  5ـ 6انرژي الكتريكي مصرفي

همانطور كه در قسمت مقاومت ذكر شد ،علت تولید گرما در مقاومت در اثر عبور جريان ،آن است كه الكترونها به
اتمهاي درون رسانا برخورد ميكنند .اين برخوردها انرژي جنبشي اتمها و در نتيجه دماي مقاومت را افزايش ميدهد.
هيتر ،بخاري برقي و المنت يك سشوار براساس تبديل انرژي الكتريكي به گرما طراحي شدهاند .مقدار گرمايي كه در
يك رسانا ايجاد ميشود به عوامل زير بستگي دارد:
ـ مقاومت رسانا
ـ مجذور شدت جريان عبوري از رسانا
ـ مدت زمان عبور جريان
(5ـ)4
مثال

U = RI2t

مقاومت قسمت گرماده یک سماور برقی  50Ωاست .وقتی آن را به برق وصل میکنیم شدت جریان
 4 Aاز آن میگذرد .انرژی الکتریکی مصرف شده در آن را در مدت  5دقیقه حساب کنید.
پاسخ:
t =5×60=300s
,
I = 4A , R = 50Ω
,
?=U
U = RI2t = (4)2×50×300=2/4×105 J

5ـ6ـ    1توان مصرفي :توان به معني سرعت تبديل انرژي است .در دستگاههايي كه براي تبديل انرژي
به كار ميروند ،هرچه اين سرعت بيشتر باشد ،قدرت دستگاه نيز بيشتر است .سرعت تبديل انرژي از تقسيم
مقدار انرژي بر زماني كه آن انرژي تبديل شده (آهنگ مصرف انرژي) به دست ميآيد .توان مصرفي را با نمادp
نمايش داده و يكاي آن وات با نماد  wاست.

تمرينکنيد

(5ـ)5

U
t

(5ـ)6

P=RI2

=P

با استفاده از قانون اهم ،رابطههای دیگری برای توان مصرفی به دست آورید.
 Voltage Dependent Resistorـ1
105

در دستگاههايي مانند المپ رشتهاي ،اتو ،كتري برقي و ...كه در قسمت اصلي آنها يك سيم گرماده (المنت
حرارتي) وجود دارد ،توان مصرفی در صورتي برابر توان نوشته شده روي آن (توان اسمی) است كه دستگاه به
اختالف پتانسيل نوشته شده بر روي آن (اختالف پتانسیل اسمی) وصل شده باشد .اگر دستگاه به اختالف
پتانسيل كمتر يا بيشتري وصل شود توان مصرفي دستگاه تغيير ميكند.
مثال

روی یک آسیاب برقی دو عدد  800 Wو  200 Vنوشته شده است .این آسیاب برقی را به اختالف
پتانسیل  200 Vوصل می کنیم.
الف) شدت جریانی که از آن می گذرد چند آمپر است؟ ب) انرژی الکتریکی مصرفی ماهانۀ این دستگاه
در صورتی که هفته ای دو بار و هر بار به مدت  20دقیقه مورد استفاده قرار گیرد چند ژول و چند کیلو
وات ساعت 1است؟
پاسخ:
( P = VI→800 = 200I→I=4Aالف
( t = 4×2×20×60 = 9600s  2/7hب
U
U
= → 800W
→ U = 7 / 68 × 106 J
t
9600
U
⇒ U = 2160Wh = 2 / 16kWh
= 800W
2 / 7h
=P

تمرينکنيد

روی المپی دو عدد  60وات و  220ولت نوشته شده است .با فرض ثابت ماندن مقاومت المپ اگر این
المپ را به اختالف پتانسیل 110ولت وصل کنیم توان مصرفی آن تقریباً چقدر می شود؟

  5ـ 7نحوه به  هم بستن مقاومت ها

5ـ7ـ 1به   هم بستن سری :اتصال متوالی یا سری به معنی بسته شدن مقاومتها یکی پس از دیگری است
به طوری که هیچ انشعابی بین آنها وجود نداشته باشد (شکل   5ـ)20
اگر در مدار شکل   5ـ  20در مسیر هر یک از المپ ها آمپرسنج هایی را قرار دهیم (شکل   5ـ )21مشاهده
خواهید کرد که همه آمپرسنج ها جریان برابری را نشان می دهند .پس می توان در مدار سری چنین نوشت:
(5ـ )7
I

I

1A

1A

1A

I

DC POWER SUPPLY

V

I1 = I2 = I3 = Ieq1

DC POWER SUPPLY

V

A

A

VOLTAGE

VOLTAGE

CURRENT

I

FINE

FINE

COARSE
GND

FINE

COARSE
ON/OFF

I

شکل   5ـ 20المپهایی که به طور متوالی به هم بسته شدهاند
1ـ کیلو وات ساعت :واحد معمول برای انرژی الکتریکی
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CURRENT

1A

COARSE

FINE

GND

شکل   5ـ 21قرار دادن آمپرسنج در مدار

 equivalentـ2

COARSE
ON/OFF
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فکرکنید

V3

هرگاه مطابق شکل ،ولت سنج هایی را به صورت جداگانه به دو
سر المپ ها ببندیم ،چه مشاهده خواهید کرد؟

V2

3

V1

1

2
DC POWER SUPPLY

V

V
VOLTAGE

FINE

COARSE
GND

CURRENT

FINE

COARSE
ON/OFF

همان طور که از «فکر کنید» متوجه شدید ولتاژ معادل به نسبت مقدار مقاومتها بین آنها تقسیم میشود،
بر پایه همین مطلب میتوان ولتاژ معادل را از حاصل جمع ولتاژهای دو سر هر مقاومت به دست آورد.
(  5ـ  )8

V1 + V2 + V3 = Veq

مقاومت معادل به مقاومتی گفته میشود که با جایگزینیاش به جای مقاومتها ،اثری مشابه و معادل با آن
مقاومتها در مدار از خود نشان میدهد .اگر ترکیب مقاومتها را با  Reqجایگزین کنیم از آنجا خواهیم داشت:
(  5ـ)9

مثال

R1 + R2 + R3 = Req

1V

در مدار داده شده ولتاژ مجهول را تعیین کنید.
پاسخ:

V =7V

 ⇒ V1+1+4=7⇒ V1=2VباتریV1 + V2 + V3 = V

V1
4V

تمرينکنيد

R1= 2 Ω

مقاومت معادل مدار چقدر می شود؟

V =10 V
R2= 3 Ω

_

_

+

_

+

_

_

+

_

+

_

+

_

+

_

+
+

_

+

_

+

_

+
+

_

+

_

+

_

فکرکنید

_

+

_

+

_

+

در سـه شکل روبه رو ،ابتدا یک
المپ ،سپس دو المپ و در نهایت
سه المپ در مدار قرار گرفته است.
روشـنایی المـپ ها را مقایسه کنید.
چه ن ـتیجه ای مـی گیـرید؟

+

R3= 5 Ω
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تجربه کنید

مداری را با  3المپ ببندید .اگر یکی از المپ ها بسوزد برای
بقیه المپ ها چه اتفاقی می افتد؟ برای برطرف کردن این مشکل چه
پیشنهادی دارید؟
5ـ7ـ 2به هم بستن موازی :نوع دیگری از به هم بستن مقاومتها ،حالت موازی است .در این حالت دو
سر مقاومتها مستقیماً به هم وصل میشود و اختالف پتانسیل یکسان به دو سر مقاومتها اعمال میشود
(شکل  5ـ .)22هرگاه مطابق شکل  5ـ 23ولتسنجهایی را به طور جداگانه به دو سر هر یک از المپها متصل
کنیم ،مشاهده میکنیم که مقادیر ولتسنجها با یکدیگر برابر هستند.
(  5ـ)10

V1 = V2 = V3 = Veq

- +

- +
A

V1

V2

V3

شکل5ـ 22المپ هایی که به طور
موازی به هم بسته شده اند

شکل5ـ 23ولتاژ در المپ های موازی

در مدارهای موازی بیش از یک مسیر برای عبور جریان وجود دارد ،بنابراین جریان به نسبت مقاومت ها
تقسیم می شود.
(  5ـ)11

I1 + I2 + I3 = Ieq

مقاومت معادل در این مدارها از رابطه زیر محاسبه می گردد.
(  5ـ)12
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1
1
1
1
+
+
=
R1 R 2 R 3 R eq
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مثال

در مدار روبه رو مقاومت معادل را به دست آورید.
R3
3Ω

R2
5Ω

R1
9Ω

I1

پاسخ:
1
1
1
1
1 1 1
1
5 + 9 + 15
1
45
+
+
=
= ⇒ + +
⇒
=
= ⇒ R eq
Ω
R1 R 2 R 3 R eq
9 5 3 R eq
45
R eq
29
فکرکنید

الف) به نظر شما سیم کشی داخل ساختمان ها از چه نوعی است؟ متوالی یا موازی؟
ب) روش به هم بسته شدن المپ ها در ریسه ها چگونه است؟
پ) آیا می توانید نمونه هایی از کاربرد اتصال موازی و متوالی را که در زندگی روزمره با آنها برخورد
دارید ،نام ببرید؟
کاربرد در صنعت :فيوز
دستگاه های الکتریکی در خانه به طور موازی
با یکدیگر قرار می گیرند و یک فیوز را به طور
متوالی با کل مدار مصرف کننده های خانگی قرار
ضامن
می دهند و این مجموعه به مولد جریان الکتریکی
اتصاالت کلید
متصل می شود .فيوز از سيم باريکی که در اثر
جريان الکتريکی باال ذوب میشود تشکيل شده
جریان خروجی
جریان ورودی
است .بعد از اينکه فيوز ذوب شد بايد جايگزين
شود (مثل فیوز موتور اتومبیل) .امروزه در منازل
از فيوزهايی استفاده میشود که جريان الکتريکی باال در آنها سبب قطع مدار میگردد و با وصل کردن يک کليد
در آنها فيوز دوباره در مدار قابل استفاده است .هرچه تعداد مصرفکنندهها در خانه بيشتر شود به دلیل موازی
بستهبودنشان ،مقاومت کل مجموعه کمتر خواهد شد و شدت جريان الکتريکی بيشتری از مدار خواهد گذشت .چون
فيوز به طور متوالی در مدار قرار دارد جريان الکتريکی بيش از حد مجاز نيز از فيوز میگذرد و به قطع شدن جريان
(در صورتی که از حد معينی بيشتر شود) میانجامد .فيوز به عنوان يک عنصر کنترل کننده و پیشگیری از خطر در
منازل است.
نوار دوفلزی

تحقیق کنید

کلیدروشن/خاموش

حتماً تاکنون سه شاخه را دیدهاید .در شکل روبهرو ،ساختمان داخلی
این سهشاخه نشان داده شده است .در مورد مزیت این سهشاخهها نسبت
به دوشاخهها با هم گروهیهای خود تحقیقی را انجام دهید.
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جمع بندی ـ نقشه مفهومی
مدار جريان الکتريکي مستقيم
شامل اجزایی نظیر

مصرف انرژی بارها
برطبق رابطه

ایجاد کندی در مسیر
حرکت بارها

که باعث

مقاومت

که وظیفه آن
انواع

مقاومت رنگی

مانند

کربنی

پتانسیومتر

مانند

معمولی

U=I2Rt

رئوستا
اساس کار

وابسته

ثابت

نوری

حرارتی

V
I

متغیر

مانند

در مدار بسته میشوند
به صورت

سطح مقطع

با

عکس

جنس رسانا

با

مستقيم

موازی متوالی
ویژگیها

طول رسانا
دمای رسانا
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1
1
1
1
+
+
=
R1 R 2 R 3 R eq

=  Rدر SI

رابطه

ولتاژی

باعث قطع

وظيفة آن

وظيفة آن

مدار بسته
یکای آن بر اساس

انواع

کلید

سیم رابط

مولد

V1=V2=V3=Veq

ویژگیها

I1+I2+I3=Ieq

فراهم کردن مسیر
حرکت برای بارها

فراهم کردن انرژی
برای شارش بارها
باعث ایجاد

در

اختالف پتانسيل الکتريکي

جريانالکتريکي
که اندازهگیری
میشود توسط

آمپرسنج

برحسب

ت بر آمپر
ول 

یکای آن
در SI

یکای آن
در SI

که اندازهگیری
میشود توسط

آمپر

ولت

ولتمتر

که اصطالحا ً خوانده
میشود

R1+R2+R3=Req

اهم

V1+V2+V3=Veq

I1=I2=I3=Ieq
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چند پرسش
I

1ـ با توجه به نمودار   Vـ  Iکه برای دو رسانا در شکل روبه رو نشان داده
شده ،مقاومت کدام رسانا بیشتر است؟

B
A

V

2ـ در شکل زیر سه رسانای مسی استوانهای بر حسب طول  Lو مساحت مقطع بر حسب  Aنشان داده شده
است .اگر به دو سر هر یک از آنها اختالف پتانسیل یکسان اعمال شود این رساناها را با توجه به جریانهای
گذرنده از آنها از بیشترین تا کمترین مقدار مرتب کنید.
L

2A
()1

1/5 L

L
A

A

()2

2

3ـ در مدار شکل روبه رو  R2>R1است .کدام یک از جملههای زیر
درست و کدام نادرست است؟
الف) جریان در جهت چرخش عقربههای ساعت در مدار شارش میکند.
ب) جریان گذرنده از  R1بیشتر از  R2است.
پ) اختالف پتانسیل دو سر  R2بیشتر از  R1است.
ت) توان مصرفی در مقاومت  R2بیشتر از  R1است.

()3
R1

R2

ℰ

4ـ يک مهندس نياز به مقاومتهای  ٦ kΩو  9 kΩدارد .اما فقط مقاومتهای  ١٨ kΩرا در اختيار دارد .آيا
بايد مقاومتهای مورد نياز او را خريداری کرد؟ توضيح دهيد.
  5ـ در سه مدار زیر نوع ترکیب مقاومتها را تعیین کنید :موازی ،متوالی یا هیچ کدام.

(الف)
(ب)

(پ)

  6ـ در مدارهای شکل زیر ،المپ ها و باتریها یکسان هستند .با ذکر دلیل بگویید نور المپ ها در کدام مدار
(موازی یا سری) بیشتر است؟
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چند مسئله
1ـ انسان در اثر عبور یک جریان ضعیف  50 mAاز مجاور قلبش دچار برقگرفتگی میشود .برق کاری با
دست های خیس دو سیم برق را به طور کامل در هر یک از دو دست خود نگه داشته است .اگر در این حالت
مقاومت بدن برق کار  2000اهم باشد ،ولتاژ الزم برای برقگرفتگی چقدر است؟
2ـ هرگاه برای برقرسانی به یک موتور الکتریکی که در فاصله 1کیلومتری از تابلوی برق قرار دارد ،بخواهیم
از سیم مسی با مقاومت  20 Ωاستفاده کنیم ،سطح مقطع سیم را باید چند میلیمترمربع انتخاب کنیم؟
3ـ کابلی شامل  125رشته سیم است که مقاومت هر کدام  2/56میکرواهم است .با ایجاد اختالف پتانسیل
یکسان به دو سر کابل جریان کل  0/75 Aدر سیمها برقرار می شود .الف) جریان در هر رشته سیم چند آمپر
است؟ ب) اختالف پتانسیل اعمال شده چند ولت است؟ ج) مقاومت کابل چند اهم است؟
4ـ دانشآموزی رادیوی  9 Vو  7Wخود را از ساعت  9بعدازظهر تا  2بامداد با بلندترین صدا روشن
نگه میدارد .در این مدت چه مقدار بار الکتریکی به این رادیو وارد میشود؟
  5ـ مقاومت یک بخاری که با ولتاژ  120 vکار میکند .در حال کار  14اهم است .آهنگ تبدیل انرژی
الکتریکی به گرما چقدر است؟
  6ـ مقاومت معادل هر یک از مدارهای زیر را به دست آورید.
A

12 Ω

6Ω

8Ω

8Ω

B

پروژه عملی
1ـ به کمک یک سیم و یک باتری تالش کنید تا یک المپ را روشن کنید (از برش دادن سیم بپرهیزید).
2ـ با راهنمایی دبیر خود یک چراغ قوه دو المپی بسازید که با یک کلید دو طرفه کار کند؛ یعنی با فشردن کلید
در یک سمت یکی از المپها و با فشردن کلید در جهت دیگر ،المپ دوم روشن شود.
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یادداشت
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واژه نامه فارسی به انگلیسی

Instanous acceleration
Average acceleration
Newton’s laws
Action
Inertia
Place
Motion diagram
Force
Dynamometer
Static fiction force
kinetic fiction force
Normal support force
Gravity force
Weight force
Reaction

شتاب لحظه ای
شتاب متوسط
قوانین نیوتن
کنش
لختی
مکان
نمودار مسیر حرکت
نیرو
نیروسنج
نیروی اصطکاک ایستایی
نیروی اصطکاک جنبشی
نیروی عمودی تکیه گاه
نیروی گرانش
نیروی وزن
واکنش

فصل سوم ـ حالت  های ماده و فشار
Properties of Matter and pressure
Archimedesʼ principle
Pascal’s principle
The principle of buoyancy
Solid
Density
Phase
Volume
Fluid
Pressure

Manometer
Gas
Liquid

اصل ارشمیدس
اصل پاسکال
اصل شناوری
جامد
چگالی
حالت
حجم
شاره
فشار
فشار سنج
گاز
مایع

فصل اول ـ علم فیزیک و اندازه گیری
Physics and Measurement
Measurement
Inch
Vector
Pound
Precision
Micrometer
Accuracy
Foot
Quantity
Caliper
Gallon
Scalar
Scientific notification
Unit
Base Units
Derived Units

اندازه گیری
اینچ
بردار
پوند
دقت
ریزسنج
صحت
فوت
کمیت
ّ
کولیس
گالون
نرده ای
	نمادگذارى علمى
یکا
یکاهای اصلی
یکاهاى فرعی
فصل دوم ـ مکانیک

Mechanic
Equilibrium
Displacement
Mass
Motion
Accelerated Motion
Uniform Motion
Instanous velocity
Average velocity

تعادل
جابه جایی
جرم
حرکت
حرکت شتاب دار
حرکت یکنواخت
سرعت لحظه ای
سرعت متوسط
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Series circuits
Parallel circuits
Resistor
Electric resistance
Fixed Resistors
Thermistor
Equivalent resistance
Resistivity
Electrical insulator

)مدارهای سری (متوالی
مدارهای موازی
مقاومت
مقاومت الکتریکی
مقاومت ثابت
مقاومت حرارتی
مقاومت معادل
مقاومت ویژه
نارسانای الکتریکی

Temperature and Heat

فصل چهارم ـ دما و گرما

Thermal expansion
انبساط گرمایی
Transfer Thermal                                  
    انتقال گرما
Radiation
تابش
Thermal equilibrium
تعادل گرمایی
Expansion joint
درز انبساط
Temperature
دما
Temperature Equilibrium                     
دمای تعادل
Conductive Heat                                  
رسانای گرما
Heat Conductivity
رسانش گرمایی
Specific heat capacity
ظرفیت گرمایی ویژه
Heat Insulator
عایق گرمایی
Temperature Scale
مقیاس دما
Convection
همرفت

فصل پنجم ـ جریان و مدارهای الکتریکی
Electric Current and Circuits
Potential difference
Ampere meter
Net charge
Potentiometer
Electric current
Direct current
Electrically conductive
Rheostat
Ohm’s law
Free Electron
Electrical circuit
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اختالف پتانسیل
آمپرسنج
بار خالص
پتانسیومتر
جریان الکتریکی
جریان مستقیم
رسانای الکتریکی
رئوستا
قانون اهم
الکترون آزاد
مدار الکتریکی
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