


حرکت اجسام با وجود قرقره؛ در این حالت از جرم نخ، جرم قرقره، نیروی
اصطکاک بین جسم و سطح و مقاومت هوا صرف نظر می شود.

مثال: توپ در حال حرکت در متن کتاب درسی.
 

فیزیک دهم صفحه 19 جواب مسائل 1 و 2

bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: محمد پور رضا

اگر مدل یا نظریه مطرح شده با نتایج آزمایشات جدید همخوانی نداشته
باشد، مدل یا نظریه فیزیکی بازنگری می شود.
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تعداد مشخصی سوزن را روی ترازو قرار داده و وزن آن را اندازه گیری
می کنیم. سپس وزن به دست آمده را بر تغداد سوزن ها تقسیم کرده تا وزن
هر سوزن به دست آید. مثال اگر جرم 50 عدد سوزن 200 گرم شد، جرم هر

سوزن 4 گرم خواهد بود.
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پاسخ: محمد پور رضا

گردش زمین به دور خودش، حرکت زمین به دور خورشید، حرکت ماه به دور
زمین، ضربان قلب و تعداد تنفس.
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پاسخ: محمد پور رضا
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پاسخ: محمد پور رضا

https://bekhun.com/
https://instagram.com/bekhunofficial
https://instagram.com/bekhunofficial
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/


فیزیک دهم صفحه 19 و 20 جواب مسئله 9 و 10

bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: محمد پور رضا
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پاسخ: محمد پور رضا
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پاسخ: محمد پور رضا

با توجه به اینکه تندی سنج اعداد بین 100 تا 120 کیلومتر بر ثانیه را به
10 بخش تقسیم کرده است، دقت آن 2 کیلومتر بر ثانیه است.

الف: دقت اندازه گیری : 0/0001 میلی متر
ب: دقت اندازه گیری : 0/01 میلی متر
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پاسخ: محمد پور رضا

ابتدا با استفاده از جرم و حجم قطعه فلز، چگالی آن را بدست می آوریم.
سپس چگالی قطعه فلز را با چگالی طالی خالص مقایسه می کنیم. اگر

چگالی بدست آمده برابر با چگالی طالی خالص باشد، قطعه فلز از جنس
طالی خالص است و اگر چگالی آن کمتر از چگالی طالی خالص بود قطعه

فلز ناخالصی دارد.

چگالی طال برابر با                                                    است که از چگالی بدست
آمده از قسمت (ب) بیشتر است. این نتیجه نشان می دهد که شمش از

طالی خالص ساخته نشده است.
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پاسخ: محمد پور رضا
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پاسخ: محمد پور رضا

ابتدا جرم 7 میلیارد انسان روی کره زمین را تخمین می زنیم:
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پاسخ: محمد پور رضا

الف) در گازها فاصله بین مولکولی زیاد است و مولکول ها به طور نامنظم
در کنار هم قرار دارند.

ب) در مایعات فاصله بین مولکولی نسبت به گازها کمتر است و همچنان
مولکول ها به طور نامنظم در کنار هم قرار دارند.

پ) در جامدات فاصله بین مولکولی نسبت به گازها کمتر و تقریبًا برابر با
فاصله بین مولکولی در مایعات است ولی مولکول ها با آرایشی منظم در

کنار هم قرار دارند.

بدنه دوچرخه به دلیل نیاز به استحکام از جنس جامد است.
از روغن مایع که حالت ماده است برای کاهش اصطکاک بین چرخ دنده ها

استفاده می شود.
از باد (حالت گاز) در الستیک برای جلوگیری از برخورد قسمت آهنی چرخ

به زمین استفاده می شود.
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پاسخ: محمد پور رضا

الف) حرکت کاتوره ای ذرات هوا و برخورد آن به ذرات گچ باعث حرکت
نامنظم و پخش ذرات گچ در هوا می شود.

الف) زیرا: 1: تندی مولکول ها در حالت گاز بیشتر از تندی مولکول ها در
حالت مایع است.

2: فاصله بین مولکولی در حالت گاز بیشتر از فاصله بین مولکولی در حالت
مایع است و مولکول ها در حالت گاز می توانند آزادانهتر حرکت کنند.

ب) اگر مولکول های هوا وجود نداشتند، ذرات گچ بدون پخش و حرکت
نامنظم در هوا بدلیل نیروی جاذبه به سمت زمین سقوط می کردند.

ب) دیواره بادکنک از جنس جامد است و اندازه مولکول های هوا کوچک تر
از فاصله بین مولکولی در حالت جامد است، بنابراین مولکول های هوا

می توانند از دیواره بادکنک عبور کنند.
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پاسخ: محمد پور رضا

سطح خارجی موهای قلمو با اب پوشیده شده است و نیروی کشش
سطحی بین مولکول های آب با با ایجاد نیروی هم چسبی باعث می شوند

که موهای قلمو به هم بچسبند.

نیروی جاذبه بین مولکولی کوتاه برد است، بنابراین دو قطعه شیشه باید
بسیار به هم نزدیک شوند تا نیروی جاذبه بین مولکولی عمل کند. به

همین دلیلی با گرم کردن قطعه های شیشه فاصله بین مولکول ها را کم
می کنند.

با توجه به ش� می توان نتیجه گرفت که نیروی دگرچسبی بین
مولکول های مایع و شیشه بزرگ تر از نیروی هم چسبی بین مولکول های

مایع است.
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نیروی کشش سطحی بین مولکول های آب مانع جدا شدن قطره های آب
میشود ولی نیروی کشش سطحی بین مولکول های ریزگرد وجود ندارد و

ذرات ریزگرد براحتی از هم جدا می شوند.

فیزیک دهم صفحه 48 و 49 جواب مسئله  7

bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: محمد پور رضا

برای مقابله با این پدیده باید رطوبت خاک را باال برد تا نیروی کشش
سطحی بین مولکول های آب مانع جدا شدن ذرات ریزگرد شود که این کار

را می توان با آبیاری توسط بالگردها، عدم استفاده بی رویه از منابع آبی
زمین و حتی کاشت گیاهان انجام داد.
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پاسخ: محمد پور رضا

نیروی هم چسبی بین مولکولهای آب باعث می شود که مولکول های آب از
هم جدا نشوند و به صورت یک گلوله کامل به حشره برخورد کند. از سوی
دیگر نیروی دگرچسبی بین مولکول های اب و جسم حشره باعث می شود

که حشره سنگین شده و به داخل آب سقوط کند.
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پاسخ: محمد پور رضا

برای اینکه فشار داخل زودپز
ثابت بماند، باید فشار ناشی از

وزن وزنه با اختالف فشار داخل
و خارج زودپز برابر باشد. یعنی:

https://bekhun.com/
https://instagram.com/bekhunofficial
https://instagram.com/bekhunofficial
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/


فشار هوای  محیط برابر با 74 سانتی متر جیوه است که می توان آن را به
پاسکال تبدیل کرد:

فیزیک دهم صفحه 49 جواب مسئله   10

bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: محمد پور رضا

بخار جیوه

فشار هوای محیط

ارتفاع ستون مایع پایین می آید، زیرا در ارتفاعات فشار هوا کم می شود و
با توجه به اینکه مقدار عددی شتاب گرانش زمین و چگالی جیوه تقریبًا

ثابت می ماند، ارتفاع ستون جیوه (h) کاهش می یابد.
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 /76KPa :74/ سمیرمKPa :فریدون شهر
80KPa :77/ شهرکردKPa :بروجن
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bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: محمد پور رضا

می توان مشاهده کرد که اعداد به دست آمده از رابطه داده شده تا حد
مطلوب به مقادیر داده شده در نمودار نزدیک است.
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فشار هوای درون ریه، همان فشار جو است و فشار وارد بر قفسه سینه
شخص ناشی از فشار هوا به عالوه فشار ناشی از عمق آب است.
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پاسخ: محمد پور رضا
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پاسخ: محمد پور رضا
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در این مسئله فشار مخزن B را هم نداریم که ابتدا باید آن را به دست آوریم.
برای این کار از قسمت سمت راست ش� که با رنگ قرمز نشان داده شده

است، استفاده می کنیم:
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bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: محمد پور رضا

حال با استفاده از قسمت سمت چپ ش� که با رنگ آبی نشان داده شده
است، خواهیم داشت:
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پاسخ: محمد پور رضا
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پاسخ: محمد پور رضا

با توجه به ش�، نیروی وارد بر سطح زیرین اجسام بیشتر از نیروی وارد بر
سطح باالیی است. در نتیجه نیروی خالص باالسویی بر اجسام درون شماره

وارد می شود که همان نیروی شناوری است.
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با توجه به معادله پیوستگی A1V1=A2V2، هر چه سطح مقطع بزرگتر
باشد، تندی شاره در آن مسیر کمتر می شود و برعکس. یعنی تندی شاره

قسمت های E، C و A ثابت، در قسمت B در حال افزایش و در قسمت D در
حال کاهش است.
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bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: محمد پور رضا

با توجه به معادله پیوستگی و برابر بودن سطح در قسمت های E و A، و
کمتر بودن سطح مقطع آنها نسبت به قسمت C خواهیم داشت.
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با افزایش تندی شاره بین دو نوار کاغذی، فشار شاره در میان آنها کم
می شود. در نتیجه فشار شاره در خارج از نوارهای کاغذی بیشتر از فشار

شاره در میان آنها شده و دو نوار به هم نزدیک می شوند.
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پاسخ: محمد پور رضا
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با فشردن پدال گاز، دریچه پروانه ای باز شده و هوا به داخل کشیده می شود
و چون در این قسمت سطح مقطع کاهش می یابد، طبق معادله پیوستگی،

تندی هوا افزایش و طبق اصل برنولی، فشار هوا کاهش می یابد. اختالف
فشار ایجاد شده بین مخزن سوخت و قسمت میانی لوله باعث انتقال

سوخت به لوله می شود. هر چه پدال بیشتر فشرده شود، اختالف فشار
بیشتری بین سوخت و قسمت میانی لوله ایجاد شده و دور موتور خودرو

بیشتر می شود.
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پاسخ: محمد پور رضا
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ابتدا شعاع هر مقطع را پیدا می کنیم:
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پاسخ: محمد پور رضا

حال با استفاده از معادله پیوستگی، پاسخ مسئله را می یابیم ( از آنجا که
شعاع هر دو مقطع بر حسب سانتی متر است و معادله پیوستگی به ش�

تناسب است، نیازی به تبدیل به سانتی متر به متر نیست):

https://bekhun.com/
https://instagram.com/bekhunofficial
https://instagram.com/bekhunofficial
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/


فیزیک دهم صفحه 78 جواب مسئله   1 و 2

bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: خانم نجمه نجمی
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پاسخ: خانم نجمه نجمی
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پاسخ: خانم نجمه نجمی

بله می تواند. با توجه به رابطه کار-انرژی داریم: Wt=k2-k1 ، در صورتی که
Wt<0 باشد، به این معنی است که k2<k1، یعنی انرژی جنبشی جسم

کاهش یافته است. مثل زمانی که یک خودرو ترمز می گیرد.
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پاسخ: خانم نجمه نجمی

در نتیجه باید 9 برابر کار انجام شود.
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پاسخ: خانم نجمه نجمی

خیر- چون نیروی دست ما بر جابجایی عمود است، کاری انجام نمی شود.
اما در حالتی که تندی سطل تغییر کند، چون زاویه نیروی دست ما با راستای
جابجایی، دیگر 90 درجه نمی ماند، دست ما روی سطل، کار انجام می دهد.
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bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: خانم نجمه نجمی

https://bekhun.com/
https://instagram.com/bekhunofficial
https://instagram.com/bekhunofficial
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/


فیزیک دهم صفحه 79 جواب مسئله  9و 10

bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: خانم نجمه نجمی

مطابق ش� ب، نیرو بر مسیر حرکت ماهواره همواره عمود است. بنابراین
کاری روی ماهواره انجام نمی دهد. بنابراین انرژی جنبشی ماهواره ثابت

می ماند.

انرژی جنبشی یک جسم (K) همواره مثبت است زیرا در رابطه                       
 ، جرم جسم و مجذور تندی جسم هر دو همواره مثبت2اند.

اما انرژی پتانسیل گرانشی یک سامانه (U) به مبدأ که انتخاب می کنیم
بستگی دارد و می تواند مثبت، منفی یا صفر شود. حواسمان باشد همانطور

که در کتاب درسی هم توضیح داده شده، این         است که در بررسی مسئله
.U اهمیت دارد نه
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bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: خانم نجمه نجمی

الف) نادرست- انرژی پتانسیل گرانشی (نسبت به زمین) برای دو شخص
هم جرم، فقط به ارتفاع از مبدأ انتخابی بستگی دارد.

ب) نادرست- جابجایی عمودی هر دو شخص (h) با هم برابر است.

پ) درست- زیرا                          و تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی آنها
یکسان است.           

ت) درست
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پ) عالوه بر وزن، سه نیروی دیگر بر هواپیما اثر می کند:
(thrust پیشرانه) 1- نیروی جلوبر

(lift) 2- نیروی  باالبر
(drag) 3- نیروی مقاومت هوا

که کار نیروی مقاومت هوا منفی است و کار سایر نیروها زمانی که هواپیما
در حال جلو رفتن و اوج گرفتن است، مثبت است. 
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bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: خانم نجمه نجمی
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سطح ها اصطکاک ندارند و هر سه از حال سکون رها شده اند پس طبق
اصل پایستگی انرژی مکانیکی داریم:

فیزیک دهم صفحه 80 جواب مسئله   13

bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: خانم نجمه نجمی

و از آنجا که h برای هر یکسان است، پس هر سه با تندی های یکسان به
سطح افقی می رسند.

کار نیروی وزن ش� وسطی بزرگتر است زیرا کار نیروی وزن به جرم و
جابجایی عمودی (در اینجا h) بستگی دارد و چون جرم جسم وسطی

بیشتر است، کار نیروی وزن آن بیشتر است.

https://bekhun.com/
https://instagram.com/bekhunofficial
https://instagram.com/bekhunofficial
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/


فیزیک دهم صفحه 80 جواب مسئله   14

bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: خانم نجمه نجمی
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پاسخ: خانم نجمه نجمی
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پاسخ: خانم نجمه نجمی

چون مقاومت هوا نداریم، اصل پایستگی انرژی مکانیکی برقرار است.
E1=E2 :یعنی

از طرفی ارتفاع و تندی اولیه همه آنها در ابتدا یکسان است  (E1 برابر
دارند). پس نتیجه می توان گرفت که E2 نیز برای هر سه یکسان است.

بنابراین انرژی جنبشی توپ ها هنگام برخورد با سطح زمین، یکسان خواهد
بود و چون جرم آنها نیز برابر است، بنابراین هر سه با یک تندی به زمین

برخورد می کنند.
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پاسخ: خانم نجمه نجمی

کار نیروی وزن در برابر کار نیروی مقاومت هوا ناچیز است.
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پاسخ: خانم نجمه نجمی

الف) انرژی گلوله قبل از رها کردن برابر است با انرژی پتانسیل گرانشی آن
(توجه شود که گلوله باید رها شود و هیچ گونه انرژی جنبشی نباید به آن
داده شود) بنابراین در برگشت مقداری از انرژی آن به دلیل مقاومت هوا
تلف خواهد شد و مطمئن خواهیم بود که تا ارتفاع کمی پایین تر از محل

رها شدن خواهد آمد.
ب) در این حالت احتمال برخورد با صورت دانش آموز وجود دارد.
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پاسخ: خانم نجمه نجمی
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پاسخ: خانم نجمه نجمی
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پاسخ: محمد پوررضا
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bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: محمد پوررضا

1- دماسنج دقت الزم را برای اندازه گیری داشته باشد.
2- شخص آزمایشگر مهارت الزم را برای اندازه گیری داشته باشد.

3- اندازه گیری چندبار تکرار شود و پس از حذف اعدادی که فاصله زیادی با
اعداد دیگر دارند، میانگین اعداد باقی مانده را محاسبه کنی.

4- مقداری صبر شود تا دماسنج با جسم به تعادل دمایی برسد.

این ش� نشان می دهد که انبساط گرمایی باعث انبساط جسم در تمام
ابعاد می شود. حتی اگر حفره ای هم داخل جسم باشد، حفره هم به همان

نسبت منبسط میشود.
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طبق رابطه انبساط سطحی                                     ، هر چه مساحت اولیه
بیشتر باشد، افزایش مساحت نیز بیشتر می شود. حال باید مساحت اولیه

هر ش� را بدست آوریم:
بنابراین افزایش مساحت در ش� (3) بیشتر خواهد بود.
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bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: محمد پوررضا

طبق رابطه انبساط طولی                                       ، هرچه ارتفاع اولیه بیشتر
باشد، افزایش ارتفاع نیز بیشتر می شود. بنابراین افزایش ارتفاع در

ش� های (2) و (3) بیشتر خواهد بود.

اگر در هر چهارتای آنها روزنه کوچک هم اندازه ای وجود داشته باشد،
افزایش قطر چهار روزنه در اثر افزایش دمای یکسان را با هم مقایسه کنید.
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پاسخ: محمد پوررضا
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پاسخ: محمد پوررضا

حجم اولیه ظرف و گلیسیرین برابر است. ابتدا باید تغییر حجم ظرف و
گلیسیرین را به دست آوریم و سپس از هم کم کنیم:
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پاسخ: محمد پوررضا

حجم اولیه ظرف و گلیسیرین برابر است. ابتدا باید تغییر حجم ظرف و
گلیسیرین را به دست آوریم و سپس از هم کم کنیم:
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با کاهش دما، طول فلزات کاهش می یابد. چون ضریب انبساط طولی برنج
از فوالد بیشتر است، کاهش طول  برنج در اثر کاهش دما بیشتر از کاهش

طول فوالد است. بنابراین فلز باالیی از جنس فوالد و فلز پایینی از جنس
برنج است.
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bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: محمد پوررضا

با کاهش دما، طول فلزات کاهش می یابد. چون ضریب انبساط طولی برنج
از فوالد بیشتر است، افزایش طول برنج در اثر افزایش دما بیشتر از

افزایش طول فوالد است. بنابراین با توجه به اینکه فلز پایینی از جنس
برنج است، مجموعه به سمت باال خم می شود.

https://bekhun.com/
https://instagram.com/bekhunofficial
https://instagram.com/bekhunofficial
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/


ب) با عایق بندی مناسب می توان از تغییر دما و در نتیجه انبساط خط لوله
تا حد قابل توجهی جلوگیری کرد.

فیزیک دهم صفحه 118 و 119  جواب مسئله  9 

bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: محمد پوررضا
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پاسخ: محمد پوررضا
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پاسخ: محمد پوررضا
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پاسخ: محمد پوررضا
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پاسخ: محمد پوررضا

در این مثال ما 4 جسم داریم که با هم در تعادل گرمایی قرار دارند: 1-
گرماسنج از جنس مس 2- قطعه مجهول 3- 50 گرم آب 30 درجه 4-

100 گرم آب 70 درجه
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پاسخ: محمد پوررضا

خیر- اگر جسم در دمای تغییر حالت باشد، دمای آن باال نمی رود.
برای مثال گرما دادن به یخ در دمای صفر درجه سانتی گراد باعث تبدیل

شدن یخ به آب و گرما دادن به آب در دمای 100 درجه سانتی گراد باعث
تبدیل شدن آب به بخار آب می شود.

زیرا ال� باعث تبخیر سطحی روی پوست می شود که فرایندی گرماگیر
است. در نتیجه احساس خنکی روی پوست ایجاد می شود.
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bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: محمد پوررضا

الف) افزایش فشار وارد بر جسم بیشتر در بیشتر مواد (بجز یخ)، سبب باال
رفتن نقطه ذوب می شود.

بقیه جمالت صحیح اند
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bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: محمد پوررضا
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پاسخ: محمد پوررضا
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پاسخ: محمد پوررضا
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bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: محمد پوررضا

چون آب در حال جوشیدن است، دما افزایش نمی یابد و تمام گرمای داده
شده به گرماسنج و آب صرف تغییر حالت آب از مایع به بخار آب می شود.

بنابراین:
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bekhunofficial bekhun.com

پاسخ: محمد پوررضا

ب)

الف)
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پاسخ: محمد پوررضا

تفسیر نمودار: در ابتدا جسم جامد گرما می گیرد و در مدت 300 ثانیه،
دمای آن از 20 به 80 درجه سانتی2گراد می رسد. با گذشت زمان و با

وجود گرمایی که به جسم داده می شود، دمای جسم باال نمی رود و شیب
نمودار برابر صفر است. در این مرحله می توان نتیجه گرفت که گرمای داده

شده صرف شکستن پیوندهای درونی جسم شده و جسم تغییر حالت
می دهد، یعنی گرمای داده شده در زمان بین 300 ثانیه تا حدود 1150

ثانیه (850 ثانیه)، گرمای نهان ذوب. بعد از این مرحله با ادامه روند
گرمادهی، دمای جسم باالتر می رود.

 
الف: 300 ثانیه
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ب)
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پاسخ: محمد پوررضا

پ)
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پاسخ: محمد پوررضا

حال اگر جرم آب تبخیر شده را بخواهیم، خواهیم داشت:
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پاسخ: محمد پوررضا

با کم شدن دمای بدن، شخص گرما از دست می دهد و این گرما باعث
تبخیر آب می شود:
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پاسخ: محمد پوررضا

فلزات رسانای خوب گرما هستند. بنابراین وقتی به لوله فلزی دست
می زنیم، گرمای دست ما از طریق لوله منتق شده و دست ما احساس سرد

شدن می کند.
زیرا امکارن دارد که رطوبت بین دست ما و سطح فلز در اثر کاهش دما به

بلورهای یخ تبدیل شده و دست ما به فلز بچسبد.

در بین الیاف پالتو هوا وجود دارد و چون هوا رسانای خوبی برای گرما
نیست، مانع انتقال گرمای بدن ما به محیط اطراف می شود و بدن ما گرما

می ماند.
استفاده از چند لباس زیر پالتو باعث افزایش الیه های هوا و در نتیجه کمتر

شدن آهنگ انتقال گرما می شود.
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پاسخ: محمد پوررضا

قوری سیاه رنگ، تابش گرمایی از سطوح تیره بیشتر از سطوح روشن
است. بنابراین آهنگ تابش گرما از قوری سیاه رنگ بیشتر است و این

قوری زودتر خنک می شود.
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توجه کنید که در این مسئله، منظور از یک مول گاز، دقیقًا یک مول است و
نه 1mol یا mol 1/0 و ... به همین دلیل مقدار رقم های با معنی در یک

مول، محدودکننده تعداد ارقام بامعنی پاسخ نهایی نیست. 
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الف) همانطور که در متن درس اشاره شد اگر پیستون را با گبره های ثابت
کنیم و دمای گاز را با استفاده از یک منبع گرما به تدریج افزایش یا کاهش

دهیم، فشار گاز طی یک فرایند هم حجم ایستاوار، افزایش یا کاهش
می یابد.

 
ب) در اینجا با افزایش دمای کند و تدریجی توسط منبع گرما، در هر

مرحله به علت اختالف دمای جزئی بین منبع و دستگاه، مقدار کمی گرما
به گاز منتقل می شود که در نتیجه آن گاز کمی منبسط می شود و پیستون
را که حاال آزاد است اندکی به طرف باال جابجا می کند. اگر گرما دادن را به

همین روش به صورت آهسته ادامه دهیم، گاز به کندی منبسط می شود و
پیستون به طور ایستاوار به باال حرکت می کند. شتاب حرکت پیستون

چنان کم است که می توان گفت در طی گرما دادن همواره فشار گاز ثابت
می ماند. برای کاهش حجم ایستاوار و هم فشار گاز نیز، به روش مشابه،

دمای منبع گرما را به تدریج و به کندی کاهش می دهیم.
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این آزمایش مشابه حالتی است که گاز محبوس در استوانه ای با پیستون
آزاد در تماس با یک منبع گرما با دمای قابل تنظیم است و دمای منبع به

آرامی باال می رود.
به علت اختالف جزئی دمای بین منبع (در فشار ثابت) و هوای درون

سرنگ، گرما به کندی به هوای محبوس درون سرنگ منتقل می شود و هوا
به آرامی (در فشار ثابت) اندکی منبسط می گردد و پیستون، سرنگ را
اندکی به جلو می راند. اگر گرما دادن را به همین روش تدریجی ادامه

دهیم، ضمن افزایش دما و حجم هوای درون سرنگ، پیستون به آهستگی
حرکت می کند. همان طور که گفتیم این فرایند در فشار ثابت رخ می دهد.

زیرا وقتی سرنگ به طور افقی درون آب قرار گرفته است، اختالف فشاری
بین درون سرنگ و آب بیرون آن وجود ندارد و به محض اینکه یکی از این

دو فشار اندکی افزایش یا کاهش یابد، پیستون جا به جا می گردد تا
دوباره فشارها برابر شوند. و چون در اینجا فشار آب تغییر نمی کند، فشار
درون سرنگ هم تغییر نخواهد کرد و انبساطی هم فشار خواهیم داشت.
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و آنگاه با استفاده از قانون اول ترمودینامیک دارم
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چون Q مثبت شده است این بدین معنی است که گاز گرما گرفته است.
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P- ب) قدر مطلق کار انجام شده برابر با مساحت زیر نمودار فرایند در صفحه
V است. بنابراین، بدیهی است که مساحت زیر مسیر adc کمتر از مساحت

زیر مسیر abc است و در نتیجه مقدار کار در مسیر abc کمتر از مقدار کار در
مسیر abc است. از طرفی در هر دو فرایند گاز انبساط یافته است و بنابراین

کار محیط منفی و کار دستگاه (گاز) مثبت است. بنابراین کار گاز نیز در مسیر
adc کمتر از مسیر  abc است. برای مقایسه گرمای داده شده به گاز، باید از

قانون اول ترمودینامیک استفاده کنیم: 
چون          برای هر دو مسیر یکسان است باید wها را با هم مقایسه کنیم.

چون مقدار کار در مسیر adc کوچک است و از طرفی w کار محیط روی گاز و
در هر دو مسیر منفی است پس                               است و در نتیجه Q در

مسیر adc کوچک تر است. 
 

الف) نخست قانون ترمودینامیک را برای مسیر abc می نویسیم:
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پ) چرخه بسته ای را در نظر بگیرید که شامل مسیر abc و مسیر خمیده
بازگشت است. چون

نتیجه می گیریم که باید به اندازه                         از گاز انرژی بگیریم. البته
چون در این بخش، هنوز چرخه مطرح نشده است می توانیم این طور نیز

استدالل کنیم:
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الف) قدر مطلبق کار برابر با مساحت زیر نمودار فرایند ترمودینامک در
صفحه p-v است. از روی ش� دیده می شود که مساحت زیر نمودار فرایند

هم فشار از همه بیشتر و مساحت زیر نمودار فرایند بی دررو از همه کمتر
است. بنابراین مقدار کار انجام شده از کمترین تا بیشترین به ترتیب بی

دررو، هم دما و هم فشار است. البته در سوال از کار گاز روی محیط پرسیده
شده است که با توجه به انبساطی بدون هر سه فریاند، برای هر فرایند

مقداری مثبت است. پس همین مقایسه در مورد خود کارها نیز درست
است.
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ب) از قانون گازهای کامل درمی یابیم که در فرایند هم فشار با افزایش حجم،
دما افزایش می یابد. در فرایند هم دما نیز بدیهی است که دما ثابت

می ماند. در فرایند بی دررو نیز از قانون اول ترمودینامیک در می یابیم که در
انبساط، کاهش دما داریم. این موارد همگی در ش� نیز مشخص شده

است. بنابراین دمای نهایی در این سه فرایند از کمترین تا بیشترین به ترتیب
بی دررو، هم دما و هم فشار می شود.

پ) در فرایند بی دررو Q=0 و در فرایندهای هم دما و هم فشار  Q>0 است.
برای مقایسه فرایندهای هم دما و هم فشار نیز باید به قانون ترمودینامیک

رجوع کنیم. با توجه به اینکه تغییر انرژی درونی و مقدار کار در فرایند هم
دما از فرایند هم فشار کمتر است و نیز کار در هر دو فرایند منفی است،

بنابراین  در این مورد نیز ترتیب گرمای داده شده به ترتیب از کمترین تا
بیشترین، بی درو، هم دما و هم فشار می شود.
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از درس آموختیم که در چرخه های پادساعتگرد در صفحه P-V کار محیط
(W) مثبت است. با این حال اینجا می خواهیم اثباتی برای این چرخه ارائه

دهیم. از قانون اول ترمودینامیک داریم:
که در آن W کار محیط است. توجه کنید که در اینجا فرایندی چرخه ای داریم
و                 است. در مورد عالمت W نیز می توانیم این فرایند چرخه ای را به
سه بخش تقسیم کنیم. بدیهی است که در فرایند هم حجم، کار صفر است.
اما مساحت زیر فرایند هم فشاری که در آن حجم کاهش یافته است، بیشتر

از فرایند دیگری است که در آن افزایش حجم داریم. بنابراین کار محیط
مثبت و کار دستگاه منفی است. اکنون با توجه به قانون اول ترمودینامیک

برای فرایند چرخه ای می دانیم Q=-W است و بنابراین Q  نیز منفی می شود. 

فیزیک دهم صفحه  148 جواب مسئله  8

bekhunofficial bekhun.com

∆U=Q+W

∆U=0
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الف) در فرایند چرخه ای                 است و در نتیجه از قانون اول
ترمودینامیک نتیجه می گیریم Q=-W است. با توجه به اینکه چرخه

پادساعتگرد طی شده است کار محیط منفی است. بنابراین Q مثبت می شود
و دستگاه گرما می گیرد.

 

ب) در قسمت الف دیدیم که Q مثبت است و در نتیجه داریم
W=-Q=-400J
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الف) با استفاده از قانون گازهای کامل داریم

با جای گذاری 
 

می رسیم. که با توجه قواعد محاسبه ارقام معنی دار باید به صورت
 

بیان شود. اکنون با استفاده از قانون گازهای کامل                      را نیز بدست
می آوریم.
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ب) مقدار کار انجام شده برابر با مساحت مخصور در چرخه است که چنین
می شود:
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در فرایندهای 2               1 و 3                   2 دمای گاز زیاد شده است و با
توجه به رابطه های 

درمی یابیم گاز گرما می گیرد.

در فرایندهای 4               3 و 1                   4 دمای گاز کم شده است و با
توجه به رابطه های 

درمی یابیم گاز گرما از دست می دهیم.
توجه: می توانیم مقدار این گرماها را نیز محاسبه کنیم. مثًال برای قسمت پ

انجام دهیم. 
برای این گرما داریم: 

 
 

برای محاسبه nR از قانون گازهای کامل استفاده می کنیم
 
 

در نتیجه داریم
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چون فرایندی چرخه ای داریم                   است. بنابراین Q=-W می شود که در
آن W کار محیط است. از طرفی می دانیم مقدار کار انجام شده در چرخه
برابر مساحت محصور در چرخه است و در چرخه های ساعتگرد کار انجام

شده بر روی دستگاه منفی است. بنابراین
 
 
 

و از آنجا                                         می شود.
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الف) بازده ماشین گرمایی آرمانی برابر است با:
 

ب)
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گام به گام

مشاوره

نمونه سوال

فیلم آموزشی

جزوه

برنامه ریزی

کلیک کنید
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