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ش� «الف» اجزا:
1) باریکه نور: به نوری گفته می شود که از یک روزنه می تابد.

2)پرتو نور: کوچک ترین جز باریکه نور.
3) لیزر مدادی: وسیله ای که پرتوهای نور به به طور موازی از آن خارج می شود.

در این مدل سازی فرض شده است که پرتوهای نور موازی با هم از لیزر مدادی
خارج می شوند.

 
 ش� «ب» : در این مدلسازی فرض شده است که پرتوهای نور خورشید موازی اند

و به ش� واگرا به سمت دوربین می روند.
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مزایا: با توجه به اینکه به عنوان یک واحد اندازه گیری است، همیشه در دسترس
می باشد و در هر جایی می توان از آن استفاده کرد.

 
معایب: اندازه نوک بینی تا انگشتان، ممکن است در هر فرد متفاوت باشد و با

گذشت زمان تغییر می کند.
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زیرا چگالی آب بیشتر از چگالی بنزین است و به زیر بنزین می رود. در نتیجه بنزین
در باال و شعله ور میماند. برای رفع این مش� از خاموش کننده کف استفاده
می کنند که چگالی آن از چگالی بنزین کمتر بوده و روی بنزین قرار می گیرد.
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هر چه مایع پایین تر باشد، چگالی آن بیشتر است. بنابراین:
C: جیوه/ B: آب/ A: روغن
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ذرات عطر با مولکول های هوا برخورد کرده و به
تدریج در محیط پخش می شوند.

 
مولکول های گاز نسبت به مولکول های مایع

تندی بیشتری دارند و آزادانه تر حرکت می کنند.
بنابراین با تندی و انرژی بیشتری می توانند

باعث پخش در محیط شوند.

پخش مولکول های هوا باعث می شوند عناصر هوا در سراسر کره زمین وجود
داشته باشند و هر موجودی به راحتی از آنها استفاده کند.
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با گرم شدن شیشه، جنبش مولکول های آن بیشتر شده و باعث می شود
مولکول ها در کنار هم قرار گیرند و نیروهای بین مولکولی با توجه به کوتاهبرد

بودن نیروهای بین مولکولی، زمانی که فاصله کم می شود این نیروها بوجود
آمده و باعث چسبیدن قطعه های شیشه به هم می شوند.
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نیروی هم چسبی با دما رابطه عکس دارد. جایی
که قطرات روغن درشت تر هستند، یعنی نیروی

همچسبی بیشتر است و در نتیجه دمای
قطره های روغن کمتر است.
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با افزایش دما، جنب و جوش مولکول ها بیشتر میشود، در نتیجه نیروی هم
چسبی در مایعات کاهش می یابد.

افزایش دما باعث افزایش جنبش مولکول ها و در نتیجه کاهش نیروی
دگرچسبی میشود. بنابراین ظروف راحت تر شسته می شوند.
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طبق رابطه فشار، فشار هوا، چگالی مایع و عمق مایع تا نقاط A، B و C برای هر
سه نقطه یکسان است. بنابراین فشار � در سه نقطه A, B و C برابر خواهد بود
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با توجه به اینکه چگالی آب از جیوه خیلی کمتر
است، اگر از آب استفاده می شد باید ارتفاع ستون

به شدت افزایش پیدا می کرد.

با توجه به رابطه                             ، ارتفاع ستون
جیوه از رابطه                    به دست می آید و چون

فشار هوا و چگالی جیوه برای لوله ها یکسان
است، ارتفاع جیوه در تمام لوله ها یکسان خواهد

بود.

فشار هوا از طریق روزنه وارد لوله جوهر شده
و با فشار وارد کردن به آن جوهر را به سمت

پایین فشار می دهد.
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نکته اول: در شناور یا غرق شدن یک جسم، یکی از مهم ترین عوامل
تفاوت چگالی هاست.

نکته دوم: اگر نیروی شناوری را با F، نیروی وزن را با W نشان دهیم
حالت های زیر اتفاق می افتد:

 F>W: نیروی شناوری از نیروی وزن بزرگ تر است در نتیجه جسم به
باال حرکت می کند.

F<W:  نیروی وزن از نیروی شناوری بزرگ تر است در نتیجه جسم
پایین تر می رود.

F=W: نیروی شناوری و نیروی وزن برابر هستند در نتیجه جسم
شناور یا غوطه ور خواهد ماند.
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با نزدیک شدن آب به زمین، تندی آن بیشتر شده و مطابق معادله
پیوستگی، سطح مقطع آب باید کم شود.
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با وزش باد، تندی حرکت مولکول های سطح آب افزایش پیدا می کند؛
با توجه به رابطه برنولی با این اتفاق، فشار هوا در سطح آب کاهش
پیدا کرده و در نتیجه، سطح آب (ارتفاع موج) افزایش پیدا خواهد

کرد.
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ب) همانند قسمت الف، با حرکت کامیون، تندی هوا در سطح
پوشش برزنتی افزایش پیدا کرده در نتیجه فشار هوا در آن سطح

کاهش پیدا می کند، برابر برقراری تعادل طبق اصل برنولی باید
سطح برزنت به سمت باال رفته و پف می کند.
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انرژی جنبشی کمیتی نرده ای است و فقط به تندی و جرم جسم
بستگی دارد.

برای حل این پرسش ابتدا انرژی جنبشی اجسام را محاسبه کرده و بر
حسب K1 می نویسیم.
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پاسخ: نجمه نجمی

بنابراین می توان نوشت:
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هر چه طول طناب برای یک جابه جایی مشخص و جسم یکسان،
بیشتر باشد، نیرویی که باید وارد کنیم بیشتر خواهد بود؛ پس نیروی

وارد بر جسم الف بیشتر است.
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از آنجا که ارتفاع جسم در هر چهار حالت نسبت به نقطه B با هم
برابر است پس نسبت به این نقطه انرژی پتانسیل گرانشی یکسانی

دارند. 
چون اصطحاک نداریم پس � انرژی پتانسیل گرانشی زمانی که

جسم به نقطه B می رسد، بدون توجه به ش� مسیر به انرژی
جنبشی تبدیل می گردد و در نتیجه سرعت در تمام حالت ها برابر

است.
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انرژی جنبشی توپ در اثر برخورد با مولکول های هوا و سرانجام
برخورد با دست، باعث باال رفتن انرژی درونی محیط اطراف و دست

می شود.
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زیرا زمانی که هم جنس باشند، در صورت افزایش یا کاهش دما،
ابعاد هر دو به یک اندازه تغییر می کند و کلید در قفل گیر نمی کند.
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همیشه باید دو طرف درب مقداری فاصله باشد. اگر این فاصله از یک
مقدار مشخصی کمتر باشد، با افزایش دما، هر دو قسمت درب

منبسط شده و به هم گیر می کنند.
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در حالت عادی دمای همه اجسام با هم یکسان بوده و در تعادل
گرمایی هستند. اما دمای بدن انسان به دلیل فرایندهای بیولوژیکی

درون بدن می تواند باالتر از محیط باشد. شیشه و پنجره نیز به دلیل
در ارتباط بودن با هوای بیرون باید دمای کمتری داشته باشند.

زیرا دماسنج باید با جسم موردنظر هم دما شود و بعد دما را
اندازه گیری کند. یعنی دمای خودش را که با دمای جسم یکسان شده

است، اندازه گیری کند.
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انرژی جنبشی جسم گرم کمتر شده (زیرا دمای آن کاهش می یابد و
جنب و جوش مولکول ها کم می شود) و انرژی جنبشی جسم سرد

بیشتر می شود.
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دمای هر سه گوی برابر است زیرا داخل آب در حال جوش بوده اند.
اما طبق رابطه Q=mc∆T ، هر کدام از گوی ها که گرمای ویژه

بیشتری داشته باشد، در فرآیند تعادل گرمای بیشتری به محیط داده
و پارافین بیشتری را ذوب خواهد کرد. 
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زیرا افزایش دما باعث افزایش تندی ذرات شده و در نتیجه انرژی
کمتری برای تبخیر نیاز است. اما در دماهای پایین تر، باید مقداری از
انرژی صرف این شود که ذرات مورد نظر تندی الزم برای فرار از سطح
را پیدا کنند. در نتیجه با افزایش دما، گرمای تبخیر کاهش می یابد. 
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داخل زودپز حجم ثابت است و با افزایش فشار داخل زودپز، دما
افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه غذا سریع تر پخته می شود.
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یکی از عوامل موثر در دمای جوش، فشار است؛ در ارتفاعات، فشار
کاهش یافته و در نتیجه دمای جوش کاهش می یابد و تخم مرغ

دیرتر پخته می شود.
کوهنوردان برای این موضوع از ظروف دربسته استفاده می کنند که

باعث افزایش فشار و دمای جوش می شود.
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باال بودن ضریب انبساط حجمی باعث افزایش اختالف چگالی بین
قسمت های سرد و گرم مایع شده و هم رفت با سرعت بیشتری به

وقوع می پیوندد.
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طبق روابط باال، افزایش فشار ناشی از افزایش دما، می تواند موجب انفجار
اسپری شود.

فیزیک دهم صفحه 132 فعالیت 1-5

bekhunofficial bekhun.com

ghareghaniphysicsپاسخ: آقای مهندس قرغانی

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


در تراکم بی دررو، دمای گاز افزایش می یابد، بنابراین افزایش دمای گاز منجر به
شعله ور شدن پنبه درون سرنگ می شود.
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گام به گام

مشاوره

نمونه سوال

فیلم آموزشی

جزوه

برنامه ریزی

کلیک کنید
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