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دا وطن افغانس���تـــان دى

کور د سولې کور د تورې

دا وطن د ټول���و کـور دى
د پښ���تــون او هــ���زاره وو

ورس���ره عرب ،گوجــر دي

براهوي دي ،قزلباش دي

دا هيـــ���واد به تل ځليږي
په س���ينــه کې د آس���يـــا به

نوم د حق م���و دى رهبـــر

دا عـ���زت د هـــر افـغـان دى

هر بچی يې قهرمـــــان دى
د بـــــلـوڅــــ���و د ازبـکـــــ���و
د تـــرکـمنــــ���و د تـــاجـکـــ���و

پــاميــري���ان ،نـورس���تانيــــان

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

لـکـه لـمــر پـر ش���نـه آس���مـان
لـکـ���ه زړه وي جـــاويـــ���دان

واي���و اهلل اکبر وايو اهلل اکبر
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فزیـک
Physics

صنف يازدهم

سال چاپ 1396 :ه .ش.
أ
الف

مؤلفان:
 سرمؤلف گل احمد ساغری عضو علمیریاست عمومیانکشاف نصاب تعلیمیو تألیفکتب درسی و متخصص در پروژۀ نصاب تعليمي.
 ابو طالب حیدری استاد پوهنتون امریکایی در افغانستان معاون مؤلف عبدالودود فیضی عضو علمیریاست عمومیانکشاف نصاب تعلیمیوتألیف کتب درسی.
 -دوکتور عبدالکریم میرزا زاده

ایدیت زبانی:
محمد اسعمیل جهش
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ایدیت علمی:
سرمؤلف گل احمد ساغری عضو علمیو مسلکی ریاست انکشاف نصاب تعلیمیو تألیف
کتب درسی و متخصص در پروژۀ نصاب تعليمي.

کمیتۀ دینی ،سیاسی و فرهنگی:
حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در امور ریاست انکشاف نصاب تعلیمیو کتب درسی
مولوی عبدالوکیل
کمیتة نظارت:
دکتوراسداهللمحققمعيننصابتعلیمیوتربیۀمعلم
دکتورشيرعليظريفيرئیسپروژۀانکشافنصابتعليمي
دکتورمحمدیوسفنیازیسرپرستریاستعمومیانکشافنصابتعلیمیوتألیفکتبدرسی
طرح و دیزاین :خالد هوتک
تنظیم امور چاپ :محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
پیام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم
و اندیشه آراست و درود بیپایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی -صلی اهلل علیه وسلم -که
معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی.
تعلیم و تربیت نقطة آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است .هدف اصلی تعلیم و تربیت
به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است.
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت و
پیشرفتهای علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف میگردد و باید دارای ظرفیت و
ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دینی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جدید با میتودهای نوین
به شاگردان منتقل کند.
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد ،بر اساس همین ویژهگیها تهیه و تألیف شده است .سعی وزارت
معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور ،متکی بر مبانی تعلیم و تربیت
اسالمی و حفظ هویت ملی ،مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوین بوده ،استعدادهای دانش
آموزان را در همه زمینههای اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر ،ابتکار و حس جستجوگری را
در آنها تقویت بخشد .ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری ،تقویت حس وطندوستی ،مهربانی ،گذشت و
همبستهگی از خواستهای دیگر وزارت معارف است که باید در کتبدرسی متبلور باشد.
کتابهایدرسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد .معلم
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامههای آموزشی و تربیتی است .از معلمان و آموزگاران
خوب ،متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشة خود ساخته اند ،صمیمانه آرزومندم
که با تطبیق دقیق و مخلصانة نصاب تعلیمی ،کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قلههای رفیع دانش،
اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است .ازین رو از همه اقشار و افراد
ملت شریف افغانستان ،بخصوص از خانوادهها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچگونه
همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند .همچنان از همه نویسندهگان ،دانشمندان،
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارائة نظریات و پیشنهادات سالم
و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهایدرسی همکاری نمایند.
الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه ،تألیف ،طبع و
توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بینالمللی که در زمینة چاپ و توزیع کتب
درسی همکاری نموده اند ،قدردانی و تشکر نمایم.
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بیپایان خود ،ما را در تحقق آرمانهای مقدس معارف
یاری رساند .إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف
ج

پیشگفتار،
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عصر ما عصر انکشافات و تحوالت سریع ساینس و تکنالوژی است و بر طبق تخمین
دانشمندان ،در سالیان بعد حجم اطالعات علمیحتی در هر چند ماه دو برابر خواهد
شد .واضح است که همگام با این تحوالت ،شیوههای زندهگی ما و نیازهای نسل
جوان فردای ما ،از جمله شیوههای آموزش علوم (فزیک) نیز در تغییر خواهد بود.
در این شیوهها تأکید برآن است تا شاگردان به آسانی و بهطور سریع بیاموزند و
بتوانند مهارتهای الزم را در مراحل آموزش و حل مسئلهها بهکار برند.
در این کتاب درسی سعی بهعمل آمده است تا محتویات آن بر اساس روش
آموزش فعال تألیف گردد .سه هدف دانشی ،مهارتی و ذهنیتی در متن هر درس در
محراق توجه مؤلفین قرار داشته و افزون برآن حجم عناوین و محتویات کتاب بر
مبنای پالیسیهای تعلیمیو تربیتی دولت ،پالن تعلیمیزمانی و مفردات طرح شده
با معیارهای عمومیمحتوایی و نگارشی قبول شده برای کتب درسی دورة ثانوی
افغانستان تنظیم و تدوین گردیده است .تالش شده تا مطالب به گونة ساده و روان
مطرح شود و با ادامة فعالیتها و ذکر مثا لها و سؤالها ،مطالعة آن به شاگردان
آسانتر گردد.
از معلمان گرانقدر انتظار میرود تا با تجارب و تواناییهای غنی که دارند ،در
طراحی فعالیتهای ابتکاری که میتواند در آموزش بیشتر شاگردان ممد واقع گردد
و همچنان از ابراز پیشنهادات سازنده برای بهبود کیفی کتاب از هیچگونه تالش
دریغ ننموده ،ما را یاری رسانند .اطمینان میدهیم که انشأاهلل از نظرهای ارزشمند و
اصالحی شان برای رفع نواقص و اشتباهات احتمالی در چاپ بعدی این کتاب به
گرمیاستقبال خواهد شد.
در پایان از استادان محترمیکه در نقد و اصالح این کتاب زحمت کشیدهاند
سپاسگذاریم و از مسؤالن و کارکنان محترم کمپیوتر که درکار نگارش ،دیزاین و
صفحه آرایی کتاب ،ما را همکاری مزید نمودهاند ممنون و متشکریم.
دیپارتمنت فزیک
ریاست عمومیانکشاف نصاب تعلیمیو تألیف کتب درسی
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تعادل میخانیکی از مباحث مهم فزیک میخانیک است .موضوعات مورد مطالعه در این بحث
هم در ساحة نظری و هم در انکشاف ماشین آالت و تکنالوژی مورد نیاز در عرصههای
گوناگون اقتصادی که موارد استعمال وسیع در حیات روزمرة جامعة ما دارد تهداب مهمیرا
میگذارد .مسایلی مانند :مطالعة قوهها ،چگونهگی تأثیرات آنها بر اجسام ،کاربرد اثرات قوهها
و پدیدههای مرتبط به آنها در طرح و ساختمان ماشینهای ساده مانند رافعهها و وسایط
ساختمانی اعم از تراکتورها – بلدوزرها ،جرثقیلها و همچنان ساختمان ماشینها برای زراعت،
صنایع ،ترانسپورت زمینی و هوایی و استخراج معادن ،همه و همه بر قواعدی بنیاد گذاشته
شدهاند که فزیک میخانیک و از جمله تیوریهای مبنی بر تعادل میخانیکی آنها را مورد
مطالعه قرار میدهد .تعادل میخانیکی یکی از رمزهای عمیق طبیعی در زندهگی انسانها و
حیوانات میباشد که سبب ایجاد شرایط مناسب برای استوار نگهداشتن و ادامة حیات آنها در
روی کرة زمین گردیده است .از حرکت انسانهای روی کرة زمین تا پرواز سفینهها و گردش
سیارهها و نفوذ در اعماق زمین و ابحار همه از جملة دستاوردهای علمیو تکنالوژی است که
نقش مبحث تعادل میخانیکی در آنها بارز و برجسته است .محتویات این فصل بر اساس و
ادامة مطالبی تهیه شده که شما آنهارا در سالهای قبل فرا گرفته اید .قوه که یکی از مباحث
درسهای قبلی فزیک بوده ،در این فصل نیز بر آن مروری صورت میگیرد.
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تا اساس را برای ورود به مباحثی مانند قوهها یا تأثیرات
متقابل (عمل و عکس العمل) و بحث تعادل ،فراهم کند.
مطالعة تبارز قوهها ،چه به شکل قوههای متالقی و یا به
شکل قوههای موازی و همچنان دانستن تجزیة قوهها،
زمینههایی را برای شناخت مفاهیمیمانند مومنت قوه و
یا مومنت دوران ،قوة زوج و شرایط عمومیتعادل مساعد
میسازد .باید توجه کرد که قوه به حیث یک شاخص مهم
در سر تاسر این فصل به کار رفته است .برای فهم خوبتر
مباحث مندرج این فصل ،سعی شده است تا مفاهیم و
در شکل دیده میشود که سمت بازوی رافعه
موضوعات با ارایة مثالها و تمرینات ،مورد مناقشه و تفکر
همیشه بر سمت قوة تطبیق شده عمود است.
شاگردان قرار داده شود.
انتظار میرود که در پایان این فصل شاگردان بتوانند با انجام کارهای گروپی و حل سؤالها
و تمرینات ،مفاهیم فزیکی این بحث را در ذهن شان تحیکم و تعمیق بخشیده و در نتیجة
آن به سؤاالتی مانند:
چرا قوه وکتور است؟ چه چیز سبب شتاب حرکت جسم میگردد؟ وقتی توسط چکش باالی
یک میخ قوه عمل میکند ،آیا میخ هم باالمقابل باالی چکش قوه وارد میکند؟ چگونه و
چرا؟ ،حادثة دوران جسم به حول یک محور چیست؟ و نظیر این سؤالها پاسخهای الزم
ارایه نمایند.

 :1-1قوه

قوهیی که همة ما آنرا میشناسیم ،قوة جاذبة زمین یا وزن جسم است .در زندهگی روزمره
در تخنیک ،با تعداد زیادی از قوهها آشنایی داریم .همچنان شما سالهای گذشته دانستید
که قوهها را میتوان از روی تأثیرات آنها شناخت .یک قوه میتواند یک جسم را به حرکت
آورد .سبب از دیاد و یا کم شدن سرعت جسم و یا سبب تغییر شکل و سمت حرکت جسم
گردد .این تغییرات بعضاً بسیار کوچک میباشد که صرفاً با اندازهگیریهای بسیار دقیق
تشخیص شده میتوانند .سرعت جسم و سمت حرکت جسم دو مشخصهاند که حالت
حرکت جسم را معین کرده و با استفاده از این مشخصهها قوه را اینطور تعریف میکنند :قوه
عاملی است که سبب تغییر شکل و یا حالت جسم میگردد.

2

قوه به حیث وکتور

یک جسم همیشه خودش را به سمتی به حرکت در آورده میتواند و یا سرعت خود را در
سمتی تغییر میدهد ،که قوة عامل بر جسم در همان سمت تأثیر میکند .همچنان تأثیر
قوه میتواند سبب تغییر شکل در جسم گردد .این موضوع در یک میلة آهنی به خوبی به
مشاهده میرسد ،چنانچه هنگامیکه میله تحت تأثیر یک قوه واقع شود ،خم میگردد .از
توضیحات فوق میتوان نتیجه گرفت که قوه یک وکتور است و برای توضیح آن ،به شناخت
مقدار و سمت آن ضرورت است .قوه را به حیث وکتور توسط یک تیر نمایش میدهند .در
شکل ( )1-1به نام گذاریهای ذیل توجه کنید:
نقطة  Aنقطة تأثیر ،طول تیر (  ) ABمقدار یا بزرگی قوه ،سمت تیر  ABسمت یا جهت قوه و
مستقیم  Dخط تأثیر یا استقامت قوه را نشان میدهندD .
B

شکل ()1-1
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تأثیر یک قوه بر یک جسم ،به طور عموم به موقعیت نقطة تأثیر قوه بر همان جسم ارتباط
دارد .در شکل ( )1-2دیده میشود که باالی جسم ،دو قوة  F1و  F2که با هم مساوی هستند
عمل میکنند .طوریکه قوة  F1جسم را به طرف سطح زیرین میفشارد و قوة  F2میتواند
آن را به طرف پایین کج بسازد .بر عکس قوههای مساوی  F3و  F4که برعین خط تأثیر بر
جسم عمل میکنند ،تأثیر مساوی را بر جسم وارد میکنند که در نتیجه میتوان گفت :اگر
موقعیت نقطة تأثیر یک قوه باالی خط تأثیر آن تغییر کند ،تأثیر قوه تغییر نمییابد.
F1

F2

F4

F3

اکنون چند مثال از قوههای مختلف را به بررسی میگیریم:
یکی از قوهها ،قوة عضالت است .ما به وسیلة این قوه نیز میتوانیم سرعت اجسام را کم یا زیاد
کنیم و یا شکل آنها را تغییر دهیم .قوة عضالت برای اجرای تجارب فزیکی کمتر مساعد است،
زیرا به مشکل اندازهگیری میشود .چنانچه از گذشته میدانید ،قوة وزن یکی از قوههای دیگری
است که در عین محل با کتلة جسم و یا با مقدار مادهیی که در جسم وجود دارد ،مستقیماً
متناسب است .قوة وزن جسم ،همیشه طور عمودی به طرف مرکز ثقل زمین عمل میکند.
با استفاده از یک تار که از روی یک چرخ عبور داده میشود ،تأثیر قوة وزن را ،بدون آنکه در
مقدار آن تغییر پیش آید ،میتوان به سمتهای دیگر موجه ساخت .قوة اصطکاک یک نوع دیگر
قوه است.

3

هرگاه دو جسم با هم در تماس بوده و در حالت حرکت متقابل قرار بگیرند ،در بین آنها قوة
اصطکاک به وجود میآید .ما در خانه ،مکتب ،بازار ،میدانهای سپورت و در بسیاری جاهای
دیگر در جریان زندهگی روزمرة خود تأثیرات قوههای گوناگون مانند قوة مقناطیسی ،قوة برقی و
غیره را بر اجسام میبینیم .برای اینکه تأثیرات قوه را به وضاحت بیشتر دیده بتوانیم و مثالهای
دیگری از قوهها را معرفی کرده بتوانیم ،به انجام فعالیتهای ذیل میپردازیم:

3

2
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فعالیت
به شکلهای( )1-3نظر کنید .چه واقع خواهد
شد ،اگر فنر را با دست کش کنیم (حالت )1و یا
مقناطیس را به آن نزدیک سازیم (حالت .)2این
کار را عملی کنید و نتیجة مشاهدات خود را در هر
گروپ گزارش دهید .این بار فنر را به طور عمودی با
گلوله مطابق شکل (حالت )3آویزان کنید چه چیز را
مشاهده خواهید کرد؟ آیا باز هم فنر تحت تأثیر وزن
گلوله دراز خواهد شد؟ اگر تجربه را درست انجام
داده باشید ،میبینید که مقناطیس و وزن گلوله
نیز مانند قوة عضالت دست ،سبب تغییر شکل فنر
میگردند .پس به نتیجه میرسیم که:
قوه میتواند باعث تغییر شکل جسم شود و یا بر
عکس هر تغییر شکل ،معلول تأثیر یک قوه است.

1

شکل ()1-3

از موارد دیگری که میتوان اثرات قوة عضالت را در آنها به آسانی مشاهده کرد ،سپورتهای
مختلفه میباشد که از جمله بازیهای و الیبال و باسکتبال است که خود شما در جریان این
بازیها میتوانید به صورت تجربی اثرات قوة عضالت دست تان را احساس کنید.
در این بازیها ،قوة عضالت دست شما به توپ سرعت میدهد و یا توپ را که در حالت
حرکت است متوقف ساخته و یا هم سمت حرکت آنرا تغییر دهد.
آیا آنچه گفته شد ،در مورد قوة مقناطیس هم صدق میکند؟ آیا قوة مقناطیس باعث ازدیاد
و یا کم شدن سرعت یک جسم شده میتواند.
تأثیرات قوة مقناطیس را ضمن اجرای فعالیت ذیل مشاهده میتوانیم:

4

فعالیت
به حاالتیکه در شکلهای ( )1-4ارایه شده است توجه کنید:
حالت ،)1به یک گلولة کوچک آهنی ،که روی میز قرار دارد ضربه وارد میکنیم .گلوله به
اثر ضربه بر روی میز به طور آهسته لول میخورد .در حالت عادی ،گلوله با سرعت ثابت
حرکت میکند و اگر یک میلة مقناطیس به گلوله از پیشروی نزدیک شود ،چه حادثه
دیده خواهدشد؟ چه تغییری در سرعت حرکت گلوله دیده میشود؟
ضربه

3

قوه

ضربه
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قوه

1

2

قوه

ضربه
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شکل ()1-4

مشابه به همین حالت ،یک گلولهیی که ساکن است ،میتواند به حرکت در آید (حالت.)2
گلولههای آهنی را بار دیگر برروی میز طور لوالن رها میکنیم ،ولی این بار آن را با میلة
مقناطیسی مطابق حالت ( )2تعقیب مینماییم ،یعنی میلة مقناطیسی را از مخالف سمت
حرکت به گلوله نزدیک میسازیم .چه تغییری در سرعت حرکت گلوله میبینید و چرا؟
در حالت ( )3که میلة مقناطیسی از یک جانب به گلولة آهنی لوالن نزدیک میشود ،شما
چه تغییری مشاهده میکنید؟ نتیجهیی را که از دریافت جواب پرسشهای فوق در تجربه
بهدست آورده اید ،در یک کار گروپی با هم در میان گذارید.
با اجرای تمرینات ذیل در رابطه به چگونهگی اثرات قوه بر یک جسم در بین اعضای گروپ
مباحثه نموده و نتایج را با سایرین در میان بگذارید:
 )aگفته شده است که قوه یک کمیت وکتوری است آیا میتوانید خصوصیات یک کمیت
وکتوری را توضیح کنید؟
 )bآیا بغیر از کمیت وکتوری ،کمیت دیگری را هم میشناسید؟ اگر جواب بلی باشد ،آن
کمیت کدام است؟ آن کمیت و خصوصیات آنرا توضیح کنید.
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 )cقوه یک جسم را که ساکن است به حرکت میآورد .میتوانید این گفته را تجربتاً به اثبات
برسانید؟
 )dقوه؛ چگونه باعث توقف یک جسمیکه در حال حرکت است ،میگردد؟
 )eجسمیکه به یک جهت معین در حالت حرکت است ،قوهیی از یک سمت کیفی از یک
جانب بر آن اثر میکند ،چه واقع میشود؟ توسط یک شکل نشان دهید .از این عمل چه
نتیجه میگیرید؟
 )fدر اثر عمل قوه بر یک جسم ،ممکن است که شکل آن جسم تغییر کند .آیا این تغییر شکل
در جسم را با یک رسم نشان داده میتوانید؟

 :1-2قوههای متالقی (غیر موازی)

AC
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سؤالها
دربارة واحدات اندازهگیری قوهها در سالهای پیش ،خواندهاید .با ارایة جواب به سؤالهای
ذیل معلومات قبلی را مختصرا ً تکرار نمایید:
 .1واحدهای اساسی در سیستم بین المللی ( )SIکدامها اند؟ توضیح و تعریف کنید.
 .2در سیستم ( ،)SIواحد قوه کدام است؟ آنرا تعریف کنید.
 .3واحد قوه در سیستم بین المللی ( ،)SIیک واحد اساسی است یا یک واحد فرعی و
چرا؟
هرگاه باالی یک جسم ،دو یا بیشتر از دو قوه تأثیر کند طوریکه خطوط تأثیر آنها با هم
موازی نبوده و در یک نقطه همدیگر را قطع نمایند ،این قوهها را قوههای متالقی میگویند.
به طور مثال ،در شکل ( )1-5دیده میشود که خطوط تأثیر قوههای  F3 , F2 , F1و  F4در نقطة
 Oیکدیگر را قطع میکنند .پس نقطة  Oنقطة تأثیر مشترک این قوهها میباشد و قوههای
 F3 , F2 , F1و  F4قوههای متالقی گفته میشوند.
هرگاه چند قوة متالقی بر یک جسم عمل نمایند ،یک قوة محصله را به وجود میآورند که
مقدار و سمت این قوه به صورت هندسی با استفاده از قواعد وکتورها و هم به صورت حسابی
با استفاده از قواعد الجبری بهدست میآید.
F3

F4

F2

شکل ()1-5

F1
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O

محصلة قوهها

هرگاه در عین وقت ،بیشتر از یک قوه ،بر جسمیوارد شود .در این حالت یک سیستم قوهها
بر جسم عمل میکند که بر حالت حرکت جسم تأثیر وارد میکند و جمع وکتوری همه
قوههای مؤثر بر جسم را قوة محصله مینامند و آن را به  Rنشان میدهند.
میدانیم که قوهها بر اساس قوانین وکتورها جمع میشوند (شکلهای ذیل دیده شود).
باید به خاطرداشت که قوة محصله ،همیشه معادل به مجموع قوههای که باالی جسم عمل
میکند شده نمیتواند .یعنی این مجموع را در هر حالت با قوة محصله آنها عوض کرده
نمیتوانیم ،بلکه صرف در حالتی این کار امکان پذیر است که قوهها با هم موازی باشند.
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= ( Rقوة محصله)

a

c
d
شکل (b )1-6
محصلة قوهها ،جمع وکتوری قوههایی است که بر یک جسم عمل میکند .باید گفت که
در حل سؤالها بجای  Rسمبول)  (∑ Fرا نیز بهکار میبرند و هم قوة محصلة  Rرا به Fnet
نشان میدهیم.

AC

دریافت محصلة قوههای متالقی به صورت هندسی

برای دریافت محصلة قوههای متالقی فعالیت ذیل را اجرا میکنیم:
فعالیت
در یک تجربه ،مطابق شکل مقابل دو قوة  F1و  F2به
صورت مایل ،در سمتهای مختلف به طرف باال و قوة
 Frعمود به طرف پایین عمل میکنند .مقدار قوهها،
توسط وزنهای که آویزان شدهاند ،تعین گردیده
است .اگر قوهها را به حیث تیرها رسم کنیم ،یک هم
آهنگی سادة هندسی بهدست میآوریم.
چون نقطةAدر حالت سکون است،پس باید  Frکه
محصلة  F1و  F2است با قوه مساوی ولی سمت مخالف
داشته باشد .اگر در رسم ،وکتور  Frرا در جهت مخالف
و مساوی به طول خودش ادامه دهیم F ′ ،را میدهد.
از اینجا دیده میشود که وکتورهای  F1و  F2متوازی
االضالعی را تعیین میکنند که  Frوتر آن است.
r
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شکل ()1-7

با استفاده از نتیجة فعالیت فوق ،محصلة دو قوة غیر موازی را به صورت هندسی که بهنام
قاعده متوازی االضالع قوهها یاد شده است چنین بیان میکنیم:
قاعده :محصلة دو قوة غیر موازی (متالقی) که تحت یک زاویه باالی یک جسم اثر میکنند
از مقدار و سمت وتر متوازی االضالعی بهدست میآید که توسط این دو قوه رسم میشوند.
اگر ما زاویهیی را که بین دو قوه وجود دارد ،تغییر بدهیم ،مقدار قوة محصله نیز تغییر میکند
از این گفته ،قاعده دیگری را بهدست آورده و آنرا چنین بیان میداریم:
قاعده :مقدار قوة محصله نه تنها به مقدار دو قوه بلکه به
وسعت زاویهیی که بین خطوط تأثیر آن دو قوه ،موجود
است ،نیز ارتباط دارد .ارتباطی را که بین مقدار قوة
محصله و وسعت زاویه بین دو قوه وجود دارد در فعالیت
ذیل تشریح و مشاهده میتوانیم.
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فعالیت
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شکل ()1-8
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در باال گفته شد که مقدار قوة محصلة دو قوهیی که بر یک
جسم عمل میکنند ،نه تنها به مقدار دو قوه بلکه به وسعت
زاویهیی که بین قوهها وجود دارد نیز ارتباط دارد .این یک
قاعده است و ما آنرا در این فعالیت به صورت ترسیمیبه
اثبات رسانیده ،مشاهده میکنیم.
قوة
دو
()1-11
و
در شکلهای ()1-10( ،)1-9
F1
و  Fدر سه حالت ،تحت زوایای  α ، αو  αباالی

R

3

یک جسم عمل میکنند .برای هر یکی از حاالت فوق ،در
حالیکه قوهها دارای عین مقدار بوده و بزرگی زاویه بین
آنها تفاوت میکند ،یک قوة محصله را با استفاده از شیوة
تکمیل متوازی االضالع بهدست میآوریم .وتر این متوازی
االضالع که مقدار قوة محصله را میدهد ،اندازه میکنیم
این وتر با وکتور قوهیی  F2 , F1دارای مبدا مشترک بوده و
جهت آن از مبدا به طرف انجام است .در شکلها مالحظه
میکنید که مقدار محصلة  Rدر هر یکی از شکلها نظر به
زاویة  αکه قوهها باهم میسازند ،متفاوت است .طوریکه
میبینیم ،هر قدر زاویه بین دو وکتور قوه کوچک باشد
محصلة آنها بزرگتر و بر عکس هر قدر زاویه بین آنها
بزرگ باشد ،محصلة شان کوچکتر است .این فعالیت را هر
گروپ به طور جداگانه انجام داده و نتایج کار خود را به
همصنفان گزارش دهد.
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باید گفت که میتوان همین نتیجه را ،با استفاده از قاعدة جمع وکتورها (طریقة انتقال
وکتورها) نیز ،بهدست آورد .اینک در شکلهای ( )1-12و ( )1-13محصلة قوههای را که
به صورت متالقی بریک جسم عمل نمودهاند ،با استفاده از طریقة انتقال وکتور قوهها چنین
بهدست میآوریم:
به انجام وکتور قوة اولی  ، F1یک خط موازی را هم استقامت با خط تأثیر قوة  F2رسم میکنیم.
بعدا ً برروی این خط ،قطعه خطی را مساوی به طول وکتور قوة  F2جدا و نشانی میکنیم و
سپس از انجام  F2موازی و مساوی به قوة  F3خطی را رسم مینماییم .اگر انجام  F3این قطعه
خط را به نقطة آغاز  F1وصل کنیم ،خطی که به وجود میآید محصلة قوههای  F2 ، F1و F3
میباشد شکل( .)1-13بخاطر باید داشت که قاعدة متوازی االضالع و قاعدة جمع وکتورها
برای دریافت قوة محصله دارای عین نتیجه میباشد.
شکل ()1-12
Fr

F1

1

=F

F3

F2
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F2

شکل ()1-13

F1 = F2

F1

F3

اگر جسم در حال تعادل قرار داده شود ،محصلة قوهها مساوی به صفر است و در نتیجه
مضلع قوهها یک مضلع بسته است ،شکل ( .)1-14در مضلع بسته انجام قوة آخری با نقطة
تأثیر آن قوه منطبق میگردد ،یعنی R = o :و یا ∑ F = o
F3

F2
F1

F4

F2
F3

شکل ()1-14
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F4

مثال:
یک ستون ،یک وزن  F1 = 3600Nرا میبردارد .در عین زمان
بر این ستون ،دو قوه که یکی آن  F2 = 1200Nتحت زاویة 40
با  F1و قوة  F3 = 1440Nمطابق شکل تحت زاویة  55با  F1فشار
وارد میکنند .مقدار و سمت قوة محصله را دریافت نمایید.



55
F

40

F1

3

F2

F3
FR
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حل :اولتر از همه یک واحد مقیاسی طول برای قوه انتخاب
میکنیم .به طور مثال  1cm = 1000 Nرا قبول میکنیم .سپس
قوههای  F2 , F1و  Fرا بر اساس واحد مقیاسی که قبول کردهایم،
3
با رعایت سمت و مقدار شان ،در یک مضلع قوهها انتقال
میدهیم .طول محصلة قوهها از روی شکل مساوی به 5.3cm
است ،پس با استفاده از مقیاسی که در فوق پذیرفته شد ،داریم
کهR :1000 N = 5.3cm :1cm , R = 5300 N :

F1


F2

FR

شکل ()1-15

AC

و زاویهیی که محصله با افق میسازد عبارت از  86میباشد.
دریافت محصلة قوههای متالقی به صورت الجبری
هرگاه دو قوة  F1و  F2بریک جسم طوری عمل کنند که خطوط تأثیر شان با هم زاویة  αرا
بسازند شکل ( .)1-16در این صورت برای دریافت بزرگی یا مقدار محصله و سمت آن،
متوازی االضالع وکتورهای آن دو قوه را تکمیل نموده و از روی آن محصله را محاسبه
میکنیم.
A

C

R

D

F2

α

α
B

∧

در مثلث قایم الزاویة  ODCدیده میشود که:

F1

شکل ()1-16

OC 2 = R 2 = OD 2 + DC 2 ......................1
OB = F1 , OD = OB + BD = F1 + BD

10

O

حاال اگر قیمت)  (ODرا در رابطة  1بگذاریم پس داریم که:

R 2 = ) F1 + BD( 2 + DC 2
2

R 2 = F1 + 2 F1 ⋅ BD + BD 2 + DC 2 ................2
∧

از مثلث قایم الزاویة  BDCچنین میتوان نوشت:

BC 2 = F 2 2 = BD 2 + DC 2

حال به عوض  BD 2 + DC 2مقدار مساوی آن یعنی )  (F2 2را در رابطة  2میگذاریم:
2

2

2

R = F1 + 2 F1 ⋅ BD + F2 ...................3
∧

مقدار  BDرا دریافت نموده و در رابطة  3وضع میکنیم:
از مثلث BDC
∧

KU

BD = F 2 ⋅ cos α

∧

2

( + 2 F 1 ⋅ F 2 cos α + F 2
∧

2
1

2

R = )F

2

F1 + F 2 2 + 2 F1 ⋅ F2 ⋅ cos α

=R

AC

ما گفتیم که مقدار قوة محصله به بزرگی زاویهای که بین دو قوه وجود دارد ،ارتباط دارد.
حاال قیمت محصلة  Rرا نظر به قیمت  αمورد مناقشه قرار میدهیم:
∧

∧

 .1اگر  α = 90 باشد ،پس  cos 90  = 0بوده و داریم که:
+ 2F 1 ⋅ F 2 × 0

2

2

2

2

2

R= F 1+F

2
2

2

R= F 1+F
2
1

R2 = F + F

 .2اگر  α = 180باشد ،پس  cos180 = −1بوده و میتوانیم بنویسیم:
(R = F 21 + F 2 2 + 2 F1 ⋅ F2 )−1
R = F 21 + F 2 2 − 2 F1 ⋅ F2
R = ) F1 − F2 ( 2
R = F1 − F 2

11

∧

 .3هرگاه  α = 0باشد در آن صورت  cos 0 = 1بوده و داریم که:
(R = F 21 + F 2 2 + 2 F1 ⋅ F2 )+1
R = F 21 + F 2 2 + 2 F1 ⋅ F2
2

( R = ) F1 + F2
R = F1 + F2

مثال :شکل زیر را در نظر گرفته ،محصلة قوهها را با استفاده از رابطهیی که آموختید
محاسبه کنید:
N
حل:
4
F1 = 4N
=
F1

KU

F 2 = 5N

45

∧



α = 45
2
2

F2 = 5 N

= cos 45 = 1 / 2

بنا ًء داریم که:

2

R = F 21 + F2 + 2 F1 ⋅ F2 cosα

AC

2
2

× = )4 2 ( + )52 ( + 2 × 4 × 5

R = 16 + 25 + 20 2 = 41 + 20 2
R = 41 + 20 ×1.414 = 41 + 28.28 = 69.28 = 8.32 N

4N

سؤال:
شکلهای ذیل را در نظر بگیرید که در آنها قوهها به مقدارهایی که داده شده است ،تحت
زوایای مختلف بر جسم عمل میکنند .مقدار و سمت محصلة قوهها را به دو طریق ذیل
بهدست آرید:
 - 1طریق محاسبوی (استفاده از فارمول)
 - 2طریق تکمیل متوازی االضالع
6N

60

90

3N
30

2N

8N

12

120

5N

2N

3N

قوههای که بر نقاط مختلف یک جسم تأثیر میکنند
ما در درس پیشتر تأثیرات قوههای متالقی را که در وضعیتهای مختلف بر جسم عمل
میکنند ،مطالعه کردیم .همچنان به طرق دریافت محصلة آنها از نظر ترسیمیو هم
محاسبوی آشنایی حاصل کردیم.

AC
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یکی از حاالت دیگری که اکثرا ً در حوادث تخنیکی پیش میآید،
حالتی است که اگر دو قوه بر دو نقطة یک جسم عمل کنند،
چگونه میتوان محصلة آنها را به صورت هندسی بهدست
آورد؟ در شکل ( )1-17دیده میشود که دو قوة  F 1و  F 2بر دو
نقطة  Aو  Bیک جسم اثر میکنند .این دو نقطه ،موقعیتهای
مختلف دارند .چگونه میتوان محصلة این دو قوه را بهدست
آورد؟ از درسهای پیشتر آموخیتم که :یک قوه را میتوان
بر روی خط تأثیر آن تغییر مکان داد ،طوریکه در سمت
و مقدار آن هیچ تغییری به وجود نیاید .با استفاده از همین
قاعده ،خطوط تأثیر هر دو قوه را تا نقطة  Pامتداد میدهیم تا
همدیگر را قطع کنند .از نقطة  Pبر روی خطوط تأثیر هر یک
از قوهها ،قوههای مساوی به آنها را جدا میکنیم.

شکل ()1-17

که عبارتند از  F 1و  F 2برای دریافت قوة محصله از قاعدة متوازی االضالع استفاده میکنیم که
قوة محصله  F rبهدست میآید .این محصله دارای خط تأثیر  PCاست و نقطة تأثیر محصله را
میتوان طور کیفی برروی خط تأثیر آن مث ً
ال در نقطة  Cانتخاب کرد .طوریکه در شکل،
 F rمحصله را ارایه میکند.
از این عملیه ،این نتیجه هم بهدست میآید که قوهء محصله دارای عین مقدار و جهت
میبود ،اگر قوههای جزء (مرکبهها) برجسم،درعین نقطه تاءثیر میکردند.
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تمرینات:
 - 1محصلة قوهها چیست؟ برای تشکیل یک محصله ،موجودیت چند قوه (حداقل) ضروری
است .از نظر ریاضی محصله را چگونه عالمت گذاری کردهاند؟
 - 2بزرگی و جهت تعدادی از قوهها که باالی یک جسمیبدون اصطکاک عمل میکنند در
شکلهای  a، bو  cداده شده است .قوة محصله را برای هر یک از حاالت داده شده پیدا
کنید.

2
2

KU

 - 3در دیاگرام ( )dسه قوه بر یک جسم عمل میکنند .قوة محصله را که بر جسم وارد
میشود بهدست آورید.
= sin 53 = cos 37 = 0.8, sin 37 = cos 53 = 0.6, sin 45 = cos 45

AC
 :1-3تعادل کتلة نقطهیی

پیش از آنکه دربارة تعادل صحبت کنیم ،الزم است که توضیحات مختصری دربارة کتلة
نقطهیی بدهیم .ما از درسهای گذشته ،کتلة یک جسم را میشناسیم و میدانیم که کتله
عبارت از مقدار موادی است که در جسم ،جابجا شده است و واحد اندازهگیری آن کیلوگرام
است ،که عم ً
ال یک کیلوگرام کتله را ،کتلة یک لیتر آب خالص در درجة حرارت  4 Cقبول
نمودهاند .اصطالح دیگری که در موارد معین در علم فزیک بهکار برده میشود ،عبارت از
کتلة نقطهیی است که بخاطر ،ایجاد سهولت در حل پرابلمها و مسایل علم فزیک از آن
استفاده میشود.
14
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 کتلة نقطهیی عبارت از کتلة یک جسم اید آلی است که گویا تمام موادی که در ساختمانآن جسم بهکار رفته است ،در یک نقطه متمرکز شده باشد.
از این تعریف معلوم میشود که کتلة نقطهیی موجودیت واقعی ندارد و صرف برای انجام
محاسبات و حل مسایل به صورت فرضی پذیرفته شده است .پس این سؤال به وجود میآید
که عم ً
ال چگونه یک کتله نقطهیی را میتوان تجسم کرد و رول کتلة نقطهیی در حل مسایل
فزیکی در چیست؟ هر جسم حقیقی که جسامت (بزرگی) و شکل آن ،هنگام مطالعة یک
مسئله میخانیکی نقشی نداشته و قابل صرف نظر باشد ،میتواند به حیث یک جسم یا کتله
نقطهیی قبول گردد .مثالهای ذیل موضوع را وضاحت بیشتر میدهد:
 - 1هنگام محاسبة حرکت سیارات به دور آفتاب ،میتوان سیارات را کتلههای نقطهیی
قبول کرد.
 - 2برای محاسبة مدار پرواز یک توپ تینس ،توپ را میتوان به حیث یک کتلة نقطهیی
پذیرفت.
 - 3در مودل سادة اتمهایدروجن ،الکترون و پروتون را میتوان به حیث کتلههای نقطهیی
قبول کرد .باید گفت که ما عم ً
ال با سیستمهایی از کتلههای نقطهیی سر و کار داریم ،که هر
سیستم دارای تعداد زیادی از کتلههای نقطهیی هستند ،مث ً
ال گازها ،مایعات ،اجسام ارتجاعی
(االستیکی) ،اجسام جامد ،اتمها ،مالیکولها ،سیستم سیارات ،همه اینها در موارد معینی به
حیث کتلههای نقطهیی قبول شده میتوانند.
تعادل عکس العمل یک جسم در برابر تأثیر یک قوه :قب ً
ال از قوه ،تأثیرات و انواع آن
صحبت کردیم و گفتیم که قوه عاملی است که هر گاه بر یک جسم تأثیر کند ،میتواند در
حالت حرکت جسم تغییر وارد کند ،یعنی سمت و سرعت حرکت جسم را تغییر دهد و یا
باعث تغییر شکل جسم شود .ما از تأثیرات قوه بر جسم صحبت کردیم ولی از عکس العمل
جسم در برابر تأثیر قوه تا حال چیزی نگفتهایم .ما این سؤال را تا حال جواب ندادهایم که
اگر یک قوه بر یک جسم عمل کند ،آیا جسم در برابر تأثیر آن قوه ،از خود چه عکس العمل
نشان میدهد؟ ویا وقتیکه یک جسم در حالت سکون قرار دارد ،به این معنی است که هیچ
قوهیی بر آن تأثیر نکرده است؟ شما میدانید که ،هر جسم دارای وزن است که آنرا قوة ثقل
نام دادهاند ،سؤال دیگر این است که آیا میتوان تأثیر قوة وزن یک جسم را باالی آن جسم
از بین برد؟ برای دادن جواب به این سؤالها ،فعالیتهای ذیل را انجام میدهیم:
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فعالیت

 - 1یک جسم را از یک فنر آویزان میکنیم ،طوریکه با قرار دادن
دست خود در تحت آن قوة وزن جسم را احساس کنیم (حالت.)1
 - 2با آهستهگی دست خود را به طرف پایین میکشانیم ،یک
کمیاحساس سبکی میکنیم و در عین وقت فنر به اثر قوة وزن
جسم دراز میشود (حالت.)2
 - 3فنر با رسیدن به یک موقعیت معین ،دیگر دراز نمیشود و جسم
به حالت آزاد به فنر آویزان میماند (حالت.)3
چرا جسم ،دیگر قادر نیست که فنر را به طرف پایین بکشاند؟ برای
جواب دادن به این سؤال فعالیت دومیذیل را انجام میدهیم.

KU

فعالیت

شکل ()1-18
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یک جسم (وزن کوچک) را به وسیلة تار به فنر آویزان میکنیم .دیده میشود که فنر به اثر وزن جسم کش و دراز
میشود و بعد در یک موقعیت معین به وضعیت آرامش یعنی سکون میرسد.
در این حالت که جسم در حالت سکون قرار میگیرد ،دفعتاً تار را با یک قیچی مطابق شکل قطع میکنیم .چه رخ
میدهد؟ دو تأثیر قوه به مشاهده میرسد:
 - 1وزنة کوچک به زمین سقوط میکند.
 - 2فنر به سرعت به طرف باال خود را جمع میکند و به حالت اولی بر میگردد .از این وضعیت میتوان نتیجه
گرفت که باید دو قوه در کار دخیل بوده باشد.
 )aقوة وزن وزنة کوچک که در فنر آویزان شده است.
 )bقوهیی که توانسته است فنر را دوباره به حالت اولی آن بر گرداند که به این قوه ،قوة برگرداننده نام میدهیم.
اکنون به سؤال فوق که چرا فنر در مرحلة آخر فعالیت قبلی به اثر تأثیر
وزن ،دیگر دراز نشد ،جواب داده میتوانیم و به نتیجه میرسیم که هر
قدر با تأثیر وزن جسم به درازی فنر افزوده میشود ،به همان اندازه ،فنر
قوة بر گردانندة بیشتر را در خود انکشاف میدهد که این قوة برگرداننده
با وزن وزنة کوچک در سمت مخالف قرار دارد .در صورتیکه هر دو قوه
یعنی وزن وزنه و قوة برگردانندة فنر با هم مساوی شوند .در این حالت
فنر دیگر دراز نشده و حالت سکون مسلط میگردد .در این حالت میتوان
گفت که :قوة وزن جسم مساوی به قوة برگردانندة فنر است و چون قوة
بر گردانندة فنر در جهت مقابل قوة وزن وزنة کوچک به حیث یک قوة
قوة وزن= قوة متقابل
متقابل عمل میکند .پس میتوان گفت که:

شکل ()1-19
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قوة متقابل

شما از تجارب باال با مفهوم قوة متقابل (عکس العمل) آشنا شدید و حاال میدانید که این
قوه در به وجود آوردن حالت تعادل مؤثر است.
اگر یک جسم در استقامت خط تأثیر قوهیی که بر آن عمل کرده است حرکت نکند ،در این
حالت ،قوه صرف سبب تغییر شکل در جسم میشود .پس از آنکه تغییر شکل در جسم
صورت گرفت ،جسم بار دیگر حتی اگر تأثیر قوه هم ادامه داشته باشد ،به حالت اولی یعنی
به حالت آرامش بر میگردد و این قوه که از خارج بر جسم اثر کرده است ،دیگر نمیتواند
سبب تأثیر جدیدی بر جسم شود ،زیرا یک قوة دیگر که از محل اتصال جسم مقابل ،مث ً
ال
دیوار ،میز وغیره بر جسم عمل میکند تأثیر قوة خارجی را خنثی میکند ،یعنی آنرا در
تعادل میآورد.
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قوه متقابل(قوه فنر)

در شکل دیده میشود که قوة عاملیکه توسط دست به وجود
آمده با قوة متقابل فنر خنثی میشود و فنر را در حالت تعادل
قرار میدهد .در این نمایش و در تجربة بعدی میتوان قوة متقابل
را با دست احساس کرد .قوة عامل و قوة متقابل با هم مساوی
ولی دارای سمتهای متقابل هستند .قوة عامل و یا قوهیی که از
خارج بر جسم وارد شده است ،دیگر نمیتواند سبب تأثیر گردد.
زیرا اثر آن توسط قوة متقابل که توسط جسم سخت و محکم
عمل میکند ،خنثی شده و باعث تعادل آن میگردد.

قوه دست

قوهیی که تأثیر قوة اثر کننده را بر جسم خنثی ساخته و سبب تعادل
و یا توازن در جسم میگردد ،به نام قوة متقابل یاد میشود.

بحث کنید

شکل ()1-20

یک تختة چوبی که قرار شکل ( )1-21از دو انجام بر روی جسمیتکیه داده شده و توسط دست در قسمت
وسط آن قوه وارد شده است ،دیده میشود که تخته با خمیده گی که به اثر قوة دست حاصل کرده است،
مقابله میکند تا به حالت اولی برگردد .چرا چنین واقع میشود؟ در مورد با اعضای گروپ خود مناقشه
نموده نتایج مباحث خود را به مقابل صنف گزارش دهید.

شکل ()1-21
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قوة متقابل یا عکس العمل ( )reaction forceهمیشه مساوی با قوة عمل (action
 )forceاست ،ولی در جهت مخالف .باید گفت که هرگاه جسمی را در یک نقطه محکم
بسته کنیم ،قوة عکس العمل در نقطة اتصال ،خود به خود به وجود میآید .به این معنی
که تأثیر یک قوة بدون پیدایش قوة عکس العمل نا ممکن است .وضاحت این موضوع را در
حالتهای اول و دوم تجربههای ذیل به خوبی دیده میتوانید.

شکل ()1-22

شکل ()1-23

حالت اول
قوة کشش باالی تار توسط دو وزن آویزان شده

KU

حالت دوم
قوة کشش باالی تار توسط یک وزن آویزان شده

AC

در حالت اولی هم قوة عمل ،وهم قوة عکس العمل (  F1و  ) F2هر دو به وسیلة دو وزنیکه
آویزان شدهاند ،به وجود میآید .در حالت دومی ،قوة که به اثر اتصال میله به وجود میآید،
توسط قوة عکس العملی که توسط وزن آویزان شدة (  ) F2به وجود آمده است ،وزنه را در
تعادل قرار داده است .از نتیجة توضیحات فوق مفهوم تعادل را میتوان چنین خالصه کرد:
هرگاه یک قوه بر جسمی که در یک نقطه محکم بسته شده باشد تأثیر کند ،این جسم تنها
زیر تأثیر این قوه قرار نداشته ،بلکه قوة دیگری هم بر آن تأثیر دارد ،که آن عبارت از قوة
متقابل است .چون این هر دو قوه تأثیرات یکدیگر را متقاب ً
ال از بین میبرند ،بنا ًء حرکتی به
وجود نمیآید و صرف به سبب به وجود آمدن قوة متقابل ،تغییری در شکل جسم پدیدار
میگردد .اگر قوة عامل و قوة متقابل که آنها را عمل و عکس العمل هم میگویند ،دارای
مقدارهای مساوی ولی سمتهای مخالف باشند ،هر دو قوه میتوانند سبب تغییر شکل جسم
شوند ،ولی حالت حرکت جسم را تغییر داده نمیتوانند و جسم در حالت سکون میماند که
به عبارة دیگر میگویند ،قوهها در تعادل هستند .عین قانونمندی در حالت عملکرد دو قوه
یا بیشتر از دو قوه نیز صدق میکند ،به این معنی که؛ هرگاه دو یا بیشتر از دو قوه بر یک
جسم اثر کنند و سبب تغییر در حالت حرکت جسم نشوند ،یا اینکه قوههای عامل بر جسم،
تأثیرات یکدیگر را خنثی سازند ،در این صورت گفته میشود که جسم یا قوهها در حالت
تعادل قرار دارند .باید توجه کرد ،همه اشیاء و اجسامیکه در محیط ماحول ما هستند ،تقریباً
همه در حالت سکون قرار دارند .بودن آنها در حالت سکون ،به سببی نیست که گویا قوهیی
بر آنها اثر نمیکند ،بلکه دلیل سکون آنها این است ،که همة این قوهها تأثیرات یکدیگر
را بر طرف ساخته و اجسام را در حالت تعادل قرار دادهاند.
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حاالت تعادل در اجسام و پایداری
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پیش از اینکه ،دربارة انواع حاالت تعادل و پایداری چیزی بگوییم ،الزم است به یاد بیاوریم
که در درسهای قبلی دربارة مرکز ثقل در اجسام مطالبی را آموخته بودیم .اکنون برای درک
بیشتر مفهوم تعادل و انواع آن و همچنان شناخت حاالت پایداری اجسام ،الزم است به طور
مختصر بر موضوع مرکزثقل مرور دوباره کنیم .اگر یک جسم را مطابق شکل ( )1-24از نقاط
مختلف آن ( A، Bو  )Cآویزان کنیم ،مشاهده خواهید کرد که جسم پس از یک حرکت
نوسانی کوتاه به یک حالت معینی قرار میگیرد .توجه نمایید که در روی جسم یک نقطة
ثابتی (نقطة  )Sوجود دارد که موقعیت خود را در هر حالت تغییر نمیدهد .این نقطة ثابت S
نقطة تأثیر محصلة قوههای ثقل همه ذرات جسم است ،زیرا در جسم صرف یک نقطه با این
خاصیت وجود دارد که جسم در هر موقعیت توسط مومنت دوران قوة ثقل ،در یک موقعیت
عمودی که در تحت نقطة تأثیر قوهیی که در آن آویخته شده است قرار میگیرد.
چون در این نقطه مجموع قوههای ثقل کل جسم
تأثیر میکند ،این نقطه را مرکز ثقل جسم مینامند
و خطوطی که از این نقطه عبور میکند به نام خطوط
ثقل یاد میشوند .میتوان چنین فکر کرد که تمام کتلة
جسم در مرکز ثقل آن جسم ،متمرکز شده است.
شکل ( )1-24تعین مرکز ثقل یک جسم
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حاالت تعادل :شناخت مرکز ثقل ما را کمک میکند که حاالت تعادل را به سادهگی مورد
مطالعه قرار دهیم .یک جسم وقتی در حالت تعادل است که با وجود تأثیر قوهها باالی آن باز
هم در حالت سکون قرار داشته باشد .چون در هر جسم قوة ثقل یا قوة جاذبة زمین به مرکز
ثقل آن عمل میکند و جسم را به طرف پایین میکشاند ،بنابرآن حالت تعادل وقتی برقرار
بوده میتواند که مرکز ثقل نتواند به طرف پایین حرکت کند .اگر یک جسم به نقطهیی
بسته نشده باشد ،بلکه برروی سطح تحتانی خود قرار داشته باشد ،برای حرکتهای ممکنة
این جسم ،سه حالت ذیل را مطالعه و از هم تفکیک کرده میتوانیم:
حالت اول -وقتیکه جسم از اثر یک قوه از حالت تعادل خارج ساخته شود و پس از آنکه
از قید تأثیر قوه آزاد شود ،بتواند پس به حالت اولی خویش برگردد .مخروطی که از قاعده
بر سطح زمین یا روی میز گذاشته شده است ویا جسم کرهیی که در بین یک ظرف مقعر
قرار گرفته باشد ،مثالهای از این حالت را نشان میدهند ،شکل (.)1-25
S
+
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شکل ( )1-25تعادل پایدار

این نوع تعادل را تعادل پایدار ( )stableمینامند .این نوع تعادل ،در همة حاالتی بهکار
میرود که ضرورت است ،اشیاء در وضع مطمئن سکون قرار داده شوند.
حالت دوم -در همه حرکتهایی که ارتفاع مرکزثقل جسم در
هنگام حرکت از سطح قاعدة آن تغییر نکند و جسم در موقعیت
نو خویش باز هم در حالت تعادل قرار بگیرد یعنی حالت تعادل
خویشرا حفظ کند؛ مانند :یک توپ یا مخروطی که باالی سطح
جانبیاش روی میز قرار داده شود .این نوع تعادل را تعادل بی
تفاوت یا ( )indifferentمیگویند .از این گونه حالت تعادل
وقتی استفاده میشود که ضرورت است اشیاء متحرک باشد ،مث ً
ال
در وسایط ترانسپورتی و یا در محورهای دورانی ،شکل (.)1-26

S
+

شکل ( )1-26تعادل بی تفاوت

S
+

سؤال
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حالت سوم -اگر جسم با اندک حرکت ،از حالت تعادل بیجا شود و نتواند دوباره به حالت
اولی خود برگردد ،تعادل را نا پایدار گویند .مث ً
ال اگر یک کرة کوچک در بلندترین نقطة یک
جسمیبا سطح فوقانی محدب قرار داده شود و یا مخروطی که از رأس آن روی زمین تکیه
کرده باشد ،این اجسام مطابق شکل ( )1-27با اندک تکان یا لرزش از وضع تعادل خارج
میشوند .از همین جهت است که حاالت تعادل ناپایدار از لحاظ تخنیکی مورد استعمال
ندارند.
شکل ( )1-27تعادل ناپایدار

یک خط کش در سه حالت ( )a,b,cمطابق شکل از نقاط مختلف بر یک پایه آویزان
شده است .خط کش در وضعیتهای فوق در حالتهای پایدار ،بی تفاوت و نا پایدار دیده
میشود .خصوصیت هر یک از حاالت را بیان نمایید.
نقطة دوران

S H

نقطة دوران = مرکز ثقل

H

S

S

مرکز ثقل

H

تعادل پایه دار

تعادل بیتفاوت
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نقطة دوران تعادل نا پایه دار
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پایداری
اجسامیکه مرکزثقل آنها باالتر از سطح زیرین اتکای شان قرار داشته وخط عمود از
مرکز ثقل از سطح اتکای شان خارج نشود ،در حالت تعادل پایدار قرار دارند زیرا در اثنای
چپه شدن مرکز ثقل آنها تغییر موقعیت داده باال میرود .پایداری در یک جسم همیشه
دارای عین قیمت نمیباشد .یک جسم (یک مکعب مستطیل) اگر بر سطح جانبی بزرگتر
خویش اتکاء داشته باشد ،دارای یک قیمت پایداری است ،در حالیکه اگر بر سطح جانبی
کوچکترش اتکاء داشته باشد ،پایداری آن قیمت دیگری را خواهد گرفت.
هر قدریکه مرکزثقل جسم پایینتر ،وزن جسم
بیشتر و سطح اتکای جسم بزرگتر باشد ،پایداری
آن جسم بیشتر میباشد .از سه شرطی که فوقاً
گفتیم ،اکثرا ً برای زیاد ساختن پایداری جسم
استفاده میکنند .چنانچه اگر به سطح پایینی
یک جسم مطابق شکل ( )1-28پایة سنگین و
عریضی اضافه کنیم ،موقعیت مرکز ثقل جسم
شکل ()1-28
پایین میافتد،وزن جسم زیاد میشود و در نتیجه پایداری جسم ارتقاء مییابد.

 :1-4مومنت قوه (تورک)

AC

ما میدانیم که قوهها ،به اشکال مختلف میتوانند بر اجسام ،تأثیر کنند مث ً
ال قوههای متالقی
که قب ً
ال محصلة آنها را به صورت هندسی و هم به صورت محاسبوی پیدا کردیم و دانستیم
که مقدار قوة محصلة دو یا بیشتر از دو قوة متالقی بستهگی بهاندازة زاویهیی دارد که بین
خطوط تأثیر این قوهها تشکیل میشود .ما دیدیم که اگر یک قوه بر جسم تأثیر کند ،جسم
در برابر آن قوة عکس العمل نشان میدهد و از اینجا به موجودیت قوة متقابل پی بردیم و
نقش قوة متقابل را در پیدایش حالت تعادل دانستیم .از آنچه که گفته شد واضح میگردد
که قوه در هر یک از حاالت فوق ،اثرات معینی را بر جسم وارد میکند .در اکثر حاالت
وقتی که قوه بر جسم اثر میکند ،میتواند سبب حرکت جسم در امتداد یک فاصله شود .اما
تأثیرات قوه میتواند ،بر جسم نوع دیگر حرکت را نیز تولید کند.
به طور مثال جسمیرا در نظر بگیرید که به یک محور اتکاء داشته باشد .هنگامیکه قوه بر
آن تأثیر کند ،در این حالت ،قوه ،جسم را به حول محور ،به حرکت دورانی میچرخاند.
اثری را که توسط قوه در حرکت دورانی بروز میکند ،بهنام مومنت قوه یا مومنت دوران و یا
هم تورک مینامند .مومنت قوه را به  Mو تورک را به حرف یونانی ( ) τنشان میدهند.
با ارایة مثال ذیل دربارة مفهوم مومنت قوه وضاحت بیشتر میدهیم:
مشکل است یک پیچ را با دست ،خوب محکم کرد .در حالیکه آنرا میتوان با یک رنچ به
آسانی محکم نمود .سبب آن این است که رنچ ،یک اثر دورانی بزرگ را تولید میکند ،شکل
(.)1-29
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نقطهیی که قوه ،جسمیرا به حول آن به دوران میآورد .بهنام نقطة دوران یاد میشود .در
شکل ،رنچ پیچ را به دوران میآورد.
یک قوه میتواند مومنتهای مختلفی را که به موقعیت
نقطة تأثیر و سمت آن قوه ارتباط دارد بر یک جسم وارد
کند .ما در شکل ذیل چهار حالت را دیده میتوانیم .در
هر یکی از حاالت چهارگانه ،میله طور آزادانه به حول
شکل ( )1-29محکم کردن پیچ توسط رنج
نقطة  Oدوران میتواند.
مومنتی که در حالت  aعمل میکند ،بزرگتر است از مومنتی که بر میله در حالت  bعمل
مینماید ،در حالیکه در هر دو حالت مقدار قوه مساوی است.

KU
شکل ()1-30

AC

در اشکال  aو  cکه قوهها در عین نقطه عمل میکنند ،چون مقدار قوهها ازهم متفاوت
میباشد ،حادثة دوران نیز از هم متفاوت است .مومنتی که در جسم در حالت  dعمل
میکند مساوی به  0است زیرا در این حالت قوه به فاصله و زاویة صفر بر جسم عمل میکند
و نتیجتاً میتوان گفت که اثر یا مومنتی را که یک قوه در حادثة دوران تولید میکند ،به
سه پارامتر ارتباط دارد:
 .1مقدار قوه
 .2فاصله بین نقطة تأثیر قوه و محور دوران و یا خطی که جسم به حول آن دور میزند و به
حرف ( )dنشان داده شده است.
 .3زاویهیی)  (θکه بین وکتور قوه و خطی که محور را با نقطة تأثیر قوه وصل میکند قرار
دارد.
اگر یک قوه مطابق شکل ( )1-31فوق طور عمودی بر خط ارتباطی نقطة دوران و نقطة
تأثیر قوه بر یک جسم عمل کند ،یعنی  F ⊥ dباشد ،در این حالت مومنتی که این قوه تولید
میکند ،دارای قیمت اعظمی میباشد که این مومنت را به ریاضی چنین افاده میکنند:
) M = F ⋅ d ..........(F ⊥ d

22

شکل ( )1-31مومنت صفر است ،زیرا خط
تأثیر قوه از نقطة دوران عبور میکند.

اگر قوه بر جسم موازی با خطی که نقطة تأثیر قوه را با نقطة دوران وصل میکند عمل کند،
یعنی)  (F // dباشد ،در آن صورت مومنتی را که این قوه تولید میکند مساوی به صفر
است ،یعنی M = 0 :شکل (.)1-32
شکل ()1-32

F2

شکل ( )1-33وقتیکه قوه بر جسم عمل کند
و خط تأثیر قوه برمحور دوران عمود باشد.
مومنتی که قوه وارد میکند اعظمیاست.
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به صورت عموم ،یک قوه همیشه به دو مرکبة خود تجزیه شده میتواند که یکی آن موازی
و دیگرش عمود بر خطی است که نقطة دوران را با نقطة تأثیر قوه وصل میکند.

چنانچه در شکل ( )1-33دیده میشود ،مومنتی که توسط قوة  Fتولید میشود ،مساوی به
مومنتی است که مرکبة عمودی همین قوه (  ) F1که بر فاصلة نقطة تأثیر تا محور دوران عمود
است ،به وجود آورده است .زیرا مومنت مرکبة دومی (  ) F2که با خط اتصال موازی میباشد،
صفر است یعنی M 2 = F2 ⋅ 0 = 0 :در صورتيکهM = M = F ⋅ d :
⊥

∧

1

∧

M = ) F sin θ ( ⋅ d

M = F ⋅ d sin θ

در رابطة فوق θ ،زاویه بین قوه و خطی است که نقطة دوران را با نقطة تأثیر قوه وصل
میکند.

مثال:
قوة  15Nبر میلهیی که  0.2متر طول دارد ،مطابق شکل عمل میکند .مومنتی را دریافت
 
 
)cosاست.
)cos3737
sinو ==0.08.8
sin3737
کنید که این قوه تولید میکند==0.06.(6(.
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حل:
قوة مرکبة  Fxسبب تولید مومنت نمیشود .قوة مرکبه به امتداد محور  (Fy )،yرا که بر رنچ
عمود است و حرکت دورانی را در جهت عقرب ساعت به وجود میآورد ،چنین بهدست
میآوریم:

Fy = F ⋅ sin 37 → Fy = )15 N ( × 0.6 = 9 N

M = Fy ⋅ d
M = )9 N ( )0.2m( = 1.8 Nm
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شکل ()1-34

تورک (مومنت) محصله و جهت دوران

AC

اگر تعدادی از قوهها بر یک جسم تأثیر کنند ،حاصل جمع مومنتهاییکه از تأثیر هر یکی
از قوهها نظر به عین نقطة دوران به وجود میآید ،مجموعه یا حاصل جمع تمام مومنتها
میباشد.
مخالف عقرب ساعت

شکل ()1-35

موافق عقرب ساعت

در شکل ( )1-35دو قوة  F1و  F2را میبینیم که بر یک دروازه عمل نموده و سبب دوران آن
در جهت مخالف میشوند .اگر جهت مخالف حرکت عقربة ساعت را مثبت و سمت حرکت
عقرب ساعت را منفی بپذیریم ،مومنتی که هر دو قوه به وجود میآورد ،عبارت از مومنت
محصله بر دروازه است که چنین حساب میشود.
M 2 = − F2 d 2

و

M 1 = F1 d1

( M = M 1 + M 2 = F1d1 + )− F2 d 2
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حاال یک جسم ساکن را در نظر میگیریم:
اگر مومنت محصله بر جسم مثبت باشد ،پس جسم به جهت مثبت به دوران آغاز میکند،
و اگر مومنت محصله بر جسم منفی باشد ،جسم به جهت منفی به دوران آغاز میکند .در
حالت خاص اگر مومنت به علت عمل قوهها صفر باشد ،یعنی مومنت محصله در جهت
گردش عقربة ساعت مساوی با مومنت مخالف عقربة ساعت (از نظر مقدار) باشد ،در آن
صورت جسم به دوران شروع نمیکند.
مثال:
سه قوه قرار شکل ( )1-36مقابل بر یک دروازه عمل میکند:
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شکل ()1-36

AC

الف :مومنت محصله را که بر دروازه عمل میکند ،دریافت کنید.
ب :قیمت اصغری قوة چهارم را محاسبه کنید که بتواند از دوران دروازه جلوگیری کند،
سمت و نقطة تأثیر آنرا مشخص نمایید.
(sin 37  = 0,6

)cos 37  = 0,8

حل:
الف) مرکبة عمودی قوة  F1یک دوران موافق به عقربة ساعت ( )-و قوة  F2یک دوران مخالف
عقربة ساعت ( )+را به وجود میآورند .قوة  F3هیچ دورانی را به وجود نمیآورد ،زیرا قوه در
نقطة دوران عمل میکند ،بنابر آن میتوانیم بنویسیم:
M 1 = − F1 y d1 = − F1d1 ⋅ sin θ
M 1 = −)10 N ( )1.5m( 0.6
M 1 = −9 Nm
M 2 = F2 ⋅ d 2 = )20 N ( )2m( = 40 Nm
F y = F1 ⋅ sin 37 

شکل ()1-37
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بنا ًء مومنت محصله در حول نقطة  Oعبارت است از:

+ M 2 = −9 Nm + 40 Nm = 31Nm

1

∑ M = −M

چون در اینجا ،مومنت محصله ،مثبت بهدست آمده است ،بنا ًء دروازه به جهت مخالف عقربة
ساعت چرخ میخورد که قیمت مومنت آن  31Nmاست.
ب) چون مومنت محصله مخالف عقربة ساعت است و مقدار آن  31Nmمیباشد ،این گفته
چنین معنی میدهد که برای اینکه دروازه دوران نتواند ،باید یک مومنت موافق به جهت
عقربة ساعت به کمیت  31Nmبر آن تأثیر کند .قوة اصغری که این مومنت را تولید کرده
میتواند ،باید بر دورترین نقطه از محور دوران یعنی به فاصلة دو متر دورتر از نقطة تأثیر
عمودا ً عمل کند پس داریم که:
M 2 = Fmin ⋅ d
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M 2 31N ⋅ m
=
d
2m
= 15.5 N

= Fmin
Fmin

= قیمت اصغری قوة چهارم

این قوه باید بر جهت مخالف قوة  F2اثر کند.

شکل ()1-38
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تجربه
یک میلة فلزی  ABرا طوری در نظر میگیریم که یک طرف آن در نقطة  Bمحور  Lتوسط یک فنر
مارپیچ اتصال داده شده است .در این میله چنگکهایی تعبیه شده که با تار وصل هستند و این تار از
روی چرخ ثابتی عبور میکند که بر پایة  Pمحکم شده است .در انجام دیگر تار میتوان قوهها (اوزان)
را آویزان کرد .در شکل مقابل که میله در حالت 1قرار دارد ،هیچ قوهیی بر آن تأثیر نکرده و دوران هم
به وجود نیامده است.
در حالت ،2قوه به چنگک وسطی بر میله تأثیر میکند ،و در این حالت میله یک دوران را در شکل
نشان میدهد .بازوی قوه عبارت از فاصله بین نقطة اتصال قوه با میله (نقطة  )Cتا مرکز دوران (نقطة
 )Bمیباشد.
در حالت 3که هم قوه و هم بازوی قوه زیاد شدهاند ،دوران هم
زیاد شده است .این تجربه همچنان ثابت میکند که مومنت قوه
مستقیماً متناسب به طول بازوی قوه و مقدار قوه است .پس
تعریف ذیل را برای مومنت قوه ارایه کرده میتوانیم:
اگر قوه بر خطی که نقطة تأثیر آنرا با مرکز دوران وصل میکند،
طور عمود عمل کند ،حاصل ضرب قوه با فاصلهیی که بین نقطة
تأثیر قوه و مرکز دوران قرار دارد بهنام مومنت قوه یاد میشود.
شکل ()1-39
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شکل ()1-40

AC
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تجربه
اکنون حالتی را در نظر میگیریم که در شکل ( )1-40نشان داده شده است .در این شکل میبینیم که
قوة  Fبه طور مایل بر خطی اثر مینماید که آن خط ،نقطة تأثیر  Aرا با نقطة دوران  Dوصل میکند ،در
این حالت قوه نمیتواند به طور کامل اثر خویشرا ظاهر سازد ،زیرا نقطة تأثیر قوه بر یک خط دایرهیی به
حول نقطة دوران حرکت میکند ،پس در این حالت ،تنها قوة مرکبة مماسی (تانجانتی)  ، Ftاثر دورانی
دارد ،و مرکبة شعاعی  Fاثر یک قوة کشش بر محور را دارد و مومنت قوه عبارت است ازM = Ft ⋅ r :
r
اگر قوه را بر استقامت خط تأثیرش تا نقطة تغییر موقعیت بدهیم که بر  DA′عمود واقع شود ،پس در
این صورت مومنت قوه توسط رابطة زیر افاده شده میتواندM = F ⋅ l :
در افادة اخیر (  ) lعبارت از طول عمودی است که از نقطة دوران بر خط تأثیر قوه کشیده میشود .چون
هر دو مومنت با هم مساوی هستند و هم از تشابه دو مثلث نشانی شده بهدست میآید که:
 F ⋅ l = Ft ⋅ rیا F : Ft = r : l
در صورتیکه به جای بازوی دوران ،عمود  lرا بهکار بریم ،بازهم تعریفی را که قب ً
ال از مومنت قوه شده
بود در این حالت هم بهدست میآوریم.
بازوی قوه (بازوی دوران) ،عبارت از طول خط عمودی است
که از مرکز دوران بر خط تأثیر قوه کشیده میشود .و این
تعریف در همه حاالت صدق میکند.

واحد مومنت

اگر قوه را به نیوتن ( )Nو فاصله را به متر ( )mاندازه کنیم ،واحد اندازهگیری مومنت قوه
عبارت از نیوتن متر است که این طور ارایه میگردد:

][M ]= F ⋅ L = [N ⋅ m

اگر قوه را به داین ( )dyneو فاصله را به سانتی متر ( )cmاندازه کنیم ،واحد اندازهگیری
مومنت قوه عبارت از  dyne ⋅ cmمیباشد.
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فعالیت
برای اینکه اثر مومنت قوه را مشاهده کرده وهم به اثبات بر سانیم که مومنت قوه ،مساوی به حاصل
ضرب قوه با فاصلهیی است که نقطة تأثیر قوه از مرکز دوران دارد ،تجربة سادة ذیل را در گروپها عملی
میکنیم که با یک پلة دروازه صورت میگیرد.
یک پلة نسبتاً سنگین دروازه بر روی یک لخک استوار بوده و با چوکات اتصال دارد .در قسمتی از چوکات
وسطی این پله ،یک چنگک نصب شده است و این چنگک با تار وصل است و تار از روی یک چرخ ثابت
(پلی) عبور میکند ،طوریکه انجام تار با یک کفة ترازو در ارتباط میباشد .مومنت چرخ را طوری انتخاب
میکنیم که تار بر پلة دروازه عمود واقع شود .اگر چرخ در نقطة  Lقرار داشته باشد و نقطة اتصال تار را
خطی که نقطة  Oرا به چوکات جانبی (لخک) دروازه وصل
با چوکات وسطی دروازه با  Oو نقطة تقاطع
∧
میکند با  Nنشان داده شوند ،زاویة  LON = 90میباشد.
حاال در کفة ترازو تا وقتی وزنهها را میگذاریم که دروازه شروع به حرکت کند .وقتیکه دروازه به حرکت
میآید به معنی این است که وزن (قوه) سبب تولید یک مومنت شده است .سپس وزن را از کفة ترازو بر
میداریم و مقدار وزن و طول فاصلة  ONرا یادداشت میکنیم .در این حال اگر قوه را  F1و فاصلة ON
را  d1بگوییم ،مومنت قوه طور ذیل افاده میشودM 1 = F1 × d1...............1:
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دروازه را واپس به حالت اولی اش میآوریم .این بار
چنگک را از جای اولی اش کشیده و به یک نقطة دیگر
دروازه که با چوکات (لخک) و چپراس نزدیک تر است،
نصب میکنیم .در این حالت نیز چرخ را به موقعیتی
قرار میدهیم که تار به دروازه عمود واقع شود .سپس
به پلة ترازو ،وزن میگذاریم ،تا آنکه دروازه به حرکت
شروع کند .بعدا ً وزن را از کفة ترازو بر میداریم .مقدار
وزن  F2را با طول  ONکه این بار به  d 2ارایه میشود،
اندازه میکنیم.

شکل ()1-41

دیده میشود که در این دفعه برای به حرکت در آوردن دروازه (تولید مومنت قوه) وزن بیشتر از وزن
دفعة اول بهکار رفته است یعنیM 2 = F2 × d 2 ....................2 :
این کار ،را بار سوم تحت عین شرایط تکرار میکنیم و موقعیت نقطة  Oرا با چپراس دروازه خیلی نزدیک
انتخاب میکنیم و تجربه را با همان شیوة پیشتر ادامه میدهیم .باز هم از اندازهگیری وزن (قوة)  F3و
 d 3فاصلة نتیجه بهدست میآید که در بار سوم برای به حرکت در آوردن دروازه به قوة بیشتر از حالت
دوم ضرورت بوده است.
M 3 = F3 × d 3 ..............3
برای نتیجه گیری آخری ،اگر حاصل ضرب قوه با فاصله را که برای هر بار بهدست آمده است ،با هم
مقایسه کنیم ،دیده میشود که دارای قیمتهای مساوی میباشند ،یعنی:
F1 × d1 = F2 × d 2 = F3 × d 3

M1 = M 2 = M 3
الزم است نتایج کار گروپی خود را برای مباحثة بیشتر به همصنفان تان ارایه نمایید.
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 :1-5قوههای موازی

در این درس مطالعه خواهیم کرد که دو قوة موازی بر یک جسم چگونه تأثیر میکنند و
چطور میتوانیم محصلة آنها را بهدست آوریم ،برای این منظور فعالیتهای ذیل را انجام
میدهیم.
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Fr = F1 × F2

100

F2

Fr = F1 − F2

Fr = F1 + F2
F2

F1

F2

F1
F2

F1
F1

F1
200

F1

F2

100

200 F1
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فعالیت ب:
دستگاه تجربی را مطابق شکل (ب )1-42،تغییر میدهیم ،طوریکه
قوههای  F1و  F2بهطور موازی و هم جهت با هم قرار گیرند .در این
حالت قوه سنج ،قوة محصلة  Fرا عم ً
ال چنین نشان میدهد:
r
Fr = F1 + F2
فعالیت ج:
دو جسمیرا که دارای اوزان معلوم  W2 ,W1میباشند ،مطابق شکل
( )1-43روی هم قرار داده و هر دو را ذریعة یک چنگک به قوه سنج
آویزان میکنیم .هنگام تعادل وزنها در قوه سنج ،دیده میشود که قوه
سنج ،قوة مجموعی وزنهای هر دو جسم را نشان میدهد .یعنی:
Fr = W1 + W2

شکل ()1-42

فعالیت الف:
دو قوة  F1و  F2را بهطور موازی و مخالف الجهت ،بر چنگک یک قوه
سنج مطابق شکل (الف )1-42 ،آویزان میکنیم .طول قوه سنج به
سبب تأثیر قوة مجموعی  Frطویل گردیده و نشان میدهد که:

شکل ()1-43

از مشاهدات تجارب نمایشی فوق میتوان به نتیجه رسید که:
هرگاه قوههای موازی به یک نقطة یک جسم عمل کنند ،اگر این قوهها هم جهت باشند،
محصلة آنها عبارت از حاصل جمع قوههای مذکور میباشد .و اگر قوهها دارای جهتهای
مخالف باشند ،محصلة قوهها مساوی به حاصل تفریق آنها است.
از جمالت باال میتوان استنتاج کرد که دو قوه زمانی در حالت تعادل قرار گرفته میتواند که
محصلة آنها مساوی به صفر یعنی  ∑ F = oگردد ،و این در حالتی ممکن است که مقدار
هر دو قوه با هم مساوی ولی جهتهای آنها مخالف باشند.
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چون نقطة تأثیر یک قوه را میتوان طور کیفی روی خط تأثیر آن قوه تغییر مکان داد و این
قاعده برای همه قوههای موازی که در یک نقطه ویا روی عین خط تأثیر میکنند ،تطبیق

میشود ،بنابر آن میتوان ادعا کرد که:

هرگاه دو قوه در عین نقطه یا در عین خط تأثیر کنند ،زمانی در حالت تعادل قرار گرفته

میتوانند که دارای مقدارهای مساوی بوده و سمتهای مخالف داشته باشند.

تجزیة یک قوه
چنانچه قب ً
ال مطالعه نمودیم ،ما به حاالتی روبرو میشویم که چندین قوه بر یک جسم تأثیر

میکنند و ما ضرورت داریم تا محصله یا نتیجة قوهها را بشناسیم ،یعنی هم سمت محصله را
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بشناسیم و هم مقدار آنرا دریافت کرده بتوانیم .از جانب دیگر گفته میتوانیم که هر قوهیی

که ما به آن سروکار داریم میتواند خودش یک قوة محصله باشد که از ترکیب دو و یا بیشتر
از دو قوه بهدست آمده باشد.

در حوداث فزیکی و تخنیکی اکثرا ً ما به چنین مسایل برمیخوریم که ناگز یریم برای اجرای

AC

محاسبات ،اجزای یک قوه را بشناسیم .یعنی همان طوریکه دریافت محصلة قوهها موضوع

با اهمیتی است ،دریافت اجزای یک قوه یا به عبارة دیگر مرکبههای قوه که باعث ترکیب
قوه شدهاند ،نیز به همان اندازه اهمیت دارد .در چنین حاالت اکثرا ً جهتها یا سمتهای
قوههای جزء (مرکبهها) داده میشوند و مقدار (بزرگی) آنها دریافت میگردد .برای دریافت

مرکبهها به طریق هندسی چنین عمل میشود:

از انجام قوة محصله ،موازیها به خطوطی کشیده میشود که جهتهای قوههای مرکبه

را نشان میدهند ،و در نتیجه یک متوازی االضالع به وجود میآید که اضالع آن ،قوههای
مرکبه را نشان میدهد ،شکل (.)1-44

r

F
F1
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F2

شکل ()1-44
تجزیة قوه با مرکبههای نا معلوم

در شکل( )1-44تجزیة قوه با یک مرکبة نا معلوم ،و در
شکل ()1-45
تجزیة قوه در صورتیکه
جهتها داده شده است

F2

شکل ( )1-45تجزیة قوه در صورتیکه جهتها داده شده
است نشان داده شدهاند.

Fr

F1

شکل ( )1-46مثال دیگری ،از تجزیة قوه در حالت آویزان بودن یک جسم باالی یک
ریسمان را نشان میدهد و گروپهای تزئینی برق یک جاده نیز میتواند مثال خوبی از این
قبیل باشد.
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شکل ()1-46
تجزیة قوه در حالت آویزان بودن
یک جسم

AC

محاسبة الجبری قوة محصلة چندین قوه

برای بهدست آوردن محصلة چندین قوه به طریق محاسبهیی ،اوالً همه قوهها را در یک
سیستم مختصات قایم به مرکبههای)  (x, yتجزیه میکنیم ،به طور مثال شکل ( )1-47قوة
∧
∧
 Fرا نشان میدهد که به مرکبههای  Fy = F sin αو  Fx = F cos αتجزیه شده است.
Fy
شکل ()1-47
تجزیة قوة  Fبه مرکبههای قایم آن

31

به اساس قاعدة فوق ،قوههای  F1و  F2را در نظر گرفته مرکبههای آنها را چنین میتوان نوشت:
∧

y

∧

F1x = F1 cos α 1

F1 y = F1 sin α 1

∧

∧

F2 x = F2 cos α 2

F2 y = F2 sin α 2

Frx = F1 x + F2 x + ...

Fry = F1 y + F2 y + ...
Fry = ∑ Fy

شکل ()1-48
تجزیة قوههای F1وF2
به مرکبههای قایم آنها

x

Frx = ∑ Fx

F2

F1

F2 y
F1 y

α
α2 1
F1x F2 x

با استفاده از مرکبههای قوهها میتوانیم قوة محصله و زاویهیی را که با محور  xمیسازد
چنین حساب نماییم:
∧

tan α r = Fry Frx

,

Fr = Frx2 + Fry2

KU

در صورتیکه تعادل بر قرار باشد ،پس باید محصله مساوی به صفر باشد ،این موضوع زمانی
ممکن است که مجموع هر یک از مرکبههای قوة محصله مساوی به صفر شود یعنی:
= F1 y + F2 y + ................... = 0

∑F

= F1x + F2 x + ............ = 0

y

∑F

x
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باید توجه کرد که برای حل حسابی یک مسالة مربوط به تجزیة قوهها ،طرقی که مورد
استفاده قرار میگیرد ،بر اساس کیمتهای داده شده متفاوت میباشد.
اکثرا ً میتوان قوههای مطلوب را با استفاده از قواعد مثلثات از روی مضلع قوهها محاسبه کرد.
در سایر حاالت ،میتوان تشابه مضلع قوه را با یک مثلث معلوم و یا در صورت شکلهای
دارای زوایای قایمه از قانون فیثاغورث استفاده کرد.
مثال:
 .1در یک گوالیی سرک که در آن یک موتر برقی حرکت میکند ،سه کیبل هوایی برای
محکم گرفتن کیبل باالیی موتر برقی ،در یک نقطة  Aیک عمارت بسته شده است .مقدار و
سمت قوههای کشش ،در شکل نشان داده شده است .سمت و مقدار قوة مجموعی را محاسبه
کنید.
F1 = 1050 N
C

x

y

F2 = 1500 N
F1 = 1050 N

50 
40
A 70 20
F = 1200 N


3

D

sin 90 = 1
α1 = 90 
cos 90 = 0


شکل ()1-49

∧

∧
sin 40 = 0.6428
α 2 = 40 
cos 40 = 0.7660

sin 20 = 0.3420
α 3 = −20 
cos 20 = 0.9397
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∧

F2 = 1500 N
F3 = 1200 N

F1 y = F1 sin 90 = 1050 × 1 = 1050 N

F1x = F1 cos 90 = 1050 × 0 = 0

F2 y = F2 sin 40 = 1500 × 0.642 = 963 N

F2 x = F2 cos 40 = 1500 × 0.766 = 1149 N

F3 y = F3 sin − 20 = 1200 × −0.342 = −410 N

F3 x = F3 cos − 20 = 1200 × 0.9397 = 1127 N

Fry = 1603 N
Frx = 2276N
از شکل دیده میشود که مرکبة  F3 xروی قسمت ( )+محور ( )xولی مرکبة  F3 yروی جهت

منفی محور ( )yقرار دارد؛ بنا ًء عالمههای آن به ترتیب ( )+و ( )-در نظر گرفته شدهاند .برای
دریافت سمت و مقدار قوة مجموعی (محصله) داریم که:
∧
1603N
= 0.7043 ⇒ α = )35.2( 
2276N

Frx

2

Fr = Frx + Fry = )2276 N ( 2 + )1603 N ( 2
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به همین ترتیب:

2

=

Fry

= tgα

Fr = 5180176 N 2 + 2569609 N 2 = 7749785 N 2 = 2783.843 N
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مثال دوم:
یک زینة پایه فوالدی روی یک سطح میالن دار قرار دارد .قوة وزن  W = 700 Nیک شخصی
که بر نقطة باالیی زینه استاده شده است ،چگونه به دو پایة زینه تقسیم میشود؟
حل:

از زوایایی که در نتیجة ترسیمات بهدست میآیند ،یک مضلع قوهها با زوایای  30 ،10و
 140حاصل میشود .با استفاده از قاعدة ساین میتوان نوشت:

شکل ()1-50

F1
F2
700 N
=
=


sin 140
sin 10
sin 30
700 N × sin 10 700 × 0.1736 121.52
= ⇒ F1
=
=
= 189 N
sin 140
0.6428
0.6428
00 N × sin 30 700 × 0.5
350
= F2
=
=
= 544.492 ≈ 544 N

sin 140
0.6428
0.6428
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 :1-6زوج قوه
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هر قوهیی که بر یک جسم اثر کند و جسم قابلیت دوران داشته باشد ،این قوه به حیث یک
قوة کشش و یا قوة فشار ،بر محور دوران جسم عمل میکند .از این سبب است که این قوه در
نقاطی که محور دوران به آنها اتکاء و یا اتصال دارد ،قوة عکس العمل را به وجود میآورد و
در نتیجه این قوه به صورت عموم یک مومنت دوران را تولید میکند .اگر موقعیت محور تغییر
داده شود ،عموماً بازوی قوه و مومنت دورانی که قوه به وجود میآورد نیز تغییر میخورد .بر
عکس هرگاه دو قوة مساوی و موازی که دارای جهتهای متقابل باشند ،عمودا ً بر یک محور و
بر دو نقطة متفاوت یک جسم اثر کنند ،آنها را زوج قوهها میگویند .در یک زوج قوه ،هر دو
یبرند.
قوه تأثیرات همدیگر را بر محور از بین م 
مومنت دوران یک زوج قوه ،صرف نظر از اینکه
محور دوران در کدام موقعیت قرار داشته باشد،
همیشه عین قیمت را دارد .مومنت دوران در یک
زوج قوه برای قوههای  F1 = F2 = Fبا فاصلة متقابل
 lبین خطوط تأثیر آنها دارای قیمت ذیل است:
 = M = F ⋅ lمومنت دوران یک زوج قوه

شکل ()1-51
زوج قوهها در یک دستگاه چوری کشی
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از روی شکل میتوان گفت که اگر محور دوران از یکی از دو خط تأثیر عبور نموده ولی نقطة
دوران (  ) D1خارج از آنها قرار داشته باشد ،در آن صورت مومنت دوران چنین ارایه شده
میتواندM = F1 )l + S1 ( − F2 S 2 = F ⋅ l :
اگر محور دوران بین  F1و  F2مث ً
ال در موقعیت  D2واقع شده باشد ،مومنت را چنین مینویسیم:
M = F1S 2 + F2 )l − S 2 ( = F ⋅ l

چون (  ) F1 = F2 = Fاند بنا ًء در صورت که نقطة دوران D1 ،باشد:

(عالمه بخاطری منفی است که  F2به طرف چپ

 Dوهم مخالف  Fاست)M = F1 ) L + S1 ( − F2 S1

1

1

M = F1L + F1S1 − F2 S1
M = FL + ) F − F ( S1 = FL + 0 = F ⋅ L

و در صورتیکه نقطة دوران D2 ،باشد داریم که:

( M = F1 ⋅ S 2 + F2 ) L − S 2
= F1S 2 + F2 L − F2 S 2
M = FS2 + FL − FS2 = F ⋅ L
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شکل ()1-52
مومنت دوران یک زوج قوه به
موقعیت مرکز دوران ارتباط ندارد

پس به کمک توضیحات باال ،مومنت را میتوان چنین بیان کرد :یک زوج قوه بدون در
نظرداشت موقعیت مرکز دوران (نقطة دوران) ،همیشه دارای عین مومنت دوران میباشد.
در تخنیک ،رافعهها بر اساس پرنسیب زوج قوهها کار مینمایند و آنها را اکثرا ً به شکل یک
میلة مستقیم یا یک میلة زاویه دار میسازند.
30 N

شکل ()1-53

وال اطمینانی

رافعة یک طرفه

رافعة زاویه دار

AC

رافعة دو طرفه
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در یک رافعهیی که به شکل میله است ،اگر مرکز دوران آن در یک انجام میله قرار داشته
باشد ،این میله را رافعة یک طرفه نام میدهند و اگر مرکز دوران در انجامها قرار نداشته
باشد ،رافعه را رافعة دو طرفه مینامند و همچنان رافعه ای که شکل یک زاویه را دارد،
آنرا رافعة زاویه دار مینامند .در شکلهای ( )1-54ذیل شما انواع مختلف رافعهها را دیده
میتوانید.

شکل ()1-54

برک رافعهیی

قانون رافعه این امکان را برای ما میدهد که در یک طرف رافعه ،با تطبیق یک مقدار کوچک
قوه که بر یک بازوی دراز اثر میکند ،در طرف دیگر رافعه با بازوی کوچک (کوتاه) ،قوهیی
را با مقدار بزرگتر بهدست آوریم .از همین لحاظ است که رافعهها در زندهگی روزمره و در
تخنیک موارد استعمال زیاد دارند .یعنی در یک طرف رافعه مقدار کم قوه را بهکار میبریم و
در آن طرف دیگر رافعه مقدار بیشتر قوه را بهدست میآوریم ،یعنی در قوه فایده میکنیم.
به همین ترتیب با استعمال رافعه ،در فاصله هم میتوان امتیاز حاصل کرد .چنانچه اگر یک
قوه با بازوی کوچک در یک طرف رافعه عمل کند ،در طرف دیگر رافعه قوهیی که عمل
خواهد کرد ،دارای یک بازوی بزرگ است .دست انسان و ماشین تایپ مثالهای دیگر مربوط
به این بحث بوده میتوانند.
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 :1-7شرایط عمومیتعادل

AC
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هرگاه چندین قوه بر نقاط مختلف یک جسم عمل کند و جسم در حالت تعادل قرار داشته
باشد ،این معنی را میدهد که محصلة تمام قوههای مؤثر بر جسم مساوی به صفر میباشد ،و
برعکس اگر این شرط تحقق نیابد ،قوة محصله باعث تولید تعجیل یا شتاب در جسم گردیده
و این تعجیل ،جسم را در یک حرکت انتقالی قرار میدهد .جسمیکه در حالت تعادل قرار
دارد ،نباید دوران داشته باشد و برای تحقق این مطلب الزمیاست که مجموع مومنتهای
دوران به حول یک نقطة کیفی دوران ،نیز مساوی به صفر شود ،و اگر این شرط تحقق نیابد،
مومنت محصله ،جسم را بیک حرکت دورانی وا میدارد.
هر دو شرط فوق را شرایط عمومیتعادل قبول کردهاند.
پس در صورتیکه چند قوه در نقاط مختلف و کیفی یک جسم عمل کنند ،این جسم وقتی
در حالت تعادل قرار میگیرد که دو شرط ذیل در آن تحقق یابد:
شرط اول :محصلة قوههای عامل بر آن باید مساوی به صفر باشد.
شرط دوم :مجموعة تمام مومنتهای دوران ،به حول یک نقطة کیفی دوران در جسم باید
مساوی به صفر باشد .در بسیاری از مسایل و حاالتیکه پیش میآید ،قوهها در یک مستوی
قرار میداشته باشند ،در غیر آن مسئله را میتوان به اجزای متعددی طوری تجزیه کرد،
که همه قوههای موجود ،در یک مستوی واقع شوند .برای اینکه شرایط تعادل را توسطه
فارمولهای ریاضی بیان کرده بتوانیم ،در همان مستوی که قوهها قرار دارند ،یک سیتسم
کمیات وضعیه را بر قرار میسازیم و قوههای وارده را به  F2 , F1و ....عالمه گزاری میکنیم و
همچنان مرکبههای قوهها را به  F1 xو  F2 xهمچنان به  F1 yو  F2 yو  ....نشان داده و بازوهای
قوه را نظر به یک نقطة کیفی دوران را با  L1 , L2و  ...عالمه گزاری مینماییم .که در نتیجة
آن معادالت ذیل به دست میآیند:
 - 1مجموع قوههای که افقی عمل میکنند مساوی به صفر است .یعنی:
F1 x + F2 x + F3 x + ......... = 0 ⇒ ∑ Fx = 0

 - 2مجموع قوههای که عمودی عمل میکنند مساوی به صفر است.
F1 y + F2 y + F3 y + ............... = 0 ⇒ ∑ Fy = 0

 - 3مجموعة مومنتهای دوران مساوی به صفر است.

F1l1 + F2l2 + F3l3 + ............... = 0 ⇒ ∑ M = 0

با آنچه دربارة شرایط تعادل گفتیم ،اینک در ابتداء بر شرط اول تعادل دوباره مرور نموده،
مسایل و تمرینات را دربارة آن حل میکنیم:
36

شرط اول تعادل
هر جسمیکه در حالت تعادل است ،قوة محصله (جمع وکتوری همه قوهها بر جسم) باید
مساوی به صفر باشد یعنی R = 0 :یا ∑ F = 0
و اگر به تعداد ( )nقوه بر جسم عمل کند ،داریم که:
F1 + F2 + F3 + ............... + Fn = 0
F1x + F2 x + F3 x + ............ + Fnx = 0
F1 y + F2 y + F3 y + ............ + Fny = 0
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مثال:
یک گروپ برق به وزن  10Nتوسط یک سیم
به سقف خانه آویزان شده و به حالت سکون
قرار دارد .قوة کشش سیم (  )Tرا محاسبه
کنید.

شکل ()1-55

T = 10 N

T = w,

AC

حل:
چون جسم به حالت سکون است ،پس قوههای عامل بر آن به حالت تعادل هستند .یعنی:
T + )−W ( = 0,

T − W = 0,

⇒∑F = 0

مثال:
جسمیکه توسط یک تار آویزان شده است ،توسط یک قوة  15 Nکه به طور افقی عمل نموده
و مطابق شکل جسم را در تعادل نگهداشته است ،کشیده میشود قوة کشش را که بر تار
عمل میکند محاسبه نموده و هم وزن جسم را بهدست آورید ،در حالیکه cos 53 = 0.6
و  sin 53 = 0.8باشند.

شکل ()1-56
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حل:
در اینجا سه قوة که در حال تعادل هستند ،بر جسم تأثیر میکنند .این سه قوه عبارتند از:
 -1قوة وزن جسم ( -2 ،)Wقوة واردة ( )Fکه بر جسم عمل میکند و  -3قوة کشش ()T
که بر تار عمل میکند .اوالً این سه قوه را به یک سیستم مختصات قایم انتقال میدهیم.
سپس شرط اول تعادل را در هر دو محور  Xو  Yبر جسم تطبیق میکنیم.
 تطبیق شرط تعادل بر محور :x=0

∑F

x

F − Tx = 0, Tx = F
T ⋅ cos 53 = 15 N → T × 0 ⋅ 6 = 15 N ⇒ T = 25 N
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شکل ()1-57

 حاال شرط اول تعادل را بر محور  Yتطبیق م ینماییم:

AC
=0

∑F

r

Tr − W = 0 ⇒ Tr = W

W = T ⋅ sin 53 = 25 N × 0.8
W = 20 N

شکل ()1-58

شرط دوم تعادل
یک جسم با آنکه شرط اول تعادل را پوره کرده است ،با آنهم میتواند در حالت تعادل
قرار نداشته باشد .به شکل ( )1-59نظر کنید .قوة محصله بر جسم مساوی به صفر است،
ولی جسم به حالت سکون باقی مانده نمیتواند .از اینجا میتوان گفت :برای جسمیکه در
حالت تعادل قرار داشته باشد ،شرط دیگری هم ضرورت است.
F

شکل ()1-59

+

+

38

F

پس شرط دوم برای اینکه یک جسم در حالت تعادل باشد ،این است که باید محصلة
مومنتها (مجموعة تورکها) که بر جسم عمل میکند مساوی به صفر باشد .یعنی:
اگر به تعداد ( )nقوه بر جسم ،مومنت تولید کند ،داریم:

∑M = 0

M 1 + M 2 + M 3 + .......... .. + Mn = 0
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اگر  ∑ F = 0ولی  ∑ M ≠ 0باشد ،در این حال جسم در حالت تعادل انتقالی قرار دارد
و در این حال ،جسم تعجیل نمیگیرد ،بلکه شروع به دوران میکند .و اگر ∑ F ≠ 0
ولی  ∑ M = 0باشد .جسم در حالت تعادل دورانی است ،یعنی که جسم شروع به دوران
نمیکند ،بلکه تعجیل دارد.
مثال:
یک انجام یک دستک چوبی بسیار سبک که فرض میکنیم دارای وزن نیست ،در نقطة A
و انجام دیگر ان به وسیلة یک ریسمان به دیواری وصل گردیده .یک جسم به وزن 120 N
مطابق شکل از نقطة وسطی دستک آویزان شده است.
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 .1قوة کشش ( )Tرا در ریسمان دریافت کنید.
 .2قوة عکس العمل ( )Rکه دیوار بر دستک در نقطة  Aعمل
میکند چند است؟




(sin
(sin3737 ==cos
cos53
 sinو 53 ==00.6.6
sin53
53 ==cos
cos37
در صورتیکه ))37 ==00.8.8
باشند.
شکل ()1-60

حل:
قوههایی که بر جسم عمل میکنند ،در شکل نشان داده شده است Rx .و  Ryمرکبههای
قوهیی است که دیوار بر دستک چوبی وارد میکند .مومنتهای (تورکها) که  Rxو  Ryبه
وجود میآورند ،مساوی به صفر هستند ،زیرا این دو قوه در نقطة دوران بر دستک عمل
میکنند .با تطبیق شرط دوم تعادل بر دستک برای نقطة  Aداریم که:
=0

A

∑M

= مومنت محصلة که توسط قوههای  Tو  Wتولید میشود

Ty × L − w) L 2( = 0
)T sin 37  ( L − 120) L 2( = 0
T ⋅ 0,6 − 60 = 0
T ⋅ 0,6 = 60
T = 100 N

L
2

شکل ()1-61
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=0

از شرط اول تعادل داریم:

∑F

x

Rx − Tx = 0
Rx − 100 ⋅ cos 37  = 0 ⇒ Rx = 100 × cos 37 = 100 × 0.8
Rx = 80 N
=0

∑F

y

R y + Ty − w = 0

قوة عکس العمل از قاعدة فیثاغورث چنین محاسبه میشود:
2

R y + 100 sin 37  − 120 = 0

2

R 2 = Rx + R y

R y = 120 − 100 × 0.6
R y = 120 − 60 = 60 N

شکل ()1-621

KU

R 2 = 80 2 + 60 2 = 6400 + 3600
R = 10000 ⇒ R = 100 N
R = 100 N
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تعبیر دیگری از فارمول مومنت:
ما داریم کهM = F.d sinθ :
افاده فوق را میتوان چنین همنوشتM = F )d .sinθ ( :
در افادة فوق (  ، )d.sinθفاصلة عمودی بین نقطة دوران و خط تأثیر قوه است.
مثال:
یک بکس را که فرض میشود بدون وزن است ،و به حول نقطة  Oآزادانه دوران میکند ،در
نظر بگيريد ،شکل ( )1-63اگر  F1 = 10 Nبوده و هر ضلع مربع 1متر باشد ،مقدارقوة F2
که صندوق را به تعادل میآورد محاسبه کنید.
حل :برای حالت تعادل نوشته میتوانیم که:

∑M = 0
F2 d 2 − F1d1 = 0
F2 )1m( − )10 N ( )3m( = 0
F2 = 30 N
شکل ()1-63
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مومنت را به تعبيرهاي ذيل میتوان چنین ا فاده کرد:
مومنت مساوی است به قوهءعمودی ضرب فاصله از محور دوران و يا مومنت مساوی است
به قوه ضرب فاصلهء عمودی از محور دوران.
در اکثر ازحاالت عمومی هم از مرکبهء قوه و هم از مرکبهء فاصله ،یعنی از مرکبههای هر
دوکه با هم جمع مي شوند ،برای دریافت مرکبة مومنت استفاده میشود.
مثال :در شکل ذیل ،مومنتي را که به حول نقطة  Oبه وجود میآید محاسبه کنید.

F = 100 N

x

Fx

KU
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شکل ()1-64

حل :برای حالت تعادل میتوان نوشت:

(M = ) Fy ( )0,4( − ) Fx( )0,8
→

(M = ) F ⋅ sin 37 ( )0,4( − ) F cos 37 ( )0,8
(M = )100 N × 0.6( )0.4m( − )100 N × 0.8( )0.8m
M = 60 × 0.4 N ⋅ m − 80 × 0.8 N ⋅ m


M = 24.0 N ⋅ m − 64.0 N ⋅ m
M = −40 N ⋅ m
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انتخاب موقعیت نقطة دوران:
هرگاه یک جسم در حالت تعادل باشد،مومنت مجموعی آن جسم ،صرف نظر ازآنکه نقطة
دوران در کجا موقعیت دارد .مساوي به صفر است .بنا ًء موقعیت نقطة دوران ،در هر محل که
برای حل مسئلهها مناسب باشد ،انتخاب شده مي تواند.
مثال:
یک رنگمال که  600نیوتن وزن دارد ،مطابق شکل در موقعیت معینی بر روی یک خوازة
چوبی که وزن آن  500نیوتن بوده و به یک ریسمان آویزان شده است ،ايستاده و ديواري
را رنگ مي کند .مقدار قوههای کشش ( )T1و ( )T2را که بر ریسمان عمل میکنند بهدست
آريد ( .از سایر وزنها در سیستم صرف نظر میشود).

KU
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شکل ()1-65

حل:
او ٌال سکیچ قوههايي را که در سیستم عمل میکنند ،رسم مي کنيم.

شکل ()1-66

چون سیستیم در حالت تعادل است ،پس میتوان اصل تعادل مومنتها را بهکار برد .براي
محاسبة قوههای  T1و  T2اوالً نقطة  Aيعني نقطة تأثیر قوة  T2وسپس نقطة تأثیر قوة  T1يعني
 Bرا انتخاب مي کنیم.
=0

ویا

A

∑M

T2 x0 + T1 × 4 − 500 × 2 − 600 × 3 = 0
4T1 − 100 − 1800 = 0
2800 N ⋅ m
4m

= 4T1 = 2800 ⇒ T1
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T1 = 700 N

ویا

=0

∑M

همچنان
T1 × 0 + T2 × 4 − w2 ×1 − w1 × 2 = 0
B

4T2 = 600 ×1 + 500 × 2
4T2 = 600 + 100 = 1600
پس
1600
= ⇒ T2
= 400 N
4
توجه باید کرد که تعادل قوههای  ∑ FY = 0را

KU

نمیتوان برای محاسبة قوههای  T1و  T2بهکار برد.
برای حل این نوع پرابلمها ،شرط تعادل مومنتهارا
عموم ٌا برای محاسبهء قیمتهای نامعلوم بهکار
میبرند.
مثال :یک سیم بدون وزن را تصور کنيد که سه
قوة موازی با هم ،در نقاط مختلف بر آن ،عمل
میکنند.
شکل ()1-67
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اگر این سه قوه با یک قوه طوري تعویض شود که قوة محصله و مومنت محصله بر این جسم،
صرف نظر از موقعیت مرکز دوران ،ثابت بماند .مقدار این قوة محصله و موقعیت نقطة تأثیر
آنرا محاسبه کنید.
حل :چون قوة محصله ثابت باقی میماند ،پس داریمF = F1 + F2 + F3 :

اکنون فاصلة مرکز دوران را از اصل تعادل مومنتها چنين بهدست میآوریم:
M = M1 + M 2 + M 3
) F1 + F2 + F3 ( ⋅ X = F1 X 1 + F2 X 2 + F3 X 3
X = ) F1 X 1 + F2 X 2 + F3 X 3 ( / F1 + F2 + F3

چون تأثیر قوة ثقل باالی همه اجزای جسم بوده و جهت آن همیشه به طرف مرکز کرة
زمین است ،پس طوری که در شکل دیده میشود ،قوهها همه به یک سمت و بهطور موازی
با هم عمل میکنند.
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محصلة این قوهها وزن جسم را تشکیل
میدهد و نقطة تأثیراین قوه را بهنام «مرکز
ثقل جسم» یاد میکنند و به  CGنمايش
مي دهند .یک میلة وزنه برداری با دو وزن
مختلف به انجامهای آن را ،در سیستیم
مختصات قایم طوري در نظر میگیریم که
گویا از سه بخش یعنی دو وزن در دو انجام و
یک میلهء وسطی ساخته شده باشد .وزن هر
یکی از این قسمتها عبارت است از:
 m2 g , m1 gو  m3 gوزن مجموعی میله
عبارت است ازmg = m1 g + m2 g + m3 g :
نقطة  Oنقطة تأثیر قوة  mgاست.
معادلة مومنت را میتوان چنین نوشت:

شکل ()1-68
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)m1 g + m2 g + m3 g ( X CG = mi ⋅ g ⋅ x1 + m2 ⋅ g ⋅ x2 + m3 ⋅ g ⋅ x3

AC

چون  m3 + m2 + m1عبارت از کتلهء مجموعی جسم است ،پس معادلهء فوق را میتوان
چنین مرتب کرد:
X CG = ) m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 ( g /) m1 + m2 + m3 ( g

بعد از ساده ساختن داریم که:
برای محور Yداریم که:

(∑ )mx
∑m

= YCG

YCG = )m1 y1 + m2 y2 + m3 y3 ( g /)m1 + m2 + m3 ( g

(∑ )my
∑m

= YCG

نقطه يي که فرض میشود ،همه کتلة يک جسم در آن نقطه متمرکز شده است ،بهنام مرکز
کتلوي آن جسم گفته مي شود X cm .و  Ycmعبارت از مختصات مرکز کتله يي جسم مي باشند.
در یک محیطي که ساحة ثقل متجانس باشد ،مرکز ثقل ومرکز کتله يي عین نقطه میباشند
و درمحیطيکه ثقل یا (جاذبه) وجود نداشته باشد ،در انجا وزن موجود نیست و صرف کتله
وجود دارد.
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مثال:
اجسام  A،Bو Cطوری که در شکل دیده میشوند
به روی سیستیم مختصات موقعیت دارند.کتلههای
این اجسام بترتیب  2kg , 3kgو  1kgهستند،
مختصات مرکز کتله يي سیستمي را که این سه
جسم ساخته است دريابيد.

شکل ()1-69

حل :مختصات کتلهها و موقعیتهای جسمها عبارتند از:

KU

( A )6cm, 4cmمختصات کتلة )3kg
( B )−3cm, − 1cmمختصات کتلة )2kg
( C )0cm, − 4cmمختصات کتلة )1kg

شکل ()1-70
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مختصات مرکز کتلوی (  )cmعبارت است از:

( X CM = ∑ )m ⋅ X ( / ∑ m = )m A ⋅ X A + mB ⋅ X B + mC ⋅ X C ( / )m A + mB + mC
( = )3kg ( )6cm( + )2kg ( )−3cm( + )1kg ( )0cm( /)3kg + 2kg + 1kg
18kgcm − 6kgcm 12kg ⋅ cm
=
=
بعد از ساده ساختن داریم= 2cm :
6kg
6kg
( YCM = ∑ )m ⋅ y ( / ∑ m = )m AYA + mBYB + mCYC ( / )m A + mB + mC
( = )3kg ( )4cm( + )2kg ( )−1cm( + )1kg ( )−4cm( / )3kg + 2kg + 1kg
12kgcm − 2kgcm − 4kgcm 6kgcm
=
=
بعد از ساده ساختن داریم= 1cm :
6kg
6kg
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YCM

خالصة فصل اول

AC
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• قوه عاملي است که سبب تغییر شکل و یا حالت در جسم میگردد و واحدهای اساسی آن در سیستم
بین المللی ( )SIداین و نیوتن است.
• هرگاه چند قوة متالقی بر یک جسم عمل نمایند ،یک قوة محصله را به وجود میآورند که مقدار و سمت
این قوه به صورت هندسی با استفاده از قواعد وکتورها و هم به صورت حسابی با استفاده از قواعد الجبری
بهدست میآید.
• کتلۀ نقطهیی عبارت از کتلۀ یک جسم ایده آلی است که تمام موادی که در ساختمان آن جسم بهکار
رفته است ،دریک نقطه متمرکز شده باشد.
• دو قوه زمانی در حالت تعادل قرار گرفته میتوانند که محصلة آنها مساوی به صفر ،یعنی  ∑ F = 0گردد
و این در حالتی ممکن است که مقدار هر دو قوه باهم مساوی ولی جهتهای آنها مخالف باشند.
• برای بهدست آوردن محصلة چندین قوه به طریق محاسبهیی ،اوالً همه قوهها را در یک سیستم مختصات
قایم به مرکبههای تجزیه مینماییم و بعد با استفاده از مرکبههای قوهها ،قوههای محصله و زاویههایی را
که با محورهای  xو  yمیسازند حساب شده میتواند .هرگاه مجموعة هر یک از مرکبههای قوة محصله را
مساوی به صفر قرار دهیم ،در آنصورت تعادل برقرار گردیده و محصلة چندین قوه حاصل میگردد.
• هرگاه دو قوة مساوی و موازی که دارای جهتهای متقابل باشند ،عمودا ً بریک محور و بر دو نقطة متفاوت
یک جسم اثر کنند ،آنها را زوج قوهها میگویند.
• یک زوج قوه بدون در نظر داشت موقعیت مرکز دوران (نقطة دوران) ،همیشه دارای عین مومنت دوران
میباشد.
• یک جسم که در حالت سکون است و یا اینکه در حالت سکون باقی میماند ،گفته میشود که در حالت
تعادل ستاتیک قرار دارد .اما جسميکه با یک سرعت ثابت در حالت حرکت و یا در حالت دوران باشد،
گویند که آن جسم در حالت تعادل دینامیک است.
• برای اینکه جسم در حالت تعادل باشد ،دو شرط ذيل باید صدق کند:
 - 1قوة محصلة (جمع وکتوری) همه قوههاي عامل برآن باید مساوی به صفر باشد ،يعني∑ F = 0 :
 - 2مومنت محصله (جمع مومنتها که بر جسم تأثیر دارند) ،بايد مساوی به صفر باشد ،يعني• ∑ M = 0 :
اثر دورانی قوه را مومنت(تورک) مینامند .که آن را ما به  Mنشان میدهیم و به حرف یونانی (  ) τهم
∧
نشان داده شده است کهM = F ⋅ d sin θ :
• مومنت در جهت عقرب ساعت و یا در جهت مخالف آن عمل کرده میتواند.
• یک جسم ،با آنکه شرط اول تعادل را پوره کرده است ،با آنهم میتواند در حالت تعادل قرار نداشته باشد،
یعنی مقدار قوة محصله بر جسم ،میتواند صفر باشد ،اما جسم در حالت سکون قرار ندارد.
• مختصات مرکز ثقل یک جسم در سیستم کمیات وضعیۀ قایم ،از معادالت ذیل بهدست میآید:

 YCG = ∑ )my ( / ∑ mو X CG = ∑ )mx ( / ∑ m
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سؤالهاي فصل اول
 - 1قوه را تعریف کنید و واحدهای اساسی آن را در سیستم بین المللی ( )SIبیان دارید.
 - 2چرا قوه یک مقدار وکتوری است؟
 - 3دو قوة غیر موازی کیفی را انتخاب نموده و محصلة آنها را به طریقة قاعدة متوازی
االضالح قوهها ترسیم نمایید.
 - 4شکل زیر را در نظر گرفته محصلة قوهها را به طریقة الجبری محاسبه کنید.
F2 = 4 N

?=R

60 

F1 = 3 N

AC
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 - 5کتلة نقطهیی را تعریف نمایید و سه مثال از کتلۀ نقطهیی ارایه دارید.
 - 6قوة عمل همیشه با قوة  .....................مساوی ولی دارای  .........................متقابل میباشد.
 - 7اجسامیکه  .....................آنها باالتر از  ....................زیرین اتکای شان قرار داشته باشد،
در حالت تعادل  ...........................قرار دارند.
 - 8مومنتی را که یک قوه در حادثة دوران تولید میکند به کدام سه پارامتر ارتباط دارد؟
توضیح و تحریر دارید.
 - 9مومنتی را که توسط قوة  25Nبر میلهیی که دارای طول  0.5mاست تولید میشود
محاسبه کنید.
 - 10مرکبةهای هر یک از قوههای محصلة ذیل را به طریقة هندسی ترسیم نمایید.
a



30 
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قوهای F1 = F2 = F

با فاصلة

 - 11رابطة ریاضی مومنت دوران در یک زوج قوه را برای
متقابل  Lبین خطوط تأثیر آنها بنویسید.
 - 12اگر محور دوران از یکی از دو خط تأثیر عبور نموده ولی خارج از آنها قرار داشته باشد،
در آن صورت مومنت دوران چگونه ارایه میشود؟ رابطة ریاضی آن را بنویسید.
 - 13مقدار تورکی را که توسط تأثیر قوة  3Nباالی یک دروازه به فاصلة عمودی  0.25mاز
محور دوران آن تولید میشود محاسبه کنید.
 - 14یک رقاصة ساده که با کتلة نقطهیی 3Kgدر انجام تار نازک بهطول 2mآویزان شده به
یک نقطۀ محور وصل شده است.
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 -aتورک تولید شده (توسط قوۀ جاذبۀ زمین) را در اطراف این نقطۀ محور حساب کنید ،در
صورتیکه زاویۀ  5را عمودا ً با محور بسازد.
 -bاین محاسبه را برای زاویة  15محاسبه کنید.
 - 15مقدار تورک الزم برای باز کردن یک پیچ روی ویل یک موتر  40 Nmاست .کمترین
قوهیی که باید یک میخانیک به انجام یک رنچ  3cmبرای باز کردن پیچ وارد نماید چند
است؟
 - 16با تعقیب نمودن جهتها در یک نقشه برای پیداکردن یک گنج ،یک راهبلد اوالً 45m
به سمت شمال میرود و بعد دور خورده  7.5mبهطرف شرق قدم میزند .برای رسیدن به
گنج ،راه بلد چقدر فاصله را باید به طور مستقیم طی کند؟ موقعیت گنج را در سیستم
کمیتهای وضعیه نشان دهید.

 - 17یک الری در یک تپه دارای نشیبی  15حرکت میکند .اگر الری  22m sسرعت ثابت
داشته باشد ،مرکبههای عمودی و افقی سرعت الری را بهدست آرید.
 - 18مرکبههای عمودی وافقی فاصلة طی شده توسط یک پشک را که بهاندازة  5mعمودا ً
به یک درخت باال شده است بهدست آرید.

 - 19یک طیاره موازی با سطح زمین اوالً فاصلۀ  75Kmرا با زاویۀ  30به سمت شمال غرب و
فاصلۀ دومی  155 Kmرا با زاویۀ  60به سمت شمال شرق پرواز میکند .فاصلة مجموعی طی
شده توسط طیاره چند است؟
 - 20اندازه و جهت وکتور سرعت منتجه را در سرعتهای ذیل که باهم عمود اند دریافت کنید:
 -aیک ماهی نسبت به آب به استقامت دریایی که به سرعت  5 m sدر حرکت است ،به سرعت
 3 m sشنا میکند.
 -bیک موج ساحلی نسبت به آب به استقامت یک موجی که به سرعت  6 m sحرکت
میکند به پیش میرود.
 - 21سه کتاب هم شکل و هم وزن به طول  Lمطابق شکل روی هم قرار داده شدهاند.
فاصلۀ اعظمی پیش آمدهگی  dشکل را که در آن کتابها در تعادل بوده و سقوط نکنند
دریابید.
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 - 22یک میلۀ متجانس بهطول  4.25mو کتلۀ  47 Kgکه با یک محور در یک انجامش به یک
دیوار تکیه دارد ،بهطور افقی توسط یک سیم به انجام دیگرش بسته شده است .سیم زاویۀ
 30را با افق میسازد و راست باالی محور میله نصب شده است ،اگر سیم بتواند در مقابل
قوۀ کشش  1400 Nقبل از اینکه بگسلد مقاومت کند .به کدام فاصله از دیواری که شخص
به کتلۀ  68Kgمیتواند روی میله بنشیند تا سیم بگسلد؟
 - 23قوة کشش  Tدر ریسمان  30Nاست و طوریکه
در شکل میبینید ،جسم در حالت تعادل قرار دارد.
مقدار کتله را به  kgحساب کنید ،در حالیکه:
cos 53 = 0,6

KU

sin 53 = 0,8
g = 10 N kg

AC

 - 24یک جسم با کتلة  mمطابق شکل به کمک قوهء افقی  30Nدر حالت تعادل است.
مقدار کتلة جسم را به  kgمحاسبه کنید .طوریکه:
cos 37  = 0,8

sin 37  = 0,6
g = 10 N kg

 - 25طوریکه در شکل میبینید ،جسمیبه وزن  80 Nبوسیلة ریسمانی آویزان شده و
توسط یک قوهء افقی ( )Fکش میشود.
 - aقوة کشش را درریسمان دريافت کنید.
 - bقوة Fرا محاسبه کنید.
sin 53 = 0,8

cos 53 = 0,6
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 - 26سیستمیرا که در شکل مشاهده میکنید ،در آن دو جسم به وزنهای W1 = 20 N
و  W2 = 30 Nاز سقف توسط ریسمانهای جداگانه آویزان شدهاند وبه حالت تعادل آورده

شدهاند.
اگر ریسمان  ABافقی باشد ،قوههاي کش T3 , T2 , T1
را محاسبه کنید .و همچنان قیمت زاویة  θرا بهدست آرید.
 sin 53 = cos 37 = 0.8و sin 37 = cos 53 = 0.6

AC
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 - 27یک دریور ،یک قوة  Fرا بر چرخ اشترنگ موتر با دستهای خود آنطوریکه در شکل
دیده میشود وارد ميکند اگر چرخ اشترنگ دارای شعاع  dباشد .دریابید:
 )aقوة محصله را.
 )bمومنت محصله را که برچرخ اشترنگ عمل میکند.

 - 28سه دسک ،اولی با شعاع ، rدومیبا شعاع  2rو سومیبا شعاع  3rبه هم طوری وصل شدهاند
که همة آنها به حول نقطه  Oبه اثر قوههای  200 N ,100 Nو  250 Nدوران میکنند.
اگر شعاع  r = 0.1mباشد مومنت محصلهيي را که بر این سیستم عمل میکند ،دريافت
کنيد.
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فصل دوم
حر کت یک بعدی

(موقعیت اولی)

(موقعیت اخری)

KU

AC

همانطوری که میدانیم ،جهان و هرچه در آن است ،حتی اجسامیکه به ظاهر ساکن هم به
نظر میرسند مانند ،سرک ،درختان و یا افتادن برگ در ختان همه در حال حرکت اند .وقتی
در راه مکتب به اطراف خود نگاه میکنيد ،انواع مختلف حرکتها را مشاهده میکنید .برای
ی باید استفاده کرد؟ همانطوری که میدانید ،دینامیک
بررسی این نوع حرکتها از چه علم 
بخشی از میخانیک را تشكيل میدهد که به مطالعة حرکت اجسام و رابطة حرکت با مفا هیم
فزیکی مانند قوه و کتله میپردازد .ما در این فصل حرکت اجسام را با استفاده از مفاهیم
موقعیت (مکان) و زمان بدون در نظر گرفتن قوههای وارده بر اجسام مطالعه میکنیم ،که
این بخش از میخانیک را سینما تیک مینامند.
شما در پایان این فصل در بارة انواع حرکتها بیشتر خواهید آموخت و تصویر مکمل چنین
حرکتها را در ذهن تان ترسیم خواهید کرد و به سؤاالتی مانند حرکت به امتداد خط
مستقیم چیست؟ موقعیت و تغییر مکان یک جسم متحرک چیست؟ و امثال آنها پاسخ
خواهید داد.
همچنان در ختم این فصل به تعریف و تشریح مفاهیم سینما تیک ،سرعت متوسط و رابطة
آن در حرکت یک بعدی ،تشریح اصطالحات موقعیت ،تغییر موقعیت ومعادالت حرکت و
تحلیل گرافهای () x-tو ( ،)v-tتعریف و تشریح سرعت لحظهیی ،شتاب متوسط و شتاب
لحظهیی و بهدست آوردن معادلههای آنها ،تشریح حرکت یک بعدی با شتاب ثابت ،بهدست
آوردن معادالت حرکت با شتاب ثابت و تحلیل و بررسی سقوط آزاد اجسام به عنوان نمونهیی
از حرکت با شتاب ثابت وغیره مفاهیم آشنایی حاصل خواهید کرد.
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 :2-1حرکت به امتداد خط مستقیم

حرکت به امتداد خط مستقیم را حرکت یک بعدی نیز میگویند که در آن مسیر حرکت،
خط مستقیم است.مثال ذیل نمونة خوبی برای درک بهتر این نوع حرکت میباشد:
یک جسم متحرک مانند یک موتر را در نظر بگیرید که در مسیر خط مستقیم در حرکت
است  .شکل ( )2-1موقعیتهای این موتر را در لحظههای زمانی  t3 , t2 , t1و  t4باالترتیب در
مکانهای  ،A،B،Cو  Dروی یک مسیر مستقیم نشان میدهد.
t4

t3

t2

D

C

B

t1

شکل ( )2-1حرکت به امتداد خط مستقیم

A

بحث کنید

KU

در حرکت به امتداد خط مستقیم اگر مبداء را روی مسیراختیار کنیم ،وکتورهای موقعیت
و وکتورهای تغییر مکان هم جهت هستند و این سبب میشود که محاسبه بر روی این
وکتورها به سادهگی انجام پذیرد.

AC

متحرکی مانند یک موتر تیز رفتار را در نظر بگیرید که برروی سرک راست و مستقیم در حرکت است.
نوع حرکت این موتر را در صنف با گروپهای مربوط بحث کنید و نتیجه را در صنف گزارش دهید.

اگر یکی از محورهای مختصات کمیات و ضعیه(OXو )OYرا به حیث مسیر حرکت در نظر
بگیرید ،میتوانید موقعیت جسم متحرک را در هر لحظه به وسیلة مختصة آن (مث ً
ال مختصة
 )Xکه میتواند عدد مثبت یا منفی باشد ،تشخیص کنید.
در شکل ( ،)2-2مسیر حرکت و موقعیت متحرک در لحظههای  t2 ,t1و  t3نشان داده شده
t1
t3
t2
است .
شکل ()2-2
(x)m
x3

x =0

x2

x1

همانطور که در شکل دیده میشود ،در لحظههای  t2 ,t1و  t3موقعیتهای جسم متحرک با
الترتیب  x2 = +3m , x1 = −3mو  x3 = 9mاست.

 :2-2موقعیت و تغییر مکان

موقعیت و تغییر مکان اجسام را چگونه میتوان بررسی کرد؟ برای توصیف و بررسی حرکت
یک جسم چه باید کرد؟
برای اینکه موقعیت و تغییر مکان را تعریف کرده بتوانید ،فعالیت ذیل را انجام دهید:
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فعالیت
مواد ضروری :موترک بازی (البراتواری) ،خط کش ،میز
طرزالعمل:
 - 1موترک را در یک موقعیت مشخص در روی میز قرار دهید و فاصلة آن را از یکی از گوشههای میز
(مبدا)توسط خط کش اندازهگیری نمایید و با وکتور  OAنمایش دهید.
 - 2موترک را مطابق شکل از موقعیت اولی بیجا نموده و در یک موقعیت دیگرقرار دهید و سپس دو
باره از همان گوشة میز که در مرحلة اول اندازهگیری نمودید (مبداء اولی) ،موقعیت دومی موتر را توسط
خط کش اندازهگیری نموده و با و کتور  OBنمایش دهید:

KU

اکنون به سؤاالت ذیل جواب دهید:
بوده؟
سان
ک

ی
مرحله
 - 1آیا موقعیت موترک در دو
شکل ()2-3
 - 2موترک به چهاندازه تغییر موقعیت داده است ؟
 - 3کدام چیز مشترک را در بین هر دو حالت مشاهده کردید؟ توضیح دهید.
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یقیناً موترکی که بر روی میز حرکت میکند ،در لحظة  t1در موقعیت  Aو در لحظة  t 2در موقعیت B
قرار داد.
پس موقعیت موتر در هر دو مرحله یکسان نخواهد بود.

در فعالیت فوق ،عنصر مشترکی که بین دو موقعیت  Aو  Bموتر وجود دارد ،عبارت ازمبدا
میباشد .و کتورهای  OAو  OBرا به ترتیب وکتورهای موقعیت (مکان) در لحظههای  t1و t 2
میگوییم .از فعالیت فوق میتوان به نتایج ذیل رسید:
 - 1وکتورموقعیت ،وکتوری است که موقعیت جسم را در هر لحظه مشخص میکند،که
ابتدای این وکتور ،مبدای کمیات وضعیه و انجام آن موقعیت جسم است و به طور معمول
آن را با حرف  rنمایش میدهند.
 - 2تغییر موقعیت یک متحرک بین دو لحظة  t1و  ، t2وکتوری است که ابتدای آن موقعیت
متحرک در لحظة  t1و انجام آن موقعیت متحرک در لحظة  t2میباشد.
→
→
→
از گذشته میدانیم که در شکل ذیل وکتور  ABعبارت از تفاضل دو وکتور  OBو  OAاست
یعنی:
y
A ∆r
∆r = r2 − r1
→

B

x
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r2

r1

o

شکل ()2-4

مثال :موقعیت متحرکی در دولحظة  t1و  t2بالترتیب  r1و  r2است .اگر اندازة هریک از
وکتورها به ترتیب  8m ، 6mو زاویة بین آنها  90°باشد ،اندازة تغییر مکان بین این دو
y
لحظه چقدراست؟
→
حل :با توجه به شکل ،وکتور تغییر موقعیت ،یعنی ∆ r
∆
r
→
()2-5
شکل
عبارت از وتر مثلث قایم الزاویه است که اضالع آن
r1 6 m
 6mو  8mاست .بنا بر این مقدار تغییر مکان(موقعیت)
→

8m

x

برابر با6 2 + 82 = 36 + 64 = 100 m 2 = 10m :

→

(y )m
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تمرین :در شکل ذیل ،مسیر حرکت متحرکی روی یک

منحنی  ABنشان داده شده است .وکتور تغییر مکان
(موقعیت) بین دو نقطة  Aو  Bرا رسم کنید و قیمت آن را
بهدست آورید.

B

7
6
5
4
3

A

2
1

7

6

5

4

3

2

1
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 :2-3سرعت متوسط

→

r2

= ∆r

(x)m

o

همانطوریکه در فزیک صنف نهم خواندید ،جسم متحرک نسبت به عوامل مختلف نمیتواند
فواصل مساوی را در اوقات مساوی طینماید ،در این صورت برای تشریح خصوصیت حرکت
جسم به مسیر خط مستقیم ،از اصطالح سرعت متوسط استفاده مینماییم.
برای درک بهتر از اصطالح سرعت متوسط ،به مثال ذیل توجه نمایید:
مثال :شکل ( )2-6موقعیت موتری را که در حال حرکت است در زمانهای متفاوت نشان
t0 =0
t 1= 10 s
t 2 = 60 s
میدهد.
(x)m

230 m

120 m

50 m

شکل ()2-6

الف) اندازة تغییر موقعیت را در مقطعهای زمانی  t1 − t0و  t 2 − t1بهدست آورید.
ب) در هر یک از این مقطعهای (انتر والهای) زمانی ،موتر به طورمتوسط در هر ثانیه چقدر
تغییر موقعیت داده است؟
حل :الف) تغییر موقعیت در انتروال زمانی  ∆t = t1 − t0 = 10 sبرابر است با
 ∆x = x1 − x0 = 120 − 50 = 70mو تغییر موقعیت در انتروال زمانی ∆t = t 2 − t1 = 50 s
مساوی است با ∆x = x2 − x1 = 230 − 120 = 110m
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ب) با تقسیم هر یک از فاصلههای طی شده در انتروال زمانی مربوط به آن ،معلوم میشود
که متحرک به طور متوسط در هر ثانیه چقدر تغییر موقعیت داده است .یعنی:
∆x 70
=
= 7m
s
∆t 10
∆x 110
=
= 2.2 m
s
∆t 50

به این ترتیب میتوان با معلوم بودن تغییر مکان در یک انتروال زمانی ،اوسط تغییر مکان
در هر ثانیه را در آن انتروال بهدست آورد ،که آن را سرعت متوسط در آن انتروال زمانی
میناماند .سرعت متوسط را با عالمة  Vنشان میدهیم و داریم که:
∆x
(...........)2 − 1
∆t
که در سیستم  SIواحد اندازهگیری سرعت متوسط  mاست .سرعت متوسط کمیت وکتوری است که با
s
وکتور تغییر مکان هم جهت است.
=V

KU

فعالیت

AC

مواد ضروری :مترنواری ،زمان سنج ( ستاپ واچ)
طرز العمل :از یکی از اعضای گروپ خود بخواهید که در صنف به امتداد خط مستقیم راه برود .
سپس شما توسط متر نواری فاصلة  xو توسط زمان سنج ،زمان  tرا بهدست آورید و در نتیجه سرعت
متوسط حرکت وی را حساب کنید.

مثال :در شکل ( ،)2-7گراف ( )x-tمتحرکی که بر روی مسیر مستقیم حرکت میکند،
نشان داده شده است.
 )aدر یک جدول هر یک از انتروالهای زمانی
(x)m
صفر تا  2s , 2sتا  4s , 4sتا  6s , 6sتا  8sو
تغییر مکان مربوط به هر انتروال را نشان دهید.
9
 )bدر هر یک از این انتروالهای زمانی ،سرعت
متوسط متحرک چقدراست؟

شکل ()2-7

4
1.2

( t )s
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t 4=8

t3=6

t 2= 4

t1= 2

1
0

حل جزء  )aقیمتهای ∆∆ttو ∆∆xxدر جدول ذیل محاسبه شدهاند.
(∆x)m

( ∆t )s

t1 − t0 = 2 − 0 = 2

∆x1 = x1 − x0 = 1 − 0 = 1

t 2 − t1 = 4 − 2 = 2

x2 − x1 = 1.2 − 1 = 0.2
x3 − x2 = 4 − 1.2 = 2.8

t3 − t 2 = 6 − 4 = 2

KU

x4 − x3 = 9 − 4 = 5

t 4 − t3 = 8 − 6 = 2

حل جزء )b

AC

∆x 1
V1 = 1 = m
∆t1 2 s
∆x
0.2 1 m
=
= V2 = 2
∆t 2
2 10 s

∆x3 2.8
=
= 1.4 m
s
∆t 3
2

= V3

∆x4 5
= = 2.5 m
s
∆t 4 2

= V4

تمرین :معادلعة حرکت جسمیدر سیستم  SIبا را بطة  x = 2t 2 + 1داده شده است .سرعت
متوسط آن را در انتروالهای زمانی
 1.)aتا  2ثانیه،
01
 1)bتا  1.1ثانیه،
.01
 1)cتا  1.01ثانیه
.01
.01
 1)dتا  1.001ثانیه بهدست آورید.
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سرعت لحظهیی

سرعت لحظهیی چیست؟ چه تفاوتی بین سرعت متوسط و سرعت لحظهیی و جود دارد؟
هنگامیکه یک موتر در حال حرکت است ،اگر به سرعت سنج آن نگاه کنیم ،میبینیم که
عقربة سرعت سنج در هر لحظهاندازة مشخصی را نشان میدهد .اگر سرعت موتر زیادشود
عقربه ،اندازة بیشتری را نشان میدهد.
رابطه بین سرعت متوسط و سرعت لحظهیی چیست؟ برای پاسخ دادن به این سؤال به مثال
ذیل توجه کنید؟
مثال :شکل ( )2-8موتری را که در مسیر مستقیم در حال حرکت است ،در زمانهای
مختلف نشان میدهد .موقعیت و فواصلیکه سرعت سنج موتر نشان میدهد در لحظههای
 20 s ,16 s ,12 s , 0 sو 23sدر شکل نشان داده شده است.
t 4 = 23 s

شکل ()2-8

v 4 = 16 m s

t 2 = 16 s

t 1 = 12 s

x2 = 72m

x 1 = 40 m

KU

(x)m

x 4 = 150 m

t 3 = 20 s

x 3 = 108 m

v 3 = 14 m s

t =0

v2 = 10 m s

v1 = 6 m s

x=0
v0 = 0

AC

الف) در یک جدول ،انتروالهای زمانی  t3 − t1 ، t 4 − t1و  ، t 2 − t1تغییر موقعیتها و
سرعتهای متوسط را بنوسید.
ب) در کدام انتروال زمانی ،سرعت متوسط بهاندازة سرعتی که سرعت سنج موتر در لحظة
 t1نشان میدهد نزدیکتر است؟
حل :الف)
∆x m
( )
s
∆t

=v

(∆x)m

( ∆t )s

10

x4 − x1 = 150 − 40 = 110

t 4 − t1 = 23 − 12 = 11

8.5

x3 − x1 = 108 − 40 = 68

t3 − t1 = 20 − 12 = 8

8

x2 − x1 = 72 − 40 = 32

t 2 − t1 = 16 − 12 = 4
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ب) همانطوری که در جدول دیده میشود سرعت متوسط در انتروال زمانی  t 2 − t1کوچکتر
از انتروالهای زمانی  t3 − t1و  t 4 − t1است.
از مقایسة جوابهای قسمت (الف) مثال باال میتوان نتیجه گرفت که هر قدر انتروالهای
زمانی کوچکتر باشد ،سرعت متوسط به سرعتی که سرعت سنج موتر نشان میدهد نزدیکتر
خواهد بود .سرعت متوسط در حدی که انتروال زمانی بسیار کوچک میشود سرعت لحظهیی
نامیده میشود .به طور دقیق میتوان گفت :و قتیکه  t2به  t1نزدیک میشود ،یعنی و قتی
قیمت  ∆tبه صفر تقرب میکند .نسبت  ، V = ∆∆xtسرعت لحظهیی جسم را در زمان  t1نشان
میدهد ،و میتوان نوشت که :سرعت لحظهیی عبارت از لیمت سرعت متوسط است وقتیکه
∆x
 ∆tبه طرف صفر تقرب کند .یعنی............)2 − 2( :
Vx = lim
x

∆t

KU

تحقیق کنید

∆t →0

در مورد اینکه چگونه میتوان با اس��تفاده از گراف ( ،)x-tس��رعت لحظهیی متحرکی را بهدست آورد،به صورت
گروپهای جداگانه تحقیق کنید و نتیجه را گزارش دهید.

 :2-4گراف موقعیت – زمان ()x-t

AC

موتری را در نظر بگیرید که به ترتیب در انتروالهای زمانی  t1 = 1s , t 2 = 2sو
 t4 = 4s , t3 = 3sمطابق شکل ذیل ( )2-9در موقعیتهای  x3 = 15m , x2 = 10 m , x1 = 5mو
 x4 = 20mقرار دارد.
شکل ()2-9

برای توصیف حرکت این متحرک (موتر) از کدام نوع گراف باید
استفاده کرد ،تا بتواند در زمانهای مختلف ،موقعیت جسم را
به خوبی نمایش دهد؟استفاده از گراف موقعیت– زمان ( ) x − t
جواب این سؤال خواهد بود .در بسیاری از موارد رسم این گراف
برای بررسی حرکت بسیار مناسب است.برای ترسیم این گراف،
معموالً زمان  tرا روی محور افقی و موقعیت  xرا روی محور
قائم مشخص میکنیم .
زمان ()s
در نتیجه ،گراف ( )x-tبرای موتر مذکور به شکل ذیل خواهد
بود.
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فاصله ()m

شکل ()2-10

همانطوری که در گراف دیده میشود ،متحرک (موتر) در هر ثانیه ،فواصل یکسان را طی
میکند .با استفاده از این گراف میتوان به آسانی در یافت که متحرک در هر لحظه در چه
موقعیتی قرار دارد و تغییر مکان آن بین هردو لحظه چقدر است.
بهطور مثال در گراف دیده میشود که متحرک در لحظة  t 2 = 2sدر ده متری مبدا بوده است
و یا در انتروال  ، ∆t = 1sتغییر مکان آن  ∆x = 5mاست .برای شناخت بهتر این نوع گراف،
فعالیت ذیل را به صورت گروپی در صنف تمرین نمایید.
فعالیت

KU

جدول ذیل فاصلة جس��م متحرک را تامبدأ در لحظههای داده شده نشان میدهد .گراف (  ) x − tاین
متحرک را رسم کنید.
( t )s
4
0
5
3
2
1
11.5

8

5.5

3

1.5

0

(x)m
) x( m
6

AC

تمرین :در شکل ذیل گراف (  ) x − tمتحرکی که بر روی
خط مستقیم در حرکت است نشان داده شده است.

4

) t( s

7.4
5 66 787.4 8 9 t 9 10
t5 = 9.2 s
tt 3 tt 4
5

4

3

44..44

tt2
2

5.8
5.8

5
444
4

4
3 4
3

2

1 t1 2 3 4

333
3
222
2

111
1
t0

2
 t، t −−تغییر 3
موقعیت متحرک
و
الف) در هریک از انتروالهای
1
زمانیt1t1 , ,t1t1−−t0t
5 5 t 2t 2 t 2t 2−−
0
1 2
چقدر است؟
1
لحظة زمانی در این
ب) اعظمیترین فاصلة متحرک تا مبدا چقدر است و متحرک در چه
فاصله قرار دارد؟
ج) در لحظة زمانی  t4تا  ، t5تغییر موقعیت چقدر و در چه جهتی است؟
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 :2-5تعجیل یا شتاب

تعجیل یا شتاب چیست ؟ چه تفاوتی میان شتاب متوسط و شتاب لحظهیی وجود دارد؟
همانطوری که در فزیک صنف نهم خواندید ،زمانیکه متحرک فواصل مساوی را در اوقات
مساوی طی ننماید .به این نوع حرکت ،حرکت تعجیلی یا شتابی میگویند.
هنگامیکه موتری از حال سکون شروع به حرکت میکند ،سرعت سنج موتر نشان میدهد
که سرعت آن به تدریج افزایش مییابد و بر عکس در هنگام برک گرفتن ،سرعت آن به
تدریج کاهش مییابد .در هر دو مورد فوق ،چون سرعت متحرک تغییر میکند بنابرآن
حرکت متحرک یک حرکت شتابی یا غیر یکنواخت است .شتاب متوسط عبارت از تغییر
سرعت فی واحد وقت است .اگر تغییر سرعت در انتروال زمانی  ∆tبرابر  ∆vباشد ،داریم که:
(v2 − v1 ∆v ....) 2 − 5
=
t 2 − t1 ∆t

KU

=a

از معادلة باال میتوان به راحتی واحد شتاب را که عبارت از (  ) m2میباشد ،بهدست آورد.
s

مثال :سرعت متحرکی در لحظة  t1 = 20 sبرابر به  10 m sو در لحظة  t 2 = 45sبرابر به
 20 mاست ،شتاب متوسط آن بین دو لحظة  t 2 , t1چقدر است؟
s

AC

حل:

∆v
20 − 10 10
=→a
=
= 0.4 m 2
s
45 − 20 25
∆t

شتاب لحظهیی

=a

بدار نیز میتوان گفت که متحرک در هر لحظه دارای شتابی است که آن را
در حرکت شتا 
ینامیم .همانطوریکه در سرعت لحظهیی دیدیم در اینجا نیز اگر در رابطۀ
شتاب لحظهیی م 
 ∆t a = ∆vبسیار کوچک شود ،شتاب متوسط خیلی نزدیک به شتاب لحظهیی میشود.
∆t

اکنون میتوان شتاب لحظهیی را مانند سرعت لحظهیی به طور دقیق تعریف کرد:
«شتاب لحظهیی عبارت از لیمت شتاب متوسط است هنگامیکه  ∆tبهطرف صفر تقرب
نماید».
اگر شتاب لحظهیی را با  a xنشان دهیم  .به اساس تعریف باال میتوانیم بنوسیم:
lim ∆v x
(.............)2 − 4
∆t → 0 ∆t
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= ax

گراف سرعت -زمان ( )v − t

چنانچه قب ً
ال مطالعه کردیم ،از گراف مکان -زمان (  ، ) x − tمیتوان اطالعاتی در مورد حرکت
جسم ،مث ً
ال سرعت یا مکان متحرک و سرعت متوسط آن بهدست آورد .به همین ترتیب از
گراف سرعت -زمان (  )v − tنیز میتوانیم اطالعاتی در بارة حرکت جسم بهدست آوریم.
برای ترسیم گراف سرعت -زمان (  )v − tدر سیستم مختصات کمیات وضعیه ،محور قائم
 yرا برای سرعت و محور افقی  xرا برای زمان اختیار میکنیم و به همان ترتیبی که برای
گراف موقعیت  -زمان (  ) x − tعمل کردیم ،این گراف را نیز ترسیم مینماییم.
مثال :متحرکی با سرعت ثابت روی مسیر مستقیم در حرکت است .در لحظة  t1 = 2sدر
فاصلة 5متری و در لحظة  ، t 2 = 12 sدر فاصلة 25متری از مبداء موقعیت دارد .گراف()v-t
آن را رسم کنید.
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∆x 25 − 5 20
=
=
حل :در حرکتی دارای سرعت ثابت میتوانیم بنوسیم = 2 m s :
∆t 12 − 2 10

=v

چون در حرکت یکنواخت ،سرعت ثابت است،بنا ًء گراف سرعت-زمان( ) v − tشکل یک خط
راست موازی با محور زمان را دارد.
) v( m s
) t( s

AC

شکل ()2-11

2
1

تمرین :در جدول ذیل سرعت متحرکی که برروی خط راست در حرکت است ،در چندلحظة
زمانی مشخص شده است .گراف (  )v − tآن را رسم کنید.
3

2

1.5

2.5

0.5

0

( t )s

4

3.75

3.5

1

2

0

( v)m
s

تمرین :شکل ذیل گراف (  )v − tیک متحرک را نشان میدهد.
توضیح دهید:
شتاب متوسط چقدر
زمانی )0, t)1 0( ,و ( )t1 , t)2t(1 , t 2
الف) در انتروالهای ( t1
است؟
ب) در کدام یک از دو لحظة  t 2 , t1شتاب بیشتر است؟
) t( s
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) v( m s

14
v1 = 8

t 1 = 5 t 2 = 12

تمرین :گراف (  ، )v − tدو متحرک  B,Aدر شکل ذیل نشان داده شده است .شتاب این دو
v
متحرک را با هم مقایسه کنید.
B

A

t
فعالیت

وسایل مورد ضرورت:
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 - 1تختۀ جریدار یا میلههای چوب پرده به طول دومتر
 - 2مکعبهای چوبی به ضخامتهای 4cm
 - 3گلولههای شیشهیی یا ساچمههای فلزی
 - 4زمان سنج (کرونو متر)
 - 5متر نواری
شکل ()2-12

AC

طرزالعمل:
یک س��ر میلة چوب پرده را مطابق ش��کل ( ،)2-12باالی یکی از مکعبهای چوبی قرار دهید .یکی از
گلولههای شیشهیی را از فاصلة نیم متری انتهای میلهیی که آن را قب ً
ال باالی یکی از مکعبها قرار داده
ای��د ،ره��ا کنید و در این لحظه کرونومتر را به کار اندازید .میتوانید لحظهیی که گلوله باالی مکعب ،به
 22mتکرار
انتهای مس��یر بر خورد میکند ،کرونومتر را متوقف کنید .آزمایش را برای فواصل 1.5m,1mو m
کنید .نتیجه را در جدول زیر بنوسید و گراف  xبر حسب  tرا رسم کنید.
نتیجة آزمایش شده را تجزیه و تحلیل کنید.
x
دفعات طول به زمان tبه
t2
2
متر
ثانیه
t
1

0.5

2

1

3

1.5

4

2
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 :2-6حرکت یکنواخت

هر گاه سرعت لحظهیی جسم متحرک که برروی خط مستقیم حرکت میکند ،در تمام
لحظهها یکسان باشد ،حرکت آن یکنواخت نامیده میشود .در این نوع حرکت گراف
موقعیت-زمان ،یک خط مستقیم است و در نتیجه ،سرعت متوسط بین دو لحظه برابر با
سرعت لحظه يی میشود ،و بنابر این چنین میتوان نوشت:
∆x
⇒ ∆x = v.∆t
∆t

=v=v⇒v

AC
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هر گاه فاصلة جسم متحرک تا مبدا در لحظة  t = 0برابر با  x0و فاصلة آن تا مبدا در لحظةt
برابر با xباشد ،در آنصورت x − x0 = v)t − 0( ،و یا (x = vt + x0 ........)2 − 5
معادلة باال عبارت از معادلة حرکت یکنواخت میباشد که در آن فاصله  xتا مبدا بر اساس
متر v،سرعت لحظه يی بر اساس متر بر ثانیه (  t , ) mزمان بر اساس ثانیه و  x0فاصله تا مبدا
s
در لحظة صفر بر اساس متر میباشد.
با توجه به آنچه قب ً
ال گفته شد ،ممکن است موقعیت جسم مثبت یا منفی باشد .سرعت هم
در صورتیکه هم جهت محور xیا  yباشد مثبت ،و در غیر آن صورت منفی است .در حرکت
یکنواخت ،گراف موقعیت -زمان (  ) x − tیک خط مستقیم و در نتیجه سرعت متوسط بین
دو لحظه ،برابر با سرعت لحظهیی میشود.
مثال:
شکل ( )2-13گراف ( )x-tمتحرکی را نشان میدهد که برروی خط مستقیم حرکت
میکند.
) x( m
15
10
5

شکل ()2-13
) t( s
4

1 1 21 21 32 32 43 43 4

الف) آیا سرعت این حرکت ثابت است؟ اندازة سرعت چقدر است؟
ب) فاصلة آن را از مبدا در لحظة صفر و معادلة حرکت و تغییر مکان آن را بین دو لحظة
 t1t1==22ssو t 2t 2==55ssبهدست آورید.
حل :الف) چون گراف (  ) x − tعبارت از یک خط مستقیم است ،پس حرکت جسم عبارت از
حرکت یکنواخت میباشد و میل گراف برابر با سرعت متحرک میباشد .با توجه به شکل،
میل گراف  15 = 5میباشد .پس  v = 5 mاست.
3

s
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= =x0x0
 x xو0 0
==
00
ب) در لحظة ، t = 0
است و در نتیجه :معادلة حرکتx = vt + x0 ،
 x2 = 5 × 5 = 25mو  x1 = 5 × 2 = 10 mتغییر مکان بین دو لحظه،
∆x = x2 − x1 = 25m − 10 m = 15m
تمرین :جسمیبا سرعت  vبرروی مسیر مستقیم در حرکت است .اگردر لحظة t1 = 5s
فاصلة آن ازمبدا 6m ،و در لحظة  t 2 = 20 sفاصلة آن ازمبدا  24mباشد ،سرعت و فاصلة آن
تا مبدا در لحظة  t = 0چقدر است؟ معادلة (  ) x − tرا بهدست آوریدو گراف( )x-tجسم

متحرک را رسم کنید.

حرکت مستقیم الخط با شتاب ثابت

یعنی:

v2 − v1
t 2 − t1

=a=a
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هرگاه در حرکتی ،شتاب در لحظههای مختلف یکسان باشد ،آن را حرکتی با شتاب ثابت
مینامیم .در این نوع حرکت ،گراف (  )v − tبه صورت یک خط مستقیم است و در چنین
حرکتی ،شتاب متوسط بین هر لحظة دلخواه با شتاب متحرک در هر لحظه برابر میشود.
اگر در رابطة باال  t1 = 0و  t2 = tباشد ،در این صورت  v1سرعت در لحظة صفر به  v0و سرعت
در لحظة  tبه  vنشان داده میشود و میتوان نوشت:

AC

v − v0
(⇒ v = at + v0 .......... .) 2 − 6
t

=a

در حرکتی با شتاب ثابت ،سرعت متوسط بین دو لحظه ،نصف مجموع سرعتهای آن
v1 + v2
دولحظه تعریف شده است .یعنی:
2

=v

تحقیق کنید

در گروپهای مختلف به س��ؤال ذیل پاسخ داده و نتیجه را به صنف گزارش دهید .چرا در حرکت مستقیم الخط
با شتاب ثابت ،گراف ( )v-tعبارت از یک خط مستقیم است؟

مثال :متحرکی از حال سکون با شتاب ثابت  2 m s 2شروع به حرکت میکند .سرعت آن را در
لحظۀ  t1 = 4sو  t 2 = 12 sبهدست آورید ،و گراف (  ) v − tآن را رسم کنید.
حل :چون متحرک از حالت سکون شروع به حرکت میکند ،پس:
v0 = 0
s

v2 = 0 + 2 × 12 = 24m

∧
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s

v1 = 0 + 2 × 4 = 8m

چون شتاب ثابت است ،گراف (  ، )v − tیک خط مستقیم است .بنابراین برای ترسیم آن
مشخص نمودن دو نقطۀ گراف کافی است.
) v( m s

8

1

4

0

( t )s

8

0

) v( m s

888

شکل ()2-14
( t )s

4

8
4

444
111

1
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تمرین :سرعت متحرکی در لحظۀ  t1 = 4 sبرابر به  5mو سرعت آن 1در لحظة t 2 = 12 s
s
برابر به  11mاست .در صورتیکه شتاب ثابت باشد ،سرعت آن را در لحظۀ  t0 = 0بهدست
s
آورید و گراف (  )v − tآن را رسم کنید.

معادلة ( )x-tدر حرکت مستقیم الخط با شتاب ثابت
v v+ v+ v
∆x∆x
در حرکتی با شتاب ثابت میتوان نوشتکه:
=  vو v =1 1 2 2
بر اساس را بطههای = v
=v
∆t∆t

22

AC

∆x v1 + v2
=v
=
∆t
2

v1 + v2
.∆t
2
در این رابطه ∆x ،تغییر موقعیت در انتروال زمانی  v1 , ∆tسرعت در لحظة  t11و  v22سرعت
= ∆x

در لحظة  t 2است .اگر  t 2 = t ، t1 = 0و سرعت متحرک در این لحظهها به ترتیب v , v0

و موقعیت متحرک در این لحظهها xx00و  xxباشد .در این صورت ∆t = t 2 − t1 = t − 0 = t ،و ∆x = x − x0

 ∆x = x − x0 ∆t = t 2 − tبوده و با وضع نمودن قیمتها میتوان نوشت:
و چون

v + v0
t
2

= x − x0

v = at + v0

at + v0 + v0
پس با وضع نمودن قیمت  vداریم کهt :
2
1
در نتیجه:
(x = at 2 + v0t + x0 .......... .) 2 − 8
2
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= x − x0

رابطة اخیر معادلة (  ) x − tحرکت برروی خط مستقیم با شتاب ثابت را افاده میکند.
اگر از رابطة  v = at + v0زمان را بهدست آورده و در معادلة حرکت ( )2-8قرار دهیم ،در نتیجه
را بطه بین موقعیت و سرعت را بهدست خواهیم آورد که مستقل از زمان میباشد ،یعنی:
v − v0
v − v0 2
v − v0
1
) ⇒× = a
) ( + v0
( + x0
a
2
a
a

باساده کردن این رابطه داریم:

=t

(v 2 − v02 = 2a ) x − x0 (..........)2 − 9

مثال :متحرکی با شتاب ثابت  1 m s 2از حال سکون برروی خط مستقیم شروع به حرکت
2
1m
میکند .تغییر موقعیت و سرعت متحرک را پس از  25sبهدست آرید .
=a
a

حلx = t 2 + v0t + x0 )a :
2 s2

2
a 2
t +0+0
2
1/ 2
1
=x
)25( 2 = × 625
2
4
x = 156.25m

)b
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=x

v0 = 0 , x0 = 0

t = 25s


a( ∆x = x − x0 = x = ?

? = b( v


ویا حل مثال به شکل ساده:
از معادلة سرعت:

2

v 2 − v0 = 2a ) x − x0 ( ⇒ v 2 = 2ax

AC

1
m2
v = 2 × × 156.25 = 156.25 2
2
s
m
m
v = 156.25) ( 2 = 12.5
s
s
2

1m
m
.25s + 0 = 12.5
2
2s
s

تمرین :شکل ذیل گراف ( )x-tمتحرکی است ،که با شتاب ثابت
برروی خط مستقیم در حرکت است .فرض کنید  v0 = 2 m sباشد،
گراف ( )v-tرا ترسیم کنید.

 :2-7سقوط آزاد (مفهوم ساحة جاذبه)

( t )s

= v = at + v0
) x( m
42

10

8

آیا تا به حال از درختی سیب چیده اید؟ چرا وقتیکه سیب از دستان شما رها میشود ،به
طرف پایین (سطح زمین) سقوط میکند؟ به نظر شما علت سقوط سیب بهطرف سطح زمین
چیست؟ پدیدة سقوط آزاد اجسام را چگونه میتوان با زبان ریاضی بیان کرد؟ اینها همه
سئواالتی هستند که شما در ختم این درس به آنها جواب خواهید داد.
برای اینکه پدیدۀ سقوط آزاد اجسام را بهتر درک کرده بتوانید ،فعالیت ذیل را انجام دهید.
66

فعالیت

یک ورق کاغذ فشرده نشده (ورق باز) و یک عدد سکه را بگیرید و آنها را
معیینی رها کنید ،در مرحلة دوم همان ورق کاغذ را
همزمان از یک ارتفاع ّ
فش��رده (کلوله)کرده و با س��که از همان ارتفاع رها نمایید و در مرتبۀ سوم
دو س��که را از همان ارتفاع رها نمایید و در مورد چگونهگی زمان رس��یدن
آنها به سطح زمین با اعضای گروپ خود بحث کنید و نتیجه را در صنف
گزارش دهید و در اخیر به سئواالت ذیل پاسخ دهید:
مزمان به سطح زمین رسیدند؟
 - 1آیا ورق کاغذ و سکه ه 
 - 2آیا هر دو ورقة کاغذ ه 
مزمان به سطح زمین رسیدند؟

 - 3کدام عامل باعث این شده است که ورق کاغذ و سکه
بطرف زمین سقوط کنند؟
شکل ()2-15
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سقوط آزاد ،نمونة طبیعی حرکت باشتاب ثابت است.در این نوع حرکت،
مسیرحرکت مستقیم است و در هنگام سقوط یگانه قوة وارده بر جسم
همانا وزن آن است .اگر یک سکه و یک ورق کاغذ را از ارتفاع معین
رها کنیم ،به طور همزمان به زمین نمیرسند .اما اگر همین تجربه را
در خالء انجام دهیم ،سکه و ورق کاغذ همزمان به زمین میرسند.
مث ً
ال سقوط یک جسم در خال ویا سقوط گلولة کوچک فلزی در هوا را
(با تقریب مناسب) میتوان سقوط فرض کرد .شکل ( )2-16حرکت
یک ساچمه را هنگام سقوط آزاد نشان میدهد که در وقفههای زمانی
متوالی  ∆t = 1 30 sاز آن عکاسی شده است .بنابر این اگر از مقاومت
هواصرف نظر کنیم .تمام اجسام در نزدیکی سطح زمین ،تقریباً با
شتاب ثابت سقوط میکنند .که این همان شتاب جاذبة زمین است
که باحرف gنمایش داده میشود .حرکت با شتاب  gرا سقوط آزاد
مینامند .که جهت این شتاب همیشه به طرف پایین (مرکز زمین)
است .اندازة شتاب  gبر حسب عرض البلد جغرافیایی ،اندکی تغییر
میکند و با افزایش ارتفاع از سطح زمین کاهش مییابد.
اندازة این شتاب در نزدیکی سطح زمین نزدیک به  9.8 m sاست .اما
گاهی برای سهولت محاسبه  g = 10 m sفرض میشود.
معادلههای حرکت و سرعت در سقوط آزاد همان معادلههای حرکت با
شتاب ثابت است .در سقوط آزاد ،تغییر مکان در امتداد قایم است،
2

2

شکل ()2-16
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و موقعیت متحرک به طور معمول با yیا  hنشان داده میشود و مبدأ حرکت نقطهیی است
که سقوط ازآن شروع میشود .اگر سمت مثبت را به طرف پایین اختیار کنیم ،معادلة حرکت
و سرعت چنین خواهد بود:
1 2
معادلة حرکت
(y = gt + v0t.............)2 − 10
2
معادلة سرعت
(v = gt + v0 ..........)2 − 11

ی باشد ،پس روابط ( )2-10و
چون در سقوط آزاد همیشه سرعت اولی  v0مساوی به صفر م 
1
( )2-11به شکل ذیل نوشته میشوند:
(y = gt 2 . . . .)2 − 12
(. . . . .)2 − 13

2
v = gt

KU

قیمت  gدر یک نقطة مشخص زمین برای تمام اجسام یکسان است ،اما قیمت آن در نقاط
مختلف سطح زمین متفاوت است .حال از معادلة ( ،)2-12زمان  tرا بهدست میآوریم و در
رابطة ( )2-13قرارمیدهیم:
2y
(............... )2 − 14

2y
2y
)× ( = g2
(
g
g

g

=t

)v = g

AC

(v = 2 g . y ..............)2 − 15

از رابطة اخیر میتوانیم سرعت جسم سقوط کننده را بعد از اینکه فاصلة  yرا طی نماید،
دریافت کنیم.

g = 4.9m
مثال :یک سنگ کوچک از ارتفاع  4.9متری زمین رها میشود.
? = a( t
الف) پس از چند ثانیه به زمین میرسد؟
? = b( v
ب) سرعت آن هنگام رسیدن به زمین چقدر است؟ (  g = 9.8 m s 2فرض شود)
m
حل:
g = 9.8
1
s
v0 = 0 , y = g t 2
الف)
2
v0 = 0
1
9.8
= 4.9 = × 9.8.t 2 ⇒ t 2
⇒ t = 1s
2
9.8

سنگ پس از  1ثانیه به سطح زمین میرسد.
ب)
v = g .t ⇒ v = 9.8 × 1 = 9.8 m
s

سرعت سنگ هنگام رسیدن به سطح زمین  9.8 m sاست.
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تمرین:

دو جسم  Aو  Bبه ترتیب از ارتفاعهای  20متری و  45متری باالی سطح زمین بدون
سرعت اولیه به طور آزاد سقوط میکنند .زمان سقوط هر کدام چقدر است؟ و جسم  Bچند
ثانیه بعد ویا قبل از جسم  Aبه زمین میرسد ،و سرعت هر یک از آنها در لحظۀ رسیدن
به زمین چقدر است؟ (  g = 10 m s 2فرض شود).

خالصة فصل دوم

AC
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• وکتور موقعیت ،وکتوری اس��ت که موقعیت جسم را در هر لحظه مشخص میکند .ابتدای
→
این وکتور ،مبداء کمیات وضعیه و انجام آن موقعیت جس��م اس��ت و باحرف  rنش��ان داده
میشود
• تغیی��ر موقعیت یک متح��رک بین دو لحظة  t1و  t 2عبارت از وکتوری اس��ت که ابتدای آن
موقعیت متحرک در لحظة  t1و انجام آن موقعیت متحرک در لحظة  t 2میباشد.
• واحد اندازهگیری موقعیت و تغییر موقعیت در سیستم  ،SIعبارت از متر()mاست
• سرعت متوسط (  )Vعبارت از تغییر موقعیت بر زمان است یا ∆x x2 − x1
av
= V = Vav
=
t 2 − t1

∆t

• در گراف ( ،)x-tس��رعت متوس��ط بین دو نقطه عبارت از میل دو نقطهیی است که توسط
یک قطعه خط به یکدیگر وصل شده باشند.
• واحد اندازهگیری سرعت در سیستم  ،SIعبارت از  mمیباشد.
s
• س��رعت لحظهیی عبارت از لیمت سرعت متوسط است ،زمانیکه  ∆tبه طرف صفر تقرب
نماید ،یعنی∆x :
VΧ = lim
∆t

∆t →0

سرعت لحظهیی میتواند که مثبت ،منفی و یا صفرباشد.
• در گراف ( ،)x-tس��رعت لحظهیی در زمان  ،tعبارت ازمیل (تانجانت) قطعه خط در زمان
 tاست.
• ش��تاب متوسط عبارت از تغییر سرعت فی واحد وقت اس��ت .اگر تغییر سرعت در انتروال
زمانی  ∆tبرابر به  ∆vبا شد ،داریم که:
∆v v2 − v1
=
∆t t 2 − t1
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=a

شتاب متوسط مثبت است درصورتیکه  v2 > v1و میتواند منفی باشد اگر  v2 < v1و صفر
است زمانیکه  v2 = v1باشد.
• شتاب لحظهیی عبارت از لیمت شتاب متوسط است ،زمانیکه ∆ tبه طرف صفر تقرب
نماید ،یعنی:
∆v x
∆t

aΧ = lim
∆t →0

KU

سرعت لحظهیی میتواند قیمتهای مثبت ،منفی و یا صفر را اختیار کند.
• زمانیکه شتاب ثابت باشد ،در آن صورت شتاب لحظهیی مساوی به شتاب متوسط خواهد
بود.
• در گراف ( )v-tشتاب لحظهیی عبارت ازمیل( تانجانت) قطعه خط در زمان مشخص t
است.
• واحد اندازهگیری شتاب در سیستم  ،SIعبارت ازمتر بر ثانیه مربع (  )m 2است.
s
• معادالت حرکت مختلفی و جود دارد که حرکت اجسام را با شتاب ثابت میتوان توسط
آنها بررسی کرد .هر معادلة حرکت دارای تغییرهای مختلفی میباشد ،مانند:

AC

سرعت  vبه عنوان تابعی از زمان v = v0 + at ،و سرعت متوسط v = v0 + at ،است.
2

1

موقعیت به عنوان تابعی از زمان( )tو شتاب x = at 2 + v0t + x0 ،aو سرعت مستقل از
2
زمان(سرعت به عنوان تابعی از موقعیت) v 2 − v02 = 2a∆x ،میباشند.
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سؤال های فصل دوم
 - 1وکتور موقعیت (مکان) را تعریف کنید.
 - 2وکتور تغییر مکان را (بین دو لحظة  ) t 2 , t1تعریف کنید.
 - 3در ش��کل روبرو مسیر حرکت جسمیرا مشاهده می
در tمکان
کنید .متحرک در لحظة 2 , t1
 Aو در , t1
لحظة t 2در مکان  Bقرار دارد .وکتورهای موقعیت جس��م را در لحظههای ,,tt11وtt22رس��م
کنید و وکتور تغییر موقعیت جسم را مشخص کنید.
B
•

A
•

AC
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 )a - 4موتری در یک مس��یر دایرهیی شکل با ش��عاع  100متر حرکت میکند .مسافتی که
موتر نیم دور را میپیماید چند متر اس��ت؟ ش��کل مسیر حرکت موتر را رسم و وکتور تغییر
موقعیت را بر روی شکل مشخص کنید و اندازة آن را بهدست آورید.
 )bاندازة تغییر موقعیت موتر را در چهارم حصة مسیر دایرهیی بهدست آورید.
 )cتغییر موقعیت موتر در یک دور کامل چقدر است؟
 - 5در چه صورتی وکتورهای موقعیت و وکتورهای تغییر موقعیت هم جهت هستند؟
 - 6متحرکی که بر روی خط مس��تقیم حرک��ت می
درtمکان  x1 = 6mو در
کند ،در لحظة 2 , t1
, t1
لحظة t 2در مکان  x2 = 7mقرار دارد .اندازة تغییر موقعیت جسم را بین دو لحظة ,,tt11وtt22محاسبه
کنید.
 - 7گراف مکان -زمان (  ) x − tچیست؟
 - 8فرق بین سرعت متوسط و سرعت لحظهیی چیست و در کدام حالت هر دو سرعت باهم
مساوی اند؟
 - 9دریوری فاصلة بین دو شهر را به ترتیب ذیل میپیماید:
ابتدا به مدت یک س��اعت با س��رعت متوس��ط  15 m sدریوری کرده و پس از آن به مدت 10
دقیقه توقف میکند .آنگاه با س��رعت متوس��ط  20 m sبه مدت  30دقیق��ه به دریوری ادامه
میدهد و بقیة مس��یر را تا مقصد به مدت یک ربع س��اعت با سرعت متوسط  12 m sدریوری
میکند.
 .aفاصلة بین دو شهر چند کیلو متر است؟
 .bسرعت متوسط آن در کل مسیر چند کیلو متر بر ساعت است؟
 .cسرعت متوسط آن در طول مدت دریوری چقدر است؟
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- 10سرعت یک موتر در مدت20ثانیه برروی یک مسیر مستقیم از 10 m sبه  18 mمیرسد.
s
 )aشتاب متوسط موتر در این مدت چقدر است؟
 )bاگرسرعت موتر با همین شتاب تغییر کند ،پس از چه مدت سرعت آن به  1.8کیلو متر
بر ساعت میرسد؟
 - 11سرعت یک سفینة فضایی  30ثانیه پس از شروع حرکت به  1200 km hمیرسد .شتاب
متوسط آن چقدر است؟ این شتاب چند برابر به  g = 9.8m s 2است؟
 - 12موتری در یک مسیر مستقیم با شتاب ثابت شروع به حرکت میکند و بعداز 20ثانیه
سرعتش به  36 hmمیرسد .سپس با همین سرعت به مدت  10ثانیه به حرکتش ادامه
h
میدهد و پس از آن برک میکند و بعد از  5ثانیه متوقف میشود .اگر در مدت برک کردن
شتاب ثابت باشد:
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 )aجهت سرعت و شتاب حرکت را در هر مرحله
معلوم کنید.
 )bگراف (  ) x − tرا از لحظة شروع حرکت تا لحظة
توقف موتررسم کنید.
 - 13شکل ذیل گراف (  )v − tمتحرکی را در 26
ثانیه نشان میدهد.
 )aشتاب هریک از مرحلههای  BC , AB , OAچقدر
است؟
 )bشتاب متوسط در انتروال زمانی صفر تا  26ثانیه
))t ( st () stt()(ss
چقدر است؟
202020
20
262626
26

v( m s
9
9
9
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8 8 88

6
6
6

0
0
0

 - 14یک سنگ به طور عمود به طرف باال پرتاب شده و زمان10ثانیه را برای بازگشت خود
به زمین ضرورت دارد  .این سنگ به چه ارتفاع با ال میرود؟
 - 15سرعت متوسط را چگونه با استفاده از گراف (  ) x − tتعیین میکنند؟ از روی شکل
توضیح دهید.
 - 16سرعت لحظهیی را تعریف کنید و واحد اندازهگیری را در  SIذکر کنید.
 - 17حرکت یکنواخت برروی خط مستقیم را تعریف کنید و معادلة این حرکت را بهدست
آورید.
 - 18معادلة حرکت جسمیکه بر روی خط مستقیم حرکت میکند در  SIبه صورت
 x = 2t + 3است:
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 )aفاصلة متحرک از مبداء را در لحظههای  t1 = 1sو  t2 = 4sبهدست آورید.
 )bتغییر موقعیت جسم بین دو لحظة  t1 = 1sو  t2 = 4sفوق را محاسبه کنید.
 )cسرعت متحرک چند متر بر ثانیه است؟
 - 19جسمیبا سرعت ثابت  vبرروی مسیر مستقیمیدر حرکت است .اگر در لحظة t1 = 2 s
فاصله آن تا مبداء  11متر و در لحظة  t2 = 7 sفاصلة آن تا مبدا  38.5متر باشد:
 )aسرعت متحرک و فاصلة آن تا مبداء در لحظة صفر ثانیه چقدر است؟
 )bرابطة (  ) x − tیا معادلة حرکت را بنویسید.
 - 20گراف (  ) v − tچگونه رسم میشود؟
 - 21شتاب متوسط را تعریف و رابطة آن را بنویسید ،و واحد اندازهگیری آن را در  SIذکر
کنید.
 - 22متحرکی برروی مسیر مستقیمیدر حرکت است .سرعت آن در لحظة  t1 = 7 sبرابر
با  20 m sو در لحظة  t2 = 10 sبرابر به  32 m sاست ،شتاب متوسط متحرک را بین دو لحظة
 t1و  t 2حساب کنید.
 - 23شتاب لحظهیی را چگونه توسط گراف (  ) v − tتعیین میکنند؟ از روی رسم توضیح
دهید.
 - 24یک جسم از ارتفاع  520متری سطح زمین با سرعت اولیة  2 m sدر جهت عمود به
سطح زمین رو به پایین پرتاب میگردد.
 )aزمان رسیدن جسم را به سطح زمین حساب کنید.
 )bسرعت جسم را هنگام رسیدن به زمین محاسبه کنید.
 - 25دو جسم  Aو  Bبه ترتیب از ارتفاعهای  500متری و  320متری باالی سطح زمین
بدون سرعت اولیه و همزمان رها میگردند.
 )aجسم  Aچند ثانیه پس از جسم  Bبه سطح زمین میرسد؟
 )bسرعت هر یک را در موقع رسیدن به سطح زمین محاسبه کنید.
 - 26گلولة کوچکی از باالی ساختمان بلندی رها میشود .وقتی به ارتفاع  40متری باالی
زمین میرسد ،سرعتش  10 m sمیشود.
 )aسرعت جسم در لحظة رسیدن به زمین را حساب کنید.
 )bارتفاع ساختمان را بهدست آورید.
 )cسرعت متوسط گلوله را در مدت سقوط از ارتفاع (  40mالی سطح زمین) تعیین کنید.
 )dگراف (  ) x − tآن را رسم کنید.
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در فصل قبل تا اندازهیی حرکت در یک بعد را مورد مطالعه قرار دادیم و با کمیتهایی مانند
موقعیت ،تغییر موقعیت ،سرعت متوسط و ...آشنا شدیم و حرکتهای یکنواخت و دارای
شتاب ثابت برروی یک خط مستقیم را بررسی کردیم  .اما باید دانست که ما در زندگی
روزمره بیشتر با حرکتهایی که در دوبعد و سه بعد انجام میشوند سرو کار داریم ،و بررسی
آنها برای ما اهمیت بیشتری دارد.
حرکت یک سیاره به دور آفتاب و یا حرکت یک موتر در گوالئی جاده و حرکت گلولة توپی
که فیر میشود و  . . .مثالهائی از حرکت دو بعدی هستند.
حرکت در دوبعد چیست؟ چگونه میتوانیم حرکتهای دوبعدی را تحلیل کنیم؟ حرکتهای
دو بعدی را چگونه میتوانیم به زبان ریاضی بیان کنیم؟ از حرکتهای دوبعدی در حیات
روزمره چه استفادههایی کرده میتوانیم؟ و  . . .اینها همه سئواالتی هستند که توقع میرود
شما در ختم این فصل به آنها جواب داده بتوانید .قب ً
ال دیدیم که مکان جسم در یک سطح
با وکتور  rنمایش داده میشود .این وکتور را میتوان به صورت ذیل نوشت:
→

→

→

→

→

r = xi + y j

AC

که در آن  iو  jبه ترتیب عبارت از وکتور واحدها در جهتهای  xو  yهستند.
چون هنگام حرکت جسم ،وکتور مکان آن تغییر میکند ،برای مشخص کردن مکان جسم
در حین حرکت ،کافی است که مرکبههای  xو  yرا به صورت تابعهایی از زمان داشته
باشیم ..)3 − 2( :و
Υ = g )t (.........
( Χ = f )t
رابطههای ( )3-2معادلههای حرکت یک جسم را در دو بعد نشان میدهند .واضح است که
در حرکت دو بعدی ،وکتور مکان نیز تابعی از زمان است .یعنیr = f )t ( i + g )t ( j :
در واقع میتوان گفت که حرکت دریک مستوی ( صفحه) ،ترکیب دو حرکت یک بعدی در
امتدادهای  xو yاست ،که با داشتن معادلههای مربوط به آن ،مکان(موقعیت) جسم در تمام
لحظهها معلوم و در نتیجه مسیر حرکت جسم مشخص میشود .مانند شکل (:)3-1
→

شکل ()3-1
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تحقیق کنید

فرض کنید دریک مدت کوتاه ،معادلههای حرکت سنگ پشت در سیستم  SIبه صورت  x = 10tو y = −5t
2

اس��ت .مختصات حرکت این س��نگ پش��ت را در گروپهای مختلف از طریق نقطه یابی در انتروال زمانی  0تا 5
ثانیه رسم کنید.

 :3-1تغییر مکان و سرعت متوسط

تغییر مکان و سرعت متوسط در حرکتهای دو بعدی را چگونه میتوان بررسی کرد؟ چه تفاوتهایی
بین تغییر مکان و سرعت متوسط در حالتهای یک بعدی و دو بعدی وجود دارد؟
برای بررسی تغییر مکان و سرعت متوسط در→حرکتهای دوبعدی ،فرض کنید که متحرک مطابق
شکل( )3-2در لحظۀ  t1در نقطۀ ( Aمکان  ) r1و در لحظۀ  t2در نقطۀ ( Bمکان  ) r2قرار داشته با
شد .همانطوریکه در فصل دوم خواندیم ،وکتوری که از  Aبه  Bرسم میشود ،تغییر مکان جسم
را در انتروال زمانی  ∆t = t 2 − t1نمایش میدهد.
این وکتور که در شکل ( )2-4فصل دوم نیز رسم شده است از رابطههای ذیل بهدست میآید.
چون r = xi + yi :است ،پس
y
→

r1

y1

r2

(∆ r = r2 − r1.....)3 − 4
( ∆ r = ) x2 i + y2 j ( − ) x1 i + y1 j

AC

B

∆r
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v

A

y2

∆ r = x2 i + y2 j − x1 i − y1 j = ) x2 − x1 (i + ) y2 − y1 ( j
∆ r = ∆xi + ∆y j

xx

xx222

xx111

(∆ r = )∆x(i + )∆y ( j.....)3 − 5

شکل ()3-2
وکتورهای سرعت متوسط و
تغییر مکان هم جهت هستند.

سرعت متوسط جسم در یک انتروال زمانی معین ،مانند حالت یک بعدی ،به صورت ذیل
→
تعریف میشود:
→

(∆r ..........)3 − 6
∆t

=v

با استفاده از رابطۀ ( ،)3-5سرعت متوسط را میتوان به صورت ذیل نوشت:
→

→

∆x → ∆y
(( + ) ( j ...........)3 − 7
∆t i
∆t
∆x
∆y
اگر را با  Vxو را با  V yنشان دهیم ،در نتیجه رابطۀ ( )3-7را میتوان به صورت ذیل
∆t
∆t
→
→
→
→

نوشت :

(............)3 − 8

j

)=v

→

( v = )v ( i + )v
y

x
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شکل ( )3-2را در گروپهای مختلف تحلیل نموده و بگویید که چرا وکتور سرعت متوسط و وکتور تغییر مکان
هم جهت هستند و سپس نمایندۀ هر گروپ به صورت جدا گانه در صنف توضیحات دهد.

مثال :معادلههای حرکت جسمیدر دو بعد ،با رابطههای ذیل (در سیستم  )SIداده شده
Χ = 2t , y = −t 2 + 4t
است:
 )aوکتور مکان (موقعیت) جسم را در لحظههای  t1 = 1sو  t 2 = 2sبهدست آورید.
 )bسرعت متوسط آن را در انتروال زمانی بین  1و  2ثانیه تعیین و اندازۀ آن را حساب
کنید.
x1 = 2m
حل )a :در  t1 = 1sو y1 = 3m
→

به همین ترتیب در t 2 = 2 s

و

r1

KU

j

→

= 2i +3

→

x2 = 4 m

y 2 = 4m

→

→

= 4i +4j

r2

∆x = x2 − x1 = 4 − 2 = 2m
∆y = y2 − y1 = 4 − 3 = 1m

AC

 )bدر انتروال زمانی بین  1و  2ثانیه:

→

∆t = t 2 − t1 = 2 − 1 = 1s

∆x 2m
m
=
= 2 = 2i
∆t 1s
s
∆y 1m
m
=
=1
= Vy
∆t 1s
s
= Vx

V = V x + V y = 2i + j
m
s

)V ( 2 = )V x ( 2 + )V y ( 2 = 2 2 + 12 = 5 ⇒ V = 5 ≈ 2.23

تمرین :فرض کنید در یک مدت کوتاه ،معادلههای حرکت یک خرگوش در سیستم  SIبه
صورت  x = 10tو  y = −2t 2است ،سرعت متوسط این خرگوش را در انتروال زمانی  0تا 2
ثانیه بهدست آورید.
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سرعت لحظهیی در حرکتهای دو بعدی را چگونه میتوان تحلیل و ارزیابی کرد؟ سرعت
لحظهیی در حرکت دو بعدی و یک بعدی چه تفاوتهایی دارند؟
برای بررسی سرعت لحظهیی در دو بعد ،شکل ( )3-3را در نظر بگیرید  .این شکل ،حرکت
جسم را روی یک مسیر خمیده (منحنی) نشان میدهد.
موقعیت جسم در دو لحظۀ  t1و  t2مشخص شده
است .قب ً
ال یاد آور شده بودیم که وکتور سرعت
t 1t
متوسط در یک انتروال زمانی با وکتور تغییر
1
موقعیت مربوط به آن ،هم جهت است.
t 2t
2
همانطوریکه در فصل قبل در حرکت یک
r1
بعدی نیز گفته شد ،هنگامیکه انتروال زمانی ، ∆t
r2
کوچک و کوچکتر شود ،سرعت متوسط به سرعت
لحظهیی نزدیک و نزدیکتر میشود ،یعنی به زبان
ریاضی ،وکتور سرعت لحظهیی عبارت از لیمت
شکل ()3-3
سرعت متوسط است وقتیکه  ∆tبه طرف→ صفر
→
→
تقرب نماید ،یعنی:
∆r
(...............)3 − 9

∆t

v = lim )v( = lim
∆t → 0

∆t → 0

AC

به عبارت دیگر میتوان گفت که « سرعت لحظهیی ،مشتق وکتور مکان جسم نسبت به زمان
→
است» ،یعنی:
→

(v = dr ...............)3 − 10
dt

بنابرآن در لیمتی که  ∆tبه طرف صفر تقرب مینماید ،با استفاده از رابطۀ ∆r = ∆x ⋅ i + ∆y ⋅ j

میتوان سرعت لحظهیی جسم را بر اساس مرکبههای آن در دو امتداد  xو yبهدست آورد،
یعنی:
→
→
dx → dy

v = ) dt ( i + ) dt ( j
→

(.............. )3 − 11

j

→

→

( v = )vx ( i + )v y

بنابراین ،چون وکتور سرعت متوسط با وکتور تغییر مکان هم جهت است ،پس در لیمتی که
 ∆tبه طرف صفر تقرب مینماید ،وکتور سرعت لحظهیی بر مسیر حرکت در نقطۀ  Aمماس
خواهد شد .در نتیجه هنگامیکه جسم روی یک مسیر خمیده( منحنی) حرکت میکند،
جهت وکتور سرعت آن که همیشه بر مسیر حرکت مماس است ،در هر لحظه تغییر میکند.
بعد از این وکتور سرعت لحظهیی را ،سرعت مینامیم.
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مثال :موتری که در یک سطح افقی  x o yحرکت میکند ،معادلههای حرکت آن در سیستم
 SIبه صورت ذیل است y = 4t 2 :و  x = 6t + 5اندازۀ سرعت موتر را در  t = 1sبهدست آورید:
حل :با استفاده از رابطۀ ( )3-11مرکبههای سرعت بهدست میآید:
dy
dx
= 8t
= Vx
=  Vyو = 6 m s
dt

dt

همانطوریکه دیده میشود مرکبۀ افقی سرعت تابع زمان نیست و مقدار ثابتی دارد ولی
مرکبۀ قایم سرعت ،تابع زمان است و اندازۀ آن در  t = 1sبرابر است با v y = 8 m :پس اندازۀ
s
سرعت در  t = 1sبرابر است با:
2
2
2
2
v = v x + v y = 6 + 8 = 10 m s

 :3-2شتاب متوسط و شتاب لحظهیی

AC
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قب ً
ال خواندیم که وقتی سرعت جسم تغییر کند ،حرکت شتابدارست .تغییر سرعت میتواند
به معنای تغییر در اندازۀ سرعت یا تغییر در جهت سرعت و یا هر دو باشد .دیدیم که وقتی
حرکت جسم روی مسیر منحنی است ،در حالیکه سرعت جسم تغییر نمیکند ،مگر جهت
سرعت آن الزاماً تغییر میکند .بنا برآن اگر اندازۀ سرعت هم تغییر نکند ،میتواند حرکت
شتابدار باشد .مث ً
ال ،حرکت برروی مسیر منحنی ،که در آن محض جهت حرکت تغییر
میکند ،یک حرکت شتابدار است.
تحقیق کنید
در مورد دو مثال حرکت شتابدار تحقیق کنید که در آنها ،اندازۀ سرعت تغییر نکند.

در شکل ( )3-4-aوکتورهای سرعت در دو لحظۀ  t1و  t2روی مسیر نشان داده شده است.
برای محاسبۀ تغییر سرعت در انتروال زمانی  ∆t = t − tدر شکل ( )3-4-bاز نقطۀ o′
2
1
→
→
→
وکتورهای مساوی با  vو  vرا رسم میکنیم  ∆vو  ∆tرا بهدست میآوریم .مانند حرکت
2 1
یک بعدی ،وکتور شتاب متوسط را در انتروال زمانی به صورت ذیل تعریف میکنیم:
→

→

(v2 − v1 = ∆v ..............)3 − 12
=
a t −t ∆t
2 1
→

→
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با استفاده از رابطۀ ( )3-11داریم که:

→

j

∆v y
→ ∆v x
) (i +
(
∆t
∆t
→

ویا

j

(..........)3 − 13

→

a = )a ( i
x

(شتاب متوسط)

v1
∆v

t1

→

t2

v2
v1

o′

B

KU

v2

a

A

v1

بحث کنید

)=a

→

y

شکل ()3-4
وکتور شتاب متوسط
با  ∆vهم جهت است.

x

( + )a y

→

a

∆V

o

( )a

v2

()b

AC

در گروپهای مختلف صنفی در مورد اینکه چرا وکتور شتاب متوسط با  ∆Vهم جهت است .بحث
کنید و نتیجه را در صنف گزارش دهید.

همانطوریکه میدانیم شتاب لحظهیی در لحظۀ  t1را میتوان به صورت لیمت شتاب
متوسط ،وقتیکه  ∆tبه طرف صفر تقرب نماید نوشت ،یعنی:
→

(a = lim )a( = lim ) ∆∆vt (......)3 − 14

را بطۀ با ال را با توجه به مفهوم مشتق

میتوان به صورت ذیل نوشت:

→

∆t → 0

→

∆t → 0

→

(a = dv  )3 − 15
→

dt
→
→
( d 2)r
(a = dt 2  )3 − 16
وبه کمک را بطۀ( )3-13میتوان بنوسیم که:
→

(j )3−17

→
dv y
dv x
)(i +
(
dt
dt
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→

)=a

که در آن  dv x = a xو = a y
dt

dv y
dt

عبارت از مرکبههای شتاب لحظهیی میباشد.

→

→

و در نتیجه(= a = )a x ( i + )a y ( j .......)3 − 18( :شتاب لحظهیی)
→

→

را بطۀ ( )3-12نشان میدهد که  aو  ∆vهم جهت هستند .ولی همانطوری که در شکل
( )3-4-aنشان داده شد است ،درحرکت روی مسیر منحنی ،هیچ وقت وکتور شتاب متوسط
( ، )a′با وکتور های سرعت (  v1و  ) v2هم جهت نیست  .وقتیکه  ∆tبه طرف صفر تقرب
میکند و وکتور  v2به وکتور  v1بسیار نزدیک میشود ،باز هم شتاب لحظهیی با سرعت
لحظهیی هم جهت نخواهد بود.
→

→

→

→
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فعالیت

گراف نشان دهید که در حرکت دارای سرعت ثابت روی مسیر منحنی ،وقتی
در گروپهای مختلف صنفی ،برروی
→
→
 ∆tبه طرف صفر تقرب نماید ∆v ،بر  vعمود است.

AC

 x = 20 t 2

مثال :معادلۀ حرکت دو بعدی جسمیدر سیستم ( )SIبه صورت ذیل است3 :
 y = −5 t

وکتورهای سرعت و شتاب آن را در  t = 1sبهدست آورید .آیا این دو وکتور هم جهت اند؟
حل :برای تعیین وکتور سرعت ،در مرحلۀ اول مرکبههای  Vxو  V yرا در  t = 1sچنین بهدست
t = 1s
dx
میآوریم:
m
= v
= 40t
v = 40

s
⇒ x
dt
t = 1s
dy
= vy
= −15t 2 ⇒ v y = −15 m s
dt
در نتیجه وکتور سرعت لحظهیی در  t = 1sچنین خواهد بود:
x

→

j

→

→

v = 40 i − 15

برای تعیین وکتور شتاب نیز ابتدا مرکبههای شتاب یعنی  a xو  a yرا بهدست میآوریم،
یعنی:
dv
= 40 m s 2

x

dt

= ax

m
s2

= −30t

dv y
dt

= ay

−1s
t
→ a y = −30.1 = −30
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همانطورکه میبینیم  a yتابع زمان ( )tاست و در  t = 1sبرابر است با a y = −30 m s 2 :در
→
→
→
نتیجه وکتور شتاب در  t = 1sچنین خواهد بود= 40 − 30 j :

i

→

a

→

با مقایسۀ وکتورهای  aو  vدر زمان  t = 1sو میتوان نتیجه گرفت که این دو وکتور با هم

موازی نیستند:

 :3-3حرکتهای پرتابی
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حرکتهای پرتابی چگونه حرکتهایی هستند؟ حرکتهای پرتابی چه مسیری را در فضا
طی میکنند ؟ جسم پرتاب شده و مسیری که در فضا طی میکند ،نمونهیی از انواع مختلف
حرکت است که هر انسانی از آغاز کودکی ،در عمل با آن سرو کار دارد.
حرکت پرتابی نوعی از حرکت دو بعدی است .برای مطالعه و تحلیل حرکتهای دو بعدی در
مرحلۀ اول باید سه فرض ذیل را در نظر بگیریم :
 - 1شتاب جاذبهیی ( ،)gدر محدودۀ حرکت جسم ثابت و جهتش به طرف پایین است.

AC

 - 2از تأثیر مقاومت هوا میتوان صرف نظر کرد.

 - 3چرخش زمین بر روی این حرکت تأثیری ندارد.

یکی از اصطالحاتی که در حرکتهای پرتابی با آن زیاد سروکار داریم عبارت از جسم پرتاب

شده است .جسم پرتاب شده ،جسمیاست که در آغاز با سرعت اولیۀ پرتاب و یا بر اثر
ضربه در جهتی به حرکت درآید و سپس تحت تأثیر قوۀ جاذبه ،حرکت شتابدار (حد اقل
در امتداد یکی از محورهای کمیات وضعیه) داشته باشد .مرمیکه از تفنگ خارج میشود،
سنگی که با یک زاویه پرتاب میشود ،جریان آبی که از سوراخی فوران میکند ،همه گی
مثالهایی از حرکت پرتابی هستند که مسیر پارابول شکل را در فضامیپیمایند .بعدا ً خواهیم
دید که اثبات این مسئله که مسیر حرکتهای پرتابی ،پارابول است از طریق ریاضی ،ساده
میباشد.
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پرتاب افقی

چی فکر میکنید که اگر جسمیرا از باالی بر جی در امتداد افقی با سرعت اولیۀ  v0پرتاب
کنیم ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مسیری را که جسم پرتاب شده طی میکند ،چگونه مسیری
خواهد بود؟ جسمیرا از مبدا سیستم مختصات قایم (  ) y,xبا سرعت اولیۀ  v0به صورت
موازی به محور  xمانند شکل ذیل پرتاب میکنیم  .دیده میشود که جسم پرتاب شده به
حرکت خود به صورت افقی ادامه نداده بلکه آهسته آهسته به طرف پایین کشانیده میشود.
v0
یعنی جسم پرتاب شده.
o
x

شکل ()3-5

p vx

KU

v

vy

y
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لحظه به لحظه توسط تعجیل جاذبۀ زمین به طرف پایین کشانده میشود و باآلخره به
زمین تصادم میکند .در این نوع حرکت میتوان سرعت جسم پرتاب شده را از ترکیب دو
وکتور(مرکبههای سرعت)  vxو  v yمورد مطالعه قرار داد  .چون جسم پرتاب شده حرکت
مستقیم الخط منظم را به امتداد محور xبا سرعت اولی  v0انجام میدهد و به امتداد محور y
تحت تأثیر قوۀ جاذبۀ زمین میباشد ،بنابرآن معادالت حرکت جسم پرتاب شده به جهتهای
محور y، xعبارت اند از:
(x = v0t. . . . . .)3 − 19
1 2
(gt . . . .)3 − 20
2

=y

اگر قیمت  tرا از رابطة ( )3-19در یا فت نموده و در رابطۀ ( )3-20و ضع کنیم ،مییابیم
1
x
که:
=y
g.
( .......... ) 2 − 21
2

2
0

v

2

چون  2vgیک کمیت ثابت است ،آن را به  cنشان داده ،را بطۀ ( )3-21شکل ذیل را ب هخود
میگیرد:
( y = cx 2 .......... )3 − 22
2
0

از معادلۀ ( )3-22نتیجه میشود که مسیر حرکت جسم پرتاب شده به صورت افقی عبارت
از یک پارا بول است .از رابطۀ ( )3-20معلوم میشود که در پرتاب افقی وقتی را که جسم
پرتاب شده در طی نمودن فاصلۀ  yبه طرف پایین در بر میگیرد ،برابر است به وقتی که
جسم مذکور به طور آزاد سقوط نماید و همان فاصلۀ yرا عمودا ً طی کند.
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 :3-4پرتاب مایل

پرتاب مایل چگونه پرتابی است؟ چه تفاوتی بین پرتاب افقی و پرتاب مایل وجود دارد؟
در بخش  ،3-3پرتاب در امتداد اُفق مورد بحث واقع شد .در حالت پرتاب افقی ،زاویهیی را
که وکتور سرعت اولیه با جهت مثبت محور  xتشکیل میداد صفر ( )α = 0بود  .ولی در
حالت پرتاب مایل زاویۀ پرتاب خالف صفر میباشد (. )α ≠ 0
y
در پرتاب مایل وکتور  v0را روی دو محورxو y
به مرکبههای آن تجزیه میکنیم  .برای مطالعۀ
دقیق این حرکت ،سیستم مختصات کمیات
(Tنقطة اوج)
وضیعه را مطابق شکل ( )3-6در نظر میگیریم
v
که مبداء آن ،محل اولیۀ پرتاب ،محور  xآن در
p
v
v
H
جهت افقی و محور  yآن در جهت قایم و به
v
v
α
طرف باال باشد .با این انتخاب محورها ،چون
x
o v
R
نقطة پرتاب
شتاب در جهت محور  yبرابر با ( )-gو در جهت
بُرد مسافه
محور  xصفر است ،پس میتوانیم بنوسیم که:
( a y = − g  )3 − 23شکل ()3-6
0

x

0y

KU

y

0x

(a x = 0  )3 − 24
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جسم پرتاب شده در مبدا زمان  t = 0از مبدا مختصات با سرعت اولیۀ  v0تحت زاویۀ ∝ نسبت
به افق پرتاب میشود .دراین صورت مؤلفههای  xو  yسرعت اولیه عبارت انداز:
(v0 y = v0 sin α  )3 − 25

(v0 x = v0 cos α  )3 − 26

 a x = 0است ،یعنی حرکت در جهت افقی xبا سرعت ثابت ˆ
∝  v0 cosانجام میشود.
بنابراین معادلههای حرکت و سرعت جسم پرتاب شده در جهت محور  xبه صورت ذیل
خواهد بود:
(x = )v0 cos α ( t  )3 − 27

(v x = v0 cos α = cons tan t  )3 − 28

و همانطوریکه گفته شد حرکت در جهت قایم  ،yیک حرکت با شتاب ثابت ( )-gاست .و
با استفاده از رابطههای سقوط آزاد اجسام ،معادلههای حرکت جسم پرتاب شده در جهت y
نیز به صورت ذیل خواهد بود.
1 2
( gt + )v0 sin α (t  )3 − 29
2
( v y = − gt + v0 sin α  )3 − 30
y=−
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چهار معادلۀ ( )3-27تا ( ،)3-30معادلههای حرکت وسرعت به استقامت محورهای  xو y
جسم پرتاب شده را در هر لحظة  tبر روی محورهای  xو  yنشان میدهند.
اگر در معادلههای حرکت روی محورهای  xو  yدر حرکت دو بعدی ،زمان tحذف شود،
معادلۀ مسیرحرکت بهدست میآید .با استفاده از این روش ،معادلۀ مسیر حرکت پرتابی بر
روی صفحۀ  xoyچنین بهدست میآید:
قیمت  tرا از رابطۀ ( )3-27گرفته و به رابطۀ ( )3-29وضع میکنیم.
x
v0 cos α

=t

x
x
1
)y = − g
) ∝ ( 2 + v0 sin
(
v0 cos α
2 v0 cos α

KU

g
gx 2
2
⋅
x
ویا
y=− 2
(+ x tan α  )3 − 31
2
2v0 cos 2 α
2v0 cos 2 α

y = tgα ⋅ x −

معادلۀ ( )3-31نشان میدهد که مسیر حرکت پرتابی ،عبارت از پارابول میباشد( .چرا؟).
فاصلۀ افقی را که جسم پرتاب شده طی میکند تا دو باره به ارتفاع اولیۀ پرتاب () y = 0
برگردد ،رنج ( )Rangجسم پرتاب شونده مینامند و آن را با حرف  Rنمایش میدهند .
 X = R
مختصههای نقطۀ بر گشت به ارتفاع اولیه با توجه به شکل ،به صورت 
Y = 0 
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 است .با وضع

نمودن این قیمتها در رابطۀ ( )3-31میتوانیم بنوسیم که:
− g ) R( 2
g ) R( 2
+
⇒
= R tan α
R
)
(
tan
α
2v02 cos 2 α
2v02 cos 2 α

=0

2v02 . cos 2 α sin α
=R
.
g
cos α

چون:
پس:

v02 ⋅ 2 sin α ⋅ cos α
=R
g
sin 2α = 2 sin α cos α

v02 sin 2α
=R
(.......)3 − 32
g
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بحث کنید
رابطۀ ( )3-31را با معادلۀ  f ) x( = ax + bx + cمقایس��ه نموده و در مورد مسیر حرکت آنها با
هم مناقشه کنید و نتیجه را در صنف گزارش دهید.
2

KU

فعالیت
مواد ضروری :نقاله ،خط کش یا متر ،تفنگچۀ بازی اطفال ،گلولههای پالستیکی ،میز.

طرزالعمل :ش��اگردان به سه گروپ تقسیم ش��وند .گروپ اول از نقطۀ ( )oتحت زاویۀ  ، 25گروپ
دوم از نقطۀ ( ،)oتحت زاویۀ  45و گروپ س��وم از نقطۀ()oتحت زاویۀ  65فیر نمایند .زمانیکه گلوله
ب��ه زمین اصاب��ت نمود .فاصله بین نقطۀ فیر ( )oو نقطۀ اصابت (  ) xmaxرا توس��ط خط کش و یا متر
یاداش��ت نمایند و س��پس نمایندۀ هر گروپ نتیجۀ کار خود را با دیگران مقایس��ه و نتیجۀ کلی را در
حضور معلم در صنف گزارش دهد.

از رابطۀ ( )3-30داریم که:

AC

بحث کنید
جسم پرتاب شونده ،تحت چه زاویهیی پرتاپ شود تارنج ( فاصلۀ افقی) اعظمیرا طیکند؟
نقطۀ اوج (ارتفاع اعظمی) در حرکت پرتابی ،باال ترین نقطهیی اس��ت که جس��م پرتاپ ش��ونده به آن
میرسد .در شکل ( ،)3-7ارتفاع نقطۀ اوج با  Hنشان داده شده است.
سرعت در جهت محور  yدر نقطۀ اوج صفر است (،چرا؟)

o = − gt + v0 sin α
v sin α
t= 0
(........)3 − 33
g

با استفاده از این فورمول میتوانیم زمان رسیدن جسم پرتاپ شده را به نقطۀ اوج بهدست
آوریم .با قرار دادن این زمان ( )tدر معادلۀ ( )3-29ارتفاع نقطۀ اوج بهدست میآید.
v sin α
1 v sin α 2
H = − g) 0
( + )v0 sin α ( ) 0
(
2
g
g
− v02 sin 2 α + 2v02 sin 2 α
2g

=H

v02 sin 2 α
(........)3 − 34
2g

=H
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مثال :یک بازیکن فوتبال ،توپی را تحت  37زاویۀ
نسبت به افق با سرعت اولیۀ  ، 10 m sشوت میکند.
با فرض اینکه توپ در صفحۀ  xoyحرکت کند و
مقاومت هوا نا چیز باشد:
 )aزمان رسیدن توپ به نقطۀ اوج را بهدست
آورید.
x
 )bپس از چه زمانی توپ به زمین بر میگردد؟
( . )sin 37 = 0.6
حل :الف) در نقطۀ اوج مسیر داریم که:

y

v0
نقطة سقوط

37

شکل ()3-7

o

نقطة پرتاب

ˆ
∝ v y = − gt + v0 sin

6
≅ 0.6 s
9.8
است ،یعنی:
 )bدر باز گشت به زمین y = 0

KU

= 0 = −9.8t + 10 × 0.6 ⇒ t

− 4.9t 2 + 6 = 0

1
y = − gt 2 )v0 sin ∝(t
2

= 4.9t 2 = 6 ⇒ t 2

0 = −4.9t 2 + )10 × 0.6(t

AC

6
4.9
t )−4.9t + 6( = 0 ⇒ t1 = 0 , t 2 = 1.2244 ⇒ t 2 = 1.2 s

که در آن  t1 = 0مربوط به لحظۀ پرتاپ توپ و  t = 1.2sمربوط به لحظۀ بر خورد توپ به
زمین (زمان کل حرکت) است.
تمرین:
در حرکت پرتابی:
 - 1دورترین فاصلۀ جسم پرتاب شده از رابطۀ __________ بهدست میآید.
 - 2زمان رسیدن جسم پرتاب شده به نقطۀ اوج از را بطۀ___________ بهدست
میآید.
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 :3-5حرکت دایرهیی

حرکت دایرهیی چیست؟ حرکتهای دایرهیی چه کاربردهایی در زندهگی روزمره دارند؟ آیا
گاهی شما گازکهای بازی اطفال و فالخن را مشاهده کردهاید که چه نوع حرکتهایی را
انجام میدهند؟ حرکت یک جسم در مسیر دایرهیی ،نمونۀ دیگری از حرکت در دو بعد (سطح)
است .نمونههای بسیاری از این حرکتها را هر روزه مشاهده میکنیم .مسیر حرکت ماه به
دور زمین ،حرکت الکترون به دور هسته ،و مسیر حرکت بعضی از ماهوارهها به دور زمین،
نسبتاً از نوع حرکت دایرهیی هستند .در بعضی از وسایل خانهگی مانند ماشین کاالشویی،
ماشین آب میوه کشی و ،...اجسام در داخل آنها در مسیر دایرهیی حرکت میکنند .در
تصویرهای ذیل ،نمونههایی از حرکت اجسام برمسیر دایرهیی را مشاهده میکنید.
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الف

AC

شکلهای ()3-8

ج
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ب

y

سرعت زاویهیی

ذرهیی را در نظر بگیرید که روی مسیر دایرهیی
در جهت عکس عقربۀ ساعت مانند شکل ذیل
در حرکت است .در اینجا منظور از ذره ،جسم
کوچکی است که ابعاد آن به مقایسۀ شعاع دایره
x
ناچیزاست.

A

B
θ2
θ1

o

شکل ()3-9
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موقعیت ذره را روی دایره در هر لحظه میتوان با زاویۀ  θنسبت به محور oxنمایش داد.
هنگامیکه ذره در نقطۀ  Aقرار دارد موقعیت آن را با زاویۀ  θ1و هنگامیکه در نقطۀ  Bقرار
دارد ،موقعیت آن را با زاویۀ  θ 2نشان میدهیم ،و  ∆θˆ = θˆ2 − θˆ1را تغییر موقعیت (فاصلۀ
طی شده) زاویهیی ذره مینامیم .طبیعی است که سرعت زاویهیی متوسط ذره در حرکت
دایرهیی به صورت نسبت تغییر موقعیت زاویهیی بر زمان آن تعریف میشود ،یعنی:
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∆θ
( .......... .)3 − 35
∆t

=ω

واحد اندازهگیری سرعت زاویهیی ،رادیان بر ثانیه  radاست .
sec

تحقیق کنید

در مورد حرکت زمین به دور خورشید در گروپهای مختلف تحقیق کنید و سرعت زاویهیی متوسط زمین به دور
خورشید را محاسبه کنید.
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سؤال

 )aاز حرکت دایرهیی در حیات روزمره چه استفاده ای صورت میگیرد ؟
 )bچند و سیلة را که اجزای داخلی آنها دارای حرکت دایرهیی باشد ،نام ببرید.

سرعت زاویهیی لحظهیی

سرعت زاویهیی لحظهیی را مانند آنچه در مورد تعریف سرعت لحظهیی در درس ()2-3
خواندیم .تعریف میکنیم.
∆θ
∆t

ω = lim
∆t → 0

dθ
dt

ویا

=ω
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تمرین:
موقعیت زاویهیی ذرهای که روی مسیر دایرهیی حرکت میکند با رابطۀ  θ = 2t + 6tداده
شده است t ( .بر حسب ثانیه و  θبر حسب رادیان)
الف) سرعت زاویهیی متوسط متحرک را در بین لحظههای  t1 = 1sو  t 2 = 2sحساب کنید.
ب) سرعت لحظهیی متحرک را در لحظۀ  t3 = 3sحساب کنید.
2

AC

بحث کنید
جهت درک بهتر رابطۀ سرعت زاویهیی متوسط و سرعت زاویهیی لحظهیی چند مثال طرح کرده و با
همصنفان خود بحث و گفتگو کنید و نتیجه را به حضور معلم در صنف توضیح دهید.

 :3-6حرکت دایرهیی یکنواخت

هرگاه سرعت زاویهیی ذرهای که برروی مسیر دایرهیی در حرکت است ثابت باقی بماند،
میگوییم که ذره حرکت دایرهیی یکنواخت دارد .در چنین حرکتی ،سرعت زاویهیی متوسط
در هر وقفۀ زمانی با سرعت زاویهیی لحظهیی ذره برابر است.
θ − θ0
t −0

و یا

= ϖ =ω

( θ = ωt + θ 0 .......... .) 3 − 36
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برای بررسی حرکت دایرهیی یکنواخت ،در مرحلۀ اول بایدکمیتهای ذیل را تعریف
کنیم:
پریود :مدت زمانی که ذره بر روی مسیر دایرهیی یک دور مکمل را طی میکند ،پریود
نامیده میشود .پریود را با حرف  Tنمایش میدهند و واحد اندازهگیری آن ثانیه است.
فریکونسی :تعداد دورهای ذره را دریک ثانیه فریکونسی میگویند .فریکونسی را با حرف
التین نیو (  )νنمایش میدهند .واحد اندازهگیری فریکونسی  1و یا هرتز HZاست.
s

1
( .......... )3 − 37
ν
چون ذره در هر دور 2π ،رادیان را طی میکند .بنابر این سرعت زاویهیی آن برابر است با:
= T
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θ
2π
=
( = 2πν .......... ..) 3 − 38
t
Τ

=ω

فعالیت
درگروپهای خود پریود و فریکونسی را با هم مقایسه نمایید و جدولی ذیل را تکمیل کنید.
پریود

متحرک

فریکونسی
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الکترون به دور اتومهایدروجن

 1017 Hzدور فی ثانیه

 10 −17ثانیه

توربین آب برای تولید برق

0.33

زمین به دور محورش

ثانیه

3.03Hz

 86400 sثانیه

1.157 × 10 −5 Hzدور فی ثانیه

 29.7 = 2566080 sروز 3.897 ×10 −7 Hz

مهتاب به دور زمین
زمین به دور آفتاب

31536000 s

3.17 × 10 −8 Hzدور فی روز

سرعت خطی در حرکت دایرهیی

قب ً
ال دیدید که موقعیت متحرک را در سطح ،وکتور مکان میتوان مشخص کرد شکل
→
( .)3-2اگر وکتور مکان ذره در لحظۀ  r 1 , t1و درلحظة  r , tباشد ،تغییر موقعیت ذره در
لحظۀ زمان  ، ∆t = t2 − t1برابر به  ∆r = r2 − r1خواهد بود .ذره در این لحظۀ زمان ،قوس  ∆sرا
میپیماید .اگر لحظۀ زمان بسیار کوچک باشد ،قوس ∆sکوچک میشود و میتوان طول
قوس  ∆sرا تقریباً با طول وتر مقابل آن یعنی (  )∆rبرابر گرفت.
→

→

∩

→

2

→

→
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2

→

∆r
همچنان قب ًال دیدیم که سرعت متوسط متحرک را میتوان از را بطۀ (v = ∆t  )3 − 32
بهدست آورد و اندازۀ سرعت لحظهیی نیزبا رابطۀ زیرتعریف میشود:
→

→

∆r
→

∆t

→

v = lim
∆t →0

و از آن جایی که در حالت لیمت ∆r = ∆s ،انتخاب شده میتواند ،پس داریم:
( . . . . . . . . . .) 3 − 39

∆s ds
=
∆t
dt

= lim
∆t → 0

→

v
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در ریاضی خوانده اید که زاویۀ  θبر حسب رادیان برابر است با نسبت طول قوس مقابل آن
زاویه بر شعاع دایره ،یعنیs :
=θ
( s = rθ .......... .) 3 − 40
و یا
r
بنا بر این با وضع نمودن قیمت  ، ∆sرا بطۀ ( )3-39را میتوان به صورت ذیل نوشت:
∆θ
( d )r∆θ
= ⇒
∆t
dt

∆t → 0

dθ
dt

v=r
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تحقیق کنید

v = lim r

(v = r ⋅ ω..........)3 − 41

اس��تفاده کننده گان س��رعت خطی در حرکت دایرهیی چه کسانی اند و از آن در کدام موارد استفاده میکنند :در
این باره در گروپهای خود بحث نموده برای هم صنفان خود گزارش دهید.

مثال :یک چرخ بازی اطفال ،افراد را در یک سطح افقی و در مسیر دایرهیی میگرداند،
طوری که هر فرد حرکت دایرهیی یکنواخت دارد .اگر دوران کننده درهر  10ثانیه یک دور
بزند و شعاع چرخش برای هر نفر  5متر باشد ،سرعت زاویهیی و خطی هر شخص را در این
دوران کننده محاسبه کنید.
حل :زمان دورۀ چرخش  T = 10sاست .پس سرعت زاویهیی برابراست با:
2π
2π π rad
=
=
s
T
10
5

=ω

و سرعت خطی آن نیز برابر خواهد بودبا:
π
v = rω = 5 ⋅ = 3.14 m s
5
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T = 10 s
r = 5m
?= ω
?=v

سؤال

 - 1طول عقربههای ساعت ،دقیقه و ثانیه گرد یک ساعت دیواری به ترتیب  10cm , 8cmو  12cmاست.
سرعت خطی نوک هر یک از عقربههای این ساعت را محاسبه کنید.
 - 2متحرکی روی مسیر دایرهیی شکل در مدت 4دقیقه  600دور میزند .سرعت زاویهیی ،پریود و
فریکونسی متحرک را حساب کنید.
فکر کنید
سرعت زاویهیی حرکت وضعی زمین ،در تمام نقاط زمین یکسان است یا خیر؟(چرا؟)
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مثال :شهر فیض آباد در مدار جغرافیایی  30°شمالی قرار دارد .سرعت زاویهیی و سرعت خطی
شخص را که در این شهر زندهگی میکند حساب کنید .شعاع زمین را Re = 6.4 ⋅10 6 m
در نظر بگیرید.
حل :با توجه به این که مدت دورۀ مکمل چرخش زمین به دور خودش 24 ،ساعت است،
y
میتوانیم سرعت زاویهیی هر نقطۀ روی زمین را محاسبه کنیم.
2π
T
T = 24 ⋅ 60 ⋅ 60 = 86400 s
2π
=ω
= 7.27 ⋅10 −5 rsd
s
86400

AC

=ω

فيض آباد

A

x

30
Re

o

شکل ()3-10

فاصلۀ فیض آباد از محور چرخش زمین ،با توجه به شکل ( ،)3-10برابر است با:
2

r = Re cos 30° → cos 30° = 3

3
= 5.53 ×10 6 m
2

× r = 6.4 ×10 6

وسرعت خطی شخص در فیض آباد برابر است با:

s

v = rω = 5.53 × 10 6 × 7.27 × 10 −5 = 402 .03 m
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 :3-7شتاب در حرکت دایرهیی یکنواخت

ذرهیی را در نظر بگیرید که دارای حرکت دایرهیی یکنواخت است شکل ( .)3-11-aقب ً
ال
دیدیم که وکتور سرعت در هر لحظه مماس برمسیر دایره است .اگر مکان ذره در لحظۀ
→
→
→→ →→
 r1 , t1و در لحظة r2 , t 2
�و
ترتیب
به
نقاط
این
در
متحرک
سرعت
وکتورهای
باشد
�r2r2
برr1 r
1
عمود اند .وکتور  ∆v = v2 − v1در شکل ( )3-11-bرسم شده و مالحظه میشود .با وجود
→
این کهاندازۀ وکتور سرعت ثابت است ،اما به علت تغییر جهت وکتور سرعت  ∆v ≠ 0شتاب
→
متوسط حرکت در این حالت را میتوان با استفاده از رابطۀ  → ∆vبهدست آورد.
→

→

→

=a

∆t

هنگامیکه  ∆tبه طرف صفر تقرب میکند ،شتاب حرکت از رابطۀ زیر بهدست میآید:
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v2
(............)3 − 42
r

=a

(a = rω 2 .......... ..)3 − 43

شکل ()3-11

r1
V1

r2

∆v

V1

AC

()b

V2

V2

( )a

این شتاب را شتاب جذب به مرکز ( )Centripetal Accelerationمیگویند که جهت
این شتاب به استقامت شعاع و متوجه مرکز دایره میباشد.
ً
مثال :مهتاب تقریباً در مدت  29.7روز ،یک بار در مسیر تقریبا دایرهیی به طور یکنواخت
به دور زمین میگردد .شتاب جذب به مرکز مهتاب را بهدست آورید .در صورتیکه فاصله
بین مرکز زمین و مهتاب  r = 3.84 ×108 mباشد.
2π
=  ، ωسرعت زاویهیی مهتاب عبارت است از:
حل :با استفاده از رابطۀ
T
2π
2 × 3.14
6.28rad
rad
=
=
= 0.0000024473 = 2.44 ×10 − 6
29.7 × 24 × 3600 2566080 s
T
s

=ω

به این ترتیب شتاب جذب به مرکز مهتاب برابر است با:

rad 2
rad
( = 3.84 ×108 m × 5.9536 × 10 −12 2
s
s
m
m
= 2.28 ×10 −3 2
2
s
s

a = rω 2 = 3.84 ×108 m × )2.44 ×10 − 6
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a = 22.861824 × 10 − 4

فعالیت
با اعضای گروپ خود سنگی را با تار محکمیوصل کنید و در یک سطح قایم به دور دست خود بچرخانید
و در مورد عدم سقوط آن به زمین با هم بحث کنید و نتیجه را در صنف گزارش دهید.
وقتی کتلۀ  mبا س��رعت ثابت روی یک دایره حرکت میکند ،ش��تاب پیدا میکند که سمت آن متوجه
مرکز دایره است.

سؤال

KU

 در فعالیت باال ،اگر از سنگینی وزنه و اثر مقاومت هوا صرف نظر گردد چه پیش میشود؟ هنگام اجرای فعالیت ،اگرتار ناگهان کنده شود چه حادثه رخ حواهد داد؟ کرۀ زمین در هر  24ساعت یک بار به دور محور خود میچرخد .سرعت خطی و شتاب جذب به مرکزدر کدام نقاط سطح زمین بیشترین مقدار را دارد؟ اگرشعاع کرة زمین را  6400kmدر نظر بگیریم،
بیشترین سرعت خطی و شتاب جذب به مرکز را حساب کنید.

دینامیک حرکت دایرهیی یکنواخت

AC

در بخش قبلی دیدیم که در حرکت دایرهیی یکنواخت ،شتاب جسم در استقامت شعاع
دایره و جهت آن به طرف مرکز است .بنا بر قانون دوم نیوتن قوه و شتاب هم جهت اند،
بنابراین درحرکت دایرهیی یکنواخت ،محصلۀ قوههای وارد بر جسم در استقامت شعاع
و به طرف مرکز است که این قوۀ وارد بر جسم را در حرکت دایرهیی قوۀ جذب به مرکز
( )centifugle forceمینامند .با توجه به رابطههای قانون دوم نیوتن ،این قوه در حرکت
دایرهیی یکنواخت بر حسب سرعت خطی به صورت ذیل در میآید.
mv 2
(.............)3 − 44
r
و بر حسب سرعت زاویهیی (F = mr ω 2 .............)3 − 45
=F

در این را بطه F ،مقدار محصلۀ قوههای وارد بر جسم در استقامت شعاع دایره است.
فعالیت
فالخن را به دست خود بگیرید و در بین کاسة فالخن ،سنگ کوچکی به کتلة  4الی  8گرامه را بگذارید
و ب��ه دور دس��ت خود (درصح��ن مکتب ) دوران بدهید .بعد ا ً در وقت دوران ،یک دس��تۀ فالخن را رها
سازید و با اعضای گروپ خود در مورد علت فرار نمودن سنگ موصوف با هم بحث و نتیجه را به حضور
معلم خود توضیح دهید.
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مثال :مهرهیی به کتلۀ  20gرا به نخی میبندیم و به انتهای دیگر نخ ،حلقۀ کوچکی وصل
میکنیم .سپس حلقه را مطابق شکل ( )3-12-aبا میخ کوتاهی در وسط یک میز نصب
میکنیم( .از قوه اصطکاک مهره با میز صرف نظر شده است) .فاصلۀ مهره از میخ 25cm
است.
بایک ضربۀ که به مهره وارد میکنیم آن را روی مسیر دایرهیی به حرکت در میآوریم.
قوههای وارد بر مهره را با رسم یک شکل مشخص کنید.
اگر مهره در هر ثانیه یک دور بزند ،اندازۀ قوة کشش نخ را حساب کنید.
حل :در شکل ()3-12-bقوۀ وزن وقوۀ عمودی بر تکیهگاه در جهت قایم باالی جسم
اثرمیکنند که محصلۀ این دو قوه صفر است ،یعنی:
N − mg = 0
N = mg
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N

T
mg

a

AC

b

شکل ()3-12

تنها قوۀ کشش نخ میماند که در اینجا همان قوۀ جذب به مرکز یعنی  F = T = mvاست.
2

سرعت زاویهیی برابر است با:
و سرعت خطی نیز برابر است
قوه کشش نخ برابر است

s

ω = 2πν = 2π rad

π
با= 1.57 m :
s
2

r

= v = rω = 0.25 ⋅ 2π

π2
v2
1
⋅ = 20 ⋅10 −3
⋅
با≅ 0.2 N :
r
4 0.25

سؤال

در هر یک از موارد ذیل قوۀ جذب را مشخص کنید.
 - 1در حرکت لباسهایی که درماشین لباس شویی میچرخند.
 - 2در گردش الکترون به دور هسته.
 - 3درگردش سیارهها به دور آفتاب.
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T =m

خالصة فصل سوم
 موقعیت جسم در حرکت دو بعدی با وکتور → نمایش داده میشود که میتوان آن را به→
→
→
r
شکل ذیل نوشت:
=
f
)
t
(
+
g
)
t
(
i
j
r
از رابطه دیده میشودکه وکتور موقعیت تابعی از زمان  tاست.
→
→
 سرعت متوسط جسم درحرکت دو بعدی به صورت ذیل میباشدv = )v x ( i + )v y ( j : سرعت لحظهیی عبارت از لیمت سرعت متوسط است وقتیکه  ∆tبه طرف صفر تقربنماید یا به عبارت دیگر ،سرعت لحظهیی ،مشتق وکتور مکان جسم نسبت به زمان است.
→

→

v = dr
→

⇒

dt
		

ویا

→

r
∆ v = lim )v( = lim
∆t
→

∆t → 0

∆t → 0

KU

→

j

(

→

→

y

→

v = )v ( i + )v
x

 وکتور شتاب متوسط را در انتروال زمانی  ∆tبه صورت ذیل تعریف میکنیم.→

→

→

a = )a ( i + )a ( j
y

→

x

 -وکتور شتاب متوسط  aبا  ∆vهم جهت است.

AC

 شتاب لحظهیی در لحظۀ  t1را میتوان به صورت لیمت شتاب متوسط نوشت ،وقتیکه ∆t→

به طرف صفر تقرب نماید ،یعنی:
a = lim )a( = lim ) ∆∆vt
→

∆t →0

→

∆t →0

 شتاب لحظهیی را با استفاده از مفهوم مشتق نیز چنین میتوان نوشت:→

→

→

a = )a ( i + )a ( j
y

x

→

⇒

a = dv
→

dt

 در حرکتهای پرتابی ،مسیر حرکت جسم پرتاب شونده در فضا ،عبارت از یک پارابولمیباشد.
ازx = v0t :

 معادالت حرکت در پرتاب افقی عبارت اندو y = 12 gt 2

 -در پرتاب مایل ،مرکبههای شتاب به صورت ذیل میباشد a y = − g .و a x = 0

 معادالت  xو  yبه عنوان تابعی از زمان  ،tدر حرکتهای پرتابی عبارت اند از:∧
و 1 2
gt + )v0 sin α ( t
2

=y

∧

x = )v0 cos α ( t
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 فاصلۀ افقی را که جسم پرتاب شده در پرتاب مایل طیمیکند ،تا دوباره به ارتفاع اولیۀپرتاب برگردد عبارت از  Rangeجسم پرتاب شونده میباشد و چنین افاده میشود:
∧

2

v sin 2 α
R= 0
g

 نقطۀ اوج (ارتفاع اعظمی) درحرکت پرتابی ،باال ترین نقطهیی است که جسم پرتاب∧

v 2 sin 2 α
H = 0
شونده به آن میرسد که با حرف  Hنمایش داده میشود:
2g
∧

v sin α
t= 0
 زمان رسیدن جسم پرتاب شده به نقطۀ اوج عبارت است از:g

KU

 سرعت زاویهیی متوسط ذره درحرکت دایرهیی به صورت نسبت تغییر موقعیت زاویهیی بهزمان آن تعربف میشود .یعنی:
∆θ
= ω
∆t
∆θ
نوشت ω = dθ :ویا
∆t
dt

AC

 سرعت زاویهیی لحظهیی رامیتوان بصورت ذیل با استفاده از مفهوم مشتق و لیمتω = lim
∆t →0

 در حرکت دایرهیی یکنواخت ،سرعت زاویهیی ذرهیی که بر روی مسیر دایره حرکتمیکند ،ثابت باقی میماند.
 پریود عبارت از مدت زمانی است که در آن ذره بر روی مسیر دایرهیی ،یک دور مکمل راطی میکند و با حرف  Tنمایش داده میشود.
 فریکونسی عبارت از تعداد دورهای ذره در واحد وقت است که با حرف التین  νنمایشداده میشود و واحد اندازهگیری آن  1و یا ( HΖهرتز) میباشد.
s

 رابطۀ پریود ( )Tو فریکونسی (  )νبه صورت ذیل میباشد:1
ν

=T
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 - 1معادلۀ حرکت جسمیدر سیستم  SIبه صورت  x = t 3 − 3t 2است .مطلوب است:
 )aاندازۀ سرعت متوسط جسم در انتروال زمان  1تا  2ثانیه
 )bاندازۀ سرعت متحرک در لحظۀ t = 4 s
 )cاندازۀ شتاب متوسط متحرک در انتروال زمانی  2تا  5ثانیه
 )bاندازۀ شتاب متحرک در لحظۀ t = 4 s
m
 - 2موتری در مقابل چراغ سرخ ایستاده است .با سبز شدن چراغ ،موتر باشتاب  2 s 2شروع
به حرکت میکند .در همین لحظه یک موتر الری با سرعت ثابت  36kmاز کنار آن عبور
h
میکند.
 )aگرافهای (  ) x − tو (  )v − tرا برای موتر و الری رسم کنید.
 )bپس از چه مدتی ،موتر به الری میرسد؟
 - 3وکتورهای موقعیت (مکان) متحرکی در لحظههای  t1 = 5sو  t 2 = 25sبه ترتیب
 r1 = 2 i + 14 jو  r2 = 8 i + 6 jاست .اندازۀ سرعت متوسط ذره را بین دولحظۀ  t1و t2
بهدست آورید و با رسم یک گراف ،جهت  vرا نشان دهید.
 - 4معادلۀ حرکت جسمیتوسط دورابطۀ ذیل در  SIداده شده است .
و
y = 2t 2 + 1
x = 6t
 )aمعادلۀ سرعت آن را بنوسید و اندازۀ سرعت را در  t = 2sبهدست آورید.
 )bمعادلۀ مسیر حرکت را بهدست آورید.
→

→
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 - 5گالیله در یکی از کتابهای خود مینویسد« :برای زاویههای پر تابی که به یک اندازه از
زاویۀ  45°بیشتر یا کمتر اند ،رنجها (بُردها) مساوی اند »...آیا در شکل ذیل ،درستی این گفته
را دیده میتوانید؟ شما نیز با ترسیم زوایای پرتابی انتخابی دیگر درستی گفته را تحقیق
کنید.

15

(

s2
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 - 6از روی یک پل به ارتفاع  20متر باالی سطح آب یک رود خانه ،جسمیرا به طور افقی
با سرعت  30mپرتاب میکنیم.
s
 )aچه مدت زمانی طول میکشد تا جسم به آب برخورد کند؟
 )bفاصلۀ افقی نقطۀ برخورد به آب تا نقطۀ پرتاب چقدر است؟
 )cاندازۀ سرعت برخورد با آب ،چقدر است؟
 - 7در شکل ذیل ،سرعت اولیۀ توپ را طوری حساب کنید که توپ داخل سبد بیفتد.
) g = 10m

45

3m
2m

1 1m
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فصل چهارم
قوانین حرکت نیوتن
F1

∑ F = ma

F2
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در فصل دوم با کمیتهایی مانند موقعیت ،تغییر موقعیت ،سرعت ،شتاب و  . . .آشنا شدیم و با
تعریف این کمیتها حرکت را توصیف کردیم .خواندیم که ممکن است حرکت با سرعت
ثابت انجام شود و یا ممکن است حرکت جسم شتابدار باشد و در نتیجه ،سرعت تغییر کند.
اما از طرح و پاسخ به پرسشهایی مانند :در چه صورتی یک جسم ساکن میماند؟ چگونه
میتوان جسم ساکنی را به حرکت در آورد؟ چه عاملی باعث تغییر سرعت جسم میشود؟ چه
عاملی باعث تغییر در حرکت و به طور کلی چه عاملی باعث تغییر در وضعیت جسم میشود؟
و  . . .خود داری کردیم  .در این فصل به بررسی سؤاالت باال میپردازیم و به این منظور ،قوانین
حرکت نیوتن را مورد مطالعه قرار میدهیم و سپس ساحههای تطبیق این قوانین را در زندهگی
روزمره مورد بررسی قرار میدهیم .توقع میرود که شما در ختم این فصل دربارۀ موضوعات
ذیل معلومات الزم حاصل نمایید.
 قوانین سه گانۀ نیوتن انواع قوۀ اصطکاک و کار برد آن در زندگی روزمره قانون جاذبۀ نیوتن چگونهگی حرکت لفت -مدار دایرهیی حرکت اقمار مصنوعی
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 :4-1قانون اول نیوتن
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عطالت (انرشیا):
از گذشته میدانیم که وقتی در موتر ساکنی نشسته اید و موتر ناگهان شروع به حرکت میکند،
به عقب رانده میشوید و اگر در موتری در حال حرکت نشسته با شید ،در توقف ناگهان ،به
سمت جلو پرتاب میشوید .آیا تا حال از خود پرسیده اید که دلیل و قوع این حادثه چیست؟
شما زمانی میتوانید به این سؤال پاسخ بدهید که قبول نمایید هرجسم دارای عطالت (انرشیا)
است .عطالت عبارت از مقاومتی است که یک جسم در مقابل هر حرکت به شمول حالت
سکون از خود نشان میدهد ،و یا به عبارة دیگر ،هیچ جسمیمایل نیست که حالت حرکت و
یا سکون خود را تغییر دهد .هر گاه به جسمیهیچ نوع قوۀ خارجی اثر ننماید ،جسم مذکور
حالت خود را حفظ میکند ،یعنی اگر جسم در حالت حرکت باشد به حرکت مستقیم الخط
منظم خود ادامه میدهد و اگر در حالت سکون باشد ،حالت سکون خود را حفظ میکند .حال
با دانستن مفهوم عطالت به بررسی سؤالی که در ابتدای این درس به عمل آمد ،میپردازیم.
هرگاه شخصی در بین موتری که در حالت سکون است ،ایستاده باشد و موتر دفعتاً شروع
به حرکت نماید ،شخص مذکور به طرف عقب پرتاب میشود ،زیرا پاهای شخص مذکور
با موتر شروع به حرکت نموده ،ولی بدن آن که به موتر تکیه نداردنظر به خاصیت عطالت،
میل دارد حالت سکون خود را حفظ نماید .بعد از برقراری حالت تعادل یعنی زمانی که موتر
حرکت یکنواخت مستقیم الخط را به خود اختیار نماید،دیگر شخص در بین موتر احساس
حرکت نمینماید ،زیرا تمایل ندارد که به حرکتش توقف دهد .اگر موتر دفعتاً برک بگیرد،
دیده میشود که شخص به طرف جلو پرتاب میشودو سبب آن این است که پاهای شخص
تابع موتر ساکن وبدن آن نظر به خاصیت عطالت مایل است به حرکت خود ادامه دهد.
فعالیت

مواد ضروری :کاغذ (مقوا) ،سکه ،ظرف شیشهیی یا گیالس
طرزالعمل :کاغذ را روی ظرف شیش��هیی قرار دهید و برروی کاغذ س��که را قرار دهید ،س��پس مراحل ذیل را
انجام دهید:
 ) 1کاغذ را موازی با مستوی آن با سرعت زیاد کش کنید.
 ) 2کاغذ را موازی با مستوی آن با سرعت کم کش کنید.
در هر دو مرحله آنچه را که اتفاق افتاده اس��ت ،یادداش��ت کنید و در گروپهای مختلف صنفی بحث کنید ،و
نتیجه را به صنف گزارش دهید.
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حال که بیشتر به مفهوم عطالت ( انرشیا) پی بردید ،به مطالعۀ قانون اول نیو تن
میپردازیم:
نیو تن ،دانشمند انگلیسی با اطالع از نظریههای دانشمندان قبل از خود ،موفق شد قانونهای
حرکت را که امروز به نام خود او (قانونهای نیوتن در بارۀ حرکت) یاد میشود ،بیان نماید.
وی قانون اول رادر کتاب خود چنین بیان کرده است:
« یک جسم حالت سکون و یا حرکت یکنواخت روی خط مستقیم خود را حفظ میکند،
مگر آنکه تحت تأثیر قوهیی ،مجبور به تغییر حالت آن شود».
از قانون اول نتیجه میشود که اگر به جسمی قوه وارد نشود ،چنانچه ساکن باشد ،ساکن
باقی میماند واگر در حرکت باشد به حرکت خود با سرعت ثابت ادامه میدهد .با توجه به
آنچه که گفته شد ،به قانون اول نیوتن ،قانون عطالت (انرشیا) نیز میگویند .به جسمهای
اطراف خود نگاه کنید ،آیا میتوانید جسمیرا پیدا کنید که به آن قوه وارد نشود؟ ،تا بتوان
قانون اول نیوتن را بهطور کامل تطبیق کرد .چون به همۀ جسمها قوۀ وزن وارد میشود،
در نتیجه نمیتوان جسمیرا یافت که به آن قوه وارد نشود .امروز ه دانشمندان از قانون
اول نیوتن برای فرستادن ماهوارهها و سفینههای فضایی به خارج از زمین استفاده میکنند.
وقتی سفینه بهاندازۀ کافی از زمین دورمیشود ،با ماشین خاموش و با سرعت ثابت به حرکت
خود ادامه میدهد( .چرا ؟)
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 :4-2قانون دوم نیوتن

در قانون اول نیوتن خواندیم که جسم حالت سکون خود را حفظ میکند ،در صورتیکه
باالی آن قوهیی عمل ننماید و یا بر عکس ،اگر جسم در حرکت باشد و باالی آن قوهیی عمل
ننماید ،جسم حالت حرکت ثابت خود را برروی خط مستقیم حفظ میکند .اما بین قوۀ
وارده بر جسم ،کتله و شتاب حرکت چه را بطه ای وجود دارد؟ ما در حیات روزمره مشاهده
مینماییم ،که برای به حرکت در آوردن یک جسم بزرگ نسبت به یک جسم خورد به قوۀ
بیشتری ضرورت است .همچنان میدانیم که به عین قوه میتوان جسم کوچکی را نسبت
به جسم بزرگی ،سریعتر حرکت داد .از اینجا نتیجه میشود که بین شتاب اجسام ،کتله و
قوهیی که باالی اجسام تطبیق میشود ،ارتباط وجود دارد .رابطه بین قوۀ وارده برجسم ،کتله
و شتاب حرکت جسم موضوع قانون دوم نیوتن است .قانون دوم نیوتن بیان میدارد که «اگر
به یک جسم قوههایی واردشود ،جسم شتابی میگیرد که با محصلۀ قوههای واردبر جسم
نسبت مستقیم داردو با آن هم جهت است و با کتلۀ جسم نسبت معکوس دارد» .اگر کتلۀ
جسم m ،و قوههای وارده برآن F ،باشد ،قانون دوم نیوتن با رابطۀ ذیل بیان میشود:
F
 F = m ⋅ aو یا
a= m
→

→

→

→

→
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واحد اندازهگیری قوه ،نیوتن ( )Nاست که از رابطۀ باال تعریف میشود .اگر در این رابطه،
( )m 2
ثانیه        باشد ،قوه برحسب
کتله بر حسب کیلوگرام ( )kgو شتاب بر حسب متر بر مربع
s
kg ⋅ m 2
          حساب میشود که آن را نیوتن ( )Nمینامیم .بنابراین «یک نیوتن ،مقدارقوهیی
s
است که اگر به جسمیبا کتلۀ یک کیلوگرام وارد شود ،به آن شتابی برابر با یک متر فی ثانیه
مربع میدهد».
m
20kg
1.5 2
کتلۀ         باشتاب            در حرکت است .محصلۀ قوههای وارده بر
مثال :جسمیدارای
s
جسم چند نیوتن است؟
→
حل:

F
⇒ F = 1.5 × 20 = 30 N
20

= ⇒ 1.5

F
m

→

=a

و         	            قوۀ           واردمیکنیم ،شتاب
مثال :به هریک از کتله
های        	m1 = 5
kg
15 N m2 = 12 kg
هریک از دو کتله را حساب کنید.
F
a= m
→

= a1
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حل:

15
= 1.25 m 2
s
12

= a2

و

15 3 m
=
s2
5

→

سرعت   	       در حرکت است ،پس از
کتلۀ 	  را که با
چه مقدار قوه الزم است تا موتری با
1500 kg
100 km
h
طی مسافۀ  55mمتوقف کند؟

 :4-3قانون سوم نیوتن

قانون اول نیوتن ،وضعیت جسم را در عدم موجودیت
قوه وقانون دوم ،وضعیت آن را وقتی تحت تأثیر
قوه است ،توصیف میکند .اما این قانونها مشخص
نمیکنند که قوۀ وارده بر جسم از کجا به آن وارد
میشود؟ قانون سوم نیوتن به بررسی همین مسأله
میپردازد که قوۀ وارده به جسم از کجا به آن وارد
میشود .اگر به فعالیتهای روزمرۀ خود به طور
دقیق نگاه کنیم ،میبینیم که همواره یک جسم به
جسم دیگر قوه وارد میکند.

شکل ( )4-1چکش قوهای را به میخ وارد
میکند و میخ نیز در خالف جهت قوۀ
چکش ،به چکش قوه وارد میکند.
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بازیکن فوتبال ،با پا به توپ ضربه میزند ،یعنی با پا به توپ قوه وارد میکند .شخصی که یک
جسم را روی زمین میکشد ،به آن قوه وارد میکند و یا چکشی که به میخ کوبیده میشود،
بر میخ قوه واردمیکند و  .. .نیوتن با بیان قانون سوم ،مشخص میکند که قوه بریک جسم
همیشه از طرف جسم دیگر وارد میگردد و عالوه بر آن معلوم میکند که وارد کردن قوه،
عمل یک طرفه نیست بلکه همواره عمل دو طرفه است.

KU

قانون سوم نیوتن بیان میدارد که «هر
گاه جسمیبه جسم دیگر قوه وارد میکند،
جسم دوم هم به جسم اولی قوهیی برابر
(مساوی) ،ولی در خالف جهت به آن وارد
میکند» .اگر قوهیی راکه جسم اول به
جسم دوم وارد میکند ،قوۀ (عمل) بنامیم،
قوۀ جسم دوم که بر جسم اول وارد میشود،
قوۀ (عکسالعمل) خواهد بود.

شکل ( )4-2اگر دست شما به لبۀ میز قوه وارد
کند ،لبۀ میز نیز به همان اندازه ولی در خالف
جهت به دست شما قوه وارد میکند.
→

AC

قوۀ          (قوهیی که جسم اول به دوم
در شکل(F 1.2 )4-3
→
قوۀ        (قوهیی که جسم دوم
وارد میکند) قوۀ عمل و F 2.1
به جسم اول وارد میکند) عکس العمل آن است.
⇒ F1.2 = F2.1
F1.2

جسم دوم
شکل ()4-3

→

2.1

=− F

→

1.2

F

F2.1

جسم اول

برای شناختن قوههای عمل و عکس العمل توجه کنید که  :این دو قوه همواره هم اندازه و
در جهتهای مخالف یکدیگر اند.
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بیشتر بدانید
یکی ازکاربردهای مهم قانون سوم نیوتن
عبارت از پرتاب سفینههای فضایی از سطح
زمین به طرف فضا میباشد.
سفینۀ فضایی توسط گازی که از ماشین
آن خارج میشود ،به طور عمود به سطح
زمین قوه وارد میکند وبر اساس قانون سوم
نیوتن ،گاز خارج شده از ماشین سفینه نیز
قوهیی هم اندازه ولی در خالف جهت (به
طرف باال) به سفینۀ فضایی وارد میکند.

KU

بحث کنید

شکل ()4-4

درگروپهای مختلف صنفی در مورد اینکه «چه دلیل باعث میشود تا موتر به سمت جلو حرکت کند» بحث کنید
و نتیجۀ مباحث خود را به صنف گزارش دهید.
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مثال :مطابق شکل ( ،)4-5یک سرطنابی را به دیوار محکم کرده و سر دیگرش را با دست
خودکش میکنیم .اگر طناب از دیوار جدا نشود ،قوههای عمل و عکس العمل بین (دست و
طناب) و (دیوار و طناب) را مشخص کنید.
شکل ()4-5

حل:
در قسمتهای مختلف شکل ،قوههای بین دست ،طناب و دیوار نشان داده شده است .در این
شکلها ،دست را جسم  ،1طناب را جسم  2و دیوار را جسم  3نامگذاری کردهایم:
 ⇒ F1.2 = F2.1عمل و عکس العمل

                      

 ⇒ F = Fعمل و عکس العمل
2.3
3.2
F2.1

→

2.1

=− F

شکل ()4-6
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1.2

→

3.2

= −F

F 3.2
F1.2

→

F2.3

F

→

2.3

F

فعالیت

جسمیرا به یک سر فنری وصل کرده و فنر را از سر دیگر آن آویزان میکنیم،
اگر سیستم ( جسم – فنر ) در حال سکون باشد:
( aقوههای وارد بر جسم را مشخص کنید.
 )bعکس العمل این قوهها را مشخص کنید و
توضیح دهید که هر کدام به چه جسمیواردمیشوند؟  

شکل ()4-7

قوۀ عمودی تکیه گاه

AC
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جسمیرا در نظر بگیرید که مطابق شکل ( ،)4-8برروی سطح افقی میزی به حال سکون
قرار دارد ،در این وضعیت چه قوههایی به جسم وارد میشود؟
اگر کتلۀ جسم برابر با  mباشد ،قوۀ وزن جسم       
w = mg
از طرف زمین به جسم وارد میشود و آن را به سوی
پایین میکشد .پس چرا جسم به طرف پایین حرکت
نمیکند؟
شکل ()4-8
چون جسم ساکن است ،شتاب حرکت آن صفر است یعنی a = 0
(       ) .از قانون دوم نیوتن
است                  در نتیجه ،باید
نتیجه میشود که محصلۀ قوههای وارد بر جسم صفر
() F = m a = 0
قوهیی مساوی با وزن جسم اما در خالف جهت به آن عمل کند تا با خنثی کردن قوۀ وزن،
مانع از شتاب گرفتن جسم شود.
در شکل ( ،)4-9قوههای وارد بر جسم نشان داده شدهاند .قوۀ  ،Nکه از طرف میز بر جسم
وارد میشود آن را «قوۀ عمودی تکیهگاه» مینامیم .که با استفاده از قانون دوم نیوتن،
میتوان نوشت:
F = ma = 0
N −W = 0
N =W

شکل ()4-9

اکنون فرض کنید مطابق شکل ( ،)4-10قوهیی به اندازۀ  Fرا به طور عمود و به طرف
پایین بر جسم وارد میکنیم .آیا قوۀ عمودی تکیهگاه که میز بر جسم وارد میکند ،تغییر
میکند؟
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قوههای وارد بر جسم را در شکل ( )4-11نشان دادهایم ،چون شتاب جسم صفر است ،در
نتیجه بر اساس قانون دوم نیوتن میتوانیم بنوسیم:
F = ma = 0
N − F −W = 0
N = F +W

شکل ()4-11

شکل ()4-10

فعالیت

KU

بنا براین قوۀ عمودی تکیهگاه ،بهاندازۀ (  ) Fافزایش یافته است.

 :4-4تطیبق قوانین نیوتن

AC

بر روی یک ترازوی فنری ایستاد شوید و عددی را که ترازو در حالتهای ذیل نشان میدهد ،بخوانید.
 )aساکن روی ترازو ایستاده اید.
 )bدر حالیکه روی ترازو ایستاده اید ،با دست خود به میزی که در کنار تان است تکیه میکنید.

در تصویر ،شخصیکه به ریسمان آویزان شده است ،ممکن هرگز دربارۀ قوانین نیوتن فکر نکند ،اما قوانین مذکور
باالیش در هر لحظه از کوششهایی که برای در تعادل نگهداشتن وجودش در ریسمان بهکار میبرد دخیل و اثر
گزار هستند .او بر قوههای که باالی ریسمان برای مقاومت کردن به مقابل وزنش عمل میکنند
و همچنان به آن قوهها که توسط چرخها به سمتهای مطلوب موجه شدهاند باورمند است او میتواند
ذهنش را در موجودیت قوۀ ذاتی اصطکاک که بین دستانش و ریسمان عمل میکند ،انکشاف دهد.
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ما با همة حوادث در زندهگی روزمره ،فهیمده یا نفهمیده تابع قوانین حرکت نیوتن هستیم.
شما نمیتوانید با سرپیچی از اصول این قوانین اعضای بدن خود را حرکت دهید ،موتری را
برانید ویا توپی را باال پرتاب نمایید و  ...خالصه اینکه تمام قوانین برای هستی ما توسط
همین سه بیان اساسی که توضیح کنندة سه قانون حرکت نیوتن و مربوط به ماده و حرکت
آن میباشد ،محصور شده است .قوانین نیوتن به طور شگفت آوری در کهکشانها ،سیارهها
و حتی در افتادن یک سیب از درخت ظاهرا ً به طور ساده و طبیعی به نظر میخورند ،در
حالیکه این قوانین در تمام حوادث زندهگی روزمرة ما قابل تطبیق بوده و مطالعة عوامل
حرکت پیچیدهترین اسرار عالم هستی را به ما میشناساند .امروز ما تا هنوز قوانین نیوتن
را در تمام بخشهای فزیک ،اساسی و ضروری میدانیم و بهتر است بگوییم که این قوانین
میتوانند برای توضیح و تحلیل علم حرکت ،عالیترین مهر صحت بگذارند ولی نه مکمل
ترین .اگر چه در اوایل قرن بیستم فزیکدانها کشف کردند که قوانین نیوتن فقط برای
اجسامیکه سرعت آنها کمتر و یا نزدیک به سرعت نور باشد و همچنان برای اجسامیکه
کتلههای شان از لحاظ اندازه بزرگتر و یا برابر به اتومها باشند ،قابل تطبیق است .ولی در
تجربههای روزمرة انسانها تاکنون هم قوانین نیوتن حوزة نهایت وسیعی برای تطبیق دارد.
قوانین حرکت نیوتن بر انواع زیاد سیستمها چنانچه در مباحث قبلی مطالعه کردید تطبیق
شده میتواند .در این بحث انواع قوههای جدید در سیستمهای جدید را که قوانین نیوتن
میتواند باالی جسمهای در حال حرکت در مسیرهای مختلف قابل تطبیق باشد مطالعه
خواهد کرد.
آنچه گفته شد نمونه مثالهای محدودی از موارد بیشمار تطبیق قوانین نیوتن در جهان
به حساب میآیند.

تطبیق قانون نیوتن در تعادل انتقالی جسمها

وقتی میگوییم جسم در تعادل انتقالی است ،معنی این را میدهد که محصلۀ قوههای وارده
باالی آن جسم صفر است ،یعنی  ∑ F = 0از قانون دوم نیوتن بیانیۀ فوق معادل به این است
که بگوییم شتاب جسم صفر است .در سیستمهای دو بعدی تعادل انتقالی در دو بعد به طور
مستقل تطبیق میشود ،یعنی  ∑ Fx = 0و  ∑ Fy = 0چنانچه میدانید ،اجسامیکه دو نوع
حرکت (خطی و دورانی) دارند ،در آنها تعادل دورانی به همان اندازه مهم است که تعادل
انتقالی در آنها حایز اهمیت است .فع ً
ال وقتی از تعادل نام میبریم ،منظور ما تعادل انتقالی
است .اشکال ذیل مثالهای مختلفی را از تعادل انتقالی نشان میدهند.
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T2 sin θ
T1

T2

T1

•

T2 cosθ w

T2

θ

)(b

( )a

y
x

•

w

شکل ()4-12

( )d

()c
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در شکل ( )4-13تطبیق قانون نیوتن را در بحث تعادل انتقالی روی یک سطح مایل به
حیث یک مثال عمومیمطالعه میکنیم .در این شکل دیده میشود که دو بلوک توسط یک
تار باهم وصل شدهاند و هر دو از انجام تار دیگر به دیوار بسته شدهاند.
اکنون در این شکل با استفاده از قانون دوم نیوتن و
شرط تعادل انتقالی ،اگر کتلۀ بلوک پایینی 1.0kg
شکل ()4-13
و کتلۀ بلوک باالیی  2.0kgو زاویۀ داده شدة 
kg
2.0
نشیب سطح مایل  31باشند ،قوة کشش تار را در
g
k
1.0
وضعیتهای ذیل بهدست آرید.
 -aکشش تاری که بین هر دو بلوک اتصال دارد.
31
 -bکشش تاری که به دیوار بسته شده است.


تطبیق قانون دوم نیوتن در حرکت دایرهیی

براساس قانون دوم نیوتن ،اگر باالی یک جسم متحرک کدام قوه عمل نکند ،جسم به سرعت
و سمت ثابت به حرکتش ادامه میدهد ،یعنی برای تغییر دادن سرعت و یا جهت حرکت یک
جسم ،یک قوه ضروری است .به طور مثال اگر موتری را روی یک مسیر دایرهیی با سرعت
ثابت میرانید ،جهت حرکت موتر به طور دوامدار در هر لحظه تغییر مینماید .برای تغییر
دادن این جهت ،یک قوه باید باالی موتر عمل کند .ما میخواهیم دو چیز را دربارة قوهیی
که سبب حرکت دایریی میگردد مطالعه کنیم،
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P

2
v2

y
v1
θ

θ

r
θ θ

x
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یکی سمت این قوه و دیگری مقدار آن .ابتدا بیایید سمت این قوه را مطالعه کنیم .فرض
میکنیم یک توپی که با یک تار بسته شده مطابق شکل ( )4-14با حرکت دایرهیی باالی
سر ما میچرخد .وقتیکه شما توپ را دور میدهید ،یک قوۀ کشش را در تار احساس
میکنید که دست شما را به سمت بیرون کش میکند .واضحاً در انجام دیگر تار که به توپ
اتصال دارد این قوۀ کشش به سمت مخالف یعنی به طرف مرکز دایره عمل میکند که به
طور خالصه چنین میتوان گفت:
(برای اینکه یک جسم بتواند با سرعت ثابت روی
یک دایره حرکت نماید ،یک قوهیی که جهت آن
متوجه مرکز دایره میباشد باید باالی آن عمل
کند تا جسم مذکور را به مرکز دایره کش نماید).
چنانچه توپ به طرف مرکز دایره کش میشود،
ابتدا این عجیب و غیر عادی به نظر میرسد که
شکل ()4-14
چگونه توپی که با سرعت ثابت حرکت میکند
دارای شتاب است .جواب این است که شتاب
زمانی به وجود میآید که سرعت و یا سمت
حرکت تغییر نماید ،در حرکت دایرهیی جهت
حرکت در هر لحظه تغییر میکند.
نتیجة شتاب به سوی مرکز را شتاب الی المرکز ( )Centripetal accelerationمیگویند
که بعد از این آن را به (  ) acpنشان میدهیم.
مقدار      را برای جسمیکه با سرعت ثابت ( )vروی یک سطح دایرهیی به شعاع ()r
بیایید
a cp
دور میخورد محاسبه کنیم.

o

1

r

شکل ()4-15
یک ذره روی مسیر دایرهیی با مرکز  oدر حرکت است.
ذره ثابت است اما سرعت آن به طور ثابت در حال تغییر است.
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شکل ( )4-15مسیر دایرهیی را با مرکز دایره در مبدا کمیات وضعیه نشان میدهد .برای
a
متوسط  (   )  را از نقطۀ 1
حساب کردن شتاب در نقطۀ  pدر باالی دایره ،نخست شتاب
تا نقطۀ  2چنین بهدست میآوریم.
∆v v 2 − v1
av

=

∆t

∆t

= a av

∆v
لیمت      است وقتی که نقاط  1و  2باهم بسیار نزدیک
شتاب لحظهیی در نقطۀ  Pعبارت از
∆t
شوند .دوباره به شکل فوق ببینید ،دیده میشود که  v1به زاویة  θباالی خط افقی و v 2
زاویۀ   در تحت خط افقی قرار دارند .هر دو  v1و  v 2دارای مقدار هستند که قرار ذیل
به عین
θ
هر دو وکتور سرعت را چنین میتوان نوشت:
∧

V 1 = )v cos θ ( x + )v sin θ ( y
∧

KU

V 2 = )v cos θ ( x + )−v sin θ ( y

از نتیجة تفریق روابط باال قیمت  a avرا چنین بهدست میآوریم:
∧

v1 − v 2 − 2v sin θ
= a av
y
=
∆t
∆t
بهیاد داشته باشید که جهت  a avدر نقطۀ  Pبه طرف مرکز دایره است .برای تکمیل محاسبه

AC

به ( ∆∧tزمانیکه جسم از نقطۀ  1به نقطۀ  2میرود) ضرورت داریم .چون سرعت جسمV،
و (  = d = r )2θفاصلۀ طی شده از نقطۀ  1تا نقطۀ  ،2است که در رابطۀ مذکور θبه رادیان
قیمت      را اینطور بهدست میآوریم:
اندازه میشود ،با وضع نمودن  dرابطۀ فوق،
∆t
∧

d 2r θ
= = ∆t
v
v

                            
از مقایسۀ  ∆tو قیمت  a avکه در باال حاصل شده ،داریم:
∧

∧

v 2 sin θ
= a av
y
=
−
                 ) ∧ ( y
∧
r
( ) 2r θ v
θ
− 2v sin θ

برای دریافت  aدر نقطۀ  ،Pبیایید نقاط  1و  2را با نقطۀ  Pبه حدی نزدیک سازیم که به
صفر تقرب کند( .شما میدانید که وقتی زاویۀ  θبه صفر تقرب کند ،در آن صورت نسبت
∧ ∧
 sin θ θبه طرف ( )1تقرب میکند) ،یعنی     lim sin θ = 1:
θ

∧

θ →0

V2
باالآخره شتاب لحظهیی در نقطۀ  Pعبارت است ازy = − acp y :
r
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           a = −

چنانچه گفته شد ،جهت شتاب به طرف مرکز دایره بوده و دیده میشود که مقدار آن
2
 a = Vمیباشد .اکنون نتایج فوق را چنین خالصه میکنیم:
r

cp

وقتی که یک جسم به سرعت ( )vروی مسیر یک دایره با شعاع ( )rحرکت میکند ،شتاب
الی المرکز عبارت از  a = Vrمیباشد .یک قوه باید باالی جسم عمل کند تا به جسم مذکور
حرکت دایرهیی بدهد .برای یک جسم دارای کتلۀ  ،mمقدار قوۀ محصلۀ عامل باالی آن
توسط رابطۀ ذیل تعیین میگردد:
V2
2

cp

r

Fcp = macp = m

 :4-5قوۀ اصطکاک
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المرکز      میتواند
جهت این قوه به طرف مرکز دایره موجه است .باید دانست که قوۀ الی
Fcp
مثال      ممکن است مانند فوق کشش
به یک تعداد طریقههای زیادی به وجود آید .به طور
Fcp
یک تار باشد ،ممکن است از اثر اصطکاک بین سرک و تایرهای موتر به وجود آید (وقتیکه
خورد)       ،میتواند قوة جاذبه که سبب چرخش قمر مصنوعی
موتر در یک سرک دور می
Fcp
پس     عبارت از قوهیی است که باید وجود داشته
و یا دوران مهتاب به دور زمین باشد.
Fcp
باشد تا سبب حرکت دایرهیی گردد.

AC

در صنوف قبل در مورد اصطکاک به طور خلص آشنا شدید .تجارب روزمره نشان میدهد
که اگر گلولهیی روی یک سطح افقی به حرکت بیاید ،گلولۀ مذکور بعد از طی فاصلهیی
متوقف میگردد ،در حالیکه بر اساس قانون اول نیوتن باید این گلوله به حرکت مستقیم
الخط منظم خود برای همیشه ادامه دهد ،و یا اگر یک رقاصه به اهتزاز آورده شود ،مشاهده
میگردد که با گذشت زمان فاصلۀ رقاصه از خط عمودی آهسته ،آهسته کم گردیده و در
نتیجه رقاصه ساکن میگردد .اما نظر به قانون تحفظ انرژی میخانیکی ،به دلیل تبدیل شدن
انرژی پتانسیل به انرژی حرکی و بر عکس آن ،باید اهتزاز رقاصۀ مذکور باعین فاصله از خط
عمودی به صورت متناوب برای همیشه تکرار شود و کاهش در این فاصله هرکزبه مشاهده
نرسد .از ساکن شدن گلوله باالی سطح افقی و کاهش فاصلۀ رقاصه از خط عمودی نتیجه
میشود که حتماً بر خالف جهت حرکت آنها ،قوهیی عمل نموده است ،که این قوه را به
نام قوۀ اصطکاک یاد میکنند .قوۀ اصطکاک وقتی بوجود میآید که یک جسم جامد باالی
جسم جامد دیگر ،در بین مایع و یا در بین گاز حرکت نماید .قوۀ اصطکاک را در دوحالت
بررسی میکنیم.
 1جسم نسبت به سطحی که برروی آن قرار دارد ،کش شده ولی ساکن میماند .در این
حالت ،قوۀ اصطکاک را به نام قوۀ اصطکاک ستاتیکی (سکون) یادمیکنند.
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 - 2جسم نسبت به سطحی که برآن قرار دارد در حرکت میباشد .در این حالت ،قوۀ
اصطکاک را قوۀ اصطکاک دینامیکی (حرکی) مینامند.
در ذیل هر یک از حالتها را مورد مطالعه قرار میدهیم:
 - 1قوة اصطکاک سکون (ستاتیکی) :اصطکاک بین جامدات که با یکدیگر در تماس
هستند ،به علتی بوجود میآید که سطح تماس اجسام هیچگاه هموار و مسطح نمیباشد.
بنابراین وقتیکه یک جسم جامد روی جسم جامد دیگری کشانده میشود .در این حالت
سطوح اجسام مذکور باالی یکدیگر تولید اصطکاک میکنند.
حال فرض کنید جسمی مطابق شکل ( )aروی یک سطح
افقی   را وارد
افقی به حالت سکون قرار دارد .به جسم قوۀ
F
( )a
گیریم،
میکنیم .در ابتدا اندازۀ این قوه را کوچک و برابر  می F
به طوری که جسم ساکن بماند                                     .
F1
Fs
شکل ( ،)bچون جسم ساکن است ،بر اساس قانون دوم
()b
نیوتن باید محصلۀ قوههای وارده بر جسم مساوی به صفر
باشد .بنابراین باید قوۀ افقی مانند  f sبه جسم وارد شده F 2
Fs
قوۀ    ،مانع شتاب گرفتن و حرکت
باشد تا با خنثی کردن اثر
F
جسم شده باشد.
()c
→

→

KU
→

1

شکلهای ()4-16
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قوۀ  f sرا سطح تکیهگاه به جسم واردمیکند که به این قوه،
« قوۀ اصطکاک ستاتیکی» میگوییم.
→

F
m
a=0
=a

F3

F s max

( )d

F1 − f S = 0 ⇒ f s = F1

اندازۀ     میرسانیم  .در این حالت ،اگر
قوۀ    را افزایش داده و به
حال فرض کنیدکهاندازۀ
F
F2
جسم همچنان ساکن باقی بماند ،با استدالل شبیه باال ،نتیجه میگیریم که قوۀ اصطکاک
ستاتیکی افزایش یافته و برابر  F2شده است .بنا بر این با افزایش قوۀ  ، Fقوۀ اصطکاک
ستاتیکی نیز افزایش مییابد.
1
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اگر به همین ترتیب مقدار قوۀ  F2را افزایش دهیم و آن را با  F3نشان دهیم ،جسم در اثنای
حرکت قرار میگیرد .این بدان معنا است که اگر اندازۀ قوۀ  F3از مقدار  Fsاندکی بیشتر شود،
جسم ساکن نمانده وشروع به حرکت میکند .به قوۀ اصطکاک در این حالت « قوۀ اصطکاک
در اثنای حرکت» گفته میشود و با  f S maxنشان داده میشود .از قانون دوم نیوتن نتیجه
میشود که در حالت اخیر f s max = F3 ،است وهمچنین اندازۀ اصطکاک در اثنای حرکت را
میتوان از رابطۀ ذیل بهدست آورد:
) f s max = µ s ⋅ N . . . .( a
در این رابطه N ،قوۀ عمودی تکیهگاه است µ s
و    ضریب اصطکاک ستاتیکی نام دارد که تابع
نوعیت و طبیعت سطوحی که با یکدیگر در تماس هستند میباشد  .µ sیک کمیت فزیکی
بدون واحد است .چرا؟
نوت :رابطۀ ( )aفوق فقط در حالتی درست است که جسم در اثنای حرکت قرار داشته
باشد.
بنا بر این قوۀ اصطکاک ستاتیکی همواره از مقدار «  » µ Nکوچکتر ،و حداکثر ()Maximum
آن برابر µ N
                 :است.
با       یعنی f s ≤ µ s ⋅ N
مثال :جسمیبا کتلۀ  10kgرا روی سطح افقی با ضریب اصطکاک ستاتیکی  µ s = 0.4قرار
داده و آن را با قوۀ افقی 25نیوتن کش میکنیم ،ولی قادر به تکان دادن آن نیستیم  .قوۀ
اصطکاک بر حسب نیوتن چهاندازه خواهد بود؟
m =10kg 
s

s

AC

µ s = 0.4 

F = 25 N 

V =0

f s = ? 

F

f

شکل ()4-17

حل :چون با وارد کردن قوۀ  ،Fجسم حرکت نمیکند و ساکن باقی میماند ،به این معنی
که مقدار قوة اصطکاک ستاتیکی جسم بزرگتر از این قوة وارده است ،یعنی:
m
= 40 N > F
s2

Fs = µ s ⋅ N = µ s ⋅ m.g = 0.4 × 10kg × 10

سؤال

در شکل مقابل جسمیبا کتلۀ  2kgروی سطح افقی قرار دارد و قوههای F1و  F2که اندازۀ هر کدام 5
نیوتن است بر جسم عمل میکند .جسم در حال حرکت یکنواخت قرار دارد .ضریب اصطکاک ستاتیکی
بین جسم و سطح افقی را بهدست آورید                        .
F = w = )10 × 2( N
شکل ()4-18
F1
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F2

 -2قوۀ اصطکاک حرکی (دینامیکی) :فرض کنید که صندوقی را روی یک سطح افقی
کش میکنید .اگر صندوق را دیگر کش نکنید ،میبینید که سرعت آن آهسته ،آهسته کاهش
مییابد و پس از لحظاتی میایستد .اگر موتری را که روی یک سطح افقی در حال حرکت
است ،برک کنید ،پس از مدتی موتر میایستد .با توجه به این که قوه ،عامل تغییر سرعت
است ،باید قوهیی بر خالف جهت حرکت ،به جسم وارد شده باشد .این قوه عبارت از قوۀ
اصطکاک حرکی (دینامیکی) میباشد .هرگاه جسم جامدی روی سطح جسم جامددیگری
حرکت کند ،قوهیی موازی به سطح تماس به هریک از دو جسم ،از طرف یک جسم به جسم
دیگر ،وارد میشود که قوۀ اصطکاک حرکی (دینامیکی) نام دارد .در اینجا نیز مانند رابطۀ
فوق معادلۀ ذیل صدق میکند       :
   
Fk = µ k ⋅ N
F

بحث کنید

KU

µk
  عبارت از ضریب اصطکاک حرکی (دینامیکی) میباشد.
شکل ()4-19
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در گروپهای مختلف صنفی در مورد «تفاوت بین قوۀ صطکاک ستاتیکی و قوۀ اصطکاک حرکی» باهم بحث کنید
و نتیجه را به صنف گزارش دهید.

مثال :جسمیبا کتلۀ  12kgرا توسط طنابی که به آن وصل است ،روی سطح افقی میکشیم،
اگر جهت طناب افقی ،وضریب اصطکاک حرکی بین سطح تماس دو جسم برابر به 0.25
باشد .قوۀ اصطکاک حرکی وارد بر جسم چند نیوتن خواهد بود؟ ( gرا برابر به  10 mفرض
s2
کنید).
حل :قوههای وارده بر جسم در شکل ذیل نشان داده شده است .چون جسم در امتداد سطح
افقی حرکت میکند ،از قانون دوم نیوتن نتیجه میشود که محصلۀ قوههای وارده بر جسم
در جهت عمود صفر است:
N −W = 0
N = W = mg
( N = 120 ) N
f k = µk ⋅ N
شکل ()4-20
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f k = 0.25 × 120
( f k = 30 ) N

مثال :در مثال قبل ،اگر طناب را با قوۀ  F = 36 Nبکشیم ،شتاب حرکت چقدر خواهد بود؟
حل :از قانون دوم نیوتن برای محاسبۀ شتاب استفاده میکنیم .محصلۀ قوههای وارده بر
جسم برابر است با:
F − F = m⋅a
K

F − Fk 36 − 30
=
12
m
m
6 1m
= 0.5 2
=
=a
2
s
12 2 s

=⇒a

تمرین:
در شکل مقابل ،جسم با شتاب
s2
ضریب اصطکاک حرکی را بهدست آورید.

 4 mدر حال حرکت است .اگر کتلۀ جسم  20kgباشد،
F = 100 N

KU

 :4-6قانون جاذبة نیوتن

AC

آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چرا وقتی یک جسم را به طرف باال پرتاب میکنیم،
پس از مدتی به پایین میافتد؟ و یا چرا آب در جویبارها به طرف پایین حرکت میکند؟ از
زمانهای قدیم ،بشرمیدانست که زمین ،جسمهای مجاور خود را به سوی خود میکشد .به
این قوه ،قوۀ جاذبه گفته میشود .نیوتن دانشمند انگلیسی با بیان قانون جاذبه ،نشان داد
که قوۀ جاذبه میان هر دوجسم وجود دارد .بنا بر قانون جاذبۀ نیوتن ،هردو کتله ،همواره
یکدیگر راجذب میکنند .نیوتن قانون جاذبه را به صورت ذیل بیان نمود:
« قوۀ جاذبه میان دو کتله با حاصل ضرب کتلهها نسبت مستقیم و با مربع فاصلۀ آنها از
یکدیگر ،نسبت معکوس دارد».
اگر کتلههای m1 ،و  m2و فاصلۀ میان آنها مطابق شکل ذیل برابر به  rباشد ،اندازۀ قوۀ
جاذبهیی میان دو کتله ( ) Fاز رابطۀ ذیل بهدست میآید.
→

 ⇒ F1.2 = F2.1 = Fعمل و عکس العمل
). . . . . (1

m2

m1 ⋅ m2
r2

= − F 2.1

F =G

r

F 1.2

شکل ()4-21
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F 2.1

m1

→

1.2

F

در این رابطه  Gثابت جهانی جاذبه نام دارد .درسیستم SIو احد اندازهگیری کتله ،کیلوگرام
( ،)kgواحد اندازهگیری قوه ،نیوتن ( )Nو واحد اندازهگیری فاصله ،متر ( )mاست ،پس G
2
برابر است با:
−11 N ⋅ m
G = 6.67 ×10

kg 2
مثال :دو جسم باکتلههای  5kgو  12kgدر فاصلۀ یک متری از یکدیگر قرار دارند .قوۀ

جاذبهیی میان آنها را محاسبه کنید.
حل:

m1 ⋅ m2
5 × 12
⇒ F = 6.67 ×10 −11 × 2 ⇒ F = 4 ×10 −9 N
2
r
1

F =G

همانطورکه مثال باال نشان میدهد .قوۀ جاذبهیی میان جسمهای با کتلههایی کوچک ،قابل
صرف نظر است.

KU

سؤال

کتلۀ زمین تقریبا  6×1024 kgو شعاع زمین تقریباً  6.4 ×106 mاست ،قوۀ جاذبهیی زمین که به شما وارد

میشود حدود چندنیوتن است؟ (برای محاسبۀ این قوه ،کتلۀ زمین را متمرکز در مرکز زمین فرض کنید)                     .
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قوۀ وزن – شتاب جاذبه

در فصل دوم در بحث سقوط آزاد اجسام ،دانستید که شتاب در حرکت سقوط آزاد ،برای
تمام جسمها یکسان و برابر به  gاست ،قوهیی که با عث ایجاد این شتاب میشود از قانون
دوم نیوتن چنین محاسبه میکنیمF = ma , a = g ⇒ F = mg . . . . ( 2 ) .
از طرف دیگر میدانیم که قوۀ وزن ،باعث سقوط جسم میشود .اگر قوۀ وزن را با حرف w
نشان دهیم  .با توجه به را بطۀ ( )2خواهیم داشتF = W ⇒ w = mg . . . . ( 3 ) :
قوۀ وزن ،عبارت از قوۀ جاذبهیی است که زمین به جسم وارد میکند .اگر کتله و شعاع زمین
را به ترتیب با  Meو  Reنشان دهیم ،با استفاده از رابطۀ ( )1نیز میتوان وزن جسم ،یعنی
m⋅Me
قوۀ جاذبۀ زمین بر جسم را چنین حساب کرد. . . ( 4 ) .
W = F ⇒W =G
2

با مقایسۀ روابط ( )4( ،)3نتیجه میشود):

5

(

Re
m⋅Me
M
m.g = G
⇒ g = G 2e . . . .
Re2
Re

نوت :هر قدر از سطح زمین دور شویم مقدار  gکاهش مییابد .اگر درارتفاع کیفی  hاز
سطح زمینg ،را برابر به َ gفرض کنیم ،خواهیم داشت:
Me

(Re + h )2
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g′ = G

تحقیق کنید

تحقیق کنید که ضریب ثابت جهانی جاذبه ( )Gنخس��تین بار توس��ط چه کس��ی محاسبه شده است ،خالصۀ روش
کار او را به صنف گزارش دهید.

سؤال

با توجه به این که مقدار متوسط  gدر سطح زمین در حدود
است ،کتلۀ زمین را حساب کنید                       

 9.8 mو شعاع زمین حدود 6.4 ×10 m
6

s2

پراشوت
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برای مطالعة  حرکت پراشوت الزم است سقوط آزاد
جسمی را که شتاب آن هنگام سقوط در جو زمین به
نسبت موجودیت مقاومت هوا در تغییر است مطالعه
نماییم .یک هوا باز از پراشوت به منظور کمایی کردن
یک قوة  بزرگ مقاومت هوا که بتواند موازنه را با قوة 
وزنش به وجود آورده و او را به طرف باال کش کند
استفاده میکند (مقدار این قوة  کش کننده حتی اگر
پراشوت بازهم نباشد قابل صرف نظر نیست و در چنین
حالتی ،هوا باز به سرعت زیاد سقوط خواهد کرد).
قوة مقاومت کش کننده به طرف باال که باالی جسمیدر
حال سقوط در هوا وارد میشود (که بعد از این ،این قوه
را به  Fdنشان خواهیم داد) ،و با زیاد شدن سرعت جسم
به طور اتوماتیک افزایش مییابد و مقدار آن متناسب با
مربع سرعت جسم میباشد یعنیFd = bV 2 :
شکل ()4-22
قیمت bثابت بوده و بهاندازه و شکل جسم مربوط میباشد و جهت قوة مقاومت مخالف
جهت حرکت میباشد .چون با ازدیاد سرعت ،قوة مقاومت افزایش مییابد ،پس وقتیکه قوة 
مقاومت کش کننده با وزن جسم از نظر مقدار مساوی گردد ،در چنین حالت خواه مخواه
جسم سقوط کننده در وضعیت تعادل قرار خواهد گرفت.
سرعتی که در آن مقدار قوة مقاومت مساوی به وزن جسم میشود بهنام سرعت حدی جسم
یاد میشود .وقتی که سرعت جسم به سرعت حدی نزدیک شده میرود ،شتاب کوچک و
کوچکتر میگردد .زمانیکه جسم به سرعت حدی میرسد ،شتاب آن صفر میگردد .اگر
سرعت حدی را به  vtنشان دهیم ،چون مقدار قوة مقاومت در این سرعت با وزن جسم
2
2
مساوی است ،پس میتوانیم بنویسیمFd = mg = bVt ⇒ b = mg Vt :
118

بنابرآن برای هر سرعت اختیاری میتوان نوشت:

V2
2
Vt

Fd = mg

سرعت حدی جسم مربوط بهاندازه ،شکل و کتلة آن میباشد .جدول ذیل سرعتهای حدی
چند جسم را به طور نمونه نشان میدهد:
سرعت حدی( )m s

جسم
پر مرغ

0.5

دانة برف

1

قطرة باران

7

KU

هواباز (با پراشوت باز)
عقاب پرنده

5−9
50 − 60

هواباز (با پراشوت پرنده)

100

AC

مرمی

80

مثال  - 1دو هوا باز دارای پراشوتهای هم مانند بوده و کتلههای آنها (بهشمول پراشوتها)
 62.0 Kgو  82.0 Kgمیباشد .کدام هواباز سرعت حدی بیشتر دارد و نسبت سرعتهای حدی
شان چند است؟
رهنمود برای حل مثال:
چون پراشوتها هم مانند هستند ،پس توقع این است که در یک سرعت معین باید مقدار
قوة مقاومت کش کننده باالی هر دو پراشوت یکسان عمل نماید.
هواباز سنگینتر باید برای اینکه قوة مقاومت برابر به وزنش باشد ،سریعتر سقوط نماید،
بنابرآن هواباز  ، 82.0 Kgباید سرعت حدی بزرگتر داشته باشد.
برای تعیین نسبت سرعتهای حدی ،ابتدا مییابیم که چطور سرعتهای حدی مربوط به
کتله میشوند ،و سپس باالی این نسبتها کار خواهیم کرد.
حل :در سرعت حدی  Vtقوة مقاومت باید مساوی به وزن جسم باشد یعنی:
2

mg = Fd = bVt
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چون پراشوتها یکسان هستند ،انتظار داریم که قیمت ثابت  bبرای هر دو پراشوت
یکسان باشد ،بنابرآن :چون  ، Vt ∝ mپس هواباز سنگینتر سرعت حدی بزرگتر داشته
و او برای اینکه قوة مقاومت را با وزنش در توازن آورد ،باید سریعتر حرکت کند.
پس نسبت سرعتهای حدی چنین خواهد بود:
82,0 Kg
= 1,15
62,0 Kg

m2
=
m1

Vt 2
=
Vt 1

سرعت حدی هواباز دارای وزن  ، 82.0 Kgبرابر به  1,15چند سرعت حدی هواباز کم وزن تر
است یعنی  15%سریعتر حرکت نموده.
82,0 Kg
=
1
,
32
 62,0 Kgاما سرعت
مباحثه :هواباز دارای وزن  32% ، 82.0 Kgسنگینتر است ،زیرا:

تمرین:
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حدی آن فقط  15%زیاد تر است وسبب آن این است که قوة مقاومت مستقیماً متناسب با
مربع سرعت است یعنی همین  15%سرعت بیشتر ،قوة مقاومت را  32%افزایش میدهد،
یعنی:
)1 ⋅15( 2 = 1 ⋅ 32
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یک پیلوت خود را با پراشوت از ارتفاع  2000mاز سطح زمین از طیاره اش سقوط میدهد.
اگر کتلة مجموعی پیلوت و پراشوت  112kgباشد ،قوة مقاومت هوا زمانیکه پیلوت به
سرعت حدی میرسد چند است؟
مثال -یک توپ بایسکتبال از باالی یک تعمیر مرتفع رها میشود.
 .aشتاب اولی توپ در لحظة سقوط چند است؟
 .bشتاب توپ را در لحظهیی که به سرعت حدی اش میرسد حساب کنید.
 .cشتاب توپ را در لحظهیی که سرعت آن به نصف سرعت حدی میرسد دریابید.
رهنمود برای حل مثال:
محور مثبت  Yرا انتخاب میکنیم تا طبق معمول نقاط را روی آن به سمت باال نشانی کنیم.
چون توپ از حالت سکون پرتاب میشود بنابرآن یگانه قوهیی که در لحظة اول پرتاب باالی
آن عمل میکند ،قوة جاذبة زمین است .در این لحظه چون سرعت صفر است ،قوة مقاومت
هوا هم صفر است .وقتی که توپ در حرکت است ،قوة مقاومت در قوة منتجة وارده برجسم
سهیم میباشد.
حل:
 .aچون قوة مقاومت صفر است ،شتاب اولیه مساوی به شتاب سقوط آزاد است ،یعنی:
→

→

( )a = g

 .bوقتی که توپ به سرعت حدی اش میرسد ،مقدار قوة مقاومت مساوی به وزن توپ بوده
ولی به سمت مخالف عمل میکند ،و چون در این حالت قوة منتجه باالی توپ صفر است،
→
پس شتاب در سرعت حدی صفر میباشد ،یعنیa = O :
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 .cوقتی که توپ به نصف سرعت حدی در حال سقوط است ،قوة مقاومت مهم است ،اما این
قوه از وزن توپ کمتر است .قوة محصله به سمت پایین و بنابرآن شتاب نیز (هر چند با مقدار
کمتر) به طرف پایین عمل میکند .میدانیم که قوة مقاومت در هر سرعت توسط رابطة ذیل
تعیین میشود:
V2
Fd = mg 2
                               Vt
و همچنان میدانیم که این قوه به سمت مخالف وزن به طرف باال عمل میکند ،پس قوة 
منتجة عمودی را چنین مینویسیم:
V2
V2
) − mg = mg
(− 1
F = Fd − mg = mg
2

Vt

با تطبیق قانون دوم نیوتن داریم که= ma y :

2

∑F

y

Vt

∑

y

برای بهدست آوردن قیمت شتاب حاصله میتوان نوشت:

KU

V2
V2
−
1
(
⇒
=
)
(− 1
a
g
y
2
2
Vt
Vt

) ma y = mg

در لحظهیی سرعت مساوی به نصف سرعت حدی است ،یعنی:
→

→

→

→

V2 1
1
= V = Vt ⇒ 2
2
4
Vt
1
a y = g ) − 1( = − 3 4 × g
4

فعالیت
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پس شتاب توپ a = − 3 4 g ،بوده و جهتهای  aو  gهر دو به طرف پایین است.
مباحثه :چطور میتوانیم بدانیم که مقاومت هوا قابل صرف نظر است؟ اگر ما سرعت حدی
جسم را به طور تخمین بدانیم ،در آنصورت خواهیم دانست که به هر اندازه سرعت جسم
به مقایسة سرعت حدی کوچکتر باشد ،به همان اندازه مقاومت هوا زیادتر قابل صرف نظر
میباشد.

در یک لوژ یا محل باال بروید و یا به یک زینه باال شوید و از آنجا یک کاغذ سبد شکل یا جامک کاغذ کیک و یک
س��کة پنج افغانیکی را همزمان رها کنید .مقاومت هوا در مقابل س��که قابل صرف نظر است مگر اینکه از ارتفاع
بس��یار بلند رها ش��ود .در حالیکه مقاومت هوا به مقابل سبد کاغذ خیلی قابل مالحظه است و سبد تقریباً دفعتاً
به سرعت حدی اش میرسد .چند سبد کاغذی (از دو تا چهار عدد) را باهم یکجا نموده و آنها را با سبد اولی
همزمان رها نمایید .چی را مشاهده خواهید کرد؟ آیا سرعت حدی بستههای کاغذ سبد بیشتر است؟ چرا؟ اکنون
یک کاغذ سبد را کلوله کنید و بعد همزمان آن را با سکه رها کنید .خواهید دید در حالیکه مقاومت هوا اکنون
تغییر نموده ولی هنوز هم قابل مالحظه است .چرا؟
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دوب��اره ،در گروپه��ا باه��م بح��ث کنید و ش��کل ذیل را که ی��ک تصویر
ستروبوس��کوپیک بوده و س��قوط دو جس��م در هوا را با سرعتهای حدی
بس��یار متفاوت نشان میدهد مشاهده کنید ،و به کمک آن دربارة فعالیتی
ک��ه انج��ام داده اید ،در گروپها به بحث و مناقش��ه بپردازی��د (تصاویر در
وقفههای ثابت زمانی  1,15 sعکاسی شده است).

شکل ()4-23

 :4-7لفت
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لفت چیست؟ آیا تا به حال از خود پرسیده ایدکه لفت از
نقطۀ نظر فزیک چگونه کار میکند؟ وقتی در داخل لفت
قرار دارید و لفت با سرعت ثابت  vبه طرف باال یا پایین
حرکت میکند ،چه اتفاقی میافتد؟ و یا اگر لفت با شتاب
ثابت  aشروع به حرکت کند ،چه اتفاقی میافتد؟ و  ...اینها
همه سئواالتی هستند که شما در ختم این درس توانایی
پاسخ دادن به آنها را حاصل خواهیدکرد.
برای پاسخ دادن به سؤاالت باال به مثال ذیل توجه کنید:
فرض کنید که شخصی با کتلۀ  mدر داخل لفت برروی
یک ترازوی فنری قرار دارد .مقدار قوۀ وارده بر ترازوی فنری
را که شخص برروی آن قرار دارد در سه حالت ذیل مورد
مطالعه قرار میدهیم:
شکل ()4-24

 - 1اگر لفت ساکن باشد :در این حالت چون لفت ساکن است ،در نتیجه شتاب حرکت صفر
خواهد بود ،قوههای وارده بر شخص در شکل ( )4-24نشان داده شده است ،پس میتوان
بر اساس قانون دوم نیوتن نوشت که:
a=0
F = N −W = 0
(N = W = mg..............)1

در این حالت میتوان نتیجه گرفت که ،وقتی شخصی در درون لفت قرار دارد و لفت دارای
شتاب صفر است ،ترازوی فنری تنها قوۀ وزن جسم یعنی  W = mgرا نشان میدهد                       .
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 - 2لفت با شتاب ثابت  aبه طرف باال شروع به حرکت میکند :در این حالت ،شتاب حرکت
بهاندازۀ  aبه طرف باال است و با توجه به قانون دوم نیوتن میتوانیم بنوسیم که:

)

2

(

F = ma
N − W = ma
N − mg = ma
N = ma + mg
N = m ( a + g ). . . .

 - 3لفت با شتاب ثابت  aبه طرف پایین شروع به حرکت میکند :در این حالت نیز ،شتاب
حرکت بهاندازۀ  aبه طرف پایین است (جهت حرکت روبه پایین را مثبت در نظر میگیریم)
و با توجه به قانون دوم نیوتن میتوان نوشت که:

KU

F = ma
W − N = ma
mg − N = ma
N = mg − ma
N = m ( g − a ). . . . .

)

3

(
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نوت :با توجه به سه حالت فوق میتوان نتیجه گر فت « :زمانیکه لفت ساکن است و یا
با سرعت ثابت حرکت میکند ،عددی که ترازوی فنری نشان میدهد ،برابر با وزن واقعی
شخص ،یعنی ( N = W ):است .هنگامیکه لفت با شتاب ثابت به طرف باال حرکت میکند،
عددی را که ترازوی فنری نشان میدهد از وزن واقعی شخص بزرگتر است یعنی(N 〉 W ):
و زمانیکه لفت با شتاب مثبت روبه پایین حرکت میکند ،عددی که ترازوی فنری نشان
میدهد از وزن واقعی شخص کوچکتر یعنی ( N 〈 W ):میباشد.
مثال :شخصی با کتلۀ  70 kgداخل لفت ایستاده است ،قوۀ عمودییی را که قاعدۀ لفت به
شخص وارد میکند ،در حالتهای ذیل محاسبه کنید.
 )aلفت ساکن است.
 )bلفت با سرعت ثابت به طرف باال در حرکت است.
m
10
(
g
=
فرض شود).
 )cلفت با شتاب ثابت  2 mبه طرف باال شروع به حرکت میکند،
s2
s
حل )a :چون لفت ساکن است ،شتاب حرکت صفر است و در نتیجه:
2

a=0
F = N − W = mg
N = W = mg
N = 70 ×10 = 700 N
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 )bدر این حالت چون لفت با سرعت ثابت به طرف باال در حرکت است ،در نتیجه شتاب
حرکت صفر است و با محاسبهیی مانند حالت  aنتیجه میشود که  N = 700 Nاست.
 )cدر این حالت ،شتاب حرکت  2 m 2و به طرف باال است و با توجه به قانون دوم نیوتن
s
خواهیم داشت                   :
F = m.a
N − W = ma
N − 700 = 70 × 2
N = 840 N

سؤال

s

KU

شخصی داخل لفت برروی یک ترازوی فنری قرار دارد .کتلۀ شخص  50 kgاست .در حاالت ذیل ترازوی
فنری چه عددی را نشان میدهد:
 )aلفت با شتاب  2 m 2به طرف باال حرکت میکند.
 )bلفت با شتاب  2 m 2به طرف پایین حرکت میکند.
s

 )cلفت با سرعت ثابت حرکت میکند.

AC

مدارهای دایرهیی حرکت اقمار مصنوعی

همانطورکه میدانیم ،قمر مصنوعی بهدور زمین بر روی یک مسیر تقریباً دایرهیی حرکت
میکند .حال فرض کنید شخصی در داخل قمر مصنوعی قرار دارد .به نظر شما شخصی
مذکور حرکت خود را نسبت به زمین چگونه میبینید؟ چه قوههایی با الی قمر مصنوعی
عمل مینماید؟
شخصی که در قمر مصنوعی قرار دارد ،مشاهده
میکند که قمر مصنوعی همیشه عین فاصله را
از زمین دارد (بهدلیل مسیر دایرهیی اش) .یا به
عبارت دیگر این شخص مشاهده میکند که قمر
مصنوعی نظر به زمین ساکن است .بنابراین شخص
مذکور نتیجه میگیرد که هیچ قوهیی باالی قمر
مصنوعی عمل نمینماید.
شکل ()4-25
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اما با توجه به آنچه که قب ً
ال در مورد حرکتهای دایرهیی خواندید ،میتوان گفت که باالی
2
قمر مصنوعی دو قوه عمل مینماید .یکی قوۀ جاذبۀ  mgو دیگری قوۀ فرار از مرکز  ، mRωکه
هردو قوه به جهتهای مختلف از یکدیگر قرار دارند .چون قمر مصنوعی از نقطۀ نظر شخصی
که در قمر مصنوعی قرار دارد ،ساکن است .بنابراین میتوان گفت که دو قوۀ فوق با یکدیگر
در حالت توازن قرار دارند.
و یا به عبارت دیگر ،این دو قوه با یکدیگر مساوی هستند یعنی:

)

m ⋅ g = mRω 2 . . . . . ( 1
2

g = Rω

حرکت بيضهيي به سرعت
بدون جاذبه

حرکت دايرهيي به سرعت

30000 Km h

27000 Km h
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سرعت فرار از زمين

40000 Km h

با موجوديت جاذبه
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شکل ()4-27

شکل ()4-26

چون  ω = Vاست و  Vسرعت خطی قمر مصنوعی میباشد ،پس با وضع نمودن قیمت
R
V2
که:
داریم
) ... . . ( 2
=g
R

از اینجا نتیجه میشود که شخص و اشیای دیگر در داخل قمر مصنوعی در اثنای حرکت
بی وزن میگردند  .زیرا بر اساس معادلۀ ( ،)1وزن قمر مصنوعی مساوی به قوۀ فراراز مرکز
بوده و محصلۀ آنها صفر میباشد.
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خالصة فصل چهارم
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 قوانین حرکت نیوتن ،مهمترین قوانین حرکت شناسی در فزیک کالسیک میباشد. قانون اول نیوتن ( قانون عطالت یا انرشیا ) بیان میداردکه  :یک جسم حالت سکون ویا حرکت یکنواخت روی خط راست خود را حفظ میکند ،مگر آنکه تحت تأثیر قوهیی،
مجبور به تغییر حالت آن شود.
 قمرهای مصنوعی که توسط بشر به فضا پرتاب میشوند از قانون سوم نیوتن استفادهمیکنند.
 قانون دوم نیوتن بیان میدارد که  :اگر به یک جسم قوههای وارد شود ،جسم شتابیمیگیرد که با محصلۀ قوههای وارده برآن ،نسبت مستقیم و با آن هم جهت است و باکتلۀ
جسم نسبت معکوس دارد که به صورت ذیل بیان میشود.
→
→

= ma

→

F

یا

F
=

m

→

a
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 قانون سوم نیوتن بیان میدارد که :هرگاه یک جسم به جسم دیگر قوه واردکند ،جسمدوم هم به جسم اول قوهیی برابر به آن ،ولی در جهت مخالف بر آن وارد میکند که به
صورت ذیل نوشته میشود.
→
→
=
−
..........
..
F 1.2 F 2.1
                    از نقطۀ نظر وکتوری
                    از نقطۀ نظر سکالری
F 1.2 = F 2.1...........
 به قانون سوم نیوتن قانون عمل و عکس العمل نیز میگویند.قوۀ عمودی تکیه گاه ،یکی از قوههای است که برای آن قانون مشخصی وجود ندارد ،یعنی
رابطهیی وجودندارد تا به کمک آن بتوان اندازۀ این قوه را محاسبه کرد .اما همانطور که
خواندید ،اندازۀ این قوه را به کمک قانون دوم نیوتن محاسبه میکنیم.
قوۀ اصطکاک ستاتیکی :جسم نسبت به سطحی که برروی آن قرار دارد ،کشیده شده ولی،
ساکن باقی میماند .در این حالت ،قوۀ اصطکاک را قوۀ اصطکاک ستاتیکی مینامیم .قوۀ
اصطکاک ستاتیکی از رابطۀ ذیل بهدست میآیدFS max = µ S ⋅ N :
 هنگامیکه جسم نسبت به سطحی که بر روی آن قرار دارد در حرکت باشد ،در اینحالت ،قوۀ اصطکاک را قوۀ اصطکاک حرکی (دینامیکی) مینامیم که به صورت ذیل نوشته
میشود   :
f k = µk ⋅ N
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 µ Sو  µ Kبه ترتیب عبارت از ضریبهای اصطکاک ستاتیکی و حرکی میباشند که دارای
واحد اندازهگیری نمیباشند.
اگر دو کتلة m1 ،و  m2باشند و فاصلۀ میان آنها برابر به  rباشد .اندازۀ قوۀ جاذبهیی میان
m ⋅ m2
دو کتله (  ) Fاز رابطۀ ذیل بهدست می
آیدF = G 1           :
r2

رابطۀ باال عبارت از قانون جاذبۀ نیوتن میباشد که با حاصل ضرب دو کتلۀ  m1و  m2رابطۀ
مستقم و با مربع فاصلۀ میان این دو کتله رابطۀ معکوس دارد.
 قوۀ وزن ،عبارت از قوۀ جاذبهیی است که زمین به جسم وارد میکند. مقدار قوۀ جاذبۀ زمین که بر جسم وارد میشود از رابطۀ ذیل بهدست میآید:m.M e
Re2

 g = Gبهدست میآید.
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Me
 مقدار تعجیل جاذبة زمین ( )gاز رابطۀRe2

W =G

 اگر جسم در ارتفاع  hاز سطح زمین قرار داشته باشد در نتیجه ،را بطۀ باال به صورت ذیلنوشته میشود:

AC

                                 

Me
( Re + h )2

g′ = G

 هنگامیکه لفت با سرعت ثابت حرکت کند ، N = W ،اگر لفت با شتاب ثابت به طرف باالحرکت کند ،آنگاه  N 〉 Wو اگر لفت با شتاب ثابت به طرف پایین حرکت کند ،در نتیجه
 N 〈 wمیباشد.
 باالی اقمار مصنوعی دو قوه عمل مینماید .یکی قوۀ جاذبه ( قوۀ جذب به مرکز) ،و دومی  قوۀ فرار از مرکز.
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سؤالهای فصل چهارم
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 - 1قانونهای حرکت نیوتن چه چیزی را بیان میکنند؟
 - 2قانون اول نیوتن را تعریف کنید .از این قانون چه نتیجهیی میگیریم ؟
 - 3عطالت یا انرشیا را تعریف کنید.
 - 4قانون دوم نیوتن را بیان کنید و رابطۀ آن را با ذکر واحدهای اندازهگیری آن بنوسید.
 - 5قانون سوم نیوتن را تعریف کنید.
 - 6چرا در جادۀ افقی که سطح آن یخبندان است ،موتر نمیتواند از گوالیی جاده تابعیت
کند و در امتداد خط راست از جاده منحرف میشود؟
 - 7سه مثال از قانون اول نیوتن بیان کنید.
 - 8به جسمیبا کتلۀ  ،2kgقوۀ  20نیوتن وارد میشود:
 )aشتاب حرکت جسم را حساب کنید.
 )bاگر قوه 30 ،نیوتن شود ،در شتاب حرکت چه تغییری وارد میشود؟
 - 9دو جسم با کتلههای  m1و  m2که روی سطح افقی به حالت سکون قرار دارند ،تحت
تاثیر قوههای یکسان شروع به حرکت میکنند .اگر بعد از گذشت زمان  ،tسرعت آنها به
ترتیب  V1و  V2شود ،نسبت  VVرا محاسبه کنید.
 - 10جسمی در حالت سقوط است (از مقاومت هوا صرف نظر کنید) .چه قوههای بر آن
وارد میشود؟ عکس العمل این قوه را مشخص کنید.
 - 11قانون جاذبۀ نیوتن را بیان کنید و رابطۀ آن را بنوسید.
 - 12دو جسم با کتلههای  2kgو  5kgدر فاصلۀ  6.67متری از همدیگر قرار دارند ،قوۀ
جاذبهیی میان آنها را حساب کنید.
 - 13در شکلهای ذیل قوۀ عمودی تکیهگاه را حساب کنید (  g = 10 m 2فرض شود).
2

1

AC
s

F = 50 N

F = 50 N

m = 6 kg

m = 6 kg

( )a

()b

ی را به طنابی بسته و آن را در استقامت عمودی نگهداشته ایم:
 - 14مطابق شکل ،جسم 
 )aاگر دستگاه با شتاب  2 m s 2به طرف با ال حرکت کند  .قوۀ کشش طناب را حساب کنید.
 )bاگر دستگاه با شتاب  2 m 2به طرف پایین حرکت کند .قوۀ کشش طناب چند نیوتن
s
خواهد بود؟
m = 10kg
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 )cاگر دستگاه با سرعت ثابت حرکت کند ،قوۀ کشش طناب چقدر خواهد بود؟
 - 15انواع قوههای اصطکاک را نام برده و توضیح دهید که این قوهها چه وقت پدیدار
میشوند؟
 - 16جسمیبا کتلۀ  20کیلو گرام را روی سطح افقی با ضریب اصطکاک ستاتیکی µ s = 0.5
قرار داده و آن را با قوۀ افقی  25نیوتن کش میکنیم ولی قادر به تکان دادن آن نیستیم.
قوۀ اصطکاک بر حسب نیوتن چهاندازه خواهد بود؟
 - 17جسمیبه انجام فنری درون یک لفت آویزان است ،کتلۀ جسم  5kgو ثابت فنر
 1000 Nمیباشد.
m

تغییر طول فنر را در حالتهای ذیل حساب کنید:
 -aلفت با شتاب  3 m 2به طرف با ال شروع به حرکت میکند.

KU

s

 -bلفت با شتاب  3 m 2به طرف پایین شروع به حرکت میکند.
s

 -cلفت با سرعت ثابت حرکت میکند.
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 - 18میخواهیم به جسمیکه کتلۀ آن  10kgاست شتاب  3 m 2بدهیم .مقدار قوهیی را که
s
باید به آن وارد کنیم در حالتهای ذیل حساب کنید.
 -aجسم روی سطح افقی بدون اصطکاک حرکت میکند.
 -bجسم روی سطح افقی با ضریب اصطکاک حرکی  0.1در حرکت میباشد.
 -cجسم در راستای قایم به طرف با ال در حرکت میباشد.
 -dجسم در راستای قایم به طرف پایین در حرکت میباشد.
 - 19دو جسم  m1و  m2بر روی سطح افقی صاف و همواری قرار دارند .مقدارکتلۀ  m1برابر
افقی    کهاندازه اش  30Nاست ،مطابق شکل
به  10kgو کتلۀ  m2برابر به  5kgاست .قوۀ
F
به  m1وارد میشود و آنها را به حرکت شتابی در میآورد  .تعیین کنید که چه قوه ای از
 m2به  m1وارد میشود؟ شتاب مشترک کتلهها را حساب کنید.
→

m1 m 2

F = 30 N

 - 20کتلۀ کرۀ زمین تقریباً  6×10 24 kgو کتلۀ کرۀ ماه تقریباً  7.4 ×1022 kgو فاصلۀ مرکز
کرۀ زمین از مرکز کرۀ ماه تقریباً  4×105 kmاست:
 -aقوۀ جاذبهیی را که زمین بر ماه وارد میکند ،محاسبه کنیدو بگویید که این قوه چه
    شتابی به ماه میدهد؟
 -bقوۀ جاذبۀ ماه بر زمین چهاندازه است؟ این قوه به زمین چه مقدار شتاب میدهد؟
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فصل پنجم
کار ،انرژی میخانیکی و طاقت

ورزشکار با تطبیق یک قوه باالی توپ بیسبال،
آن را باسرعت بلند آمادة شتاب گرفتن میسازد.
او با تطبیق قوهیی که میتواند توپ را ممکن
است به فاصلة چندین متر تغییر موقعیت
دهد ،کاری را انجام خواهد داد که مجموع آن
مساوی با انرژی حرکی (  ) 12 mVکه برای سرعت
دادن توپ الزم است ،خواهد بود .همین نتیجة
بهدست آمده را قانون (کار -انرژی) میگویند.
2
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تاکنون ما حرکت انتقالی یک جسم را از لحاظ سه قانون حرکت نیوتن مطالعه نمودیم.
برحسب قوانین فوق ،قوه نقش مرکزی را بحیث کمیت تعیین کنندۀ حرکت بازی میکرد.
در این فصل و فصل بعدی ما با تحلیلهای مختلفی از حرکت انتقالی اجسام از لحاظ
کمیتهای انرژی و مومنتم بحث خواهیم کرد.
اهمیت اساسی انرژی و مومنتم در خاصیت تحفظ آنها است ،یعنی آنهادر حاالت
عمومیثابت باقی میمانند .وجود مقادیر تحفظی نه تنها قدرت دید عمیق بر طبیعت جهان
را بهما میدهد ،بلکه طریقة دیگر رسیدن به حل مسایل عملی را به ما نشان میدهد .قوانین
تحفظ انرژی و مومنتم بخصوص هنگام مطالعۀ سیستمهای مختلف اجسام که با قوههای
مختلف سروکار داشته و حل مسایل مربوط به آنها دشوار و یا نا ممکن به نظر میرسد
بسیار با اهمیت است .این قوانین در ساحة وسیع پدیدهها و حوادث بشمول پدیدههای جهان
اتوم و ذرات هستهیی که دیگر قوانین نیوتن در آنها عملی نیست ،قابل تطبیق میباشد .در
این فصل شما دربارة دو مفهوم بسیار مهم کار و انواع مختلف انرژی که با میخانیک سروکار
دارند معلومات حاصل خواهید کرد .این دو کمیت سکالری هستند و چون دارای جهت
نیستند مطالعة آنها نسبت به مقادیر وکتوری آسانتر است .انرژی حرکی که با حرکت
سروکار دارد و انرژی ذخیرهیی که به موقعیت یک جسم ارتباط دارد ،دو شکل انرژی هستند
که در این فصل آنها را مطالعه خواهید کرد .کار ،انرژی و طاقت با همدیگر در ارتباط اند،
انواع ماشینها که در زندهگی روزمره با آنها سروکار داریم ،معموالً توسط اندازة کاری که
توسط شان انجام شده میتواند و یا طاقتی که تولید میکنند ،تشریح شده میتوانند ،که در
پایان این فصل دربارة مفاهیم ذکر شده معلومات و آشنایی الزم حاصل خواهید کرد.
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کاری که توسط قوۀ ثابت اجرا میشود

مفهوم کار چیست؟ کاری که توسط قوۀ ثابت اجرا میشود چگونه است؟ چگونه میتوان کار
را از نگاه فزیک بررسی کرد؟
در فزیک صنف هفت تا اندازهیی با مفهوم کار آشنا شدید .برای یاد آوری از آنچه که در
گذشته مطالعه کردید .فعالیت ذیل را انجام دهید.
فعالیت

KU

تعدادی از کارهایی را که در محیط و اطراف خود مشاهده میکنید و یا به آنها مواجه میشوید یاد داشت کرده و به
صنف گزارش دهید .
در انجام دادن این کارها چه خصوصیات و عنصرهای مشترکی و جود دارد؟ این سئوال را در گروپهای مختلف به
بحث بگذارید و سپس به صنف گزارش دهید.
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با توجه به فعالیتی که در باال ذکر شد  .در کارهایی که انجام میشوند دو عنصر مشترک
وجود دارد.
 - 1به اجسام قوه وارد میشود .
 - 2بر اثر اعمال قوه به اجسام ،آنها تغییر حالت و موقعیت میکنند.
همانطور که در شکل ( )5-1میبینید،
شخصی به جسم قوه وارد میکند و در نتیجه
با عث تغییر مکان جسم میشود .با توجه به
آنچه که گفته شد ،میتوان گفت که (حاصل
ضرب مرکبۀ قوه به جهت تغییر مکان جسم
و فاصلۀ طی شده توسط آن عبارت از کار قوۀ
ب
الف
عامل باالی جسم متحرک میباشد).
یعنی اگر مطابق شکل ( ،)5-2به جسم
ج
قوهیی بهاندازۀ  Fوارد شود و آنرا به اندازۀ
 dبیجا کند ،طبق تعریف ،کار قوۀ ثابت،F
شکل ()5-1
عبارت است ازW f = F ⋅ d ........)1( ،
→

شکل ()5-2
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واحد اندازهگیری کار درسیستم  SIعبارت از  N ⋅ mمیباشد که ژول نامیده میشود و با
عالمۀ  Jنمایش داده میشود ،یعنی:
(1N ⋅ m = 1J .........) 2

در سیستم  ،cgsواحد اندازهگیری کار عبارت از ارگ است که به صورت ذیل تعریف
میشود:
(1 erg = 1 dyne ⋅1cm .......... ...) 3
و در سیستم انگلیسی کار ،توسط فت پوند (  ) foot − poundاندازهگیری میگردد ،که
چنین تعریف میشود:
7
(1J = 10 erg = 0.7376 Lb ⋅ ft ...........)4
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سؤال :1رابطۀ ( )4را در گروپهای مختلف به کمک اعضای گروپ در صنف
به اثبات برسانید.
ً
کار عبارت از یک کمیت سکالری است .مثال اگر در شکل ( ،)5-2کار را با چند تغییر
موقعیت پشت سر هم (متوالی) انجام دهیم ،کار کل را میتوان از جمع جبری کارهای
انجام شده در هرکدام از تغییر موقعیتها بهدست آورد.
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مثال :شخصی قوۀ افقی  70 Nرا بر جسمیوارد آورده و آنرا بهاندازۀ  10mبیجا میکند،
شخص چه مقدارکار انجام داده است؟
حل :بر طبق را بطۀ ( )1داریم که:
w = F ⋅d
w = )70 N ()10m( = 700 J

سؤال :2اگر شخصی قوهیی برابر با  30 Nرا به جسمیواردکند .وآن را بهاندازۀ
 0.5mباالببرد ،شخص مذکور چه مقدار کار انجام میدهد؟
با توجه به شکل (ج ،)5-1،اگر بین قوۀ واردۀ  Fو تغییر موقعیت  ،dزاویۀ  θوجود داشته
باشد .کار را چگونه میتوان تعریف کرد؟ برای این منظور به صورت ذیل عمل میکنیم.
فرض کنید که قوۀ وارده به جسم مطابق شکل ( )5-3با وکتور تغییر موقعیت ،زاویۀ  θرا
میسازد .در این حالت کار قوۀ ثابت  Fبه صورت ذیل تعریف میشود.
 w f = F1 × d = F cosθ ⋅ dو یا (w f = F ⋅ d cosθˆ..........)5
F2
F1

شکل ()5-3
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نوت :اگر در رابطۀ ( θˆ = 0 ،)5شود ،در نتیجه ،رابطۀ ( )1بهدست خواهد آمد.
مثال :قوۀ  10Nرا تحت زاویۀ  60°به جسمیوارد میکنیم ،کار قوۀ  Fرا در فاصلۀ  6متری
تغییر مکان حساب کنید:
ˆ
W f = F ⋅ d cos θ
حل :بر طبق را بطۀ ( )5داریم که:
1 60
=
= 30 J
2
2

⋅ W f = )10 N ( )6m( cos 60 ° = 10 ⋅ 6
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قوه میتواند بر جسمیعمل نماید ولی هیچ کاری انجام نشود .به طور مثال ،شما بکس
مکتب تان را در دست خود میگیرید و حرکت نمیکنید ،در این حالت شما کاری انجام
نمیدهید .چرا؟
مثال :شخصی با قوۀ ثابت  ، Fp = 100 Nجسم  50kgرا بهاندازۀ  40mبیجا مینماید .اگر
زاویۀ وکتور قوه و وکتور تغییر موقعیت  37°و قوۀ اصطکاک  50 Nباشد.
 )aکار هرکدام از قوههایی را که باالی جسم عمل میکنند ،بهدست آورید.
 )bمجموع کار انجام شده باالی جسم را حسا ب کنید.
حل :با توجه به شکل داریم که:
FN
F
شکل ()5-4

p

F fr

AC

40m

37 

w = mg

 )aکار انجام شده توسط قوههای  Wو  ،FNمساوی به صفر است ،زیرا:
Wg = m ⋅ g ⋅ d cos 90 ° = mgd × 0 = 0

WN = FN ⋅ d ⋅ cos 90 ° = FN d × 0 = 0

کاری که توسط قوۀ  Fpاجرا میشود مساوی است با:

W p = Fp d cos θˆ = )100 N ( )40 m( cos 37° = 3200 J
= 100 N × 40 m × 0.8 = 3200 J

کاری که توسط قوۀ اصطکاک انجام میشود:

W fr = F fr ⋅ d cos 180 ° = )50 N ( )40 m( )−1( = −2000 J

 )bمجموع کار انجام شده (  )Wnetعبارت است ازWnet = Wg + WN + W p + W fr :
Wnet = 0 + 0 + 3200 J − 2000 J = 1200 J
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مثال :جسمیبا کتلۀ  mرا مطابق شکل ( )5-5بهاندازۀ  hباال میبریم ،کار قوۀ وزن چقدر
است؟

حل :در این حالت زاویۀ بین وزن و وکتور تغییر موقعیت  180است.
در نتیجه:

(Wmg = m ⋅ g ⋅ h ⋅ cos 180° = mgh )−1
⇒ Wmg = − mgh

h

F
•

الف

h

h

h
F

•

mg

ب

180 

•

ج

•

شکل ()5-5

د

•
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mg

F − mg

تمرین :در شکل ،قوۀ ثابت  Fدر امتداد افق به جسمیبا کتلۀ  mوارد میشود و آنرا در
روی سطحی با ضریب اصطکاک حرکی  µ kبیجا میسازد .مطلوب است:
 )bکار قوۀ اصطکاک )cکار قوۀ عکس العمل
 )aکار قوۀ F
 )eکار محصلۀ قوهها
)dکار قوۀ وزن
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 :5-2کار و انرژی حرکی

F1

d

از معلومات گذشته میدانیم که انرژی حرکی جسمیرا با کتلۀ  mو سرعت  vتوسط رابطۀ
 K E = 1 mv 2نشان داده میشود.
2
هنگامیکه توپی را در ابتدا عمودا ً به هوا پرتاپ میکنیم ،سرعت توپ به تدریج کاهش
مییابد .این بدین معنا میباشد که انرژی حرکی توپ در اثنای باال رفتن کاهش مییابد.
برعکس اگر توپ را از حالت سکون از یک بلندی رها کنیم ،در نتیجه ،انرژی حرکی توپ در
اثنای پایین آمدن افزایش مییابد.
ما در زندهگی روزانه ،شاهد تغییر انرژی اجسام در محیط اطراف خود هستیم ،انرژی حرکی
موتری که برک کرده است ،کاهش مییابد و . . .
فعالیت

مثالهای دیگری را که درمورد تغیر انرژی حرکی اجسام در اطراف خود میبینید ،یادداشت کرده و به صنف
گزارش دهید.
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برای بررسی بهتر را بطۀ بین کار و انرژی حرکی ،جسمیبا کتلۀ  mرا مطابق شکل ()5-6
در نظر بگیرید که محصلۀ قوههای وارد بر آن ثابت و برابر با → Fاست و جسم تحت تأثیر این
قوه بهاندازۀ  dبر روی یک سطح افقی تغییر مکان میکند.
شکل ()5-6

همانطور که میدانیم کار قوۀ  Fبا رابطۀ ذیل حساب میشود:
از طرف دیگر با استفاده از قانون دوم نیوتن میتوانیم بنوسیم کهF = m ⋅ a :
در اثر اعمال قوۀ  ،Fسرعت جسم از مقدار  v1در نقطۀ ( )1به مقدار  v2در نقطۀ ( )2تغییر
میکند ،و چنانچه از گذشته میدانیمv22 − v12 = 2ad . . . .)1( :
W = F ⋅d

v22 − v12
ویا
2d
با قرار دادن این رابطه در رابطۀ  w = F ⋅ dداریم که:
v22 − v12
v22 − v12
) W = F ⋅d =m⋅a⋅d =m
)( d =m
(
2d
2
1
1
(⇒ W = m v22 − m v12 . . . . )2
2
2
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=a

حد اول طرف راست این رابطه ،انرژی حرکی جسم در نقطۀ ( ،)2و حد دوم آن ،انرژی
حرکی جسم در نقطۀ ( )1میباشد.
در نتیجه اگر دو انرژی حرکی را به ترتیب با  k1و  k2نشان دهیم ،رابطۀ ذیل بهدست
میآید.
k1
		 W = k 2 −ویا (W = ∆k . . . . )3
رابطۀ ( )3قضیۀ کار و انرژی نامیده میشود و بر طبق این قضیه« ،کار محصلۀ قوههای
وارد شده بریک جسم در یک تغییر مکان ،برابر است با تغییر انرژی حرکی جسم در آن
تغییرمکان» به اساس این قضیه اگر کار محصلۀ قوهها ثابت باشد k 2∠k1 ،است و انرژی
حرکی کاهش مییابد و همین طور اگر کار محصلۀ قوهها صفر باشد k 2 = k1 ،است و انرژی
حرکی جسم تغییر نمیکند.
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سؤال :مفهومی :در انرژی حرکی اجسام

 )aاگر کتلۀ جسم دو برابر باشد ،انرژی حرکی به چه مقدار تغیر خواهد کرد؟
 )bاگر سرعت جسم دو برابر شود ،انرژی حرکی جسم به چه مقدار تغیر خواهد کرد؟ (در صنف بحث کنید ).

مثال :جسمیبا کتلۀ  1kgرا از ارتقاع  10mرها میکنیم  .با استفاده از قضیۀ کار و انرژی
هنگامیکه جسم به زمین میرسد ،انرژی حرکی آن چقدر است؟ تعیین کنید.
(  g = 10 m s 2فرض شود).

حل :در این مثال تنها قوۀ داده شده به جسم ،قوۀ وزن است و کار این قوه برابر است با:
( )10m( )1( =100 J

s2

W = F ⋅ d ⋅ cos θˆ = m ⋅ g ⋅ h cos 0° = )1kg ( )10 m

KU

چون انرژی حرکی اولیۀ جسم صفر است پس میتوانیم بنوسیمW = k 2 − k1 :
100 = k 2 − 0 ⇒ k 2 = 100 J
مثال :موتری با کتلۀ  1500kgبا سرعت  72km hدر حرکت است .اگر درایور برک بگیرد ،موتر

پس از طی مسافتی ایستاد میشود .کار قوۀ اصطکاک ویاکارقوةبرک باالی موتر را بهدست آورید.

حل :سرعت موتر قبل از برک کردن برابر است با72.1000 20m :
=
s
3600

= V1

AC

و انرژی حرکی آن قبل از برک کردن مساوی است با:

1
1
m v12 = )1500kg ( )20m ( 2 = 300.000 J
s
2
2
چون موتر بعد از برک کردن متوقف میشود k 2 = 0 ،است .از طرف دیگر قوۀ اصطکاک ،قوۀ
= k1

عمودی تکیهگاه و قوۀ وزن ،قوههایی هستند که برجسم اثر میکنند و در نتیجه:
Wnet = W f + WN + Wmg

ولی کار قوۀ عمودی تکیهگاه و قوۀ وزن برابر به صفر است ( چرا؟) .در نتیجه:
Wnet = W f = k 2 − k1 = 0 − 300.000 = − 300.000 J

تمرین :1موتری باکتلۀ  1تن با سرعت  36km hدر حرکت است .درایور موترناگهان برک
میکند  .اگر ضریب اصطکاک حرکی بین جاده و تایرهای موتر  0.5باشد .موتر پس از طی
چه مسافتی متوقف میشود؟ (  g = 10m sفرض شود).
2

تمرین :2جسمیرا از ارتفاع  hرها میکنیم  .با استفاده از قضیۀ کار و انرژی سرعت آن را
در ارتفاع  3 hبهدست آورید ( .از مقاومت هوا صرف نظر کنید) .
4

تمرین :3چه مقدار کار الزم است تا سرعت موتری با کتلۀ  1000kgاز
برسد؟
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s

20m

به

s

30 m

کار و انرژی پتانسیل

KU

در درس قبل در مورد کار و انرژی حرکی موضوعاتی را آموختیم و رابطه بین کار و انرژی
حرکی را به دست آوردیم  .حال به بررسی این سؤال میپردازیم که را بطۀ بین کار و انرژی
پوتانسیل چگونه است؟ همان طور که میدانیم انرژی پوتانسیل جاذبهیی آن انرژی است که
جسم به علت ارتفاعش از سطح زمین دارد .یعنی اگر جسم مطابق شکل ( )5-7در ارتفاع
 hاز سطح زمین قرار داشته باشد ،دارای انرژی پوتانسیل جاذبهیی است .برای باالبردن
جسم از سطح زمین تا ارتفاع  hباید کار انجام دهیم  .چون با انجام این کار ،جسم انرژی
پتانسیل جاذبهیی را کسب کرده است ،پس گفته میتوانیم که کار انجام شده به صورت
انرژی پتانسیل در جسم ذخیره میشود.
در این درس این انرژی را به صورت کمیتعریف کرده و رابطۀ
آن را با کار بهدست خواهیم آورد.
با توجه به شکل ( ،)5-7کاری که توسط قوۀ  Fانجام میشود
تا کتلۀ  mرا به ارتفاع  hباال ببرد ،عبارت است از:
( WP = F ⋅ d cos θˆ = m ⋅ g ⋅ h cos 0° = mg )h2 − h1
در نتیجه میتوان نوشت کهWP = mgh2 − mgh1 = ∆p :

AC

یعنی کاری که توسط قوۀ  Fبرای باالبردن کتلۀ  mاز ارتفاع h1
به ارتفاع  h2مصرف میشود عبارت از تفاضل انرژی پوتانسیل
در آن میباشد ،یعنیu = WP = ∆p :
با توجه به نکات فوق انرژی پوتانسیل جاذبهیی را میتوان به
صورت ذیل تعریف کرد« :انرژی پوتانسیل جاذبهیی یک جسم
در یک نقطه نسبت به زمین برابر است با کاری که انجام
میدهیم تا جسم را با سرعت ثابت از سطح زمین تا نقطۀ یاد
شده منتقل کنیم».

شکل ()5-7

شکل ()5-8

بحث کنید

Fext

y2

d
h

F G = mg
y1

در گروپه��ای مختل��ف صنفی ،با توجه به ش��کل ( ،)5-8کار قوۀ جاذبه را بهدس��ت آورید .و نتیجه را به صنف
گزارش دهید.
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فعالیت

در گروپهای مختلف صنفی جدول ذیل را برای ارتفاعهای یادش��ده تکمیل کنید ،و نتیجه را به صنف گزارش
دهید:
مجموع انرژیهای حرکی و پوتانسیل

انرژی حرکی

انرژی پوتانسیل

ارتفاع

h
1
×h
2

1
×h
4

0

AC

KU

نوت :الزم به تذکر است که اگر شرط با سرعت ثابت در تعریف انرژی پتانسیل ذکر نمیشد،
و مث ً
ال سرعت جسم افرایش مییافت ،مقداری از کار صرف افزایش انرژی حرکی جسم
میگردید.
تمرین :شکل  5-9نشان میدهدکه متحرکی با کتلۀ  1000kgاز نقطۀ 1شروع به حرکت
میکند و از نقاط  2و 3میگذرد.
 )aانرژی پتانسیل جاذبهیی را در نقطههای
 1و  2بهدست آورید.
 )bتفاوت انرژی پتانسیل بین نقطههای
 2و  3را حساب کنید.
شکل ()5-9

 :5-3کاری که بهوسیلۀ فنر باالی کتله انجام میشود
چگونه میتوان کاری راکه توسط یک فنر باالی کتله ای انجام
میشود اندازهگیری کرد؟
برای بررسی این موضوع فنری را مانند شکل ذیل در نظر
بگیرید .اگر فنر مذکور راتوسط قوۀ عضالتی بهاندازة  d xکش
نماییم ،در این صورت قوۀ عضالتی ،کار (  )dw = F ⋅ d xرا
انجام میدهد .اگر توسط دست خویش باالی فنر قوۀ  Fرا وارد
نماییم و فنر را بهاندازۀ  Xکش یا فشرده سازیم ،مقدار این قوه
با مقدار فاصلة فنر را بطۀ مستقیم دارد .بنابراین:
( Fpα X ⇒ Fp = KX ........) 1
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شکل ()5-10

در این رابطه k ،ضریب ثابت فنر است .فنر کش شده و یا فشرده شده نیز قوهیی بر خالف
جهت قوة  Fpباالی دست وارد میسازد .چرا؟ (توضیح دهید).

پس میتوان نوشت که:

( ( Fs = − KX . . . . . ) 2قوة ارتجاعی فنر)

عالمة منفی در این رابطه نشان میدهد که  Fsخالف جهت  xعمل مینماید و دو قوۀ Fp
و  Fsدر خالف جهت یکدیگر اند .همانطور که میدانیم ،را بطۀ ( )2قانون هوک را ارایه
میدارد .و در نتیجه میتوان نوشتFp = − Fs . . . . ) 3 ( :
کاری که توسط قوۀ  Fpانجام میگردد عبارت است از:
→

dw = − Fp ⋅ d x
→

با استفاده از رابطۀ ( − Fp = KX ،)2داریم که⇒ dw = kx ⋅ dx :

چون  FPاز موقعیت تعادل  X 1 = 0تا هر موقعیت بعدی  Xتحول خطی دارد ،بنابرآن

KU

قوة متوسط  Fعبارت از ) F = 1 )0 + KX ( = 1 KX ( ،و کار مجموعی انجام شده
2
(  )W = F X = 1 KX × X = 1 KX 2میباشد ،که این کار را به نام انرژی پوتانشیل فنر
2
2
2

نیز یاد میکنند.

m

2

AC

مثال :ضریب ثابت فنری  405 N mاست .چه مقدار کار الزم است تا فنر را بهاندازۀ 3cm
تغییر طول دهیم؟
1 405 N
2
) =w
حل( )0.03m( = 0.182 J :
کاری که بهوسیلۀ گاز با فشار ثابت باالی پستون اجرا میشود
برای بررسی کاری که بهوسیلۀ گاز باالی پستون اجرا میشود ،گازی را مطابق شکل
(الف )5-11،در داخل پستونی که بایک منبع حرارت در تماس است در نظر بگیرید .گاز
ابتدا در فشار Pو حجم  v1در حالت تعادل قرار دارد( .فرض کنید اصطکاک بین پستون و
استوانه قابل صرف نظر باشد) در این صورت ،فشار گاز با فشار محیط برابر است .چرا؟ به
علت اختالف حرارت بین منبع و سیستم ،مقدار کمیاز حرارت به گاز منتقل میشود که در
نتیجه ،گاز کمیمنبسط میشود وپستون ،را به سمت راست به عقب میراند.

الف

ب

منبع حرارت

139

شکل ()5-11

KU

اگر حرارت دادن به گاز را به همین ترتیب به صورت آهسته ادامه دهیم ،گاز به کندی
منبسط میشود و پستون بسیار آهسته به طرف راست حرکت میکند .در این حالت ،شتاب
حرکت پستون بسیار کوچک خواهد بود .در نتیجه ،قوهیی که گاز به پستون وارد میکند
باید با قوهیی که محیط به پستون وارد میکند ،برابر باشد .بنابر این ،میتوان گفت که در
اثنای حرارت دادن ،همواره فشار گاز با فشار محیط برابر است ،یعنی در اثنای این عمل،
فشار گاز ثابت باقی میماند .گراف فشار -حجم ( ) p − vدر این عملیه در شکل (ب)5-11،
نشان داده شده است .در این عمل ،هم حرارت و هم کار مبادله میشوند .در ابتدا کار را
محاسبه میکنیم .اگر فشار گاز  Pباشد ،گاز در اثنای عملیه ،قوۀ  F = P ⋅ Aرا به پستون
وارد میکند که در آن  Aعبارت از مساحت پستون است .اگر تغییر مکان پستون برابر با
 dباشد ،کار  wکه سیستم برروی محیط انجام میدهد از رابطۀ W = F ⋅ d = ) P ⋅ A( d
بهدست میآید:
ولی  ،Adعبارت از تغییر حجم استوانه است که برابر است با ∆V = V2 − V1
در نتیجهW = P∆V ..................)4( :
رابطۀ ( )4اخیر عبارت از کاری است که پستون برروی محیط انجام میدهد.

 :5-4قوههای تحفظی و غیر تحفظی
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قوههای تحفظی و غیر تحفظی چگونه قو ههایی هستند؟ چه تفاوتی میان این دوقوه وجود دارد؟
همانطورکه میدانیم اگر بخواهیم جسمیرا از ارتفاع  h1به ارتفاع  h2باال ببر یم باید انرژی
مصرف کنیم وکار انجام دهیم  .در این حالت کار انجام داده شده به مسیر راه بستهگی ندارد بلکه
تنها به نقطۀ آغاز و انجام بستهگی دارد .به چنین قوههایی ،قوههای تحفظی گویند .قوۀ جاذبۀ
زمین نمونۀ خوبی از قوههای تحفظی میباشد .در صورتیکه کار انجام شده توسط قوۀ  ،Fبه مسیر
راهبستهگی داشته باشد ،در این صورت به این نوع قوهها ،قوههای غیر تحفظی میگویند .نمونۀ
خوبی از این قوهها ،عبارت از قوۀ اصطکاک میباشد .همان طورکه در شکل ( )5-12میبینید،
زمانیکه جسم از یک نقطه به نقطۀ دیگر حرکت داده میشود .کاری که انجام شود بستهگی
به مسیر پیموده شده توسط جسم دارد .چنانچه در شکل دیده میشود ،جسم از موقعیت 1تا
موقعیت  2از طریق دو مسیر حرکت کرده میتواند )1 .مسیر مستقیم  )2مسیر منحنی.
اگر جسم از موقعیت1تا موقعیت
 2از مسیری منحنی حرکت
کند ،کار قوۀ اصطکاک بیشتر
از کار قوۀ اصطکاکی است که
همان جسم از مسیر مستقیم
حرکت میکند.
شکل ()5-12
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 :5-5تحفظ انرژی میخانیکی

کل انرژی پوتانشیل

4

ارتفاع
h

3
h
4

1
h
2

1
h
4
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تحفظ انرژی میخانیکی چیست؟
هنگامیکه جسمی را با کتلۀ  mاز
نصف انرژی حرکی
ارتفاع  hرها کنیم ،انرژی پوتانشیل و
نصف انرژی پوتانشیل
انرژی حرکی جسم تغییر خواهند کرد؟
چرا؟ چه رابطهیی بین انرژی حرکی
و پوتانشیل وجود دارد؟ در صورتیکه
کل انرژی حرکی
تنها قوههای تحفظی باالی جسم عمل
کند ،ما به یک نتیجة بسیار ساده و زیبا
شکل ()5-13
میرسیم.
برای توضیح این نتیجه و جواب به سؤاالت باال جسمیرا که دارای کتلۀ  mاست در نظر
بگیرید که به فاصلۀ  yاز سطح زمین رها شده است (شکل روبرو) .دیده میشود که در نتیجة
سقوط ،انرژی حرکی و پوتانشیل جسم طبق گراف شکل ذیل تغییر میکند.
انرژی میخانیکی Uو  Kو  Eهمانطور که دیده میشود ،در حین سقوط،
 3 mghانرژی پوتانشیل جسم کاهش و انرژی حرکی آن
انرژی پوتانشیل
mgh
انرژی حرکی  41 mghافزایش مییابد .ولی مجموع این دو انرژی در
 21 mghحین حرکت در هر لحظه ثابت باقی میماند.
شکل ()5-14

با دانستن مفاهیم باال ،حال به بررسی کمیت جدیدی به نام انرژی میخانیکی ()E
میپردازیم که عبارت از مجموع انرژی حرکی و پوتانیشل میباشد ،و همانطور که در مثال
باال دیدید ،مقدار این کمیت در سقوط آزاد جسم همیشه ثابت باقی میماند ،یعنی با از دیاد
انرژی پوتانشیل مقدار انرژی حرکی کم میشود و برعکس ،یعنیK E + PE = const = M E :
هر چند تحفظ انرژی میخانیکی در مورد مثال باال نشان داده شده است ،ولی میتوان نشان
داد که با قوههایی مانند کشش فنر ،قوة برقی و  ...نیز انرژی میخانیکی ثابت باقی میماند.
از معادلة فوق نتیجه میشود که در یک سیستمیکه قوههای خارجی باالی آن عمل ننماید،
مجموع انرژی پوتانشیل و حرکی ثابت میباشند که این قانون بهنام قانون تحفظ انرژی
میخانیکی یاد میگردد.
مثال :جسمیبا کتلۀ  0.5kgرا از ارتفاع  2mبا سرعت  10 m sبه باال پرتاب میکنیم .این
جسم حداکثر تا چه ارتفاعی باال میرود؟ (  g = 10m s 2فرض میشود و از مقاومت هم صرف
نظر شود)
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حل :انرژی حرکی جسم در نقطة پرتاب برابر است
و انرژی پوتانشیل آن در همین نقطه برابر است باPE = u1 = mgh1 = 0.5 ×10 × 2 = 10 J :
همچنان انرژی حرکی جسم در باالترین نقطه K 2 = 0 ،است و انرژی پوتانشیل جاذبهیی آن
در این نقطه برابر است باPE = u2 = mgh2 = 0.5 ×10 × h2 = 5h2 :
U 1 + K1 = U 2 + K 2
براساس تحفظ انرژی میخانیکی میتوان نوشت که:
1
1
2
باmV1 = )0.5( )10 ( 2 = 25 J :
2
2

= K1
1

2

کار انجام شده توسط قوههای غیر تحفظی

10 + 25 = 5h2 + 0

⇒ 35 = 5h2 ⇔ h2 = 7 m

بحث کنید
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در دورس قبلی با قوههای تحفظی و غیر تحفظی آشنا شدید و همچنین با کار انجام شده
توسط قوههای تحفظی نیز آشنایی حاصل کردید .اما آیا تا به حال از خود پرسیده اید که
کار قوههای غیر تحفظی چگونه است؟ آیا کاری که توسط قوههای تحفظی و غیر تحفظی
اجرا میشوند یکسان هستند؟ چرا؟
مثال :با توجه به آموختههای قبلی ،چند مثال از قوههای غیر تحفظی بیاورید و در مورد
آن بحث کنید.
حل :کار انجام شده توسط قوههای غیر تحفظی به مسیر راه بستهگی دارد ،یک نمونة خوب
از این نوع قوهها عبارت از قوة اصطکاک میباشد .مث ً
ال اگر شما جسمیرا که بر روی سطح
زمین قرار دارد به صورتهای مختلف تغییر مکان دهید( ،به صورت منحنی ،خط مستقیم و
یا به حالت منکسر یا زیگزاکی) در هر یک از این تغییر مکانها ،کار انجام داده شده توسط
قوة اصطکاک از یکدیگر فرق میکند.
در گروپهای مختلف صنفی در مورد اینکه چرا انرژی پوتانشیل تنها برای قوههای تحفظی تعریف شده میتواند؟
بحث کنید و نتیجه را به صنف گزارش دهید.

حال با استفاده از قضیة کار و انرژی (  ) wnet = ∆kبه بررسی دقیقتر کار انجام داده شده
توسط قوههای غیر تحفظی میپردازیم که در بر دارندة انرژی پوتانشیل نیز میباشد .فرض
کنید که چندین قوه باالی یک جسم عمل میکند و جسم تحت تأثیر این قوهها تغییر
مکان میکند ،و فرض کنید که فقط تعدادی از این قوهها تحفظی و مابقی قوههای غیر
تحفظی میباشند .در این حالت ،کار مجموعی انجام داده شده توسط این دو نوع قوه را
میتوان اینگونه نوشتWnet = Wc + WNc .......... .)1( :
 Wcکاری است که توسط قوههای تحفظی ،و  WNcکاری است که توسط قوههای غیر
تحفظی انجام میشود.
Wnet = ∆ k
حال با استفاده از قضیة کار و انرژی میتوان نوشت:
, ∆ k = k 2 − k1

→ Wc + WNc = ∆ k

(→ WNc = ∆ k − Wc .......... .) 2
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کاری که توسط قوههای تحفظی انجام میشود را میتوان به شکل انرژی پوتانشیل نوشت.
همانطور که از دروس قبلی آموختیدWc = −∆ u.......)3( :
حال با تعویض  Wcاز رابطۀ ( )3در رابطۀ ( )2میتوان نوشت که:

( WNc = ∆ k − )−∆u

(→ )WNc = ∆ k + ∆ u (.......)4

رابطۀ ( )4یک رابطۀ کلی برای کار انجام شده توسط قوههای غیر تحفظی میباشد.

 :5-6توان ( طاقت)

= F ⋅v

t

=

t
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توان چیست ؟ توان ،کار و زمان چه رابطهیی با یکدیگر دارند؟
در فزیک صنف هفت ،در بارۀ توان اطالعاتی را بهدست آوردید همچنان در دروس قبلی
در مورد محاسبۀ کار انجام شده بحث شد .ولی در مورد زمانی که این کار انجام میشود،
صحبتی بهعمل نیامد .کار میتواند کند و یا سریعتر انجام شود ،یک جسم را میتوانیم در
 10یا  15ثانیه به یک ارتفاع معین باال ببریم .در هر دومورد کار انجام شده یکسان است،
ولی در مورد اول کار سریعتر انجام شده است .برای در نظر گرفتن زمان انجام کار ،کمیت
مناسبی را به نام توان تعریف میکنیم .همانطورکه در فزیک صنف هفتم نیز خواندید .کار
 wکه در زمان  tانجام میشود ،توسط توان ( )pبه صورت کار انجام شده در واحد زمان
w
تعریف میشود .یعنی:
(P = . . . . )5 − 18
t
واحد اندازهگیری توان درسیستم ،SIژول بر ثانیه (  ) J sاست .که به افتخار کارهای علمیجیمز
وات ،وات ( )wنامیده میشود و همچنان توان ( )Pاز جنس قوه و سرعت از رابطة ذیل نیز
بهدست میآید:
w F ⋅d
=P

فعالیت

در گروپهای مختلف صنفی جدول رابطه
بین کار ،زمان ،و توان را در ذیل خانه پری
کنید و نتیجه را به صنف گزارش دهید.

w
( )watt
t

(t)s

( W )J

?

2

10

?

1

10

?

1

20

1

80

?

=P

2

4

مثال :کوهنوردی باکتلۀ  60 kgدر مدت  4ثانیه ار تفاع  4.5mرا طی میکند .توان کوهنورد
را بهدست آورید g = 9 ⋅ 8 m s 2 ( .فرض شود ).
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حل :ابتدأ کار انجام شده توسط کوهنورد را بهدست میآوریم:
( ) 4 ⋅ 5 m( = 2646 J

s2

w = m ⋅ g ⋅ h = )60 kg ( )9 ⋅ 8 m
w mgh 2646 J
=
=
= 661.5 w
t
t
4s

=P
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هر وسیلهیی مانند موتر ،جاروب برقی ،لفت وغیره که کاری انجام میدهد ،انرژی مصرف
میکند .برای استفاده از این و سیلهها باید به آنها انرژی داد .این انرژی را انرژی ورودی یا
مصرفی مینامند .از آنجا که مقداری از این انرژی به علت اصطکاک تلف و یا صرف حرکت
دادن اجزای و سیله میشود ،بنا برآن کار یا انرژی مفید خروجی وسیله با انرژی ورودی آن
برابر نیست .در نتیجه ،فقط مقداری از انرژی ورودی قابل استفاده است  .این مقدار معموالً
به صورت فیصدی بیان میشود و با زده یا مؤثریت نامیده میشود.
کار خروجی
= مؤثریت (بازده)
 ×100کار ورودی

خالصة فصل پنجم
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 حاصل ضرب مرکبۀ قوه به جهت تغییر مکان و فاصلۀ طی شده توسط آن ،کار قوۀ عاملباالی جسم متحرک نامیده میشود و میتوان به سادهگی گفت که  :کار عبارت از حاصل
ضرب قوه در فاصلۀ تغییر مکان است ،یعنیW = F ⋅ d :
 هرگاه قوه تحت یک زاویۀ معین (  )θبه جسم وارد شود و جسم را بهاندازۀ  dبیجانماید،کار انجام شده توسط قوۀ  Fعبارت خواهد بودازw = ) F cos θˆ( d = Fd cos θˆ :
 کار انجام شده توسط قوۀ  ،Fمنفی خواهد بود ،در صورتیکه  θ > 90باشد. در صورتیکه بیش از یک قوه باالی جسم عمل نماید ،کار مجموعی عبارت ازحاصل جمعهریک از کارها به صورت جداگانه میباشد ،یعنیWtotal = W1 + W2 + W3 + . . . . :
ویا کار مجموعی را میتوان به صورت ذیل نوشت:
ˆWtotal = ) Ftotal cos θˆ( d = Ftotal d cos θ

 -واحد اندازهگیری کار در سیستم  ،SIعبارت از ژول ( )Jاست1 J = 1 N ⋅ m ،

 کار انجام داده شده توسط فنری که بهاندازۀ  xفشرده و یا کشیده شده است ،عبارت استاز:
1 2
kx
2

= W
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 هرگاه کار انجام شده توسط قوۀ  Fبه مسیر راه بستهگی نداشته بلکه تنها به نقطۀ آغاز و انجامبستهگی داشته باشد ،به چنین قوهها ،قوههای تحفظی گویند و بر عکس در صورتیکه کار
انجام شده به مسیر بستهگی داشته باشد ،به این نوع قوهها ،قوههای غیر تحفظی میگویند.
 کار مجموعی عبارت از تفاصل انرژی حرکی در دو نقطۀ 1و 2است ،یعنی:1
1
Wtotal = ∆k = m V22 − m V12
2
2

نوت :انرژی حرکی همیشه یا مثبت است و یا صفر.
 قانون تحفظ انرژی بیان مینماید که :انرژی میتواند از یک حالت به حالت دیگر تبدیلشود ،اما انرژی مجموعی همیشه ثابت باقی میماند.

KU

K + U = cos tan t = E

 کاری که بهوسیلۀ گاز باالی پستون اجرامیشود عبارت است از:W = p )V2 − V1 ( = p∆V

 طاقت عبارت است از کار انجام داده شده بر مقدار زمان مصرف شده برای انجام آن کاریعنی:
w

AC

t

=p

F ⋅d
و همچنین طاقت را میتوان اینگونه نوشت= F ⋅ V :
t

 واحد اندازهگیری طاقت در  SIعبارت از وات ( )Wاست:1 W =1 J

s
746 W =1 hp
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=P

سؤالهای فصل پنجم

 - 1کار را تعریف کنید ،واحد اندازهگیری آن را در سیستم  SIنام برده و نوع این کمیت
(وکتوری یا سکالری) را مشخص کنید.
 - 2به جسمیقوۀ  F =100 Nوارد میشود و آن را در جهت افقی بهاندازۀ  20mتغییر مکان
میدهد .کار انجام شده توسط این قوه را در مواردذیل بهدست آورید:
 )aقوه به صورت افقی بر جسم وارد شود.
الف
F
 )bقوه تحت زاویۀ  θ = 60°نسبت به افق ،بر جسم واردشود.
F
60  
60

ب
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 - 3به جسمیباکتلۀ  ، m = 3kgقوۀ Fمطابق شکل ذیل وارد میشود وآن را درجهت قایم
(عمودی) باال میبرد .با صرف نظر از مقاومت هوا:
 )aشتاب حرکت جسم را بهدست آورید.
F = 40 N
 )bکار قوۀ  Fرا در باال بردن جسم به ارتفاع  10mحساب کنید.
 )cکارقوۀ وزن Wرا در باال بردن جسم تعیین کنید.
 )dکار قوۀ محصله رامشخص کنید.
 - 4جسمیبا کتلۀ  mاز سطح زمین به طرف باال بهطور قایم پرتاب میشود و تا ارتفاع h
باال میرود .کار قوۀ وزن را در این ارتفاع ( فاصلۀ عمودی)بهدست آورید.
 - 5توضیح دهیدکه در کدام یک از دو حالت ذیل ،کار مساوی به صفر است؟ چرا؟
 )aاگر شخصی ،جسمیرا در دست نگهدارد (با آنکه شخص خسته میشود).
 )bاگر شخصی،جسمیرا بادست نگه داشته و آن را با سرعت ثابت دراستقامت افقی تغییر
موقعیت دهد.
 - 6مطابق شکل ،به جسمیبا کتلۀ  ، m = 10kgقوۀ افقی  F = 200 Nوارد میشود و جسم
را بهاندازۀ  20mدر استقامت افقی تغییرموقعیت میدهد( .قوۀ اصطکاک حرکی برابربه
 20Nاست):
 )aدر یک رسم تمام قوههای وارده بر جسم رانشان دهید.
F = 200 N

 )bکار هریک از قوهها را به صورت جداگانه حساب کنید.
 )cجمع جبری تمام کارها را بهدست آورید.
 - 7عالمۀ کار انجام شده توسط یک قوه را تحت زوایههای مختلف بررسی کنید.
 - 8انرژی حرکی راتعریف کنید و را بطۀ آن را ثبوت کنید.
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 - 9قضیۀ کار و انرژی را بیان کنید و رابطۀ آن را بنوسید.
 - 10با توجه به قضیۀ کار و انرژی توضیح دهیدکه:
 )aچه موقع انرژی حرکی جسم افزایش مییابد؟
 )bچه موقع انرژی حرکی جسم کاهش مییابد؟
 )cچه موقع انرژی حرکی جسم تغییر نمییابد؟
 - 11جسمیبا کتلۀ  20kgرا از ارتفاع  45mاز سطح زمین رها میکنیم  .با صرف نظر
از مقاومت هوا وبا استفاده از قضیۀ کار وانرژی،انرژی حرکی جسم و سرعت آن را درلحظۀ
رسیدن به سطح زمین حساب کنید.
 - 12در شکل روبرو عالمۀ کار محصلۀ قوههای وارد بر جسم را در هریک از مراحل حرکت
با ذکر دلیل مشخص کنید.
) v( m s

KU
B

) t( s

A

C

O
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 - 13انرژی پتانسیل را تعریف کنید و سه نوع آن را نام ببرید.
 - 14انرژی پتانسیل جاذبهیی را تعریف کنید و را بطۀ آن را بنوسید.
 - 15انرژی پتانسیل فنر از چه طریقی بوجود آمده و درآن ذخیره شده است؟
 - 16قانون تحفظ انرژی میخانیکی را بیان کنید.
 - 17جسمیاز نقطۀ  Aبدون سرعت اولیه روی سطح بدون اصطکاک رها میشود ،با
استفاده از قانون تحفظ انرژی میخانیکی ،سرعت جسم را در نقاط  Bو  Cپیدا کنید.
A

C

20 m

15 m

B

 - 18جسمیبا کتلۀ  2kgرا با سرعت ثابت به فاصلۀ  1mدر مدت  0.2ثانیه با ال میبریم.
این کار با چه طاقتی صورت میگیرد؟
 - 19انرژی ورودی یا مصرفی چیست؟ توضیح دهید.
 - 20بازده یا مؤثریت را تعریف کنید و را بطۀ آن را بنوسید.
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فصل ششم

مومنتم خطی و امپولس
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در این فصل برای توسعة بیشتر علم میخانیک با معرفی دو کمیت دیگر به نامهای ضربه
( )impulseو مومنتم ( )momentumبه بحث خود ادامه خواهیم داد.
وقتی یک قوه باالی یک جسم در فاصلة زمان معین عمل میکند ،قوة مذکور یک تغییر
سرعت را در جسم به وجود میآورد .امپولس این قوه (برای قوة ثابت) عبارت از حاصل ضرب
قوه و زمانی است که در آن قوه عمل میکند و یا به عبارة دیگر میتوانیم بگوییم که مساحت
تحت منحنی (قوه -زمان)( ،برای زمانیکه قوه در حال تغییر است) عبارت از امپولس است.
همین طور تغییر در سرعت جسم نیز به حیث امپولس قوهیی که باالی جسم عمل میکند
تعریف شده است .و همچنان حاصل ضرب کتلة جسم در سرعت آن را بهنام مومنتم که
یک کمیت بسیار مهم فزیکی است و به سمبول  Mنمایش داده میشود ،یاد میکنند.
امپولس و مومنتم هر دو کمیتهای فزیکی وکتوری هستند .در این فصل ما دو اصل مهم را
مطالعه خواهیم کرد .یکی اصل امپولس -مومنتم و دومیاصل تحفظ مومنتم خطی .در ارایة
محتویات این فصل ،مهم است بدانیم که هر دو اصل ذکر شده (که گاهی هم به نام قوانین
ویا قاعدههای اساسی یاد شدهاند) ،در حقیقت ادامة بحث قوانین نیوتن است که در فصل
قبلی مطالعه نمودید .به این معنی که این دو قاعدة اساسی ،توسعة قوانین نیوتن هستند که
در واقع با شناسایی مقادیر فزیکی امپولس و مومنتم تکمیل شدهاند.
در این فصل مطالب ذیل را پیرامون این مبحث مطالعه خواهیم کرد:
 موقعیت و سرعت یک جسم میتواند با تطبیق یک قوه تغییر کند. بیان کردن رابطه بین قوهیی که بر کتلة معین یک جسم عمل میکند و درجة تغییرسرعت آن جسم( ،قانون دوم نیوتن).
 تعریف کردن امپولس یک قوه و مومنتم. شرح تحفظ مومنتم در تصادم دو جسمیکه روی یک خط مستقیم در حرکت اند. توضیح مثالهایی از طبیعت تحفظ مومنتم خطی. -تعریف و توضیح مفاهیم تصادمهای ارتجاعی و غیر ارتجاعی.
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حرکت مستقیم الخط و امپولس (ضربه)

1

2
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( )6-1امپولس (ضربه):
آیا تا به حال از خود پرسیده اید که ضربه چیست؟ هنگامیکه به جسمیضربه وارد میکنید،
چه اتفاقی میافتد؟
قرار تعریف ضربه یا امپولس عبارت از حاصل ضرب قوة Fو زمان  tاست .یعنیI = F ⋅ t :
همانطور که از رابطة باال دیده میشود ،امپولس را با حرف  Iنمایش میدهند که با قوه و
زمان رابطة مستقیم دارد .امپولس و مومنتم دارای واحد اندازهگیری یکسان میباشند .چرا؟
در بسیاری از حالتها زمان تأثیر قوه باالی یک جسم نقطهیی چنان کوتاه میباشد که ما
مجبور میشویم از مفاهیم مشتق و انتیگرال استفاده کنیم که شما در ریاضی صنف دوازدهم
خواهید آموخت .حال فرض میکنیم که قوة  Fدر مدت زمان  ∆ tباالی یک جسم عمل
میکند .در این صورت ضربة قوة  Fرا در زمان  ∆ tبا  ∆ Iچنین نشان میدهیم∆ I = F ⋅ ∆ t :
در زندهگی روزمره مشاهده میکنیم که ما برای تغییر دادن موقعیت و یا سرعت یک جسم،
باید قوهیی را بر آن جسم وارد کنیم .در مباحث قبلی ،در آغاز قوانین حرکت نیوتن دربارة
قوه و اثرات آن و همچنان تعریف واحدهای قوه (نیوتن و داین) معلومات حاصل نمودید .در
شکل ( )6-1جسمیبا کتلۀ  mدر موقعیت  x1وسرعت  v1در زمان  t1روی محور  xتوسط
قوة ثابت  Fدر حرکت است .ما چنین حرکتی را قب ً
ال خوانده بودیم ،ولی برای تکرار و توسعة
معلومات قبلی باز از آن یاد آور میشویم .بخاطر آسانی کار مطالعات خود را به حرکت روی
محور  xویا موازی به آن محدود میسازیم .در زمان  ،t2جسم در موقعیت  x2دارای سرعت
 v2است .پس میتوانیم بنویسیم:
				 = ∆x = ( x2 −تغییر در موقعیت
m
) x1
V )m s
			 = ∆v = (V −تغییر در سرعت
t1 ) s
			
			 = ∆t = (t2 −فاصلة زمانی
شتاب حرکت در فاصلۀ زمانی  ∆ tبا شتاب ثابت  aچنین افاده میشود.
∆v
m s2
∆t

=a

در قانون دوم نیوتن ،شتاب همان نسبت قوه و کتله تعریف شده است که عبارت است از،
 ، a = Fاز قمیتهای شتاب  aدر رابطة فوق میتوانیم تناسب ذیل را بنویسیم:
m

ویا

F ∆v
=
m ∆t
F∆t = m∆v
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افادة اخیر اساس کلی بحث ما را در این فصل تشکیل میدهد و چنانچه در مقدمة این فصل
تذکر داده شد ،اکنون امپولس را میتوان چنین تعریف کرد:

امپولس یک قوۀ ثابت ،عبارت از حاصل ضرب قوۀ مذکور و فاصلۀ زمانی است که در آن قوه
عمل میکند.
m
v1

∆t = t 2 − t1

∆v = v2 − v1

x1
)a

در زمان t1

∆x = x2 − x1

v21

شکل ( )6-1تغییر سرعت و موقعیت یک
جسم در نتیجة تطبیق یک قوه برآن

F
x2

در زمان t 2

KU

فعالیت

F

)b

(شتاب)  = ∆v / ∆t = aمیل

v2

∆v

AC

گراف (س��رعت – زمان) برای جس��م شکل ( )6-1در
شکل ( )6-2aنشان داده شده است .باید توجه کرد که
میل منحنی (س��رعت – زمان) عبارت از شتاب ثابت و
مساحت بین این منحنی و محور زمان عبارت از تغییر
مکان  ∆xاس��ت .در این فعالیت شاگردان در گروپهای
مرب��وط ،به کمک معل��م با هم روی تفصیالت ش��کل
( )6-2aو خصوصي��ات آن بح��ث نم��وده و نتایج را به
) t (s
همصنفیهای خود گزارش دهند.

) v(m / s

∆t

= x2 − x1 = ∆xمساحت

t2

شکل ()6-2a

فعالیت

v1

t1

ش��اگردان در گروپهای مختلف به کمک گراف (س��رعت -زمان) که برای حرکت یک س��فینة فضایی در ش��کل
( )6-2bنشان داده شده به سؤاالت ذیل جواب تهیه داشته و به مقابل صنف ارایه دارند:
 - 1سفینه در  100ثانی ه اول حرکت شتابیاش چقدر فاصله را میپیماید؟ آن را در شکل نشان دهید.
) v( m s
 - 2شتاب سفینه را حساب کنید.
4000
 - 3سرعت سفینه در زمان  t = 150sچند است؟
3000
?= a

شکل ( )6-2bگراف سرعت زمان سفینة فضایی

) t( s

? = ∆x

150

150

100

50

2000

1000

تمرینات:
به سؤالهای ذیل جواب ارایه دارید.
 - 1یک قوة ثابت  3,7 Nدر فاصلة زمانی  100sعمل
میکند .امپولس این قوه را حساب کنید.
 - 2در شکل مقابل ،قوة  F = 2,2 Nداده شده .امپولس این
قوه را در انتروال زمانی  t = 0الی  t = 30sدریافت کنید.

) F( N
Ft

t

 = 1 2 Ft × tمساحت
) t( s

فوق t1 = 10 s ، F0 = 55 dyne ،و = 18 s

t

 - 3اگر در شکل داده شدة
تعیین کنید.
 - 4یک قوة ثابت  F1 = 5 Nدر انتروال زمانی (  t = 1sتا  ) t = 3sو یک قوة ثابت دومی
 F2 = 2 Nدر انتروال زمانی (  t = 5sتا  ) t = 10 sعمل میکنند .امپولسهای هر یک از این دو
قوه را حساب و باهم مقایسه کنید.

KU

 :6-2مومنتم

2

 tباشند .امپولس این قوه را

فکر کنید
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مومنتم چیست؟ بین یک موترالری و یک موتر تیزرفتار در حال حرکت از نقطة نظر مومنتم
چه فرقی وجود دارد؟
قانون دوم حرکت نیوتن را چگونه میتوان از نقطة نظر مومنتم تعریف کرد؟ و یا به طور ساده
«چه رابطهیی بین مومنتم و قانون دوم حرکت نیوتن وجود دارد؟».
دو توپ را که دارای کتلههای یکسان  mمیباشند با یکدیگر تصادم دهید ،چه اتفاقی خواهد افتاد .به دقت در
مورد این مسئله در گروپهای مختلف بحث کنید و نتیجه را به صنف گزارش دهید.

در مبحث قبلی به کمک قانون نیوتن دریافتیم که F∆t = m∆v :و مقدار طرف چپ معادله
را بهنام امپولس یاد نمودیم .اکنون توجه خود را به طرف راست معادله معطوف میداریم.
میدانیم که  ∆v = v2 − v1طوری که  v1سرعت اولی جسم در زمان  t1و  v2سرعت دومیدر
زمان  t2است .پس میتوان نوشتm∆v = mv 2 − mv1 :
هر دو مقدار طرف راست معادله ،حاصل ضرب کتلۀ جسم و سرعت آن را افاده میکند .این
حاصل ضرب یکی از کمیتهای مهم دیگر فزیکی است که بهنام مومنتم یاد شده است.
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به اساس تعریف ،یک کتلۀ  mکه به سرعت  vدر حرکت است دارای مومنتم  Pاست که
توسط  P = mVافاده میشود .واحدهای مومنتم در سیستم  SIعبارت از  kg ⋅ mو  gr ⋅ cmو
M ⋅ L



s

s

معادلة بعدی (دایمنشن) آن عبارت از   T = M ⋅ L ⋅ T −1 میباشد .همچنان باید گفت


که واحدها و ابعاد امپولس و مومنتم هر دو یکسان میباشند .مثالهایی از مومنتم در شکل
( )6-3داده شده است .در این شکل هر یک از مومنتمها حساب شده که به وضاحت دیده
میشود .برای اینکه به تعریف مومنتم به خوبی پی ببرید ،کوشش کنید به طور دقیق روی
کنیدV = 3 × 10 5 .
قسمتهای مختلف شکل باهم صنفیهای خود بحث m s
m
V = 3 × 10 5 m s
 )aپروتون
P = 5.0 × 10−22 kg
s

 )bمرمی

m = 1 ,67 × 10 −27 kg
m = 1 ,67 × 10 −27 kg
3
V = 1 × 10 3 m s

KU

P = 1 kg m s

 )cالری

m
s

1 × 10 −−33 kg

m = 1 × 10 kg

V = 20 m s
V = 20 m s

⋅ P = 2 ×105 kg

m = 1 × 10 4 kg
m = 1 × 10 4 kg

AC

V = 3 × 10 2 m s
V = 3 × 10 2 m s

 )dبووینگ

m
s

 )eسفینة فضایی (اپولو)

P = 5×107 kg m s

P = 9 × 107 kg

m = 3 × 10 5 kg
m = 3 × 10 5 kg

V = 1 × 10 4 m s

 )gستاره

m = 5 × 10 3 kg
V = 3 × 10 4 m s
V = 3 × 10 4 m s

P = 18 × 1028 = 1.8 × 1029 = 2 × 1029 kg

m = 6 × 10 24 kg
m = 6 × 10 24 kg
=V
× = 11
× 10
10 44 m
m ss
V

P = 3×1034 kg m s
30
=m
× = 33
× 10
10 30
kg
m
kg
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شکل ()6-3
مطالعة مومنتم در اجسام مختلف

 )fزمین

m
s

V = 1 × 10 4 m
s
m = 5 × 10 3 kg

مثالها:
 - 1کتلۀ یک شتر با بار آن  500kgاست و با سرعت  2m/sدر حرکت است ،مومنتم آن
را حساب کنید.
v
حلP = mV = 5 ×102 kg × 2m s = 103 kg m s :
p=m
مطابق شکل ( ،)6-4چون سرعت یک مقدار وکتوری و کتله
یک سکالر است ،بنابرآن مومنتم مقدار وکتوری میباشد .در
v
شکل کتلۀ  mدارای سرعت  vبوده و مومنتم توسط P=mv
m
شکل ()6-4
ارایه شده است.
نمایش خاصیت وکتوری مومنتم

p

2

P 2 = Px + Py

شکل ()6-5
آن
اجزای
به
تجزیة وکتور مومنت
x

py

AC

و از قضیة فیثاغورث

2

KU

چنانچه در هر سیستم کمیات وضعیة داده شده ،یک وکتور به روی محورهای کمیات وضعیه
به اجزایش تجزیه شده میتواند ،بنابرآن وکتور مومنتم  Pنیز روی محورها تجزیه شده
میتواند که در شکل ( )6-5نشان داده شده است .بخاطر باید داشت که اگر مومنتم نسبت
به جهت مثبت محور  xزاویة ∧ θرا بسازد ،در آنصورت،
			 = Px = P cosمرکبۀ  xمومنتم P
θ
y
∧
			 = Py = P sinمرکبۀ  yمومنتم P
θ
v

px

vy

m

vx

باهم بحث کنید و به حل تمرین بپردازید:

 -aیک الری با کتلۀ  3000kgکه به زاویۀ  30به طرف شمال شرق به سرعت 72km/h
در حرکت است ،واگنی را که دارای کتلۀ  1000kgاست با خودکش میکند .محور  xرا به
سمت شرق و محور  yرا به سمت شمال در نظر بگیرید .مرکبههای  xو  yمومنتم الری را
دریافت کنید.
 -bیک طیارة مسافربری هواپیمایی آریانا دارای کتلۀ مجموعی  50000kgبوده و به
سرعت  900km/hدر پرواز است .اگر سمت مسیر پرواز  135به طرف جنوب شرق باشد،
مرکبههای ( xو  )yمومنتم آن را معیین کنید.
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حل  :aداریم که:

∧

θ = 30

P = m × V = (3000 + 1000 ) kg × 72 km h
72000 m
m
× = 4000 kg
= 4000 kg × 20
3600 s
s
4
P = 80000 kg m s = 8 ×10 kg ⋅ m s

و

پس

∧

Px = P cos θ = 8 ×10 4 kg m s × cos 30
= 8 ×10 4 × 0.866kg m s
Px = 6.928 ×10 4 kg m s

و

∧

Py = P sin θ = 8 ×10 4 × 0.5kg m s

KU

Py = 4 ×10 4 kg m s
∧

حل  :bداریم که( = −45 :به سمت جنوب شرق) θ = 135

و

P = 50000kg × 900 km h

900 × 103 m
× = 5 × 10 kg
3600 s
4
= 5 × 10 × 2.5 × 10 2 kg m s = 1.2 × 105 × 10 2 kg m s
4

AC

پس

P = 1.25 ×10 7 kg m s
7

∧

Px = P cos θ = −1.25 ×10 cos 45 kg m s


= −1.25 ×107 × 0.707 kg m s

و

Px = −8.84 ×106 kg m s
∧

Py = P sin θ = −1.25 ×107 sin 45 kg m s
= 1.25 ×107 × 0.707 kg m s
Py = 8.84 ×106 kg m s

از حل سؤال نتیجه میشود که دقیقاً مومنتم ،یک کمیت وکتوری است .برای اینکه به طور
کامل مومنتم یک جسم را مشخص کنیم ،ما باید حاصل ضرب کتله و سرعت و همچنان
سمت حرکت آن را بدانیم .در فصلهای قبلی موقعیت وکتورهای تغییر مکان ،وکتورهای
سرعت و وکتورهای قوه و شتاب را معرفی نمودیم و دانستیم که چطور میتوانیم دو یا چند
وکتور هم نوع را جمع نموده و بحیث یک وکتور محصله نشان دهیم.
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به همین شکل ما میتوانیم دو یا چند وکتور مومنتم را برای بهدست آوردن یک وکتور
محصلۀ ساده باهم جمع کنیم .به شکل ( )6-6توجه کنید در شکل ،کتلۀ  m1دارای سرعت
 V1بوده و بنابرآن دارای مومنت  ، P = m Vو همچنان مومنت کتلۀ  P = m V ،m2و
مومنت محصلۀ سیستم هر دو کتله عبارت از  P = P1 + P2میباشد.
1 1

1

2

v1

P1 = m1 v1

شکل ()6-6
جمع وکتوری دو مومنتم

θ1
P

m1
θ1

θ2

2

2

θ2

m2

P2 = m2 v2
P = P1 + P2

v2
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برای یافتن مومنت محصله میتوان از یکی از دو طریقة متوازی االضالع و یا جمع مرکبهها
استفاده کرد .بیاد داشته باشید که:
∧
		 = m1V1 cos θ 1مرکبۀ  xمومنت P1
∧

		 = m1V1 sin θ 1مرکبۀ  yمومنت
∧

P1

		 = m2V2 sin θ 2مرکبۀ  yمومنت

P2

∧

AC

		 = m2V2 cosθ 2مرکبۀ  xمومنت

P2

چون مرکبههای  xو  yوکتور محصله به ترتیب مساوی به مجموع مرکبههای  xو y
وکتورهای جمع شده است ،بنابرآن:
∧

∧

∧

∧

θ2
		 = Px = m1V1 cos θ 1 + m2V2 cosمرکبۀ  xمومنت P

		 = Py = m1V1 sin θ 1 + m2V2 sinمرکبۀ  yمومنت P
وθ 2 :

اکنون با معلوماتیکه حاصل نمودهایم میتوانیم به ادعاهای سه گانة ذیل باور داشته باشیم:
 - 1مومنتم یک جسم مساوی است به حاصل ضرب کتله و سرعت آن.
 - 2مومنتم یک مقدار وکتوری است.
 - 3مجموع مومنتم یک سیستم جسمها عبارت است از مجموع وکتوری هر یک از
مومنتها.
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فکر کنید

در گروپه��ای مختل��ف صنفی در مورد اینکه چرا وقتیکه یک موتر الری و یک موتر تیزرفتار هر دو با س��رعت
یکس��ان حرکت کنند ،در آنصورت موتر الری که کتلة آن بزرگتر است دارای مومنتم بیشتر میباشد؟ (نتیجه را
به صنف گزارش دهید).

توضیح دهید :دو جسم  Aو  Bرا در نظر بگیرید .هرگاه (  ) m = 3mباشد .در این حالت
دو جسم  Aو  Bمیتوانند دارای مومنتم یکسان باشند .یعنی  PA = PBچرا؟
B

A

حال با دانستن مفهوم مومنتم به بررسی این سؤال میپردازیم که بین قوة ( )Fو مومنتم
( )pچه رابطهیی وجود دارد؟ آیا قوه میتواند مومنتم یک جسم را تغییر دهد؟ برای دانستن
این موضوع فعالیت ذیل را انجام دهید:

KU

فعالیت
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با توجه به آنچه که در فعالیت قبل انجام دادید .س��عی کنید که همان دو توپ را با قوههای بیش��تری با یکدیگر
تصادم دهید .چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ توضیح دهید.
از اجرای فعالیت باال به نتیجه خواهید رس��ید که قوه میتواند مومنتم یک جس��م را کم و زیاد بسازد و یا تغییر در
جهت مومنتم به وجود بیاورد.

 :6-3قوه و مومنتم

در آغاز این فصل ما قانون دوم نیوتن را به شکل رابطة ) F∆t = m∆V ......(1افاده نمودیم که
اساساً از قانون دوم نیوتن ( )F=maاستخراج شده بود .نیوتن در بیانیة اساسی قوانین سه
گانة حرکتش ،قوه را از جنس کتله و شتاب نه ،بلکه از جنس درجة زمانی تغییرات مومنتم
افاده کرده است .بیاد داشته باشید که m∆V = mV − mV = ∆P ،این رابطه نشان میدهد که
برای کتلۀ ثابت ،حاصل ضرب کتله و تغییرات سرعت آن مساوی است به تغییرات درمومنتم
جسم .با تعویض قیمت  m∆vدر رابطۀ اولی نتیجه میشود که  F∆t = ∆Pبا تقسیم نمودن دو
∆P
طرف معادله به  F = ∆t .........(2) ، ∆tبهدست میآید .بخاطر داشته باشید که  ∆Pتغییر در
مومنتم با واحد  Kg m sو  ∆tانتروال زمان است هنگامیکه قوة  Fعمل میکند و سبب تولید
 ∆Pمیگردد .پس نسبت تغییر در مومنتم و انتروال زمانی عبارت از درجة زمانی متوسط
تغییر مومنتم بوده و نتیجه میگیریم که قوهیی که باالی یک جسم وارد میشود از نگاه
نظری مساوی به درجة زمانی تغییرات مومنتم یک جسم میباشد.
1

2

∆p
درجة زمان متوسط تغیر مومنتم =
∆t
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=F

(قوة وارده بر جسم)

ادعای اخیر تقریباً همان بیان اصلی قانون دوم نیوتن است که توسط خودش ارایه شده است
(بیان اصلی قوانین حرکت نیوتن در زبان التین ارایه شده).
→

→

چنانچه میتوان به راحتی قانون دوم نیوتن (  ) ∑ F = maرا با استفاده از رابطة اخیر نیز با
در نظر گرفتن کتلة ثابت (  ) m = Cons tan tچنین بهدست آورد:
فرض کنید  V1سرعت اولیة جسم و  V2سرعت نهایی جسم در انتروال زمانی  ∆ tباشد .پس:
→

→

→

) ∆ p mV − mV m(V − V
∑ F = ∆ t = 2∆ t 1 = ∆2 t 1
∆V
)= m ⋅ a.............(3
∆t

→

=m
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از آنجایی که  ∆∆Vtعبارت از شتاب جسم (  ) aمیباشد .پس با وضع نمودن قیمت آن در
رابطة ( )3میتوان نوشت∑ F = m a ................(m = Cons tan t ) :
رابطة اخیر بهدست آمده عبارت از قانون دوم نیوتن میباشد.
→

قانون امپولس – مومنتم

AC

ما در بحثهای قبلی امپولس و مومنتم را تعریف نمودیم .اکنون نشان میدهیم که چگونه
آنها به سادهگی با قانون دوم نیوتن مرتبط میباشند .ما در باال نشان دادیم که قوه مساوی
است به درجة زمانی تغییرات مومنتم ،یعنی F = ∆P :و یا میتوانیم این طور بنویسیم،
t
انتروال∆زمان  ∆tو  = ∆Pتغییر مومنتم تولید شده
 F∆t = ∆Pاما  = I = F∆tامپولس  Fقوه در
توسط قوة  Fپس میتوانیم بنویسیمI = ∆P :
رابطۀ اخیر بیان میدارد که :امپولس یک قوهیی که باالی یک جسم عمل میکند برابر
است به تغییرات منتجه در مومنتم جسم مذکور ،که جملة بیان شده بهنام قانون (امپولس-
مومنتم) نامیده میشود .شکل( )6-7این قانون را برای مومنتم اولی صفر نمایش میدهد.
V =0
P = mV = I
V

c) m 
→

m

)a

I

)b


→ m

شکل ()6-7
نمایش قانون (امپولس -مومنتم) برای مومنتم اولی صفر
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کتلۀ  mدر ابتدا در حالت سکون بوده و امپولس  Iدر نتیجة مومنتم آخری  mVکه عددا ً
مساوی به  Iاست در آن اعمال میگردد .در شکل ( )6-8یک کتلۀ  mدارای مومنتم اولی
 P1 = mV1میباشد .همین طور یک امپولس  Iدر نتیجة مومنتم آخری  P2 = mV2باالی کتله
اعمال میگردد ،بنابرآن میتوانیم بنویسیمI = P2 − P1 = mV2 − mV1 :
قانون امپولس – مومنتم ،توسعه و تفصیل خوب قانون دوم نیوتن میباشد .شکل مقابل،
مومنتم اولی دلخواهی را بر اساس قانون (امپولس -مومنتم) نشان میدهد.
P1 = m1V1

شکل ()6-8

V

→
m 

)a

V1
S

→
→m 

)b

P2 = m2V2

→
m  
V2

I = mV2 − mV1
I = ∆P

)c
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مثال:
انجنهای کنترول کنندة یک سفینة فضایی که کتلۀ  15000kgدارد برای پرتاب بدنه اش به
جلو 3×105 N ،قوه تولید میکند .تغییرات مومنتم سفینه را در صورتیکه انجنهای آن برای
 10sآتش بگیرد حساب کنید .نتیجه تغییرات در سرعت چند خواهد بود؟ و برای چه مدت
زمانی باید ماشی 
نها فعالیت کنند تا یک تغییر سرعت  4×104 m sدر سفینه ایجاد شود.
حل:
= 3 × 106 Kg m s

AC

∆P = I = F∆t = 3 × 105 N × 10s

∆P 3 × 106 Kg m s
=
= 200 m s
1,5 × 104 Kg
m

= ∆V

∆P m∆V 1,5 × 104 × 4 × 104
=
=
= 2 × 103 s
5
3 × 10
F
F
= 2000s

= ∆t

m
پس،دراینمثالوقتیانجنبرای 10ثانیهفیرشود،نتیجهتغییراتدرمومنتمسفینه،
s

⋅ 3 × 106 Kg

و نتیجة تغییرات در سرعت 200m/s ،میباشد .انجنها باید برای ( 2000sتقریباً  33دقیقه)
فعالیت کنند تا تغییر سرعت  40,000m / sرا تولید کنند .بخاطر داشته باشید که سرعت فوق
4 ×10 4 ×10 −3 km
3600 km
km
× = 40
= 144 ×103
) = 144.000 Km hr
1
1 h
h
h
3600

= (4 ×10 4 m s

یک سرعت بسیار بلند است.
تمرین فوق یکی از موارد استفاده از قانون امپولس – مومنتم را بهما نشان داد.
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 :6-4ضربه و تحفظ مومنتم خطی

در فصل قبلی قانون سوم نیوتن را مبنی براینکه برای هر عمل یک عکس العمل مساوی به
آن وجود دارد ،به تفصیل مطالعه نمودیم .قانون سوم نیوتن در حقیقت نتیجهیی از خاصیت
اساسی قوهها در طبیعت است که همیشه به طور جوره باهم (عمل و عکس العمل) واقع
میشوند .وقتی یک جسم باالی جسم دومییک قوه وارد نماید ،جسم دومیقوة مساوی و
مخالف الجهت را باالی جسم اولی وارد میکند .اکنون یکجا ساختن این حقیقت با قانون
دوم نیوتن برحسب مومنتم ما را به قانون تحفظ مومنتم رهنمایی میکند.
اگر هیچ نوع قوهیی باالی یک سیستم وارد نشود ،در آن صورت مومنتم یک سیستم قطع
نظر از هر نوع تأثیرات متقابل بین اجزای آن سیستم ثابت است .جملة باال قانون تحفظ
مومنتم را به طور کامل بیان میکند .از تعریف باال قانون دوم نیوتن را چنین مینویسیم:
=F

KU

ویا

∆P
∆t

∆P = F∆t
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در رابطۀ اخیر  Fقوۀ محصلة عامل باالی جسم ( یا سیستم اجسام) ∆t ،انتروال زمانی که
قوة  Fعمل میکند و  ∆Pنتیجة تغییر مومنتم میباشد .واضحاً اگر  Fصفر باشد ،یعنی اگر
کدام قوة باالی جسم (یاسیستم) عمل نکند ،در آن صورت  ∆Pنیز صفر میباشد ،و این معنی
میدهد که مومنتم ثابت است .اگر تغییر یک کمیت در یک انتروال زمان  ∆tصفر باشد ،در
آن صورت کمیت مذکور در زمان  ∆tثابت میباشد.
قانون تحفظ مومنتم در مطالعة تصادم اجسام بسیار مهم است .فرض میکنیم دو جسم باهم
تصادم میکنند .بیایید به طور مختصر تصادم آنها را توضیح دهیم.
وقتیکه دو جسم در لحظة آغاز تصادم باهم برخورد میکنند ،هر کدام باالی دیگرش یک
قوه وارد میکند که مقدار این دو قوه باهم مساوی بوده و دارای جهتهای مخالف میباشند.
چون این ادعا فقط در لحظة کوچک تصادم صحت دارد .بنابرآن منحنی (قوه – زمان) برای
هر یک از قوهها کام ً
ال یکسان میباشد .و به نتیجه میرسیم که امپولس هر قوه در مقدار
باهم مساوی است .پس تغییرات مومنتم در هر جسم مساوی و جهتهای شان مخالف
میباشد ،در حالیکه تغییرات کلی مومنتم در سیستم دو جسم در نتیجة تأثیرات متقابل
(در عمل تصادم) مساوی به صفر میباشد .به این معنی که مجموع تغییرات در مومنتم
دو جسم قبل و بعد از تصادم دقیقاً مساوی به صفر میباشد .این بیان توضیح میدارد که
مومنتم در تأثیرات متقابل یک تصادم بین دو جسم ثابت بوده و بدون تغییر باقی میماند.
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حالت خاص :نوع تصادم بین دو جسم در شکل ( )6-9نمایش داده شده.
PP
VV00
0 0==m

M
→
V

 -aقبل از تصادم
 -bبعد از تصادم

m

0

m
V0
m+M
V
→

=V
m M

شکل ()6-9
تحفظ مومنتم در تصادم خطی
دو کتله

KU

جسم اولی دارای کتلۀ  mو سرعت  V0با جسم دومیدارای کتلۀ  Mبرخورد میکند و در
نتیجة آن کتلهها باهم یکجا شده و به سرعت  Vبه حرکت خود ادامه میدهند .اکنون بنابر
تعریف میتوانیم بنویسیم:
 = P0 = mVمومنتم قبل از تصادم
			
0
			 = P = (mمومنتم بعد از تصادم
+ M )V
از قانون تحفظ مومنتم P0 = P
ویا:
mV 0 = (m + M )V
m
=V
V0
بنابرآن برای سرعت بعد از تصادم میتوان نوشت:
m+M

AC

تذکر باید داد که ما میتوانیم با داشتن قیمتهای  m، Mو  V0سرعت حاصل شدة V
کتلههای یکجا شده بعد از تصادم را محاسبه کنیم.
شکل ( )6-10یک کتلۀ  mبا سرعت  V0با کتلۀ دومیساکن  Mبرخورد نموده و بعد از
تصادم m ،با سرعت  vو  Mبا سرعت Vدر جهتهای مخالف یکدیگر در حرکت میآیند.
چون مومنتم در این تصادم محفوظ است ،بنابرآن:
mV0 = MV + (−mv) = MV − mv
V0
+ (−mv) = MV
mV
M − mv
m0 =MV
→

 -aقبل از تصادم

V0
→m 

M

v
V
←

→
m
M 
v
V
←

→
m
M 

 -bبعد از تصادم
شکل ()6-10
تحفظ مومنتم در تصادم خطی
(کتلۀ برخورد کننده کمتر از کتلۀ ساکن)
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رابطة فوق به وضاحت بیان میدارد که مومنتم قبل از تصادم مساوی است به مومنتم بعد
از تصادم.
اگر کتلۀ برخورد کننده در یک تصادم روی خط مستقیم ،بزرگتر از کتلۀ ساکن باشد ،در
آن صورت هر دو کتله بعد از تصادم از همدیگر دور شده و در عین جهت در حرکت میآیند.
(در شکل ( )6-11نشان داده شده است).
V
m
→M 
		
 -aقبل از تصادم
				
()6-11
شکل
0

تحفظ مومنتم در تصادم خطی
(کتلۀ برخورد کننده بزرگتر از کتلۀ ساکن)

→ m

V

→M 

KU

 -bبعد از تصادم
				
برای این حالت خاص ،قانون تحفظ مومنتم شکل ذیل را بخود میگیرد:
MV 0 = MV + mv

حالت عمومیتصادم دو کتله روی خط مستقیم در شکل ( )6-12نشان داده شده است.
در این حالت:
v +m v
			  = P = mمومنتم قبل از تصادم Pbefor
V1 + m2V2
			 = Pa = m1مومنتم بعد از تصادم Pafter
از قانون تحفظ مومنتمPb = Pa :
2 2

b

1 1

AC

بنابرآنm1v1 + m2 v2 = m1V1 + m2V2 :

برای کتلههای داده شدة  m1و  m2و سرعتهای معینة  v1و  v2باز هم سرعتهای نهایی
بعد از تصادم v1 ،و  v2خواهند بود .برای قیمتهای معین داده شدة حالت اولی(m1 ،m2،
 v1و  )v2به تعداد بی نهایت ترکیبهایی از سرعتهای نهایی به وجود آمده میتواند .اما برای
تمام قیمتهای اندازه شدة کتلهها و سرعتها صحت معادلة باال و در نتیجه صحت قانون
تحفظ مومنتم در آنها تحقق مییابد.
v2

V2

		

m2

m2

v1

m1

 -aقبل از تصادم

V1

m1

 -bبعد از تصادم
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شکل ()6-12
حالت عمومیتحفظ مومنتم در تصادم
روی خط مستقیم

یک مثال دلچسپ دیگر تحفظ مومنتم در شکل ( )6-13نشان داده شده .دو جسم دارای
کتلههای  Mو  mبه دو طرف یک فنری که تحت فشار قرار گرفته باهم محکم گرفته
شدهاند .لحظهیی که اجسام رها شوند ،قوة فنر آنها را به دو طرف ضربه میزند .اندازة قوة
وارد شده باالی هر یک از دو جسم در هر لحظهیی که قوه عمل میکند کام ً
ال باهم مساوی
و جهتهای قوههای وارد شده باالی کتلهها مخالف همدیگر هستند .بنابرآن امپولس قوهیی
که باالی  Mعمل میکند در مقدار مساوی ،ولی در جهت مخالف با امپولس قوهیی است
که باالی کتلۀ  mعمل میکند .هر کتله در نتیجۀ شوت شدن عین مقدار مومنتم را بهخود
حاصل نموده و جهتهای این مومنتمها مخالف و مجموع آنها صفر است .یعنی چنانیکه
مومنتم قبل از رها شدن صفر بوده ،اکنون نیز مومنتم به همان گونه بعد از رها شدن صفر
است .از مباحثة باال اگر بهاندازههای سکالری مومنتم توجه کنیم ،در خواهیم یافت که آنها
باید باهم مساوی باشند .پس با توجه دوباره به شکل میتوانیم بنویسیم:
فنر فشرده شده

KU

mv = MV

m

.a

M

MV = mv
.b

v

m

M

V

شکل ()6-13
تحفظ مومنتم کتلههایی که توسط
فنر به دو طرف شوت شدهاند.
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این نتیجه همچنان از تطبیق مستقیم (بدون توضیحات باال) قانون تحفظ مومنتم نیز
میتواند بهدست آید که برمبنای آن مومنتم اولی باید مساوی به مومنتم نهایی باشد ،و در
این مثال قسمتهای هر دو مومنتم کام ً
ال صفر هستند.

 :6-5تصادم ارتجاعی

تصادم ارتجاعی چیست و از نگاه فزیک چگونه بررسی میشود؟
تصادم ارتجاعی عبارت از تصادمیاست که در آن قوانین تحفظ مومنتم و انرژی میخانیکی
هر دو صدق نمایند .برای درک بهتر این نوع تصادم ،دو جسم کوچک  Aو  Bرا درنظر
میگیریم طوریکه هر دو جسم برروی یک خط راست محور ( )xحرکت میکنند.
حال این دو جسم را قبل و بعد از تصادم مورد مطالعه قرار میدهیم:
فرض میکنیم که مطابق شکل ( ،)6-14دو جسم  Aو  Bقبل از تصادم به ترتیب دارای
سرعتهای  VAو  VBو بعد از تصادم دارای سرعتهای  VA′و  VB′میباشند.
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y

y

mB
v′ B

mA

mA

mB

)(b

v′ A

vA

vB

x

شکل ()6-14

) (a

x

زمانیکه  V > oباشد ،جسم به طرف راست محور  xو زمانیکه  V < oباشد جسم به طرف
چپ محور  xحرکت میکند.
نظر به قانون تحفظ مومنتم ،در این نوع تصادم ،مومنتم مجموعی سیستم قبل و بعد از
تصادم ثابت باقی میماند پس میتوان نوشت که:
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)m AVA + mBVB = m AVA′ + mBVB′ .................. (1

به همین ترتیب نظر به قانون تحفظ انرژی میخانیکی ،مجموع انرژی حرکی اجسام تصادم
کننده قبل از تصادم و بعد از تصادم نیز با یکدیگر مساوی اند .یعنی:
1
1
1
1
2
2
2
2
)m AVA + mBVB = m AVA′ + mBVB′ ..................(2
2
2
2
2
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در صورتیکه کتله و سرعت هر دو جسم قبل از تصادم معلوم باشند ،با استفاده از رابطة ()1
میتوان کتله و سرعت هر دو جسم  Aو  Bرا بعد از تصادم چنین بهدست آورد:
)m A (VA − VA′ ) = mB (VB′ − VB )...................(3

به همین ترتیب با استفاده از رابطة ( )2برای انرژی حرکی مینویسیم که:
2

2

2

2

)m A (VA − VA′ ) = mB (VB′ − VB ) ................(4

با استفاده از مطابقت الجبری ) ، a 2 − b 2 = (a − b) (a + bرابطة باال را به صورت ذیل نوشته
میتوانیم:
)m A (VA − VA′ ) (VA + VA′ ) = mB (VB′ − VB ) (VB′ + VB ) ..............(5

حال با تقسیم کردن رابطة ( )5بر رابطة ( )3و با فرض  V ′ ≠ V ′و
B

ویا

A

VA + VA′ = VB′ + VB
VA − VB = VB′ − VA′

)VA − VB = − (VA′ − VB′ ) ....................(6
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≠ VB′

 Vداریم که:

B

رابطة اخیر ( ،)6یک رابطة بسیار مهم و جالب است .این رابطه بیانگر این است که در یک
تصادم ارتجاعی ،تفاضل سرعتهای دو جسم تصادم کننده قبل و بعد از تصادم باهم برابر
ولی در خالف جهت یکدیگر هستند.

 :6-6تصادم غیر ارتجاعی

تحقیق کنید

AC

KU

تصادم غیر ارتجاعی چیست؟ چه تفاوتی بین تصادم ارتجاعی و غیر ارتجاعی وجود دارد؟
تصادم غیر ارتجاعی عبارت از تصادمیاست که در آن قانون تحفظ مومنتم صدق نماید ولی
قانون تحفظ انرژی میخانیکی صدق ننماید .صدق ننمودن قانون تحفظ انرژی میخانیکی
در این نوع تصادم به دلیل آن است که مجموع انرژی حرکی و پوتانسیل سیستم ثابت باقی
نمیماند .یعنی در این نوع تصادم ،انرژی میخانیکی ممکن است به انرژی حرارتی ،انرژی
صوتی و یا کار تغییر شکل دهد.
بنابرآن برای تصادمهای غیر ارتجاعی ،تنها
میتوان قانون تحفظ مومنتم را مورد مطالعه
قرار داد .در تصادمهای غیر ارتجاعی ،معموالً
اجسام تصادم کننده بعد از تصادم به همدیگر
شکل ()6-15
چسپیده و با عین سرعت حرکت میکنند.
یکی از مثالهای خوب برای درک بهتر تصادم غیر ارتجاعی عبارت از رقاصة بالستیک
( )Ballistic Pendulumمیباشد ،که توسط آن میتوان سرعت مرمیرا اندازهگیری
کرد.
در گروپهای مختلف طریقة بهدس��ت آوردن س��رعت مرمیرا توسط رقاصة بالستیک تحقیق کنید و نتیجه را به
صنف گزارش دهید.

 :6-7مرکز ثقل

در صنوف قبل با مفهوم مرکز ثقل و اینکه چگونه میتوان مرکزثقل اجسام منظم هندسی را
بهدست آورد ،آشنایی حاصل کردید .اما آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چگونه میتوان
مرکزثقل سیستمیاز اجسام یا ذرات را که برروی یک خط مستقیم قرار دارند بهدست آورد؟
و یا اینکه در چه حالتهایی میتوان مرکزثقل سیستمیاز ذرات یا اجسام را مطالعه نمود؟
برای جواب دادن به سؤاالت باال شکل ( )6-16را درنظر بگیرید در این شکل دو جسم با
کتلههای  mAو  mBوجود دارند که فاصلة هر یک آنها از مرکز محور( xمحور دوران) به
ترتیب عبارت از  xAو  xBمیباشد.
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برای بهدست آوردن مرکزثقل این سیستم که از دو جسم (از دو ذره نمایندهگی میکنند)
X
تشکیل شده است از رابطة ذیل استفاده میشود.
B

XA

m A xcm + mB xcm = m A x A + mB xB

ویا

m1 x1 + m2 x2 m1 x1 + m2 x2
=
m1 + m2
M

A

B

= X cm

شکل ()6-16

در این رابطه  Xعبارت از فاصلة مرکزثقل سیستم از مرکز محور xمیباشد .برای ساده
ساختن رابطة مجموع کتلههای mAو  mBرا با عالمة  Mنشان میدهیم .یعنی:
M = m A + mB
با وضع نمودن قیمت  ،Mرابطة ()1
شکل ذیل را بهخود میگیرد:
cm

= X cm

KU

m1 x1 + m2 x2
M

شکل ()6-17

حال حالتهای مختلف را مورد مطالعه قرار میدهیم:
 - 1در صورتیکه یکی از کتلهها بزرگتر از دیگری مث ً
ال  m > mباشد ،در این حالت
مرکزثقل این سیستم دو جسمی(دو ذرهیی) به جسمینزدیگتر است که دارای کتلة بزرگتر
میباشد.
 - 2اگر تمام کتلة سیستم در یک نقطه مث ً
ال نقطة  Bقرار داشته باشد ،در آن صورت m A = 0
خواهد بود و میتوان نوشت که:
0 × X A + mB X B mB X B
= X
=
=X
= X cm

AC

m1 X 1 + m2 X 2 + m3 X 3 + ....
.......... ..
+ m2 + m
سیستمm1دارای بیشتر
3 +-....3اگر

B

B

A

mB

0 + mB

cm

از دو جسم (ذره) ،تا  nذره باشد ،در چنین حالت بر اساس

=m
رابطة ....
کهM:
توان1 + m
2 +m
نوشت
(+)1م3ی
m1 X 1 + m2 X 2 + m3 X 3 + ....
.......... .........( 2
m X + m2 X 2 + m3 X 3 + ....
m1 + m2 + m3 + ....
X cm = 1 1
M
M = m1 + m2 + m3 + ....
n
mi X i
m X + m2 X 2 + m3 X 3 + ....
∑
X cm = 1 1
i −1
=
X
cm
M
M
n
یm
از ∑ذرات یا اجسام
سیستم
رابطة اخیر یک رابطة کلی برای بهدست آوردن مرکزثقل
iX
i
i −1
میباشد .همین طور برای محور  yنیز به سادهگی میتوان به اثبات رسانید کهX cm =:
M
n

∑mY

i i

i −1

M
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= Ycm

= X cm

خالصة فصل ششم
 در مبحث مومنتم خطی و امپولس دو اصل (امپولس -مومنتم) و (تحفظ مومنتم خطی)به نام قوانین یا قاعدههای اساسی یاد شدهاند.
 امپولس یا ضربه یک کمیت وکتوری بوده و عبارت از حاصل ضرب قوه در زمان میباشد.I = Fav ⋅ ∆ t

 امپولس با درنظرداشت قانون دوم نیوتن در حقیقت عبارت از  ∆ Pمیباشد ،یعنی:I = Fav ⋅ ∆ t = ∆P

KU

 مومنتم خطی یک جسم با کتلة  mو سرعت  vعبارت از  P = mVمیباشد. مومنتم یک کمیت وکتوری و هم جهت با وکتور  vمیباشد.در سیستمیمتشکل از چندین جسم ،مومنتم خطی کل سیستم عبارت از مجموعمومنتمهای هر یک از اجسام به صورت جداگانه میباشد .یعنی:
n

P = P1 + P2 + P3 + ..........= ∑ Pi
i −1

AC

 مومنتم با درنظرداشت قانون دوم نیوتن عبارت از  ∑ F = ∆∆Ptمیباشد ،یعنی مجموع قوههایوارد شده بر جسم مساوی به تغییر مومنتم نظر به زمان میباشد.
 تحفظ مومنتم برای یک جسم زمانی بر قرار است که مجموع قوههای وارد شده برجسممساوی به صفر باشد.
 تصادم ارتجاعی عبارت از تصادمیاست که در آن قوانین تحفظ مومنتم و انرژی میخانیکیهر دو صدق مینمایند.
 در تصادم ارتجاعی ،تفاضل سرعتهای دو جسم تصادم کننده قبل و بعد از تصادم به یکاندازه ولی در خالف جهت یکدیگر هستند.
 تصادم غیرارتجاعی عبارت از تصادمیاست که در آن قانون تحفظ مومنتم صدق نموده،ولی قانون تحفظ انرژی میخانیکی صدق نمینماید.
 برای بهدست آوردن مرکزثقل سیستمی از اجسام یا ذرات از رابطههای ذیل استفادهمیشود.
n

n

i

∑m X
i

M

i −1

=  ⇒ X cmنظر به محور x
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∑ miYi
i −1

M

=  ⇒ Ycmنظر به محور Y

سؤال های فصل ششم

∆t

∆t

KU

 - 1مومنتم یک جسم عبارت از حاصل ضرب  ----------و  ------------جسم
میباشد.
 - 2با در نظرداشت قانون دوم نیوتن مجموعة قوههای وارده بر یک جسم عبارت از نسبت
 ---------بر  ----------میباشد. - 3امپولس عبارت از تغییرات  --------------است.
 - 4درتصادمهای ارتجاعی ،تفاضل سرعتهای دو جسم تصادم کننده قبل و بعد از تصادم با
یکدیگر  ------------ولی در  -------------جهت یکدیگر هستند.
 - 5کدامیک از گزینههای ذیل واحد اندازهگیری امپولس میباشد.
ج)  N ⋅ mد)
الف)  Nب)
N ⋅s
N s
 - 6کدامیک از گزینههای ذیل مساوی به قوة مجموعی عمل شده بر روی جسم
میباشد.
∆E
د) m ⋅ ∆v
الف)  ∆Pب)  wج)

AC

 - 7اگر مومنتم دو جسم یکسان باشد ،درنتیجه انرژی حرکی با کتله ،یکی از رابطههای
ذیل را دارد.
الف) مستقیم ب) معکوس ج) رابطهیی ندارد د) متناسب با یکدیگر
 - 8تصویر ذیل تصادم بین دو موترک البراتواری را نشان میدهد که به ترتیب دارای
کتلههای  4kgو  8kgمیباشند .بعد از تصادم ،موتر  Aبا سرعت  1m/sبه طرف عقب و
موتر  Bبا سرعت  2m/sبه طرف جلو حرکت میکند .بر اساس این اطالعات ،کدام یک از
گزینههای ذیل درمورد مومنتم و انرژی حرکی صدق میکند؟
قبل از تصادم

بعد از تصادم
vt′ = 2.0m.s

الف:

ب:
ج:
د:

vc′ = 1.0m.s

mt = 8.0kg

mc = 4.0kg

vt = 0 m.s

vc = 3.0m.s

انرژی حرکی

مومنتم

تحفظ صورت گرفته

تحفظ صورت گرفته

تحفظ صورت نگرفته

تحفظ صورت گرفته

تحفظ صورت گرفته

تحفظ صورت نگرفته

تحفظ صورت نگرفته

تحفظ صورت نگرفته
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 - 9در شکل ذیل اگر قوة اصطکاک در مقابل هر کیلوگرام  0.25نیوتن باشد و جسم از حال
سکون به حرکت درآید ،پس از چند ثانیه مومنتم آن به  5Kg m sمیرسد؟
د)  3.2ثانیه
ج)  1.6ثانیه
الف)  1.25ثانیه ب)  2.5ثانیه
F = 4N

8 kg

 - 10محور عمودی ( ،)yگراف ذیل مومنتم  pو محور افقی ( ،)xزمان  tرا برای یک سفینة
فضایی نشان میدهد .کدام یک از گزینههای ذیل عبارت از میل خط میباشد.
p

الف)کتلۀ سفینه

ب) سرعت سفینه

		
t

AC

KU

د) کار اجراء شده برروی سفینه
ج) قوة مجموعی که برروی سفینه عمل میکند
2
 - 11جسمیتحت قوة ثابت  5Nاز حال سکون با شتاب  1.5 m sبه حرکت در میآید ،پس
از  6ثانیه مومنتم جسم چند  Kg m sمیشود؟
ج) 22.5
ب) 30
الف) 20
د) 45
 - 12چه چیز باید باالی یک جسم تطبیق شود تا سرعت و یا حالت آن را تغییر دهد.
 - 13امپولس قوه را تعریف کنید.
 - 14مومنتم جسمیدارای کتلۀ  mرا که به سرعت  vدر حرکت است تعریف کنید.
 - 15قانون تحفظ مومنتم خطی را بیان نمایید.
 - 16شرح دهید که چطور قوانین (امپولس – مومنتم) و (تحفظ مومنتم) قوانین نیوتن را
تعقیب میکنند.
V
m
→m1 
2
v1
- 17در شکل ، V = 2 cm s ، m1 = 5 gr ، m2 = 10 gr ،و v1 = 25 m s
V
اند .سرعت اولی کتلة دومی  v2و کتلۀ  Mرا حساب کنید.
m M

0

 - 18مختصرا ً تحفظ مومنتم را در یک تصادم دو جسم که به روی یک خط مستقیم در
حرکت اند شرح دهید.
 - 19یک امپولس  300 N ⋅ sباالی جسمیکه کتلۀ آن  2kgاست وارد میشود ،تغییر در
سرعت این کتله را تعیین کنید.
 - 20جسم دارای کتلۀ  10grدارای سرعت  10m/sمیباشد .اگر امپولس 1000dyne ⋅ s
باالی این کتله وارد شود ،سرعت آخری کتله را حساب کنید.
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- 21یک طفل با کتلۀ  21kgباالی یک بایسکل کوچک با کتلۀ  5.9kgسوار و با سرعت  4.5m/sدر
سمت شمال شرق در حرکت است.
 .aمومنتم مجموعی طفل و بایسکل چند است؟
 .bمومنتم طفل چقدر است؟
 .cمومنتم بایسکل را حساب کنید.
 - 22یک توپ فوتبال با کتلۀ  0.5kgبا سرعت  15m/sبه طرف شمال شوت میشود .یک شخص ساکن
در زمان  0.02sآن را گرفته و متوقف میسازد .کدام قوه از طرف گیرنده باالی توپ وارد شده است؟
 - 23کتلة هر توپ کریکت  0.5kgاست .اگر توپ سبز رنگ به سرعت  12m/sبا توپ آبی رنگ که ساکن
است برخورد کند( ،فرض میکنیم که درطول زمان بازی ،توپها به روی سطح بدون اصطکاک حرکت
میکنند) سرعت نهایی توپ آبی رنگ را در هر یک از حاالت ذیل دریابید.
 .aتوپ سبز رنگ بعد از برخورد با توپ آبی متوقف میشود.

دهدv = 2 m .
 .bتوپ سبز بعد از تصادم به حرکتش با سرعت  v′ = 5 mدر عین جهت ادامه می s
M
1
s
v
=
2
m
s
را
ها
ن
آ
و
نموده
ترسیم
 - 24اشکال مناسب را برای تمرینهای ذیل
m
M
V
a
حل کنید.

m
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m MV

 .aفرض کنید که کتلۀ  mدر شکل ( )aیک واگونی است با کتلۀ
 600kgو کتلة  Mواگون دیگری با کتلۀ  900kgباشند .سرعت
برخورد کتلۀ  2 m s ،mویا (  ) 7.2 Km hمیباشد .سرعت واگونها را بعد
از تصادم آنها که باهم یکجا میشوند محاسبه کنید( .جواب) 0.8 m s :
v 1 = 20 m s
 .bفرض کنید در شکل ( m )bکتلة یک توپ تینس با کتلۀ  20grو
M
m
توپ
 Mکتلۀ یک توپ والیبال با کتلۀ  500grباشند ،اگر سرعت اولی
v 1 = 20 m s
M
m
تینس  20m/sو سرعت نهایی آن بعد از تصادم  10m/sدر جهتی که
V
v 2 = 10 m s
M
در شکل مشاهده میشود باشد .سرعت توپ والیبال را دریافت کنید.
m
V
v 2 = 10 m s
(جواب)3m/s :
M
m
b
صورتیکه
 .cدر شکل فوق ( )bفرض کنید که  Mیک سکۀ 10گرامیو  mسکۀ  5گرامیباشد .در b
 V1 = 2 m sو  V2 = 1 m sباشند ،قیمت  vرا تعیین کنید( .جواب) 50 cm :
a

m M

AC
s

 - 25یک تشله با کتلۀ  0.015kgکه به طرف راست با سرعت  22.5cm/sروی سطح بدون اصطکاک لول
میخورد ،با تشلهیی که با کتلۀ  0.015kgکه به طرف چپ با سرعت  18cm/sحرکت میکند ،یک تصادم
ارتجاعی میکند .بعد از تصادم ،تشلۀ اولی به سرعت  18cm/sدر حرکت میآید .سرعت تشلۀ دومیرا بعد
از تصادم دریافت نمایید.
 - 26یک موتر با کتلۀ  500kgبه سرعت  15m/sبه طرف جنوب با الری  4500kgکه در مقابل یک اشارة
ترافیکی متوقف است تصادم میکند .موتر و الری با هم چسپیده و بعد از تصادم یکجا باهم در حرکت
میآیند .سرعت نهایی کتلۀ مجموعی موترها را دریابید
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فصل هفتم

ستاتیک سیالها (سکون نسبی سیالها) Static Fluids

AC
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چرا قاعدة بندهای آب را نسبت به قسمتهای باالیی آن ضخیم
تر میسازند؟
برک مایعی ،در مصونیت یک موتر چه اهمیتی دارد؟
این فصل شما را کمک خواهد کرد تا سیالها را در حال سکون
وقوههایی را که توسط آنها به وجود میآید ،بیاموزید .همچنان
مفاهیم فشار ،قوههای صعودی و غیره را با اجرای تجارب و
فعالیتهایی که میتواند مهارتهای علمی و دانستنیهای
مفید دربارة خواص سیالها به شما آماده بسازد ،فرابگیرید و
در نتیجه شما خواهید توانست به سؤالهای مطرح شده و به
سؤالهای دیگر جواب بدهید و بر اساس مباحثه و مناقشه در
این فصل قادر خواهید شد تا:
 سیال را تعریف کرده بتوانید. فشار وارده توسط سیالها را توضیح داده بتوانید. رابطه بین فشار مایع در یک نقطه ،کثافت آن ،عمق یک نقطةمایع و شتاب جاذبهیی را دریافت کرده بتوانید.
 تحلیل نموده بتوانید که چطور فشار اتموسفیر نظر به عمقتغییر میکند.
 قانون پاسکال را شرح دهید. نشان داده بتوانید که چطور از مونومتر برای اندازهگیری فشارسیالها در محفظههای بسته استفاده به عمل میآید.
 رابطه بین فشار و قوه صعودی سیالها را تشریح کردهبتوانید.
 مسألههای ریاضی را با استفاده از قوانین فشار ،پاسکال وارشمیدس حل کرده بتوانید.
 غرق شدن یا شناور بودن یک جسم در سیال را پیشبینیکرده بتوانید.
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 :7-1سیالها

فشار سیالها
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مالیکولهای اجسام در حالت مایع با قوههای ضعیف اتصاق (چسپندهگی) با هم بسته
هستند .آنها مقید به موقعیتهای ثابت نبوده ،بلکه با لغزیدن روی یکدیگر آزادانه از یک
موقعیت به موقعیت دیگر تغییر مکان میکنند .بنا ًء مایعات حجم معینی داشته و میتوانند
روان باشند و شکل ظرفی را که به آن ریختانده میشوند به خود بگیرند.
همچنان مالیکولهای مایعات با هم نزدیک بوده و در برابر قوههای فشار دهنده مقاوم
هستند .چنانچه مایعات عم ً
ال غیر قابل تراکم میباشند.
در حالت گاز ،ذرات از همدیگر بسیار فاصله داشته و قوههای اتصاق یا چسپندهگی بین آنها
آنقدر کوچک است که قابل صرف نظر میباشد .بنابر آن آنها نسبت به مالیکولهای مایعات
بیشتر آزادانه به فاصلههای دور از همدیگر حرکت کرده میتوانند و دارای حجم معین و
شکل معین نیستند ،به هر سو انتشار میکنند و به آسانی متراکم میشوند.
چون هم مایعات و هم گازات با مقاومت کم شان در برابر فشار تغییر شکل میدهند و توانایی
سیالیت را دارند ،به همین سبب است که آنها را به نام سیالها  1یاد میکنند.
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چنانچه شما میدانید فشار در هر نقطة سیال در ظرف عبارت از مقدار قوة عمودی وارده
باالی واحد سطح است که میتواند چنین ارایه گردد:
قوه
= فشار
سطح
و یا با ارایة سمبولها  P = F :است.
A

نیوتن
واحد فشار در سیستم اندازهگیری  SIعبارت از پاسکال ( )Paبوده و مساوی به
مترمربع
میباشد .يا N
m2

مثال:
فشار وارده توسط یک کتابی که دارای مساحت  0.16mو وزن آن  8Nمیباشد ،چند است؟
حساب کنید.
2

حل:
مرحلة ( :)1معلومات ذیل داده شدهاند:
F = 8N

2

A = 0.16m

F
مرحلة ( :)2معادله فشار را ? = P
بنویسید.
=P
A
 1کلمة سیال مفهوم توانایی برای جریان یافتن را میرساند و بنابرآن این کلمه همزمان در مایعات و گازات به کار رفته است.
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مرحله ( )3با وضع نمودن قیمتهای داده شده مساحت و قوه ،قیمت  Pرا حساب کنید.
(کمک :وزن عبارت از اندازة قوة جاذبه است) ،یعنی:
8
N
= 50Pa

m2

= 50

0.16

=P

سؤالها

 .1فشار وارد شده توسط کانتینری که دارای وزن  6000Nو مساحت قاعدة  3m 2میباشد ،چند است؟
دریافت نمایید.
 .2وزن تخته سنگی را دریابید که دارای مساحت  12m 2بوده  25Paفشار را بر زمین وارد میکند.

 :7-2اندازهگیری فشار مایع

AC
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وقتی در یک حوض آب بازی در تحت آب شنا مینمایید،
فشار آب را در پردههای گوش تان احساس کرده میتوانید.
سبب این فشار چیست؟ به سادهگی میتوان گفت که سبب
این فشار ،وزن آب باالی بدن شما است که شما را به سمت
مقابل تیله میکند .شکل ( )7-1یک جسم غوطه شده در
شکل ()7-1
ظرف پر از مایع را نشان میدهد.
مایع قوهها را باالی جسم و جدارهای ظرف وارد میکند .قوهها باالی هر نقطة سطح جسم
و جدارهای ظرف به طور عمود وارد میگردند.
فعالیت :آب چگونه باالی اجسام فشار وارد میکند؟
مواد ضروری :خریطة پالستیکی ،سنجاق و آب
طرزالعمل:
 - 1خریطه را از آب پرکنید.
 - 2خریطه را به شدت فشار دهید و با عجله آن را از چندین نقطه با سنجاق سوراخ نمایید.
 - 3مشاهدات تان را یادداشت نمایید.
 - 4با گروپ تان روی مشاهدات یادداشت شده مباحثه کنید.
 - 5نتیجهگیری شما از اجرای این فعالیت چیست؟
شکل ()7-2

ش��ما دیدیدکه آب از س��وراخهای سطح خریطه در تمام س��متها به طور عمودی فواره میکرد .این
معنی میدهد که فشار در تمام جهتها در هر نقطة سطح عمود است.
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چطور مقدار فشار آب نظر به عمق آن فرق میکند؟
جواب این سؤال را با اجرا نمودن فعالیت ذیل به دست آورده میتوانید.

KU

فعالیت :فشار و عمق
مواد ضروری :قطی حلبی دراز ،موم یا خمیره سوراخ کن و آب
طرزالعمل:
 - 1یک طرف قطی را مطابق ش��کل از س��ه جای آن به طور مساوی سوراخ
کنید
 - 2سوراخها را توسط خمیره یا موم بسته کنید.
شکل ()7-3
 - 3قطی حلبی را از آب پرکنید.
 - 4سوراخها را باز کنید.
 - 5مشاهدات تان را یادداشت کنید.
 - 6سؤالهای ذیل را با گروپ تان جواب بدهید.
• از کدام سوراخ آب تیز تر و به شدت بیشتر فواره میکند؟
• در کدام سوراخ فشار بیشتر است؟

از فعالیت انجام شده میتوان نتیجه گرفت که فشار آب با زیاد شدن عمق ازدیاد مییابد.
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رابطه بین فشار و عمق در یک نقطة معین مایع
یک مایع دارای کثافت  ρو در حالت سکون را به داخل
یک ظرف سر باز مطابق شکل ( )7-4در نظر میگیریم
 .هر گاه بخواهیم فشار مایع را در نقطة  Cداخل مایع،
جایی که ارتفاع و یا عمق مایع در آن نقطه  hاست به
دست میآوریم.

F2 = P0 A

w = mg

F1 = PA

C

شکل ()7-4

ظرف پر از مایعی را در نظر بگیرید که یک مکعبی به ارتفاع  hو مساحت قاعدة  Aدر آن
غوطه ور باشد .ارتفاع این مکعب نمونه ،برابر است به عمق نقطة  Cاز سطح آب (. )h
بیایید قوههای عامل باالی سطوح باالیی و پایینی این مکعب فرضی را مطالعه نماییم.
این قوهها سه نوع اند:
 - 1وزن مکعب نمونه (w = mg = ρVg = ρghA ،)w
 - 2قوة صعودی () F1که توسط فشار مایع به قاعدة مکعب وارد میشودF1 = PA .
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قوة () F2که توسط فشار اتموسفیر باالی سطح باالیی مکعب از باال به پایین عمل میکند.
با تطبیق قانون دوم نیوتن باالی این مکعب نمونه (مایع ساکن و در حالت تعادل است):

∑F = 0

بنابرآن PA − ) P0 A + ρghA ) = 0 :

لذا:

P = p0 + ρgh

p − p0 = ρgh = pG

AC

مثال:
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ويا
 Pفشار مطلقه بوده و  PGبه نام فشار داخلی سیال نظر به عمق نامیده میشود فشار مطلقة
 Pدر عمق  hدر سطح پایینی مایع ظرف سر باز بزرگتر از فشار اتموسفیر بوده و مقدار آن
(  ) ρghمیباشد .از آنچه در رابطه مطالعه نمودیم نتایج ذیل را به دست آورده میتوانیم:
 - 1فشار در هر نقطة داخل مایع ،خطی عمل نموده و متناسب به عمق و کثافت مایع
میباشد.
 - 2فشار در تمام نقاط عین عمق مایع یکسان میباشد.
 - 3شکل ظرف باالی فشار تأثیری وارد نمیگذارد.

یک آب باز ،در عمق  400mدر تحت بحر به طور افقی شنا میکند .هرگاه کثافت آب بحر
 P0 = 1.01 × 10 5 Pa ، 1.025 ×103 kg3و  g = 9.8 m 2باشد ،حساب کنید:
m

sec

 - 1فشار داخلی  PGرا در این عمق.
 - 2فشار متوسط را در این عمق.
 - 3مجموع قوههای وارده باالی جسم شنا کننده توسط آب را در صورتی که مساحت جسم
شنا کننده  0.8m2باشد.
حل:
-1

PG = ρgh
PG = 1.025 ×10 3 × 9.8 × 400
PG = 4.018 ×10 6 Pa
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-2

( P = P0 + PGفشار متوسط)

P = 1.01× 10 5 Pa + 4.018 × 10 6 Pa
P = 4.119 × 10 6 Pa
-3

F
⇒ F = P× A
A
F = 4.119 ×106 × 0.8
=P

 :7-3فشار اتموسفیر

F = 3.2952 ×106 N

AC
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زمین توسط یک قشر نایتروجن ،آکسیجن و گازات دیگر احاطه گردیده است که بهنام
اتموسفیر یاد میشود .ضخامت قشر اتموسفیر از سطح زمین تا طبقة باالی آن تقریباً به
 150kmمیرسد .در حدود  80%گازات اتموسفیر در ارتفاع  10کیلومتری سطح زمین
موقعیت دارند .فشار در قسمت باالیی اتموسفیر به صفر نزدیک میشود.
چناچه میدانید فشار در هر نقطة اتموسفیر مساوی به وزن ستون هوایی است که طول آن از
همان نقطه تا قسمت باالیی اتموسفیر بوده و باالی واحد سطح در همان نقطه وارد میشود.
بنابرآن فشار با ازدیاد ارتفاع از سطح زمین ،تناقص مییابد.
اکنون ببینیم چطور میتوانیم فشار اتموسفیر را اندازهگیری کنیم؟
به این منظور ما از بارومتر (فشار سنج) توریچلی ( )Torricelliکه در سال  1643میالدی
اختراع گردیده استفاده میکنیم.

در شکل ( ،)7-5تیوب شیشهیی طویلی را به طول تقریباً یک متر
و مساحت قاعدة  1cm2میبینید که یک انجام آن بسته میباشد.
P=0
بخار سیماب
وقتی آن را از سیماب ( )Hgپر نموده و بعد به طور معکوس در یک
ظرف پر از سیماب قرار دهیم در آن صورت  Pa = Pbاست،
تیوب شیشهیی
پسP0 = ρ Hg gh :
در سطح بحر و تحت شرایط معیاری تعجیل جاذبة زمین و حرارت
صفر درجة سلسیوس ،ارتفاع ستون سیماب  76cmبوده و فشار
Hg
A B
اتموسفیر باالی این ستون سیماب یک اتموسفیر ( )1atmمیباشد.
شکل ()7-5
ارتفاع ستون سیماب به g ،ρو فشار اتموسفیر تعلق دارد.
بنا ًء کثافت ( ) ρبا تغییرات حرارت و شتاب جاذبهیی زمین ( )gبا تغییرات ارتفاع از سطح بحر تغییر
میکند .تمام فشار سنجهای( )barometersدقیق با ترمومتر و جدول یا چارتهای معلوماتی
دقیق یک جا ساخته میشود.
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معلومات اضافي
بعضی موضوعاتی را که الزم است بدانیم:
هرقدری که غواص (شنا کننده) در عمق آب بحر فرو
میرود ،فشار باالی بدنش ازدیاد مییابد و فشار زیاد
شده تنفس را برای غواص بسیار دشوار میسازد و از
همین سبب است که غواصان برای رفع این مشکل
از تنظیم کنندههای فشار استفاده میکنند.
شکل ( :)7-6لباسهای خاص غواصان ،فشار
خارجی از طرف آب را تا عمق  610mدر تعادل
نگهمیدارد و عمل تنفس را آسان میسازد.

KU
شکل ()7-6

آیا سمت جاری شدن سیال را تعیین کرده میتوانید؟
برای جواب دادن به این سؤال فعالیت ذیل را عم ً
ال تجربه کنید.
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فعالیت

تفاوت فشارها و جریان یافتن سیال
مواد ضروری :قطره چکان ،پیاله و آب
طرزالعمل:
 - 1برای هر دو شاگرد یکدانه قطره چکان پالستیکی و یک پیالة کوچک
آب بدهید.
 - 2از آنه��ا بخواهید تا در ب��ارة چگونه گی کار قطره چکان یک پارگراف
بنویسند.
 - 3توضی��ح بدهید که چرا آب در قطره چ��کان باال میرود؟ و چرا آب را
میتوان با فشار از قطره چکان خارج ساخت؟
هر دو پرس��ش بر اس��اس این حقیقت که سیالها از س��احة فشار بلند به
ساحة فشار پایین جریان پیدا میکنند ،تشریح شود.

شکل ()7-7
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تغییر فشار باالی جسم شما

حل:
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به جسم شما چه واقع میشود وقتی که در فشار اتموسفیر تغییر وارد شود؟
نتر یا بلن دتر بروید ،باید خود را با فشار اتموسفیر عیار نمایید
هرگاه به یک سفر به نقاط پایی 
تا تعادل فشار داخلی و خارجی بدن برقرارگردد .ممکن تجربه کرده باشید که هنگام سفر
در مناطق مرتفع و یا پایین گوشهای شما صدا میکند و سبب این است که در کیسههای
فضایی هوای ماحول گوش ،تغییرات فشار به وجود آمده و پرده گوش تان را متأثر میسازد.
مثال:
 -aفشار یک اتموسفیر را در صفر درجة سلسیوس و تعجیل معیاری جاذبة زمین در سطح
بحر حساب کنید در صورتی که:
m
kg
g
=
9
.
80666
و
باشد.
ρ
=
13595
Hg
kg 
sec 2
m3
ρ Hg = 13595 3
P0 = ρ ⋅ g ⋅ h

P0 = 13595 × 9.8066 × 0.76
kg ⋅ m ⋅ m
m3 ⋅ s 2
P0 = 1.013 × 105 Pa
P0 = 101324.372

AC

m 

m 
g = 9.80666 2 
s

h = 76cm = 0.76m


? = P0

ρ 0 = 1atm

 -bقوه وارده باالی مساحت 2m2را در سطح بحر حساب نمایید.
وزن  20تن ≈  P0 = F ⇒ F = 1.013 ×105 × 2 = 2.026 ×105 Nدیده شد که این قوه یک
A
قوة عظیم است.
سؤالهای مفهومی:

 - 1با توجه به شکل بگویید که چرا شما چنین فشار عظیم و کوبنده
را احساس کرده نمیتوانید؟
 - 2چرا کابینهای طیاره باید دارای فشار هوای تنظیم شده باشد؟
 - 3چه واقع میشود وقتی که با یک نیچه ،آب میوه مینوشید؟ شرح دهید.
 - 4چرا فشار در قاعدة یک حوض عمیق نسبت به فشار در قاعدة یک
جهیل بزرگ کم عمق بیشتر است؟
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فشار اتموسفير

 :7-4اندازهگیری فشار در مایعات محصور شده
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برای اندازه کردن فشار باالی مایعات محصور شده میتوانیم از یک آله که به نام فشار سنج
یاد میشود استفاده کنیم.
دو نوع فشار سنج وجود دارد .یکی فشار سنج نل  Uمانند دهن باز که آن را مونومتر U
شکل( )U shape monometerو نوع دوم آن را مونومتر بوردن ()Bourdon- type
مینامند.
 - 1مونومتر دهن باز:
این نوع مونومتر از یک نل  Uمانند شیشیهیی ساخته شده که در داخل آن مایع قرار دارد .یک
انجام آن باز و انجام دیگر آن به سیستمی(تانک) که فشار ( )Pآن را اندازه میکنیم وصل شده
است .فشار مایع در قاعدة ستون چپ مساوی است به  ، P + ρgy1در حالیکه فشار در قاعدة
ستون راست مایع P0 + ρgy 2 ،میباشد ρ .عبارت از کثافت مایع مونومتر میباشد .از آنجا که
در هر دو فشار تعریف شده مربوط میشوند به عین نقطه ،بنابر آن میتوان نوشت:
P + ρgy1 = p0 + ρgy 2

P2 = P0

P − P0 = ρgh

فشار  Pگاز

h

AC

شکل ()7-8

y2

) P − P0 = ρg ) y2 − y1

P1 = P

y1

چناچه میدانید که ( )P-P0به نام تفاوت فشار نظر به عمق بوده و این فشار متناسب به فرق
ارتفاع ستونهای مایع میباشد.
مثال:
یک نل  Uمانند شیشهیی قسماً از آب پر شده است ،مایع دیگری که با آب مخلوط نگردیده
به یک انجام نل عالوه شده تا این مایع در فاصلة  dباالی سطح فوقانی آب در ستون دیگر
نگهداشته شود.
Pa

دریافت کنید

l+d =h

 - 1نسبت بین کثافت مایع و کثافت آب را.
 - 2اگر ارتفاع ستون مایع  20cmو  d=8cmباشد ،کثافت
مایع را پیدا کنید.
شکل ()7-9

Ph

مایع

B
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آب

d

Pa
Pa

l

A

حل:
 ، Pa = Ph - 1زیرا در عین سطح افقی قرار دارند .بنابرآنP0 + ρ g )d + l ) = P0 + ρ w gl :
در رابطه  ρ Lکثافت مایع و  ρ wکثافت آب را نشان میدهد .بعد از ساده ساختن رابطة فوق
داریم:
)ρ L g ) d + L
ρω ⋅ g ⋅ L
ρL
l
L

l+d

=

ρw

⇒

) ρω g ) d + L

=

) ρω g ) d + L

ρL
12
kg
=
⇒ ρ L = 600 3
1000 20
m
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 - 2چون:
مثال:
یک مونومتر دهن باز به یک تانک گاز وصل گردیده است.
سطح سیماب در ستون راست مانند شکل ( 0.39m ،)7-10بلند تر نسبت به سطح ستون طرف
چپ مونومتر قرار دارد .هرگاه یک مونومتر ،ارتفاع ستون سیماب را  0.75m-Hgنشان دهد:
 -aفشار مطلقة گاز چند است؟ جوابها را به نیوتن بر متر مربع(  ) Nو اتموسفیر(  ) atmارایه
m2
دارید.
 -bفشار داخلی گاز نظر به عمق ( )PGرا محاسبه نمایید.
حل:
 -aفشار مطلقة گاز ( )Pgasعبارت از فشاری است که به سطح باالیی ستون طرف چپ
سیماب وارد میشود و این فشار مساوی است به فشار وارده در عین ارتفاع افقی در ستون
طرف راست سیماب .بنابرآن:
Pgas = P0 + PHg = 0.75 + 0.39 = 1.14m − Hg

بنابرآن:
N
و
m2

1atm
0.76

شکل ()7-10

= 1atm = 0.76mHg ⇒ m − Hg

1.14
= 1.5atm
o.76

= Pgas

h = 0.39 m

Pgas = 1.5 ×1.013 ×105 Pa = 1.5195 ×105

 -bفشار داخلی گاز ( )PGچنین به دست میآید:
0.39
N
= 0.513 = 0.538 ×105 2
0.76
m

ستون سیماب تفاوت فشارها
× 1atm
ستون سیماب یک اتموسفیر

N
m2

P0

0.39mHg
× 1atm
0.76mHg

= × 1atm

PHg

Patm

=P

Hg

= ( PGفشار داخلی گاز)
= PG
5

PG = 0.513 ×1.013 ×10 Pa = 0.519669 ×105 Pa = 5.2 ×10 4
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فشار گاز

 )2آلة فشار سنج نوع بوردن:
از این آله نسبت به مونومتر مایعی (مونومتر  uمانند) برای مقاصد مختلف به آسانی و راحتی
بیشتر استفاده میکنند .این مونومتر از یک تیوب برنجی هموار ساخته شده که یک انجام
آن بسته شده و به شکل دایرهیی کج شده است .انجام بستة آن توسط یک گیرا و چرخ
کوچک دندانه دار به یک عقربه که روی یک صفحة مدرج حرکت میکند وصل گردیده
است ،شکل ( .)7-11این مونومتر چگونه کار میکند؟
انجام باز تیوب به آلهیی که فشار در آن اندازهگیری میشود وصل گردیده  .وقتی که فشار
در انجام تیوب هموار وارد میشود ،تیوب به آهستهگی خود را راست میکند و در نتیجه
حرکت انجام باز نل (که با عقربه اتصال دارد) ،عقربه حرکت میکند.
حرکت عقربه باالی
صفحة درجه دار

KU
محور

فشارگاز

تیوب هموار برنجی

گیراها
مونو میتر بور ُدن

شکل ()7-11
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 :7-5انتقال فشار در سیالها (قانون پاسکال)

شکل ( )7-12یک سیال را در یک سلندری نشان میدهد که از مایع پر شده و دارای یک
پستون میباشد .توسط این پستون میتوان فشار داخلی سلندر را تغییر داد .فشار در هر نقطة
داخل مایع به طور مثال نقطة ( )bتوسط معادلة  P = P0 + ρghحساب شده میتواند.
بیایید فشار داخلی را به قدر  ∆Poزیاد نماییم .در این صورت قیمت  Pنیز به اساس رابطة
باال تزاید مییابد .این نتیجه توسط پاسکال ()Blaise Pascal 1623-1662
اعالن شد که به نام قاعدة پاسکال یاد میشود .فشاری
F
P0
که باالی یک مایع محصور شده تطبیق میشود،
پستون
بدون اینکه در مقدار آن کاهش صورت بگیرد به تمام
قسمتهای مایع و جدارهای ظرف انتقال مینماید.
پاسکال آلة مضاعف کنندة قوه را اختراع نمود که
به نام شکنجة آبی پاسکال یاد شده و موارد تطبیق
مهمیدر تکنولوژی مودرن دارد.
شکل ()7-12
180

h
h

B
B

سلندر

مايع

شکنجة آبی ()Hydraulic press

اساساً شکنجة آبی از دو سلندری ساخته شده که از مایع غلیظ پر گردیده و توسط پستونهای
متحرک سطوح باالیی آنها مسدود شده که در شکل ( )7-13نشان داده شده .پستون
بزرگتر دارای مساحت ( )Aو پستون کوچک دارای مساحت ( )aمیباشد.
شکنجة آبی چگونه کار میکند؟
 - 1وقتی شما یک قوة کوچک ( )fرا باالی پستون کوچک وارد نمایید .فشار وارد شده
 P = fباالی سطح مایع (تیل) از طریق نل ارتباطی به پستون بزرگ انتقال میکند.
a

F

f

شکل ()7-13

KU

مساحت ( )aپستون کوچک

Pa

تیل

PA

 - 2چون فشار در سطح هر دو پستون مساوی است .بنا ًء:

مساحت ( )Aپستون بزرگ

f F
A
×= ⇒F= f
a A
a

=P
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رابطة اخیر نشان میدهد که شکنجة آبی یک آلة مضاعف کنندة قوه با فایدة میخانیکی
خیالی مساوی به  aAمیباشد .چوکیهای سلمانی ،چوکیهای داکتر دندان ،جکهای موتر
و برکهایهایدرولیکی همة آنها وسایلی هستند که با استفاده از قاعدة پاسکال ساخته
شدهاند .شما میتوانید یک فعالیت شگفت آوری را توسط تطبیق قاعدة پاسکال اجرا نمایید.
فعالیت ذیل را انجام دهید.
فعالیت :حرکت شگفت آور یک آب بازک (بوتل کوچک) در ظرف آب

م�واد ض�روری :بوتل اس��توانهیی کوچک به طول  8الی  10س��انتی متر ،مرتبان شیش��هیی طویل و پردة رابری
ارتجاعی (قطعة پوقانة قیچی شده) ،آب و یک عدد تشله.
طرزالعمل:
 - 1مرتبان را خوب از آب پر کنید.
 - 2بهاندازهیی در بوتل کوچک آب بیندازید تا این که در سطح آب قرار گرفته و هنگام فرورفتن در داخل مرتبان
در آن شنا کند.
 - 3تشله را به وسط پردة رابری مطابق شکل بسته نموده
و پرده را به لبة فوقانی مرتبان محکم کنید.
شکل ()7-14
 - 4پرده را از تشله گرفته فشار دهید و بار دوم باال کش کنید.
مشاهدات خود را یادداشت کنید و آن را شرح دهید.
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تزاید فشار هوا در سطح فوقانی مرتبان از طریق مایع انتقال میکند و سبب میشود تا مقدار
آب بیشتر در داخل آب بازک شود .قوة صعودی در آن کاهش مییابد و سبب میشود تا
بوتل آب بازک در آن شنا کند .با کم شدن دوبارة فشار ،بوتل ،قوه صعودی خود را باز مییابد
و به سطح فوقانی باال میرود.
مثال:
در یک شکنجة آبی اگر پستون کوچک داری قطر  5cmو پستون بزرگ دارای قطر 40cm
باشد ،کدام وزنه را باالی پستون کوچک باید گذاشت تا موتری را که دارای وزن 2×10 4 N
میباشد ،باالی پستون بزرگ در توازن نگهدارد؟
d
d = 5cm ⇒ r = = 2.5cm = 0.025m
حل :داریم که:
2
a = πr 2 = π × )0.025) 2 = 0.000625π

D = 40cm ⇒ R = 20cm = 0.2m

A = πR 2 = π × )0.2) 2 = 0.04π

F = 2 × 104 N
?= f

KU

F = 2 ×10 4 N

f F
a
×= ⇒ f = F
a A
A
0
.
025
×
0.025
× f = 2 ×10 4
⇒ f = 312.5 N
0.2 × 0.2

AC

آیا میدانید که شما میتوانید یک شکنجة آبی را دیزاین کنید؟

فعالیت اضافی :ماشینهایدرولیکی
مواد ضروری :سرنج کوچک ،سرنج کالن ،نل رابری باریک و یک مایع (آب ،تیل یا )....
طرزالعمل:
 - 1هر دو سرنج را مطابق شکل دیاگرام به هم وصل کنید.
 - 2سرنجها را از مایع پر کنید.
 - 3پستون کوچک  Aرا فشار دهید.
A
 - 4مشاهدات تان را ثبت نموده آن را تشریح کنید.
A
B
یادداشت :پستون  Bبهاندازة کمیبه عقب رانده میشود.
B
چرا قوه در پستون  Bبزرگ شده است؟

ویا

شکل ()7-15

FA FB
=
A
B
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 :7-6قانون ارشمیدس ()Archimedes Law

FB = ρ f g )h2 − h1 ) A

چون )  )h2 − h1ارتفاع جسم است بنابرآن:
)  = V = A)h2 − h1حجم جسم

0

AC
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چرا اجسام در داخل آب سبکتر میشوند؟ شما قب ً
ال دانستید که سیالها باالی اجسام یک
قوة صعودی وارد میکنند که در نتیجة آن اجسام قسماً و یا ک ً
ال در سیال غرق میشوند.
این قوه را به نام قوة شناوری ( )buoyancyنامیدهاند .قوة صعودی شناوری به مقابل وزن
جسم (قوة جاذبه زمین) عمل کرده و چون وزن جسم بیشتر از قوة صعودی است جسم در
آب فرو میرود .در این حالت جسم سبکتر ظاهر میشود و وزن آن به نام وزن ظاهری آن
یاد میشود( .به خاطر باید داشت که قوة صعودی سبب میشود تا اجسام در مایعات غرق
شوند یا شنا کنند ).تصور کنید که یک جسم مکعبی شکل ،مکمل در یک سیال غرق شده
که در شکل ( )7-16نشان داده شده است.
سیال قوههای عمود را باالی تمام سطوح جسم وارد میکند .قوهیی که باالی سطح قاعدة
مکعب وارد میشود عبارت است از = Fup = ) P0 + ρ f gh2 ) A :قوة صعودی
قوهیی که باالی سطح فوقانی مکعب وارد میگردد عبارت
P
است از = Fdown = ) P0 + ρ f gh1 ) A :قوة نزولی
چون  h2 > h1است .لذا  ، Fup > Fdownو قوة منتجة
صعودی برابر با  Fup − Fdownخواهد بود.
F
نتیجة قوة صعودی را به  FBنمایش داده مینویسیم:
F
F

پس در صورتی که جسم غرق شودFB = ρ f × V × g :

F

شکل ()7-16

در رابطة اخیر  ρ fو Vبه ترتیب کثافت سیال و حجم جسم غرق شده است.
نتیجة قوة صعودی ( )buoyant forceبرابر است با وزن مقدار سیال بیجا شده توسط
جسم .این حقیقت یکی از قدیمیترین کشفها در فزیک است که در حدود  250سال قبل
از میالد توسط ارشمیدس  ))Archimedesفیلسوف یونانی استنباط گردید.
قاعدة ارشمیدس حسب ذیل تشریح شده میتواند:
هر جسمیکه قسماً یا ک ً
ال در یک سیال فرو میرود ،یک قوة صعودی به مقابل آن عمل
میکند که در نتیجه از وزن آن کاسته میشود،
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شکل ()7-17
FT

) (a

)(b

w

			 = FB = W − Wوزن سیال بیجا شده
′

AC

لذا:
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که مقدار این وزن باخته شده در جسم مساوی است به وزن مقدار آب بیجا شدة هم حجم
جسم مذکور .یعنی :وزن سیال بیجا شده مساوی است به. FB
برای اندازه کردن وزن واقعی جسم ( ،)Wآن را عمودا ً از انجام یک ترازوی فنری میآویزیم
و از روی صفحۀ مدرج مقابل فنر ،وزن واقعی آن را میخوانیم .اگر همین جسم آویزان شده
را مکمل در یک مایع (سیال) فرو ببریم ،دیده میشود که از وزن آن به سبب قوۀ صعودی
ارشمیدس کاسته میشود .در این حالتT ′ = W − FB :
وزن ظاهری جسم  )W(′عبارت است ازW ′ = W − FB :
دیاگرام نشان میدهد که:
			 = T = Wقوۀ کشش فنر
وزن واقعی
=
وزن ظاهری

= T ′ = W − FB

چه وقت جسم شنا میکند و یا غرق میشود؟
برای دادن جواب به این سؤال بیایید سه حالت ذیل را مباحثه نماییم:
 - 1هرگاه قوۀ صعودی ارشمیدس کمتر از وزن واقعی جسم باشدFB < W :
«جهت قوۀ منتجه به طرف پایین بوده و بنابر آن جسم در سیال فرو میرود و مکمل غرق
ρ f ×v× g < ρ ×v× g
میشود» یعنی:
ویا:

ρf < ρ

(کثافت سیال کمتر از کثافت جسم است).

 - 2هرگاه قوۀ ارشمیدس مساوی به وزن واقعی جسم باشد:
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FB = W

قوۀ منتجه مساوی به صفر بوده و جسم در حالت تعادل قرار دارد یعنی نه فرو میرود و نه
صعود میکند.
		 ⇒ ρ f = ρویا ρ f × v × g = ρ × v × g
کثافت سیال مساوی به کثافت جسم است (مقدار وزن ظاهری جسم در این حالت چند
است؟).
 - 3هرگاه قوۀ صعودی برزگتر از وزن واقعی جسم باشد و تمام جسم تحت سیال قرار
گیرد:
FB > W
(جهت قوۀ منتجه به طرف باال بوده و جسم را به سمت باال تیله میکند) و در نتیجه ،جسم
به تدریج به سطح آب بلند رفته و شنا میکند تا اینکه به محل تعادل (قسمتی از آن زیر
آب باشد) قرار گیرد و در این حالت وزن سیال بیجا شده مساوی است به وزن جسم.

KU

ρ f ×v× g > ρ ×v× g
ρf > ρ

کثافت سیال بزرگتر از کثافت جسم است ،اما وقتیکه جسم در سطح مایع شنا میکند،
قسمتی از آن در تحت مایع قرار داشته و حالت سکون را دارد یعنی در تعادل است.
بنابرآن:

AC

FB′ > W
V f′ ρ f g = Vρ 0 g

( V f′مساوی به حجم قسمت غرق شدۀ جسم در مایع میباشد).

ρ0
ρf

=

Vf
V

پس ،نسبت کثافتها مساوی است به کسر حجم غرق شدۀ جسم.
مثال :کثافت یخ  920kg/m3است در حالیکه کثافت آب بحر  1025Kg/m3میباشد .کدام
کسر توتۀ یخ شناور:
 :aبه آب فرو میرود؟
 :bبیرون از آب میماند؟
حل:
Vf
ρ
920
کسر حجم غرق در آب
		
-a
=
=
V
				 ρ f
1025
		
-b

= 0.89 = 89%

 = 100% − 89%کسر حجم بیرون آب
= 11%

برای مشاهدۀ تأثیر کثافت مایع باالی مقدار قوۀ صعودی ارشمیدس فعالیت ذیل را انجام
داده میتوانید.
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فعالیت« :شناوری یک تخم»
مواد ضروری( :تخم تازه ،یک ظرف شیشهیی ،آب ،نمک طعام ( ،)NaClقاشق و سیخ شور دهنده).
طرزالعمل:
 - 1دو ثلث ( )2/3ظرف را از آب پر نمایید.
 - 2تخم را به آهستهگی به داخل ظرف فروبرید.
خواهید دید که تخم در آب غرق میشود ،توضیح کنید که چرا؟

نمک طعام
()NaCl

تخم

KU

 - 3یک قاشق پر چایخوری نمک را در آب انداخته و شور دهید و تخم را مشاهده کنید.
 - 4نمک را عالو کرده بروید تا زمانیکه تخم در سر آب آمده قسماً در آب شنا کند.
 - 5مقدار قوۀ صعودی را در هر مرحله با گروپ تان مباحثه کنید.

شکل ()7-18
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بدون شک به نتیجه خواهید رسید که با عالوه کردن نمک ،به تدریج کثافت آب نمکی
ازدیاد یافته و قوۀ صعودی نیز تدریجاً زیاد شده میرود یعنی میتوان گفت که :قوۀ صعودی
مستقیماً متناسب به کثافت مایع میباشد.
مثال:
یک شخص یک سیت طال را از مارکیت با جگرۀ زیاد میخرد .وقتی که خانه میآید طال را
وزن نموده  7.84 Nمیشود .در مرحلۀ دوم وزن عین طال را در آب پیدا میکند ،ترازو این بار
 6.86 Nرا نشان میدهد .آیا طالیی را که خریده شده طالی خالص است یا ناخالصی (غش)
دارد؟ شرح کنید.
حل:
 - 1معلوماتی که داده شدهاند:
T2
T1
 = Fg = 7.84 Nوزن طال
F
6.8 6N
 = 6.86 Nوزن ظاهری
		
7.84 N
Fg
		 = ρ w = 1.00 ×103کثافت آب
Kg m 3
Fg
? =  = ρ gکثافت طال
		
B

طال
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شکل ()7-19

W = mg = 7.84 N - 2
		  = Fg − FBوزن ظاهری

∴ FB = 7.84 − 6.86 = 0.98 N
FB = V0 ρg
0.98 = V0 ×1.0 ×10 3 × 9.8
V0 = 1×10 − 4 m 3

w
v0 ⋅ g

= ∴ Fg = w = m0 g = V0 ρ 0 g ⇒ ρ 0

7.84
= 8 ×10 3 Kg 3
−4
m
1×10 × 9.8
اما کثافت طال  19.3 × 103 Kg m3است .پس طالی خریده شده خالص نیست.
= ρ0
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سؤالها:
 - 1فشار سیالها همیشه موجه است به سمت:
			
 :aباال
 :bبه جوانب
 :dبه همه سمتها
			
 :cپائین
 - 2کدام یک از معادالت ذیل ،معادلۀ صحیح قوۀ منتجه ( )Fnetاست که باالی جسم
غرق شده عمل میکند؟
Fnet = 0
:a
جسم − ρ ) gVجسم

Fnet = ) ρ

:c

) Fnet = ρ f gA)h2 − h1

:d

Fnet = ) ρ f + ρ ) gV0

 - 3چطور وزن جسم شناور توسط قوۀ صعودی متأثر میشود ،توضیح دهید.
 - 4برای هر جسم فرورفته در آب قوۀ صعودی ارشمیدس مساوی به چیست؟
 - 5فوالد نسبت به آب کثافت خیلی بیشتر دارد .پس چگونه کشتیهای فوالدی روی
اب شنا میکنند؟
3
مواد
به
کثافت
Kg m
 - 6کدام اجسام ذیل در یک تیوب
یخ
پر از سیماب شنا میکنند؟
0.917 × 103
 -aیک انگشتر جامد طال
آهن
7.86 × 103
 -bیک مکعب یخ
طال
19.3 × 103
 -cیک پیچ آهنی
3
سیماب
 5ml -dآب
13.6 × 10
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ی هایدرولیک
بریکهای دایرهی 

در یک موتر برای تطبیق قوههای مساوی به هر یک از چهار طیر و برای زیاد ساختن مقدار
قوه باالی بریک از قانون پاسکال استفاده شده است .این کار چطور صورت میگیرد؟

برای ارایة جواب به مراحل ذیل دقت کنید:
 - 1پای دریور ،پستون را فشار میدهد تا باالی مایع بریک فشار وارد شود.
 - 2فشار از طریق مایع به پستونها به دو طرف قرص کالن دایرهیی که به اکسل موتر
محکم شده انتقال میکند.
 - 3این فشار ،پستونها را به قرص میچسپاند تا حرکت موتر آهسته شود .فشار در تمام
حصص مایع وارد میشود

KU

فشار در تمام حصص مایع وارد میشود

بریکهای تیر

اکسل

AC

سلندر کالن

پادل

سلندر بریک

قرص کالن
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شکل ()7-20

خالصة فصل هفتم
 - 1سیال عبارت از یک مادۀ است که جریان کرده میتواند ،بنا ًء شکل معیین ندارد .گازها
و مایعات هر دو سیالها اند.
 - 2فشار عبارت از مقدار قوۀ وارده بر واحد سطح میباشد.
 - 3فشار با ازدیاد عمق تزاید مییابد.
 - 4وزن اتموسفیر سبب به وجود آمدن فشار میگردد که به نام فشار اتموسفیر یاد
میشود.

KU

 - 5سیالها از ساحۀ فشار زیاد به ساحۀ فشار کم جریان میکنند.
 - 6فشار تطبیق شده در یک سیال محصور شده در هر نقطۀ سیال و جدارهای ظرف
مساویانه انتقال میکند (قاعدۀ پاسکال).

AC

 - 7قوۀ صعودی عبارت از قوهیی است که به سمت باال توسط سیال باالی یک جسمیکه
قسماً ویا ُک ً
ال در سیال غرق شده باشد عمل میکند.
 - 8قوۀ صعودی به سبب اختالف فشار در مایع به وجود میآید.

 - 9قاعدۀ ارشمیدس بیان میکند که "قوۀ صعودی باالی یک جسم مساوی به وزن سیال
بیجاشده توسط همان جسم است".
 - 10مقدار قوۀ صعودی باالی جسم شناور مساوی است به وزن جسم( ،سیستم در تعادل
است).
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سؤالهای فصل هفتم
 - 1مفاهیم و کلمات ذیل را به زبان خود تعریف نمایید:
سیال ،فشار اتموسفیر ،قوۀ صعودی ارشمیدس.
 - 2کدام یک از جملههای ذیل در بارۀ سیالها صحیح است؟
 .aسیالها به ندرت شکل ظرفی را که در آن قرار دارند بخود میگیرند.
 .bسیالها شامل مایعات و گازات میباشند.
 .cسیالها از فشار پایین به فشار بلند جریان پیدا میکنند.
 .dسیالها بیشترین فشار را به سمت پایین وارد میکنند.
 - 3چرا شما توسط فشار اتموسیفر شکنجه نمیشوید؟
مسایل:
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 - 4فشار قاعدۀ یک حوض آب بازی به عمق  3mچند است؟
(  = 1.013 ×105 Paفشار اتموسفیر)

 - 5وزن یک پارچۀ فلز در هوا  ،50Nدر آب  36Nو در مایع نا معلوم 41N ،میباشد.
کثافتهای فلز و مایع نا معلوم را دریافت کنید.
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 - 6بسیار کشتیها از پالستیک و دیگر مواد ترکیبی ساخته شدهاند که کثافت آنها بیشتر
از کثافت آب است .چطور چنین کشتیها میتوانند در آب شنا کنند؟
 - 7یک بالون رابری خالی دارای کتلۀ  )0.012) Kgمیباشد .این بالون در  ،0C0فشار 1atm
و کثافت  )0.179) Kg m3از گاز هیلیوم پر شده است .بالون پرشده ،شکل کرهیی داشته و
دارای شعاع  0.5mمیباشد.
 .aمقدار قوۀ صعودی عامل باالی بالون چند است؟
 .bقوۀ منتجۀ عامل باالی بالون را حساب کنید.

بخاطر داشته باشید که:

 ρ air 1.29 Kg m3و  g = 9.8 m s 2میباشند.
 - 8برای پمپ کردن آب به ارتفاع  250mدر بلندترین نقطۀ تعمیر کدام فشار داخلی

( )PGضرورت است تا آب را از قاعدۀ تعمیر به ارتفاع مذکور برساند؟ کثافت آب 103 kg / m 2

و  g = 9.8 m s 2میباشد.
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 - 9یک تیوب سادۀ شیشهیی یو مانند دارایی سیماب میباشد .به ستون طرف راست تیوب
مقدار آب را عالوه کنید تا ارتفاع ستون به  0.68برسد .سیماب در ستون چپ از سطح اصلی
آن تا کدام ارتفاع باال خواهد رفت؟
103 Kg m 3و×ρW = 1

ρ Hg = 13600 Kg m3

 - 10شما دیده باشید که قاعدۀ بندها را نسبت به قسمت فوقانی آن ضخیم تر میسازند.
چرا؟ شرح دهید.
 - 11گراف ذیل فشار آب را که توسط یک ساینس دان به عمقهای مختلف بحر اندازهگیری
شده نشان میدهد .با استفاده از این گراف سؤالهای ذیل را جواب بدهید:
فشار به ) )×106 Pa

•

KU
عمق به ()m

250

200

150

100

2
2
2
1
1
1

0
0
0
قرار دارد

50
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 - 1فشار باالی جسم زمانیکه در عمق  100mدر آب

چند است؟

)a

1.0 ×106 Pa

)b

)c

2.0 ×106 Pa

)d

6

1.5 ×10 Pa
1.1×106 Pa

 - 2به اساس ارقام ثبت شده در گراف ،کدام یک از فشارهای ذیل بهترین تخمین
برای فشار در عمق  250mآب در تحت بحر خواهد بود؟
)a
)c

1.7 × 106 Pa
6

2.2 × 10 Pa

)b
)d

2.6 × 106 Pa
6

5.0 × 10 Pa

 - 12دو ظرف استوانهیی را تصور کنید که دارای عین قاعده به مساحت  Aبوده و در یک
سطح قرار دارند .سلندرها دارای یک مایع به کثافت (  ) ρمیباشند ،اما ارتفاع مایع در یک
سلندر ( )h1و در سلندر دومی( )h2میباشد .چقدر کار توسط قوۀ جاذبه انجام شود تا سطوح
هر دو سلندر را در تعادل آورد ،یعنی دارای عین ارتفاع گردند؟ (البته در صورتیکه سلندرها
باهم وصل شوند).
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فصل هشتم

سیالهای متحرک

 :8-1سیالهای خیالی (ایده آل)
وجوه تشابه ویا تفاوت در مایعات و گازات متحرک:

KU
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چنانچه شما از گذشته میدانید که ماده در طبیعت به سه حالت جامد ،مایع و گاز پیدا
میشود .سیال آن حالتی از مواد ویا اجسام را میگویند که آنها درحالت مایع و یا در
حالت گاز باشند .سیال خصوصیت مشترک مایعات و گازات است .آنها در بعضی موارد
خصوصیاتی باهم مشابه دارند ،در حالیکه در بعضی از خواص بین آنها اختالف وجود دارد
یعنی که بین آنها وجوه متشابه وهم وجوه متفاوت ،وجود دارد .قب ً
ال سیالها را در حالت
سکون مطالعه کردید و در بارة خصوصیات آنها معلومات به دست آوردید.در این فصل شما
سیالها را در حالت حرکت مطالعه مینمایید .شما از معلومات گذشته میدانید که مایعات،
چه در حالت سکون باشند ویا درحالت حرکت ،متراکم (فشرده) نمیشوند ،یعنی حجم مایع
در اثر فشاری که بر آن وارد میشود ،تغییر نمییابد .برعکس ،حجم یک مقدارگازی که
دریک محفظة بسته جابجاشده ودر حالت سکون قرار داشته باشد به اثر فشار تغییر میکند.
اما وقتیکه گاز در جریان باشد ،آنراهم میتوان غیر قابل تراکم قبول کرد مگر در حاالتی
که در ذیل توضیح میگردد:
وقتیکه سرعت حرکت گاز ازسرعت صوت کمتر باشد .اثر تغییرات فشاربر حجم گازهای
متحرک به آن حد کم است که میتوان از آن صرف نظر کرد .بین گاز و مایع که درحالت
حرکت باشند ،تفاوت عمدهیی وجود ندارد .قانونمندیهای که برای گازهای متحرک تطبیق
میشود ،برای مایعات متحرک هم قابلیت تطبیق را دارند .ولی متوجه باید بود که ،اگر سرعت
حرکت ذرات سیال ،فوق سرعت صوت شود ،مث ً
ال درحاالت مانند انفجارات ویا در حاالتی که
غلظت گاز در سطح بسیار پاینی قرار داشته باشد( ،طورمثال اگر فشارکمتراز 0.1mbarدر
نلهای که قطر آن بیشتر از  1mmباشد) ،مطالعة مایعات و گازها در تحت قواعد مشترک
و یکسان ،امکان پذیر نیست.
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وقتیکه مایع در بین یک ظرف یا یک نل جریان داشته باشد،یک اصطکاک بین ذرات مایع
و جدار (دیوار)های ظرفیکه مایع در آن جریان دارد ،بوجود میآید .قیمت این اصطکاک،
در گازها ودر بعضی از مایعات پایین است ،زیرا لغزش ٌذرات آنها روی همدیگر ،بسیارآسان
صورت میگیرد .بنابرآن فارمولهای مربوط به جریان سیالها (مایع ،گاز)شکل خیلی ساده
را بخود میگیرند ،زیرا ازاصطکاک صرف نظرمیشود و به مالحظة دو مشخصة قابلیت تراکم
و اصطکاک میتوان سیال خیالی را چنین تعریف کرد:
یک سیال(مایع ،گاز) را وقتی خیالی(ایده آل) میتوان گفت که قابلیت تراکم نداشته و فاقد
اصطکاک باشد .ولی در واقعیت امر ،مایعاتی که یک قشر به روی یک قشر دیگرآنها بلغزد و
اصطکاک تولید نکند ،اص ٌ
ال وجود ندارند .توجه کنید وقتیکه از اصطکاک صحبت میکنیم،
منظور ما اصطکاک داخلی سیال است .قوانینی که درمورد اینگونه سیالها تطبیق میشوند،
درمورد گازها و مایعاتیکه دارای اصطکاک ضعیف هستند نیزبه صورت تقریبی تطبیق میشوند
و درموارد سایرسیالها(سیالهای واقعی) وقتی به حالت حقیقی میتوان دست یافت ،که در
فارمولها اجزایی را که با آنها تأثیر اصطکاک نیز در نظر گرفته میشود ،باید اضافه کرد .در
شکل ذیل ،چگونهگی حرکت یک مایع را میبینیم .اگر برای هر نقطة فضایی که مایع از آن
میگذرد ،وکتور سرعت به حیث تابعی از وقت تعیین شده باشد.،مجموعة وکتورهای  vکه در
بر گیرندة تمام نقاط فضای مذکور است ،ساحة وکتور سرعت را تشکیل میدهد.

شکل ()8-1

درمایعات متحرک ،خطوط طوری عبور میکنند که با سمت وکتور سرعت  vدر هر نقطه
مماس اند که این خطوط را «خطوط جریان» مینامند.
تجربه نشان میدهد که تراکم خطوط جریان (غلظت ،کثرت یا انبوهی آنها متناسب به
کمیت سرعت جریان مایع در همان محل است که آنرا با افادة  ΔN/ΔSنشان میدهند).
 ΔΝتعداد خطوط جریان و  ΔЅسطحی است که خطوط جریان از آن عبور کرده و بر آن
عمود است .از روی تصویر خطوط جریان ،میتوان راجع به سمت و هم راجع به کمیت وکتور
 vدر نقاط مختلف فضا ،قضاوت نمود .یعنی:
در جایی که سرعت زیاد باشد ( قطر نل خورد باشد) ،خطوط جریان متقارب (با هم نزدیک)
و در جایی که سرعت کم باشد (قطر نل بزرگ باشد) ،خطوط جریان متباعد (از هم دور)
خواهند بود .جهت تشریح بیشتر موضوع تجربة تصوری ذیل را انجام میدهیم:
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تجربه:
ذرات را با یک مایع متحرکی که ازیک نل عبور میکند ،مخلوط میکنیم طوریکه کثافت
این ٌذرات از هم تفاوت بسیار کمیداشته باشند .اکنون حالت جریان مایع را با استفاده
ذرات در داخل مایع ،به وسیلهء یک دستگاه عکاسی که بتواند برای وقتهای
ازحرکت این ٌ
بسیار کوتاه عکاسی کند ،تحت مطالعه میگیریم .در عکسها ذرات مخلوط شده ،هر کدام
نظر به مقدار سرعت خود ،یک خط دراز ویا کوتاه را نمایش میدهند که در حقیقت همان
خطوط جریانها هستند .همچنان در عکسها دیده میشود که هر قدری که مسیر جریان
یک مایع کوچکتر میشود یعنی قطر نلی که مایع از آن عبور میکند خوردتر میشود ،به
همان تناسب ،خطوط جریان با هم نزدیک واقع میشوندو اگر قطر بزرگتر شود ،فاصله بین
خطوط زیادتر میشود .در بسیاری ازجریانها ،تصویرخطوط جریان درزمانهای مختلف
یکسان باقی میماند طوریکه هرذرة مایع ،نقطة معیینی از فضا را با عین سرعت عبور
میکند .در این جریانها ،کمیت وسمت سرعت ذراتیکه از مایع عبور میکنند ،مساوی است
و شخصی که مشاهد است ،همیشه عین تصویر را از جریان ،به چشم خویش میبیند که این
گونه جریان را جریان مستقر میگویند .در این نوع جریانها ،هیچ کدام از کمیتهای جریان
مایعات (فشار ،سرعت ،اصطکاک ،مقدار مایع عبوری) تابع وقت نیستند .اگر این کمیتها در
یک جریان مایع ،با گذشت زمان تغییر کنند ،این مایع را مایع غیر مستقر نامند .آن قسمت از
مایع که توسط خطوط جریان محدود میشود ،به نام لولة جریان یاد میشود .وکتور سرعت
مایع( )vکه بر خط جریان در هر نقطه مماس است ،برسطح لولة جریان نیز مماس میباشد و
این سبب میشود که ذرات مایع در اثنای حرکت خود ،دیوارهای لولة جریان را قطع نکنند.

 :8-2معادلة متمادیت

ارتباط سرعت جریان یک مایع ایده آل ،با فشار و مقطع:
اگر مایعی که فشرده نمیشود ،یابه عبارت دیگر کثافت آن در همه جا یکسان و ثابت است،
از یک نلیکه دارای مقاطع مختلف باشد عبور کند ،سرعت جریان مایع در داخل نل تغییر
میکند ،زیرا که مایع متراکم نمیشود .در شکل ( ،) 8-2مایع با حجم  V1که درزمان  tاز
مقطع  A1عبور میکند ،عین حجم  V2را دارد .وقتیکه عین حجم مایع از مقطع  A2نیز
در عین وقت  tعبور نماید ،در آن صورت  V1 = V2است.

شکل () 8-2
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اگر  v1و  v2بهترتیب سرعت جریان مایع در مقاطع  A1و  A2با شند ،ذرات مایع در وقت
معین  tفاصلههای  l1 = v1 ⋅ tو  l2 = v2 ⋅ tرا میپیمایند .از این روابط ،احجام را چنین بهدست
میآوریم:
(⋅ v2 ⋅ t.......( 2وV1 = A1 ⋅ l1 = A1 ⋅ v1 ⋅ t.........( 1( V2 = A2 ⋅ l2 = A2
چون  V1 = V2است ،پس میتوان نوشت که:
			 ⇒ ویا
(A1 ⋅ v1 = A2 ⋅ v2 .................(3
رابطة ( )3برای هریک از جورههای مقاطع (  ) A3 , A2 ( ،) A2 , A1و ......قابل تطبیق است .بدین
ترتیب بهطور عمومی میتوان گفت که کمیت ( ،)A.vبرای مایع غیر قابل تراکم (فشرده
نشدنی) در هر مقطع جریان ،یکسان است .و در سرتاسرنل عین جریان یک کمیت ثابت
باقی مانده ،پیوسته و متمادی میباشد ،یعنیA ⋅ v = cos t:
A1 ⋅ v1 ⋅ t = A2 ⋅ v2 ⋅ t

KU

از رابطة اخیر ،نتیجه گرفته میشود که بزرگی مقطع نل( )Aبا سرعت جریان( )vمایع،
نسبت معکوس دارد .اگر رابطة ( )3را به شکل  v1 : v2 = A2 : A1تغییر دهیم.
رابطة فوق را بهنام معادلة متمادیت یا پیوستهگی مینامند .که چنین بیان میدارد:

AC

در یک نلی که دارای مقاطع متغییر است ،سرعت جریان مایع معکوس ٌا به مقطع نل متناسب است.

یعنی در مقطع بزرگ ،سرعت جریان کم و درمقطع کوچک،سرعت جریان بزرگ است.

از افادة  A ⋅ v = cos tهمچنین میتوان استنباط کرد که اگر Aیعنی مقطع نلی که مایع از
آن میگذرد ،تغییر کند ،سرعت جریان مایع تغییر مینماید .چون تغییر سرعت در زمان
به معنی تعجیل است پس ،ذرات مایع دارای حرکت تعجیلی میشوند .این گفته به این
معنی است که در امتداد محورنل یک فشارغیرثابت بوجود میآید ،که باعث تعجیل میشود.
درنقاطی که سرعت کم است ،فشارباید زیاد باشد و برعکس.
v3

شکل () 8-3

v2

v1

قضیة پیوستهگی و یا متمادیت در جریان مایعات واقعی و حتی در گازات ،در آن حاالت قابل
تطبیق میباشد که از قابلیت تراکم شان صرف نظر شود .چنانچه در فوق گفتیم ،به خاطر
باید داشت که اگر مایعات و گازها با سرعتهای کمتر از سرعت صوت حرکت نمایند ،غیر
متراکم گفته میشوند.
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 :8-3معادلة برنولی
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ارتباط سرعت جریان یک مایع با فشار و مقطع را در قضیة پیوستهگی و متمادیت دیدیم.
اکنون این رابطه را در قانون برنولی مطالعه میکنیم.
دریک سیالی که از اصطکاک در آن صرف نظر شده باشد ،با استفاده از قا نون تحفظ انرژی،
میتوان رابطة اساسییی را بین کمیتهایی که جریان سیال را مشخص میسازند ،بهدست
آورد.
برای توضیح بیشتر این مطلب یک مایع خیالی را در نظر میگیریم ،که به صورت ثابت و
یکسان در یک نل جریان دارد .در این مایع یک لولة جریانی را که دارای مقطع کوچک
است ،مطالعه میکنیم .به شکل ( ) 8-4توجه کنید .احجامیکه مایع در آن جریان دارد ،از
یکطرف توسط دیوارهای لولة جریان و از جانب دیگر توسط مقاطع  A1و ،A2که بر خطوط
جریان عمود هستند ،محدود شده است .در تمام حصههای این نل که از بین آن مایع عبور
میکند ،فشار وجود دارد.بهطور مثال در موقعیت  A1فشار  p1و در موقعیت  A2فشار p2
′
موقعیت A1به جلو
عمل میکنند .اگر به اثر جریان مایعی که از عقب میآید مقطع  A1به
رانده شود،کاری که برای این منظور ضرورت است ،طور ذیل افاده میشود.
W = F1 ⋅ l1

W = P1 A1l1 = P1 A1v1t

AC

حجم مایع

چون  A1v1t = Vاست ،پس میتوان نوشتW = P1 ⋅ V .......)1( :

شکل () 8-4

اگر مقدار مایعی را که در مقاطع  A1و A2جریان دارد در نظر بگیریم ،کار Wباعث ایجاد
کارهای قسمییا کارهای جزیی میشود طوریکه:
 - 1مقطع  A2به اثر فشار  p2به موقعیت  A2′طوری لغزانده میشود ،که حجمیکه دربین
مقاطع  A2و  A2′قرار دارد عین همان قیمت Vرا دارد که بین مقاطع  A1و  A1′داشته است
و کار مورد ضرورت عبارت از  W1است:
(W1 = F2 ⋅ L2 = P2 ⋅ A2 ⋅ v2 ⋅ t = P2 ⋅ A2 ⋅ L2 = P2 ⋅ V ......( 2
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 - 2مقدار مایع با حجم  Vاز ارتفاع  h1به موقعیتی آورده میشود که دارای ارتفاع  h2است.
پس کاری که برای این منظور ضرورت است ،عبارت است از :W2
و
( W2 = mg (h2 − h1
m = ρ ⋅V
(W2 = ρ ⋅ V ⋅ g (h2 − h1 ( .......(3

 - 3آن مقدار مایع که در سطح زیرین قرار دارد ،دارای سرعت  v1و انرژی حرکی آن:
2

E K 1 = mv1 / 2

چون این مقدار مایع در سطح پایینی فشرده میشود ،مقدار مایع مساوی به آ ن در حجم
باالیی با سرعت  v2و انرژی حرکی  EK 2 = mv 2 2 / 2نفوذ میکند .برای ازدیاد مقدار انرژی
حرکی ،کار مورد نیاز عبارت است از:
2

2

(W3 = ½ mv 2 + ½ mv1 .......(4

KU

اگر از آن مقدارانرژی ،که برای بی تأثیر ساختن اصطکاک بین جدار نل و ذرات مایع ،در
طول نل ضرورت است صرفنظر شود ،قانون برنولی از رابطةW = W1 + W2 + W3
آید:
چنین بهدست می
2
2
( P1V = ( p2V ( + (Vρ g h2 − Vρ g h1 ( + (1 2m V2 − 1 2 mV1

اگر به جای  m = Vρتعویض شود ،و تمام معادله با  Vاختصار گردد داریم که:

AC

2

2

p1 = p2 + ρ g h2 − ρ g h1 + 1 2 ρ V2 − 1 2 ρ V1

ما میتوانیم افادة فوق را ترتیب و ساده بسازیم ،قانون برنولی را در مورد جریان اینطور
بهدست آوریم:
2
2
P1 + ρ gh1 + 1 2 ρV1 = P2 + ρ gh2 + 1 2 ρV2

این قانون نه تنها در مورد یک مایعیکه در داخل یک نل جریان دارد صدق میکند ،بلکه در
مورد آن مایعاتی که بهطور آزاد و یا هم در مورد ذرات مایعی که بهصورت رشتهها در داخل
نلها ،پهلوی هم و بدون آنکه با هم مخلوط شوند جریان داشته باشند ،قابلیت تطبیق را
دارد.
اگر در یک جریان ،ارتفاعات  h1و  h2با هم مساوی و یا از هم تفاوت اندکی داشته باشند،
اجزای  ρ gh1و  ρ gh2در معادله همدیگر را افناء میکنند و از تأثیر آنها میتوان صرفنظر
کرد .باید گفت که از افادة سادة اخیر ،پیش از همه در گازها استفاده میشود ،زیرا کثافت
گازها پایین است .در رابطة ساده ،قانون برنولی این شکل را بهخود میگیرد:
2

2

ρv
ρv
P1 + 1 = P2 + 2
2
2
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افادة فوق چنین بیان میدارد که فشار در آن نقاط کمتر است که در آنجا سرعت بیشتر
باشد .مقاطع  A1و  A2بهطور کیفی انتخاب شدهاند و میتوان گفت که در هر مقطع لولة
جریان افادة ( ( ρ v 2 2 + ρ gh + pدارای عین قیمت است .برای اینکه در معادلة فوق دقت
بیشترایجاد شود ،مقطع عرضانی  Aرا به صفر تقرب میدهیم ،که در اینصورت لولة جریان
به یک خط جریان تقرب میکندو کمیات  V , Pو  hکه در هر دو طرف معادله وجود دارند،
میتوانند طوری تلقی شوند که به دو نقطهء کیفی عین خط جریان تعلق دارند ،و در نتیجه
نشان میدهد که به امتداد هر خط جریان در یک مایع خیالی این شرط صدق میکند.
ρ v 2 2 + ρ gh + p = ct

رابطة اخیر هم شکل دیگری از معادلة برنولی است.
ما این معادله را برای یک مایع خیالی بهدست آوردیم ،که برای مایعات حقیقی که اصطکاک
داخلی شان بسیار زیاد نیست ،هم قابلیت تطبیق را دارد.

KU

فشار در قاعدة بند آب

AC

یکی دیگر از مواردی که ما ارتباط سرعت جریان سیال را با فشار و مساحت مقطع مشاهده
میکنیم ،بند آب است.
فرض میکنیم که در مقابل یک مایعی که بهصورت افقی جریان دارد بندی ایجاد میشود.
در آن صورت طبیعی است که به اثر فشار اضافی که در کاسة بند به وجود میآید ،مایع به
حالت سکون در میآید .این فشار اضافی تولید شده به نام فشار بند یاد میشود و به  psنشان
p2 − p1 = ps
داده میشود که عبارت است از:
این فشار را میتوان وقتی محاسبه کرد که در معادلة برنولی  v2 = 0تعویض شود.
2
در انصورت خواهیم داشت کهps = p2 − p1 = 1 2 ρ v1 :
قیمت (  ) 1 2 ρv 2فشار بند را نشان میدهد که میتوان آنرا در یک نقطةیی که سرعت  vرا
دارد ،به وسیلة توقف دادن جریان بهدست آورد .این فشار مشخص کنندة فشار بند در همة
نقاط دیگر بند میباشد .بن ٌا در جریانات افقی ،قانون برنولی را میتوان چنین بیان داشت:
در سراسر یک رشتة جریان افقی ،مجموعة فشار  pو فشار بند (  ) 1 2 ρv 2ثابت است.با درک
مفهوم فشار بند ،حاال میتوانیم که به صورت عددی حساب کنیم که در گازها متحرک
تفاوتهای فشار تا چه حدی باالمیروند.
مثال:
کثافت هوا عبارت از ρ = 0,125 kg m3 :بوده و در سرعتهای بلند v = 40 m sec
= 100 N m 2

2

m2

= 100kgm / s

2
2

s

Ps = 1 2 ρ v 2 = 1 2 ⋅ 0,125kg m3 ⋅1600 m
= 100 Pa = 0.001bar
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در صورتیکه سرعت جریان دارای چنین قیمت بلندی باشد.تفاوت فشار صرف یک فیصد
فشار نورمال هوا است .تفاوت حجم نیز ،به همین تناسب خورد میباشد .از همین سبب است
که گازها متحرک را تقریباً غیر قابل تراکم قبول میکنند.
مثال :یک پایپ رابری که در باغچه از آن استفاده میشود ،دارای قطر  d1 = 12,7mmاست.
در قسمت اخیر این پایپ ،یک پارچة وصلیه وجود دارد که قطر داخلی آن تا دهن( سوراخ
نهایی) نل  d 2 = 5mmتنگ شده میرود .وقتیکه آب در پارچة وصلیه میرسد ،فشار آن
در مقابل محیط اطراف 1,8barاست .سرعت خروج آب را محاسبه کنید( ،در صورتیکه از
اصطکاک صرفنظر شود) .آب به کدام فاصلة  xبه سطح زمین میرسد؟ در صورتیکه دهن
پایپ با محور افقی به ارتفاع  y = 1mاز سطح زمین واقع شود( ،کثافت آب را 1000kg m 3
در نظر بگیرید).
حل :بر اساس قانون برنولی و قانون متمادیت ،که بر
v2 A2 = v1 A1
نقاط آغاز و انجام پایپ(جت) تطبیق میشود ،داریم که:
 π r2 2 
v2 A2
 p1 + 1 2 ρv12 = p2 + 1 2 ρv2 2یا

= v1
= v2 
2
2

π r 
 1 

2

( ⇒ 1 2 ρ (v2 − v1 ( = p1 − p2 ⇒ v2 − v1 = 2 ρ ( p1 − p2

از جانب دیگر از معادله متمادیت داریم:

2

2

d 2 
d / 2
v1 = v2  2  = v2  2 ⋅ 
 2 d1 
 d1 / 2 

AC

2

هر دو طرف را مربع ساخته داریمV1 = V2 (d 2 d1 ( 4 :
2

A1

2

d 
v1 = v2  2 
 d1 

اگر قیمت  v12را که در فوق دریافته ایم در معادلة اخیر به جایش تعویض کنیم ،داریم که:

[

]

2

( V2 1 − (d 2 d1 ( 4 = 2 ρ ( p1 − p2
2 ρ = 2m3 1000kg = 0,002 m3 kg

d 2 d1 = 5mm 12,7 mm = 0,394 ,
p1 − p2 = 1,8bar = 1,8 ⋅105 N m 2

با جابهجایی این قیمتها در معادالت فوق قیمت  v2را بهدست میآوریم:

2

v2 = (0,002 m 3 kg ⋅1,8 ⋅105 N m 2 ( /(1 − 0,3944 ( = (360m 2 s 2 ( / 0,976 = 368,852 m 2 s 2
v2 = 19,205 m s

از پرتاب افقی میدانیم که:
y = − 1 g ⋅ t 2 = −1m ⇒ t 2 = 2 / s ⇒ t = 2 / g
2
= 0,45s ⇒ x = 19.205m / s × 0.45s = 8,64m
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X = v2 ⋅ t
s2

t = 2m 9,81m

سؤالها

 - 1تفاوت فشار را دریافت کنید ،در صورتیکه مساحت مقطع بین دو انجام یک نل از  15cmبه  5cmتنقیص
یابد ،و در هر ثانیه  1.8literبنزین با کثافت  0,7 kg dm3از آن عبور کند.
 - 2قط��ر یک ظ��رف قیف مانند به ارتفاع  20cmاز قیمت باالیی  d1 = 12cmبه قیمت پایینی  d 2 = 2cmکم
میشود .چه مقدار تفاوت فشار بین مقاطع باالیی و پایینی به وجود میاید؟ اگر:
 ظرف کام ٌال با آب ساکن پر باشد.
 در هر ثانیه  0,3لیتر آب از ظرف عبور کند.2

2
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 :8-4تطبیقات قانون برنولی
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در درس کنونی چند مورد استعمال قانون برنولی را مطالعه میکنیم ،که اولین آن "به وجود
آمدن تأثیر چوشش" است.
از آخرین افادة که برای قانون برنولی داده
شد ،چنین نتیجهگیری گردید که در همه
حاالتیکه فشار بلند وجود دارد ،سرعت
جریان دارای قیمت پایین است و بر عکس
با موجودیت فشار پست ،سرعت جریان دارای
شکل ()8-5
قیمت بلند میباشد.
بر اساس قانون متمادیت ،سرعت جریان در موقعیتهای تنگ بزرگ است .در این موقعیتها
بر عکس ،انچه اشتباها پذیرفته شده است ،یک تناقص فشار موجود است .این گفته را
میتوان در شکل ( )8-5قابل دید ساخت .چنانچه اگر با یک نلیکه دارای یک محل عبور یا
معبر تنگ باشد ،چندین نل باریک دیگری را به حیث فشار سنجهای مایعات تعبیه کنیم،
اندازة ارتفاعی که مایع در هر یک از نلها بلند شده است ،نمایانگر اندازهء فشاری است
که در نلهای مربوط وجود دارد .طوریکه دیده میشود ،در موقعیتهایی که نلها باریک
هستند ،سطح مایع در نل پایین است و در نتیجه میتوان گفت که در موقعیتهای مذکور
فشار پایین است .این واقعیت ،به سؤالی که چرا در بعضی از مایعات اثر چوشش موجود
است ،جواب میدهد.
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این موضوع را با یک مثال دیگر ادامه میدهیم:
یک طوفان باد ،بر یک تعمیر میوزد .چنانچه در شکل
( )8-6به وضاحت دیده میشود ،وقتیکه کتلههای هوا در
آن قسمتهایی از تعمیر که به سطح زمین نزدیکتر است
میوزد ،متوقف میشوند یا که سرعت شان کم میشود.
یعنی در ساحات موقعیت  Aقیمت سرعت کم بوده ولی
قیمت فشار بلند است .بنابرآن کتلههای هوا مجبورا ً به طرف
باال حرکت نموده و از بام تعمیر عبور میکنند .در ساحات
موقعیت  Bدر مسیر جریان هوا یک تنقیص مقطع جریان
هوا و یک تزاید سرعت جریان به وجود میاید که سبب
کم شدن فشار میگردد و در نتیجه در باالی بام تعمیر
یک فشار پایینی بوجود میاید ..به همین علت است که
در صورت وزش طوفانهای قوی ،نه تنها که بام تعمیرها
فشرده نمیشوند ،بلکه به طرف باال پرتاب میشوند.

B

A

شکل ()8-6
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مثال:
اثر چوشش را با ارایة اثر دیگریکه به نام پدیدة "پارادوکسهایدرو دینامیک" یاد میشود ،به
بحث میگیریم که اثر چوشش را در سیالها ،به وضاحت قابل دید میسازد.
جریان هوا از یک ٌ
نل بسیار باریک( جت)،عبور نموده واز یک فضای باریکی که در بین دو
پلیتی که روی هم قرار دارند ،عبور میکند .چنانچه در شکل دیده میشود،چون در ساحة
 A1A2در حاشیة پلیتها فشار هوا وجود دارد ،از همین جهت است که فشار در ساحة بسیار
باریک (تنگ) در حول سوراخی که هوا داخل ساحة ( )Bمیشود و هوا به شدت در آن
جریان دارد،نسبت به فشار هوا کمتر است .طوریکه دیده میشود ،پلیت پایینی آنچنانکه
توقع میرود ،توسط جریان هوا نه تنها که رانده نشده بلکه با یک قوه به طرف پلیت باالیی
کش میشود که حتی یک وزنة را که به آن آویزان شده است نیز با خود کش میکند.

شکل ()8-7
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 :8-5تیوپ وینتوری – اندازهگیری سرعت جریان

قانون برنولی ،این امکان را به وجود میآورد که میتوان سرعت حرکت مایعات و گازها
متحرک را اندازهگیری نمود .برای این منظور در اثنای جریان مایعات از بین نلها ،عمدتاً
از تیوپ وینتوری استفاده میشود.
طوریکه در شکل دیده میشود ،این تیوپ از نل باریک(جت) ساخته شده است که در
آن ،تفاوت فشاربین حصص بسیار عریض و حصص بسیار کم عرض (باریک ،تنگ) ،توسط
یک فشار سنج (مانومتر مایع) اندازهگیری شده میتواند .بر اساس قانون برنولی ،در تیوپ
2
2
وینتوری این رابطه صدق میکندp1 + 1 2 ρ v1 = p2 + 1 2 ρ v2 :
همچنان بر اساس معادلة متمادیت داریم که:
v2 = v1 ⋅ A1 A2

شکل ()8-8
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هر گاه نسبت سطوح)  (A1 A2را با  qنشان دهیم
داریم که v2 = q ⋅ v1 :و با تعویض این افاده در
معادلة برنولی معادلة ذیل بهدست میآید:
2

{

1
2
p1 − p2 = ρ (v1 A1 A2 ( 2 − v1
2
1
2
2
p1 − p2 = ρ (v1 q 2 ( − v1
2
1
2
(p1 − p2 = ρ v1 (q 2 − 1
2
2
ρv
= 1 (q 2 − 1( = P1 − P2
2
2
(
( P1 − P2
2
= v1
(ρ (q 2 − 1

}
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}

1
2
2
( ρ (v2 − v1
2

2

= p1 − p2 = 1 2 ρ v2 − 1 2 ρ v1

{

}

{

( 2( P1 − P2
(ρ (q 2 − 1

= v1

با این قیمت  ،v1میتوان همچنان ،حجم جریان Vو یا مقدار مایع عبور یافته در یک ثانیه
را طور ذیل محاسبه کرد V = A1 ⋅ v1 :در یک ثانیه
یگذرد)
( V = A1v1حجم مایعی که در یک ثانیه از مقطع  A1با سرعت  v1م 
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اتومایزر (عطرپاش)

عطرپاش
سيال

یک اتومایزر

شکل ()8-10
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در مباحث قبلی به روابط بین فشار و سرعت در سیالها آشنا شدید ،و همچنان تفاوت
فشار بین دو قسمت جریان یک سیال را در شرایط و حاالت طبیعی آموختید .ممکن است
آسانترین طریقة نمایش ارتباط سرعت و فشار ،پف کردن (دمیدن) به استقامت باالیی یک
تریشة کاغذ باشد .اگر شما کاغذ را مطابق شکل ( )8-9محکم گرفته و بعدا ً به قسمت سطح
باالیی آن پف کنید ،کاغذ از حالت آویزان شدة اولی به طرف باال بلند میشود ،که دلیل آن
عبارت از اختالف سرعت هوا بین قسمتهای باالیی و تحتانی تریشة کاغذ میباشد.
در نتیجه همین قوة محصلة بلند کننده مانند
لفت عمل نموده و تریشة کاغذ تقریباً تا سطح
افق بلند میشود .تأثیرات مشابهی در یک اتومایزر
عطر (عطرپاش) ،زمانیکه عطر را به لباس شما
میپاشاند به مشاهده میرسد .وقتی که پوقانة
مخزن مطابق شکل ( )8-10یک تند باد هوا را
پرتاب میکند ،این باد تند هوا از طریق سوراخ
اثر قانون برنولی باالی
مدخل باریکی که سبب افزایش سرعت هوا
شکل ( )8-9یک صفحة کاغذ
میگردد عبور میکند.
در نتیجه فشار تقلیل مییابد و عطر با فشار متفاوت
با سیالن هوا به باال رانده میشود .به عبارة دیگر
چون فشار هوایی که به سرعت زیاد به استقامت
باالی تیوب عمودی اتومایزر عطر ،وزیده شده،
نسبت به فشار عادی هوایی که باالی سطح مایع
داخل ظرف عمل میکند کمتر است .پس فشار
اتموسفیر ،عطر را به قسمت فوقانی تیوب که فشار
در آن قسمت کمتر است تیله میکند.
طرزالعمل کار یک اتومایزر با استفاده از معادلة
برنولی توضیح شده میتواند .سرعت باالی ستون
هوایی که توسط فشار دادن پوقانه به وجود آمده،
یک فشار پایین را در قسمت باالیی تیوب عمودی
به وجود میآورد .این عمل سبب میشود که مایع
از تیوب بیرون رانده شود و با ستون هوا مانند یک
شاور نازک به خارج پاشیده شود.
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 :8-6بالهای طیاره و قوة محرکة بلند کننده ()Dynamic Lift
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در بالهای طیارهها یک قوة بلند کننده عمل میکند که سبب میشود آنها را در هوا بلند
نگهدارد ،و این در صورتی واقع میشود که طیاره نسبت به هوا بهاندازة کافی با سرعت بلند
حرکت کند ،چنانچه در شکل ( )8-11سیل قوی جریان هوا نشان داده شده که به بال
طیاره بر خورد نموده و توسط آن به شدت دفع میشود( .راکبین طیاره در نظام عطالتی
طیاره قرار داشته و مثل این است که روی بال طیاره نشستهاند) .علت میالن نمودن بال
به طرف باال همانا گول بودن سطح باالیی آن است که سبب میشود تا سیل جریان هوای
تحت بال طیاره توسط یک قوه به طرف باال فشرده شود و هوای قسمت باالیی بال متراکم
شده و ساحة فشار کمتر به وجود آید.
مساحت جریان هوا بین خطوط دو سیالن در هر قسمت
با نزدیک شدن خطوط به همدیگر تقلیل مییابد .بنابرآن
از معادلة متمادیت (  ،) A1V1 = A2V2سرعت هوا در قسمت
فوقانی بال که در آنجا خطوط سیالن به همدیگر نزدیک
میشوند افزایش مییابد.
شکل ( )8-11حین بلند رفتن
بال طیاره ما در نظام عطالتی
بال قرار داریم و جریان هوا را
در آن نظاره میکنیم.

AC

همچنان از قبل بخاطر دارید که به اثر تراکم
خطوط سیالن در مقطع باریک پایپ ،سرعت
هوا در محل فشرده شده بیشتر بود ،که در
شکل ( )8-12به وضاحت دیده میشود .به
سبب اين که سرعت هوا در قسمت بااليى
بال نسبت به قسمت تحتانى آن بيشتر است،
بنابرآن فشار در قسمت فوقانى بال نسبت
به قسمت پايينى آن کمتر است(قانون
برنولى).
شکل ( )8-12جریان سیال در
نلی که دارای قطرهای متفاوت
است.

بنابر دليل فوق ،يک قوۀ محصله به سمت باال روى بال طياره عمل مىکند که به نام قوۀ
محصلۀ بلند کننده ( )Dynamic Liftياد مىشود.
تجارب نشان مىدهد که سرعت هواى قسمت فوقانى بال حتى دو چند سرعت هواى
تحتانى بال هم شده مىتواند( .اصطحکاک بين هوا و بال نيز يک قوۀ کشش به عقب توليد
مىکند که بايد قوۀ انجنهاى طياره بر آن غالب گردد).
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 :8-7لزو جیت
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يک بال هموار و يا يک بال با مقطع متناظر تا وقتى که قسمت جلويى آن به طرف باال
انحنا دارد (داراى زاويۀ انحناي صعودي ميباشد) ،به عمل باال رفتنش ادامه مىدهد .شکل
( )8-11بال را ،حتى زمانى که زاويۀ انحنانى صعودى مساوى به صفر هم باشد نيز در حالت
باال رفتن نشان مىدهد ،زيرا سطح گول شدة بااليى ،هوا را به طرف باال رانده مسير آن را
انحنا مى دهد و سبب تراکم خطوط سيالن با همديگر مىگردد.
اگر زاويۀ انحنانى صعودى به حد کافى برسد که بتواند خطوط سيالن را به سمت باال بفشارد
تا با هم خيلى نزديک شوند ،در آن صورت طياره مالق مىزند .اگر زاويۀ انحنانى صعودى در
حدود  15 oباشد ،طوفان چرخش ( )Turbulenceواقع مىشود.
چنانچه در شکل( )8-11کش بيشتر به عقب و صعود کمتر بال رخ داده ،سبب آن مىشود
که بال از حرکت باز مانده و طياره سقوط کند .به تحليل ديگر ،انحناي بال به طرف باال اين
معنى را مى دهد که هوايى که به طور افقى در مقابل بال در حرکت است به طرف پايين
فشرده شده و سبب تغيير در مومنتم ماليکولهاى هوا که به سمت عقب مىچرخند گرديده
و منتج به توليد قوۀ صعودى در بال مىشود (قانون سوم نيوتن).
مفهوم لزوجیت ،قوههای اصطکاک داخلی ( پیدایش و محاسبه):
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ما در درسهای گذشته گفتیم که مایع خیالی ( ایده آل) مایعی را گویند که قابلیت تراکم
نداشته وفاقد اصطکاک باشد .همچنان اضافه کردیم که مایع خیالی در واقیعت وجود ندارد،
زیرا همه سیالها اعم از گازها ویا مایعات که واقع ٌا وجود دارند دارای اصطکا ک هستند و
هم تا حدی قابلیت تراکم را میداشته باشند .یعنی در واقع مایع خیالی یک افادة مجرد
است .وقتیکه از اصطکاک در مایعات سخن زده میشود ،منظور همان اصطکاک داخلی
آنها است .این اصطکاک داخلی را به یک نام دیگر هم یاد میکنند ،که عبارت از لزوجیت
(چسپندهگی) در مایع ویا در گاز است .هر مایع و گاز حقیقی دارای یک اندازه لزوجیت
داخلی میباشد و در حالتی تبارز میکند که در مایع و یا گاز حرکت ایجاد شود و پس
از قطع تأثیر علتی که باعث بروز آن حرکت گردیده است ،آهسته آهسته قطع میگردد.
اصطکاک داخلی نه تنها در اثر تماس سطوح مایع با نلها و ظروف مانند بیرلها وغیره ویا
تماس آنها با اشیایی که در داخل مایع در حالت حرکت هستندبه وجود میآید ،بلکه در
داخل خود مایع ،وقتیکه قشرهایی از مایع که دارای سرعتهای متفاوت جریان هستند و بر
روی همدیگر میلغزند ،نیز بوجود میآید.به همین علت است که بر عکس اجسام جامد که
اصطکاک خارجی دارند ،این اصطکاک را اصطکاک داخلی میگویند .موجودیت اصطکاک
داخلی در مایعات را حتی با دست خویش ،وقتی احساس میکنیم که یک جسم را با دست
در بین مایع در حرکت بیاوریم .ما در این حالت یک مقاومت را حس میکنیم .که به علت
اصطکاک داخلی در مایع بروز میکند.
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تجربه:
با این تجربه ،ارتباط اصطکاک داخلی را با بزرگی سطح تماس جسم با مایع ،با خاصیتهای مایعی که
جریان دارد و باسرعت حرکت مایع ،میتوان تحت مطالعه گرفت.
در شکل دیده میشود که ،یک عراده گگ تجربی
شکل ()8-13
را که با آن یک پلیت بسته شده است ،در نظر
میگیریم .این عراده توسط یک وزنه به روی یک
خط آهن کش میشود .در زیر این خط آهن،یک
ظرف کم عرض (تپ) که با تیل مملو شده است
قرار دارد،

KU

این ظرف مملو از تیل ،تا حدی بطرف باال کش شده میتواند که پلیت قسماً یا بهطور کلٌی در آن
غرق میگردد .ساختمان تپ طوری است که یک نیمة آن 12mmو نیمة دیگر آن  6mmعرض دارد.
در حرکت یکنواخت ،قوة کششی که توسط وزنة آویزان شده به وجود میآید ،دارای عین قیمت قوة
اصطکاکی است که توسط پلیت به وجود آمده است .اگر وزنه زیاد شود ،سرعت زیاد میشود و وقتی که
پلیت به مایع عمیقتر فرو میرود سرعت کم میشود وهم سرعت زمانی کم میشود که پلیت از حصة
عریض تر به حصة باریکتر تپ (ظرف) برسد.
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تجربة فوق ،آن تئوری را تایید میکند ،که به موجب آن ارتباط قوة اصطکاک داخلی با کمیتهای
ذیل اشکار میگردد:
 - 1ضریب لزوجیت مایع( .)η
 - 2بزرگی سطح تماس جسم با مایع.
 - 3نسبت  ،Δν ∕∆dکه این نسبت از تناقص سرعت  ∆νو اندازة ضخامت  ∆dبهدست میآید.
 ∆dضخامت سطحی است که همزمان حرکت میکند و مربوط به یک قشر مجاوری از مایع است
که درپی آن کم شدن سرعت به وقوع میپیوند .آن تعداد ذرات مایع که مستقیماً ،در جوار سطح
قرار دارند ،بر اثر دیفوژن (انتشار خودبهخودی ذرات اجسام) به سطح میچسپند و سرعت خودرا
میگیرند و از قشر بعدی یک کمیعقب میماند .در سطوح تماسی که هموار هستند ،سرعت ذرات
مایع بهاندازة ضخامت مشخص dاز قیمت کامل  νمنظم ٌا تا قیمت صفر کم شده میرود که در
نتیجه ،نسبت  Δν ∕∆dبا کسر  ν ∕dتعویض میشود و از اینجا میتوانیم فارمول قوة اصطکاک
داخلی را طور ذیل بنویسیم:
v
سطح متحرک
 ⇒ Ri = η ⋅ A ⋅ v dیا Ri = η A ∆v ∆d
Ri d
A⋅v

= ⇒η

شکل ( ،)8-14تنقیص سرعت
خطی سطح متحرک را در
مایع نشان میدهد.
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در فارمول فوق η ،که به نام ضریب لزوجیت یاد میشود ،برای هر ماده مشخص است و یک
ثابت مهم است .این ثابت در مایعاتی که به آسانی جریان میکنند مانند( :ایتر ،بنزین و هم
در آب) دارای قیمت کوچک و در مایعاتی که جریان آسان (سهل) ندارند مانند( :گلیسیرین،
گریس و قیر) قیمت بزرگ دارد .این ضریب در عین زمان ،یک مقیاس اندازهگیری برای
پیمایش کوهیژیونی است که در بین هریک از مالیکیولهای مایعات وجود دارد.
لزوجیت با بلند رفتن درجهء حرارت ،شدیدا ً تناقص مییابد و واحد اندازهگیری آن در
سیستیم بین المللی واحدها عبارت است از:
2
[η ]= [Ri d Av ]= Nm m ⋅ m s = Ns m 2 = kg m s 2 ⋅ s m 2 = kg ms
kg
جدول ذیل ضریب لزوجیت بعضی از مواد را در سیستم واحدات ( )SIبه واحد (
m⋅s

میدهد:

گریس در حرارت
0.000017
20 c
گریس در حرارت

حرارت 20 c

0.00101

هوا در حرارت

0.000018

حرارت 50 c

0.00055

الکول در حرارت

oc

0.0018

حرارت 100 c

0.00029

الکول در حرارت

oc

0.0012

20 c

0.00024

آب در

آب در

آب در
آب در

20 c

0 c

گلیسیرین در

حرارت 20 c

80 c

قیر در حرارت
20 c

1.2...0.1
0.25...0.02
تقریباً 100
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ایتر در حرارت
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حرارت o  c

0.00179

هوا در حرارت

( نشان

1.50

فارمولهایی که برای محاسبهء اصطکاک داخلی و اصطکاک خارجی استفاده میشوند ،قرار
ذیل از هم متفاوت هستند.

= Ri = η
A⋅v d
		

اصطکاک داخلی و  = Ro = µ ⋅ FNاصطکاک خارجی

اصطکاک خارجی با زیادشدن قوة نورمال زیاد میشود ،که بر اصطکاک داخلی هیچ تأثیری
ندارد .برعکس اصطکاک داخلی با کالن شدن مساحت سطح و سرعت زیاد میشود ،در
حالیکه اصطکاک خارجی با این دو هیچ نوع ارتباط ندارد.
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اندازهگیری ضریب لزوجیت

برای اندازهگیری ضریب لزوجیت یک مایع ،اکثرا ٌ از یک آلهیی که به نام (ویسکوزیمتر
هویپل  ))Hoeppl- Viskosimeterیاد میشود و در شکل نشان داده شده است،
استفاده میکنند .زیرا کار کردن با این آله ویا با سایر آالت مشابه که بر اساس عین
پرنسیپها کار میکنند ،سادهگی و دقت الزمیرا در اندازهگیری تأمین میکند.

KU

طوریکه در شکل دیده میشود ،در یک نلی که یک خمیده
گی ضعیف دارد یک کره به طرف پایین سقوط میکند.
برای ثابت نگه داشتن درجة حرارت ،این دستگاه در یک
ظرف پر از آب جابهجا شده است که درجة حرارت آن به
وسیلة یک ترموستات با قیمت ثابت کنترول میگردد.
از محاسبة زمان سقوط ،میتوان لزوجیت را بهدست آورد.
با استفاده از کرههایی که قطرهای مختلف دارند ،با همین
آله ،لزوجیت گازها و موادی را بهدست میآورند که دارای
لروجیت بسیار بلند هستند.
شکل ()8-15

AC

مثال:
ضریب لزوجیت گریس را محاسبه کنید ،در حالیکه کثافت آن (  ρ1 = (0.9 g cmو یک کرة
ی با کثافت (  ) ρ 2 = 2.8 g cm3وقطر  ،3mmاز ارتفاع  h = 24cmرا در مدت 18
المونیم 
ثانیه به داخل آن سقوط نماید.
حل:
کرة در داخل گریس ،پس از پیمودن یک فاصلهء کوتاه ،حرکت یکنواحت را به خود
میگیرد .میدانیم که ،مقاومت داخلی عبارت است از حاصل تفریق وزن  Wو مقدار قوة
صعودی (.)bouncy
ρ1Vg = ρ1 Ahg
d
d
یعنیW = mg = ρ1π ⋅ h ⋅ g , Fb = ρ 2π ⋅ h ⋅ g , Ri = 6 ⋅ π ⋅ r ηv = 6 ⋅ π ⋅ r ηh t :
3

2

همچنان داریم که:

2

Ei = W − Fb

Ri ⋅ t
( w − Fb ( ⋅ t ( ρ1 ⋅ π ⋅ d 2 ⋅ h ⋅ g − ρ 2 ⋅ π ⋅ d 2 ⋅ h ⋅ g ( ⋅ t
=
=
6π r ⋅ h 6π ⋅ d 2 ⋅ h
6π ⋅ d 2 ⋅ h

بعد از وضع قیمتها:

η = 7 g cm s
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سؤالها

 - 1در یک تپ که با تیل پر شده است ،یک پلیت نازک
که  8ملیمتر عرض و  5.5سانتی متر مربع مساحت دارد
با یک قوة  0.1نیوتن در جهت طول کشانیده میشود.
مقدار لزوجیت را محاسبه کنید ،در صورتی که ،سرعتی
که ایجاد میشود قیمت  12cm/sرا داشته باشد.

s

شکل ()8-16

 - 2در برک یک موتر که در آن  20cm 3گلیسیرین بهکار رفته است و ضریب لزوجیت آن η = 1.5 Kg ms

است بوسیلهء یک نل با طول  12.5cmو قطر  2.5mmتحت یک تفاوت فشار متوسط  18.106 barپرس (فشرده)
میشود .مدت زمانیکه برای این عملیه بهکار است ،محاسبه شود.

KU

 :8-8پدیدة جریان توفانی

چگونهگی وقوع یک جریان در سرعتهای مختلف:

AC

اصطکاک داخلی،وقتی به وجود میآید که قشرهایی از مایع که باسرعتهای مختلف درجریان
هستند ،از جوار همدیگر عبور کنند.
این حادثه ،قبل از همه در قشرهای هم سرحد بین مایعات و اجسام جامد ظاهر میشود.
برای غلبه بر این اصطکاک داخلی یا برای برطرف کردن اثرات آن ،یک بخش از انرژی که
در جریان مایع وجود دارد ،به مصرف میرسد.
در سرعتهای کوچک ،اصطکاک
داخلی هم کوچک است .بنا ًء تغییر
فشار و ضیاع انرژی که ناشی از
کوچک بودن سرعت است ،نیز به
حدی کوچک است که آن قشرهایی
ٌ
از مایع که از جوار هم میگذرند ،پاره
پاره نمیشوند ،بلکه از پهلوی هم طور
صاف عبور میکنند و جریان را المینار
( )laminarمیگویند.
شکل ()8-17
جریانهای المینار و توربلینت از شیردهن

اما در حالت سرعتهای بزرگ که اصطکاک قوی تر است ،تصویر جریان به صورت قابل
مالحظه خودرا تغییر میدهد .در این صورت چرخش آبی (گرداب) بوجود میآید ،و جریان
تولید شده ،توربولینت ( )turbulentنامیده میشود.
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پیدایش گرد آب
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اکر شیر دهن آب را کمیباز کنیم ،آب به آرامیونرمش از
شیر دهن خارج میشود و اگر شیر دهن را بازهم باز تر
کنیم ،جریان آب پس از رسیدن به یک سرعت معین شروع
به نا آرامیمیکند و چرخش آبی را تولید میکند.
در شکل ( )8-18هم این پدیده را به خوبی در آلةیی که به
نام" آلة روهای جریان" یاد میشود ،دیده میتوانید.
طرز کار این آله طوری است که :آب بی رنگ شفاف و
آب سرخ رنگ ،از دو ظرف در یک فضای که در بین دو
پلیت شیشهیی قرار دارد از طرف باال از طریق یک تعداد
سوراخهای باریکی که تعبیه شدهاند ،جریان مییابد .جریان
آب از سوراخها طوری صورت میگیرد که آب صاف وشفاف
از سوراخهای اول و سوم و آب سرخ رنگ از سوراخهای دوم
شکل ()8-18
و چهارم عبور میکنند.
سرعت خروجی جریان هر دو مایع رابا یک قیدی که در پایپها بهکار برده میشود ،میتوان
تنظیم کرد .اگر در ظرف ،مانع وجود نداشته باشد،رشتههای جریان مانند خطوط موازی،
سر خ رنگ به نظر میآیند .و اگر مانعی هم وجود داشته باشد ،اختالط دو رنگ باز هم به
نظر نمیرسد .آنچه به نظر میرسد عبارت از یک عبور متجانس رشتههای جریان است
که در دو طرف صورت گرفته است .اگر قید را باز کنیم ،یعنی سرعت جریان مایع را بلند
ببریم ،دیده میشود که با رسیدن سرعت بیک قیمت معین ،دفعت ٌا گرد آب یا چرخ آبی ظاهر
میشود و هر دو رنگ بهطور کلی با هم مخلوط میشوند.
پیدایش گرد آب را میتوانیم بسیار به آسانی،
با مقایسه به یک عملیة میخانیکی ،قابل فهم
بسازیم .اگر یک کره در داخل یک بلول در
مسیر جریان قرار گیرد ،این کره دراثنای لول
خوردن،انرژی پوتانسیلی خودرا از دست داده و
همزمان با آن در سرعتش افزونی به عمل میآید.
شکل ()8-19
به شکل توجه کنید.
هنگامیکه کره ،منحنی را رو به باال میپیماید ،از سرعتش کاسته میشود .قیمت این
سرعت ،اگر از اصطکاک صرفنظر شود در نقطة  Cعین همان قیمت را دارد که در شروع
در نقطة  Aداشت .اگر قیمت اصطکاک کم هم باشد ،کره یک اندازه رو به باال میرود ،ولی
قیمت سرعت در نقطة  Cنسبت به قیمت سرعت در نقطة  Aکمتر است.
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اگر انرژی ،به علت اصطکاک بیشتر ضایع شود ،انرژی
حرکییی که باید که در نقطة  Bموجود باشد تا کره را باال
برده و آنرا به نقطة  Cبرساند ،کفایت نکرده و کره تا یک
نقطهیی مانند Dرسیده و سرعت آن در آن نقطه مساوی به
صفر میشود و ناگزیر برگشت میکند .عین مناسبتها در
حالتی وجود دارد که ،هرگاه یک مایع ،به یک مانع برخورد
کند .مث ٌ
ال اگر یک مایع به یک استوانه برخورد نموده و سطح
شکل ()8-20
خارجی آنرا عبور کند ،شکل (.)8-20
دیده میشود که در ساحات  B1و  B2که ساحات محدود و تنگ هستند ،نظر به معادلة
متمادیت ،قیمت سرعت تزاید نموده و قیمت فشار کم میشود .اگر اصطکاک موجود نباشد،
قیمت سرعتها و فشار در نقطة Cبار دیگر به همان اندازه خواهد بود که در نقطة  Aبوده
است .در اصطکاکهای کم او ٌال تغییرات غیر مهمیبه وقوع میرسد .مگر وقتی که قیمت
سرعت زیاد باشد ،اصطکاک داخلی بلند رفته و باآلخره حالتی رخ میدهد که ذرات مایع در
ساحا ت  B1و B1دیگر آن انرژی حرکی کافی را ندارد ،تا به مقابل فشار بلند در ساحة C
به حرکت ادامه دهند ،بلکه سرعت آنها کم میشود و باآلخره در ساحاتی مانند  D1وD2
به صفر تقرب میکند و در نتیجه ،ذرات مایع برگشت نموده و مجبورا ٌ به عقب جریان پیدا
میکنند .در حین برگشت به دوران میپردازند و گرد آبی را تشکیل میدهند .یعنی مایعی
که قب ً
ال یک مایع المینار بود ،اینک به یک مایع توربولینت تبدیل شده است .گرد آبهایی
که پشت سرهم بهطور پی در پی از هر دو طرف به وجود میآیند ،در عقب مانع ،اصطالحاً
یک راه گرد آبی را تشکیل میدهند.
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خالصة فصل هشتم
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• وقتیکه سرعت حرکت گاز از سرعت صوت کمتر باشد ،اثر تغییرات فشار بر حجم گازات
متحرک به آن حد کم است که میتوان از آن صرف نظر کرد.
• یک سیال (مایع  -گاز) را وقتی خیالی (ایده آل) میتوان گفت که قابلیت تراکم نداشته و
فاقد اصطکاک باشد.
• معادلة متمادیت بیان میدارد که ،در یک نلی که دارای مقطعهای متغییر است ،سرعت
جریان مایع معکوساً به مقطع نل متناسب میباشد .یعنی در مقطع بزرگ ،سرعت جریان کم
و در مقطع کوچک ،سرعت جریان زیاد است.
• رابطۀ  ( ρ v12 2( + P1 = ( ρ v2 2 2( + P2عبارت از رابطۀ سادۀ برنولی بوده و بیان میدارد
که فشار در آن نقاط که در آنجا سرعت بیشتر باشد کمتر است.
• رابطۀ  ρ v 2 2 + ρgh + P = ctهم ،شکل دیگری از معادلة برنولی است که برای یک مایع خیالی
بهدست آمده و برای مایعات حقیقی که اصطکاک داخلی شان زیاد نیست هم قابلیت تطبیق را دارد.
• در جریانهای افقی ،قانون برنولی را میتوان چنین بیان داشت ،که در سراسر یک رشتة
جریان افقی ،مجموعة فشار  Pو فشار بند (  ) 1 ρVثابت است.
2
• تیوپ و ینتوری از یک نل باریک (جت) ساخته شده است که در آن تفاوت فشار بین حصص
بسیار عریض و حصص بسیار کم عرض (باریک ،تنگ) ،توسط یک فشار سنج (مانومتر مایع)
اندازهگیری شده میتواند ،و براساس قانون برنولی رابطة ( ) p1 + 1 2 ρV12 = p2 + 1 2 ρV2 2
در تیوپ و ینتوری صدق میکند.
• در بالهای طیاره یک قوة بلند کننده عمل میکند که سبب میشود (در صورتی که
بهاندازة کافی نسبت به هوا با سرعت بلند حرکت کند) آن را در هوا بلند نگهدارد.
• لزوجیت ویا چسپندهگی مایعات عبارت از همان اصطکاک داخلی آنها است و لزوجیت
در حالتی تبارز میکند که در مایع و یا گاز حرکت ایجاد شود ،و پس از قطع تأثیر علتی که
باعث بروز آن حرکت شده ،آهسته آهسته قطع میگردد.
• فورمول اصطکاک داخلی (  ( Ri =η ⋅ A ⋅ v / dبوده η ،در آن بهنام ضریب لزوجیت یاد
میشود که یک ثابت مهم بوده و برای هر ماده مشخص است.
• از الة ویسکوزیمتر هویپل برای اندازهگیری ضریب لزوجیت یک مایع استفاده میکنند.
• اگر یک کره در داخل یک بلول در مسیر جریان قرار گیرد ،این کره در اثنای لول خوردن،
انرژي پوتانسیلی خود را از دست داده و به سرعتش افزوده میشود .با بلند رفتن سرعت،
اصطکاک داخلی بلند میرود و باآلخره حالتی رخ میدهد که ذرات مایع انرژی حرکی کافی
را از دست داده و دیگر به مقابل فشار بلند به حرکت شان ادامه داده نمیتوانند و سرعت
آنها به صفر تقرب میکند که درنتیجه ذرات برگشت نموده و به عقب جریان پیدامیکنند،
و حین برگشت به دوران میپردازند و گردابی را تشکیل میدهند که میگویند دیگر مایع
مذکور به یک مایع توربولینت تبدیل شده است.
2

AC
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 - 1یک سیال (مایع  -گاز) را تعریف کنید.
 - 2معادلۀ متمادیت یا پیوستهگی چی چیز را بیان میدارد؟
 - 3رابطۀ  A1V1 = A2V2برای هر یک از مقطعهای  .................. ،...............و  ....قابل تطبیق است.
 - 4اکر مایعات و گازها با سرعتهای کمتر از سرعت صوت حرکت نمایند ............... ،گفته میشوند.
 - 5معادلۀ عمومیبرنولی برای یک مایع خیالی عبارت از .....................میباشد.
 - 6فشار  Ps = P2 − P1 = 1 ρV 2بهنام فشار  ..................یاد میشود.
2
 - 7براساس قانون  .......................در تیوب وینتوری رابطۀ  ................................صدق میکند.
 - 8واحد اندازهگیری لزوجیت در سیستم بین المللی واحدات را از رابطۀ]  [η ]= [Ri d AVحاصل نمایید.
 - 9آیا مقدار زیاد فشار همیشه توسط قوة بزرگ به وجود میآید؟ جواب خود را توضیح دهید.
 - 10وقتی از طریق یک نیچه آب مینوشید ،با تخلیة هوا فشار را در دهن خود تقلیل میدهید و
مایع به حرکت میآید و به دهن شما داخل میشود .آیا میتوانید به این منظور در مهتاب هم از
نیچه برای نوشیدن آب استفاده کنید؟ چرا؟ توضیح دهید.
 - 11کدام یک از معادالت ذیل رابطه بین سرعت آب در نقطة  (VA ( Aو سرعت آب در نقطۀ
 (VB ( Bرا توضیح میدهد؟
2
2
2
2
الف)  d AVA = d BVBب)  d A VA = d B VBج) d A d B = VAVB
د) 1 2 d AVA = 1 2 d BVB
2
2
2,5cm
 5cm 5cmباشد ،جریان
مساحت مقطع در نقطۀ ،B
 - 12اگر مساحت مقطع نل در نقطۀ  2,25cm 2 ،Aو
آب در نقطۀ  Aچند مرتبه سریعتر نسبت به نقطة  Bاست؟
1
m
 - 13در یک نل افقی آب به سرعت (  (1جریان دارد .هرگاه شعاع این نل بهاندازة ( ( آن کوچک
4
گردد سرعت جریان آبرا در قسمت s
باریک نل بهدست میآورید.
−2
3
 - 14قطر سوراخ شیردهن یک نل  2cmبوده و در هر ثانیه مقدار  2,5 ×10 mآب از آن خارج
میشود .سرعتی را که در آن آب از نل خارج میشود دریابید.
1. PHYSICS (PRINCIPLES WITH APPLICATIONS), by Douglas C. Gain
coli, Published by Pearson Education Inc, 2005.
2. PHYSICS by James S. Walker, Pearson Education Inc. USA, New Jersey, 2004.
3. PHYSICS by R.A. Serwey and J.S. Faughn, 2006 by Holt, Rinehart and Winston.
4. PHYSICS, A Text book, published by Surat Publishing Company, printed in TURKEY, 1996.
5. Fundamentals of Physics, published by University of the Philippines,
College of Education, Manila, 1976.

 .6الفيزياء (للمرحلة الثانوية  /الفرع العلمي) ،و زارة التربية و التعليم ،ادارة المناهج
والکتب المدرسية ،الکتاب في مدارس المملکة االردنية الهاشميه2005 ،م.
 .7فزيک ( )2و آزمايشگاه ،سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى وزارت آموزش و
پرورش ،شرکت چاپ و نشر کتابهاى درسى ايران ،سال طبع .1385
 .8فزيک ( )3و آزمايشگاه سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و
پرورش ،شرکت چاپ و نشر کتابهاى درسى ايران ،سال طبع  1385هـ  .ش
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