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پﻴام وزﻳر معارف

اقرأ باسم ربک
سپاس و حمد بیکران آفریدگار یکتایﻰ را که بر ما هستﻰ بخشید و ما را از نعمت بزرگ خواندن و
نوشتن برخوردار ساخت ،و درود بﻰپایان بر رسول خاتم -حضرت محمد مصطفﻰ که نخستین
پیام الهﻰ بر ایشان «خواندن» است.
چنانچه بر همهگان هویداست ،سال  1397خورشیدی ،به نام سال معارف مسمﻰ گردید .بدین
ملحوظ نظام تعلیم و تربیت در کشور عزیز ما شاهد تحوالت و تغییرات بنیادینﻰ در عرصههای
مختلف خواهد بود؛ معلم ،متعلم ،کتاب ،مکتب ،اداره و شوراهای والدین ،از عناصر ششگانه
و اساسﻰ نظام معارف افغانستان به شمار مﻰروند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش
کشور نقش مهمﻰ را ایفا مﻰنمایند .در چنین برهه سرنوشتساز ،رهبری و خانوادۀ بزرگ معارف
افغانستان ،متعهد به ایجاد تحول بنیادی در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور
مﻰباشد.
از همینرو ،اصالح و انکشاف نصاب تعلیمﻰ از اولویتهای مهم وزارت معارف پنداشته مﻰشود.
در همین راستا ،توجه به کیفیت ،محتوا و فرایند توزیع کتابهای درسﻰ در مکاتب ،مدارس و سایر
نهادهای تعلیمﻰ دولتﻰ و خصوصﻰ در صدر برنامههای وزارت معارف قرار دارد .ما باور داریم،
بدون داشتن کتاب درسﻰ باکیفیت ،به اهداف پایدار تعلیمﻰ در کشور دست نخواهیم یافت.
برای دستیابﻰ به اهداف ذکرشده و نیل به یک نظام آموزشﻰ کارآمد ،از آموزگاران و مدرسان
دلسوز و مدیران فرهیخته بهعنوان تربیت کنندهگان نسل آینده ،در سراسر کشور احترامانه تقاضا
مﻰگردد تا در روند آموزش این کتاب درسﻰ و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ما ،از هر نوع
تالشﻰ دریغ نورزیده و در تربیت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزشهای دینﻰ ،ملﻰ و تفکر
انتقادی بکوشند .هر روز عالوه بر تجدید تعهد و حس مسؤولیت پذیری ،با این نیت تدریس راآغاز
کنند ،که در آیندۀ نزدیک شاگردان عزیز ،شهروندان مؤثر ،متمدن و معماران افغانستان توسعه یافته
و شکوفا خواهند شد.
همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنﻰ به مثابه ارزشمندترین سرمایههای فردای کشور
مﻰخواهم تا از فرصتها غافل نبوده و در کمال ادب ،احترام و البته کنجکاوی علمﻰ از درس
معلمان گرامﻰ استفادۀ بهتر کنند و خوشه چین دانش و علم استادان گرامﻰ خود باشند.
در پایان ،از تمام کارشناسان آموزشﻰ ،دانشمندان تعلیم و تربیت و همکاران فنﻰ بخش نصاب
تعلیمﻰ کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسﻰ مجدانه شبانه روز تالش نمودند ،ابراز قدردانﻰ
کرده و از بارگاه الهﻰ برای آنها در این راه مقدس و انسانساز موفقیت استدعا دارم.
با آرزوی دستیابﻰ به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته ،و نیل به یک افغانستان آباد و مترقﻰ
دارای شهروندان آزاد ،آگاه و مرفه.
دکتور محمد میرویس بلخﻰ
وزیر معارف

ج

پﻴشگفتار،
عصر ما عصر انکشافات و تحوالت سریع ساینس و تکنالوژی است و بر طبق تخمین
دانشمندان ،در سالیان بعد ،حجم اطالعات علمﻰحتا در هر چند ماه دو برابر خواهد
شد .واضح است که همگام با این تحوالت ،شیوههای زندهگﻰ 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 آسانﻰ و بهطور سریع بیاموزند و
بتوانند مهارتهای الزم را در مراحل آموزش و حل مسألهها بهکار برند.
در این کتاب درسﻰ سعﻰ بهعمل آمده است تا محتویات آن بر اساس روش
آموزش فعال تألیف گردد .سه هدف دانشﻰ ،مهارتﻰ و ذهنیتﻰ در متن هر درس در
محراق توجه مؤلفان قرار داشته و افزون برآن ،حجم عناوین و محتویات کتاب بر
مبنای پالیسﻰهای تعلیمﻰو تربیتﻰ دولت ،پالن تعلیمﻰزمانﻰ و مفردات طرح شده
با معیارهای عمومﻰمحتوایﻰ و نگارشﻰ قبول شده برای کتب درسﻰ دورۀ ثانوی
افغانستان تنظیم و تدوین گردیده است .تالش شده تا مطالب به گونة ساده و روان
مطرح شوند و با ادامة فعالیتها و ذکر مثالها و سوالها ،مطالعة آن به شاگردان
آسانتر گردد.
از معلمان گرانقدر انتظار مﻰرود تا با تجارب و توانایﻰهای غنیﻰ که دارند ،در
طراحﻰ فعالیتهای ابتکاری که مﻰتواند در آموزش بیشتر شاگردان ممد واقع
گردد و همچنان از ابراز پیشنهادهای سازنده برای بهبود کیفﻰ کتاب از هیچگونه
تالش دریغ ننموده ،ما را یاری رسانند .اطمینان مﻰدهیم که ان شاءاﷲ از نظرهای
ارزشمند و اصالحﻰ شان برای رفع نواقص و اشتباهات احتمالﻰ در چاپ بعدی این
کتاب به گرمﻰاستقبال خواهد شد.
در پایان از استادان محترمﻰکه در نقد و اصالح این کتاب زحمت کشیده اند
سپاسگزاریم و از مسؤوالن و کارکنان محترم کمپیوتر که درکار تایپ ،دیزاین و
صفحه آرایﻰ کتاب ،ما را همکاری مزید نموده اند ممنون و متشکریم.
دﻳپارتمنت فزﻳک
رﻳاست عمومﻰانکشاف نصاب تعلﻴمﻰو تألﻴف کتب درسﻰ
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فصل اول

فزﻳک چﻴست؟
اﻛثر ﻣا بﻪﺻﻮرت تﺼادﻓﻰ ﻓزﻳﻚدان تﻮﻟد شده اﻳﻢ .در جرﻳان زﻧدهﮔﻰ بﻪ سرﻋت ﻣﻰآﻣﻮزﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
چﻪ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨد .بﻪﻃﻮر ﻣثال اﮔر ﻳﻚ جسﻢ از ﻳﻚ ارتﻔاع بﻪﻃﻮر آزاد رﻫا شﻮد ،بﻪﻃرف زﻣﻴﻦ
ســﻘﻮط ﻣﻰﻛﻨد .اﻳﻦ ﻳﻜﻰ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓزﻳﻚ اســت ﻛﻪ در زﻣاﻧﻪﻫاى ﻗدﻳﻢ ﻛﺸﻒ شده است .با ﮔذشت
زﻣان بدون اﻳﻦﻛﻪ تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،ﻫﻤﻮاره در اﻣﻮر روزﻣره از ﻓزﻳﻚ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ آن استﻔاده بﻪ ﻋﻤﻞ آورده
اﻳﻢ .از اﻳﻦجا است ﻛﻪ ﻣا در ﻣﺸاﻫدات خﻮد از روابﻂ بﻴﻦ ﻣتحﻮلﻫا آﻏاز ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .چﻨانچﻪ در ﻣثال
ﻓﻮق بارﻫا ﻋﻤ ً
ﻼ ﻣﺸــاﻫده ﻛرده اﻳﻢ ﻛﻪ جســﻢ حﻴﻦ سﻘﻮط در ﻧﻘﻄﺔ رسﻴدن بﻪ زﻣﻴﻦ داراى سرﻋت
بﻴشتر ﻣﻰباشــد .پس ﻣﻰتﻮان ﮔﻔت ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ جا پدﻳدهﻫاى ﻓزﻳﻜﻰ ﻣا را احاﻃﻪ ﻛرده اﻧد ،و ﻋﻠﻢ
ﻓزﻳﻚ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻗاﻋدهﻫا در اﻳﻦ پدﻳدهﻫا را تﻮﺿﻴح ﻛرده و بﻪ سﻮالﻫاى ﻣربﻮط بﻪ آنﻫا جﻮاب ﻣﻰدﻫد
و اﻧسانﻫا را ﻗادر ﻣﻰسازد تا پرده از روى بسا اسرار اﻳﻦ جﻬان پﻴچﻴده بردارد.
در ﺻﻨﻮف ﮔذشتﻪ شﻤا ﻣﻮﺿﻮﻋات حرﻛت ،برق ،حرارت ،ﻧﻮر و ﻏﻴره را ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻳد .اﻛﻨﻮن ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋات با ﻋﻠﻢ ﻓزﻳﻚ چﻪ رابﻄﻪﻳﻰ دارﻧد؟ ﻋﻠﻢ ﻓزﻳﻚ چﻴست؟ ﻓزﻳﻚدانﻫا در اجراى ﻛارﻫاى
شان از چﻪ استﻔاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؟ ﻣﻄاﻟﻌﺔ ﻋﻠﻢ ﻓزﻳﻚ چﮕﻮﻧﻪ آﻏاز ﻣﻰشﻮد؟ چرا بﻌﻀﻰﻫا ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ
ﻓزﻳﻚ زﻧدهﮔﻰ است .شﻤا بﻪ اﻳﻦ چﻨﻴﻦ سؤالﻫا وﻗتﻰ جﻮاب خﻮاﻫﻴد ﮔﻔت ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ را ﻣﻄاﻟﻌﻪ
ﻛﻨﻴد .ﻫﻢچﻨان شﻤا در پاﻳان اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻬارتﻫا و سﻮد ﻣﻨدىﻫاى ذﻳﻞ را حاﺻﻞ خﻮاﻫﻴد ﻛرد:

چرا ﻣا ﻓزﻳﻚ را ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ ؟
آﻳا ﻣﻰتﻮاﻧﻴد بدون وساﻳﻞ اﻧدازهﮔﻴرى زﻧدهﮔﻰ ﻛﻨﻴد
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 تﻌرﻳﻒ ﻋﻠﻢ ﻓزﻳﻚ. بحث و ﻣﻨاﻗﺸــﺔ ﻣﻔﻴــد پﻴراﻣﻮن تارﻳخچﺔﻓزﻳﻚ .
 تﻮﺿﻴح و تﺸرﻳح ﺿرورت رﻳاﺿﻰ در ﻣﻄاﻟﻌﺔﻋﻠﻢ ﻓزﻳﻚ.
 تحﻠﻴﻞ و ارزﻳابﻰ ﻋﻠﻢ ﻓزﻳﻚ تﻮﺿﻴح ﻣﻴتﻮدﻫاى ﻋﻠﻤﻰتحﻘﻴﻖ بﻪ اساساجراى تجارب.
 تﻮﺿﻴــح ﻛﻤﻴتﻫاى ﻓزﻳﻜﻰ با اســتﻔاده ازرﻳاﺿﻰ.
 -آشﻨاﻳﻰ با تﻴﻮرىﻫاى ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻬﻢ ﻓزﻳﻚ.

 :1-1مقدمﻪ بر فزﻳک
ﻓزﻳﻚ ﻋبارت از ﻋﻠﻢ ﻣﻄاﻟﻌﺔ ﻣجﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃبﻴﻌت است ﻛﻪ در بر دارﻧدة تﻤام پدﻳدهﻫاى ﻓزﻳﻜﻰ
در جﻬان ﻣﻰباشد .ب ﻪخاﻃر باﻳد داشت ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻰتﻮاﻧﻨد بﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻌادﻟﻪﻫاى رﻳاﺿﻰ اﻓاده شﻮﻧد.
شبﻴﻨﻰ ﻓرﺿﻴﻪﻫا ،ﻛﻪ
بﻪ ﻋبارت دﻳﮕر ﻣﻤﻜﻦ است بتﻮان ﻣﻘاﻳسﻪﻫاى ﻣﻘدار ﺻحﻴح و دﻗﻴﻘﻰ را بﻴﻦ پﻴ 
نچﻪ بﻪﻃﻮرخاص اﻳﻦ
از شﻜﻞ رﻳاﺿﻴﻜﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺸتﻖ شده اﻧد و ﻣﺸاﻫدات از تجربﻪﻫا ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻤﻮد .آ 
تآور ﻣﻰســازد اﻳﻦ حﻘﻴﻘت اســت ﻛﻪ ﻓزﻳﻚ بﻪ ﻫر چﻴز در ﻛاﻳﻨات ار تباط دارد .با ﻳﻚ
ﻋﻠﻢ را شــﮕﻔ 
ﻧــﮕاه ،زﻳباﻳﻰ ﻋجﻴبﻰ بﻪ ﻧﻈر ﻣﻰخﻮرد ﻛﻪ ﻓزﻳﻚ ﻛاﻳﻨات را ﻃﻮرى ب ﻪﻣا ﻣجســﻢ ﻣﻰســازد ﻛﻪ با ﻫﻤﻪ
پﻴچﻴد هﮔﻰﻫا و تﻨﻮع اشﻴاﻳﻰ ﻛﻪ در جﻬان ﻣاحﻮل ﻣا ﻗرار دارﻧد ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ بﻪ ﻗدارت خداوﻧد (ج) در
ﻗاﻟب چﻨد اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اساســﻰ ﻇاﻫر ﻣﻰشــﻮﻧد و در ﻛﻨترول آنﻫا ﻣﻰباشﻨد ،ﻛﻪ ﻣا ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ
طبخش ﻃبﻴﻌت را ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻮرد تﻄبﻴﻖ ﻗرار دﻫﻴﻢ.
تاﻧﮕﻴز و ﻧﺸا 
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اساسﻰ حﻴر 
براى ﻛســاﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن آشــﻨاﻳﻰ ﻧدارﻧد ،ﻓزﻳﻚ ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﻣﻐﺸﻮش ﻛﻨﻨده و ﻣتراﻛﻢ از
ﻳﻚ سﻠسﻠﻪ ﻓﻮرﻣﻮلﻫا بﻪﻧﻈر ﻣﻰآﻳد .وﻟﻰ در حﻘﻴﻘت اﻳﻦ ﻓﻮرﻣﻮلﻫا ﻣﻰتﻮاﻳﻨد ﻣاﻧﻨد درختاﻧﻰ باشﻨد
ﻛﻪ جﻨﮕﻞ را احاﻃﻪ ﻛرده اﻧد و براى ﻳﻚ ﻓزﻳﻚدان ﻓﻮرﻣﻮلﻫاى زﻳاد ﻣﻰتﻮاﻧﻨد بﻪســادﮔﻰ ﻣﻔاﻫﻴﻢ و
ﻣﻔﻜﻮرهﻫاى اساســﻰ را بﻴان ﻧﻤاﻳد .ﻋﻠﻢ ﻓزﻳﻚ ﻛﻪ زﻣاﻧﻰ بﻪ ﻧام ﻓﻠسﻔﺔ ﻃبﻴﻌت ﻳاد ﻣﻰﮔردﻳد ،ﻧسبت
بﻪ ﻫﻤﻪ بخشﻫاى دﻳﮕر ســاﻳﻨس ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃبﻴﻌت را بﻴشتر تحــت ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻗرار ﻣﻰدﻫد بخشﻫاى
دﻳﮕــر ﻋﻠــﻮم و اﻧجﻴﻨرى ﻛﻪ در ردة بﻌد از ﻓزﻳﻚ ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرﻧد ،ﻧﻴز داراى دســت آوردﻫاى وســﻴﻊ
ﻋﻠﻤﻰﻣﻰباشﻨد؛ ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﺔ شان بﻪ اساس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻔﻜﻮرهﻫاى ﻓزﻳﻜﻰ پاﻳﻪﮔذارى شده اﻧد.
در ﮔذشــتﻪﻫا ﻣﻰﮔﻔتﻨد ﻛﻪ ﻓزﻳﻚ ﻣﻄاﻟﻌﺔ ﻣاده و حرﻛت ﻣﻰباشــد ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ جﻤﻠﻪ و جﻤﻼت
ﻧﻈﻴر آن ﻧتﻮاﻧســت تﻌرﻳﻒ ﻓزﻳﻚ را تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳد .ﻓزﻳﻚ را ﻣﻰتﻮان«ذخﻴرة ﻋﻠﻤﻰﻣﻔاﻫﻴﻢ و اراﻳﺔ آن
بﻪ وسﻴﻠﺔ ﻣﻌادﻻت رﻳاﺿﻰ و تﻄبﻴﻖ ﻋﻤﻠﻰ آن در ابﻌاد ﻓﻠسﻔﻰ» ﻫﻢ تﻌرﻳﻒ ﻛرد.
باﻵخــره جاى دارد ﻛﻪ بﮕﻮﻳﻴﻢ؛ ﻋﻠﻢ ﻣﻄاﻟﻌﺔ ﻫﻤﻪ ﻣﻮجﻮدات ،ﻓزﻳﻚ ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشــﻮد .ﻓزﻳﻚ در
تحﻘﻴﻖ و پژوﻫش ﻣاﻧﻨد ﻋﻠﻮم ﻃبﻴﻌﻰ دﻳﮕر ،اﺻﻞ استﻔاده از ﻣﻴتﻮد ﻋﻠﻤﻰ را بﻪﻛار ﻣﻰبرد ﻛﻪ ﻣراحﻞ
اﻳﻦ اﺻﻞ در دﻳاﮔرام (ﻧﻤﻮدار) ذﻳﻞ ﻧﺸان داده شده است:
دﻳا ﮔرام(ﻧﻤﻮدار) را بﻪ دﻗت ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻛرده و بﻪ سﻮالﻫاى ذﻳﻞ جﻮاب بﮕﻮئﻴد.
 -1چرا باﻳد اول در بارة ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸاﻫدات اﻧجام داد و ﻣﻌﻠﻮﻣات را جﻤﻊآورى ﻧﻤﻮد؟
 -2آﻳا بﻪ پﻴﺸﻨﻬاد ﻓرﺿﻴﻪ براى تحﻘﻴﻖ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع باﻳد تأﻛﻴد ﺻﻮرت بﮕﻴرد؟ چرا؟
 -3چرا بسﻴارىﻫا ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ تجربﻪ ﻣرحﻠﺔ ﻣﻬﻢ ﻣباحثﻪ ﻣﻰباشد؟
 -4اﮔر ﻧتﻴجﻪﮔﻴرى ،ﻓرﺿﻴﻪ را ﻏﻠﻂ ثابت ﻛﻨد ،چﻪ ﻛارى باﻳد ﺻﻮرت بﮕﻴرد؟
 -5روى اﻫﻤﻴت پﻴشبﻴﻨﻰ براى خﺼﻮﺻﻴات ﻣاده بحث و ﻣﻨاﻗﺸﻪ ﻛﻨﻴد.
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 -6چرا ﻣا از ﻣراحﻞ ﻛار ﻛﻨترول بﻪﻋﻤﻞ ﻣﻰآورﻳﻢ؟
در اﻳﻦ او اخر ﻣﻔﻬﻮم ﻣاده بﻪحﻴث اﻧرژى تﻔﻬﻴﻢ شده
اســت ،چﻨانچﻪ ذرات ﻣســتﻘر و ﻏﻴر ﻣستﻘر و ﻫﻢچﻨان
ﻋﻤﻞ ﻣتﻘابﻞ بﻴﻦ ﻣاده و اﻧرژى و اﻧتﻘال اﻧرژى شــﻮاﻫدى
براى اثبات اﻳﻦ حﻘﻴﻘت ﻣﻰباشــﻨد .ﻫدف اساسﻰ ﻣﻄاﻟﻌﺔ
ﻓزﻳﻚ ﻋبــارت از ﻣﻄاﻟﻌﺔ حﻘاﻳﻖ در ﻃبﻴﻌت (از ﻧﻈامﻫاى
ﻛﻬﻜﺸــانﻫا بﻪ ﻣﻘﻴاس بزرگ اﻟﻰ ذرات اتﻢﻫاى ﻣســتﻘر
و ﻏﻴر ﻣســتﻘر) و ذرات ﻛﻮچﻚ دﻳﮕر و ..........ﻣﻰباشــد .با
اﻵخره ﻓزﻳﻚ سﻌﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳد تا خﺼﻮﺻﻴات ﻣاده را تﻮﺿﻴح
ﻛﻨــد و ﻗاﻧﻮﻧﻤﻨدىﻫــاى ﻃبﻴﻌت را تﻮســﻂ ﻣﻌادﻟﻪﻫاى
رﻳاﺿﻰ ،ســاده و ﻗابﻞ ﻓﻬﻢ بسازد .اشﻜال ( )1-1و ()1-2
را ﻣﺸاﻫده ﻧﻤاﻳﻴد.

ﻣطاﻟعﻪ در ﻣﻮرد ﻣسأﻟﻪ و ﻳا ﻣﻮضﻮع

پﻴشﻨﻬاد فرضﻴﻪ در زﻣﻴﻨﻪ

آزﻣاﻳش ﻛردن فرضﻴﻪ بﻪصﻮرت تجربﻰ

تحﻠﻴﻞ ارﻗام

عﻤﻮﻣﻰساختﻦ تﻴﻮرى در چﻮﻛات ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛشف
شده

پﻴشبﻴﻨﻰ

ﻛﻨترول

ﺷکﻞ ()1-1

ﻧﻴﻮترون
ﻫست ﾢﻣتﻼ ﺷی ﺷده
ﻫستﻪ
ﺷکﻞ ()1-2
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 :1-2تارﻳخچﺔ مختصر فزﻳک
از آﻏاز زﻧدهﮔﻰ بﺸر ،اﻧسانﻫا حﻴﻦ ﻓﻌاﻟﻴتﻫاى شان ،ﻫﻤﻮاره با سﻮالﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮﻧﻰ ﻣاﻧﻨد روشﻨﻰ چﻴست؟ در
آسﻤان چﻪ را ﻣﺸاﻫده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ؟ و اﻣثال آن ﻣﻮاجﻪ بﻮده اﻧد .با بﻪ وجﻮد آﻣدن و ﻃرح شدن چﻨﻴﻦ سﻮالﻫا ،ﻋﻠﻢ
ﻓزﻳﻚ براى جﻮاب دادن آنﻫا ﻋرض وجﻮد ﻛرد .تا ســال  1850بﻌﻀﻰ ﻧﻮشــتﻪﻫا و شﻮاﻫد تجربﻰ و جﻮد داشتﻨد
ﻛﻪ تحت ﻧام ﻓﻠسﻔﺔ ﻃبﻴﻌﻰ و ﻳا ﻓﻠسﻔﺔ تجربﻰ ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣﻰشدﻧد و اﻳﻦ ﻧام بﻪحﻴث ﻧﻘﻄﺔ ﻣتﻘابﻞ بﻴﻦ ﻋﻠﻮم ﻃبﻴﻌﻰ،
اﻟﻬﻴات و ادبﻴات شﻨاسﻰ ﻗبﻮل ﮔردﻳده بﻮد.
ﻧتﻴجﻪﮔﻴرى از تجارب ﻓﻠسﻔﻰ جﻤﻊ شده ﻧﺸان داد ﻛﻪ ﻳﻚ شخﺺ تﻮان آن را ﻧدارد ﻛﻪ در تﻤام ساحﻪﻫاى
ﻋﻠﻤﻰ ،ادبﻰ و ﻓﻠســﻔﻰ ﻛار ﻧﻤاﻳد .بﻨابر اﻳﻦ اﺻﻞ بﻮد ﻛﻪ باﻵخره در ســال  1850ﻣﻴﻼدى ،ﻛﻴﻤﻴا ،ستاره شﻨاسﻰ،
زﻣﻴﻦ شﻨاسﻰ و ﻏﻴره از بدﻧﺔ ﻓﻠسﻔﺔ تجربﻰ ﻣجزا ﮔردﻳد و بﻪ حﻴث بخﺸﻰ از ﻋﻠﻮم ﻣستﻘﻞ ﻋرض وجﻮد ﻛردﻧد .بﻌد
از وﻗﻮع اﻳﻦ حادثﻪ ،ﮔﻨجﻴﻨﺔ ﻣابﻘﻰ بدﻧﺔ ﻓﻠسﻔﺔ تجربﻰ بﻪ ﻓزﻳﻚ ﻣتﻌﻠﻖ ﮔردﻳد.
اﻫﻤﻴت ﻣرﻛزى اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن در اﻳﻦ است ﻛﻪ براى ﻓﻬﻤﻴدن ﻋﻠﻮم دﻳﮕر ،بﻪ آﻣﻮزش ﻣﻔاﻫﻴﻢ ﻓزﻳﻚ ﻧﻴز ﺿرورت
ﻣﻰباشد .ﻓزﻳﻚ ﻋﻠﻢ اﻧدازهﮔﻴرى ﻛﻤﻴتﻫا ﻣﻰباشد و برحسب ﻧﻈرى بﻪ پﻨج بخش ذﻳﻞ تﻘسﻴﻢ شده است:
 -1ﻣﻴخاﻧﻴﻚ :از تﻴﻮرى ﻣﻴخاﻧﻴﻜﻰ اجسام بحث ﻣﻰﻛﻨد.
 -2ترﻣﻮدﻳﻨاﻣﻴﻚ :با حرارت و درجﺔ حرارت ارتباط دارد.
 -3اﻟﻜترو ﻣﻘﻨاﻃﻴس :برق ،ﻣﻘﻨاﻃﻴس و تﺸﻌﺸﻊ اشﻌﺔ اﻟﻜتروﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ را ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨد.
 -4ﻣﻴخاﻧﻴﻚ ﻛﻮاﻧتﻤﻰ :خﺼﻮﺻﻴت جﻬان ﻣاﻳﻜروسﻜﻮپﻴﻚ ( )Microscopicرا تﻮﺿﻴح ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
 -5ﻧسبﻴت :از سرﻋتﻫاى خﻴﻠﻰ بزرگ ذرات بحث ﻣﻰﻛﻨد.
اوﻟﻴﻦ تﻴﻮرى ﻛﻪ بﻪ درازاى تارﻳخ ﻋﻠﻢ ﻓزﻳﻚ اﻧﻜﺸاف ﻧﻤﻮده ،ﻋبارت از تﻴﻮرى ﻣﻴخاﻧﻴﻚ بﻮده است .اﻳﻦ تﻴﻮرى
از ارسﻄﻮ ( )Aristotleتا بﻪ وﻗت اسحاق ﻧﻴﻮتﻦ ( )Isac Neuton-1678ا ﻧﻜﺸاف ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ تﻴﻮرى زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ
ﻧﻴﻮتﻦ ﻛتاب ﻣﺸﻬﻮر خﻮد را تحت ﻋﻨﻮان ﻣﻴخاﻧﻴﻚ بﻪ رشتﺔ تحرﻳر درآورد ،بﻪ اوج خﻮد رسﻴد .ﻣﻴخاﻧﻴﻚ ﻧﻴﻮتﻦ ﻃﻰ
ﻗرون ﻫﻔدﻫﻢ و ﻫجدﻫﻢ رﻗﻴبﻰ ﻧداشــت .بﻌدا ً درسالﻫاى ﻗرن ﻧزدﻫﻢ ،اﻟﻜترو دﻳﻨاﻣﻴﻚ و ترﻣﻮ دﻳﻨاﻣﻴﻚ بﻪوجﻮد
آﻣدﻧدﻛﻪ ﻋﻠﻤاﻳﻰ چﻮن ﻣاﻛسﻮﻳﻞ ،ﻓارادى ،اﻣپﻴر و ﻏﻴره ،در اﻳجاد آنﻫا ﻧﻘش بﻪسزاﻳﻰ را بازى ﻛردﻧد.
ﻳﻚ ﻛﺸــﻒ بزرگ دﻳﮕر در اﻳﻦ ﻋﺼر ﻋبارت از ﻗاﻧﻮن تحﻔﻆ اﻧرژى ﻣﻰباشــد .ﻣﻴخاﻧﻴﻚ ،اﻟﻜترو دﻳﻨاﻣﻴﻚ و
ترﻣﻮدﻳﻨاﻣﻴﻚ ﻣجﻤﻮﻋاً بﻪﻧام ﻓزﻳﻚ ﻛﻼسﻴﻚ ﻳاد ﻣﻰشﻮد ،درحاﻟﻰﻛﻪ ﻣﻴخاﻧﻴﻚ ﻛﻮاﻧت (ﻧسبﻴت) بﻪﻧام ﻓزﻳﻚ ﻣﻌاﺻر
ﻳا ﻣدرن ﻳاد ﻣﻰﮔردد.
در اﻳﻦ او اخر دو بخش دﻳﮕر تحت ﻧامﻫاى ﻓزﻳﻚ تراﻛﻢ ﻣاده و ﻓزﻳﻚ ذرات بسﻴﻂ داراى اﻧرژى بﻠﻨد در ﻋﻠﻢ
ﻓزﻳﻚ زﻳاد شده اﻧد .ﻛﻪ ﻫر دو تحت ﻧام ﻓزﻳﻚ ﻣدرن ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣﻰشﻮﻧد.

تحقﻴق کﻨﻴد:
خﻠﺺ بﻴﻮﮔرافﻰ ﻳﻚ فﺰﻳﻚدان را ﻛﻪ درﻳﻜﻰ از پﻨﺞ بﺨش فﺰﻳﻚ ﻣعادﻟﻪﻳﻰ ﻧﻮشتﻪ باشد و
ﻳا بﻪ اﻧﻜشاف آن بﺨش ﻛﻤﻚ چش ﻢﮔﻴرى ﻧﻤﻮده باشد ،در ﻧﻴﻢ صﻔحﻪ بﻨﻮﻳسﻴد و آن را در صﻨف
بﻪ شاﮔردان اراﻳﻪ ﻛﻨﻴد.
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 :1-3زبان فزﻳک
ﻣﻄاﻟﻌﺔ جﻬان ﻓزﻳﻚ خﻴﻠﻰ پﻴچﻴده است ،ﻓزﻳﻚدانﻫا ﻣﻌﻤﻮﻻً براى تﻮﺿﻴح ﻣﻄاﻟب اساسﻰ
و ﻣﻬﻢ ﻓزﻳﻚ و ﻓرﺿﻴﻪﻫاى آن از ﻣﻮدلﻫا استﻔاده بﻪﻋﻤﻞ ﻣﻰآورﻧد .ﻓزﻳﻚدانﻫا براى تﻮﺿﻴح
و تﺸــرﻳح ﻓزﻳﻚ ،ﻣﻮدلﻫاى خﻴﻠﻰﻫا دﻗﻴﻖ را اﻳجاد ﻛرده اﻧد .اﻣروز بســﻴارى از اﻳﻦ ﻣﻮدلﻫا،
ﻣﻮدلﻫاى رﻳاﺿﻰ ﻣﻰباشــﻨد .ﻣﻌﻤﻮﻻً ابتدا ﻣﻮدلﻫاى بســﻴﻂ اﻳجاد ﻣﻰشﻮﻧد ،زﻳرا استﻔاده از
اﻳﻦ ﻣﻮدلﻫا ﻧﻈر بﻪ ﻣﻮدلﻫاى پﻴچﻴده و و ســﻴﻊ آســانتر است .ﻣﻮدلﻫاى بسﻴﻂ بﻌﻀاً براى
حﺼﻪﻫاى ﻣﻌﻴﻨﻰ از ﻓرﺿﻴﻪﻫا اســتﻌﻤال ﻣﻰﮔردﻧد .ﻓرض ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻳﻚ تﻮپ پرتاب شدة اﻓﻘﻰ
را ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ ﻗســﻤاً در ﻣﻄاﻟﻌﺔ ﻣبحث حرﻛت ﻣﻮدلسازى ﻧﻤاﻳﻴﻢ .اﻳﻦ تﻮپ ﻣﻮدل ،در حاﻟت
دوران و ﻳا خﻴز ﻧﻤﻰباشد ،ﻧﻪ ﺻداى ﺿربﺔ دﻧدة تﻮپ و ﻧﻪ
ﻫﻢ ﺻداى تﻮپ ﻛﻪ بﻪ زﻣﻴﻦ بخﻮرد ،بﻪ ﮔﻮش ﻣﻰرسد.
ﻣسﻴر افﻘﻰ
ﻣﻴﺰ
ﻣا سﻴســتﻤﻰرا براى حرﻛت تﻮپﻰ ﻣﻌرﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
ﻛﻪ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ آن را ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻧﻤاﻳﻴﻢ .ﻣسﻴر حرﻛت ساده
و ﻣﻮاد داخﻞ آن را ﻛﻪ باﻻى حاﻟت وى ﻣؤثر ﻣﻰباشــد،
در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ .ﻏرض روشﻦ شدن ﻣﻮﺿﻮع ،بﻪ شﻜﻞ
( )1-3ببﻴﻨﻴــد .زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻣســﻴر را ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ،
حتﻤاً سﻴســتﻤﻰﻛﻪ تحت ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرد ،شاﻣﻞ
فاصﻠﻪﻳﻰ ﻛﻪ تﻮپ ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨد
تﻮپ و اﺻابت آن بﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰشــﻮد ،بدون اﻳﻦﻛﻪ ،رﻧﮓ
ﺷکﻞ ()1-3
ﻫــﻮا و ﻳا اﻧدازة ﺻــدا را درﻧﻈر بﮕﻴرﻳــد ،تﻨﻬا تﻐﻴﻴر در
ﻣﻮﻗﻌﻴت آنست ﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد در سﻴتﻢ ،ﻣﻮرد تحﻘﻴﻖ و ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻗرار بﮕﻴرد.
ﻓزﻳﻚدانﻫا حرﻛت تﻮپ را ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﻮدل ﻛﻮچﻚ اﻳجاد شــده ﻛﻪ ﻣجزا از اﻧدازة رﻧﮓ،
ﺻدا و چرخش ﻣﻰباشــد ،ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ﻛﻪ اجزاى اﻳﻦ ســﻴتﻢ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﻄﻪ با ﻳﻚ ﻣســﻴر
(خﻂ) ﻣﻰباشد ،شﻜﻞ ( )1-4را ﻣﺸاﻫده ﻛﻨﻴد.
ﻓزﻳﻚدانﻫــا ﻣﻮدلﻫــاى ســاده را بــراى آن
اﻳجاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد تا با جﻬان حﻘﻴﻘﻰ آشــﻨا شــﻮﻧد.
ﻓزﻳﻚدانﻫا از رﻳاﺿﻰ براى تﻔسﻴر و خﻼﺻﺔ حﻘاﻳﻖ
شﻜﻞ ()1-4
بﻪحﻴث اﻓــزار اســتﻔاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .اﻳﺸــان روابﻂ
ﻣﻮدل حرﻛت تﻮپ
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ﺷکﻞ ()1-5

رﻳاﺿﻰ را براى تﻮﺿﻴح ﻛﻤﻴتﻫاى ﻓزﻳﻜﻰ بﻪﻛار برده و از اﻳﻦ ﻃرﻳﻖ بﻪ خﻮبﻰ
وﻗﻮع حﻮادث را پﻴشبﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨد.
از اﻳﻦ جا است ﻛﻪ رﻳاﺿﻰ ﻣﻨحﻴث زبان ﻓزﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨد و ﻳا بﻪﻋبارة
دﻳﮕــر ﻣﻰتﻮان ﮔﻔــت ﻛﻪ رﻳاﺿﻰ ﻋبارت از زباﻧﻰ اســت با خﺼﻮﺻﻴات خاص
ﻛﻪ تﻮســﻂ ﻣﻌادﻻت ،جدولﻫا ،ﮔرافﻫا و ســﻮالﻫا ،تحﻠﻴﻞ و ارزﻳابﻰ ارﻗام و
احﺼاﻳﻴﻪﻫا را آسانتر ﻣﻰسازد .بﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﻣثال اﮔر ﻣا تجربﻪﻳﻰ را ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ
( )1-5اجرا ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،ﻣﺸــاﻫده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ تجربﻪ ،تﻮپ بﻪ ﺻﻮرت آزاد
سﻘﻮط ﻛرده است و بﻪ ﺻﻮرت ﻛﻞ ﻧتﻴجﺔ حرﻛت سﻘﻮط ﻣﻨحﻴث ﻓاﺻﻠﺔ سﻘﻮط
تابﻊ بﻪ وﻗت ﻳادداشــت ﮔردﻳده اســت .ﻣﻌﻤﻮﻻً در تجارب ،ارﻗام درجدول ﻳاد
داشــت ﻣﻰشــﻮﻧد ،چﻨانچﻪ در جدول ﻣرتبﻪ از تجربﺔ ﻓﻮق دﻳده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ با اﻓزاﻳش وﻗت،
ﻓاﺻﻠﺔ سﻘﻮط بزرگتر ﻣﻰشﻮد.
0.067 0.133 0.200 0.233 0.267 0.600

وﻗﺖ بﻪ )(s

فاصﻠﺔ سﻘﻮط بﻪ )(cm
2.20 8.676 19.62 26.628 34.967 176.58
ﻳﻜﻰ از ﻣﻴتﻮدﻫاى تحﻠﻴﻞ ار ﻗام ﻋبارت از ترسﻴﻢ ﮔراف ﻓاﺻﻠﻪ ﻧﻈربﻪ وﻗت ﻣﻰباشد .اﻳﻦ ﮔراف
در شﻜﻞ ( )1-6ﻧﺸان داده شده است .براى ﻫر
ﻓاﺻﻠﻪ بﻪ )(m
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻨحﻨــﻰ ﮔراف ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ روى ﻣحﻮرﻫاى
130
)×(5,122.5
 120ﻓاﺻﻠﻪ و وﻗت ﻣﻄابﻘتاً ﻛﻤﻴات وﺿﻌﻴﺔ ﻣربﻮﻃﻪ را
110
 100ﻣﺸخﺺ ﻧﻤاﻳﻴﻢ .ﻫﻢچﻨان شﻜﻞ ﮔراف ،ﻣﻌﻠﻮﻣات
 ) x = 4.9 × t 2ﻓاﺻﻠﻪ (
90
تﻫا را اراﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨد ،چﻨانچﻪ در
ﻻزﻣﻪ بﻴﻦ ﻛﻤﻴ 
)×(4,78.4
80
70
شﻜﻞ ،ارتباط بﻴﻦ ﻓاﺻﻠﻪ و و ﻗت دﻳده ﻣﻰشﻮد.
60
ﻫــر ﮔاه ﻓاﺻﻠــﻪ را بﻪ  xو وﻗــت را بﻪ  tﻧﻤاﻳش
50
)×(3,44.1
40
دﻫﻴﻢ ،ﻣا ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ با ﺿرب ﻧﻤﻮدن ﻋدد  4.9بﻪ
30
ﻣربﻊ وﻗت ،ﻣﻌادﻟﺔ تﻐﻴﻴر ﻣﻮﻗﻌﻴت جسﻢ را در ﻫر
20
)×(2,19.6
10
)×(1,4.9
ﻟحﻈﺔ زﻣاﻧﻰ ب ﻪدست آورﻳﻢ( .بﻪ شﻜﻞ ﮔراف ﻧﻈر
زﻣان بﻪ) (s
اﻧداختﻪ ﻣحاسبات را ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴد).
0 1 2 345 67 8
ﺷکﻞ ( )1-6ﮔراف ﻓﺎ請ﻠﻪ ﻧﻈر ﺑﻪ وﻗﺖ
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ﺳﻮالﻫﺎ
 - 1در ﺟﻤﻼت خﻮد تﻮضﻴﺢ ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ ﻣﻘﺼد ﻣا از ﻣﻮدل چﻴسﺖ؟
نﻫا ﻫﻨﮕام تحﻘﻴﻘات شان استﻔاده از رﻳاضﻰ را صرف ﻧﻈر ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧﻨد؟
 - 2آﻳا فﺰﻳﻚدا 
چرا؟
خﻼصﺔ فصل
ﻓزﻳــﻚ از ترﻛﻴب ﻣــاده و خﺼﻮﺻﻴت آن ،حرﻛت ﻣاده ،اﻧرژى و ﻫﻢچﻨــان از ذرات ابتداﻳﻰ
ﻛﻮچﻚ (جﻬان  )Microscopicتا اجســام بزرگ و ﻛﻬﻜﺸانﻫا (جﻬان )Macroscopic
بحث ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
براى حﻞ ﻣســأﻟﻪ بﻪﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻰ ،از ﻣﻄاﻟﻌــات و جﻤﻊآورى ﻣﻮاد آﻏاز ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اجازه
ﻣﻰدﻫد تا ﻓرﺿﻴﺔ ﻣﻨاســب ﻏرض تﻮﺿﻴح ﻣﻄاﻟب اﻧتخاب و بﻌدا ً اﻳﻦ ﻓرﺿﻴﺔ را تﻮسﻂ تجربﻪ اﻣتحان
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و با ﻧتﻴجﻪﮔﻴرى و ﻋﻤﻮﻣﻰساختﻦ آن بﻪ پﻴشبﻴﻨﻰ و اﺻﻞ ﻗاﻋده و ﻳا ﻗاﻧﻮن ﻣﻰپردازﻳﻢ.
ﻓزﻳﻚ از بخشﻫاى ﻛﻼسﻴﻚ و ﻣدرن ساختﻪ شده است.
رﻳاﺿﻰ زبان ﻓزﻳﻚ است و تﻮسﻂ آن ﻓزﻳﻚدانﻫا ﻧتاﻳج ﻧﻈرى را تﻮﺿﻴح ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
سواﻻت اخﻴر فصل
جﻮابﻫاى ﺻحﻴح را اﻧتخاب ﻛﻨﻴد:
 - 1ﻓزﻳﻚ تراﻛﻢ ﻣاده و ﻓزﻳﻚ ذرات بســﻴﻂ با اﻧرژى بﻠﻨد (ﻓزﻳﻚ ﻣدرن) بﻪ ﻛدام بخشﻫاى
ذﻳﻞ ارتباط دارد؟
ب .ترﻣﻮدﻳﻨاﻣﻴﻚ
اﻟﻒ .ﻣﻴخاﻧﻴﻚ
د .ﻛﻮاﻧتﻢ ﻣﻴخاﻧﻴﻚ و ﻧسبﻴت
ج .اﻟﻜترودﻳﻨاﻣﻴﻚ
 -2ﻛدام ساحﺔ ﻓزﻳﻚ با درجﺔ حرارت ﻣرتبﻂ ﻣﻰباشد؟
ب .ﻧسبﻴت
اﻟﻒ .ﻣﻴخاﻧﻴﻚ
د .ترﻣﻮدﻳﻨاﻣﻴﻚ
ج .ﻛﻮاﻧتﻢ ﻣﻴخاﻧﻴﻚ
 -3ﻛدام ﻳﻚ از ﻣباحث ذﻳﻞ بﻪ ﻓزﻳﻚ تﻌﻠﻖ دارد؟
ب .ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﻮى ﻧباتات
اﻟﻒ .احتراق تﻴﻞ
د .ﻃبﻘﻪﻫاى زﻣﻴﻦ
ج .جﻮش دادن آب
 -4در روشﻫاى ﻋﻠﻤﻰذﻳﻞ براى تحﻘﻴﻖ ،ﻣرحﻠﺔ خﻴﻠﻰ ﻣﻬﻢ ﻋبارت است از:
ب .تجربﻪ
اﻟﻒ .ﻓرﺿﻴﻪﻫا
د .پﻴشﮔﻮﻳﻰ
ج .ﻗﻮاﻧﻴﻦ
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 -5ﻛدام ﻳﻚ از ﮔرافﻫاى داده شده ،بﻪ ار ﻗام داخﻞ جدول خﻮبتر ﻣﻄابﻘت دارد؟
2.00

1.50

1.30

1.00

0.50

حجﻢ

2.30

1.73

1.50

1.15

0.58

کتﻠﻪ

m

m

m

m
V

V

(اﻟﻒ)

(ب)

V

(د)

(ج)

 -6ﻛدام ﻳﻚ از ﻣﻌادﻻت ذﻳﻞ با ار ﻗام جدول سﻮال ﻓﻮق ﻣﻄابﻘت دارد؟
اﻟﻒm 2 = 1. 3v ،

بV = 1. 3m ،

جm =1.15v ،

دm =1. 3v 2 ،

 -7بخشﻫاى ﻣﻬﻢ ﻓزﻳﻚ ﻛﻼسﻴﻚ را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -8ﻫر ﻳﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ با ﻛدام ساحﻪﻫاى ﻓزﻳﻚ زﻳادتر ﻣرتبﻂ ﻣﻰباشد؟ بﻨﮕارﻳد.
اﻟﻒ .بازى ﻓﻮتبال
ب .تﻬﻴﺔ ﻏذا
ج .ﻋﻴﻨﻚﻫاى آﻓتابﻰ
 -9ﻛدام ﻣراحﻞ در ﻣﻴتﻮد ﻋﻠﻤﻰ بﻪﻛار برده ﻣﻰشﻮد؟ ﻧام ببرﻳد.
 -10ﻛدام ﻳﻚ از اﻓادهﻫاى ذﻳﻞ را بﻴاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻤﻰﮔﻔتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ؟
 -1زﻣﻴﻦ بﻪ اﻃرف ﻣحﻮر آن دوران ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،زﻳرا ﻣﻮجﻮدات زﻧده ﻫﻢ بﻪ تارﻳﻜﻰ شــب و ﻫﻢ
بﻪ روشﻨﻰ روز ﺿرورت دارﻧد.
 -2از سبب ﻣﻮجﻮدﻳت ﻗﻮة ثﻘﻞ ،ﻣﻬتاب روى ﻣدار زﻣﻴﻦ ﻣﻰچرخد.
 -11ﻓزﻳﻚدانﻫا براى تﻮﺿﻴح ﻣﻄاﻟب ﻣﻬﻢ ﻓزﻳﻚ از چﻪ چﻴز استﻔاده ﻣﻰﻛﻨﻨد؟ و براى تﻔسﻴر
وخﻼﺻﺔ حﻘاﻳﻖ از ﻛدام چﻴز بﻪحﻴث اﻓزار ﻛار ﻣﻰﮔﻴرﻧد؟
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فصل دوم

اﻧدازهﮔﻴرى
اﮔر ﻳﻚ جســﻢ ﻳا ﻳﻚ شﻰ را ﻛﻪ در ﻣﻮرد آن ســخﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ اﻧدازه ﻛرده بتﻮاﻧﻴﻢ و
تﻮسﻂ ﻳﻚ ﻋدد آن را ﻧﺸان داده بتﻮاﻧﻴﻢ ،ﻳﻘﻴﻴﻨاً ﮔﻔتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣﻮرد آن جسﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣاتﻰ حاﺻﻞ ﻛرده اﻳﻢ.
وﻟﻰ اﮔر در ﻣﻮرد ﻳﻚ جســﻢ ﻳا ﻳﻚ شﻰ ســخﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ و آنرا اﻧدازه ﻛرده ﻧتﻮاﻧﻴﻢ
و تﻮســﻂ ﻳﻚ ﻋدد ﻧﺸــان داده ﻧتﻮاﻧﻴﻢ ،پــس ﻳﻘﻴﻨاً ﻛﻪ در ﻣــﻮرد آن داﻧش ﻣا ﻧاﻗﺺ
ﻣﻰباشد .آﻳا ﻣﻰداﻧﻴد ﻛﻪ ﺿخاﻣت ﻛتاب شﻤا چﻘدر است؟ در ﻛدام درجﺔ حرارت آب
بﻪ جﻮش ﻣﻰآﻳد؟ ﻧﻤﻚ بﻪ ﻛدام ســرﻋت در آب حﻞ ﻣﻰﮔردد؟ اﻳﻦ پرســش و ﻣاﻧﻨد
اﻳﻦ ،پرســشﻫاى دﻳﮕر را وﻗتﻰ جﻮاب ﮔﻔتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻧدازه شــﻮﻧد .در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ
در ﻣﻮرد اﻧدازهﮔﻴرى بﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻰ بحث ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد .ساﻳﻨسدانﻫا باور دارﻧد
ﻛﻪ اﻧدازهﮔﻴرى بﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ درســت ﻧبﻮده و حتﻤاً در آن اشتباﻫﻰ وجﻮد خﻮاﻫد
داشــت .وﻟﻰ اشــتباه باﻳد بﻪ ﻛﻮچﻚترﻳﻦ حد ﻣﻤﻜﻦ ﻛاﻫش ﻳابد .ﻣﻨﺸــأ اشــتباﻫات
ﻛدامﻫا اﻧد؟ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴز در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ بحث ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻳﻚ شﻰ اﻧدازه شﻮد ،باﻳد تﻮسﻂ ﻳﻚ ﻋدد و از جﻨس ﻳﻚ واحد ﻧﺸان داده شﻮد.
واحدات در ﻓزﻳﻚ اﻫﻤﻴت زﻳاد دارد .در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد سﻴســتﻢ واحدات بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ
( )SIروشــﻨﻰ اﻧداختﻪ خﻮاﻫد شــد و واحدات اﺻﻠﻰ و ﻓرﻋﻰ بﻪ تﻔﺼﻴﻞ ﻣﻄاﻟﻌﻪ خﻮاﻫﻨد
ﮔردﻳد .واحدات در حﻞ ســﻮاﻻت خﻴﻠﻰ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻧﻤاﻳد و
براى استﻔاده درست از آﻧﻬا بﻪ تحﻠﻴﻞ ابﻌاد ﺿرورت وجﻮد
دارد .اﻳــﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴز در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻄاﻟﻌﻪ خﻮاﻫد شــد.
درجﺔ دﻗت اﻧدازهﮔﻴرى ﻧﻴز ﻳﻜــﻰ از ﻣﻮﺿﻮﻋات دﻳﮕر اﻳﻦ
ﻓﺼﻞ است.
اﻧتﻈار ﻣﻰرود تا در اخﻴر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ شاﮔردان بﻪ سﻮاﻻت
ذﻳﻞ جﻮاب اراﻳﻪ ﻛرده بتﻮاﻧﻨد:
 اﻧدازهﮔﻴرى چﻴست؟ واحدات اﺻﻠﻰ و ﻓرﻋﻰ اﻧدازهﮔﻴرى ﻛدامﻫا اﻧد؟ ﻣﻨﺸــأ اشــتباﻫات در اﻧدازهﮔﻴــرىﻛدامﻫا اﻧد؟
 در اﻧدازهﮔﻴرى ،ارﻗام ﻗابﻞ اﻫﻤﻴت ﻛدامﻫااﻧد؟
 در تحﻠﻴــﻞ ابﻌاد تﻔــاوت بﻴﻦ ﻛﻤﻴت(بُﻌد) ﻓزﻳﻜﻰ و واحد چﻴست؟
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 :2-1اﻧدازهﮔﻴرى چﻴست؟
آﻳــا ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ در ﻣﻮرد ﻣحﻴﻂ و جﻬان ﻓزﻳﻜﻰ خﻮﻳش ﻛﻪ در آن زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻣﻌرﻓت حاﺻﻞ
ﻧﻤاﻳﻴﻢ؟ براى رسﻴدن بﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺼد ﻛدام ﻃرﻳﻘﻪﻳﻰ در ذﻫﻦ شﻤا خﻄﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟
بﻠــﻰ :اﻳــﻦ ﻣﻌرﻓت را حاﺻﻞ ﻛــرده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ وﻟﻰ ﻣﻬﻤترﻳﻦ ﮔام درﻳﻦ ﻃرﻳﻘﻪ اﻳﻦ اســت ﻛﻪ از
اﻧدازهﮔﻴرى اســتﻔاده ﻧﻤاﻳﻴﻢ .اﻧســانﻫا از ﻗرنﻫا بﻪ اﻳﻦ ﻃرف براى شــﻨاخت جﻬان از اﻧدازهﮔﻴرى
اســتﻔاده ﻧﻤــﻮده و ﻃرﻳﻘﻪﻫــاى ﻣختﻠﻒ اﻧدازهﮔﻴــرى را درﻳاﻓت ﻛرده اﻧد .خﺼﻮﺻاً ســاﻳﻨس دانﻫا
ﻃرﻳﻘﻪﻫاى خﻴﻠﻰ ﻣﻐﻠﻖ بﻪ ﻛار برده و از آن ﻣســتﻔﻴد ﮔردﻳده اﻧد .براى شــاﮔردان ﻓزﻳﻚ ﻧﻴز ﻻزم
است ﻛﻪ ﻫﻤان ﻃرﻳﻘﻪﻫاى اﻧدازهﮔﻴرى را بﺸﻨاسﻨد ﻛﻪ بﻪ آﻧﻬا ﺿرورت دارﻧد و ﻣحدودﻳتﻫاى شان را
بداﻧﻨد .ﻗرار تﻌرﻳﻒ وﻗتﻰﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﻤﻴت ﻓزﻳﻜﻰ با ﻳﻚ ﻣﻘدار خاص ﻛﻪ واحد آن ﻛﻤﻴت باشد ﻣﻘاﻳسﻪ
ﮔردد ،اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﻪ را اﻧدازهﮔﻴرى ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد .وﻟﻰ اﻣروز ســاﻳﻨس دانﻫا تزاﻳد اﻋتﻤاد و اﻃﻤﻴﻨان را در
ﻣﻮرد ﻣﻌرﻓت اشــﻴا اﻧدازهﮔﻴرى ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد .ﻳﻌﻨﻰ تا وﻗتﻰﻛﻪ اشــﻴا اﻧدازه ﻧﮕردد ،شﻨاخت ﻣا در ﻣﻮرد
آن ﻧاﻗﺺ خﻮاﻫد بﻮد .اﻳﻦ ﻫﻢ بسﻴار ﻣﻬﻢ است ﻛﻪ ﻧتاﻳج اﻧدازهﮔﻴرى واﻗﻌﻰ باشد ،و دﻗت در ﮔزارش
دﻫﻰ با دﻗت آﻟﺔ اﻧدازهﮔﻴرى ﻳﻚســان باشد .در ﮔزارش دﻫﻰ اﻧدازهﮔﻴرى ،ﻛاربرد ارﻗام ﻗابﻞ اﻫﻤﻴت
 )Sig i caسبب وﺿاحت بﻴﺸتر ﻣﻌﻠﻮﻣات شده ﻣﻰتﻮاﻧد.
(g e
ﻓعاﻟﻴت

ﻣــﻮاد ﻣﻮرد ﺿــرورت :خﻂ ﻛش بﻪ ﻃﻮل  30cmبا تﻘســﻴﻤات ﻣﻠــﻰ ﻣتر و ﻳﻚ ورق
ﻛاﻏذ.

طرزاﻟعﻤﻞ:
 - 1ﻃﻮل ،ﻋرض و ﺿخاﻣت ﻛتاب (ﻓزﻳﻚ) خﻮد را اﻧدازه ﻧﻤاﻳﻴد.
 - 2ﻫــر ﻳﻚ از اﻧدازهﻫاى ﻓــﻮق اﻟذﻛر را چﻬار ،چﻬار ﻣرتبﻪ اجرا ﻧﻤاﻳﻴد و در ﻳﻚ ورق
ﻛاﻏذ ﻗرار ذﻳﻞ بﻨﻮﻳسﻴد.
ﻣﺮتﺒﺔ ﭼﻬﺎرم

ﻣﺮتﺒﺔ ﺳﻮم

ﻣﺮتﺒﺔ دوﻫﻢ

ﻣﺮتﺒﺔ اول

کﺘﺎب ﻓﺰﻳﻚ

؟

؟

؟

؟

ﻃﻮل

؟

؟

؟

؟

عرض

؟

؟

؟

؟

ضﺨاﻣﺖ

 - 3ﻫر ﮔاه در اﻧدازهﮔﻴرىﻫا تﻔاوت وجﻮد داشتﻪ باشد ،آنرا با ﻫﻢدﻳﮕر شرﻳﻚ ﻧﻤاﻳﻴد.
 - 4سبب اﻳﻦ تﻔاوتﻫا چﻴست؟ در ﮔروپﻫا با ﻫﻢ بحث ﻧﻤاﻳﻴد ،و ﻋﻮاﻣﻞ تﻔاوت ﻫا را ﮔزارش
دﻫﻴد.
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 :2-2ارﻗام ﻗابل اﻫﻤﻴت ( g e

) ig i ca

در ﻋﻠﻮم ﻏرض ﻧﻤاﻳش دﻗﻴﻖ اﻧدازهﮔﻴرى از ارﻗام ﻗابﻞ اﻫﻤﻴت (ارﻗام ﻗابﻞ اﻋتﻤاد) استﻔاده
ﻣﻰشــﻮد .زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻳﻚ شــخﺺ ذرﻳﻌﺔ ﻳﻚ آﻟﻪ ،ﻳﻚ ﻛﻤﻴت ﻓزﻳﻜﻰ را اﻧــدازه ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،ﻳﻚ
ﻗﻴﻤت اﻳﻦ آﻟﻪ را خﻮاﻧده و آنرا تﻮسﻂ ﻳﻚ ﻋدد ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد .تﻤام ارﻗام اﻳﻦ ﻋدد ﻛﻪ از آﻟﺔ
اﻧدازهﮔﻴرى خﻮاﻧده شده است ،جﻤﻊ ﻳﻚ رﻗﻢ ﻣﺸﻜﻮك بﻪ ﻧام ارﻗام ﻗابﻞ اﻫﻤﻴت ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
از جﻤﻠﺔ اﻳﻦ ارﻗام ،رﻗﻢ ﻣﺸــﻜﻮك تﻘرﻳبﻰ بﻮده و بﻪ ﻛﻮچﻚترﻳﻦ تﻘســﻴﻤات آﻟﺔ اﻧدازة ﮔﻴرى
ﻣربﻮط ﻣﻰباشــد .بﻪ ﻫر اﻧدازهﻳﻰ ﻛﻪ در ﮔزارش دﻫﻰ اﻧدازهﮔﻴرى ارﻗام اﻫﻤﻴت بﻴﺸــتر باشد،
بــﻪ ﻫﻤان اﻧدازه ﮔزارش دﻗﻴــﻖ خﻮاﻫد بﻮد .بﻪ خاﻃر وﺿاحت ارﻗــام ﻗابﻞ اﻫﻤﻴت ﻣثال ذﻳﻞ
را در ﻧﻈــر ﻣﻴﮕﻴرﻳﻢ .ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻛﻨار ﻳﻚ ﻣﻜﻌب را تﻮســﻂ خﻂ ﻛش ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﻴﻢ.
خﻂ ﻛش داراى تﻘســﻴﻤاتﻰ از  1اﻟﻰ  100ﻣﻰباشــد و ﻫر ﻗسﻤت آن ﻳﻚ ساﻧتﻰ ﻣتر است.
ﻫر ســاﻧتﻰ ﻣتر آن ﻧﻴز داراى ده تﻘســﻴﻤات ﻣﻰباشد ﻛﻪ ﻫر تﻘسﻴﻤات ﻳﻚ ﻣﻠﻰ ﻣتر ﻣﻰشﻮد.
وﻗتﻰﻛﻪ تﻮســﻂ اﻳﻦ آﻟﻪ ﻛﻨار ﻣﻌﻜب اﻧدازهﮔﻴرى ﮔردﻳده اســت ،شخﺺ اﻧدازه ﮔﻴرى ﻛﻨﻨده
آنرا تﻮسﻂ ﻋدد  16.84cmﮔزارش داده است.در اﻳﻦ حاﻟت  6 ،1و  8دﻗﻴﻘا از روى خﻂ ﻛش
خﻮاﻧده شــده است اﻣا  4ﻳﻚ رﻗﻢ تخﻤﻴﻨﻰ است ،ﻛﻪ بﻴﻦ ﻧﺸاﻧﻪﻫاى ﻫﺸتﻢ و ﻧﻬﻢ ﻣﻠﻰ ﻣترﻫا
ﻗرار دارد .در ﮔزارشــات ﻋﻠﻤﻰاﻳﻦ رﻗﻢ ﻣﺸــﻜﻮك ﻳا تخﻤﻴﻨﻰ ﻃﻮرى ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ باﻻى
آن ﻋﻼﻣﺔ دش (ـ ) ﻣﻰباشد ،ﻣث ً
ﻼ  . 16.84cmدر اﻳﻦ ﻣثال تﻤام ارﻗام  8 ،6 ،1و  4از جﻤﻠﺔ
ارﻗام ﻗابﻞ اﻋتﻤاد بﺸﻤار ﻣﻰآﻳد .در رﻳاﺿﻰ براى ارﻗام ﻗابﻞ اﻫﻤﻴت (ﻗابﻞ اﻋتﻤاد) ﻗﻮاﻋد ذﻳﻞ
وجﻮد دارد:
ارﻗام خﻼف ﺻﻔر ،ﻗابﻞ اﻫﻤﻴت ﻣﻰباشﻨد.
ﺻﻔرﻫاى ﻛﻪ در بﻴﻦ دﻳﮕر ارﻗام ﻗابﻞ اﻫﻤﻴت واﻗﻊ باشﻨد ،ارﻗام ﻗابﻞ اﻫﻤﻴت ﻣﻰباشد.
در ارﻗام ﻗابﻞ ارزش ،ﻫﻤان رﻗﻤﻰﻛﻪ در چﭗ ترﻳﻦ ﻃرف واﻗﻊ اســت ارزشــﻤﻨدترﻳﻦ رﻗﻢ
اســت .ﻃﻮر ﻣثال در ﻋدد ( )0.004205ارزشــﻤﻨدترﻳﻦ رﻗﻢ ،چار ( )4ﻣﻰباشد ،و ﺻﻔرﻫاى
ﻃرف چﭗ چار ،ارﻗام ارزشــﻤﻨد ﻧﻤﻰباشــد وﻟﻰ ﻫﻤان ﺻﻔرى ﻛﻪ بﻴﻦ( )2و  5واﻗﻊ است رﻗﻢ
ارزشﻤﻨد ﻣﻰباشد.
در اﻋــداد اﻋﺸــارى رﻗﻤﻰﻛﻪ ﻛﻮچﻚترﻳﻦ ارزش را دارا اســت بﻪ راســت ترﻳﻦ ﻃرف واﻗﻊ
نﻫﻢ از جﻤﻠﺔ ارﻗام ارزشــﻤﻨدخارج ﻧﻤﻰﮔردد ،چﻨانچﻪ در ﻣثال ﻓﻮق 5 ،ﻛﻢ
ﻣﻰباشــد .ﻣﮕر با آ 
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ارزش ترﻳﻦ رﻗﻢ است ،وﻟﻰ با آن ﻫﻢ از جﻤﻠﺔ ارﻗام با ارزش ﻣﻰباشد.
اﮔر ﻋﻼﻣﺔ اﻋﺸــارﻳﻪ ﻣﻮجﻮد ﻧباشد ،راست ترﻳﻦ رﻗﻢ خﻼف ﺻﻔر ،رﻗﻢ ﻛﻢ ارزش ﻣﻰباشد.
ﻃﻮر ﻣثال در  4800ﻛﻢ ارزش ترﻳﻦ رﻗﻢ 8،است.
سواﻻت :در اﻋداد ذﻳﻞ ﻛﻢ ارزش ترﻳﻦ ارﻗام ﻛدامﻫا اﻧد؟
اﻟﻒm :
و:
1.30520MH
300000000
z

s

ب:
ج:

m
s
25.030 o C

3 ×108

د:

0.006070 o C

ﻫـ:

1.004 j

ز:

78.9m

ح:

3.788 × 10 s

ط:
ی:

2.46 × 10 kg
0.0032mm
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 - 2سرﻋت ﻧﻮر  2.99792458 X 10 mاست شﻤا اﻳﻦ سرﻋت را تﻮسﻂ:
s
اﻟﻒ :سﻪ رﻗﻢ ارزشﻤﻨد،
ب :پﻨج رﻗﻢ ارزشﻤﻨد،
ج :ﻫﻔت رﻗﻢ ارزشﻤﻨد ﻧﺸان دﻫﻴد

روش ﻋﻠﻤﻰ ﻋدد ﻧوﻳسﻰ
براى حﻞ ﻣســاﻳﻞ در ســاﻳﻨس باﻳد تﻤام ﻗﻴﻤتﻫا با اســتﻔاده از ﻋدد ﻧﻮﻳسﻰ ﻋﻠﻤﻰﻧﻮشتﻪ
شﻮد .در ﻋدد ﻧﻮﻳسﻰ ﻋﻠﻤﻰ ،اﻧدازهﮔﻴرى بﻪ ﻃاﻗت  10تحرﻳر ﻣﻰﮔردد و تﻤام ارﻗام داده شدة
آنﻫا ﻣﻬﻢ ﻣﻰباشد .بﻪ ﻃﻮر ﻣثال ،اﮔر ﻃﻮل  23.0cmداراى ﻋدد دو رﻗﻤﻰ باشد ،باﻳد آنرا در
ﻋدد ﻧﻮﻳسﻰ ﻋﻠﻤﻰچﻨﻴﻦ ﻧﻮشتﻪ ﻛرد:
2.3 × 101 cm
ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻋدد  230.00 cmچﻨﻴﻦ ﻧﻮشــتﻪ ﻣﻰشﻮد 2.30 ×102 cm :اﮔر در پﻴﺸروى ارﻗام
ﻳﻚ ﻣﻘدار داده شده ،ﺻﻔرﻫا ﻣﻮجﻮد باشد ،ﻋدد ﻧﻮﻳسﻰ ﻋﻠﻤﻰدر اﻳﻦ حاﻟت ﻧﻴز بﻪﻛاربرده ﻣﻰشﻮد.
ﻃﻮر ﻣثال ،اﻧدازهﻳﻰ ﻣاﻧﻨد  0.00015cmدر ﻋدد ﻧﻮﻳســﻰ ﻋﻠﻤﻰبﻪ شــﻜﻞ  1.5 ×10 4 cmﻧﻮشتﻪ
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ﻣﻰشﻮد ،درحاﻟﻰﻛﻪ داراى دو رﻗﻢ ﻣﻰباشد .ﺻﻔرﻫاى بﻴﻦ ﻋﻼﻣﺔ اﻋﺸارﻳﻪ و رﻗﻢ  1ارﻗام ﻗابﻞ اﻫﻤﻴت
( )significant figuresشﻤرده ﻧﻤﻰشﻮد .زﻳرا اﻳﻦ ﺻﻔرﻫا تﻨﻬا براى تﻌﻴﻴﻦ ﻣحﻞ ﻋﻼﻣﺔ اﻋﺸارﻳﻪ
و ﻧﺸان دادن ﻧﻮع ﻣﻘدار ،ﮔذاشتﻪ ﻣﻰشﻮد .ﻗاﻋدهﻳﻰ ﻛﻪ تﻌداد ارﻗام ﺻﻔرﻫاى شاﻣﻞ در ﻳﻚ اﻧدازه
ﮔﻴرى را تﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﻨد در جدول ذﻳﻞ ﻧﺸان داده شده است.
قاعده

 .1صﻔرﻫاى بﻴﻦ ارﻗام خﻼف صﻔر ﻧﻴﺰ ارﻗام
ﻣﻰباشﻨد.

مثالﻫا

(a
(b

 50.3mسﻪ رﻗﻢ دارد
 3.0025sداراى پﻨج ﻣﻰباشد

 .2صﻔرﻫا در پﻴشروى )ﻃرف چﭗ( ارﻗام خﻼف  0.892 (aداراى سﻪ رﻗﻢ ﻣﻰباشد
داراى ﻳﻚ رﻗﻢ ﻣﻰباشد
0.0008
ms ms (b (b
0.0008
صﻔر ،رﻗﻢ ﻧﻤﻰباشد.
 .3صﻔرﻫا در پاﻳان )ﻃرف راسﺖ( ﻳﻚ عدد ،ارﻗام  57.00 g (aچﻬار رﻗﻢ دارد
 2.000,000kg (bﻫﻔت رﻗﻢ دارد
ﻣﻰباشد.

 .4ﺻﻔرﻫاى آخر سﻤت راست بﻌد از اﻋﺸارى ارﻗام (a
ﻧﻤﻰباشﻨد.
(b

 32.020چﻬار رﻗﻢ دارد
 25.300سﻪ رﻗﻢ دارد

درﻣحاسبات تعداد ارﻗام بﻪ ﻗاعدهﻫای ﻣشخص ضرورت دارد
تﻌداد ارﻗاﻣﻰرا ﻛﻪ شــﻤا در ﻣحاسبات خﻮﻳش حاﺻﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد ،در اﻧدازهﮔﻴرى ﻣربﻮط بﻪ
ارﻗام ﻣﻬﻢ ﻣﻰباشــد .ﻃﻮر ﻣثال ،اﮔر شــخﺼﻰ بﮕﻮﻳد ﻛﻪ ارتﻔاع ﻗﻠﺔ ﻛﻮه  1710mاست ،ﻃﻮرى
ﻣﻌﻠــﻮم ﻣﻰشــﻮد ﻛﻪ ارتﻔاع حﻘﻴﻘﻰ ﻗﻠﺔ ﻛﻮه بﻴﻦ  1705mو  1715mﻣﻰباشــد .اﮔر شــخﺺ
دﻳﮕــرى در ﻗﻠــﺔ ﻛﻮه بــﻪ ارتﻔاع  0.70mﻳﻚ برج از ســﻨﮓ اﻋﻤار ﻧﻤاﻳد ،ﻃــﻮر ﻧاﮔﻬاﻧﻰ اﻳﻦ
حاﻟت ارتﻔاع جدﻳد ﻛﻮه را تﺸــﻜﻴﻞ ﻧﻤﻰدﻫد ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ  1710mاســت .ارتﻔاع
ﻣتذﻛــره ﻧﻤﻰتﻮاﻧد اﻧدازة دﻗﻴﻖ باشــد .بﻨابر اﻳﻦ ارتﻔاع ﮔزارش شــده با برج باﻳد بﻪ 1710m

تدوﻳر ( )rounded offشﻮد ،ﻋﻴﻦ ﻗاﻋده براى ﺿرب ﻧﻴز بﻪﻛاربرده ﻣﻰشﻮد .ﻏرض وﺿاحت
اﻳــﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓرض ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻫر ﮔاه ﻃﻮل اتاق  6.7mو ﻋرض آن  4.6mباشــد ،حاﺻﻞ
ﺿرب اﻳﻦ ﻗﻴﻤتﻫا  30.82m 2ﻣﻰشــﻮد .اﻳﻦ جﻮاب داراى چﻬار رﻗﻢ است ﻛﻪ ﻧسبت بﻪ ﻃﻮل
و ﻋرض اتاق خﻴﻠﻰ دﻗﻴﻖ ﻣﻰباشــد .بﻨابرﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اســت ﻛﻪ ﻋرض اتاق از  4.55mو ﻃﻮل
آن از  6.65mبﻴﺸــتر باشد ﻳا ﻋرض آن از  4.65mوﻃﻮل آن از  6.75mﻛﻤتر باشد .بﻨابرﻳﻦ
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باﻳد ﻣســاحت اتاق بﻴﻦ  30.26m 2و  31.39m2باشــد .چﻮن ﻫر اﻧدازهﮔﻴرى تﻨﻬا داراى دو
رﻗﻢ ﻣﻬﻢ ﻣﻰباشــد ،پس ﻣﻤﻜﻦ است ﻣســاحت اتاق تﻨﻬا دو رﻗﻢ ﻣﻬﻢ داشتﻪ باشد .بﻨابر اﻳﻦ
ﻣســاحت باﻳد اﻟﻰ  31m 2روﻧد آف ( )rounded offشــﻮد .جدول ذﻳﻞ دو ﻗاﻋدة اساسﻰ را
ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ارﻗام ﻣﻬﻢ را در وﻗت اﻧجام ﻣحاسبات تﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
ﻧﻮع ﻣحاسﺒﻪ
ﺟﻤﻊ ﻳا تﻔرﻳﻖ

ضرب ﻳا تﻘسﻴﻢ

ﻣﺜال

ﻗاعده

97.3

ﺟﻤﻊ و تﻔرﻳﻖ داده شده بﻪ اﻣتداد
ستﻮن اﺟرا ﻣﻰﮔردد ،ﺟﻮاب ﻧﻬاﻳﻰ
5.85
را از ﻃرف راسﺖ بﻪ ﻃرف ستﻮن
 103.2شدن روﻧدآف 103.15
اول ﻛﻪ داراى رﻗﻢ ﻣحاسﺒﻪ شده
اسﺖ روﻧد  round ofﻧﻤاﻳﻴد.
ﺟﻮاب ﻧﻬاﻳﻰ داراى سﻪ ارﻗام ﻣﻬﻢ
ﻣﻰباشد ﻛﻪ آنرا ﻛﻮچﻚترﻳﻦ
عدد اﻧدازهﮔﻴرى ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.

123
5.35
658

+

×

شدن روﻧدآف

658.05

بﻌد از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻫاى حســابﻰ ﻧتﻴجﺔ ﻣحاسبﻪ ،روﻧدآف ﻣﻰﮔردد .ﻃﻮر ﻣثال ﻧتﻴجﺔ
ﻳﻚ تﻌداد ﺿربﻫا با اســتﻔاده از ﻗاﻋدة ﺿرب /تﻘســﻴﻢ باﻳد ﻗبﻞ از اﻳﻦﻛﻪ با ﻋدد دﻳﮕر جﻤﻊ
شﻮد ،روﻧدآف ﮔردد .بﻪ ﻋﻴﻦ ترتﻴب ﻣجﻤﻮﻋﺔ چﻨدﻳﻦ ﻋدد ﻣﻄابﻖ بﻪ ﻗاﻋدة جﻤﻊ /تﻔرﻳﻖ باﻳد
ﻗبﻞ از اﻳﻦﻛﻪ با ﻋدد دﻳﮕر ﺿرب ﮔردد ،روﻧدآف شــﻮد .روﻧدآف ﺿرب ﻣﻤﻜﻦ اســت در ﻳﻚ
ﻣحاســبﻪ اشتباه را بﻴﺸتر بسازد ،ﻣﮕر اﻳﻦ براى استﻔادة ﻗﻮاﻋد ،ﻳﻚ ﻃرﻳﻘﺔ واﺿح است .براى
تﻤرﻳﻦ و وﺿاحت بﻴﺸتر ،ﻳﻚ تﻌداد ﻗاﻋدهﻫا در جدول ذﻳﻞ ﻧﻮشتﻪ شده است:
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ﺟدول ﻗاﻋدهﻫاى روﻧدآف در مﺤاسﺒات
چﻪ وﻗﺖ اﻧجام ﻣﻰدﻫﻴد

چﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴد؟

ﻣﺜالﻫا

Round down

اﮔر بعد از عﻼﻣﺔ اعشارﻳﻪ عدد  30.24ﻃﻮر  30.2ﻧﻮشتﻪ
ﻣﻬﻢ ﻧﻬاﻳﻰ  3 ،2 ،1 ،0و  4ﻣﻰشﻮد
باشد.

Round down

اﮔر بعد از عﻼﻣﺔ اعشارﻳﻪ ﻳﻚ  32.25ﻃﻮر  32.2ﻧﻮشتﻪ
عدد و بعد از آن  5باشد و عدد ﻣﻰشﻮد.
ﻣﺨاﻟف صﻔر دﻳﮕر را ﻧﻪ داشتﻪ
باشد.

Round up

اﮔر بﻌد از ﻋﻼﻣﺔ اﻋﺸارﻳﻪ ﻋدد  22.49ﻃﻮر  22.5ﻧﻮشتﻪ
ﻣﻬﻢ ﻧﻬاﻳﻰ  8 ،7 ،6ﻳا  9باشد ﻣﻰشﻮد.

Round up

ﻫر ﮔاه بعد از عﻼﻣﺔ اعشارى  54.7511ﻃﻮر  54.8ﻧﻮشتﻪ
عدد ﻣﻬﻢ ﻧﻬاﻳﻰ  5و بعد از آن ﻣﻰشﻮد.
عدد ﻣﺨاﻟف صﻔر باشد.

Round up

اﮔر بعد از عﻼﻣﺔ اعشارﻳﻪ ،ﻳﻜﻰ
از اعداد 8 ،7 ،6 ،5و ﻳا  9و
بعد از آن  5باشد ،و عدد دﻳﮕر
ﻣﺨاﻟف صﻔر را ﻧﻪ داشتﻪ باشد.

 54.75ﻃﻮر  54.8ﻧﻮشتﻪ
ﻣﻰشﻮد.
 79.3500ﻃﻮر  79.4ﻧﻮشتﻪ
ﻣﻰشﻮد.

 :2-3سﻴستﻢ واﺣدات SI
اﮔر از شﻤا پرسﻴده شﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ شﻰ (ﻃﻮر ﻣثال ﻣﻮتر) را دﻳدﻳد؟ اﻳﻦ پرسش در ﻋﻜساﻟﻌﻤﻞ
شﻤا ﻛدام پرسشﻫاى آﻧﻰ را اﻳجاد خﻮاﻫد ﻛرد؟ و ﻳا ﻛدام پرسشﻫاى ﻓﻮرى را با خﻮد خﻮاﻫد
داشت؟ در ﻣﻮرد آن ﻓﻜر ﻧﻤاﻳﻴد.
در ﻋﻜس اﻟﻤﻌﻞ شﻤا شاﻳد پرسشﻫاﻳﻰ ﻣاﻧﻨد ﻛجا؟ ﻛدام ﻣﻮتر؟ و چﻪ وﻗت اﻳجاد ﮔردد .اﻟبتﻪ
ﻛــﻪ در اﻳــﻦ جا بﻪ ﻛجا ﻃﻮل جﻮاب ﻣﻰدﻫد و بﻪ ﻛدام ﻣﻮتر ﻛتﻠﻪ و بااﻻخره بﻪ چﻪ وﻗت زﻣان
ﻳا وﻗت جﻮاب ﻣﻰدﻫد.
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بﺤـﺚ اول در مـورد ﻛﺠا :در اﻳﻦجا ﻣﻮﻗﻌﻴت ﻳﻚ شــﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰشــﻮد و براى تﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻮﻗﻌﻴــت اﻧدازه ﻛردن ﻃﻮل ﻻزم ﻣﻰباشــد .بــراى اﻧدازه ﻛردن ﻃﻮل بﻪ ﻳﻚ واحد اساســﻰ
ﺿرورت ﻣﻰباشــد و اﻳﻦ واحد ﻣتر اســت .ﻃﻮل ﻳﻚ ﻣتر ﻓاﺻﻠﻪﻳﻰ اســت ﻛــﻪ نور آنرا در
)  (3.33564095×10 9ثاﻧﻴﻪ ﻃﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
چﻮن در اﻣﻮر روزاﻧﻪ براى اﻧدازه ﻛردن ﻓاﺻﻠﻪﻫاى بزرگ (ﻓاﺻﻠﺔ ستارهﻫا) و ﻫﻢچﻨان ﻓاﺻﻠﻪﻫاى
ﻛﻮچﻚ (ﻓاﺻﻠﺔ بﻴﻦ اتﻮمﻫا) ﺿرورت ﻣﻰباشــد ،بﻨابراﻳﻦ واحدات بزرگ و ﻛﻮچﮓ ﻧســبت بﻪ
واحد اساســﻰ وجﻮد دارد ﻛﻪ در دروس ﮔذشــتﻪ تحت ﻋﻨﻮان اجزا واﺿﻌاف ﻣتر آنرا ﻣﻄاﻟﻌﻪ
ﻛرده اﻳد.
بﺤﺚ دوم درمورد سـوال ﻛدام موتر :در اﻳﻦ ﻣﻮرد شــاﻳد ﻣﻘﺼد اﻳﻦ باشــد ﻛﻪ آﻳا اﻳﻦ
ﻣﻮتر ﻛﻼن اســت ﻳا ﻛﻮچﻚ براى اﻧدازه ﻛردن بزرگ (ﻛﻼن) و ﻛﻮچﻚ باﻳد ﻛتﻠﺔ ﻳﻚ جســﻢ
اﻧدازه ﮔردد.
ﻛﻴﻠﻮﮔرام واحد ﻛتﻠﻪ اســت .ﻣﻘدار ﻣﻮاد داخﻞ ﻳﻚ جسﻢ را ﻛتﻠﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛتﻠﻪ ﻣﻘدار
ﻣﻮادى اســت ﻛﻪ جسﻢ از آن تﺸﻜﻴﻞ شده اســت .ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔرام ﻣساوى بﻪ ﻛتﻠﺔ  0.001ﻣتر
ﻣﻜﻌب آب است .ﻛتﻠﺔ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔرام از اﻟﻴاژ پﻼتﻴﻨﻴﻮم -اﻳرﻳدﻳﻮم ساختﻪ شده است ﻛﻪ تحت
شراﻳﻂ خاص در پارﻳس ﻧﮕﻬداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
ﻛﻴﻠﻮﮔرام ﻧﻴز واحدات بزرگ و ﻛﻮچﻚ ﻧســبت بﻪ خــﻮد دارد ﻛﻪ براى اﻧدازه ﻛردن ﻛتﻠﻪﻫاى
بزرگ و ﻛﻮچﻚ بﻪ ﻛار برده ﻣﻰشﻮﻧد.
بﺤﺚ سـوم درمورد چﻪ وﻗت :وﻗت ﻳﻚ ﻛﻤﻴت دﻳﮕر ﻓزﻳﻜﻰ اســت ﻛﻪ ﻳﻚ بخش ﻣﻬﻢ
ﻣﻌرﻓت را بﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳد .تﺸــخﻴﺺ ﻣستﻘﻴﻢ وﻗت و تﻌرﻳﻒ آن تا اﻧدازهﻳﻰ ﻣﺸﻜﻞ است .ﻣﮕر
ﮔﻔتــﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ حــﻮادث در ﻳﻚ وﻗت (زﻣان) ﺻــﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد و وﻗت ﻳﻚ ﻛﻤﻴت
ﻣتﻤادى ،برﮔﺸت ﻧاپذﻳر و ﻳﻚ بﻌدى است.
وﻗت را اﻧدازه ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ و واحد اساســﻰ وﻗت ﻳﻚ ثاﻧﻴﻪ اســت .ﻳﻚ ثاﻧﻴﻪ ﻣســاوى بﻪ
)  0.000011574 = ( 1 ) ( 1 ) ( 1ﻳﻚ شــباﻧﻪ روز ﻣتﻮسﻂ آﻓتابﻰ ﻣﻰباشد ،و بﻪ ﺻﻮرت
60 60 24
دﻗﻴــﻖ وﻗــت ﻳﻚ ثاﻧﻴﻪ برابر بــﻪ  9192631770زﻣﺎن پﻴرﻳﻮد ﻣﻮج ﻣﻨتﺸــرة اتﻮم ســﻴزﻳﻮم
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ﻣﻰباشد.
برﻋﻼوة واحدات اساســﻰ ﻃﻮل ،ﻛتﻠﻪ و وﻗت ،چار واحدات اساســﻰ دﻳﮕر ﻧﻴز در ﻓزﻳﻚ وجﻮد
دارد ﻛﻪ ﻋبارت از اﻣپﻴر (واحد جرﻳان برق) ،ﻛﻠﻮﻳﻦ (واحد درجﺔ حرارت ترﻣﻮدﻳﻨاﻣﻴﻜﻰ) ،ﻣﻮل
(واحد تﻌداد ذرات ابتدائﻰ در ﻳﻚ شــﻰ) و ﻛﻨدﻳﻼ (واحد شــدت ﻧﻮرى) ﻣﻰباشد .و تﻌرﻳﻔات
ﻣختﺼر آنﻫا ﻗرار ذﻳﻞ است:
امﭙﻴر :جرﻳان ثابت ﻳﻚ اﻣپﻴر ﻋبارت از جرﻳاﻧﻰ اســت ﻛﻪ ﻫر ﮔاه در بﻴﻦ دو ســﻴﻢﻫادى بﻰ
ﻧﻬاﻳــت ﻃﻮﻳﻞ با ﻣﻘﻄﻊ خﻴﻠﻰ ﻛﻮچﻚ (ﻗابﻞ ﺻرف ﻧﻈر) در خﻼ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ ﻳﻚ ﻣتر از ﻫﻢدﻳﮕر
واﻗﻊ باشﻨد .در ﻫر ﻣتر سﻴﻢﻫا ﻗﻮه  2 ×10 7ﻧﻴﻮتﻦ را اﻳجاد ﻧﻤاﻳد.
ﻛﻠوﻳﻦ :ﻛﻠﻮﻳﻦ ﻋبارت از واحد درجﺔ حرارت ترﻣﻮدﻳﻨاﻣﻴﻜﻰ اســت .درجﺔ ﻛﻠﻮﻳﻦ بﻪ اســاس
1
درجﺔ حرارت ترﻣﻮدﻳﻨاﻣﻴﻜﻰ سﻪﮔاﻧﺔ آب از  273.16ﻗسﻤت ،ﻳﻚ حﺼﺔ آن است ،ﻳا
273.16

حﺼﺔ اﻳﻦ درجﺔ حرارت ﻣﻰباشد .ﻣﻘدار اﻳﻦ درجﻪ ﻳﻌﻨﻰ درجﺔ ﻛﻠﻮﻳﻦ ﻣساوى بﻪ ﻣﻘدار درجﺔ
ساﻧتﻰ ﮔرﻳد ﻣﻰباشد.
مـول :در ﻳﻚ سﻴســتﻢ ،ﻳﻚ ﻣــﻮل ﻋبارت از ﻣﻘدار ﻣﻮادى اســت ﻛﻪ تﻌــداد ذرات ابتداﻳﻰ
آن ﻣســاوى بــﻪ تﻌداد اتﻮمﻫاى  0.012kgﻛاربﻦ  (C 12 ) 12باشــد .وﻗتﻰﻛﻪ از ﻣﻮل ســخﻦ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻴــﻢ ،باﻳد ﻛﻪ از ذرات ابتداﻳﻰ ﻣاﻧﻨد اتﻮمﻫــا ،ﻣاﻟﻴﻜﻮلﻫا ،آﻳﻮنﻫا ،اﻟﻜترونﻫا و ﻳا ذرات
دﻳﮕر ﻃﻮر ﻣﺸخﺺ ﻳاد ﮔردد.
ﻛﻨدﻳﻼ :ﻛﻨدﻳﻼ ﻋبارت از شــدت روشــﻨاﻳﻰ اســت ﻛﻪ ﻫر ﮔاه از ﻳﻚ ﻣﻨبﻊ ،شﻌاع ﻳﻚ رﻧﮓ با
ﻓرﻳﻜﻮﻧســﻰ  540 ×1012ﻫرتز در جﻬت ﻣﻌﻠﻮم پخش ﮔردد و در اﻳﻦ جﻬت در ﻫر ستﻴرادﻳان
1

وات شدت روشﻨاﻳﻰ را بﻪ وجﻮد آورد .باﻳد ﮔﻔتﻪ شﻮد ﻛﻪ  7ﻧﻮع واحدات ذﻛر شده
زاوﻳﻪ،
683
بــا ﻳﻚدﻳﮕر ﻣتﻘابــ ً
ﻼ رابﻄﻪ ﻧﻪ دارﻧد .ﻳﻚ تﻌداد ﻛﻤﻴتﻫاى دﻳﮕــرى وجﻮد دارﻧد ﻛﻪ واحدات
آنﻫــا بــﻪ ﻧام واحدات اشــتﻘاﻗﻰ ﻳاد ﻣﻰشــﻮﻧد و از اﻳﻦ واحدات اساســﻰ از ﻃرﻳﻖ ﻣﻌادﻻت
ﻣﻘدارى تﻌرﻳﻒ شــده اﻧد ،در سﻴســتﻢ  SIواحدات اشتﻘاﻗﻰ را در جدول ذﻳﻞ ﻣﺸاﻫده ﻛرده
ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ:
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در ﻳﻚ تﻌداد ﻛﺸــﻮرﻫا بﻪ ﻃﻮر ﻣﺸــخﺺ در ﻛﺸــﻮرﻫاﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻟســان اﻧﮕﻠﻴسﻰ ﺻحبت
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،ﻋﻮض سﻴســتﻢ  SIواحدات دﻳﮕر بﻪﻛاربرده ﻣﻰشﻮﻧد .ﻃﻮر ﻣثال ﻋﻮض ﻣتر از ﻓت
ﻳا اﻧﭻ استﻔاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،ﻋﻮض ﻛﻴﻠﻮﮔرام از سﻠﮓ ﻛار ﻣﻰﮔﻴرﻧد و ﻋﻮض تﻦ از پﻮﻧد استﻔاده
ﻣﻰﻛﻨﻨد .اﻳﻦ واحدات با واحدات  SIﻃﻮر ذﻳﻞ رابﻄﻪ دارﻧد.
6.21×10 4 mile = 3.28 ft = 39.4 in =1m
91.44cm = 0.9144m = 1 yard
= 1m 3

1.55 ×103 in 2 =104 cm 2 = 1m 2
3

ﻃﻮل
ﻣسﺎﺣﺖ

103 liters = 6.1×104 in 3 = 35.3 ft
1 slug = 14. 59 Kg

ﮐتﻠﻪ

1 Lb = 4.45 N

وزن

1
Lb = 0.2247 Lb
4.45

= 1N

ﺣﺠﻢ

1 year = 365 .24 dey s = 8.76 × 10 3 hr = 5.26 × 10 5 min = 3.156 × 10 7 s
1 kg / m 3 = 1×10 3 g / m 3 = 1. 94 × 10 3 slug / ft 3
miles
Km
1 m / s = 3. 28 ft / s = 2 . 24
= 3 . 60
hr
hr
km / hr
1 m /s 2 = 3 . 281 ft / s 2 = 3 . 60
s
5
1 N = 10 dynes = 0 . 225 lb
1 liter = 4 . 45 N = 16 ounces
N
= 10 13 milibar = 14 . 7 lb / in 2
2
m
3
2
= 2.12 × 10 lb ft = 760 cm of Hg

1 atmosphere (atm ) = 1. 013 × 10 5

وﻗﺖ
ﮐﺜﺎﻓﺖ
ﺳرﻋﺖ
تﻌﺠﻴﻞ
ﻗﻮه

ﻓﺸﺎر

سواﻻت
 - 1بــﻪ ﻧﻈر شــﻤا بــراى ﻣﻘادﻳر ذﻳﻞ ﻛدام ﻳــﻚ از واحدات را ﻳﻚ واحد ﻣﻨاســب
ﻰداﻧﻴد؟
ﻣ 
اﻟﻒ :وﻗتﻰﻛﻪ براى دﻳدن ﻳﻚ  CDﻻزم است
ب  :براى ﻛتﻠﺔ ﻳﻚ ﻣﻮتر تﻴزرﻓتار
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ج :براى ﻃﻮل ﻳﻚ ﻣﻴدان ﻓﻮتبال
د :براى اﻧدازه ﻛردن ﻗﻄر ﻳﻚ ﻏﻮرى
ﻫـ :براى وﻗت ﻳﻚ سﻤستر ﻣﻜتب شﻤا
و :ﻓاﺻﻠﻪ بﻴﻦ خاﻧﻪ و ﻣﻜتب شﻤا ــــــــــــــــــــــــــــــ
ز :براى ﻛتﻠﺔ بدن شﻤا
ح :براى اﻧدازه ﻛردن ﻗد شﻤا

وکتﻮر و سکاﻟر:
در ﻓزﻳﻚ ﻛﻤﻴات بﻪ دو ﻧﻮع اﻧد ﻛﻪ ﻋبارت از ﻛﻤﻴات وﻛتﻮرى و سﻜاﻟرى ﻣﻰباشد .ﻛﻤﻴت
وﻛتﻮرى ﻋبارت از آن ﻛﻤﻴت ﻓزﻳﻜﻰ اســت ﻛﻪ ﻋﻼوه بر ﻣﻘدار ،تﻮســﻂ جﻬت ﻧﻴز ﻣﺸــخﺺ
ﻣﻰشﻮد .ﻃﻮر ﻣثال ،براى تﻮﺿﻴح ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻚ ﻗﻮه باﻻى ﻳﻚ جسﻢ ،باﻳد جﻬت ﻗﻮة ﻋاﻣﻞ و ﻳﻚ
) ﻧﺸان
ﻋدد ،ﻛﻪ ﻣﻘدار ﻗﻮه را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ،ﻫر دو ﻣﺸخﺺ ﮔردد و تﻮسﻂ ﻋﻼﻣﺔ (
داده ﻣﻰشــﻮد ﻛﻪ بﻪ ﻧام وﻛتﻮر ﻳاد ﻣﻰﮔردد .سﻜاﻟر تﻨﻬا ﻣﻘدار دارد و داراى جﻬت ﻧﻤﻰباشد.
بﻌﻀﻰ ﻣثالﻫاى ﻛﻤﻴت ســﻜاﻟرى ﻋبارت از ﻛتﻠﻪ ،ﻛثاﻓت ،چارج برﻗﻰ ،اﻧرژى ،درجﺔ حرارت،
ﻣساحت و وﻗت ﻣﻰباشد.
بﻌﻀﻰ خواص وﻛتور:
دو وﻛتﻮر ﻣساوى :دو وﻛتﻮر  Aو  Bوﻛتﻮرﻫاى ﻣساوى اﻧد در ﺻﻮرتﻰﻛﻪ آنﻫا داراى ﻣﻘادﻳر
(ﻃﻮل) ﻣســاوى و ﻫﻢ جﻬت باشــﻨد .ﻳﻌﻨﻰ  Aو  Bباﻫﻢ ﻣساوى اﻧد.
آنﻫا تﻨﻬا در ﺻﻮرتﻰ ﻛﻪ داراى ﻋﻴﻦ جﻬت باشﻨد .بﻪ ﻃﻮر ﻣثال ،تﻤام
وﻛتﻮرﻫاى ﻛﻪ در شﻜﻞ ﻧﺸان داده شده اﻧد باﻫﻢ ﻣساوى اﻧد ،حتا اﮔر
داراى ﻧﻘاط آﻏاز ﻣختﻠﻒ ﻫﻢ باشــﻨد .اﻳﻦ خاﺻﻴت بﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ
ﻳﻚ وﻛتﻮر با خﻮدش ﻣساوى است ،در حﻘﻴﻘت ﻳﻚ وﻛتﻮر ﻣﻮازى بﻪ
خﻮدش حرﻛت ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧد.
شﻜﻞ)(2-1
جﻤــع کردن دو وکتﻮر :ﻫر چﻨد دراﻳﻦ ﻣﻮرد در ﺻﻨﻒ ﻳازدﻫﻢ
بﻪ تﻔﺼﻴﻞ بﻴﺸــتر ﻣﻄاﻟﻌﻪ خﻮاﻫﻴد ﻛرد ،با آن ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺻﻨﻒ در حد ﺿرورت ﻣﻮﺿﻮﻋات را
بﻪ ﻃﻮر ﻓﺸرده تﻮﺿﻴح ﻣﻰدارﻳﻢ:
زﻣاﻧﻰﻛﻪ دو ﻳا بﻴﺸــتر وﻛتﻮرﻫا باﻫﻢ جﻤﻊ ﻣﻰشــﻮﻧد ،باﻳد تﻤــام وﻛتﻮرﻫا داراى واحدات
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ﻣﺸــابﻪ و در ﻳﻚ سﻴستﻢ باشــﻨد .بﻪ ﻃﻮر ﻣثال بﻰ ﻣﻌﻨﻰ خﻮاﻫد بﻮد ﻛﻪ اﮔر وﻛتﻮر سرﻋت را
بــا وﻛتﻮر تﻐﻴﻴر ﻣﻜان جﻤﻊ ﻧﻤاﻳﻴﻢ زﻳرا آنﻫــا ﻛﻤﻴات ﻣختﻠﻒ ﻓزﻳﻜﻰ اﻧد .ﻗﻮاﻋد جﻤﻊ ﻛردن
وﻛتﻮرﻫا تﻮســﻂ ﻃرﻳﻘﻪﻫاى ﻫﻨدســﻰ بﻴان ﻣﻰشــﻮد .براى جﻤﻊ ﻛردن وﻛتﻮر  Bبا وﻛتﻮر A
ﻧخست وﻛتﻮر  Aرا باﻻى ﻛاﻏذ ﮔراف رسﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ و بﻌدا ً وﻛتﻮر  Bرا ﻃﻮرى رسﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
ﻛﻪ آﻏاز آن باﻻى اﻧجام وﻛتﻮر  Aباشد .چﻨانچﻪ در شﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﺸان داده شده است ،وﻛتﻮر
ﻣحﺼﻠﻪ ﻋبارت از( )R=A+Bﻣﻰباشد ،ﻛﻪ از آﻏاز وﻛتﻮر  Aاﻟﻰ اﻧجام وﻛتﻮر  Bرسﻢ ﻣﻰﮔردد.
اﻳــﻦ ﻃرﻳﻘﻪ بﻪ ﻧــام ﻃرﻳﻘﺔ جﻤﻊ ﻛردن ﻣثﻠثﻰ وﻛتﻮرﻫا ﻳاد ﻣﻰشــﻮد .ﻳﻚ ﻃرﻳﻘﺔ دﻳﮕر جﻤﻊ
ﻛردن ﮔراﻓﻴﻜﻰ دو وﻛتﻮر ﻛﻪ بﻪ ﻧام ﻗاﻋدة ﻣتﻮازى اﻻﺿﻼع ﻳاد ﻣﻰشﻮد در شﻜﻞ ( )2-3ﻧﺸان
داده شده است .دراﻳﻦ ساختﻤان آﻏاز وﻛتﻮرﻫاى  Aو  Bﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ بﻮده و وﻛتﻮر ﻣحﺼﻠﺔ ،R
ﻗﻄر ﻣتﻮازى اﻻﺿﻼع را تﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ وﻛتﻮرﻫاى  Aو  Bاﺿﻼع آن ﻣﻰباشــد .وﻗتﻰﻛﻪ
دو وﻛتــﻮر را جﻤﻊ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ،ﻣجﻤﻮﻋــﺔ آن بﻪ ﻃرﻳﻘﺔ جﻤﻊ ﻛردن ارتباط ﻧﻪ دارد .اﻳﻦ حاﻟت
را ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ از ســاختﻤان ﻫﻨدسﻰ ﻣﺸــاﻫده ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،ﻛﻪ بﻪ ﻧام ﻗاﻧﻮن تبدﻳﻠﻰ در ﻋﻤﻠﻴﺔ جﻤﻊ
ﻛردن ﻳاد ﻣﻰشﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ)A+B=B+A( :
ﻫــر ﮔاه ســﻪ ﻳا بﻴﺸــتر وﻛتﻮرﻫا را با ﻫﻢ جﻤﻊ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣجﻤﻮﻋﻪ شــان ﻣربــﻮط بﻪ ترتﻴبﻰ
ﻧﻤﻰباشد ﻛﻪ در آن وﻛتﻮرﻫا بﻪ ﺻﻮرت جداﮔاﻧﻪ باﻫﻢ جﻤﻊ ﻣﻰشﻮﻧد .ثبﻮت ﻫﻨدسﻰ اﻳﻦ سخﻦ
براى سﻪ وﻛتﻮر در شﻜﻞ ( )2-4داده شده است .اﻳﻦ بﻪ ﻧام ﻗاﻧﻮن اتحادى در ﻋﻤﻠﻴﺔ جﻤﻊ ﻳاد
ﻣﻰشﻮد ،ﻳﻌﻨﻰA + (B + C) = ( A + B) + C :

B

R=A+B

R=A+B
A

B
A

شﻜﻞ )(2-2

شﻜﻞ )(2-3

ﻫﻢچﻨان ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ســاختﻤان ﻫﻨدســﻰ را براى جﻤﻊ ﻛردن بﻴﺸــتر از سﻪ وﻛتﻮر ﻧﻴز بﻪﻛار
برﻳﻢ .اﻳﻦ حاﻟت براى چﻬار وﻛتﻮر در شﻜﻞ ( )2-5ﻧﺸان داده شده است.
C

R = (A+B) + C

R= A + B + C + D

A +B
B
A

D
C
B

شﻜﻞ )(2-4

A

شﻜﻞ )(2-5
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( R = A + B + C + Dوﻛتﻮر ﻣحﺼﻠﻪ) اﻳﻦ ﻣحﺼﻠﻪ وﻛتﻮرى اســت ﻛﻪ ﻛثﻴراﻻﺿﻼع را
تﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد .بﻪ ﻋبارت دﻳﮕر R ،ﻋبارت از وﻛتﻮرى است ﻛﻪ از آﻏاز وﻛتﻮر اوﻟﻰ اﻟﻰ اﻧجام
وﻛتﻮر ﻧﻬاﻳﻰ رسﻢ ﻣﻰشﻮد .باز ﻫﻢ ترتﻴب جﻤﻊ ﻛردن ﻣﻬﻢ ﻧﻴست.
وﻛتور مﻨﻔﻰ :وﻛتﻮر ﻣﻨﻔﻰ وﻛتﻮر Aﻋبارت از وﻛتﻮرى است ﻛﻪ ﻫر ﮔاه با  Aجﻤﻊ شﻮد
ﻧتﻴجﺔ آن رﻗﻢ ﺻﻔر حاﺻﻞ ﻣﻲ ﮔردد .ﻳﻌﻨﻰ  A + ( A) = 0وﻛتﻮرﻫاى  Aو  -Aﻣﻘادﻳر ﻣﺸابﻪ
دارﻧد ،ﻣﮕر اﻧجامﻫاى شان در جﻬتﻫاى ﻣخاﻟﻒ واﻗﻊ اﻧد.
تﻔرﻳــﻖ ﻛردن وﻛتﻮرﻫا :در ﻋﻤﻠﻴﺔ تﻔرﻳﻖ ﻛردن وﻛتﻮرﻫا ،از تﻌرﻳﻒ وﻛتﻮر ﻣﻨﻔﻰ اســتﻔاده
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴــﻢ .ﻋﻤﻠﻴﺔ  A-Bرا ﻃﻮرى تﻌرﻳﻒ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛــﻪ در حﻘﻴﻘت وﻛتﻮر  -Bبا وﻛتﻮر A
جﻤﻊ شده است ،ﻳﻌﻨﻰ)A-B(=A+)-B( :
ساختﻤان ﻫﻨدسﻰ براى تﻔرﻳﻖ ﻛردن دو وﻛتﻮر در شﻜﻞ ( )2-6ﻧﺸان داده شده است.
A B = A + ( B)..........

B
A
R=A B

B

شﻜﻞ )(2-6

ﺿرب ﻳﻚ سﻜاﻟر با ﻳﻚ وﻛتﻮر :اﮔر با وﻛتﻮر  Aﻳﻚ ﻛﻤﻴت ﻣثبت سﻜاﻟرى mﺿرب ﮔردد،
حاﺻﻞ ﺿرب  mAوﻛتﻮرى است ﻛﻪ داراى جﻬت ﻣﺸابﻪ بﻪ  Aو ﻣﻘدار  mAﻣﻰباشد ،و اﮔر
 mﻳﻚ ﻛﻤﻴت ﻣﻨﻔﻰ باشد ،وﻛتﻮر  mAداراى جﻬت ﻣخاﻟﻒ  Aﻣﻰباشد.
 :2-4اﺷتﺒاه در اﻧدازهﮔﻴرى
ﻫر ﻛار تجربﻰ از اشتباه خاﻟﻰ ﻧﻤﻰباشد ،ﻣﮕر ﻣﻬﻢ اﻳﻦ است ﻛﻪ اﻳﻦ اشتباه بﻪ ﻛﻮچﻚترﻳﻦ
حد برسد تا ﻳﻚ ﻧتﻴجﺔ ﺻحﻴح حاﺻﻞ ﮔردد.
ﮔاﻫﻰ اﻧســانﻫا آﻟــﺔ اﻧدازهﮔﻴرى را ﻏﻠــﻂ ﻣﻰخﻮاﻧﻨد و ﮔاﻫﻰ ﻫﻢ ثبــت (ﻧتﻴجﻪ) را ﻏﻠﻂ
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و باﻵخره سبب اشتباه ﻣﻰﮔردﻧد.
اشتباه ﻳا بﻪ وسﻴﻠﺔ اﻧسانﻫا بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد و ﻳا ذرﻳﻌﺔ وساﻳﻞ اﻧدازهﮔﻴرى اﻳجاد ﻣﻰشﻮد.
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اشتباﻫﻰ ﻛﻪ تﻮسﻂ اﻧسانﻫا بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد ،ذرﻳﻌﺔ تﻜرار زﻳاد اﺻﻼح شده ﻣﻰتﻮاﻧد ،ﮔاه ﮔاه
اﻧســانﻫا براى اﻧدازه ﻛردن ﻳﻚ شﻰ از روشﻫاى ﻣختﻠﻒ استﻔاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .اﻳﻦ ﻧﻮع اشتباه
را بﻪ ﻧام اشــتباه ﻣﻴتﻮدى ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳد و اﻳﻦ اشــتباه زﻣاﻧﻰ اﺻــﻼح ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻴتﻮد
ﻣﻌﻴارى بﻪ وجﻮد آﻳد .ﻃﻮر ﻣثال ،وﻗتﻰﻛﻪ ذرﻳﻌﺔ ﻳﻚ خﻂ ﻛش ﻃﻮل را اﻧدازه ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ،پس
در وﻗت خﻮاﻧدن باﻳد دﻳد خﻮد را ﻃﻮر ﻋﻤﻮدى و ﻣستﻘﻴﻢ حﻔﻆ ﻧﻤاﻳﻴﻢ و اﮔر در وﻗت خﻮاﻧدن
از ﻳﻚ ﻃرف و ﻳا ﻃرف دﻳﮕر براﻳش ﻧﮕاه ﻛﻨﻴﻢ اشتباه بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد .اشتباﻫﻰ ﻛﻪ ذرﻳﻌﺔ آﻟﺔ
اﻧدازهﮔﻴرى بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد ،بﻪ ﻧام اشــتباه ابزارى ( )Instrumental errorﻳاد ﻣﻲ شﻮد ،و
ﻫر زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻟﻪ ﻣﻮرد استﻔاده ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرد اﻳﻦ اشتباه ﻫﻤراﻳش ﻣﻰباشد .اﻳﻦ ﻧﻮع اشتباه
ﻳﻚ جاﻧبﻪ ﻣﻰباشد ،بﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ اﮔر اﻧدازهﮔﻴرى تﻮسﻂ اﻳﻦ آﻟﻪ ﺻﻮرت بﮕﻴرد و ﻳﻚ ﻛﻤﻴت
ﻓزﻳﻜﻰ را بﻴﺸــتر ﻧﺸان بدﻫد ،پس ﻫﻤﻴﺸــﻪ آنرا زﻳاد ﻧﺸان خﻮاﻫد داد .ﻃﻮر ﻣثال ،اﮔر سرﻋت
حرﻛت ﻳﻚ ساﻋت زﻳاد باشد ﻫﻤﻴﺸﻪ وﻗت را پﻴﺸتر ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد و اﮔر ﻓرﺿاً حرﻛت آن ٌﻛﻨد
باشد ،ﻫﻤﻴﺸﻪ وﻗت را بﻪ ﻋﻘب ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد .وساﻳﻠﻰ ﻛﻪ در ﻻبراتﻮار ﻣﻮرد استﻔاده ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرد
باﻳد ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻃﻮر درست ﻛار ﻧﻤاﻳﻨد و اﮔر چﻨﻴﻦ ﻧباشد ،پس ﻫﻤﻴﺸﻪ در اﻧدازهﮔﻴرى اشتباه بﻪ
وجﻮد ﻣﻰآورد .دﻳده خﻮاﻫﻴد بﻮد ﮔاه ﮔاه ترازوﻳﻰ ﻛﻪ در ﻻبراتﻮار ﻣﻮرد اســتﻔاده ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرد و
دستﺔ آن درست ﻛار ﻧﻜﻨد سبب اشتباه ﻣﻰﮔردد.
سواﻻت
ﻰآﻳد.
- 1بﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﻰاشتباه ﻳا تﻮسﻂ  .........................و ﻳا ذرﻳﻌﺔ  .........................بﻪ وجﻮد ﻣ 
 - 2اشتباه ﻣﻴتﻮد بﻪ وسﻴﻠﺔ اﻳجاد  .........................اﺻﻼح شده ﻣﻰتﻮاﻧد.
 - 3اشتباﻫﻰ ﻛﻪ بﻪ سبب ﻧﻘﺺ آﻟﻪ بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد  .........................ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
- 4ﻫر ﻛار تجربﻰ از  .........................خاﻟﻰ ﻧﻤﻰباشــد ،ﻣﮕــر باﻳد بﻪ  .........................حاﻟت
خﻮد آورده شﻮد.
 :2-5تﺤﻠﻴل و تﺠزﻳﺔ ابﻌاد
ﻣﻘادﻳر ﻛﻤﻴات ﻓزﻳﻜﻰ باﻳد تﻮســﻂ واحداتﻰ ﻧﺸــان داده شــﻮد ﻛﻪ در ﻣﻄابﻘت با بﻌد آن
ﻛﻤﻴت باشد .ﻃﻮر ﻣثال ،اﻧدازة ﻃﻮل ﻧﻤﻰتﻮاﻧد تﻮسﻂ ﻛﻴﻠﻮﮔرام ﻧﺸان داده شﻮد زﻳرا ﻛﻪ واحد
ﻛﻴﻠﻮﮔرام براى اراﻳﻪ بٌﻌد ﻛتﻠﻪ ﻣﻰباشــد .بســﻴار ﻣﻬﻢ اســت ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ شﻮﻳﻢ ﻣﻘادﻳر تﻮسﻂ
واحداتﻰ ﻧﺸان داده شده است ﻛﻪ ﻣﻄابﻘت بﻪ بﻌد ﻣربﻮط ﻧﻤاﻳد.
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ﻳﻚ تخﻨﻴﻚ خﻴﻠﻰ ﻋاﻟﻰ ﻛﻪ بﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﻰدر حﻞ ســﻮاﻻت ﻓزﻳﻚ از اشتباه جﻠﻮﮔﻴرى
ﻣﻰﻧﻤاﻳد اﻳﻦ اســت ﻛﻪ در جﻮاب سﻮال ،واحدات درست باشد و دﻳده شﻮد ﻛﻪ در ﻣﻄابﻘت بﻪ
ابﻌاد بﻪﻛار برده شــده باشد .ﻣسﺌﻠﺔ ﻣﻬﻢ دﻳﮕر اﻳﻦ اســت ﻛﻪ ﻧﻪ تﻨﻬا باﻳد واحدات با ابﻌاد در
ﻣﻄابﻘت باشد ،بﻠﻜﻪ ﻋﻴﻦ واحد باﻳد بﻪﻛار برده شﻮد .ﻏرض روشﻨﻰ بﻴﺸتر ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣثال ذﻳﻞ
را در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ:
دو شاﮔرد ﻣساحت ﻳﻚ اتاق را درﻳاﻓت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .ﻳﻚ شاﮔرد ﻃﻮل را تﻮسﻂ ﻣتر و شاﮔرد
ﻰﻛﻪ آنﻫا
دﻳﮕــر ﻋرض را بﻪ ســاﻧتﻰ ﻣتر پﻴدا ﻣﻰﻛﻨد ،ﻳﻌﻨــﻰ 20,35m :و  1250cmﻣﮕر زﻣاﻧ 
ﻣساحت را درﻳاﻓت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،ﻃﻮل را در ﻋرض ﺿرب ﻣﻰﻛﻨﻨد .تﻮﺿﻴح و بﻴان اﻳﻦ واحد جﻮاب
ﻳﻌﻨﻰ بﻪ ( )m.cmخﻴﻠﻰ ﻣﺸــﻜﻞ اســت .وﻟﻰ اﮔر ﻫر دو شــاﮔرد ﻃﻮل و ﻋرض را از جﻨس ﻣتر
درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻨد ،ﻳﻌﻨﻰ  20 . 35mو  12 .5mو بﻌدا ً براى پﻴداﻛردن ﻣساحت سﻄح ،ﻃﻮل و ﻋرض
را با ﻫﻢ ﺿرب ﻧﻤاﻳﻨد ،جﻮاب از جﻨس  m 2حاﺻﻞ خﻮاﻫد شد و تﻮﺿﻴح و بﻴان اﻳﻦ جﻮاب خﻴﻠﻰ
آسان است.
20 35m

 ×12.50cmوﺿﺎﺣﺖ ﻧدارد
? 25 437 .5 m × cm

20 . 35 m
× 12 .5m

وﺿﺎﺣﺖ دارد

2 54 . 375 m 2

با وجﻮد اﻳﻦ ﻫﻢ اﮔر اﻧدازهﮔﻴرى تﻮسﻂ واحدات ﻣختﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔرﻓتﻪ باشد ،چﻨانچﻪ در
ﻣثال ﻓﻮق ﻳﻚ اﻧدازهﮔﻴرى تﻮســﻂ  mو دﻳﮕرآن تﻮســﻂ  cmاﻧجام شده است ،ﻣﮕر ﻣﻰتﻮاﻧد
اﻳﻦﻫــا با آســاﻧﻰ بﻪ ﻳﻚدﻳﮕر تبدﻳﻞ ﮔردﻧد .زﻳرا ﻛــﻪ  mو  cmﻫر دو واحدات ﻃﻮل اﻧد .اﻳﻦ
را ﻧﻴــز باﻳد بﻪ خاﻃر داشــتﻪ باشــﻴﻢ ﻛﻪ ﻫر ﮔاه واحــدات از سﻴســتﻢﻫاى ﻣختﻠﻒ ﻣث ً
ﻼ ﻣتر
( )metersو ﻓت ( )fetesداده شده باشﻨد ،آن را ﻧﻴز باﻳد ﻗبﻞ از اﻳﻦﻛﻪ بﻪ حﻞ ﻛردن سﻮال
آﻏاز ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،واحدات را بﻪ ﻳﻚدﻳﮕر تبدﻳﻞ ﻧﻤاﻳﻴﻢ و در ﻳﻚ سﻴستﻢ بﻴاورﻳﻢ.
ﻣثــال :ﻛتﻠــﺔ ﻳﻚ بﻜترﻳاى ﻣخﺼﻮص ( 2.0fgﻓﻤتﻮﮔرام) اســت .اﻳﻦ ﻣﻘدار را بﻪ  grو kg
درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد( ،در ﻛتاب ﻓزﻳﻚ درﻣﻮرد واحدات جدول داده شده است).
 )aاﮔر خﻮاســتﻪ باشــﻴﻢ اﻳﻦ ﻛتﻠﻪ را بﻪ  gﻧﺸان دﻫﻴﻢ ،با اســتﻔاده از جدول چﻨﻴﻦ ﻋﻤﻞ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢg :

15

1× 10 15 g
= 2 . 0 ×10
1 fg

( 2 . 0 fg

ﻦﻃﻮر تبدﻳﻞ
 )bبــﻪ ﻋﻴﻦ ترتﻴب ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ با اســتﻔاده از جــدول ،ﮔرام را بﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔــرام اﻳ 
ﻧﻤاﻳﻴﻢ:
kg
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18

1 kg
) = 2 . 0 ×10
1×103 g

(g

15

2 . 0 ×10

سوال:
اﮔر ﻳﻚ ﻗﻮه را ﻛﻪ تﻮسﻂ ﻧﻴﻮتﻦ ﻳا  Kg m / sاراﻳﻪ شده باشد باﻻى سرﻋت
تﻘسﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻴد ،جﻮاب آن ﻛدام واحد را ﻣﻰدﻫد؟
2

سواﻻت اخﻴرفصل
 - 1واحد ﻃﻮل در سﻴستﻢ  SIﻋبارت است از:
.cﻣتر
 .aاﻧﺞ
.dﮐﻴﻠﻮ ﻣتر
 .bﻓﺖ
 - 2ﻳﻚ سال ﻧﻮرى ﻋبارت از ﻓاﺻﻠﻪﻳﻰ است ﻛﻪ ﻧﻮر آنرا در زﻣان ﻳﻚ سال ﻃﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳد
و ﻗﻴﻤت ﻋددى آن  9500000000000kmﻣﻰباشد ،اﻳﻦ ﻓاﺻﻠﻪ چﻨد ﻣترا ست؟
9 . 5 ×1012 m .b
9 . 5 ×1010 m .a
9.5 ×1018 m .d
9.5 ×1014 m .c
 - 3اﮔر در اﻧدازهﮔﻴرى ﻳﻚ ﻃﻮل ﻧﻈر خﻮد را ﻃﻮر ﻣســتﻘﻴﻢ بﻪ اﻧدازهﮔﻴرى خﻮد حﻔﻆ ﻧﻪ
ﻧﻤاﻳﻴد ،اﻧدازهﮔﻴرى شﻤا از ﻛدام جاﻧب ﻣتاثر خﻮاﻫد ﮔردﻳد.
 .aاﻧدازهﮔﻴرى شﻤا ﻛﻤتر دﻗﻴﻖ خﻮاﻫد بﻮد.
 .bاﻧدازهﮔﻴرى شﻤا ﻛﻤتر ﺻحت خﻮاﻫد داشت.
 .cدر اﻧدازهﮔﻴرى شﻤا تﻌداد ﻛﻤتر ارﻗام ﻗابﻞ ارزش ﻣﻮجﻮد خﻮاﻫد بﻮد.
 .dدر اﻧدازهﮔﻴرى شﻤا تﻮسﻂ آﻟﺔ اﻧدازهﮔﻴرى اشتباه ﻣﻮجﻮد خﻮاﻫد بﻮد.
 - 4اﮔر در ﻳﻚ اﻧدازهﮔﻴرى ،ﻃﻮل ﻳﻚ پﻨســﻞ را تﻮســﻂ واحد ساﻧتﻰ ﻣتر ﮔزارش بدﻫﻴد،
چﻨد رﻗﻢ ﻗابﻞ ارزش را خﻮاﻫﻴد داشت؟
 - 5براى ﻳﻚ ﻣﻌادﻟﺔ ﺻحﻴح ﻓزﻳﻜﻰ ﻛدام ﻳﻚ از جﻤﻼت ذﻳﻞ درست است؟
 )aﻫر دو ﻃرف ﻣﻌادﻟﻪ باﻳد داراى ﻋﻴﻦ ﻣتحﻮﻟﻴﻦ باشﻨد؟
 )bبﻪ ﻫر دو ﻃرف ﻣﻌادﻟﻪ باﻳد ﻣتحﻮﻟﻴﻦ ﻣﻮجﻮد باشﻨد ﻧﻪ اﻋداد.
 )cبﻪ ﻫر دو ﻃرف ﻣﻌادﻟﻪ باﻳد ﻋﻴﻦ ابﻌاد (ﻛﻤﻴات ﻓزﻳﻜﻰ) ﻣﻮجﻮد باشد.
 )dبﻪ ﻫر دو ﻃرف باﻳد اﻋداد ﻣﻮجﻮد باشد ﻧﻪ ﻣتحﻮﻟﻴﻦ.
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 - 6در ﻣﻘادﻳر ذﻳﻞ چﻨد رﻗﻢ با ارزش وجﻮد دارد؟
300 000 000 m s .a
3 . 00 ×108 m s .b
0 . 00 60 70 C ° .d
25 . 0 30 C ° .c
1. 004 j .e
1. 305 20 MHz .f
 - 7سرﻋت ﻧﻮر  2,99792458 × 108 m sشﻨاختﻪ شده است .سرﻋت ﻧﻮر را بﻪ ﻃرﻳﻘﻪﻫاى
ذﻳﻞ ﻧﺸان دﻫﻴد.
 )aتﻮسﻂ سﻪ رﻗﻢ با ارزش.
 )bتﻮسﻂ پﻨج رﻗﻢ با ارزش.
 )cتﻮسﻂ ﻫﻔت رﻗﻢ با ارزش.
 - 8در ﻣﻘادﻳر ذﻳﻞ چﻨد رﻗﻢ با ارزش وجﻮد دارد؟
3 . 788 ×109 s .b
78 . 9 ± 0 . 2 m .a
0 . 00 32 mm .d
2 . 46 ×106 Kg .c
- 9پﻴرﻳﻮد ﻳﻚ رﻗاﺻﺔ ساده (ﻛﻪ داراى بﻌد واحد وﻗت است) تﻮسﻂ ﻣﻌادﻟﺔ ذﻳﻞ داده شده
l
T =2
استg :
در اﻳــﻦ ﻣﻌادﻟــﻪ  iﻃﻮل رﻗاﺻﻪ و تﻌجﻴﻞ جاذبﺔ زﻣﻴﻦ اســت .آﻳا اﻳــﻦ ﻣﻌادﻟﻪ از ﻧﻈر ابﻌاد
درست است؟
- 10وســﻴﻠﺔ تحﻠﻴــﻞ ابﻌاد ﻫﻤان بﻌد را ﻧﺸــان دﻫﻴد ﻛﻪ در ﻧتﻴجﺔ تﻘســﻴﻢ ﻓاﺻﻠﻪ باﻻى
سرﻋت حاﺻﻞ ﻣﻰشﻮد.
- 11حاﺻﻞ جﻤﻊ ذﻳﻞ را بدســت آرﻳد و ﻧتﻴجﻪ را تﻮســﻂ ﻣتر ﻧﺸــان دﻫﻴد .ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارﻗام
ﻗابﻞ ارزش را پﻴروى ﻧﻤاﻳﻴد.
? = )(25 . 873 km) + (1024m) + (3 . 0cm
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فصل سوم

ﻧور
شﻤا در ﻫﻨﮕام روز اشﻴاى اﻃراف خﻮد را ﻣﻰبﻴﻨﻴد ،وﻟﻰ در شب چﻴزى را دﻳده ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻴد.
چرا؟ در جﻮاب حتﻤﻰﻣﻰﮔﻮﻳﻴد ﻛﻪ در ﻫﻨﮕام روز بﻪ خاﻃرى اشــﻴا را ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ
تﻮسﻂ آﻓتاب روشﻦ ﻣﻰشﻮد .ﻣﮕر در شب ﻛﻪ تارﻳﻜﻰ ﻣﻰباشد ،ﻫﻴﭻ چﻴزى ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﻰشﻮد
و اﮔر ﻣﻬتاب باشد ،اشﻴا ﻗسﻤاً روشﻦ دﻳده ﻣﻰشﻮﻧد.
از اﻳﻦ جا واﺿح ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ ﻧﻮر ،ســبب دﻳدن اشﻴا ﻣﻰﮔردد؛ بﻨابراﻳﻦ ﮔﻔتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ
ﻛﻪ ﻧﻮر ،ﻋاﻣﻞ ﻃبﻴﻌﻰ است ﻛﻪ اشﻴا را ﻗابﻞ رؤﻳت ﻣﻰسازد و اﮔر ﻧﻮر ﻧباشد ﻫﻴﭻ چﻴز دﻳده
ﻧﻤﻰشﻮد ،بﻨابراﻳﻦ سؤال بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد ﻛﻪ ﻧﻮر چﻴست؟ ﻧﻮر چﮕﻮﻧﻪ اﻧتﺸار ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟ ﻧﻮر بﻪ
ﻛدام سرﻋت اﻧتﺸار ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟ ﻋﻤﻞ ﻣتﻘابﻞ ﻧﻮر با ﻣاده چﮕﻮﻧﻪ است؟ اﻧﻌﻜاس ﻧﻮر چﻴست؟
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﻌﻜاس ﻛدامﻫا اﻧد؟ و آشﻜار است ﻛﻪ بﻌﻀﻰ اجسام ،ﻧﻮر را بﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻨﻌﻜس
ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع اجســام ،آﻳﻴﻨﻪﻫا ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشــﻮﻧد ،پس ســؤال ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ آﻳﻴﻨﻪﻫا
چﮕﻮﻧﻪ اجســاﻣﻰاﻧد؟ چﻨد ﻧﻮع اﻧد؟ تﺼﻮﻳر در آﻳﻴﻨﻪﻫا چﮕﻮﻧﻪ تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔردد؟ ﻣﻌادﻻت
آﻳﻴﻨﻪ چﮕﻮﻧﻪ اﻧد و چﻄﻮر حاﺻﻞ ﻣﻰشﻮﻧد؟ بﻪ اﻳﻦ سؤاﻻت و
سؤاﻻت ﻣﺸابﻪ بﻪ آن ﻣﻰتﻮاﻧﻴد با ﻣﻄاﻟﻌﺔ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ،
جﻮاب اراﻳﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
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خواص ﻧور
اﻛثرﻳت ﻣردم در ﻣﻮرد حاﻟت ﻇاﻫرى ﻧﻮر ﻓﻜر ﻣﻰﻛﻨﻨد؛ ﻣاﻧﻨد جﻼ و سﻔﻴدى ﻧﻮر ﻛﻪ تﻮسﻂ ﻣﻨبﻊ ﻧﻮر
ﻣثﻞ آﻓتاب تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد .با وجﻮد اﻳﻦﻛﻪ ﻧﻮر بﻪ رﻧﮓ ﻫاى دﻳﮕر ﻧﻴز وجﻮد دارد؛ ﻃﻮر ﻣثال ﻫرﮔاه شﻤا ﻳﻚ
پارچﺔ شﻴﺸــﺔ ســبز ﻳا پﻼستﻴﻚ را در ﻣﻘابﻞ ﻧﻮر سﻔﻴد ﻗرار دﻫﻴد ،در ﻋﻘب آن ﻧﻮر سبز را ﻣﻰبﻴﻨﻴد .اﻳﻦ
حادثﻪ براى رﻧﮓﻫاى ﻧﻮر ﻧﻴز ﺻدق ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
چﺸﻤان ﻣا ﻫﻔت رﻧﮓ را تﺸخﻴﺺ ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧﻨد ﻛﻪ ﻋبارتﻨد از :رﻧﮓﻫاى سرخ ،ﻧارﻧجﻰ ،زرد ،سبز،
آبﻰ ،ﻧﻴﻠﻰ و بﻨﻔش ﻛﻪ بﻌد از ﻋبﻮر ﻧﻮر سﻔﻴد از ﻳﻚ ﻣﻨﺸﻮر رﻧﮓﻫاى ﻣتذﻛره حاﺻﻞ ﻣﻰﮔردد.
خاﺻﻴت دﻳﮕر ﻧﻮر ،اﻧﻌﻜاس است .بﻪ خاﻃر درك ﻣﻔﻬﻮم اﻧﻌﻜاس ﻓرض ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ شﻤا ﻣﻮﻫاى سرتان
را اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﻴد و ﻣﻰ خﻮاﻫﻴد بداﻧﻴد ﻛﻪ ﻋﻘب سر شﻤا چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰشﻮد .شﻤا ﻣﻰتﻮاﻧﻴد اﻳﻦ ﻛار را
با استﻔاده از دو آﻳﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﻧﻮر را از ﻗسﻤت ﻋﻘب سر شﻤا بﻪ ﻃرف چﺸﻤان تان جﻬت ﻣﻰدﻫد اﻧجام دﻫﻴد.
ﻫﻤاﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﮔﻔتﻪ شــد ،جﻬت دادن دوباره براى ﻧﻮر تﻮســﻂ آﻳﻴﻨﻪﻫا خاﺻﻴت ﻋﻤﻞ ﻣتﻘابﻞ ﻧﻮر با ﻣاده را
ﻧﺸــان ﻣﻰدﻫد .در ﻳﻚ ﻣادة ﻣﻨﻈﻢ؛ ﻣاﻧﻨد ﻫﻮا ،آب ﻳا خﻼ ،ﻧﻮر بﻪ اﻣتداد خﻂ ﻣســتﻘﻴﻢ اﻧتﺸار ﻣﻰﻳابد ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻫﻢ ﻳﻚ خاﺻﻴت ﻧﻮر اســت .اﮔر ﻧﻮر با ﻣﻮاد ﻣختﻠﻒ برخﻮرد ﻧﻤاﻳد ،ﻣسﻴر آن تﻐﻴﻴرﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ وﻟﻰ اﮔر
ﻣادة ﻣﻜدر (تارﻳﻚ) ﻣاﻧﻨد سﻄح ﻣﻴز چﻮبﻰ ﻛﻪ ﺻﻴﻘﻠﻰ باشد ،ﻧﻮر از آن ﻋبﻮر ﻧخﻮاﻫد ﻛرد .ﻣﮕر ﻳﻚ ﻗسﻤت
ﻧﻮر جذب ﮔردﻳده و باﻗﻴﻤاﻧدة آن دوباره ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰشــﻮد .اﻳﻦ تﻐﻴﻴر جﻬت ﻧﻮر ﻳا ﻣﻨﻌﻜس شــدن آن بﻪ
ﻧام اﻧﻌﻜاس ﻳاد ﻣﻰﮔردد .تﻤاﻣﻰاجسام ﻳﻚ ﻗسﻤت ﻧﻮر وارده را جذب ﻣﻰﻛﻨﻨد و باﻗﻴﻤاﻧدة آن را ﻣﻨﻌﻜس
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .در ﻳﻚ ﻣادة شﻔاف و ﻧﻴﻤﻪ شﻔاف ،ﻧﻮر جذب شده ﻧﻴز ﻣسﻴر خﻮد را تﻐﻴﻴر ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ اﻳﻦ حادثﻪ
را بﻪ ﻧام اﻧﻜسار ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻳﻚ خاﺻﻴت ﻣﻬﻢ ﻧﻮر است.

سواﻻت
 .1رﻧﮓ سﻔﻴد ﻣتﺸﻜﻞ از ﻛدام رﻧﮓﻫا است؟
 .2چﺸﻤان ﻣا چﻨد رﻧﮓ را تﺸخﻴﺺ ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧﻨد.
 .3خﻮاص ﻧﻮر ﻛدامﻫا اﻧد؟
 .4اﻧﻌﻜاس چﻴست؟
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 :3-1اﻧتﺸار ﻧور
در وﻗت آﻓتاب بر آﻣد ،آن ﻗسﻤت زﻣﻴﻦ ﻛﻪ بﻪ ﻃرف آﻓتاب واﻗﻊ است روشﻦ ﻣﻰشﻮد .در ﻫﻨﮕام
شب چراغ روشﻦ را ﻛﻪ از ﻣا بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ زﻳاد ﻗرار دارد ،ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﻛﻪ از آﻓتاب ﻧﻮر بﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰرسد و
ﻳا ﻧﻮرچراغ بﻪ چﺸﻤان ﻣا ﻣﻰرسد و آنرا ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ،ﻋﻠت آن اﻳﻦ است ﻛﻪ از اشﻴاى ﻣتذﻛره ﻧﻮر اﻧتﺸار
ﻣﻰﻳابد و از ﻫﻮاى آزاد ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ﻣحﻴﻄﻰ ﻛﻪ ﻧﻮر از آن ﻋبﻮر ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪﻧام ﻣحﻴﻂ شﻔاف ﻳاد
ﻣﻰشﻮد و ﻣحﻴﻄﻰ ﻛﻪ از آن ﻧﻮر ﻋبﻮر ﻛرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بﻪﻧام ﻣحﻴﻂ ﻏﻴر شﻔاف ﻳاد ﻣﻰﮔردد.
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ذﻳﻞ ﺟواب ﺑﺪﻫﻴﺪ:
 .1چرا از ﻃرف بﻴرون ،اشﻴاى داخﻞ ﻳﻚ ﺻﻨدوق ﻓﻠزى ﻳا چﻮبﻰ دﻳده ﻧﻤﻰشﻮد؛ وﻟﻰ داخﻞ
ﺻﻨدوق شﻴﺸﻪﻳﻰ دﻳده ﻣﻰشﻮد؟
 .2ﻧامﻫاى چﻨد ﻣادة شﻔاف و ﻏﻴر شﻔاف را بﮕﻴرﻳد ﻛﻪ شﻤا ﻣﻰشﻨاسﻴد.
چﻮن ﻗب ً
ﻼ از آﻓتاب و چراغ بﻪحﻴث ﻣﻨابﻊ ﻧﻮر ﻳادآورى شــد ،اﻳﻦ بﻬتر خﻮاﻫد بﻮد ﻛﻪ ﻣﻨبﻊ
وسﻴﻊ و ﻣﻨبﻊ ﻧﻘﻄﻪﻳﻰ ﻧﻮر را بﺸﻨاسﻴﻢ.
ﻓعاﻟﻴت

ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺿرورت:
دو چراغ دستﻰ ،ﻣﻘﻮاى ﻛاﻏذى و سﻮزن.

طرزاﻟعﻤﻞ:
تﻮسﻂسﻮزندرﻣﻘﻮاىﻛاﻏذىسﻮراخﻛﻮچﻜﻰرااﻳجادﻧﻤﻮده
و آنرا در ﻣﻘابﻞ چراغ دستﻰ ﻃﻮرى ﻗرار دﻫﻴد ﻛﻪ ﻧﻮر ﻣﻨتﺸر شده
بﻪدﻳﻮاربﻴﻔتد.چراغدﻳﮕرراﻣستﻘﻴﻢبﻪسﻤتدﻳﻮارروشﻦﻛﻨﻴد.در
ﻣﻮردﻣﺸاﻫداتخﻮدباﻫﻤدﻳﮕربحثﻛﻨﻴد.

ﺷکﻞ ()3-1

شﻤا خﻮاﻫﻴد دﻳد ﻛﻪ ﻧﻮر بﻌد از ﻋبﻮر از سﻮراخ ﻛﻮچﻚ ﻣﻨتﺸر ﻣﻰ ﮔردد .چراغ دستﻰ و شﻤﻊ روشﻦ
بﻪ ﻧام ﻣﻨبﻊ وسﻴﻊ ﻧﻮر ﻳاد ﻣﻰ شﻮﻧد و سﻮراخ ﻣﻘﻮاى ﻛاﻏذى ﻛﻪ بﻪ حﻴث ﻳﻚ ﻣﻨبﻊ ﻛﻮچﻚ ﻧﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﻰ
ﻧﻤاﻳد بﻪ ﻧام ﻣﻨبﻊ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻰ ﻧﻮر ﻳاد ﻣﻰ ﮔردد .وﻟﻰ ﻫر ﮔاه چراغ دستﻰ ﻳا شﻤﻊ روشﻦ از ﻓاﺻﻠﻪ ﻳﻰ دﻳده
شﻮد ﻛﻪ ابﻌاد چراغ دستﻰ ﻳا شﻤﻊ با اﻳﻦ ﻓاﺻﻠﻪ ﻗابﻞ ﻣﻘاﻳسﻪ ﻧباشد ،ﻳﻌﻨﻰ ابﻌاد آن بﻪ ﻣﻘاﻳسﺔ ﻓاﺻﻠﺔ دﻳد
ﻗابﻞ ﺻرف ﻧﻈر باشد .پس چراغ دستﻰ و شﻤﻊ روشﻦ ﻧﻴز ﻣاﻧﻨد ﻣﻨابﻊ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻰ دﻳده ﻣﻰ شﻮﻧد.
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 :3-1-1بستﺔ ﻧورى
براى اﻳﻦﻛﻪ بداﻧﻴﻢ ﻧﻮر چﮕﻮﻧﻪ اﻧتﺸــار ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،ﻧخســت باﻳد بســتﺔ ﻧﻮرى و اشــﻌﻪ ﻧﻮرى را
بﺸﻨاســﻴﻢ .در شﻜﻞ ( )3-2ذﻳﻞ شــﻤا ﻣسﻴر ﻧﻮر را در
وﻗتﻰ ﻣﻰبﻴﻨﻴد ﻛﻪ ﻧﻮر از درز بﻴــﻦ دروازه و دﻳﻮار ﻋبﻮر
ﻣﻰﻛﻨد .ﻣسﻴرى ﻧﻮرى ﻛﻪ از درز ﻳا سﻮراخ ﻋبﻮر ﻣﻰﻛﻨد،
بﻪ روى زﻣﻴﻦ ﻳﻚ بســتﺔ ﻧﻮرى را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد .بستﺔ
ﻧﻮرى ،ﻛﻪ داراى ﻣﻘﻄﻊ ﻋرﺿﻰ خﻴﻠﻰ ﻛﻮچﻚ باشــد بﻪ
ﻧام اشــﻌﻪ ﻳاد ﻣﻰشــﻮد .در حﻘﻴﻘت ﮔﻔتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ
ﻣجﻤﻮﻋﺔ چﻨدﻳﻦ اشﻌﺔ ﻧﻮرى ،ﻳﻚ بستﻪ ﻧﻮرى را تﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰدﻫد .با ﻣﺸــاﻫدة بستﻪ ﻧﻮرى ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻣسﻴر ﻧﻮر را
تﺸخﻴﺺ دﻫﻴﻢ.
ﺷکﻞ ()3-2
ﻓعاﻟﻴت

ﻫدف :ﻣﺸاﻫدة بستﻪ ﻧﻮرى و تﺸخﻴﺺ ﻣسﻴر ﻧﻮر.
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺿرورت:
چراغ دستﻰ ،ﻛاﻏذ ﻣﻘﻮا ،پرﻛار ،ﻗﻴچﻰ ،چاﻗﻮ ،سﻜاشتﻴﭗ
ﻃرزاﻟﻌﻤل
 .1از ﻣﻘﻮاى ﻛاﻏذى بﻪ اﻧدازة شﻴﺸﺔ چراغ دستﻰ داﻳرهﻳﻲ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2در ﻣﻘــﻮا ﻳــﻚ درز ﻣﻄابﻖ شــﻜﻞ ( )3-3ذﻳﻞ با ﻋرض ﻳﻚ اﻟــﻰ دو ﻣﻠﻰ ﻣتر اﻳجاد
ﻛﻨﻴد.
 .3ﻣﻘﻮا را بر روى شﻴﺸﺔ چراغ دستﻰ ﻃﻮرى

اﻟﻒ

ﻧﺼب ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ آنرا بﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﻤﻞ بپﻮشاﻧد و
از اﻃراف آن ﻧﻮر بﻴرون ﻧﮕردد.
 .4در ﻣحﻠﻰ ﻛﻪ خﻴﻠﻰ روشــﻦ ﻧباشد چراغ

ب

دستﻰ را بﻪ ﻛﻨار ﻣﻴز ﻗرار دﻫﻴد.
 .5چراغ دستﻰ را روشﻦ ﻧﻤاﻳﻴد ،شﻤا ب ﻪروى
ﻣﻴز ،بستﺔ ﻧﻮرى را خﻮاﻫﻴد دﻳد.
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ﺷکﻞ ()3-3

 :3-1-2اﻧتﺸار ﻧور بﻪ خﻂ مستقﻴﻢ
اﻧتﺸار ﻧﻮر بﻪ خﻂ ﻣستﻘﻴﻢ را ﻃﻰ اجراى ﻓﻌاﻟﻴت ذﻳﻞ ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ﻓعاﻟﻴت
مواد مورد ﺿرورت

شﻤﻊ ،ﮔﻮﮔرد ،چﻨد ﻣﻘﻮاى ﻛاﻏذى ،چاﻗﻮ
ﻃرزاﻟﻌﻤل

.1
.2
.3
.4

شﻤﻊ را روى ﻣﻴز ﻗرار داده و آنرا روشﻦ ﻧﻤاﻳﻴد.
تﻮسﻂ چاﻗﻮ در ﻗسﻤت وسﻂ دو ﻣﻘﻮا ﻳﻚ سﻮراخ بﻪ وجﻮد آورﻳد.
ﻫرسﻪ ﻣﻘﻮا را در ﻣﻘابﻞ شﻤﻊ روشﻦ ﻃﻮرى ﻗرار دﻫﻴد ﻛﻪ دو ﻣﻘﻮاى سﻮراخ شده
در جﻠﻮ و ﻣﻘﻮاى سﻮم در ﻋﻘب باشد.
ﻣﺸاﻫدات خﻮد را اﻧجام دﻫﻴد و بﮕﻮﻳﻴد ﻛﻪ ﻣﻘﻮاﻫاى سﻮراخ شده چﮕﻮﻧﻪ واﻗﻊ شﻮﻧد
تا ﻧﻮر باﻻى ﻣﻘﻮاى سﻮم وارد ﮔردد و در ﻛدام حاﻟت ﻧﻮر باﻻى آن وارد ﻧﻤﻰشﻮد.
در ﻣﻮرد ﻣﺸاﻫدات خﻮﻳش بحث ﻧﻤاﻳﻴد.

بﻌد از اجراى ﻓﻌاﻟﻴت ﻓﻮق بﻪ اﻳﻦ ﻧتﻴجﻪ خﻮاﻫﻴد رسﻴد ﻛﻪ ﻧﻮر بﻪ خﻂ ﻣستﻘﻴﻢ اﻧتﺸار ﻣﻰ ﻛﻨد.

 :3-1-3سرﻋت ﻧور
ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻮر آﻓتاب بﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰرســد و زﻣﻴﻦ را روشﻦ ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،در شب ،ﻧﻮر چراغ سبب رؤﻳت
اشﻴا ﻣﻰﮔردد .ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻧﻮر از ﻳﻚ ﻣﻨبﻊ پخش ﻣﻰﮔردد و روشﻨﻰ آن بﻪ ﻓاﺻﻠﻪﻫاى زﻳاد ﻣﻰرسد
و اشﻴا را ﻗابﻞ رؤﻳت ﻣﻰسازد ،پس ﻻزم است بداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻮر بﻪ ﻛدام سرﻋت پخش ﻣﻰﮔردد.
در زﻣاﻧﻪﻫاى ﻗدﻳﻢ ﻛﻪ تخﻨﻴﻚ زﻳاد اﻧﻜﺸــاف ﻧﻜرده بﻮد ،ﻛﻮشــشﻫاى تﻌﻴﻴﻦ ســرﻋت ﻧﻮر ﻧاﻛام
ﮔردﻳده بﻮدﻧد؛ زﻳرا ﻧﻮر داراى بﻴﺸــترﻳﻦ ســرﻋت اســت .ﻣﮕر زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ تخﻨﻴﻚ اﻧﻜﺸــاف ﻧﻤﻮد بﻪ
خﺼﻮص در ﻗرن بﻴستﻢ ،سرﻋت ﻧﻮر بﻪ دﻗت بﻬترى اﻧدازه ﮔﻴرى ﮔردﻳد .در وسﻂ ﻗرن بﻴستﻢ اشتباه
تجربﻰ اﻧدازه ﮔﻴرى ســرﻋت ﻧﻮر از 0.001ﻓﻰ ﺻد ﻧﻴز ﻛاﻫش ﻳاﻓت .ســرﻋت ﻗبﻮل شدة ﻧﻮر در خﻼ
 2.99792458 ×108 m sﻣﻰباشد .سرﻋت ﻧﻮر در ﻫﻮا ﻧسبت بﻪ اﻳﻦ ﻗﻴﻤت اﻧدك ﻛﻮچﻚتر ،ﻳﻌﻨﻰ
 2.99709 ×108 m sاســت .در ﻣحاســبات ســرﻋت ﻧﻮر در ﻫﻮا و خﻼ  3.00 ×108 m sدر ﻧﻈر
ﮔرﻓتﻪ ﻣﻰ شﻮد.
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 :3-2اﺛر متقابل بﻴﻦ ﻧور و ماده
براى اﻳﻦﻛﻪ چﮕﻮﻧﻪ ﮔﻰ ﻋﻤﻞ ﻣتﻘابﻞ بﻴﻦ ﻧﻮر و ﻣاده را درك ﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻓﻌاﻟﻴت ذﻳﻞ را اﻧجام ﻣﻰدﻫﻴﻢ.

ﻓعاﻟﻴت

ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺿرورت :ﻳﻚ ﻇرف شﻴﺸﻪﻳﻰ ،ﻛاﻏذ ﻣﻘﻮا ،چراغ دستﻰ ،پﻮدر (ﮔرد) تباشﻴر.
R

S

S

ﻫﻮا
A

أب

A

P
ﺷکﻞ ()3-4

ﻃرزاﻟﻌﻤل
ﻓﻌاﻟﻴت در ﻳﻚ اتاق ﻧســبتاً تارﻳﻚ اجرا ﮔردد .ﻇرف شﻴﺸــﻪﻳﻰ را ﻣﻤﻠﻮ از آب ﻧﻤﻮده و
پﻮدرتباشﻴر را در آن ﻣخﻠﻮط ﻧﻤاﻳﻴد و آنرا باﻻى ﻣﻴز بﮕذارﻳد .چراغ دستﻰ را روشﻦ ﻛرده
و ﻧﻮر آنرا ﻣاﻧﻨد شﻜﻞ در اﻣتداد  SAبﻪ سﻄح آب وارد ﻧﻤاﻳﻴد .ﻣﺸاﻫدات خﻮﻳش را با ﻫﻢ
ﺻﻨﻔان تان شرﻳﻚ سازﻳد.
شﻤا بﻪ ﻛﻤﻚ ﻏبار تباشﻴر در اتاق و ذرات تباشﻴر در آب ﻣﺸاﻫده خﻮاﻫﻴد ﻛرد ﻛﻪ :اشﻌﺔ  SAبﻌد از
ورود باﻻى سﻄح آب بﻪ دو ﻗسﻤت تﻘسﻴﻢ ﻣﻰﮔردد .ﻳﻚ ﻗسﻤت آن در اﻣتداد  ARبرﮔﺸت ﻛرده و در
ﻫﻮا ﻣﻨتﺸر ﻣﻰﮔردد .درﻳﻦ حاﻟت ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻧﻮر ﻣﻨﻌﻜس ﮔردﻳده است .اشﻌﺔ  SAرا اشﻌﺔ وارده
و اشﻌﺔ ARرا اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد .ﻗسﻤت دﻳﮕر آن در اﻣتداد  APداخﻞ آب ﻣﻰﮔردد ،ﻣﮕر ﻣسﻴر
آن تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد .اﻳﻦ حاﻟت را اﻧﻜسار ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ بﻌدا ًﻣﻄاﻟﻌﻪ خﻮاﻫﻴد ﮔردﻳد.
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 :3-3اﻧعکاس
ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻬتاب خــﻮدش ﻧﻮر ﻧدارد ،پس چرا
در ﻫﻨﮕام شــب سﻄح آن روشــﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰشﻮد؟ و
ﻳــا اﮔر در ﻫﻨﮕام شــب بﻪ اتاﻗﻰ داخﻞ شــﻮﻳد ﻛﻪ در
آن جا ﻫﻴﭻ روشــﻨﻰ ﻧباشــد .آﻳا اشﻴاى داخﻞ اتاق را
ﻣﻰبﻴﻨﻴد؟ وﻟــﻰ اﮔر چراﻏﻰ را در آن روشــﻦ ﻧﻤاﻳﻴد
درﻳﻦ ﺻﻮرت چﻄﻮر؟ واﺿح اســت ﻛــﻪ در اﻳﻦ حاﻟت
ﻫر چﻴز را ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ،پس ﻋﻠت آن چﻴســت؟ زﻣاﻧﻰﻛﻪ
ﺷکﻞ ()3-5
چراﻏﻰ در اتاق روشــﻦ ﮔردد ،بﻪ سبب اﻧتﺸار ﻧﻮر در
اتاق و برﮔﺸــت آن از ســﻄح اشﻴا و رســﻴدن آن بﻪ
چﺸﻤان ﻣا اشﻴا دﻳده ﻣﻰشﻮد .ﻣﻬتاب ﻧﻴز ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
دﻳده ﻣﻰ شﻮد ،شﻜﻞ (.)3-5
در اﻳﻦ حاﻟت ﻧﻮر ﻳﻚ ﻣرتبﻪ از سﻄح شﻰ برﮔﺸت
ﻛرده است .بﻌﻀﻰ اوﻗات ﻃﻮرى واﻗﻊ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ
شــﻰ بﻪ وسﻴﻠﺔ دو ﻣرتبﻪ برﮔﺸت ﻧﻮر دﻳده شﻮد؛ ﻣاﻧﻨد
شﻜﻞ (.)3-6
اﻳﻦﻛﻪ چﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮر از ﻳﻚ سﻄح ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰﮔردد،
ﻣربﻮط بﻪ ﻫﻤﻮارى سﻄح ﻣﻰباشد .زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻧﻮر از ﻳﻚ
ﺷکﻞ ()3-6
ســﻄح ﻧاﻫﻤﻮار ﻃﻮر ﻣثال چﻮب ﺻﻴﻘﻞ ﻧاشده برﮔﺸت
ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،شــﻌاعﻫاى آن در بسﻴارى جﻬات ﻣﻨﻌﻜس
ﻣﻰﮔردد؛ ﻣاﻧﻨد شــﻜﻞ ( .)3-7aاﻳﻦ اﻧﻌﻜاس ﻏﻴر ﻣﻨﻈﻢ اســت .ﻫر ﮔاه ﻧﻮر از ﻳﻚ ســﻄح ﻫﻤﻮار جﻼ
دار ﻣاﻧﻨد آﻳﻴﻨﻪ ﻳا ســﻄح آب ﻳﻚ حﻮض ﻣﻨﻌﻜس ﮔردد ،اﻧﻌﻜاس تﻨﻬا در ﻳﻚ جﻬت ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد،
چﻨاﻧﻜﻪ در شﻜﻞ ( )3-7bﻧﺸان داده شده است ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﻌﻜاس را اﻧﻌﻜاس ﻣﻨﻈﻢ ﮔﻮﻳﻨد.

()b

اﻧﻌﻜاس ﻣﻨﻈﻢ

ﺷکﻞ ()3-7

()a

اﻧﻌﻜاس ﻏﻴر ﻣﻨﻈﻢ
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در شــﻜﻞ ( )3-8ذﻳﻞ اشــﻌﺔ وارده ( ،)Iاشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ( ،)Rخﻂ ﻋﻤﻮد باﻻى سﻄح ()Nو زاوﻳاى
وراده( ̂ ) iو ﻣﻨﻌﻜسﻪ ) ̂ (rﻧﺸان داده شده اﻧد.
N

شعاع ﻣﻨعﻜسﻪ

شعاع وارد شده

R

I
r

i

b

a

شﻜﻞ ( )3-8اﻧﻌﻜاس ﻧﻮر از سﻄح ﻳﻚ آﻳﻴﻨﻪ

ﻓعاﻟﻴت

ﻫدف :ﻣﻄاﻟﻌﺔ رابﻄﻪ بﻴﻦ زاوﻳﺔ وارده و زاوﻳﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺿرورت
ﻣﻘﻮاى ﻛاﻏذى ،ﻧﻘاﻟﻪ ،آﻳﻴﻨﻪ ،چراغ دستﻰ
ﻃرزاﻟﻌﻤل
شاﮔردان در ﮔروپﻫا ﻣراحﻞ ذﻳﻞ را اﻧجام دﻫﻨد.
 .1روى ﻣﻘﻮا ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ ( )3-9ﻳﻚ ﻧﻘاﻟﻪ را رسﻢ ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2آﻳﻴﻨﻪ را روى ﻣﻴز بﮕذارﻳد.
 .3ﻣﻘﻮا را در ﻛﻨار آﻳﻴﻨﻪ بﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮد ﻧﺼب ﻧﻤاﻳﻴد.
.4چراغ دستﻰ
را روشــﻦ ﻛرده
و ﻧﻮر آنرا تحت
ﻳﻚ زاوﻳﺔ ﻣﻌﻴﻦ
بــاﻻى آﻳﻴﻨــﻪ
وارد ﻧﻤاﻳﻴــد،
ﻃﻮرىﻛــﻪ ﻧﻮر
ﻣﻨﻌﻜسﻪ باﻻى
ﺷکﻞ ()3-9
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سﻄح دﻳده شﻮد.
 .5در اﻳﻦ حاﻟت اﻧدازة زاوﻳﺔ ﻣﻨﻌﻜســﻪ را ﻛﻪ باﻻى ﻧﻘاﻟﻪ آشﻜار ﻣﻰﮔردد با زاوﻳﺔ وارده
ﻣﻘاﻳسﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
o
o
o
o
 .6ﻓﻌاﻟﻴت را براى زواﻳاﻳﻰ  60 , 30 , 0و  90اﻧجام دﻫﻴد.
 .7زواﻳاى وارده و ﻣﻨﻌﻜسﻪ را در ﻫر ﻣرتبﻪ اﻧدازه ﻧﻤﻮده و ﻣاﻧﻨد جدول زﻳر ﻳادداشت ﻛﻨﻴد.
90 o

30 o

0o

60 o

زاوﻳﻪ وارده

60 o

زاوﻳﻪ ﻣﻨعﻜسﻪ

 .8ﻧتﻴجﺔ ﻓﻌاﻟﻴت را با ﻳﻜدﻳﮕر شرﻳﻚ ﻧﻤاﻳﻴد.
ﻳادداشت :زواﻳاى داده شدة ﻧﻘاﻟﻪ با زواﻳاى وارده و ﻣﻨﻌﻜسﻪ ﻣساوى ﻧﻴست.
اﮔر ﻓﻌاﻟﻴت را بﻪ دﻗت اﻧجام داده باشﻴد ،بﻪ اﻳﻦ ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰرسﻴد ﻛﻪ زاوﻳﺔ وارده و زاوﻳﺔ
ﻣﻨﻌﻜسﻪ با ﻳﻜدﻳﮕر ﻣساوى اﻧد.
 :3-3-1ﻗواﻧﻴﻦ اﻧﻌﻜاس
از ﻓﻌاﻟﻴتﻫاى ﻓﻮق ﻧتاﻳج ذﻳﻞ بﻪدست ﻣﻰآﻳد ﻛﻪ بﻪﻧام ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﻌﻜاس ﻳاد ﻣﻰشﻮد:
اﻟﻒ :اشﻌﺔ وارده ،اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ و خﻂ ﻋﻤﻮد ﻳا ﻧارﻣﻞ در ﻳﻚ ﻣستﻮى واﻗﻊ اﻧد.
ب :زواﻳﺔ وارده ̂ iو زاوﻳﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ ( ̂ ) rبا ﻳﻜدﻳﮕر ﻣساوى اﻧد ،ﻳﻌﻨﻰ:

̂î = r
ﻓعاﻟﻴت

در اشﻜال ذﻳﻞ براى ﻫر زاوﻳﺔ وارده ،زاوﻳﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ و اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﺔ آنرا رسﻢ ﻧﻤاﻳﻴد.
N

اﻟﻒ

N

ج

ب
ﺷکﻞ ()3-10

رسﻢ ﻫاى خﻮد را با ﻳﻜدﻳﮕر ﻣﻘاﻳسﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
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ﻓعاﻟﻴت

 .1در شﻜﻞ ( )3-11زاوﻳﻪ ﻫاى ﻣﻨﻌﻜسﺔ ﻫر اشﻌﺔ وارده را تﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2زواﻳاى وارده با ﻳﻜدﻳﮕر چﮕﻮﻧﻪ اﻧد؟
 .3شﻌاعﻫاى ﻣﻨﻌﻜسﻪ را رسﻢ ﻧﻤاﻳﻴد و بﮕﻮﻳﻴد ﻛﻪ شﻌاعﻫاى ﻣﻨﻌﻜسﻪ با ﻳﻜدﻳﮕر چﮕﻮﻧﻪ اﻧد؟

ﺷکﻞ ()3-11

آﻳﻴﻨﻪﻫاىمستوى
شﻤا در شﻜﻞ چﻪ را ﻣﻰبﻴﻨﻴد؟ تﺼﻮﻳر پﻨسﻞ را در آﻳﻴﻨﻪ
چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰبﻴﻨﻴد؟ ﻛدام تﺼﻮﻳر را ﻣجازى ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟
سﻄح ﻫﻤﻮار و ﺻﻴﻘﻠﻰ ﻛﻪ ﻧﻮر را بﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﻧﻌﻜاس
دﻫد آﻳﻴﻨﻪ ﻣســتﻮى ﮔﻔتﻪ ﻣﻰ شﻮد .ﻫر ﮔاه ﻳﻚ شﻰ ﻣاﻧﻨد
پﻨسﻞ در پﻴش روى ﻳﻚ آﻳﻴﻨﺔ ﻣستﻮى بﻪ ﻳﻚ ﻓاﺻﻠﻪ ،ﻋﻤﻮد
ﻗرار داده شــﻮد از ﻫر ﻧﻘﻄﺔ آن اشﻌﺔ ﻧﻮرى باﻻى آﻳﻴﻨﻪ وارد
ﻣﻰشﻮد و از سﻄح آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰﮔردد .بﻴﻨﻨدهﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ

شﻜﻞ ( )3-12تﺼﻮﻳر پﻨسﻞ در آﻳﻴﻨﺔ ﻣستﻮى

آﻳﻴﻨﻪ ﻧﮕاه ﻣﻰﻛﻨد ﻃﻮرى براﻳش ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ اشﻌﻪ از
آن ﻃرف آﻳﻴﻨﻪ ،از ﻳﻚ ﻣحﻞ ﻣﻨﺸأ ﮔرﻓتﻪ است ،ﻳﻌﻨﻰ تﺼﻮﻳر شﻰ در ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣحﻞ واﻗﻊ است،
زﻳرا ﻃﻮرى ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻧﻮر از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﺸأ ﮔرﻓتﻪ است .ﻓاﺻﻠﺔ شﻰ از آﻳﻴﻨﻪ ( )pو ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر از
آﻳﻴﻨﻪ ( )qبا ﻫﻤدﻳﮕر ﻣساوى اﻧد؛ ﻫﻢ چﻨﻴﻦ شﻰ و تﺼﻮﻳر از ﻧﻈر بزرﮔﻰ ﻣساوى ﻣﻰباشﻨد.
تﺼﻮﻳرى ﻛﻪ از تﻘاﻃﻊ اﻣتداد ﻳاﻓتﻪ شــﻌاع ﻫاى ﻣﻨﻌﻜســﻪ تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ شﻮد ،بﻪ ﻧام تﺼﻮﻳر ﻣجازى ﻳاد
ﻣﻰشﻮد؛ چﻨاﻧﻜﻪ در شﻜﻞ ( )3-12ﻧﺸان داده شده است .آﻳﻴﻨﺔ ﻣستﻮى ﻫﻤﻴﺸﻪ تﺼﻮﻳر ﻣجازى تﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰدﻫد و ﻃﻮرى ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در ﻋﻘب سﻄح آﻳﻴﻨﻪ واﻗﻊ است .تﺼﻮﻳر ﻣجازى را باﻻى پرده ﻳا جسﻢ
دﻳﮕر ﻧﺸان داده ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻴﻢ.
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ﭼﮕونﻪ ﻣﻰ ﺗوانﻴﺪ ﻣوﻗﻌﻴﺖ ﺗﺼوﻳﺮ ﭘﻨﺴﻠﻰ را ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ روى آﻳﻴﻨﻪ ﻣﺴﺘوى ﻗﺮار دارد ﭘﻴﺪا نﻤﺎﻳﻴﺪ؟
بﻪ اﻳﻦ پرسش تﻮسﻂ دﻳاﮔرام شﻌاﻋﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴت تﺼﻮﻳر را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ،جﻮاب ﮔﻔتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ.
ﻃرﻳﻘﺔ دﻳاﮔرام شــﻌاﻋﻰ در شﻜﻞ ( )3-13ﻧﺸان داده شده است؛ چﻨاﻧﻜﻪ ﻣﻰبﻴﻨﻴد تﺼﻮﻳر ﻳﻚ پﻨسﻞ
اﻳستاده در پﻴش روى ﻳﻚ آﻳﻴﻨﺔ ﻣستﻮى تﻮسﻂ ترسﻴﻢ ﻫﻨدسﻰ ساده در ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ درﻳاﻓت شده است.
براى درﻳاﻓت تﺼﻮﻳر پﻨسﻞ ،ﻧخست ﻣﻮﻗﻌﻴت و وﺿﻌﻴت آﻳﻴﻨﻪ و ﻫﻢچﻨان ﻣﻮﻗﻌﻴت پﻨسﻞ را رسﻢ ﻧﻤاﻳﻴد .در
ﻫﻨﮕام ترسﻴﻢ ،ﻓاﺻﻠﺔ شﻰ را از آﻳﻴﻨﻪ تﻮسﻂ  pو ﻓاﺻﻠﺔ
تﺼﻮﻳر را از آﻳﻴﻨﻪ تﻮسﻂ  qﻧﺸان دﻫﻴد .بﻪ خاﻃر آساﻧﻰ
ﻣﻮﺿﻮع تﻨﻬا ﻧﻮك پﻨسﻞ را در ﻧﻈر بﮕﻴرﻳد.
بــﻪ خاﻃر اﻳﻦﻛــﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴت تﺼﻮﻳر ﻧﻮك پﻨســﻞ را
تﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳﻴد ،شــﻤا در دﻳاﮔرام خــﻮد از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ دو

'

اشــﻌﻪ را رسﻢ ﻧﻤاﻳﻴد .اشﻌﺔ اوﻟﻰ را ﻃﻮرى رسﻢ ﻧﻤاﻳﻴد
ﻛﻪ از ﻧﻮك پﻨسﻞ باﻻى سﻄح آﻳﻴﻨﻪ ﻋﻤﻮد باشد.

شﻜﻞ ( )3-13اﻧدازه و ﻣﻮﻗﻌﻴت تﺼﻮﻳر پﻨسﻞ در

چﻮن اﻳﻦ اشﻌﻪ با ﻋﻤﻮد باﻻى سﻄح آﻳﻴﻨﻪ (ﻧارﻣﻞ)

آﻳﻴﻨﻪ ﻣستﻮى

زاوﻳﺔ ﺻﻔر درجﻪ را تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد ،پس زاوﻳﺔ اﻧﻌﻜاس
ﻧﻴز ﺻﻔر درجﻪ ﻣﻰباشد؛ بﻨابر اﻳﻦ اشﻌﻪ روى خﻮدش ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰ ﮔردد.
در شﻜﻞ ﻓﻮق اﻳﻦ اشﻌﻪ تﻮسﻂ ﻋدد 1ﻧﺸاﻧﻰ شده است ،و ﻫر دو جﻬت آن ذرﻳﻌﺔ وﻛتﻮرﻫا ﻧﺸان داده
شده است .اشﻌﺔ دوم را از ﻧﻮك پﻨسﻞ باﻻى سﻄح آﻳﻴﻨﻪ ﻃﻮرى رسﻢ ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ باﻻى سﻄح آﻳﻴﻨﻪ ﻋﻤﻮد
ﻧباشد؛ بﻠﻜﻪ با ﻋﻤﻮد باﻻى سﻄح ،زاوﻳﺔ را تﺸﻜﻴﻞ بدﻫد .در شﻜﻞ ﻓﻮق اشﻌﺔ دوم تﻮسﻂ ﻋدد  2ﻧﺸان
داده شده است .اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ را ﻃﻮرى رسﻢ ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ بﻌد از اﻧﻌﻜاس از آﻳﻴﻨﻪ با ﻧارﻣﻞ ،زاوﻳﺔ
بدﻫد .زاوﻳﺔ با زاوﻳﺔ

تﺸﻜﻴﻞ

ﻣساوى ﻣﻰباشد .بﻌد ﻫر اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ را در ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ اﻣتداد دﻫﻴد تا ﻳﻜدﻳﮕر

را ﻗﻄﻊ ﻧﻤاﻳﻨد .زﻣاﻧﻰﻛﻪ اﻳﻦ اشﻌﻪ را رسﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد از خﻄﻮط ﻧﻘﻄﻪ چﻴﻦ استﻔاده ﻧﻤاﻳﻴد ،تا اﻳﻦ شﻌاعﻫا
از اشــﻌﺔ حﻘﻴﻘﻰ ﻛﻪ در پﻴش روى آﻳﻴﻨﻪ تﻮســﻂ خﻄﻮط ﺿخﻴﻢ ﻧﺸان داده شده اﻧد ،تﻤﻴز ﮔردﻧد .ﻧﻘﻄﺔ
تﻘاﻃﻊ اﻳﻦ خﻄﻮط ﻧﻘﻄﻪ چﻴﻦ در ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ ،تﺼﻮﻳر است ﻛﻪ درﻳﻦ حاﻟت تﺼﻮﻳر ،ﻧﻮك پﻨسﻞ را تﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰدﻫد .بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب ،شﻤا ﻣﻰتﻮاﻧﻴد تﺼﻮﻳر ﻫر ﻧﻘﻄﺔ ﻗسﻤتﻫاى دﻳﮕر پﻨسﻞ را ترسﻴﻢ و تﺼﻮﻳر ﻣﻜﻤﻞ
ﻣجازى پﻨسﻞ را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد .ﮔﻔتﻨﻰ است ﻛﻪ ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر در ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ ﻣساوى بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ پﻨسﻞ از
آﻳﻴﻨﻪ است ) . ( p = qﻫﻢچﻨان ﻃﻮل ﻳا ارتﻔاع ()hشﻰ ﻣساوى بﻪ ارتﻔاع )  (hتﺼﻮﻳر ﻣﻰباشد.
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دﻳاﮔرام شﻌاﻋﻰ براى درﻳاﻓت تﺼﻮﻳر ﻫر شﻰ ﻛﻪ در ﻣﻘابﻞ آﻳﻴﻨﺔ ﻣستﻮى ﻗرار داشتﻪ باشد ب ﻪﻛار برده
ﻣﻰشﻮد .براى ﻣﺸاﻫدى ﻛﻪ در پﻴش روى آﻳﻴﻨﻪ واﻗﻊ باشد تﺼﻮﻳر تﺸﻜﻴﻞ شده تﻮسﻂ آﻳﻴﻨﺔ ﻣستﻮى ﻣتﻨاﻇر
شﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰشﻮد .شﻤا ﻣﻰتﻮاﻧﻴد اﻳﻦ اثر را با ﮔذاشتﻦ ﻳﻚ پارچﺔ تحرﻳر شده در پﻴش روى آﻳﻴﻨﻪ ببﻴﻨﻴد،
چﻨاﻧﻜﻪ در شﻜﻞ ( )3-14ﻧﺸان داده شده است .در آﻳﻴﻨﻪ ﻫر حرف ﻣﻌﻜﻮس دﻳده ﻣﻰشﻮد؛ ﻫﻢچﻨان شﻤا
دﻳده ﻣﻰتﻮاﻧﻴد ﻛﻪ حرف و تﺼﻮﻳر ﻣﻨﻌﻜسﺔ آن ﻧسبت بﻪ آﻳﻴﻨﻪ ﻋﻴﻦ زاوﻳﻪ را تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد.

ﺷکﻞ ()3-14

 2-3-3آﻳﻴﻨﻪﻫاى متﻼﻗﻰ
تا اﻳﻦ جا با آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻣستﻮى و چﮕﻮﻧﻪﮔﻰ تﺼﻮﻳر در آنﻫا آشﻨا شدﻳد .حال پرسش بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد
ﻛﻪ ﻫرﮔاه دو آﻳﻴﻨﺔ ﻣستﻮى با ﻳﻜدﻳﮕر ﻳﻚ زاوﻳﻪ را تﺸﻜﻴﻞ بدﻫﻨد و ﻳﻚ اشﻌﻪ باﻻى ﻳﻚ آﻳﻴﻨﻪ وارد ﮔردد،
چﻪ واﻗﻊ ﻣﻰشﻮد؟
بﻪ پرسش با ذﻛر ﻳﻚ ﻣثال جﻮاب ﻣﻰدﻫﻴﻢ:

ﻣﺜال
دو آﻳﻴﻨﺔ  M 1و  M 2را در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ زاوﻳﺔ  120oرا با ﻳﻜدﻳﮕر تﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰدﻫﻨد .ﻳﻚ اشﻌﻪ باﻻى آﻳﻴﻨﺔ  M 1ﻃﻮرى وارد ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ با ﻋﻤﻮد باﻻى آﻳﻴﻨﻪ زاوﻳﺔ  65oرا
تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد .جﻬت اشﻌﻪ را بﻌد از اﻧﻌﻜاس از آﻳﻴﻨﺔ  M 2درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.

شﻜﻞ ( )3-15اﻧﻌﻜاس ﻧﻮر در آﻳﻴﻨﻪ ﻫاى
ﻣتﻼﻗﻰ

35o
o

60 o
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ﺣﻞ:
شﻜﻞ ( )3-15بﻪ درك اﻳﻦ حاﻟت ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨد .اشﻌﺔ وارده از آﻳﻴﻨﺔ اوﻟﻰ ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰﮔردد
نجا تﻮســﻂ آﻳﻴﻨﺔ دوﻣﻰﻣﻨﻌﻜس
و اشــﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜســﻪ بﻪ ﻃرف آﻳﻴﻨﺔ دوﻣﻰپخش ﻣﻰﮔردد .در آ 
ﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﺔ
ﻣﻰشــﻮد .براى تحﻠﻴﻞ ﻣســأﻟﻪ از ﻗاﻧﻮن اﻧﻌﻜاس استﻔاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ .ﻣ 
اوﻟﻰ با ﻋﻤﻮد زاوﻳﺔ  65oرا تﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد .از اﻳﻦ جا اشــﻌﻪ با اﻓﻖ زاوﻳﺔ  90o 65o = 25oرا
تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد.
در ﻣثﻠثﻰ ﻛﻪ تﻮســﻂ اشــﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ اوﻟﻰ و دو آﻳﻴﻨﻪ تﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔردد ،دﻳده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ
اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ اوﻟﻰ با آﻳﻴﻨﻪ  M2زاوﻳﺔ  35oرا تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد؛ زﻳرا ﻣجﻤﻮﻋﺔ زواﻳاى داخﻠﻰ ﻫر
ﻣثﻠث  180oﻣﻰباشد؛ بﻨابرﻳﻦ اﻳﻦ اشﻌﻪ با ﻋﻤﻮد باﻻى آﻳﻴﻨﺔ  M2زاوﻳﺔ  55oرا تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد.
بﻪ اســاس ﻗاﻧﻮن اﻧﻌﻜاس اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜســﺔ دوم با ﻋﻤﻮد باﻻى آﻳﻴﻨﺔ  ، M2زاوﻳﺔ  55oرا تﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰدﻫد.
تﻐﻴﻴرات زاوﻳﻪ بﻴﻦ آﻳﻴﻨﻪﻫاى متﻼﻗﻰ
ﻫر ﮔاه اشــﻌﺔ وارده و اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﺔ خروجﻰ در شــﻜﻞ ()3-16بﻪ ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ اﻣتداد داده
شﻮد ،آنﻫا ﻳﻜدﻳﮕر را تحت زاوﻳﺔ  60oﻗﻄﻊ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،زﻳرا ﻛﻪ تﻐﻴﻴر ﻣجﻤﻮﻋﻰ در جﻬت اشﻌﺔ
ﻧﻮرى  120oﻣﻰباشد و اﻳﻦ برابر بﻪ زاوﻳﻪ بﻴﻦ آﻳﻴﻨﻪﻫا ﻣﻰباشد .اﮔر زاوﻳﻪ بﻴﻦ آﻳﻴﻨﻪﻫا تﻐﻴﻴر ﻧﻤاﻳد
چﻪ واﻗﻊ ﻣﻰشــﻮد؟ آﻳا تﻐﻴﻴر ﻣجﻤﻮﻋﻰ در جﻬت اشــﻌﺔ ﻧﻮرى ﻫﻤﻴﺸﻪ برابر با زاوﻳﺔ بﻴﻦ آﻳﻴﻨﻪﻫا
ﻣﻰباشد؟
تﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ بﻴان ﻋﻤﻮﻣﻰﻣحﺾ بﻪ اساس ﻳﻚ ﻗﻴﻤت (دﻳتا) ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗابﻞ اﻋتﻤاد ﻧﻤﻰباشد .بﻪ
اﻳﻦ اساس تﻐﻴﻴر جﻬت اشﻌﺔ ﻧﻮرى را براى ﻳﻚ حاﻟت ﻋﻤﻮﻣﻰﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻴﻢ .شﻜﻞ ()3-16
ﻳﻚ زاوﻳﺔ اختﻴارى را بﻴﻦ آﻳﻴﻨﻪﻫا ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد .اشﻌﺔ وارده باﻻى آﻳﻴﻨﻪ بﻪ زاوﻳﺔ ﻛﻪ در
سﻄح آﻳﻴﻨﻪ با ﻧارﻣﻞ تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد ،وارد ﻣﻰشﻮد .بﻪ اساس ﻗاﻧﻮن اﻧﻌﻜاس و ﻣجﻤﻮﻋﻪ زواﻳاى
داخﻠﻰ ﻳﻚ ﻣثﻠث ) (AOCزاوﻳﺔ ﻋبارت است از:
= 90o +

)

= 180o (90o
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ﺷکﻞ ()3-16

در شﻜﻞ ( )3-16با در ﻧﻈرداشت ﻣثﻠث  ABCﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
+ 2 + 2(90o

) = 180o

2(90 o

)

180 + 2
o

تﻐﻴﻴر جﻬت اشﻌﻪ ﻋبارت از زاوﻳﺔ

ﻣﻰباشد ،ﻛﻪ ﻗﻴﻤت آن با
= 90 +

]]

) )
(90 o +

)
2

[

= 180 2
= 2 +2
(= 2
)
o

 180oﻣساوى است.

(= 180 2

2

2

= 180 o

= 180 o

= 180 o

= 180 + 180 2 + 2
= 360 2

ﮔﻔتﻨی اﺳﺖ ﮐﻪ با ﻣساوى ﻧﻴست؛ وﻟﻰ تﻨﻬا براى  = 120 o ، = 120oحاﺻﻞ ﻣﻰشﻮد
ﻛﻪ ﻣساوى بﻪ زاوﻳﻪ بﻴﻦ آﻳﻴﻨﻪﻫا ﻣﻰباشد؛ ﻃﻮر ﻣثال ﻫرﮔاه  = 90oباشد = 180 o ،حاﺻﻞ
ﻣﻰشــﻮد .در اﻳﻦ حاﻟت ،ﻧﻮر واپس باﻻى ﻧﻮر وارده ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰﮔردد .تا حال زاوﻳﻪ بﻴﻦ اشﻌﺔ
وارده و اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ آﻳﻴﻨﺔ دوم را در آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻣتﻼﻗﻰ ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻛردﻳﻢ.
ﻫرﮔاه در ﻣﻘابﻞ آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻣتﻼﻗﻰ ﻳﻚ شﻰ واﻗﻊ ﮔردد ،تﺼاوﻳر آن چﮕﻮﻧﻪ تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰشﻮد؟
اﻳﻦ پرسش را ﻧﻴز با ﻳﻚ ﻣثال تﻮﺿﻴح ﻣﻰدﻫﻴﻢ.

39

مﺜال
دو آﻳﻴﻨــﺔ ﻣســتﻮى را در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳــﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ باﻻى دﻳﮕر ﻋﻤﻮد بﻮده و ﻳﻚ شــﻰ در
ﻧﻘﻄﺔ  oﻣﻘابﻞ ﻫر دو آﻳﻴﻨﻪ واﻗﻊ باشــد .در اﻳﻦ حاﻟت تﻌداد زﻳادى تﺼاوﻳر تﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔردد.
ﻣحﻞﻫاى اﻳﻦ تﺼاوﻳر را تﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ﺣل
در آﻳﻴﻨﺔ ،Aتﺼﻮﻳر شــﻰ  I1و در آﻳﻴﻨﺔ  Bتﺼﻮﻳر آن  I 2اســت و ﻫﻢچﻨان تﺼﻮﻳر ســﻮم
تﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔردد .اﻳﻦ تﺼﻮﻳر ســﻮم ﻋبارت از تﺼﻮﻳر  I1در آﻳﻴﻨﺔ  Bﻳا تﺼﻮﻳر  I 2در آﻳﻴﻨﺔ A
ﻣﻰباشــد،ﻳﻌﻨﻰ تﺼﻮﻳر  I1ﻳا  I 2براى  I 3حﻴثﻴت شــﻰ را دارد .براى تﺸﻜﻴﻞ تﺼﻮﻳر  I3اشﻌﻪ
دو ﻣرتبﻪ ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰﮔردد.
آﻳﻴﻨﺔ B

I2

o

شﻜﻞ ( )3-17تﺼاوﻳر ﻳﻚ شﻰ را بﻴﻦ دو

آﻳﻴﻨﺔ A

آﻳﻴﻨﻪ ﻋﻤﻮد بر ﻫﻢ ﻧﺸان ﻣﻰ دﻫد.

I1

I3

ﻫر ﮔاه از ﻧﻘﻄﺔ تﻼﻗﻰ آﻳﻴﻨﻪﻫا داﻳرهﻳﻰ را رســﻢ ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،دﻳده ﻣﻰشــﻮد ﻛﻪ شــﻰ و ﻫر سﻪ
تﺼﻮﻳر آن باﻻى ﻣحﻴﻂ داﻳره واﻗﻊ ﻣﻰشﻮﻧد پس ،ﻣﻨاسب است ﻛﻪ بﻨﻮﻳسﻴﻢ  360 = 4اﻳﻦﻛﻪ
90
بﻨﻮﻳســﻴﻢ
باﻻى ﻣحﻴﻂ داﻳره ﻳﻜﻰ آن خﻮد جســﻢ اســت .پس براى تﻌداد تﺼاوﻳر ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ
ﻛــﻪ  . 360 1 = 3در اﻳﻦ جــا  3تﻌداد تﺼاوﻳر و  90oزاوﻳﻪ بﻴﻦ آﻳﻴﻨﻪﻫا اســت؛ بﻨابر اﻳﻦ بﻪ
90

ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﻰ اﮔر زاوﻳﻪ بﻴﻦ آﻳﻴﻨﻪ ﻫاى ﻣتﻼﻗﻰ را بﻪ و تﻌداد تﺼاوﻳر را بﻪ  nﻧﺸان دﻫﻴﻢ،
ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:

1

360

=n
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 :3-4آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻛروى
آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻣســتﻮى را شــﻨاختﻴد و با چﮕﻮﻧﻪﮔﻰ تﺸــﻜﻴﻞ تﺼﻮﻳر در آنﻫا آشﻨا شدﻳد .در
زﻧدهﮔﻰ و بﻌﻀﻰ تجارب ﻋﻠﻤﻰ از ﻧﻮع دﻳﮕر آﻳﻴﻨﻪﻫا ﻧﻴز استﻔاده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ بﻪ ﻧام آﻳﻴﻨﻪﻫاى
ﻛروى ﻳاد ﻣﻰشــﻮﻧد .آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻛروى چﻨاﻧﻜﻪ از ﻧام آن ﻫﻮﻳداســت ،شﻜﻞ ﻳﻚ ﻗسﻤت ﻛره را
دارﻧد ،ﻳﻌﻨﻰ تﻤام ﻧﻘاط آﻳﻴﻨﻪ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻪ بﻪ ﻧام ﻣرﻛز آﻳﻴﻨﻪ ﻳاد ﻣﻰشــﻮد ،ﻋﻴﻦ ﻓاﺻﻠﻪ را
دارﻧد.
ﻧﻈر بﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻛدام ﻃرف اﻳﻦ آﻳﻴﻨﻪﻫا ﻣﻨﻌﻜس ﻛﻨﻨده است ،آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻛرهﻳﻰ بﻪ دو ﮔروه
تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮﻧد ﻛﻪ بﻪ ﻧام آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر و آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
ﻫر ﮔاه سﻄح داخﻠﻰ آﻳﻴﻨﺔ ﻛروى ﻣﻨﻌﻜس ﻛﻨﻨده باشد آنرا بﻪ ﻧام آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر و اﮔر سﻄح
خارجﻰ آن ﻣﻨﻌﻜس ﻛﻨﻨده باشد بﻪ ﻧام آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب ﻳاد ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ ﻫر دو ﻧﻮع آﻳﻴﻨﻪﻫا در
شﻜﻞ ()3-18ﻧﺸان داده شده است.

ب :آﻳﻴﻨﻪ ﻣحدب

اﻟﻒ :آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻘﻌر

ﺷکﻞ ()3-18

:3-4-1آﻳﻴﻨﻪ مقﻌر
شــﻜﻞ ( )3-19ﻳﻚ آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر را ﻧﺸــان ﻣﻰدﻫد ،در اﻳﻦ آﻳﻴﻨﻪ ﻧﻮر تﻮســﻂ سﻄح داخﻠﻰ
آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰﮔردد .شــﻌاع اﻧحﻨاى آﻳﻴﻨﻪ  Rو ﻣرﻛز اﻧحﻨاى آن  Cاست .ﻧﻘﻄﺔ  Vﻋبارت
از ﻣرﻛز ﻗســﻤت ﻛروى اســت و خﻄﻰ ﻛﻪ از  cو  vﻋبﻮر ﻣﻰﻛﻨد بﻪ ﻧام ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ آﻳﻴﻨﻪ ﻳاد
ﻣﻰشﻮد.
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ﻗاﻧــﻮن اﻧﻌــﻜاس در ﻣﻮرد آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻛروى ﻧﻴز ﺻدق ﻣﻰﻧﻤاﻳــد ،ﻳﻌﻨﻰ اﮔر در ﻫﻤان ﻧﻘﻄﺔ
آﻳﻴﻨﺔ ﻛروى ﻛﻪ ﻧﻮر وارد ﻣﻰشــﻮد ﻋﻤﻮدى باﻻى ســﻄح رسﻢ ﮔردد ،زواﻳاى وارده و ﻣﻨﻌﻜسﻪ
ﻣﺸخﺺ ﻣﻰشﻮد .در اﻳﻦ جا ﻧﻴز زواﻳاى وارده و ﻣﻨﻌﻜسﻪ باﻫﻢ ﻣساوى اﻧد ،شﻜﻞ (.)3-19
آﻳﻴﻨﻪ
ﻣرﻛز اﻧحﻨا

شﻜﻞ ()3-19
ﻣحﻮر اﺻﻠﻲ

ﻓعاﻟﻴت

ﻫدف :شﻨاخت ﻣحراق و ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺿرورت
آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر ،ﻳﻚ ورق ﻛاﻏذ
طرزاﻟعﻤﻞ
 .1آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر را در ﻣﻘابﻞ آﻓتاب ﻗرار دﻫﻴد.
 .2ورق ﻛاﻏذ را در ﻣﻘابﻞ آﻳﻴﻨﻪ ﻃﻮرى جابﻪ جا ﻧﻤاﻳﻴد تا ﻛﻮچﻚترﻳﻦ داﻳرة روشــﻦ بﻪ روى
ﺻﻔحﺔ ﻛاﻏذ ﻧﻤاﻳان ﮔردد .تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ ورﻗﺔ ﻛاﻏذ را باﻳد ﻃﻮرى ﻗرار دﻫﻴد تا ﻣاﻧﻊ رسﻴدن
اشــﻌﺔ آﻓتاب بﻪ آﻳﻴﻨﻪ ﻧﮕردد .ورﻗﺔ ﻛاﻏذ را ﻃﻮرى حﻔﻆ ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ داﻳرة روشﻦ روى ﺻﻔحﺔ
ﻦترﻳﻦ حاﻟت را دارا باشد.
ﻛاﻏذ ﻛﻮچﻚترﻳﻦ اﻧدازه و روش 
ﻣحﻞ تﺸﻜﻴﻞ داﻳرة روشﻦ بﻪ ﻧام ﻣحراق اﺻﻠﻰ آﻳﻴﻨﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
ﻓاﺻﻠــﻪ از ﻣحراق اﻟﻰ آﻳﻴﻨﻪ بــﻪ ﻧام ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ آﻳﻴﻨﻪ ﻳاد ﻣﻰشــﻮد .در آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻣﻘﻌر،
ﻣحراق حﻘﻴﻘﻰ اســت .از اﻧدازه ﻛردن ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻣﻌﻠﻮم شــده اســت ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓاﺻﻠﻪ ﻧﺼﻒ
ﻓاﺻﻠﻪ از ﻣرﻛز اﻧحﻨا اﻟﻰ آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻰباشد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻧﺼﻒ شﻌاع آﻳﻴﻨﻪ است .اﮔر ﻓاﺻﻠﺔ
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ﻣحراﻗﻰ  fو شﻌاع آﻳﻴﻨﻪ  Rباشد پس دارﻳﻢ ﻛﻪR :
2

=f

تا اﻳﻦ جا داﻧستﻴﻢ ﻛﻪ در آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻛروى ،ﻗاﻧﻮن اﻧﻌﻜاس ﺻدق ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ ﻫﻢچﻨان ﻣحﻮر
اﺻﻠﻰ ،شﻌاع اﻧحﻨا ،ﻣرﻛز اﻧحﻨا ،ﻣحراق و ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر را شﻨاختﻴﻢ .حال در ﻳﻚ
آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر اشﻌﺔ وارده و ﻣﻨﻌﻜسﻪ را رسﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
اﻟـﻒ( اشــﻌﻪﻳﻰ ﻛﻪ از ﻣرﻛز آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر ﻋبﻮر ﻛرده و بــاﻻى آﻳﻴﻨﻪ وارد ﮔردد و ﻳا ﻃﻮرى
باﻻى آﻳﻴﻨﻪ وارد ﮔردد ﻛﻪ اﻣتداد آن از ﻣرﻛز آﻳﻴﻨﻪ ﻋبﻮر ﻧﻤاﻳد ،باﻻى ﻣسﻴر اوﻟﻰ خﻮد ﻣﻨﻌﻜس
ﻣﻰﮔردد.
زﻳرا اﻳﻦ اشــﻌﻪ باﻻى آﻳﻴﻨﻪ ﻋﻤﻮد ﻣﻰباشــد ،ﻳﻌﻨﻰ ( i = r = 0ﻫر خﻄﻰ ﻛﻪ از ﻣرﻛز ﻛره
ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد باﻻى ﻛره ﻋﻤﻮد ﻣﻰباشــد) .در اشــﻜال ( 3-20اﻟﻒ،ب) اﻳﻦ ﻧﻮع شــﻌاعﻫا در
آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر ﻧﺸان داده شده است.
(ﻧﻘﻄﺔ  cﻣرﻛز اﻧحﻨاى آﻳﻴﻨﻪ است).

ﺷکﻞ ()3-20
اﻟﻒ) اشــﻌﻪﻳﻰ ﻛﻪ از ﻣرﻛز ﻋبــﻮر ﻛرده و باﻻى

ب) اشــﻌﻪﻳﻰ ﻛﻪ در اﻣتداد ﻣرﻛــز باﻻى آﻳﻴﻨﺔ

آﻳﻴﻨــﻪ وارد ﮔردد بــاﻻى ﻣســﻴر اوﻟﻰ خﻮدش

ﻣﻘﻌــر بتابد باﻻى ﻣســﻴر اوﻟﻰ خــﻮد ﻣﻨﻌﻜس

ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰشﻮد.

ﻣﻰﮔردد

ب( در ﻓﻌاﻟﻴت ﻗبﻠﻰ دﻳدﻳﻢ ﻛﻪ چﻮن شــﻌاع آﻓتاب از ﻓاﺻﻠﺔ بســﻴار دور باﻻى آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر
ﻣﻰتابﻴــد ،تﻤام اشــﻌﻪ آن ﻣﻮازى با ﻣحــﻮر اﺻﻠﻰ بﻮده و بﻌد از اﻧﻌــﻜاس در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﺔ ﻣتﻤرﻛز
ﻣﻰ شــﻮﻧد .ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰشــﻮد ﻛﻪ :ﻫر ﮔاه شﻌاعﻫاى ﻧﻮرى ﻣﻮازى با ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ باﻻى آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر
بتابد ،شــﻌاع ﻣﻨﻌﻜســﺔ آن از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﺔ باﻻى ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻧام ﻣحراق ﻳاد ﻣﻰشــﻮد ﻋبﻮر
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
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شﻜﻞ ( )3-21اشﻌﺔ وارده و ﻣﻨﻌﻜسﻪ را در ﻳﻚ آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد.

شﻜﻞ ( )3-21شﻌاﻋﻰ ﻛﻪ ﻣﻮازى با ﻣحﻮر
اﺻﻠــﻰ بــاﻻى آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌــر ﻣﻰتابــد بﻌد از
اﻧﻌﻜاس از ﻣحراق اﺻﻠﻰ ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد

F

C

در شﻜﻞ ( )3-22ﻳﻚ اشﻌﺔ ﻣﻮازى با ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ و اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﺔ آن ﻧﺸان داده شده است.
چﻨاﻧﻜﻪ ذﻛر ﮔردﻳد در اﻳﻦ آﻳﻴﻨﻪ ﻧﻴز ﻗاﻧﻮن اﻧﻌﻜاس ﺻدق ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ﻳﻌﻨﻰ ﻫر ﮔاه باﻻى ســﻄح
آﻳﻴﻨﻪ در ﻧﻘﻄﺔ  Iﻧﻮر وارد شــده و خﻂ ﻋﻤﻮد ( )ICرســﻢ ﮔردد ،دﻳده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ زاوﻳﺔ وارده و
زاوﻳﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ با ﻳﻜدﻳﮕر ﻣساوى اﻧد.

شﻜﻞ ( )3-22شﻌاﻋﻰ ﻛﻪ ﻣﻮازى با ﻣحﻮر
اﺻﻠﻰ بــاﻻى آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌــر ﻣﻰتابد بﻌد از
اﻧﻌﻜاس از ﻣحراق آﻳﻴﻨﻪ ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد

ج( شﻜﻞ ( )3-23ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻫر ﮔاه اشﻌﺔ وارده از ﻣحراق ﻋبﻮر ﻛرده و باﻻى آﻳﻴﻨﺔ
ﻣﻘﻌر بتابد و ﻳا ﻃﻮرى وارد ﮔردد ﻛﻪ اﻣتداد آن از ﻣحراق ﻋبﻮر ﻧﻤاﻳد ،اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﺔ آن ﻣﻮازى
با ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ پخش ﻣﻰﮔردد.
ﻗبﻞ از اﻳﻦﻛﻪ بﻪ اساس ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻓﻮق
تﺼﻮﻳــر ﻳﻚ شــﻰ را در آﻳﻴﻨــﺔ ﻣﻘﻌر
تﻮســﻂ ترســﻴﻢ درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،بﻌد
از اﻧجام ﻓﻌاﻟﻴت بﻪ پرســشﻫاى ذﻳﻞ
پاسخ دﻫﻴد.
آﻳا تﺼﻮﻳر خﻮد را در ﻗاشﻖ ﻧﻜﻠﻰ دﻳده
اﻳد؟ چﮕﻮﻧﻪ تﺼﻮﻳر خﻮاﻫد بﻮد؟

ﺷکﻞ ()3-23
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ﻓعاﻟﻴت

ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺿرورت
ﻫدف :دﻳدن تﺼﻮﻳر ﻳﻚ شﻤﻊ روشﻦ در آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر
آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر با پاﻳﻪ ،شﻤﻊ ،ﮔﻮﮔرد ،ﻳﻚ ورق ﻛاﻏذ
ﻃرزاﻟﻌﻤل :ﻓﻌاﻟﻴت باﻳد در اتاق ﻧسبتاً تارﻳﻚ اﻧجام شﻮد.
 .1آﻳﻴﻨﻪ را باﻻى پاﻳﻪ ﻧﺼب ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2ﻣحﻞ ﻣحراق اﺻﻠﻰ آﻳﻴﻨﻪ را تﻮسﻂ جابﻪ جا ﻛردن ﻣﻮﻗﻌﻴت شﻤﻊ تﻌﻴﻴﻦ و ﻓاﺻﻠﺔ آن
را اﻟﻰ آﻳﻴﻨﻪ اﻧدازه ﻧﻤاﻳﻴد.
 .3شــﻤﻊ را ﻣاﻧﻨد شــﻜﻞ در ﻓاﺻﻠﺔ بﻴﻦ ﻣحراق اﺻﻠﻰ و ﻣرﻛز آﻳﻴﻨﻪ در ﻣﻘابﻞ آﻳﻴﻨﻪ ﻗرار
دﻫﻴد .ورق ﻛاﻏذ را ﻃﻮرى جاب ﻪجا ﻧﻤاﻳﻴد تا باﻻى ﻛاﻏذ ،تﺼﻮﻳر روشــﻦ و واﺿح شــﻤﻊ دﻳده
شﻮد .ﻣتﻮجﻪ باشﻴد ﻛﻪ ورق ﻛاﻏذ ﻣاﻧﻊ رسﻴدن ﻧﻮر از آﻳﻴﻨﻪ ﻧﮕردد.
 .4شــﻤﻊ روشــﻦ را در
ورق ﻛاﻏﺬ
آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻘعر
ﻓاﺻﻠﻪ بﻴــﻦ ﻣحراق و ﻣرﻛز
آﻳﻴﻨﻪ در ﻣحﻞﻫاى ﻣختﻠﻒ
ﻗــرار دﻫﻴــد و در ﻫر ﻣحﻞ
تﺼﻮﻳر آنرا بﻪ روى ﺻﻔحﺔ
ﻛاﻏــذ ﻣﺸــاﻫده ﻧﻤاﻳﻴد و
ﻧتﻴجﻪ ﻣﺸــاﻫدات تان را با
ﻳﻜدﻳﮕر شرﻳﻚ سازﻳد.
ﺷکﻞ ()3-24
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تصوﻳر در آﻳﻴﻨﻪ ﻛروى مقﻌر
ابتدا در آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر تﺸﻜﻴﻞ تﺼﻮﻳر ﻳﻚ شﻤﻊ روشﻦ را بﻪ وسﻴﻠﺔ ترسﻴﻢ ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
شﻜﻞ زﻳر را ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ:
تﺼﻮﻳر
آﻳﻴﻨﻪ

در ﻣﻘابﻞ آﻳﻴﻨﻪ

شﻜﻞ ()3-25

ﻣحﻮر اصﻠﻰ

درﻳاﻓــت تﺼﻮﻳر ﻳﻚ شــﻤﻊ روشــﻦ
تﻮسﻂ ترسﻴﻢ در آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر

ﺟسﻢ

عﻘﺐ آﻳﻴﻨﻪ

ﻣرﻛﺰ اﻧحﻨا

ﻫﻤاﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در شﻜﻞ باﻻ ﻧﺸان داده شده است ،شﻤﻊ روشﻦ خارج از ﻣرﻛز اﻧحﻨاى آﻳﻴﻨﺔ
ﻣﻘﻌر ﮔذاشتﻪ شده است .ﻗاﻋدة شﻤﻊ در ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ آﻳﻴﻨﻪ واﻗﻊ شده است.
براى تﺸــﻜﻴﻞ تﺼﻮﻳر شــﻤﻊ ،دو شﻌاع ﻧﻮرى از ﻧﻮك شــﻤﻊ را در ﻧﻈر ﻣﻰ ﮔﻴرﻳﻢ .ﻳﻜﻰ از
شــﻌاع ﻫا از ﻣرﻛز اﻧحﻨاى آﻳﻴﻨﻪ ﻋبﻮر ﻧﻤﻮده و بﻌد از برخﻮرد بﻪ ســﻄﻊ آﻳﻴﻨﻪ بﻪ روى خﻮدش
بر ﻣﻰ ﮔردد.
شــﻌاع دوﻣﻰ با ﻳﻚ زاوﻳﺔ ﻣﻌﻴﻦ بﻪ رأس آﻳﻴﻨﻪ تابﻴده و بﻪ اســاس ﻗاﻧﻮن اﻧﻌﻜاس در جﻬت
ﻣتﻨاﻇر بر ﻣﻰ ﮔردد .اﻳﻦ دو شﻌاع ﻫﻤدﻳﮕر را در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده و تﺼﻮﻳر ﻧﻮك شﻤﻊ را
تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ دﻫد .تﺼﻮﻳر تﺸﻜﻴﻞ شده ﻧﻈر بﻪ اﺻﻞ شﻰ ﻛﻮچﻜتر و سرچپﻪ بﻮده و بﻴﻦ ﻣحراق
و ﻣرﻛز اﻧحﻨاى آﻳﻴﻨﻪ ﻗرار دارد.
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 :3-4-2آﻳﻴﻨﺔ ﻛروى مﺤدب
آﻳﻴﻨﺔ ﻛروى ﻣحدب ﻋبارت از ﻳﻚ ﻗسﻤت ﻛرهﻳﻰ است ﻛﻪ سﻄح داخﻠﻰ آن جﻴﻮه شده و
سﻄح خارجﻰ ﻣحدب آن ﻣﻨﻌﻜس ﻛﻨﻨده باشد .اﻳﻦ ﻧﻮع آﻳﻴﻨﻪ را آﻳﻴﻨﺔ ﻣتباﻋد ﻧﻴز ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؛
زﻳرا شــﻌاعﻫاى وارده ،بﻌد از اﻧﻌﻜاس از ﻳﻜدﻳﮕر ﻓاﺻﻠﻪ ﻣﻰﮔﻴرﻧد و چﻨﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰشــﻮد ﻛﻪ
ﮔﻮﻳا در ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﺸأ ﮔرﻓتﻪ باشﻨد.
بﻨابر اﻳﻦ ،تﺼﻮﻳر حاﺻﻞ شــده ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣجازى و ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر با ﻋﻼﻣت ﻣﻨﻔﻰ ﻧﺸان داده
ﻣﻰ شــﻮد ،زﻳرا سﻄح اﻧﻌﻜاس دﻫﻨدة آﻳﻴﻨﻪ در جﻬت ﻣخاﻟﻒ شﻌاع اﻧحﻨا ﻗرار دارد؛ ﻫﻢ چﻨﻴﻦ
ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ آﻳﻴﻨﺔ ﻛروى ﻣحدب ﻧﻴز ﻣﻨﻔﻰ است .ﻧﻘﻄﺔ ﻣحراﻗﻰ و ﻣرﻛز اﻧحﻨا در ﻋﻘب سﻄح
آﻳﻴﻨﻪ ﻗرار دارد ،شﻜﻞ (.)3-26
ﺷﻌﺎع
ﺷﻌﺎع

ﺷﻌﺎع

شﻜﻞ ( )3-26آﻳﻴﻨﻪ ﻛروى ﻣحدب
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مﺤراق آﻳﻴﻨﺔ مﺤدب
ﻫر ﮔاه شﻌاع ﻣﻮازى با ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ باﻻى آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب بتابد ،ﻃﻮرى ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ
اﻣتداد شــﻌاع ﻣﻨﻌﻜســﺔ آن در ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ باﻻى ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد .اﻳﻦ
ﻧﻘﻄﻪ را بﻪ ﻧام ﻣحراق آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب ﻳاد ﻣﻰﻛﻨﻨد .ﻣحراق آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب ﻣجازى است .ﻓاﺻﻠﻪ از
ﻣحراق آﻳﻴﻨﻪ اﻟﻰ آﻳﻴﻨﻪ را ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد .در آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻣحدب ﻧﻴز ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ،
ﻧﺼﻒ شــﻌاع ،ﻳﻌﻨﻰ (  ) f = Rﻣﻰباشد .شﻜﻞ ذﻳﻞ ( )3-27شﻌاع واردة ﻣﻮازى با ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ
2
باﻻى آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب و چﮕﻮﻧﻪﮔﻰ اﻧﻌﻜاس آن را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد.

شﻜﻞ( )3-27ﻣحراق آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب
ترسﻴﻢ اﺷﻌﺔ مﻨﻌﻜسﻪ در آﻳﻴﻨﺔ مﺤدب
اﻟﻒ( شﻌاﻋﻰ ﻛﻪ باﻻى آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب ﻃﻮرى بتابد ﻛﻪ اﻣتداد آن در ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ از ﻣرﻛز آﻳﻴﻨﻪ
ﻋبﻮر ﻧﻤاﻳد ،باﻻى ﻣسﻴر خﻮد اشﻌﻪ ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰﮔردد .در شﻜﻞ ( )3-28شﻌاعﻫاﻳﻰ ﻧﺸان داده
شده است ﻛﻪ در اﻣتداد ﻣرﻛز آﻳﻴﻨﻪ باﻻى آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻰتابﻨد.

ﺷکﻞ()3-28
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ب( اشــﻌﺔ ﻛﻪ ﻣﻮازى با ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ باﻻى آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب بتابد ،ﻃﻮرى ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ
اﻣتداد اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﺔ آن از ﻣحراق ﻣجازى آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب (در ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ) ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد.

ﺷکﻞ()3-29

ج(ﻫر ﮔاه اﻣتداد شــﻌاعﻫاى وارده از ﻣحراق ﻋبﻮر ﻧﻤاﻳد ،شﻌاعﻫاى ﻣﻨﻌﻜسﺔ آنﻫا ﻣﻮازى
با ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ ﻣﻰباشد .اﻳﻦ ﻧﻮع شﻌاعﻫا در شﻜﻞ ( )3-30ﻧﺸﺎن داده ﺷده اﻧد.

ﺷکﻞ ()3-30
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 :3-4-3تﺸﻜﻴل تصوﻳر در آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻛروى
تﻮسﻂ ترسﻴﻢ شﻌاعﻫا ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻣحﻞ و اﻧدازة تﺼاوﻳر را ﻃﻮر ﻣﻨاسب درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴﻢ .اﻳﻦ
ترســﻴﻤات ﮔراﻓﻴﮕﻰ ،خﻮاص تﺼﻮﻳر را ﻧﺸــان ﻣﻰدﻫد .براى ترسﻴﻢ ﻻزم است ﻛﻪ ﻣحﻞ شﻰ
(ﻣﻮﻗﻌﻴت) ،ﻣحراق آﻳﻴﻨﻪ و ﻣرﻛز اﻧحﻨا را بﺸﻨاســﻴﻢ .بﻌد براى درﻳاﻓت ﻣحﻞ تﺼﻮﻳر سﻪ اشﻌﺔ
اساسﻰ را از شﻰ رسﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ،چﻨاﻧﻜﻪ در ﻣثالﻫاى شﻜﻞ ( )3-31ﻧﺸان داده شده است.

ﻋﻘب

ﻣﻘابﻞ
(ج)

ﻋﻘب

ﻣﻘابﻞ
(ب)

ﻣﻘابﻞ

ﻣحﻮر اﺻﻠﻲ

(اﻟﻒ)

شﻜﻞ ( )3-31ترسﻴﻢ تﺼﻮﻳر در آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻛروى

اﻟﻒ) ﻫر ﮔاه شﻰ خارج از ﻣرﻛز اﻧحﻨاى آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻘﻌر واﻗﻊ باشد ،تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ ،ﻣﻌﻜﻮس و
ﻛﻮچﻜتر از اﺻﻞ شﻰ ﻣﻰباشد.
ب) ﻫر ﮔاه شــﻰ بﻴﻦ ﻣحراق و ســﻄح آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر واﻗﻊ باشــد ،تﺼﻮﻳر ﻣجازى ،راستﻪ و
بزرﮔتر از اﺻﻞ شﻰ ﻣﻰباشد.
ج) ﻫر ﮔاه شﻰ در پﻴش روى آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب واﻗﻊ باشد ،تﺼﻮﻳر ﻣجازى ،راستﻪ و ﻛﻮچﻜتر
از اﺻﻞ شﻰ ﻣﻰباشد.
اﻳــﻦ شــﻌاعﻫا را بﻪ ﻃــﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻋﻴﻦ ﻧﻘﻄﺔ شــﻰ در ﻧﻈر ﮔرﻓتﻪ و ترســﻴﻢ ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ باﻻى شــﻰ ﻫر ﻧﻘﻄﺔ دﻟخــﻮاه را اﻧتخاب ﻧﻤاﻳﻴﻢ .در اﻳﻦ جا براى آســاﻧﻰ ﻛار ﻧﻮك
جسﻢ را اﻧتخاب ﻛرده اﻳﻢ .براى آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر اشﻜال (اﻟﻒ  / 3-31ب  )3-31را ﻣﺸاﻫده ﻧﻤاﻳﻴد،
شﻌاعﻫاى اساسﻰ ذﻳﻞ را رسﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
اشﻌﺔ اول را از ﻧﻮك جسﻢ ﻣﻮازى با ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ رسﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﻌﻜسﺔ آن از ﻣحراق
( )Fﻋبﻮر ﻣﻰﻛﻨد.
اشــﻌﺔ دوم از ﻧﻮك جســﻢ رســﻢ شــده ،از ﻣحراق ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد و ﻣﻮازى با ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ
ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰﮔردد.
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اشــﻌﺔ ســﻮم از ﻧﻮك جســﻢ رســﻢ ،از ﻣرﻛز اﻧحﻨا( ) Cﮔذشــتﻪ و باﻻى خﻮد اشﻌﻪ ﻣﻨﻌﻜس
ﻣﻰشﻮد.
از جﻤﻠﺔ اﻳﻦ شﻌاعﻫا تﻘاﻃﻊ دو اشﻌﻪ ،ﻣحﻞ تﺼﻮﻳر را تﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤاﻳد و اشﻌﺔ سﻮم براى ﻣﻼحﻈﺔ
اﻳﻦ ترســﻴﻢ بﻪﻛار برده ﻣﻰشﻮد .ﻓاﺻﻠﻪﻳﻰ ﻛﻪ براى تﺼﻮﻳر از آﻳﻴﻨﻪ بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب حاﺻﻞ ﻣﻰشﻮد،
ﻣساوى با ﻗﻴﻤتﻰ است ﻛﻪ تﻮسﻂ ﻣحاسبﻪ بﻪ دست ﻣﻰآﻳد.
ﻫر ﮔاه شﻰ بﻪ آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر خﻴﻠﻰ ﻧزدﻳﻚ شﻮد چﻪ واﻗﻊ ﻣﻰشﻮد؟ زﻣاﻧﻰﻛﻪ در شﻜﻞ (اﻟﻒ )3-28
شﻰ بﻪ ﻣحراق ﻧزدﻳﻚ شﻮد تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ ،ﻣﻌﻜﻮس و بﻪ ﻃرف چﭗ حرﻛت ﻣﻰﻛﻨد.
وﻗتﻰﻛﻪ شﻰ در ﻣحراق واﻗﻊ شﻮد ،تﺼﻮﻳر بﻪ ﻃرف ﻻﻳتﻨاﻫﻰ ﻣﻰرود .زﻣاﻧﻰﻛﻪ شﻰ بﻴﻦ ﻣحراق
و سﻄح آﻳﻴﻨﻪ واﻗﻊ ﮔردد ،چﻨاﻧﻜﻪ در شﻜﻞ (ب )3-29ﻧﺸان داده شده است ،تﺼﻮﻳر ﻣجازى ،راستﻪ
و بزرگ ﻣﻰباشــد؛ ﻃﻮر ﻣثال ﻫر ﮔاه روى شﻤا بﻪ آﻳﻴﻨﻪ ﻧسبت بﻪ ﻣحراق ﻧزدﻳﻚ واﻗﻊ شﻮد ،شﻤا
تﺼﻮﻳر روى خﻮد را راستﻪ و بزرگ خﻮاﻫﻴد دﻳد.
براى تﺸﻜﻴﻞ تﺼﻮﻳر در آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻣحدب سﻪ شﻌاع اساسﻰ ذﻳﻞ را درﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ:
اشﻌﺔ اول را از ﻧﻮك جسﻢ ﻣﻮازى بﻪ ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ رسﻢ ﻛرده و از آﻳﻴﻨﻪ ﻃﻮرى ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰﮔردد
ﻛﻪ اﻣتداد آن از ﻣحراق  Fﻋبﻮر ﻣﻰﻛﻨد.
اشﻌﺔ دوم را از ﻧﻮك جسﻢ بﻪ ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ بﻪ ﻃرف ﻣحراق ﻃﻮرى رسﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ با ﻣحﻮر
اﺻﻠﻰ ﻣﻮازى ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰﮔردد.
اشــﻌﺔ سﻮم را از ﻧﻮك جسﻢ بﻪ ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ بﻪ ﻃرف ﻣرﻛز آﻳﻴﻨﻪ ﻃﻮرى رسﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ بﻪ
ﻣسﻴر اشﻌﻪ واپس ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰﮔردد.
در آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب تﺼﻮﻳر ﻳﻚ شﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣجازى ،راستﻪ و ﻧسبت بﻪ اﺻﻞ شﻰ ﻛﻮچﻜتر ﻣﻰباشد
چﻨاﻧﻜﻪ در شــﻜﻞ (ج )3-31ﻧﺸــان داده شده اســت .در اﻳﻦ حاﻟت زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻓاﺻﻠﺔ شﻰ بﻪ آﻳﻴﻨﻪ
ﻧزدﻳﻚ ﻣﻰشﻮد تﺼﻮﻳر ﻣجازى بزرگ شده و از ﻣحراق بﻪ ﻃرف آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻰرود.
ﻓعاﻟﻴت

شــﻤا دﻳاﮔرامﻫاى دﻳﮕرى را ترســﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻴد و ﻧﺸــان دﻫﻴد ﻛﻪ در آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻣحدب
ﻣﻮﻗﻌﻴت تﺼﻮﻳر ﻧسبت بﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴت شﻰ چﮕﻮﻧﻪ تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟
ﻫﻢچﻨان ﻧﺸــان دﻫﻴد ﻛﻪ در آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻣﻘﻌر ﻣﻮﻗﻌﻴت تﺼﻮﻳر ﻧســبت بﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴت شﻰ
چﮕﻮﻧﻪ تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟
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ﻓعاﻟﻴت

اﻟﻒ) ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ ( )3-32ذﻳﻞ اشﻌﺔ ﻧﻮرى باﻻى آﻳﻴﻨﻪﻫا ﻣﻰتابد .با استﻔاده از ﻗاﻧﻮن
اﻧﻌﻜاس ﻧﻮر در ﻫر ﻳﻚ از اشﻜال ذﻳﻞ ﻣسﻴر اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ را رسﻢ ﻧﻤاﻳﻴد.

c

c

c

b

a

b

a

b

a

ب) با استﻔاده از ﻧتاﻳج ﻗسﻤت اﻟﻒ ﻓﻮق جدول ذﻳﻞ را تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻴد.
ﻧوع آﻳﻴﻨﻪ

ﺷﻌاع مﻨﻜسﻪ
ﻣتﻘارب

آﻳﻴﻨﻪﻫاى
ﻣستﻮى

ﺷکﻞ ()2-32

ﻣتباﻋد

ﻣﻮازى

a
b
c

a
آﻳﻴﻨﻪﻫاى
ﻣﻘعر

b
c

a
آﻳﻴﻨﻪﻫاى
ﻣحدب

b
c
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 :3-5مﻌادﻻت آﻳﻴﻨﻪﻫا
در آﻳﻴﻨﻪ ﻫاى ﻛروى ﻓاﺻﻠﺔ شــﻰ ،ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر از آﻳﻴﻨﻪ و شــﻌاع اﻧحﻨاى آﻳﻴﻨﻪ با ﻳﻜدﻳﮕر
رابﻄﻪ دارﻧد ﻫرﮔاه ﻓاﺻﻠﺔ شﻰ از آﻳﻴﻨﻪ و شﻌاع اﻧحﻨاى آﻳﻴﻨﻪ را بﺸﻨاسﻴﻢ ،ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ پﻴﺸﮕﻮﻳﻰ
ﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ تﺼﻮﻳر در ﻛجا تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰشﻮد؛ ﻫﻢچﻨان ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ با شﻨاخت ﻓاﺻﻠﺔ شﻰ و ﻓاﺻﻠﺔ
تﺼﻮﻳر از آﻳﻴﻨﻪ ،شــﻌاع اﻧحﻨاى آﻳﻴﻨﻪ را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴﻢ .ﻣﻌادﻟﺔ ذﻳﻞ ﻛﻪ رابﻄﻪ بﻴﻦ ﻓاﺻﻠﺔ شﻰ
( ،)Pﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر ( )qو شﻌاع اﻧحﻨا ( )Rرا ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ،بﻪ ﻧام ﻣﻌادﻟﺔ آﻳﻴﻨﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
1 1 2 2
= = +
P q R 2f

اﮔر ﻓاﺻﻠﺔ ﻣﻮﻗﻌﻴت ﻳﻚ شﻰ از آﻳﻴﻨﻪ خﻴﻠﻰ زﻳاد باشد ،پس ﻓاﺻﻠﺔ شﻰ  Pبﻪ ﻣﻘاﻳسﺔ  Rخﻴﻠﻰ

1
بزرگ بﻮده و تﻘرﻳباً ﺻﻔر ﻣﻰشﻮد .در اﻳﻦ حاﻟت  qتﻘرﻳباً ﻣساوى بﻪ  Rﮔردﻳده؛ بﻨابرﻳﻦ تﺼﻮﻳر
P
2
در ﻓاﺻﻠﺔ ﻧﺼﻒ بﻴﻦ ﻣرﻛز اﻧحﻨا و سﻄح آﻳﻴﻨﻪ (باﻻى ﻣحراق) تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰشﻮد .ﻗسﻤﻰ ﻛﻪ در اشﻜال
(  aو  )3-33bﻧﺸــان داده شــده است ﻛﻪ تﺼﻮﻳر ،شﻜﻞ ﻛﻮچﻚ (تﻘربﻴاً ﻧﻘﻄﻪﻳﻰ) را داشتﻪ و اﻳﻦ
ﻣحﻞ بﻪ ﻧام ﻣحراق ﻳاد ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ تﻮسﻂ حرف  Fﻧﺸان داده ﻣﻰشﻮد.
ﻫر ﮔاه ﻣﻨبﻊ ﻧﻮرى در ﻣحراق واﻗﻊ باشــد ،شــﻌاع ﻣﻨﻌﻜسﺔ آن ﻣﻮازى با ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ پخش
ﻣﻰﮔردد و تﺼﻮﻳر تﺸــﻜﻴﻞ ﻧﻤﻰشــﻮد .ﻣﻨبﻊ ﻧﻮرى ﻛﻪ از آﻳﻴﻨﻪ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ خﻴﻠﻰ زﻳاد واﻗﻊ باشد،
شﻌاعﻫاى ﻣﻨتﺸرة آن با ﻳﻜدﻳﮕر ﻣﻮازى بﻮده و در اﻳﻦ حاﻟت تﺼﻮﻳر در ﻣحراق تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔردد
و ﻓاﺻﻠﺔ اﻳﻦ تﺼﻮﻳر بﻪ ﻧام ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻳاد ﻣﻰشــﻮد ﻛﻪ تﻮســﻂ  fﻧﺸان داده ﻣﻰشﻮد .چﻮن
در آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻛروى ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻣســاوى بﻪ ﻧﺼﻒ شــﻌاع اﻧحﻨا است ،پس ﻣﻌادﻟﻪ آﻳﻴﻨﻪ را
 1 + 1 = 2و ﻳا 1 1 1
ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﻃﻮر بﻨﻮﻳسﻴﻢ:
= +

q

2f

p

1
ﻳﻌﻨﻰ:

فاصﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ

) (a
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f

=

q

1
فاصﻠﺔ تﺼﻮﻳر

p

+
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1
فاصﻠﺔ شﻰ

در وﻗت اســتﻔاده از ﻣﻌادﻟﺔ آﻳﻴﻨﻪ باﻳد براى سﻪ ﻣتحﻮل ﻋﻼﻣات ﻣﻨاسبﻰ بﻪ ﻛار برده شﻮد.
براى اﻳﻦ ﻣﻘﺼد آن ﻃرﻓﻰ را ﻛﻪ اشــﻌﻪ ﻧﻮرى بﻪ آن ســﻤت ﻣﻨﻌﻜس شــده و تﺼاوﻳر حﻘﻴﻘﻰ
تﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔردد بﻪ ﻧام ﻃرف پﻴش روى آﻳﻴﻨﻪ ﻳاد ﻣﻰشــﻮد .جاﻧب دﻳﮕر آﻳﻴﻨﻪ ﻛﻪ در آنجا
شﻌاع ﻧﻮرى وجﻮد ﻧدارد و تﺼاوﻳر ﻣجازى تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰشﻮﻧد بﻪ ﻧام ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
ﻫر ﮔاه ﻳﻚ ﻓاﺻﻠﻪ از ﻣرﻛز آﻳﻴﻨﻪ اﻟﻰ ﻫر ﻧﻘﻄﺔ دﻳﮕرى ﻛﻪ در پﻴش روى آﻳﻴﻨﻪ واﻗﻊ باشــد
اﻧدازه ﮔردد ،ﻓاﺻﻠﺔ شــﻰ و تﺼﻮﻳر ﻋﻼﻣتﻫاى ﻣثبت دارﻧد .براى تﺼاوﻳرى ﻛﻪ در ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ
تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰشﻮﻧد ،ﻓاﺻﻠﻪﻫا ﻋﻼﻣتﻫاى ﻣﻨﻔﻰ را دارا ﻣﻰباشﻨد .چﻮن سﻄح ﺻﻴﻘﻠﻰ آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر
بﻪ ﻃرف پﻴش روى آﻳﻴﻨﻪ واﻗﻊ است؛ بﻨابرﻳﻦ ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ آن ﻫﻤﻴﺸﻪ داراى ﻋﻼﻣت ﻣثبت
ﻣﻰباشــد .ﻫر ﮔاه شــﻰ و تﺼﻮﻳر ﻫر دو باﻻى ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ واﻗﻊ باشــﻨد ،اﮔر بﻪ ﻃرف باﻻ باشد
داراى ﻋﻼﻣت ﻣثبت و اﮔر بﻪ ﻃرف پاﻳﻴﻦ باشد داراى ﻋﻼﻣت ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰباشد.
سواﻻت
 .1اﮔر ﻣﻨبﻊ ﻧﻮرى در ﻣحراق واﻗﻊ باشد شﻌاع ﻣﻨﻌﻜسﺔ آن از آﻳﻴﻨﻪ چﮕﻮﻧﻪ اﻧتﺸار
ﻣﻰﻳابد؟
 .2در وﻗــت اســتﻔاده از ﻣﻌادﻟﺔ آﻳﻴﻨﻪ ،ﻛدام ﻓﻮاﺻﻞ ﻣثبــت و ﻛدام ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻔﻰ
درﻧﻈر ﮔرﻓتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؟
 .3ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ با شﻌاع اﻧحﻨاى آﻳﻴﻨﻪ چﮕﻮﻧﻪ رابﻄﻪ دارد؟
 .4ﻫر ﮔاه شﻰ و تﺼﻮﻳر بﻪ ﻃرف باﻻى ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ ﻳا ﻃرف پاﻳﻴﻦ آن واﻗﻊ باشﻨد،
داراى ﻛدام ﻋﻼﻳﻢ خﻮاﻫﻨد بﻮد؟
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 :3-5-1ﺛﺒوت ﻫﻨدسﻰ مﻌادﻟﺔ آﻳﻴﻨﻪ
پﻴﺸــتر ﮔﻔتﻪ شد ﻛﻪ بﻴﻦ ﻓاﺻﻠﺔ شﻰ ،ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر و شﻌاع اﻧحﻨا رابﻄﻪﻳﻰ وجﻮد دارد ﻛﻪ
بﻪ ﻧام ﻣﻌادﻟﺔ آﻳﻴﻨﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ:
1 1 2
)+ = ............(1
p q R

اﻳﻦ رابﻄﻪ را ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ با استﻔاده از ﻃرﻳﻘﺔ ترسﻴﻢ ﻫﻨدسﻰ براى پﻴداﻛردن تﺼﻮﻳر ﻳﻚ شﻰ
در آﻳﻴﻨــﺔ ﻛروى ﻣﻘﻌر ثبﻮت ﻧﻤاﻳﻴﻢ .براى اﻳﻦ ﻣﻘﺼد شــﻜﻞ را در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ و ﻣﻄابﻖ بﻪ
ﻗرار داد ﻓاﺻﻠﺔ شﻰ از ﻧﻘﻄﺔ  Vآﻳﻴﻨﻪ را  Pو ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر را  qو ﻫﻢچﻨان شﻌاع اﻧحﻨاى آﻳﻴﻨﻪ
را تﻮســﻂ  Rﻧﺸان ﻣﻰدﻫﻴﻢ .شﻜﻞ ( )3-34دو شﻌاع را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ از ﻧﻮك شﻰ پخش
ﻣﻰﮔردد .ﻳﻚ شــﻌاع از ﻣرﻛــز اﻧحﻨاى آﻳﻴﻨﻪ ( )Cﻋبﻮر ﻛرده ،باﻻى ســﻄح آﻳﻴﻨﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮد
ﻣﻰتابد و واپس باﻻى خﻮد شــﻌاع ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰﮔردد .اشــﻌﺔ دوم باﻻى ﻣرﻛز آﻳﻴﻨﻪ (ﻧﻘﻄﺔ )V
ﻣﻰتابد و ﻣﻄابﻖ بﻪ ﻗاﻧﻮن اﻧﻌﻜاس چﻨاﻧﻜﻪ در شــﻜﻞ ﻧﺸــان داده شده است ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰشﻮد.
تﺼﻮﻳر اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ در ﻣحﻠﻰ تﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ اﻳﻦ شــﻌاعﻫا ﻳﻜدﻳﮕر را ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .در
شﻜﻞ ( )3-34با استﻔاده از ﻣثﻠث  ABVﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ  tg = h = ABو از ﻣثﻠث
AB
h
 ABVﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ
=
IV
q

Bv

p

=  tgﻋﻼﻣت ﻣﻨﻔﻰ بﻪ خاﻃرى است ﻛﻪ تﺼﻮﻳر

ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻰباشــد؛ بﻨابرﻳﻦ ' hﻧﻴز ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰباشد؛ چﻮن

=

است پس ﻳﻚ ﻃرف اﻳﻦ دو

h
رابﻄﻪ باﻫﻢ ﻣساوى ﻣﻰشﻮﻧد و ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪh ' :
=
p
q

وﻳا

h
q
=
..............(2
h
p

و ﻫﻢ در شــﻜﻞ ( )3-34براى دو ﻣثﻠثﻰ ﻛﻪ داراى زاوﻳﻪﻫاى ﻣتﺸابﻪ ﻣﻰباشﻨد ،ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ
بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
و:
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h

= tg

P R
h
= tg
R q

از روابﻂ ﻓﻮق ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:

h
R q
=
..............(3
h
P R
q R q
=
از ﻣﻘاﻳسﺔ ﻣﻌادﻻت  2و  3دارﻳﻢ ﻛﻪ:
p p R
pR pq = qp qR
pR + qR = 2 pq

اﻃراف را بﻪ  pqRتﻘسﻴﻢ ﻧﻤﻮده دارﻳﻢ:
1 1 2
+ = .................(4
P q R
ﻗسﻤﻰ ﻛﻪ پﻴﺸتر ﻧﻴز ذﻛر ﮔردﻳد ،اﻳﻦ اﻓاده بﻪ ﻧام ﻣﻌادﻟﺔ آﻳﻴﻨﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
A

BI

B

A

ﻣحﻮر اﺻﻠﻲ

q

شﻜﻞ()3-34
تﺼﻮﻳر تﺸﻜﻴﻞ شده تﻮسﻂ آﻳﻴﻨﺔ ﻛروى ﻣﻘﻌر درحاﻟﻰﻛﻪ شﻰ ( )ABخارج از ﻣرﻛز اﻧحﻨا واﻗﻊ است.

بﻪ اساس ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻗبﻠﻰ ﻛﻪ ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ بﻪ اﻧدازة ﻧﺼﻒ شﻌاع اﻧحﻨا است ،پس ﻣﻌادﻟﺔ ()4
1 1 1
را ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻃﻮر ذﻳﻞ بﻨﻮﻳسﻴﻢ+ = ................(5 :
f

q

P

براى ﻣﻘاﻳســﺔ ﻣحدبﻴت و ﻣﻘﻌرﻳت ﻳــﻚ آﻳﻴﻨﻪ با آﻳﻴﻨﺔ دﻳﮕر از ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ( )fاســتﻔاده
ﻣﻰشﻮد.
ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ،تابﻊ ﻣﻮاد تﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨدة آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻰباشد؛ زﻳرا تﺼﻮﻳر در ﻧتﻴجﺔ شﻌاع ﻣﻨﻌﻜسﻪ
از سﻄح آﻳﻴﻨﻪ تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰشﻮد و ﻫﻢچﻨان از رابﻄﺔ  f = Rواﺿح ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ
2
تﻨﻬا تابﻊ شﻌاع اﻧحﻨا ﻣﻰباشد ،ﻧﻪ ﻣادهﻳﻰ ﻛﻪ آﻳﻴﻨﻪ را تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد.
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 :3-5-2تﻄﺒﻴقات
اﻟﻒ) مﺤاسﺒﺔ فاصﻠﺔ تصوﻳر در آﻳﻴﻨﺔ مقﻌر
آﻳا در آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر ﻣربﻮط بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ جسﻢ ﻣﻰباشد؟
در آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ ﻣﻰباشد ﻳا ﻣجازى؟
چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بداﻧﻴﻢ ﻛﻪ تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ است ﻳا ﻣجازى؟
چﻨاﻧﻜﻪ پﻴﺸــتر در ترســﻴﻢ تﺼﻮﻳر ﻳﻚ شــﻰ در آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر دﻳدﻳﻢ ﻛﻪ در آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر ،ﻓاﺻﻠﺔ
تﺼﻮﻳر از آﻳﻴﻨﻪ تابﻊ ﻓاﺻﻠﺔ شــﻰ از آﻳﻴﻨﻪ است .در بﻌﻀﻰ حاﻻت ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر از آﻳﻴﻨﻪ ﻧسبت
بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ شــﻰ از آﻳﻴﻨﻪ زﻳاد تر و در بﻌﻀﻰ حاﻻت ﻛﻮچﻜتر ﻣﻰباشــد .تﺼﻮﻳر بﻴﺸتر در آﻳﻴﻨﻪ
ﻣﻘﻌر حﻘﻴﻘﻰ بﻮده و در ﻳﻚ حاﻟت ﻣجازى ﻣﻰباشد.
ﻫر ﮔاه ﻓاﺻﻠﺔ شﻰ از آﻳﻴﻨﻪ ( )pو ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ( )fﻣﻌﻠﻮم و ﻓاﺻﻠﺔ از آﻳﻴﻨﻪ ( )qﻣﻌﻠﻮم ﻧباشد ،در
1

1

1

ﻣﻌادﻟﺔ =  +ﻋﻮض  pو  fﻗﻴﻤتﻫاى شان را وﺿﻊ ﻛرده و ﻗﻴﻤت  qرا ﻣحاسبﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
P q f
بﻌد از ﻣحاسبﻪ اﮔر ﻗﻴﻤت حاﺻﻞ شده براى  qﻋدد ﻣثبت باشد ،تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ است و اﮔر ﻗﻴﻤت
حاﺻﻞ شده ﻣﻨﻔﻰ باشد تﺼﻮﻳر ﻣجازى است .ﻫر ﮔاه ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر از آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮم و تﺼﻮﻳر ﻣجازى
باشد ،در اﻳﻦ حاﻟت اﻳﻦ ﻓاﺻﻠﻪ را با ﻋﻼﻣت ﻣﻨﻔﻰ ﻋﻮض  qﻣﻰﻧﻮﻳسﻴﻢ.
بﻪ خاﻃر ﺻحت ﻣﻌادﻟﺔ آﻳﻴﻨﻪ ،ﻓﻌاﻟﻴت ذﻳﻞ را اﻧجام ﻣﻰدﻫﻴﻢ:
ﻓعاﻟﻴت

ﻣواد ﻣورد ﺿﺮروت
آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر با پاﻳﻪ ،شﻤﻊ ،ﮔﻮﮔرد ،ﻳﻚ ورق ﻛاﻏذ

ﻃرزاﻟﻌﻤل
ﻣحراق آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر را درﻳاﻓت و ﻓاﺻﻠﺔ آنرا اﻟﻰ آﻳﻴﻨﻪ اﻧدازه ﻧﻤاﻳﻴد .بﻌد با اﻧدازه ﻛردن
ﻓاﺻﻠﺔ جســﻢ و ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر از آﻳﻴﻨﻪ ،ﺻحت ﻣﻌادﻟﺔ آﻳﻴﻨﻪ را بررســﻰ ﻧﻤاﻳﻴد و ﻧتﻴجﺔ
آنرا با ﻫﻢ ﺻﻨﻔان خﻮد شرﻳﻚ سازﻳد.
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ﻣﺜال

ﻳﻚ شﻰ از آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  20ساﻧتﻰ ﻣتر واﻗﻊ است .اﮔر شﻌاع آﻳﻴﻨﻪ  30ساﻧتﻰ ﻣتر
باشد ،ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر را از آﻳﻴﻨﻪ و چﮕﻮﻧﻪﮔﻰ تﺼﻮﻳر را تﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳﻴد.
R 30
= 20cm
=
= 15cm P =, 20pcm
2
2

ﺣﻞ:

=f

1 1 1
1
1
1
= +
= +
p q f
20cm q 15cm
1
1
1
4 3
=
=
q 15cm 20cm 60cm
1
1
=
q = 60cm
q 60cm

بﻪ اساس ﻣﻌادﻟﺔ آﻳﻴﻨﻪ:

ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر از آﻳﻴﻨﻪ:
چﻮن  qﻣثبت است؛ بﻨابر اﻳﻦ تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ ﻣﻰباشد.
مﺜال

ﻳﻚ شــﻰ از آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌرى بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  12ســاﻧتﻰ ﻣتر واﻗﻊ است .ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ آﻳﻴﻨﻪ 24
ساﻧتﻰ ﻣتر است .ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر از آﻳﻴﻨﻪ ،ﻧﻮع تﺼﻮﻳر و ﻓاﺻﻠﺔ شﻰ را از تﺼﻮﻳر درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
?=q

ﺣﻞ:

ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر از آﻳﻴﻨﻪ:
چﻮن  qﻣﻨﻔﻰ است؛ پس تﺼﻮﻳر ﻣجازى ﻣﻰباشد.

,

f = 24cm

P = 12cm ,

1 1 1
1
1
1
= +
= +
p q f
12cm q 24cm
1
1
1
4 3
=
=
q 24cm 12cm 24cm
q = 24cm

 = P + q = 12 + 24ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر از جسﻢ
= 36cm
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مﺜال

ﻳﻚ شﻰ را از آﻳﻴﻨﻪ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  9ساﻧتﻰ ﻣتر ﻗرار ﻣﻰدﻫﻴﻢ .آﻳﻴﻨﻪ از اﻳﻦ شﻰ تﺼﻮﻳر ﻣجازى تﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  12ساﻧتﻰ ﻣتر در ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ واﻗﻊ ﻣﻰباشد .شﻌاع آﻳﻴﻨﻪ را ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣل
چــﻮن تﺼﻮﻳر ﻣجازى اســت ،باﻳد در ﻣﻌادﻟﻪ ،ﻋﻮض  qﻗﻴﻤــت آنرا با ﻋﻼﻣت ﻣﻨﻔﻰ وﺿﻊ
ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
? = P = 9cm , q = 12cm , R

4 3 1
=
36cm f

1
1
=
36cm f

1 1 1 1
1
1
+ = :
+
=
p q f 9cm 12cm f
f = 36cm , R = 2f = 72cm

ب( مﺤاسﺒﺔ فاصﻠﺔ تصوﻳر از آﻳﻴﻨﺔ مﺤدب
1

1

1

بــراى آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب ﻧﻴز ﻣﻌادﻟﺔ =  +ﺻدق ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ ﻣﮕر از اﻳﻦﻛﻪ در آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب
P q f
ﻣحراق ﻣجازى اســت؛ بﻨابراﻳﻦ در وﻗت ﻣحاسبﻪ براى ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻋﻼﻣت ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰﻧﻮﻳسﻴﻢ.
اﮔر ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر از آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧباشــد ،در ﻣﻌادﻟﺔ ﻓﻮق ﻋﻮض  pو  fﻗﻴﻤتﻫاى ﻋددى آنﻫا را
ﻣﻰﻧﻮﻳسﻴﻢ و  qرا ﻣحاسبﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ و اﮔر ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر ( )qاﻟﻰ آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮم باشد ،چﻮن در آﻳﻴﻨﺔ
ﻣحدب تﺼﻮﻳر ﻣجازى ﻣﻰباشد .اﻳﻦ ﻓاﺻﻠﻪ را با ﻋﻼﻣت ﻣﻨﻔﻰ در رابﻄﺔ ﻓﻮق وﺿﻊ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
مﺜال

ﻳﻚ شﻰ از آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدبﻰ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  20ساﻧتﻰ ﻣتر واﻗﻊ است .اﮔر شﻌاع اﻧحﻨاى آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب
 10ساﻧتﻰ ﻣتر باشد ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر از آﻳﻴﻨﻪ را ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣﻞ

R
? = = 5cm , q
2

1
1
=
q
4cm

1
1
1
= +
20cm q
5cm
1
4 1 1
5
=
=
20cm 20cm
q
20cm

ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر از آﻳﻴﻨﻪ
ﻋﻼﻣت ﻣﻨﻔﻰ ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ تﺼﻮﻳر ﻣجازى است.
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=f

P = 20cm , R = 10cm
1 1 1
= +
p q f
1
1
=
q
5cm
q = 4cm

 :3-5-3بزرگﻧﻤاﻳﻰ
ﻧســبت ﻃﻮل تﺼﻮﻳر (  ) A Bبر ﻃﻮل شﻰ (  ) ABرا بزرگﻧﻤاﻳﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد و آنرا تﻮسﻂ
حرف  mﻧﺸان ﻣﻰدﻫﻨدA B .
=m
AB

بزرگﻧﻤاﻳﻰ ﻧﺸــان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻃﻮل تﺼﻮﻳر ﻧســبت بﻪ ﻃﻮل شــﻰ چﻨد برابــر بزرﮔتر ﻳا
ﻛﻮچﻜتر است .براى ﻫر دو ﻧﻮع آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻛروى ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
AB q
= ....................6
AB
p

=m

ﻳﻌﻨﻰ ﻧســبت ﻃﻮل تﺼﻮﻳر بر ﻃﻮل شــﻰ ﻣساوى بﻪ ﻧسبت ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر از آﻳﻴﻨﻪ بر ﻓاﺻﻠﺔ
شﻰ از آﻳﻴﻨﻪ است .در رابﻄﺔ ﻓﻮق ﻋﻼﻣتﻫاى  pو  qﻣثبت ﻣﻰباشد.
مﺜال اول

از آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌرى ﻛﻪ داراى ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ  12ســاﻧتﻰ ﻣتر باشــد ﻳﻚ شــﻰ بﻪ ﻛدام ﻓاﺻﻠﻪ
واﻗﻊ ﮔردد تا تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ آن از آﻳﻴﻨﻪ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  36ساﻧتﻰ ﻣتر تﺸﻜﻴﻞ ﮔردد؟ ﻫر ﮔاه ﻃﻮل
شﻰ  4ساﻧتﻰ ﻣتر باشد ﻃﻮل تﺼﻮﻳر را در اﻳﻦ حاﻟت درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣل

? = P = ? , q = 36cm , f = 12cm , AB = 4cm , A B

1
1
=
p 18cm

ﻓاﺻﻠﺔ جسﻢ از آﻳﻴﻨﻪ:
ﻃﻮل تﺼﻮﻳر:
A' B' = 8cm

1 1 1
1
1
1
= +
+
=
p q f
p 36cm 12cm
1
1
1
3 1
1
2
=
=
=
p
12cm 36cm 36cm
p 36cm
p = 18cm

A' B' 2
=
4cm 1

A' B' 36cm
=
4cm 18cm

A' B' q
=
AB p
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ﻣﺜال دوم
ﻳﻚ شــﻰ را ﻛﻪ داراى ﻃﻮل  5ســاﻧتﻰ ﻣتر است از آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدبﻰ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  15ساﻧتﻰ ﻣتر
ﻗرار ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،تﺼﻮﻳر ﻣجازى آن از آﻳﻴﻨﻪ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  6ســاﻧتﻰ ﻣتر تﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔردد .ﻓاﺻﻠﺔ
ﻣحراﻗﻰ آﻳﻴﻨﻪ و ﻃﻮل تﺼﻮﻳر را ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣل

? = P = 15cm , q = 6cm , AB = 5cm , f = ? , A B

1
3
1
=
=
f
30cm
10cm
A' B' = 2cm

A' B' 2
=
5cm 5

1 1 1
= +
p q f
1
1
1
2 5 1
=
=
15cm 6cm f
30cm f
f = 10cm
A' B' q
A' B' 6cm
=m
=
=
AB p
5cm 15cm

تﺼﻮﻳر سرراستﻪ ،ﻣجازى و در ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔردد.
ﻣﺜال سﻮم
ﻳﻚ شﻰ در ﻣرﻛز آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌرى ﻗرار دارد ﻛﻪ داراى ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ  6ساﻧتﻰ ﻣتر ﻣﻰباشد.
ﻣحﻞ تﺼﻮﻳر ،ﻧﻮع تﺼﻮﻳر و بزرگﻧﻤاﻳﻰ آنرا ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد و تﺼﻮﻳر آن را رسﻢ ﻛﻨﻴد.
ﺣل
چﻮن شــﻰ در ﻣرﻛز آﻳﻴﻨﻪ ﻗرار دارد ،پس ﻓاﺻﻠﺔ آن اﻟﻰ آﻳﻴﻨﻪ بﻪ اﻧدازة شــﻌاع آﻳﻴﻨﻪ ﻳا دو
برابر ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ است ،ﻳﻌﻨﻰ:
? = f = 6cm , P = 2f = 2 × 6 = 12cm , q = ? , m
1 1 1
= +
p q f
1
1
1
1
1
1
= +
=
12cm q 6cm
q 6cm 12cm
1 2 1
1
1
=
=
q = 12cm
q 12cm
q 12cm
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چﻮن  qﻣثبت است؛ بﻨابر اﻳﻦ تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ ﻣﻰباشد.
دﻳده ﻣﻰشــﻮد ﻛﻪ  q = pاســت ،از اﻳﻦ جا ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻫر ﮔاه شﻰ در ﻣرﻛز آﻳﻴﻨﻪ
واﻗﻊ ﮔردد ،تﺼﻮﻳر آن در ﻣرﻛز تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔردد:
q 12
=1

12

=

p

=m

از ﻣحاسبﺔ بزرﮔﻨﻤاﻳﻰ واﺿح ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ حاﻟت ﻃﻮل تﺼﻮﻳر برابر با ﻃﻮل شﻰ ﻣﻰباشد.

شﻜﻞ )(3-35

مﺜال چﻬارم :ﻳﻚ شﻰ از آﻳﻴﻨﺔ ﻛروى بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  12ساﻧتﻰ ﻣتر ﻗرار دارد .ﻫر ﮔاه بزرگﻧﻤاﻳﻰ
آﻳﻴﻨــﻪ دراﻳﻦ حاﻟت  1و تﺼﻮﻳر در ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ واﻗﻊ باشــد .ﻧﻮع تﺼﻮﻳر ،ﻧﻮﻋﻴت آﻳﻴﻨﻪ و ﻓاﺻﻠﺔ
3
ﻣحراﻗﻰ آنرا درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣل
چﻮن تﺼﻮﻳر در ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ واﻗﻊ اســت؛ پس تﺼﻮﻳر ﻣجازى ﻣﻰباشــد .بزرگﻧﻤاﻳﻰ از ﻳﻚ
ﻛﻮچﻜتر است ،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﻮل تﺼﻮﻳر ﻣجازى ﻧسبت بﻪ ﻃﻮل شﻰ ﻛﻮچﻜتر ﻣﻰباشد ،ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰشﻮد
ﻛﻪ آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب است (در آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻘﻌر ﻃﻮل تﺼﻮﻳر ﻣجازى ﻧسبت بﻪ ﻃﻮل شﻰ زﻳاد ﻣﻰباشد).

q = 4cm

1
? = p = 12cm, m = , q = ?, f
3
q
1
q
=m
=
3q = 12cm
p
3 12cm

چﻮن تﺼﻮﻳر ﻣجازى است ،پس باﻳد در ﻣﻌادﻟﻪ q = 4cm ،وﺿﻊ ﮔردد.
1 1 1
1
1
1 1 1 3
2
= +
=
=
=
p q f
12cm 4cm f
f 12cm
12cm
1
1
=
f = 6cm
f
6
ﻋﻼﻣت ﻣﻨﻔﻰ براى  fﻧﻴز ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ آﻳﻴﻨﻪ ﻣحدب است.
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خﻼصﺔ فصل
ﻣسﻴر ﻧﻮرى ﻛﻪ از ﻳﻚ درز ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،بﻪروى زﻣﻴﻦ ﻳﻚ بستﺔ ﻧﻮرى را ﻧﺸان
ﻣﻰدﻫد .بستﺔ ﻧﻮرى ﻛﻪ داراى ﻣﻘﻄﻊ ﻋرﺿﻰ خﻴﻠﻰ ﻛﻮچﻚ باشد بﻪ ﻧام اشﻌﺔ ﻧﻮرى ﻳاد
ﻣﻰشــﻮد .در حﻘﻴﻘت ﮔﻔتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣجﻤﻮﻋﻪ اشــﻌﺔ ﻧﻮرى بستﺔ ﻧﻮرى را تﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰدﻫد.
در ﻧتﻴجﺔ تابﻴدن ﻧﻮر باﻻى ﻳﻚ ﻣادة ﻣﻜدر ،ﻳﻚ ﻗسﻤت ﻧﻮر تﻮسﻂ ﻣاده جذب و
ﻗسﻤت باﻗﻴﻤاﻧدة آن واپس برﮔرداﻧﻴده ﻣﻰشﻮد.
ﻗواﻧﻴﻦ اﻧﻌﻜاس
 - 1ﻧﻮر وارده ،ﻧﻮر ﻣﻨﻌﻜســﻪ و خﻂ ﻋﻤﻮد باﻻى ﻫﻤان ﻧﻘﻄﺔ آﻳﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﻧﻮر باﻻى آن
وارد ﻣﻰﮔردد ،در ﻳﻚ ﻣستﻮى واﻗﻊ اﻧد.
 - 2زاوﻳﺔ وارده و زاوﻳﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ با ﻳﻜدﻳﮕر ﻣساوى ﻣﻰباشد.
آﻳﻴﻨﺔ ﻣستﻮى ،ســاده ترﻳﻦ آﻳﻴﻨﻪﻳﻰ است ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ تﺼﻮﻳر ﻣجازى را تﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰدﻫد.
تﻌداد تﺼاوﻳر در آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻣتﻼﻗﻰ تﻮسﻂ ﻓﻮرﻣﻮل ذﻳﻞ حاﺻﻞ ﻣﻰﮔردد.
1

360

=n

در اﻳﻦ جا  ،nتﻌداد تﺼاوﻳر ،زاوﻳﻪ بﻴﻦ آﻳﻴﻨﻪﻫا است.
آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻛروى شــﻜﻞ ﻳﻚ ﻗســﻤت ﻛره را دارا است ،ﻳﻌﻨﻰ تﻤام ﻧﻘاط آﻳﻴﻨﻪ از
ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻧام ﻣرﻛز آﻳﻴﻨﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد ﻋﻴﻦ ﻓاﺻﻠﻪ را دارﻧد.
ﻫر ﮔاه شﻌاع ﻣﻮازى با ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ باﻻى آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر وارد ﮔردد ،ﻃﻮرى ﻣﻨﻌﻜس
ﻣﻰﮔــردد ﻛﻪ در پﻴش روى آﻳﻴﻨﻪ باﻻى ﻣحــﻮر اﺻﻠﻰ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد .اﻳﻦ
ﻧﻘﻄﻪ را بﻪ ﻧام ﻣحراق اﺻﻠﻰ آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر ﻳاد ﻣﻰﻛﻨﻨد.
ﻫر ﮔاه شﻌاع ﻣﻮازى با ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ باﻻى آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب وارد ﮔردد ،ﻃﻮرى ﻣﻨﻌﻜس
ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ اﻣتداد شﻌاع ﻣﻨﻌﻜسﻪ در ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ باﻻى ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻋبﻮر
ﻣﻰﻧﻤاﻳد .اﻳــﻦ ﻧﻘﻄﻪ را بﻪ ﻧام ﻣحراق آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب ﻳاد ﻣﻰﻛﻨﻨد ،ﻣحراق آﻳﻴﻨﺔ ﻣحدب
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ﻣجازى ﻣﻰباشد.
ﻣﻌادﻟﺔ آﻳﻴﻨﻪ ﻋبارت است از:
1 1 1
= +
P q f

در اﻳﻦ جا
 pﻓاﺻﻠﺔ شﻰ از آﻳﻴﻨﻪ q،ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر از آﻳﻴﻨﻪ و  fﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻰباشﻨد.
ﻧســبت ﻃﻮل تﺼﻮﻳر (  ) A Bبر ﻃﻮل شــﻰ (  ) ABرا بزرگﻧﻤاﻳﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد و آنرا
تﻮسﻂ ﺣرف  mﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﻨد.
 m = A Bﻳا:

AB

q
p

=m
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سﺆاﻻت اخﻴر فصل
 .1در اشﻜال ذﻳﻞ ﻣسﻴر اشﻌﺔ ﻧﻮرى را در دو آﻳﻴﻨﺔ  Mو  Mتﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻴد.

ج
اﻟﻒ

ج

ب

 .2در اشﻜال ذﻳﻞ ﻣسﻴر اشﻌﺔ ﻧﻮرى را تﻮسﻂ رسﻢ تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻴد.

اﻟﻒ

د
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ب

ﻫـ

ج

و

سﺆاﻻت تﺸرﻳﺤﻰ
 .1شخﺼﻰ در پﻴش روى آﻳﻴﻨﺔ ﻣستﻮى اﻳستاده است.
اﻟﻒ) ﻫر ﮔاه اﻳﻦ شــخﺺ بﻪ اﻧدازة  50ســاﻧتﻰ ﻣتر بﻪ آﻳﻴﻨﻪ ﻧزدﻳﻚ شﻮد بﻪ تﺼﻮﻳر
خﻮد چﻨد ساﻧتﻰ ﻣتر ﻧزدﻳﻚ ﻣﻰشﻮد؟
ب) اﮔر اﻳﻦ شــخﺺ بﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴت خﻮد باشــد و آﻳﻴﻨﻪ بﻪ اﻧدازة  10ساﻧتﻰ از آن دور
ﮔردد ،تﺼﻮﻳر آن ﻧسبت بﻪ حاﻟت اول چﻘدر تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻛﻨد؟
 .2ﻫر ﮔاه جســﻤﻰاز ﻳﻚ آﻳﻴﻨﻪ بﻪ ﻓاﺻﻠﻪﻫاى  10ســاﻧتﻰ ﻣتر و  5ساﻧتﻰ ﻣتر واﻗﻊ
باشــد ،تﺼﻮﻳــر و بزرگﻧﻤاﻳﻰ آنرا درﻳاﻓــت ﻧﻤاﻳﻴد .تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ اســت ﻳا ﻣجازى؟
تﺼاوﻳر راستﻪ ﻣﻰباشد ﻳا ﻣﻌﻜﻮس؟ بﻪ خاﻃر تأﻳﻴد ﻧتﻴجﻪ ،دﻳاﮔرام ﻫر حاﻟت را ترسﻴﻢ
ﻧﻤاﻳﻴد.
 .3ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻳﻚ آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر  33ســاﻧتﻰ ﻣتر اســت .ﻫر ﮔاه جسﻤﻰدر پﻴش
روى آﻳﻴﻨﻪ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  93ساﻧتﻰ ﻣتر واﻗﻊ باشد ،ﻣﻮﻗﻌﻴت تﺼﻮﻳر و بزرگﻧﻤاﻳﻰ تﺼﻮﻳر را
پﻴدا ﻧﻤاﻳﻴد .تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ است ﻳا ﻣجازى؟ تﺼﻮﻳر راستﻪ است ﻳا ﻣﻌﻜﻮس؟ با ترسﻴﻢ
دﻳاﮔرام ﻧﺸان دﻫﻴد.
 .4ﻳــﻚ ﻗﻠــﻢ از آﻳﻴﻨــﺔ ﻛروى ﻣﻘﻌــرى بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  11ســاﻧتﻰ ﻣتر ﻗــرار دارد و از
آﻳﻴﻨﻪ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  13.2ســاﻧتﻰ ﻣتر تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ را تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد .ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ و
بزرگﻧﻤاﻳﻰ آﻳﻴﻨﻪ را ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد؟ اﮔر جسﻢ از آﻳﻴﻨﻪ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  27ساﻧتﻰ ﻣتر ﻗرار
ﮔﻴرد ،ﻣحﻞ جدﻳد تﺼﻮﻳر را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد؟ بزرگﻧﻤاﻳﻰ جدﻳد تﺼﻮﻳر را حساب ﻛﻨﻴد؟
تﺼﻮﻳر جدﻳد حﻘﻴﻘﻰ است ﻳا ﻣجازى؟ دﻳاﮔرام (ﻧﻤﻮدار) آنرا رسﻢ ﻧﻤاﻳﻴد؟
 .5تﺼﻮﻳــر ﻳﻚ پﻨســﻞ در ﻋﻘب آﻳﻴﻨــﺔ ﻣحدب بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  23ســاﻧتﻰ ﻣتر از آﻳﻴﻨﻪ
تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰشﻮد و  1.7ساﻧتﻰ ﻣتر ﻃﻮل دارد .اﮔر ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ آﻳﻴﻨﻪ  46ساﻧتﻰ ﻣتر
باشد ،ﻣﻮﻗﻌﻴت و ﻃﻮل پﻨسﻞ و بزرگﻧﻤاﻳﻰ تﺼﻮﻳر را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد؟
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 .6آﻳﻴﻨــﺔ ﻣحدبــﻰ ﻛﻪ داراى ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ  0.25ﻣتر اســت ،تﺼﻮﻳــر ﻣﻮترى را در
ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  0.24ﻣتر و ﻃﻮل  0.08ﻣتر تﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد .بزرگﻧﻤاﻳﻰ تﺼﻮﻳر،
ﻣﻮﻗﻌﻴت و ارتﻔاع ﻣﻮتر را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد .تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ است ﻳا ﻣجازى؟
 .7آﻳﻴﻨﺔ ﻛروى ﻣحدبﻰ داراى شﻌاع اﻧحﻨاى  6ساﻧتﻰ ﻣتر است .اﮔر ﻳﻚ شﻰ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ 10.5
ساﻧتﻰ ﻣتر از آﻳﻴﻨﻪ ﻗرار داشتﻪ باشد ،ﻣﻮﻗﻌﻴت تﺼﻮﻳر و بزرگﻧﻤاﻳﻰ آنرا درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
سـﺆاﻻت ذﻳل را بخواﻧﻴد ،بﻪ ﻫر سﺆال چﻬار ﺟواب داده ﺷده است .ﺟواب
صﺤﻴﺢ آنرا درﻳافت و ﻧﺸاﻧﻰ ﻧﻤاﻳﻴد.
 .1ﻳﻚ دستﻪ شﻌاع ﻧﻮرى بﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازى باﻻى آﻳﻴﻨﺔ ﻣستﻮى ﻣﻰتابد .اﻳﻦ دستﻪ شﻌاع
بﻌد از اﻧﻌﻜاس:
 )aتﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد.

 )bتﺼﻮﻳر ﻣجازى تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد.

 )cتﺼﻮﻳر تﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻰدﻫد.

 )dدو تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ و ﻳﻚ تﺼﻮﻳر ﻣجازى
تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد.

 .2براى اﻳﻦﻛﻪ از ﻳﻚ آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر و ﻳﻚ ﻣﻨبﻊ ﻧﻮرى شــﻌاع ﻣﻮازى تﺸــﻜﻴﻞ بدﻫﻴﻢ.
ﻣﻨبﻊ ﻧﻮرى بﻪ ﻛدام ﻓاﺻﻠﻪ در پﻴش روى آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر ﮔذاشتﻪ شﻮد؟
 )aدر ﻣحراق آﻳﻴﻨﻪ

 )bخارج از ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ آﻳﻴﻨﻪ

 )cدر ﻓاﺻﻠﻪ ﻣحراﻗﻰ آﻳﻴﻨﻪ

 )dدر ﻣرﻛز اﻧحﻨاى آﻳﻴﻨﻪ

 .3تﺼﻮﻳر تﺸﻜﻴﻞ شده تﻮسﻂ آﻳﻴﻨﺔ ﻣستﻮى داراى ﻳﻜﻰ از خﻮاص ذﻳﻞ ﻧﻤﻰباشد:
 )aحﻘﻴﻘﻰ است  )bﻣجازى است  )cجسﻢ با تﺼﻮﻳر ﻣﺸابﻪ ﻣﻰباشد.
 )dﻓاﺻﻠﺔ جسﻢ و تﺼﻮﻳر از آﻳﻴﻨﻪ برابر اﻧد.
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 .4اﮔر اشــﻌﺔ وارده باﻻى آﻳﻴﻨﺔ ﻣســتﻮى با ﻋﻤﻮد باﻻى آﻳﻴﻨﻪ ،زاوﻳﺔ  45oرا تﺸــﻜﻴﻞ
بدﻫد ،اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ ﻛدام زاوﻳﻪ را تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد؟
25o (a

60o (b

90o (d

45o (c

 .5براى درﻳاﻓت ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻳﻚ آﻳﻴﻨﺔ ﻛروى ﻛدام ﻣﻌادﻟﻪ ﺻحﻴح است.
(a

1
q

1 1
=
f P

(b

1 1 1
= +
f P q

(c

1 1 1
= +
P f q

1 1 1
= + (d
q f P

 .6با استﻔاده از شﻜﻞ داده شده سﻮال ﻫاى ذﻳﻞ را جﻮاب دﻫﻴد.

اﻟﻒ) در شﻜﻞ ﻛدام ﻧﻮع آﻳﻴﻨﻪ ﻧﺸان داده شده است؟
 )aﻣستﻮى

 )bﻣحدب

 )cﻣﻘﻌر

 )dﻣحدب و ﻣﻘﻌر

ب) تﻮسﻂ آﻳﻴﻨﻪ ﻛدام ﻧﻮع تﺼﻮﻳر تﺸﻜﻴﻞ شده است؟
 )aﻣجازى راستﻪ و ﻛﻮچﻚ  )bحﻘﻴﻘﻰ ،ﻣﻌﻜﻮس و ﻛﻮچﻚ
 )cﻣجازى ،راستﻪ و بزرگ

 )dحﻘﻴﻘﻰ ،ﻣﻌﻜﻮس و بزرگ
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فصل چﻬارم

اﻧﻜسار
در ﻓﺼﻞ ﮔذشــتﻪ دﻳدﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﻮر در ﻳﻚ ﻣحﻴﻂ شﻔاف بﻪ خﻂ ﻣستﻘﻴﻢ
ﻣﻨتﺸــر ﻣﻰﮔردد؛ ﻫﻢچﻨان با ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﻌﻜاس ﻧﻮر ﻧﻴز آشــﻨا شدﻳﻢ و و اﺿح
ﮔردﻳد ﻛﻪ اﻧﻌﻜاس ﻧﻮر ســبب رؤﻳت اشــﻴا ﻣﻰﮔردد .حال پرسش بﻪوجﻮد
ﻣﻰآﻳــد ﻛــﻪ ﻫر ﮔاه ﻧﻮر از ﻳﻚ ﻣحﻴﻂ شــﻔاف داخﻞ ﻣحﻴﻂ شــﻔاف دﻳﮕر
ﻣﻰشــﻮد ،آﻳا باز ﻫﻢ بﻪ خﻂ ﻣستﻘﻴﻢ اﻧتﺸار ﻣﻰﻛﻨد؟ ﻳﻚ تجربﺔ سادة اﻳﻦ
ﻛار اﻳﻦ است ﻛﻪ شﻤا ﻳﻚ ﻗسﻤت ﻗﻠﻢ پﻨسﻞ را داخﻞ ﮔﻴﻼس ﻣﻤﻠﻮ از آب
ﻧﻤاﻳﻴد .اﮔر اﻳﻦ ﻛار را اﻧجام دﻫﻴد ،چﻪ خﻮاﻫﻴد دﻳد؟
شــﻤا خﻮاﻫﻴد ﮔﻔت ،پﻨسﻞ در آب شﻜســتﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰشﻮد .اﮔر اشﻌﺔ
ﻧﻮرى از ﻫﻮا در ﻳﻚ ﻇرف شﻴﺸﻪﻳﻰ ﻣﻤﻠﻮ از آب بﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮد وارد ﮔردد آﻳا
ﻣسﻴر اشﻌﻪ ﻧﻮرى در آب تﻐﻴﻴر ﻣﻰ ﻛﻨد؟ تﻐﻴﻴر ﻣسﻴر ﻧﻮر بﻪ چﻪ ﻧام ﻳاد شده
و تابﻊ ﻛدام ﻗﻮاﻧﻴﻦ اســت؟ شﻤا رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤان را دﻳده اﻳد .آﻳا سبب تﺸﻜﻴﻞ
آن را ﻣﻰ داﻧﻴد؟
بﻪ اﻳﻦ پرســشﻫا بﻌد از حاﺻﻞ ﻛردن ﻣﻌﻠﻮﻣات در ﻣﻮرد اﻧﻜسار جﻮاب
داده ﻣﻰتﻮاﻧﻴد .در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ با اﻧﻜســار ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﻜســار ،خﻮاص ﻣﻨﺸــﻮر و
ﻋدسﻴﻪ ﻫا و ﻫﻢ چﻨان ساختﻤان و خﻮاص آﻻت اپتﻴﻜﻰ آشﻨا خﻮاﻫﻴد شد.
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 :4-1اﻧﻜسار چﻴست؟
زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﻠﻢ پﻨسﻞ را داخﻞ آب ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،شﻜستﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰشﻮد .چرا؟ بﻪ خاﻃر تﻮﺿﻴح اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌاﻟﻴتﻰ را اﻧجام ﻣﻰدﻫﻴﻢ.
در بﻴﻦ ﻳﻚ ﻇرف خاﻟﻰ ﻳﻚ ســﻜﻪ را بﮕذارﻳد و آن را از اﻣتداد ﻛﻨار ﻇرف ﻃﻮر ﻣثال از ﻧﻘﻄﺔ
 oبﻨﮕرﻳد .شﻤا سﻜﻪ را ﻧخﻮاﻫﻴد دﻳد؛ وﻟﻰ اﮔر اﻧدﻛﻰ سرخﻮد را باﻻ ﻧﻤاﻳﻴد سﻜﻪ را دﻳده ﻣﻰتﻮاﻧﻴد.
ﻋﻮض اﻳﻦﻛﻪ سر خﻮد را باﻻﻛﻨﻴد از دوست خﻮد بخﻮاﻫﻴد در ﻇرف بﻪ آﻫست ﻪﮔﻰ آب برﻳزد .دراﻳﻦ
حاﻟت شﻤا ﻣﻰتﻮاﻧﻴد سﻜﻪ را ببﻴﻨﻴد .ﻋﻠت دﻳدن سﻜﻪ اﻳﻦ است ﻛﻪ شﻌاع سﻜﻪ حﻴﻦ ﻋبﻮر از آب بﻪ
ﻫﻮا اﻧﻜسار ﻣﻰﻧﻤاﻳد و سﻜﻪ ﻋﻮض ﻧﻘﻄﺔ  Aدر ﻧﻘﻄﺔ  Bدﻳده ﻣﻰشﻮد .شﻜﻞ ()4-1

آب
B

A

شﻜﻞ ( )4-1ﻣﺸاﻫدة سﻜﻪ در آب
ﻓعاﻟﻴت

ﻫدف :شﻨاخت اﻧﻜسار
ﻣواد ﻣورد ﺿﺮورت
ﻛاﻏذ ﻣﻘﻮا ،ﻗﻴچﻰ ،تختﺔ چﻮبﻰ ،پرﻛار ،پﻨسﻞ ،خﻂ ﻛش
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ﻃرزاﻟﻌﻤل
 .1در ﻛاﻏذ ﻣﻘﻮا ،داﻳرهﻳﻰ با شﻌاع  5ساﻧتﻰ ﻣتر رسﻢ ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2در داﻳره دو خﻂ ﻣســتﻘﻴﻢ را ﻃﻮرى رســﻢ ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ در ﻧﻘﻄﺔ Oﻳﻜﻰ باﻻى دﻳﮕر
ﻋﻤﻮد باشﻨد و بﻪ اﻳﻦ تربﻴب داﻳره را بﻪ چﻬار حﺼﺔ ﻣساوى تﻘسﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻴد.
.3داﻳره را باﻻى تختﻪ چﻮبﻰ ﻧﺼب ﻧﻤاﻳﻴد.
 .4تختﻪ را ﻃﻮرى داخﻞ آب ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ ﻧﺼﻒ داﻳره داخﻞ آب و ﻧﺼﻒ دﻳﮕر آن خارج
ازآب باشد.
 .5در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﺔ اختﻴارى (ﻣث ً
ﻼ  )Aﻣحﻴﻂ ﻧﺼﻒ داﻳره ﻛﻪ داخﻞ آب است ﻳﻚ سﻨجاق را
داخﻞ ﻧﻤاﻳﻴد.
 .6ﻳﻚ سﻨجاق را در ﻣرﻛز داﻳره ( )Oداخﻞ ﻧﻤاﻳﻴد.
 .7ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻰ را در ﻣحﻴﻂ ﻧﺼﻒ داﻳره ﻳﻰ ﻛﻪ خارج از آب است اﻧتخاب ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ با ﻧﻘاط
 Aو  Oدر ﻳﻚ خﻂ ﻣستﻘﻴﻢ دﻳده شﻮد .اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ (' )Aرا با سﻨجاق ﻧﺸاﻧﻰ ﻛﻨﻴد.
 .8تختﻪ را از آب بﻴرون ﻧﻤاﻳﻴد.
 .9ﻧﻘﻄﺔ  A، Oو ' Aرا با ﻫﻢ وﺻﻞ ﻧﻤاﻳﻴد .دراﻳﻦ حاﻟت خﻮاﻫﻴد دﻳدﻛﻪ ســﻨجاقﻫا
در باﻻى ﻳﻚ خﻂ ﻣستﻘﻴﻢ واﻗﻊ ﻧﻴستﻨد (شﻜﻞ.)4-2
از ﻓﻌاﻟﻴت ﻧتﻴجﻪ ﮔرﻓتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ:
ﻫر ﮔاه ﻧﻮر ازﻳﻚ ﻣحﻴﻂ شــﻔاف (آب) بﻪﺻﻮرت ﻣاﻳﻞ داخﻞ ﻣحﻴﻂ شﻔاف دﻳﮕر (ﻫﻮا)
ﮔردد ،ﻣسﻴر آن تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
اﻳﻦ تﻐﻴﻴر ﻣسﻴر بﻪ ﻧام اﻧﻜسار ﻧﻮر ﻳاد ﻣﻰشﻮد (شﻜﻞ)4-3
ﻫﻮا
ﻫﻮا
اوﺑﻪ
آب
شﻜﻞ ()4-3
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شﻜﻞ ()4-2

در ﻓﻌاﻟﻴت ﻓﻮق اشﻌﺔ ﻧﻮرى از آب (ﻧﻘﻄﺔ  )Aداخﻞ ﻫﻮا ﻣﻰﮔردد .اشﻌﺔ  AOرا اشﻌﺔ
وارده و اشﻌﺔ  OAرا اشﻌﺔ ﻣﻨﻜسره ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
خﻂ ﻋﻤﻮد  NNباﻻى سﻄح جداﻳﻰ دو ﻣحﻴﻂ شﻔاف را بﻪﻧام خﻂ ﻧارﻣﻞ ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
زاوﻳﻪ بﻴﻦ ﻧارﻣﻞ و شــﻌاع وارده را بﻪﻧام زاوﻳﺔ وارده ( ̂ ) iو زاوﻳﻪ بﻴﻦ اشﻌﺔ ﻣﻨﻜسره و خﻂ
ﻧارﻣﻞ را زاوﻳﺔ ﻣﻨﻜســره ( ̂ ) rﻣﻰﻧاﻣﻨد .زاوﻳﻪ ̂ Dﻣﻘدار اﻧحراف اشــﻌﺔ ﻣﻨﻜسره را از ﻣسﻴر
اوﻟﻰ اش ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد.
زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻧﻮر از ﻳﻚ ﻣحﻴﻂ شــﻔاف داخﻞ ﻣحﻴﻂ شﻔاف دﻳﮕر ﻣﻰشﻮد ،بﻴﻦ زاوﻳﺔ وارده و
زاوﻳﻪ ﻣﻨﻜسره چﮕﻮﻧﻪ رابﻄﻪ وجﻮد دارد؟ ﻧسبت ساﻳﻦﻫاى زاوﻳﺔ وارده و زاوﻳﺔ ﻣﻨﻜسره بﻪ چﻪ
ﻧام ﻳاد ﻣﻰشﻮد؟ براى درﻳاﻓت جﻮابات بﻪ اﻳﻦ پرسشﻫا ﻓﻌاﻟﻴت ذﻳﻞ را اﻧجام ﻣﻰدﻫﻴﻢ.
ﺿرﻳﺐ اﻧﻜسار و ﻗاﻧون سﻨل
ﺿرﻳب اﻧﻜســار ﻧﻘش ﻣﻬﻤﻰ در آﻻت اپتﻴﻜﻰ (ﻧﻮرى) دارد .ﺿرﻳب اﻧﻜســار ﻳﻚ ﻣحﻴﻂ
ﻋبارت از ﻧسبت سرﻋت ﻧﻮر در خﻸ ( )cبر سرﻋت ﻧﻮر در ﻣحﻴﻂ ( )vاست ،ﻳﻌﻨﻰ:
سرﻋت ﻧﻮر در خﻸ
c
= ﺿرﻳب اﻧﻜسار ﻣﻄﻠﻖ ﻣحﻴﻂ
=n
ﻳا
v
سرﻋت ﻧﻮر در ﻣحﻴﻂ
زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻧﻮر از ﻳﻚ ﻣحﻴﻂ وارد ﻣحﻴﻂ دﻳﮕر ﻣﻰ شﻮد سرﻋت آن تﻐﻴﻴر ﻧﻤﻮده و از ﻣسﻴر
اوﻟﻰ اش اﻧحراف ﻣﻰﻛﻨد .تجربﻪ ﻧﺸان داده ﻛﻪ تﻐﻴﻴر در زاوﻳﺔ وارده ( ̂ ) iباﻋث تﻐﻴﻴر زاوﻳﺔ
ﻣﻨﻜسره ) ̂ (rﻣﻰﮔردد ،ﻳﻌﻨﻰ با زﻳاد شدن زاوﻳﺔ وارده ،زاوﻳﺔ ﻣﻨﻜسره ﻧﻴز زﻳاد شده و با ﻛﻢ
شدن زاوﻳﺔ وارده ،زاوﻳﺔ ﻣﻨﻜسره ﻛﻢ ﻣﻰ شﻮد .در سال  1620م .ساﻳﻨس دان ﻫاﻟﻨدى بﻪ ﻧام
سﻨﻞ ،رابﻄﻪ بﻴﻦ زواﻳاى وارده و ﻣﻨﻜسره را ﻃﻮر ذﻳﻞ درﻳاﻓت ﻧﻤﻮد.
وى در ﻳﻚ ﻓﻌاﻟﻴت ،ﻧﻮر را از ﻳﻚ ﻣحﻴﻂ شــﻔاف رﻗﻴﻖ ﻣاﻧﻨد ﻫﻮا داخﻞ ﻣحﻴﻂ شــﻔاف
ﻏﻠﻴﻆ ﻣاﻧﻨد شﻴﺸﻪ ﻧﻤﻮد .زواﻳاى وارده و ﻣﻨﻜسره را در حاﻻت ﻣختﻠﻒ اﻧدازه ﮔﻴرى ﻧﻤﻮد.
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2,1

دﻳده ﻣﻰشــﻮد ﻛﻪ با بزرگ شــدن زاوﻳﺔ وارده ،زاوﻳﺔ ﻣﻨﻜســرة ﻧﻴز بزرگ ﻣﻰشــﻮد،
n
ﻣﮕر =  sin iدرﻫﻤﻪ حاﻻت ثابت باﻗﻰ ﻣﻰﻣاﻧد .اﻳﻦ ﻗﻴﻤت ثابت را بﻪﻧام ﺿرﻳب اﻧﻜسار ﻣحﻴﻂ
=n
sin r n
دوم ﻧسبت بﻪ ﻣحﻴﻂ اول ﻳاد ﻣﻰﻛﻨﻨد و آنرا چﻨﻴﻦ ﻣﻰﻧﻮﻳسﻨد.
2

1

n2
= n2,1
n1

=

sin i

sin r

اﻳﻦ ﻧسبت ،ﺿرﻳب اﻧﻜسار ﻧسبﻰ بﻴﻦ دو ﻣحﻴﻂ را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد و بﻪ ﻧام ﻗاﻧﻮن سﻨﻞ
ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
رابﻄﺔ ﻓﻮق را ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻃﻮر ذﻳﻞ ﻧﻴز بﻨﻮﻳسﻴﻢn1 sin i = n2 sin r :
تجارب ﻧﺸــان داده است ﻛﻪ ﺿرﻳب اﻧﻜسار شﻴﺸﻪ ﻧسبت بﻪ ﻫﻮا  n2,1 = 1,5است .ﻫر
ﮔاه ﻧﻮر از شﻴﺸﻪ داخﻞ ﻫﻮا ﮔردد ،در اﻳﻦ حاﻟت sin r = 1 = n :ﻳﻌﻨﻰ دراﻳﻦ ﺻﻮرت
1,2
 iزاوﻳﺔ وارده و  rزاوﻳﺔ ﻣﻨﻜسره خﻮاﻫد بﻮد.
sin i n2,1
بــراى ثبﻮت ﻗاﻧﻮن ســﻨﻞ ﻓرض ﻣﻰﻛﻨﻴــﻢ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻟحﻈﻪ ،اشــﻌﺔ اوﻟﻰ ( )1ﻣﻄابﻖ
شــﻜﻞ( )4-5باﻻى ســﻄح جداﻳﻰ دو ﻣحﻴﻂ در ﻧﻘﻄﺔ ( )Aوارد ﻣﻰشــﻮد .ﻟحﻈﻪﻳﻰ بﻌد
اشــﻌﺔ دوﻣﻰ( )2باﻻى سﻄح در ﻧﻘﻄﺔ  Cوارد ﻣﻰشﻮد .در اﻳﻦ ﻣدت اشﻌﺔ وارده در ﻧﻘﻄﺔ
( )Aبﻪ ﻣسﻴر ( )Dاﻧﻜسار ﻣﻰﻛﻨد.
در ﻫﻤﻴﻦ ﻣدت اشﻌﺔ دوﻣﻰ( )2از ﻧﻘﻄﺔ ( )Bﮔذشتﻪ و بﻪ ﻣسﻴر ( )Cحرﻛت ﻣﻰﻛﻨد.
بﻪ اﻳﻦ اســاس اﻳﻦ دو شــﻌاع در دو ﻣحﻴﻂ ﻣختﻠﻒ حرﻛت ﻧﻤﻮده ،ﻓﻮاﺻﻞ ﻣختﻠﻒ را ﻃﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻨد .اشﻌﺔ ﻛﻪ در ﻧﻘﻄﺔ ( )Aوارد ﮔردﻳده ،ﻓاﺻﻠﺔ )  ( AD = V2 . tرا ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨد .در
اﻳﻦ جا )  (V2سرﻋت اشﻌﻪ در ﻣحﻴﻂ دوم است .ﻓاﺻﻠﻪﻳﻰ ﻛﻪ اشﻌﺔ ( )2در ﻣحﻴﻂ اول از
ﻧﻘﻄﺔ ( )Bتا ﻧﻘﻄﺔ( )Cﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨد )  ( BC = V1 . tاست ﻛﻪ در اﻳﻦ جا  V1سرﻋت اشﻌﻪ
در ﻣحﻴﻂ اول است.
از ﻣثﻠثﻫاى  A B Cو  A D Cدرﻳاﻓت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ:
و
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BC V1 t
=
) .... ( I
AC
AC

=

AD V1 t
=
) .... ( II
AC
AC

=

1

2

sin
sin

ﻫر ﮔاه ﻣﻌادﻟﺔ ( )Iرا بﻪ ﻣﻌادﻟﺔ ( )IIتﻘسﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻴﻢ حاﺻﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ:
V1
=n
V2

C
چﻮن ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ:
V
C
C
= V2
ﻛﻪ V1 = :و
n1
n2

=

=

1
2

v1
v2

سرعﺖ ﻧﻮر در خﻼ
سرعﺖ ﻧﻮر در ﻣحﻴﻂ

sin
sin

=  nاســت ،پس ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ

بﻪ اﻳﻦ اساس:
C / n1 n 2
=
C / n 2 n1
2

= n 2 sin

=

1
2

1

sin
sin

n1 sin

و اﻳﻦ رابﻄﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻤان ﻗاﻧﻮن سﻨﻞ
براى اﻧﻜسار است ﻛﻪ آن را ﻗب ً
ﻼ
ﻣﻌرﻓﻰ ﻧﻤﻮدﻳﻢ.
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مﺜالﻫا
 - 1اشﻌﺔ ﻧﻮرى ﻛﻪ داراى ﻃﻮل ﻣﻮج (ﻧاﻧﻮﻣتر  ) 550nmباشد در ﻫﻮا حرﻛت ﻛرده و باﻻى
ﻳﻚ ﻣادة شﻔاف ﺿخﻴﻢ وارد ﻣﻰﮔردد .اشﻌﺔ وارده با ﻧارﻣﻞ زاوﻳﺔ  40°.0را تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد و
اشﻌﺔ ﻣﻨﻜسره با ﻧارﻣﻞ زاوﻳﺔ  26°.0را ﻣﻰسازد ،در اﻳﻦ حاﻟت ﺿرﻳب اﻧﻜسار ﻣاده را درﻳاﻓت
ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣل :با استﻔاده از ﻗاﻧﻮن سﻨﻞ و با در ﻧﻈرداشت اﻳﻦﻛﻪ در ﻫﻮا  n = 1.00ﻣﻰباشد دارﻳﻢ ﻛﻪ:
2

= n2 sin

1

n1 sin

n1 sin 1
sin 40°.0
)= (1.00
sin 2
sin 26°.0

= n2

0.643
= 1.47
0.438

= = n2

ضرﻳﺐ اﻧﻜسار ﻣاده
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 - 2اشﻌﺔ ﻧﻮرى ﻛﻪ داراى ﻃﻮل ﻣﻮج  589 nmاست در ﻫﻮا حرﻛت ﻛرده و باﻻى ﻳﻚ
شﻴﺸﺔ ﺿخﻴﻢ وارد ﻣﻰﮔردد ﻃﻮرى ﻛﻪ با ﻧارﻣﻞ زاوﻳﺔ  30°.0را تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد ،در اﻳﻦ
ﺻﻮرت زاوﻳﺔ اﻧﻜسار را درشﻴﺸﻪ درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد؟
ﺣل :از ﻗاﻧﻮن سﻨﻞ براى اﻧﻜسار حاﺻﻞ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ:

1

n1
sin
n2

=

2

sin

چﻮن براى ﻫﻮا n1 = 1 ،و براى شﻴﺸﻪ  n2 = 1.52است ،پس
)(1.00
sin 30° = 0.329
)(1.52

=

2

sin

اﻳﻦ زاوﻳﻪ ﻧسبت بﻪ زاوﻳﺔ وارده ﻛﻮچﻜتر است ،ﻳﻌﻨﻰ اشﻌﺔ ﻣﻨﻜسره بﻪ ﻧارﻣﻞ ﻧزدﻳﻚ ﻣﻰشﻮد.

 :4-1-1ﻗواﻧﻴﻦ اﻧﻜسار
ﻣطاﻟعات تجربﻮى ﺟﻬﺖ ﻫاى شعاعﻫاى وارده و ﻣﻨﻜسرة ﻧﻮرى ﻧتاﻳﺞ ذﻳﻞ را بﻪ دﻧﺒال دارد:
 .1شعاع وارده ،خﻂ ﻧارﻣﻞ و شعاع ﻣﻨﻜسره در ﻳﻚ ﻣستﻮى واﻗﻊ اﻧد.
 .2براى شعاعﻰ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻣحﻴﻂ شﻔاف)ﻫﻮا( وارد ﻣحﻴﻂ شﻔاف دﻳﮕر)آب(ﻣﻰﮔردد،
ﻧسﺒﺖ ساﻳﻦ زاوﻳﺔ وارده ) ̂ (sin iبر ساﻳﻦ زاوﻳﻪ ﻣﻨﻜسره ) ̂ (sin rﻳﻚ ﻣﻘدار ﺛابﺖ اسﺖ .اﻳﻦ
ﻣﻘدار ﺛابﺖ را ضرﻳﺐ اﻧﻜسار ﻣحﻴﻂ اول ﻧسﺒﺖ بﻪ ﻣحﻴﻂ دوم ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد و آنرا تﻮسﻂ ﺣرف
 nﻧشان ﻣﻰدﻫﻨد .ضرﻳﺐ اﻧﻜسار  nتابﻊ ﻧﻮعﻴﺖ ﻫر دو ﻣحﻴﻂﻫاﻳﻰ اسﺖ ﻛﻪ ﻧﻮر از ﻳﻜﻰ آن
وارد دﻳﮕرى ﻣﻰشﻮد .ضرﻳﺐ اﻧﻜسار ﻳﻚ ﻣحﻴﻂ را ﻧسﺒﺖ بﻪ خﻼ )ﻳا بﻪصﻮرت تﻘرﻳﺒﻰ ﻫﻮا(
بﻪﻧام ضرﻳﺐ اﻧﻜسار ﻣطﻠﻘﻪ ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،ﻳعﻨﻰ:
)ضرﻳﺐ اﻧﻜسار ﻣطﻠﻘﺔ ﻣحﻴﻂ( )= n.......(1

درﻫﻮا

sin i

در ﻣحﻴﻂ شﻔاف

sin r

ﻣﺜﺎل
شعاع ﻧﻮرى ﻣطابﻖ شﻜﻞ ذﻳﻞ با زاوﻳﺔ  300ﻧسﺒﺖ بﻪ افﻖ ،باﻻى سطﺢ آب وارد ﻣﻰﮔردد.
اﮔر ضرﻳﺐ اﻧﻜسار آب  1.33باشد ،زاوﻳﺔ اﻧﻜسار را ﻣحاسﺒﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
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ﺣﻞ :ﻣطابﻖ بﻪ شﻜﻞ i = 60o ،اسﺖ.
با استﻔاده از ﻗاﻧﻮن اﻧﻜسار ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
sin i
sin 60 o
=n
= 1.33
sin r
sin r
sin 60 0.86
=
= 0.65
= sin r
1.33 1.33
r̂ = 40.5o

شﻜﻞ ﻟﻴﺰر

ﻫﻮا

آب

شﻜﻞ ()4-6

ﻓعاﻟﻴت

ﻫرﮔاه ﻧﻮر از آب با ﺿرﻳب اﻧﻜســار  n1وارد ﻫﻮا ﻛﻪ ﺿرﻳب اﻧﻜســار آن  n2است ﮔردد،
درحاﻟﻰﻛﻪ  n1 > n2باشد ،رابﻄﺔ ( )1را چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ؟

ﻋﻤق ﻇﺎﻫﺮى و واﻗﻌﻰ
در شﻜﻞ ذﻳﻞ آﻳا خرس ،ﻣاﻫﻰ را در ﻣحﻞ ﺣﻘﻴﻘﻰ اش در آب ﻣﻰبﻴﻨد؟
و ﻫﻢچﻨان آﻳا ﻣاﻫﻰ ﻛﻪ در آب اسﺖ خرس را در ﻣحﻞ ﺣﻘﻴﻘﻰ اش ﻣﻰبﻴﻨد؟

) (aبراى خرسﻰ ﻛﻪ باﻻى ﻳﻚ پاﻳﻪ ﻗرار
دارد ﻳﻚ ﻣاﻫﻰ در آب ﻧسﺒﺖ بﻪ ﻣحﻞ ﺣﻘﻴﻘﻰ
آن ﻧﺰدﻳﻚ بﻪ سطﺢ آب ﻣعﻠﻮم ﻣﻰشﻮد.

) (bبراى ﻣاﻫﻰ در آب ،خرسﻰ ﻛﻪ باﻻى
پاﻳﻪ ﻣﻮﻗعﻴﺖ دارد ﻧسﺒﺖ بﻪ سطﺢ آب بﻪ فاصﻠﺔ
بﻴشتر ﻣعﻠﻮم ﻣﻰشﻮد.

ﺷکﻞ ()4-7
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ﻃﻮرىﻛﻪ درشﻜﻞ دﻳده ﻣﻰشﻮد ،ﻣاﻫﻰ براى خرس از ﻣحﻞ واﻗعﻰ آن بﻠﻨد تر ،ﻳعﻨﻰ
ﻧﺰدﻳﻚ بﻪ سطﺢ آب ﻣعﻠﻮم ﻣﻰشﻮد و خرس براى ﻣاﻫﻰ از ﻣحﻞ واﻗعﻰ آن بﻪ فاصﻠﺔ بﻴشتر،
ﻳعﻨﻰ دور تر از سطﺢ آب دﻳده ﻣﻰشﻮد .شﻤا ﻣﻰداﻧﻴد زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻧﻮر از ﻳﻚ ﻣحﻴﻂ شﻔاف وارد
ﻣحﻴﻂ شﻔاف دﻳﮕر ﻣﻰﮔردد ،در سطﺢ ﻣشترك دو ﻣحﻴﻂ اﻧﻜسار ﻣﻰﻧﻤاﻳد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ سﺒﺐ
اسﺖ ﻛﻪ ﻣاﻫﻰ تﻮسﻂ خرس بﻠﻨدتر و خرس تﻮسﻂ ﻣاﻫﻰ دورتر دﻳده ﻣﻰشﻮد.
ﻓعاﻟﻴت

با ترسﻴﻢ دو شﻌاع از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺸان دﻫﻴدﻛﻪ چرا ﻣاﻫﻰ تﻮسﻂ خرس ﻧزدﻳﻚ بﻪ سﻄح
آب و خرس تﻮسﻂ ﻣاﻫﻰ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ بﻴﺸتر ،ﻳﻌﻨﻰ دورتر از سﻄح آب دﻳده ﻣﻰشﻮد.
در شــﻜﻞ( )4-8ﻣﻮﻗﻌﻴت ﻳﻚ ســﻜﻪ در ﻇرف ﻣﻤﻠﻮ از آب
ﻧﺸان داده شده است.
دو شــﻌاع را از ﻧﻘﻄﺔ  Oﻛﻪ بﻪ ســﻄح آب وارد ﻣﻰشــﻮد
رســﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ .اشﻌﺔ  OAبدون اﻧﻜسار داخﻞ ﻫﻮا ﻣﻰﮔردد.
ﻣﮕر اشﻌﺔ  OBدر ســﻄح جداﻳﻰ دو ﻣحﻴﻂ اﻧﻜسار ﻧﻤﻮده و از
ﻋﻤﻮد باﻻى سﻄح آب ﻓاﺻﻠﻪ ﻣﻰﮔﻴرد ﻳﻌﻨﻰ  . r > iبا استﻔاده
از ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﻜســار و با در ﻧﻈرداشــت زواﻳاى وارده و ﻣﻨﻜسره
ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
sin î 1
= ..........I
n

̂sin r

با تﻮﺟﻪ بﻪ شﻜﻞ و خﺼﻮصﻴات زواﻳاى ﻣتﻮافﻘﻪ و ﻣتﺒادﻟﻪ
واضﺢ ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ زاوﻳﺔ  AOBﻣساوى بﻪ زاوﻳﺔ واردة  iو
زاوﻳﺔ  AO Bبا زاوﻳﺔﻣﻨﻜسره ̂ rﻣساوى ﻣﻰباشد.
بﻪ اساس تعرﻳف ساﻳﻦ در ﻣﺜﻠﺚﻫاى ﻗاﻳﻢ اﻟﺰوﻳﺔ  AOBو
 AO Bﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
AB
O' B
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= ̂sin r

AB
OB

= ̂sin i

شﻜﻞ ( )4-8دﻳدن سﻜﻪ در ﻳﻚ
سﻄﻞ پر از آب

در ﻧتﻴجﻪ دارﻳﻢ ﻛﻪ:

sin î O' B
=
sin r̂ OB

اﮔر زاوﻳﺔ ﻣﻨﻜسرة  rبﻪ اﻧدازة ﻛافﻰ ﻛﻮچﻚ باشد ،ﻳعﻨﻰ بتﻮاﻧﻴﻢ بﻪ سﻜﻪ ﻃﻮر عﻤﻮدى
بﺒﻴﻨﻴﻢ ،پﺲ  O' B = O' Aو  OB = OAﻣﻰباشد.
از اﻳﻦ ﺟا دارﻳﻢ ﻛﻪ :

sin î O' A
=
sin r̂ OA

با در ﻧﻈر داشﺖ رابطﺔ) (1ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
O' A 1
=
OA n

پﺲ:
و ﻳا
مثال:

 = O' A = OAعﻤﻖ ﻇاﻫرى
n

عﻤﻖ واﻗعﻰ
)..........(2
= عﻤﻖ ﻇاﻫرى
ضرﻳﺐ اﻧﻜسار ﻣحﻴﻂ شﻔاف

عﻤﻖ ﻇاﻫرى ﻳﻚ ﺣﻮض  1.5mﻣتر اسﺖ .اﮔر ضرﻳﺐ اﻧﻜسار آب  1.3باشد ،عﻤﻖ واﻗعﻰ
ﺣﻮض را ﻣحاسﺒﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
OA
ﺣﻞ:
n
OA
= 1. 5
1.3
OA = 1.95m
در اﻳﻦ ﺟا  O Aعﻤﻖ ﻇاﻫرى و  OAعﻤﻖ واﻗعﻰ ﺣﻮض ﻣﻰباشد.
= O' A

ﻓعاﻟﻴت

رابﻄﻪ ( )2را براى حاﻟتﻰ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ ﻣﺸاﻫد در ﻣحﻴﻂ ﻏﻠﻴﻆ (آب) با ﺿرﻳب اﻧﻜسار
 nﻗرار داشتﻪ و جسﻤﻰ را در ﻣحﻴﻂ رﻗﻴﻖ (ﻫﻮا) ﻣﺸاﻫده ﻣﻰﻛﻨد.
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.4-1-2ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻮر در ﻳﻚ تﻴﻐﺔ ﻣﺘﻮازى اﻟﺴﻄﻮح
تﻴﻐﺔ ﻣتﻮازى اﻟسطﻮح عﺒارت از ﻣحﻴﻂ شﻔافﻰ اسﺖ ﻛﻪ داراى دو دﻳﻮپتر ﻣﻮازى باشد؛
ﻣاﻧﻨد شﻴشﻪ ضﺨﻴﻢ .دﻳﻮپتر سطﺢ ﺟداﻳﻰ دو ﻣحﻴﻂ شﻔاف را ﮔﻮﻳﻨد .ﻳﻚ تﻴﻐﺔ ﻣتﻮازى
اﻟسطﻮح با ضرﻳﺐ اﻧﻜسار  n 2در ﻣحﻴطﻰ با ضرﻳﺐ اﻧﻜسار  n1ﻗرار دارد .زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻧﻮر از تﻴﻐﻪ
عﺒﻮر ﻣﻰ ﻛﻨد دوبار اﻧﻜسار ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻣاﻧﻨد شﻜﻞ ) .(4-9اﻧﻜسار اول زﻣاﻧﻰ رخ ﻣﻰ دﻫد ﻛﻪ
ﻧﻮر داخﻞ تﻴﻐﻪ ﻣﻰ ﮔردد و اﻧﻜسار دوم در ﻫﻨﮕام خارج شدن ﻧﻮر از تﻴﻐﻪ واﻗﻊ ﻣﻰ شﻮد.

شﻜﻞ ) (4-9اﻧﻜسار ﻧﻮر در
تﻴﻐﺔ ﻣتﻮازى اﻟسطﻮح

ﻓعاﻟﻴت

ﻣﻮاد ﻣﻮرد ضرورت
ﻳﻚ تﻴﻐﻪ)ﻣتﻮازى اﻟسطﻮح( ،ﻣﻨﺒﻊ تﻮﻟﻴد ﻛﻨﻨدة ﻳﻚ اشعﺔ بارﻳﻚ ﻧﻮر ،ﻣﻘﻮا ،خﻂ ﻛش،
پﻨسﻞ و پﻨسﻞ پاك
ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ
 .1ﻣطابﻖ شﻜﻞ ذﻳﻞ ) (4-10aﻳﻚ تﻴﻐﺔ ﻣتﻮازى اﻟسطﻮح را باﻻى ﻣﻘﻮا بﮕﺬارﻳد و
ﻳﻚ اشعﺔ بارﻳﻚ ﻧﻮر را ﻃﻮرى باﻻى اﻳﻦ تﻴﻐﺔ ﻣتﻮازى اﻟسطﻮح وارد ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ ﻣسﻴر ﻧﻮر
باﻻى ﻣﻘﻮا دﻳده شﻮد .ﻣسﻴر ﻧﻮر واردة  SIرا باﻻى اﻳﻦ ﻣحﻴﻂ شﻔاف و ﻣسﻴر ﻧﻮر خروﺟﻰ
از اﻳﻦ ﻣحﻴﻂ را رسﻢ ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2ﻧﻮر وارده باﻻى شﻴشﻪ و ﻧﻮر خروﺟﻰ از شﻴشﻪ ﻧسﺒﺖ بﻪ ﻫﻢ چﮕﻮﻧﻪ اﻧد؟
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I

شﻜﻞ ( )4-10aﻳﻚ
تﻴﻐﺔ ﻣتﻮازى اﻟسﻄﻮح

در ﻧتﻴجﺔ ترسﻴﻢ ،شﻤا خﻮاﻫﻴد دﻳد ﻛﻪ شعاع خروﺟﻰ از تﻴﻐﺔ ﻣتﻮازىاﻟسطﻮح ﻧسﺒﺖ
بﻪ شعاع وارده بﻪ بﻪ ﻳﻚ فاصﻠﻪ تﻐﻴﻴر ﻣﻜان ﻧﻤﻮده اسﺖ )ﻟﻐﺰﻳده اسﺖ( .فﻮرﻣﻮل ﻣربﻮط
بﻪ اﻳﻦ تﻐﻴﻴر ﻣﻜان را پﻴدا ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
براى اﻳﻦ ﻣﻘﺼد اشعﺔ ﻧﻮرى را در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ ﻛﻪ ﻣطابﻖ شﻜﻞ ) (4-10aاز ﻣحﻴﻂ 1با ضرﻳﺐ
اﻧﻜسار n1بﻪ ﻣحﻴﻂ  2ﻛﻪ داراى ضﺨاﻣﺖ  eو ضرﻳﺐ اﻧﻜسار  n2اسﺖ وارد ﻣﻰﮔردد.
براى اﻧﻜسار اول با استﻔاده از ﻗاﻧﻮن سﻨﻞ ﻣﻰ تﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
n1
)sin 1...............(1
n2

=

2

sin

e

d

ﺷﮑﻞ )(4-10bتﻴﻐﻪ ﻣتﻮازى اﻟسطﻮح شعاع خروﺟﻰ را با ﻳﻚ ﻟﻐﺰش ﻧسﺒﺖ بﻪ شعاع ورودى و ﻣﻮازى با آن اﻧﻜسار ﻣﻰ دﻫد.
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ﻫﻢچﻨان براى اﻧﻜسار دوم اشعﻪ ﻣﻰ تﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ :
n2
)sin 2 ...................(2
n1

با وضﻊ ﻛردن ﻗﻴﻤﺖ
1

2

=

3

sin

 sinاز ﻣعادﻟﺔ) (1در ﻣعادﻟﺔ ) (2ﺣاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ :

= sin

3

sin

n2 n1
( sin 1 ) = sin
n1 n2

1

=

3

sin

بﻨابر اﻳﻦ  3 = 1ﻣﻰباشد و تﻴﻐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻮر را تﻐﻴﻴر ﻧﻤﻰدﻫد .ﻣﮕر ﻧﻮر خروﺟﻰ از آن با ﻧﻮر
وارده ﻣﻮازى و بﻪ فاصﻠﺔ  dتﻐﻴﻴر ﻣﻜان ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،چﻨانچﻪ در شﻜﻞ) (4-10bﻧشان داده شده
اسﺖ .اﮔر ضﺨاﻣﺖ تﻴﻐﻪ دو برابر ﮔردد ،ﻛدام تﻐﻴﻴر بﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳد؟
آﻳا فاصﻠﺔ تﻐﻴﻴر ﻣﻜان بﻴﻦ اشعﺔ خروﺟﻰ و وارده ﻧﻴﺰ دو برابر ﻣﻰشﻮد؟
براى ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع رابطﻪ بﻴﻦ ضﺨاﻣﺖ تﻴﻐﻪ و تﻐﻴﻴر ﻣﻜان اشعﻪ ﻧﻮرى را ﻣطاﻟعﻪ
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ .در شﻜﻞ  Eﻣﺜﻠﺚ  K L Mﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ :
e
KM

=

KL
KM

=

2

cos

ﻫﻢ چﻨان از ﻣﺜﻠﺚ  K M Hدارﻳﻢ ﻛﻪ:
d
KM

=

MH
KM

=)

1

2

(sin

از ترﻛﻴﺐ اﻳﻦ دو ﻣعادﻟﻪ ﺣاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ:
d
e
)

2
2

=

)

2
2

sin( 1
cos

sin( 1
d=e
cos

درﺟﺔ زاوﻳﺔ واردة داده شدة  1و زاوﻳﺔ ﻣﻨﻜسرة  2تﻨﻬا تﻮسﻂ ضرﻳﺐ اﻧﻜسار تعﻴﻴﻦ
ﻣﻰﮔردد ،بﻨابرﻳﻦ فاصﻠﺔ تﻐﻴﻴر ﻣﻜان )  (dﻣتﻨاسﺐ با  eﻣﻰباشد .اﮔر ضﺨاﻣﺖ تﻴﻐﻪ دو برابر
شﻮد ،تﻐﻴﻴر ﻣﻜان اشعﻪ ﻧﻴﺰ دو برابر ﻣﻰشﻮد.
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ﻣﺜال ﻫا
 1ﻧﻮر از ﻫﻮا با زاوﻳﻪ  60درﺟﻪ ﻧسﺒﺖ بﻪ ﻧارﻣﻞ باﻻى تﻴﻐﺔ ﻣتﻮازى اﻟسطﻮح وارد ﻣﻰ ﮔردد.
اﮔر ضرﻳﺐ اﻧﻜسار تﻴﻐﺔ  1.5باشد ،زاوﻳﺔ ﻣﻨﻜسره و زاوﻳﺔ شعاع خروﺟﻰ را درﻳابﻴد.
2

= n 2 Sin

2

1 Sin 60 = 1.5 Sin

1

= 60 o

n 1 Sin

n1 = 1

o

3
3

=

2

Sin

= 35.2 o

چﻮن ﻣﻰ داﻧﻴﻢ

3

=

1

n 2 = 1.5

3
= 1.5 Sin
2

2

2

= 60 o

اسﺖ ،پﺲ ﻣﻰ تﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:

1

?=

2

?=

3

3

 2شعاع ﻧﻮرى با زاوﻳﺔ  30 oﻧسﺒﺖ بﻪ ﻧارﻣﻞ باﻻى تﻴﻐﺔ ﻣتﻮازى اﻟسطﻮﺣﻰ با ضﺨاﻣﺖ 10
ساﻧتﻰ ﻣتر وارد ﻣﻰ ﮔردد .ﻟﻐﺰش شعاع ورودى راﻣحاسﺒﻪ ﻛﻨﻴد .ضرﻳﺐ اﻧﻜسار ﻣحﻴﻂ تﻴﻐﻪ
 1.5اسﺖ.

1

Sin
n

=

2

Sin

=n

1
2

Sin
Sin

Sin30 0.5
=
= 0.33
1.5
1.5
= 19.5 o
=

)Sin (30 19.5
Cos19.5

= 10cm

)

2
2

Sin ( 1
Cos

2

Sin
2

= 30 o

1

e = 10cm
n = 1.5
?= 2
?=d

d=e

d = 1.93cm
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سواﻻت
 .1شﻌاع ﻧﻮر از شﻴﺸﺔ ﺿخﻴﻢ داخﻞ ﻫﻮا ﻣﻰشﻮد .ﻫر ﮔاه ﺿرﻳب اﻧﻜسار شﻴﺸﻪ
 1.52و زاوﻳﺔ اﻧﻜسار آن  45oباشد .زاوﻳﺔ وارده را ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﻴد.
 -2شﻌاع ﻧﻮر از ﻳﻚ شﻴﺸﺔ ﺿخﻴﻢ با ﺿرﻳب اﻧﻜسار  1.6داخﻞ ﻫﻮا ﻣﻰشﻮد.
ﻫر ﮔاه زاوﻳﺔ وارده  15oباشد ،زاوﻳﺔ اﻧﻜسار را درﻳافﺖ ﻧﻤاﺋﻴد.
 :4-2زاوﻳﺔ بﺤراﻧﻰ
دﻳدﻳﻢ ﻛﻪ ﻫر ﮔاه ﻧﻮر از ﻣحﻴﻂ ﻏﻠﻴﻆ وارد ﻣحﻴﻂ رﻗﻴﻖ ﮔردد (ﻃﻮر ﻣثال از آب داخﻞ
ﻫﻮا شﻮد) ،شﻌاع ﻣﻨﻜسره ﻧسبت بﻪ ﻧارﻣﻞ ﻓاﺻﻠﻪ ﻣﻰﮔﻴرد ،و زاوﻳﺔ ﻣﻨﻜسره ﻧسبت بﻪ زاوﻳﺔ
وارده بزرﮔتر ﻣﻰشﻮد .اﮔر زاوﻳﺔ ﻣﻨﻜسره بﻪ  90°برسد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻪ اشﻌﺔ ﻣﻨﻜسره ﻣﻤاس با
سﻄح جداﻳﻰ دو ﻣحﻴﻂ باشد ،در اﻳﻦ حاﻟت زاوﻳﺔ وارده را زاوﻳﺔ حدى ﻳا بحراﻧﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
در شﻜﻞ( )4-11زاوﻳﺔ حدى ﻳا بحراﻧﻰ ﻧﺸان داده شده است.
ﻣﺜال
زاوﻳﺔ بحراﻧﻰ را براى سﻄح جداﻳﻰ دو ﻣحﻴﻂ آب – ﻫﻮا در ﺻﻮرتﻰ درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ
ﺿرﻳب اﻧﻜسار آب  1.33باشد.
n i = 1.33
ﺣل
n r = 1.00
?=

براى درﻳاﻓت زاوﻳﺔ بحراﻧﻰ دارﻳﻢ ﻛﻪ:
در اﻳﻦ جا  r = 90° , i = cبﻮده پس

nr
1
=
ni 1.33

=

c

sin

= 48.6o

c

ﻧﺎرﻣﻞ
ﻫﻮا
آب
)(b

شﻜﻞ) (4-11در زاوﻳﺔ بحراﻧﻰ
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) (a
c

 ،اشعﺔ ﻧﻮرى ﻣﻨﻜسره ﻣﻤاس با سطﺢ ﺟداﻳﻰ دو ﻣحﻴﻂ ﻣﻰباشد

c

 :3-2-1اﻧﻌﻜاس ﻛﻠﻰ
اﮔر اشﻌﻪ ﻧﻮرى از ﻣحﻴﻂ ﻏﻠﻴﻆ ﻃﻮرى وارد ﻣحﻴﻂ رﻗﻴﻖ شﻮد ﻛﻪ زاوﻳﺔ وارده بزرﮔتر از زاوﻳﺔ
بحراﻧﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ )  ( i > cشﻮد ،در اﻳﻦ حاﻟت اشﻌﺔ وارده از ﻣحﻴﻂ اوﻟﻰ خﻮد خارج ﻧﻤﻰشﻮد و
سﻄح جداﻳﻰ دو ﻣحﻴﻂ بﻪحﻴث ﻳﻚ آﻳﻴﻨﺔ ﻣستﻮى ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨد و اشﻌﺔ وارده را دو باره بﻪ ﻣحﻴﻂ
اوﻟﻰ ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰسازد .اﻳﻦ حادثﻪ را بﻪﻧام اﻧﻌﻜاس ﻛﻠﻰ ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،شﻜﻞ ).(4-12

شﻜﻞ ) :(4-12اﻧعﻜاس ﻛﻠﻰ ﻧﻮر در آب

سراب
پدﻳدة سراب ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺻحراﻫا و سرك ﻫا در روز ﻫاى ﮔرم ﻣﺸاﻫده ﻣﻰ شﻮد .وﻗتﻰﻛﻪ
در روزﻫاى ﮔرم تابستان سﻄح زﻣﻴﻦ ﮔرم ﻣﻰشﻮد ،درجﺔ حرارت ﻃبﻘات ﻫﻮاى ﻧزدﻳﻚ بﻪ
آن ﻧسبت بﻪ اﻗﺸار باﻻتر بﻴﺸتر شده و در ﻧتﻴجﻪ ﻛثاﻓت آن ﻛﻢ و ﺿرﻳب اﻧﻜسار آن ﻛﻮچﻚ
ﻣﻰﮔردد ،بﻨابر اﻳﻦ ﻃبﻘات ﻫﻮا در ارتﻔاﻋات ﻣختﻠﻒ داراى ﻛثاﻓتﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن و ﺿرﻳب اﻧﻜسار
ﻣتﻨﻮع ﻣﻰﮔردد.
اﻳﻦ اثر ﻣﻰتﻮاﻧد تﺼﻮﻳرى ﻣاﻧﻨد
شﻜﻞ( )4-13بﻪوجﻮد آورد .در اﻳﻦ حاﻟت
ﻳﻚ ﻣﺸاﻫد درخت را از دو ﻣسﻴر ﻣختﻠﻒ
ﻣﻰبﻴﻨد.
شﻜﻞ( :(4-13سراب بﻪ سﺒﺐ اﻧﻜسار شعاع ﻧﻮرى ،زﻣاﻧﻰ تﻮﻟﻴد
ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ تﻔاوت درﺟﺔ ﺣرارت بﻴﻦ زﻣﻴﻦ و ﻫﻮا زﻳاد باشد.
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ﻗسﻤتﻰ از اشﻌﻪ بﻪ چﺸﻤان ﻣﺸاﻫد از ﻃرﻳﻖ ﻣسﻴر ﻣستﻘﻴﻢ  Aﻣﻰرسد و ﻣﺸاﻫد از ﻫﻤﻴﻦ
ﻣسﻴر ،درخت را بﻪ ﺻﻮرت ﻋادى ﻣﻰبﻴﻨد .شﻌاعﻫاى ﻧﻮرى ﻛﻪ از درخت بﻪ ﻃﻮر ﻣاﻳﻞ بﻪ سﻄح
زﻣﻴﻦ ﻣﻰ تابﻨد ،در اثر ﻋبﻮر از ﻃبﻘات ﻫﻮا با ﺿرﻳب اﻧﻜسار بﻴﺸتر بﻪ ﻃبﻘات با ﺿرﻳب ﻛﻤتر
بﻪ تدرﻳج بﻪ ﻃرف باﻻ اﻧﻜسار ﻣﻰﻛﻨﻨد تا اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻃبﻘات ﻧزدﻳﻚ بﻪ سﻄح زﻣﻴﻦ زاوﻳﺔ وارده
آن ﻫا از زاوﻳﺔ حدى بزرﮔتر شده و اﻧﻌﻜاس ﻛﻠﻰ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد .شﻌاعﻫاى ﻣﻨﻌﻜسﻪ بﻌد از
اﻧﻜسارﻫاى ﻣتﻮاﻟﻰ (از ﻃبﻘات باﻻ بﻪ پاﻳﻴﻦ) بﻪ چﺸﻢ ﻣﺸاﻫد ﻣﻰرسد؛ در اﻳﻦ حاﻟت ﻃبﻘات
ﻧزدﻳﻚ بﻪ سﻄح زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﻧﻮر را اﻧﻌﻜاس ﻣﻰدﻫﻨد ﻣاﻧﻨد سﻄح آب بﻪ ﻧﻈر ﻣﻰرسﻨد.

سوال
جﻮاب درست را از ستﻮن  Bاﻧتخاب و بﻪ ﻣﻘابﻞ شﻤارة ﻣربﻮط در ستﻮن A
ﻗرار دﻫﻴد
A
 .1اﻧﻜسار
 .2سراب
 .3زاوﻳﺔ بحراﻧﻰ
 .4اﻧﻌﻜاس ﻛﻠﻲ
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B
( )aوﻗتﻰ واﻗﻊ ﻣﻰشﻮدﻛﻪ اشعﺔ ﻣﻨﻜسره ﻣﻤاس با
سطﺢ ﺟداﻳﻰ دو ﻣحﻴﻂ باشد و زاوﻳﺔ ﻣﻨﻜسره ،بﻪ 90 o
برسد.
( )bزاوﻳﺔ وارده و زاوﻳﺔ ﻣﻨﻜسره با ﻫﻢ ﻣساوى
اسﺖ.
( )cدر روزﻫاى ﮔرم تابستان ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
( )dﻋبارت از تﻐﻴﻴر در ﻣسﻴر ﻧﻮر است.
( )eدر روزﻫاى باراﻧﻰ دﻳده ﻣﻰشﻮد.
( )fوﻗتﻰ واﻗﻊ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ زاوﻳﺔ وارده از زاوﻳﺔ ﺣدى
ﻳا بحراﻧﻰ بﺰرﮔتر باشد.

 :4-2-2مﻨﺸور
در تﻮﺿﻴح خاﺻﻴت ﻧﻮر ﮔﻔتﻪ شد ﻛﻪ ﻧﻮر سﻔﻴد در حﻘﻴﻘت ،ترﻛﻴبﻰ از ﻫﻔت رﻧﮓ ﻣختﻠﻒ است .حال
پرسش ب ﻪوجﻮد ﻣﻰآﻳد ﻛﻪ چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻮر سﻔﻴد ترﻛﻴبﻰ از ﻫﻔت رﻧﮓ ﻣﻰباشد؟
اﻳﻦ سؤال را بﻪ ﻛﻤﻚ خاﺻﻴت ﻣﻨﺸﻮر جﻮاب داده ﻣﻰ تﻮاﻧﻴﻢ .اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﻮر چﻴست و چﮕﻮﻧﻪ ﻛار ﻣﻰ
ﻛﻨد ،ﻃﻮر ذﻳﻞ تﻮﺿﻴح ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
ﻣﻨﺸﻮر ﻋبارت از جسﻢ شﻔاﻓﻰ است ﻛﻪ تﻮسﻂ دو سﻄح ﻏﻴر ﻣﻮازى ﻛﻪ با ﻳﻜدﻳﮕر زاوﻳﺔ دو وجﻬﻰ را
تﺸﻜﻴﻞ بدﻫﻨدﻣحدود شده است .خﻂ ﻣﺸترك اﻳﻦ دو سﻄح )  ( AEﻋبارت از خﻄﻰ ﻣﻰباشد ﻛﻪ بﻪﻧام
ﺿﻠﻊ اﻧﻜسار ﻳاد ﻣﻰشﻮد .سﻄح  CBDFﻛﻪ در ﻣﻘابﻞ زاوﻳﺔ رأس ﻣﻨﺸﻮر واﻗﻊ است ،بﻪﻧام ﻗاﻋدة ﻣﻨﺸﻮر
ﻳاد ﻣﻰشﻮد .زاوﻳﺔ  BÂCﻛﻪ تﻮسﻂ دو سﻄح ﻏﻴر

زاوﻳﺔ رأس

ﻣﻮازى تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔردد ،بﻪﻧام زاوﻳﺔ رأس ﻣﻨﺸﻮر
ﻳاد ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ زاوﻳﻪ را زاوﻳﺔ اﻧﻜسار ﻣﻨﺸﻮر ﻧﻴز
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد ،شﻜﻞ(.)3-14
زاوﻳﻪﻳﻰ ﻛﻪ از اﻣتداد شﻌاع وارده بﻪ ﻣﻨﺸﻮر

B

و شﻌاع خروجﻰ از ﻣﻨﺸﻮر حاﺻﻞ ﻣﻰشﻮد،
بﻪﻧام زاوﻳﺔ اﻧحراف ﻳاد شده ﻛﻪ در اﻳﻦ جا
تﻮسﻂ  Dﻧﺸان داده شده است .زاوﻳﺔ اﻧحراف

ﻗاﻋده ﻣﻨﺸﻮر
شﻜﻞ)(4-14ﻳﻚ ﻣﻨشﻮر را ﻧشان ﻣﻰدﻫد.

ﻣربﻮط بﻪ زاوﻳﺔ رأس ،ﺿرﻳب اﻧﻜسار ﻣﻨﺸﻮر
و زواﻳاى ورودى و خروجﻰ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻰباشد،
شﻜﻞ(.)4-15
ﻣﻨﺸﻮر داراى دو خاﺻﻴت ﻣﻬﻢ است:
 - 1اشﻌﻪ ﻧﻮرى را بﻌد از اﻧﻜسار بﻪ سﻤت
ﻗاﻋدة خﻮد ﻣﻨحرف ﻣﻰسازد.
 - 2ﻧﻮر سﻔﻴد را بﻪ ﻳﻚ ﻃﻴﻔﻰ از رﻧﮓﻫا
تجزﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨد.
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مسﻴر ﻧور در مﻨﺸور
در شﻜﻞ ( )4-15ﻣﻘﻄﻊ ﻳﻚ ﻣﻨﺸﻮر شﻴﺸﻪﻳﻰ ﻧﺸان داده شده است .شﻌاع  SIﻛﻪ بﻪ ﻳﻚ
وجﻪ ﻣﻨﺸﻮر تابﻴده است بﻌد از اﻧﻜسار در ﻧﻘﻄﺔ  Iوارده ﻣﻨﺸﻮر شده و با اﻧﻜسار ﻣجدد از وجﻪ
دﻳﮕر خارج شده است.

i2 = D

i2

i1

A = i1

شﻜﻞ ( )4-15ﻧﻤاﻳش زاوﻳﺔ اﻧحراف در ﻣﻨﺸﻮر

از شﻜﻞ ( )4-15دﻳده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ زواﻳاى  i1و ̂ Aباﻫﻢ ﻣساوى اﻧد؛ زﻳرا اﺿﻼع آنﻫا دو بﻪ دو
باﻫﻢ ﻋﻤﻮد اﻧد و ﻫﻢچﻨان زواﻳاى ̂ Dو  i2ﻗرار ﻣتﻮاﻓﻘﻪ باﻫﻢ ﻣساوى اﻧد ،پس ﻣﻰتﻮان ﻧﻮشت:
 Â = î1و D̂ = î 2
از جﻤﻊ ﻛردن ﻫر دو حاﻟت ﻣﻌادﻻتD̂ + Â = î1 + î 2 :
و ﻳا
̂D̂ + î1 + î 2 A
و در ﺻﻮرت اﻧحراف اﺻﻐرى باﻳد  î1 = î2و  r̂1 = r̂2باشد.
ﻳﻌﻨﻰ در ﻳﻚ ﻣﻨﺸﻮر ،زاوﻳﺔ اﻧحراف Dزﻣاﻧﻰ اﺻﻐرى ﻣﻰباشد ﻛﻪ زاوﻳﺔ ورودى ﻣساوى بﻪ
زاوﻳﺔ خروجﻰ شﻮد .پس دارﻳﻢ ﻛﻪ:
̂D̂ m = 2î A

ﻳﺎ

̂D̂ m + Â = 2i
̂D̂ + A
î = m
2

ﻳا ̂A
چﻮن  Â = r̂1 + r̂2و ̂ r̂1 + r̂2 = rاست ،پس ̂Â = 2r
2
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= ̂r

اﮔر ﻗﻴﻤتﻫاى ̂ iو  r̂1را در رابﻄﺔ  sin î1 = n sin r̂1وﺿﻊ ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
̂D̂ m + A
2
̂A
sin
2

sin

̂sin i
=n
=
̂sin r

با استﻔاده از رابﻄﺔ ﻓﻮق ،ﺿرﻳب اﻧﻜسار ﻣﻨﺸﻮر را ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ اﻧدازه ﻧﻤاﻳﻴﻢ .اﮔر زاوﻳﺔ ﻣﻨﺸﻮر
ﻛﻮچﻚ باشد ،زاوﻳﺔ اﻧحراف اﺻﻐرى ﻧﻴز ﻛﻮچﻚ ﻣﻰباشد و ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻋﻮض  sinزاوﻳﻪ خﻮد
زاوﻳﻪ را بﻨﻮﻳسﻴﻢ؛ بﻨابر اﻳﻦ دارﻳﻢ ﻛﻪ:

شﻜﻞ)(4-16

)D̂ m = Â(n 1

̂D̂ m + A
2
=n
̂A
2
̂D̂ + A
n= m
̂A

ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔتﻪ شد زاوﻳﺔ اﻧحراف
در ﻳﻚ ﻣﻨﺸﻮر زﻣاﻧﻰ اﺻﻐرى است ﻛﻪ
زاوﻳﺔ ورودى و خروجﻰ با ﻫﻢ ﻣساوى
باشﻨد ،چﻨاﻧﻜﻪ در شﻜﻞ) (3-16ﻧﺸان
داده شده است اﻛﻨﻮن ﺿرﻳب اﻧﻜسار را
براى ﻣادة ﻣﻨﺸﻮر درﻳاﻓت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
از ﮔذشتﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ:

A
Dm

r2
2

r1
1

̂ˆ = A
2
2

درحاﻟﻰﻛﻪ در اﻳﻦ جا ̂ Aزاوﻳﺔ رأس ﻣﻨﺸﻮر است و براى اﻧحراف اﺻﻐرى دارﻳﻢ:
A Dm A + Dm
+
=
2
2
2

=

+

2

=

1
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با درﻧﻈر داشت اﻳﻦﻛﻪ  n = 1است ،زﻳرا ﻣحﻴﻂ اول ﻫﻮا ﻣﻰباشد ،از ﻗاﻧﻮن سﻨﻞ دارﻳﻢ
ﻛﻪ :
sin 1 = n sin 2
A + Dm
)) = n sin (A / 2
2
) (A + D m
sin
2
=n
sin A / 2
از اﻳﻦ جا با داشتﻦ زاوﻳﺔ رأس ﻣﻨﺸﻮر ) (Aو اﻧدازه ﻛردن  Dmﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﺿرﻳب اﻧﻜسار
( sin

ﻣادة ﻣﻨﺸﻮر را ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ﻓعاﻟﻴت

 - 1در شﻜﻞ) (4-17aذﻳﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻳﻚ ﻣﻨﺸﻮر ﻗاﻳﻢاﻟزاوﻳﺔ ﻣتساوىاﻟساﻗﻴﻦ داده شده
است .زاوﻳﺔ حدى اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮر  45oاست .اشﻌﺔ ﻧﻮر ﻳﻚ رﻧﮓ باﻻى ﺻﻔحﺔ ﻣﻨﺸﻮر ﻃﻮر
ﻋﻤﻮد وارد ﻣﻰﮔردد.
اﻟﻒ) ﻣسﻴر اﻳﻦ اشﻌﺔ ﻧﻮرى را اﻟﻰ ﺻﻔحﺔ دﻳﮕر ﻣﻨﺸﻮر ترسﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻴد.
ب) زاوﻳﻪ اﻧتﺸار اشﻌﺔ ﻧﻮرى را در داخﻞ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤاﻳﻴد.
اﻳﻦ زاوﻳﻪ را با زاوﻳﺔ حدى ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻘاﻳسﻪ ﻛرده و ﻣسﻴر اشﻌﻪ را تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻴد.
o
در شﻜﻞ) (4-17bزاوﻳﺔ حدى ﻣﻨﺸﻮر  42است .ﻣسﻴر اشﻌﺔ ﻧﻮرى  SIرا ﻛﻪ داراى
ﻳﻚ رﻧﮓ ﻣﻰباشد تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻴد.

b
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ﺷکﻞ ()4-17

a

 :4-3تﺠزﻳﺔ ﻧور
ﻓعاﻟﻴت

ﻫدف :تجزﻳﺔ ﻧﻮر
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺿرورت :ﻣﻨبﻊ ﻧﻮر ،ﻣﻨﺸﻮر ،ورق سﻔﻴد ﻛاﻏذ

ﻃرزاﻟﻌﻤل
تجربﻪ در ﻳﻚ اتاق ﻧسبتاً تارﻳﻚ اجرا ﮔردد .ﻧﻮر را باﻻى وجﻪ ﻣﻨﺸﻮر وارد ﻧﻤاﻳﻴد .در
جاﻧب دﻳﮕر ﻣﻨﺸﻮر ،در ﻣﻘابﻞ ﻧﻮر خروجﻰ ورق سﻔﻴد ﻛاﻏذ را ﻗرار دﻫﻴد .اﮔر تجربﻪ را
بﻪ دﻗت اﻧجام دﻫﻴد ،بر روى ﺻﻔحﺔ ﻛاﻏذ ،ﻧﻮرﻫاى رﻧﮕارﻧﮓ را ﻣﺸاﻫده خﻮاﻫﻴد ﻛرد .در
شﻜﻞ ذﻳﻞ ﻃرﻳﻘﺔ اجراى تجربﻪ ﻧﺸان داده شده است.

شﻜﻞ)(4-18

اﻟﻒ) ﻧام اﻳﻦ رﻧﮓﻫا را بﻪ ترتﻴب بﻨﻮﻳسﻴد.
ب) از اﻳﻦ تجربﻪ چﻪ ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰﮔﻴرﻳد؟
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 :4-3-2تﺠزﻳﺔ ﻧور سﻔﻴد در مﻨﺸور
ﻃﻮرىﻛﻪ در ﻓﻌاﻟﻴت دﻳدﻳﻢ ،زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻧﻮر سﻔﻴد از ﻣﻨﺸﻮر ﻋبﻮر داده شﻮد بﻪ رﻧﮓ ﻫاى
ﻣختﻠﻒ تجزﻳﻪ ﻣﻰ شﻮد.
ﻣرتبﺔ اول ﻧﻴﻮتﻦ با ﻋبﻮر دادن ﻧﻮر آﻓتاب از ﻳﻚ ﻣﻨﺸﻮر ﻧﺸان داد ﻛﻪ ﻧﻮر سﻔﻴد ترﻛﻴبﻰ از
رﻧﮓﻫاى ﻣختﻠﻒ است .سبب تجزﻳﺔ ﻧﻮر تﻮسﻂ ﻣﻨﺸﻮر اﻳﻦ است ﻛﻪ ﺿرﻳب اﻧﻜسار ﻣﻨﺸﻮر براى
رﻧﮓﻫاى ﻣختﻠﻒ ﻣتﻔاوت ﻣﻰباشد .شﻜﻞ) (4-19تجزﻳﺔ ﻧﻮرسﻔﻴد و رﻧﮓﻫاى حاﺻﻠﻪ از آن را
ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد .اﻳﻦ سﻠسﻠﻪ رﻧﮓﻫا بﻪﻧام ﻧﻮر ﻗابﻞ دﻳد ﻳاد ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ رﻧﮓﻫا بﻪ ترتﻴب ﻋبارت
اﻧد از :رﻧﮓ سرخ ،ﻧارﻧجﻰ ،زرد ،سبز ،آبﻰ ،ﻧﻴﻠﻰ و بﻨﻔش.
رﻧﮓﻫاى حاﺻﻞ شده از تجزﻳﺔ ﻧﻮر تﻮسﻂ ﻣﻨﺸﻮر بﻪﻧام ﻃﻴﻒ ﻧﻮرى ﻳاد ﻣﻰشﻮد.

سرخ
ﻧارﻧجﻰ
زرد
سبز
آبﻰ
ﻧﻴﻠﻰ
بﻨﻔش

ﻧﻮ

رس

ﻔﻴد

شﻜﻞ ) :(4-19تجزﻳﺔ ﻧﻮر سﻔﻴد تﻮسﻂ ﻣﻨﺸﻮر

 :4-3-3رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤان ()Rainbow
شﻤا دﻳده باشﻴد ﻛﻪ در روزﻫاى بﻬار بﻌد از رﻳزش باران در آسﻤان ﻳﻚ ﻗﻮس از رﻧﮓﻫاى
ﻣختﻠﻒ تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ بﻪﻧام رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤان (ﻛﻤان رستﻢ) ﻳاد ﻣﻰﮔردد .تﺸﻜﻴﻞ رﻧﮕﻴﻦ
ﻛﻤان تجزﻳﺔ ﻧﻮر را در ﻃبﻴﻌت بﻪﺻﻮرت واﺿح ثابت ﻣﻰﻧﻤاﻳد .رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤان چﮕﻮﻧﻪ تﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰشﻮد؟
زﻣاﻧﻰﻛﻪ شﻌاع آﻓتاب در ﻫﻮا باﻻى ﻳﻚ ﻗﻄرة آب بتابد اول در سﻄح پﻴش روى ﻗﻄره
ﻃﻮرى اﻧﻜسار ﻣﻰ ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ ﻧﻮر بﻨﻔش بﻴﺸترﻳﻦ اﻧحراف و ﻧﻮر سرخ ﻛﻤترﻳﻦ اﻧحراف را دارد.
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بﻌد ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮر ﻣﻨﻜسره باﻻى سﻄح ﻋﻘبﻰ ﻗﻄره وارد ﻣﻰشﻮد و بر اثر اﻧﻌﻜاس ﻛﻠﻰ دوباره بﻪ
سﻄح پﻴش روى ﻗﻄره بر ﻣﻰﮔردد .از آنجا بار دﻳﮕر اﻧﻜسار ﻧﻤﻮده اﻳﻦ ﻣرتبﻪ از آب داخﻞ
ﻫﻮا ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ شﻌاع از ﻗﻄره ﻃﻮرى خارج ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ بﻴﻦ ﻧﻮر واردة سﻔﻴد و شﻌاع ﻣﻨﻌﻜسﺔ
بﻨﻔش زاوﻳﺔ  40oو با شﻌاع رﻧﮓ سرخ زاوﻳﺔ  42oرا تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد؛ چﻨاﻧﻜﻪ در شﻜﻞ
( )4-20ﻧﺸان داده شده است.

b

a

شﻜﻞ ) (4-20aتشﻜﻴﻞ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤان در ﻗطرات باران بﻪ وسﻴﻠﺔ تجﺰﻳﺔ ﻧﻮر
)  ( bاﻧعﻜاس داخﻠﻰ در سطﺢ عﻘﺒﻰ ﻗطرة باران
ﻳک مﺸاﻫد ،رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤان را چﮕوﻧﻪ مﻰبﻴﻨد؟

بﻪ اﻳﻦ پرسش با درﻧﻈرداشت شﻜﻞ( )4-20aپاسخ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ .زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺸاﻫد ﻗﻄرة
باران را ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴت بﻠﻨد تر ﻗرار دارد ،ﻣﻰ بﻴﻨد ﻧﻮر با رﻧﮓ سرخ بﻪ ﻣﺸاﻫده ﻣﻰرسد،
ﻣﮕر ﻧﻮر بﻨﻔش و رﻧﮓﻫاى دﻳﮕر از باﻻى سر ﻣﺸاﻫد ﻋبﻮر ﻣﻰﻛﻨد؛ زﻳرا ﻛﻪ اﻧحراف ﻧﻮر بﻨﻔش
ﻧسبت بﻪ ﻧﻮر رﻧﮓ سرخ بﻴﺸتر است؛ بﻨابراﻳﻦ ﻣﺸاﻫد اﻳﻦ ﻗﻄره را بﻪ رﻧﮓ سرخ ﻣﻰبﻴﻨد .بﻪ
ﻃﻮر ﻣﺸابﻪ ،ﻗﻄرهﻫاى ﻛﻪ پاﻳﻴﻦ واﻗﻊ است ﻧﻮر بﻨﻔش را بﻪ ﻣﺸاﻫد ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰﻧﻤاﻳد و آن
ﻗﻄره بﻨﻔش دﻳده ﻣﻰشﻮد (از اﻳﻦ ﻗﻄره ﻧﻮر با رﻧﮓ سرخ بﻪ پﻴش روى ﻣﺸاﻫد رسﻴده و دﻳده
ﻧﻤﻰشﻮد)رﻧﮓﻫاى دﻳﮕر ﻫﻢ از ﻗﻄرات بﻪ ﻣﺸاﻫده ﻣﻰرسد ﻛﻪ بﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴتﻫاى اﻳﻦ دو اﻧتﻬا
(ﻧﻮر سرخ و ﻧﻮر بﻨﻔش) واﻗﻊ اﻧد.
ﮔﻔتﻨﻰ است ﻛﻪ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤان ﻣﻌﻤﻮﻻً از اﻓﻖ بﻠﻨد تر دﻳده ﻣﻰشﻮد ،چﻨانچﻪ اﻧجامﻫاى
رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤان در زﻣﻴﻦ از بﻴﻦ ﻣﻰرود .اﮔر ﻳﻚ ﻣﺸاﻫد بﻪ ﻳﻚ ارتﻔاع ﻣﻨاسب بﻠﻨد برده شﻮد
ﻣاﻧﻨد ﻃﻴاره ،ﻣﻮﺻﻮف رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤان را بﻪ شﻜﻞ ﻳﻚ داﻳرة ﻣﻜﻤﻞ خﻮاﻫد دﻳد.
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خﻼصﺔ فصل
ﻫر ﮔاه ﻧﻮر از ﻳﻚ ﻣحﻴﻂ شﻔاف (آب) بﻪﺻﻮرت ﻣاﻳﻞ داخﻞ ﻣحﻴﻂ شﻔاف دﻳﮕر(ﻫﻮا) ﮔردد،
ﻰﻧﻤاﻳد .اﻳﻦ حادثﻪ بﻪﻧام اﻧﻜسار ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
ﻣسﻴر آن تﻐﻴﻴر ﻣ 
زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻧﻮر از ﻳﻚ ﻣحﻴﻂ شــﻔاف داخﻞ ﻣحﻴﻂ شﻔاف دﻳﮕر ﻣﻰشﻮد ،ﻧسبت ساﻳﻦﻫاى
زاوﻳﺔ وارده (  ) iو زاوﻳﺔ ﻣﻨﻜسره(  ،) rﺿرﻳب اﻧﻜسار ﻧسبتﻰ بﻴﻦ دو ﻣحﻴﻂ را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد و بﻪﻧام
ﻗاﻧﻮن سﻨﻞ ﻳاد ﻣﻰشﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ:
sini n2
= n21

n1

=

sinr

ﻧسبت سرﻋت اﻧتﺸار ﻧﻮر در ﻣحﻴﻂ اول )  ( c1بر سرﻋت اﻧتﺸار ﻧﻮر در ﻣحﻴﻂ دوم ) ( c2

ﻣساوى بﻪ ﺿرﻳب اﻧﻜسار ﻣحﻴﻂ دوم ﻧسبت بﻪ ﻣحﻴﻂ اول است ،ﻳﻌﻨﻰ:
sin i
c
= n2.1 = 1
sin r
c2

تﻐﻴﻴر ﻣﻜان ﻧﻮر خروجﻰ ﻧســبت بﻪ ﻧﻮر وارده در ﻳﻚ تﻴﻐﺔ ﻣتﻮازى اﻟسﻄﻮح از رابﻄﺔ ذﻳﻞ
حاﺻﻞ ﻣﻰشﻮد:
)

2

1

( sin
2

e
cos

= d

ﻫر ﮔاه ﻧﻮر از ﻣحﻴﻂ ﻏﻠﻴﻆ وارد ﻣحﻴﻂ رﻗﻴﻖ ﮔردد ،ﻃﻮرى ﻛﻪ زاوﻳﺔ ﻣﻨﻜسره بﻪ  90°برسد
ﻳﻌﻨﻰ اشــﻌﺔ ﻣﻨﻜسره ﻣﻤاس بﻪ سﻄح جداﻳﻰ دو ﻣحﻴﻂ باشــد ،در اﻳﻦ حاﻟت زاوﻳﺔ وارده را زاوﻳﺔ
حدى ﻳا بحراﻧﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
اﮔرشﻌاع ﻧﻮرى از ﻣحﻴﻂ ﻏﻠﻴﻆ ﻃﻮرى وارد ﻣحﻴﻂ رﻗﻴﻖ شﻮد ﻛﻪ زاوﻳﺔ وارده بزرﮔتر از زاوﻳﺔ
بحراﻧﻰ ﮔردد ،ﻳﻌﻨﻰ )  . ( i > cدر اﻳﻦ حاﻟت شــﻌاع وارده از ﻣحﻴﻂ اوﻟﻰ خﻮد خارج ﻧﻤﻰشــﻮد
وسﻄح جداﻳﻰ دو ﻣحﻴﻂ بﻪحﻴث ﻳﻚ آﻳﻴﻨﺔ ﻣستﻮى ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨد و شﻌاع وارده را دو باره بﻪ ﻣحﻴﻂ
اوﻟﻰ ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰﻧﻤاﻳد .اﻳﻦ حادثﻪ را بﻪﻧام اﻧﻌﻜاس ﻛﻠﻰ ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
ﻣﻨﺸــﻮر ﻋبارت از جسﻢ شﻔاﻓﻰ اســت ﻛﻪ تﻮسﻂ دو سﻄح ﻏﻴر ﻣﻮازى ﻛﻪ باﻳﻜدﻳﮕر زاوﻳﺔ
دو وجﻬﻰ تﺸــﻜﻴﻞ بدﻫد ﻣحدود ﻣﻰباشــد .خﻂ ﻣﺸترك اﻳﻦ دو ســﻄح بﻪﻧام ﺿﻠﻊ اﻧﻜسار ﻳاد
ﻣﻰشﻮد .زاوﻳﻪﻳﻰ ﻛﻪ تﻮسﻂ اﻳﻦ دو سﻄح ﻏﻴر ﻣﻮازى تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔردد بﻪﻧام زاوﻳﺔ رأس ﻣﻨﺸﻮر ﻳاد
ﻣﻰشﻮد.
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زاوﻳﻪﻳﻰ ﻛﻪ از اﻣتداد شﻌاع وارده بﻪ ﻣﻨﺸﻮر و شﻌاع خروجﻰ ازﻣﻨﺸﻮر حاﺻﻞ ﻣﻰشﻮد بﻪﻧام
زاوﻳﺔ اﻧحراف ﻳاد ﻣﻰشﻮد و آنرا تﻮسﻂ  Dﻧﺸان ﻣﻰدﻫﻨد.
سﺆالﻫای اﺧﻴر ﻓﺼﻞ ﭼﻬارم
 .1سﻪ شرط براى وﻗﻮع حادثﺔ اﻧﻜسار ﻛدامﻫا اﻧد؟
 .2رابﻄﻪ بﻴﻦ سرﻋت ﻧﻮر وﺿرﻳب اﻧﻜسار ﻳﻚ ﻣحﻴﻂ شﻔاف چﮕﻮﻧﻪ است؟
 .3ﻧﻮر از ﻫﻮا تحت زاوﻳﻪ  42.3°وارد آب ﻣﻰﮔردد .زاوﻳﺔ اﻧﻜسار را در آب درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد ،ﺿرﻳب
اﻧﻜسار آب  1.33است.
 .4اشــﻌﺔ ﻧﻮرى باﻻى ﮔﻴﻼس ﻣﻤﻠﻮ از آب ﻃﻮرى وارد ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ با ﻧارﻣﻞ زاوﻳﺔ  36°را تﺸــﻜﻴﻞ
ﻣﻰدﻫد .زاوﻳﻪ بﻴﻦ اشﻌﺔ ﻣﻨﻜسره و ﻧارﻣﻞ را در ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
 .5آﻳــا اشــﻌﺔ ﻧﻮرى ﻛﻪ از ﻳــﻚ ﻣحﻴﻂ وارد ﻣحﻴﻂ دﻳﮕر ﻣﻰشــﻮد ﻫﻤﻴﺸــﻪ بــﻪ ﻧارﻣﻞ ﻧزدﻳﻚ
ﻣﻰﮔردد؟
 .6زاوﻳﺔ بحراﻧﻰ را براى اشــﻌﻪﻳﻰ درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ از آب با ﺿرﻳب اﻧﻜســار ) (n1 = 1.3وارد
ﻳخ با ﺿرﻳب اﻧﻜسار ) (n 2 = 1.5ﻣﻰﮔردد.
 .7در ﻛدام حاﻟت ذﻳﻞ سراب دﻳده ﻣﻰشﻮد؟
 .bدر روز خﻴﻠﻰ ﮔرم باﻻى سرك سﻔاﻟت شده.
 .aباﻻى درﻳاى ﮔرم در روز ﮔرم.
 .dدر روز خﻴﻠﻰ ﮔرم باﻻى سﻨﮕچﻞﻫاى ﻛﻨار درﻳا.
 .cدر روز سرد باﻻى تپﻪ ﻫاى ﻛﻮه.
 .8زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻧﻮر ســﻔﻴد از ﻳﻚ ﻣﻨﺸــﻮر ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻧﻮر رﻧﮓ سرخ زﻳاد اﻧﻜسار ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻳا ﻧﻮر
سبز؟ چرا؟
.9ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ ذﻳﻞ اشﻌﺔ ﻧﻮرى از ﻫﻮا باﻻى ﻳﻚ ﻃرف ﻣﻨﺸﻮر شﻴﺸﻪ ﻳﻰ با ﺿرﻳب اﻧﻜسار  n = 1.52وارد
ﻣﻰﮔردد .آﻳا ﻧﻮر از ﻃرف دﻳﮕر ﻣﻨﺸﻮر خارج ﻣﻰشﻮد ﻳا در بﻴﻦ ﻣﻨﺸﻮر اﻧﻌﻜاس ﻛﻠﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟
تﻮسﻂ ترسﻴﻢ ﻧﺸان دﻫﻴد.

 .10رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤان چرا ﻃﻮرى دﻳده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ رﻧﮓ سرخ آن باﻻ و رﻧﮓ بﻨﻔش آن بﻪﻃرف پاﻳﻴﻦ
ﻣﻰباشد؟
o
 -11شﻌاع ﻧﻮر تحت زاوﻳﺔ  45باﻻى ﻳﻚ ﻇرف پر ازﮔﻠسﻴرﻳﻦ وارد ﻣﻰشﻮد .ﻫر ﮔاه زاوﻳﺔ ﻣﻨﻜسره
 29 oباشد ،ﺿرﻳب اﻧﻜسار ﮔﻠسﻴرﻳﻦ را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
 -12ﺿرﻳب اﻧﻜسار پﻄرول  1.50است ،سرﻋت ﻧﻮر در پﻄرول را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﻋدسﻴﻪﻫا()Lenses

آﻳا شﻤا از ذره بﻴﻦ استﻔاده ﻛرده اﻳد؟ شﻤا ﻣﻰداﻧﻴد ﻛﻪ در ﻋﻘب
ذره بﻴﻦ اشﻴاى خﻴﻠﻰ ﻛﻮچﻚ ،بزرگ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰشﻮﻧد .شﻤا ﻣﻰبﻴﻨﻴد
ﻛﻪ ﻛﻬﻦ ســاﻻن بﻪ خاﻃر خﻮاﻧــدن روز ﻧاﻣﻪ ﻳا ﻛتــاب از ﻋﻴﻨﻚ ﻛﻪ
ﻳﻚ ﻧﻮع ذره بﻴﻦ اســت استﻔاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر بﻌﻀﻰ از ﻫﻢ
ﺻﻨﻔﻴان شــﻤا ﻛﻪ ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد ﻓﻮاﺻﻞ ﻧســبتاً دور ﻳــا ﻧزدﻳﻚ را خﻮب
ببﻴﻨﻨد ،از ﻋﻴﻨﻚ اســتﻔاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .اﮔر اشــﻴا بﻪ اﻧدازهﻳﻰ ﻛﻮچﻚ
باشــﻨد ﻛﻪ تﻮســﻂ چﺸــﻢ و ذره بﻴﻦ ﻗابﻞ دﻳد ﻧباشﻨد در اﻳﻦ حاﻟت
از ﻛدام وســﻴﻠﻪ اســتﻔاده خﻮاﻫد شد؟ واﺿح اســت ﻛﻪ در اﻳﻦ حاﻟت
ازﻣﻴﻜروسﻜﻮپ استﻔاده ﻣﻰشﻮد .آﻳا شﻤا ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ راﻣﻰشﻨاسﻴد؟
در ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ و دﻳﮕر اشﻴاى ﻣتذﻛره از ﻋدسﻴﻪﻫا استﻔاده ﻣﻰشﻮد.
اﻳﻦﻛﻪ ﻋدسﻴﻪ چﻴست؟ چﻨد ﻧﻮع است؟ تﺼﻮﻳر چﮕﻮﻧﻪ در آن تﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰشــﻮد؟ ﻓﻮرﻣﻮل ﻋدسﻴﻪﻫا چﮕﻮﻧﻪ حاﺻﻞ ﻣﻰشــﻮد؟ بزرگ ﻧﻤاﻳﻰ
و ﻓﻮرﻣــﻮل آن و ترﻛﻴب ﻋدســﻴﻪﻫا بﻪ تﻔﺼﻴﻞ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ تﺸــرﻳح
ﻣﻰشﻮد .ﻫﻢچﻨان چﺸﻢ اﻧسان ،دوربﻴﻦ ،پروجﻜتﻮر و تﻠسﻜﻮپ ﻧﻴز در
ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣﻰﮔردد.
تﻌرﻳﻒ
ﻣحﻴﻂ شــﻔاﻓﻰ ﻣاﻧﻨد شﻴﺸﻪ ﻛﻪ تﻮسﻂ دو سﻄح ﻣحدود شده و
ﻛﻢ از ﻛﻢ ﻳﻚ ســﻄح آن ﻣﻨحﻨﻰ باشد بﻪﻧام ﻋدسﻴﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد .بﻪ
ﺻﻮرت ﻋﻤﻮم سﻄﻮح ﻋدســﻴﻪ ﻛروى ﻣﻰباشد ﻣﮕر ﻣﻰتﻮاﻧد ﻳﻜﻰ از
آنﻫا ﻣستﻮى ﻧﻴز باشد.
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 :5-1ﻋدسﻴﻪﻫاى بارﻳک
ﻋدســﻴﺔ بارﻳﻚ ﻋدســﻴﻪﻳﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ ﺿخاﻣت آن بﻪ ﻣﻘاﻳسﺔ شﻌاع اﻧحﻨا ﻳا ﻓاﺻﻠﺔ شﻰ
از ﻋدســﻴﻪ ﻛﻮچﻚ باشد .از ﻋدســﻴﻪ ﻫا براى تﺸﻜﻴﻞ تﺼﻮﻳر تﻮسﻂ اﻧﻜسار ﻧﻮر در آﻻت ﻧﻮرى
ﻣاﻧﻨد دوربﻴﻦ ﻫا ،تﻠسﻜﻮپ ﻫا و ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ ﻫا استﻔاده ﻣﻰ شﻮد.
ﻋدسﻴﻪﻫا را بﻪ دو ﻧﻮع ﻣﻘﻌر و ﻣحدب تﻘسﻴﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
ﻋدسﻴﻪﻫاى مﺤدب
در ﻋدســﻴﻪﻫاى ﻣحدب شــﻌاع ﻧﻮرى بﻌد از ﻋبﻮر از ﻋدســﻴﻪ با ﻳﻜدﻳﮕر ﻧزدﻳﻚ ﻣﻰشــﻮﻧد.
ﻛﻨارهﻫاى ﻋدســﻴﺔ ﻣحدب ﻧسبت بﻪ ﻗسﻤت وسﻄﻰ آن ﻧازك ﻣﻰباشد و براى ﻣﻘاﺻد ﻣختﻠﻒ
آن را ﻃﻮرى ﻣﻰسازﻧد ﻛﻪ ﻫر دو ﻃرف آن ﻣحدب (ﻣحدب اﻟﻄرﻓﻴﻦ) ،ﻳا ﻳﻚ ﻃرف آن ﻣحدب
و ﻃرف دﻳﮕر آن ﻣستﻮى باشد و ﻳا ﻫﻢ ﻳﻚ ﻃرف آن ﻣﻘﻌر و ﻃرف دﻳﮕر آن ﻣحدب باشد .اﻳﻦ
ﻋدسﻴﻪﻫا در شﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﺸان داده شده اﻧد .تﻤاﻣﻰاﻳﻦ ﻋدسﻴﻪﻫا ﻋدسﻴﻪﻫاى ﻣحدب اﻧد.

شﻜﻞ( )5-1اﻧﻮاع ﻋدسﻴﻪ ﻫاى ﻣحدب

ﻋدسﻴﻪﻫاى مقﻌر
در ﻋدسﻴﻪﻫاى ﻣﻘﻌر شﻌاع ﻧﻮرى بﻌد از ﻋبﻮر از ﻋدسﻴﻪ از ﻳﻜدﻳﮕر دور ﻣﻰشﻮﻧد .ﻛﻨارهﻫاى اﻳﻦ
ﻋدسﻴﻪ ﻧسبت بﻪ ﻗسﻤت وسﻂ آن ﺿخﻴﻢ ﻣﻰباشﻨد و آنﻫا را ﻃﻮرى ﻣﻰسازﻧد ﻛﻪ ﻫر دو ﻃرف آن
ﻣﻘﻌر (ﻣﻘﻌراﻟﻄرﻓﻴﻦ) ﻳا ﻳﻚ ﻃرف آن ﻣﻘﻌر و ﻃرف دﻳﮕر آن ﻣستﻮى ﻣﻰباشد و ﻳا ﻳﻚ ﻃرف آن
ﻣﻘﻌر و ﻃرف دﻳﮕر آن ﻣحدب ﻣﻰباشد؛ ﻃﻮرىﻛﻪ در اشﻜال ذﻳﻞ ﻧﺸان داده شده است.

شﻜﻞ( )5-2اﻧﻮاع ﻋدسﻴﻪ ﻫاى ﻣﻘﻌر

براى آســاﻧﻰ ﻛار ،ﻋدســﻴﺔ ﻣحدب تﻮسﻂ سﻤبﻮل (  ) bو ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌر تﻮسﻂ سﻤبﻮل (
) ﻧﺸان داده ﻣﻰشﻮد.
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ﻳﻚ ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب اﻟﻄرﻓﻴﻦ و ﻳﻚ ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌر اﻟﻄرﻓﻴﻦ را بﻪحﻴث ﻣجﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺸﻮرﻫا
رســﻢ ﻧﻤاﻳﻴد .چﮕﻮﻧﻪﮔﻰ ﻋبﻮراشــﻌﺔ ﻧﻮرى را در آنﻫا ﻣﻘاﻳســﻪ ﻛرده و ﻧتاﻳج آنرا با ﻫﻢ
ﺻﻨﻔان خﻮد شرﻳﻚ سازﻳد.
 - 1خصوصﻴات ﻋدسﻴﻪ ﻫاى مﺤدب
مﺤور اصﻠﻰ ،مرﻛز ﻧورى :خﻄﻰ ﻛﻪ از ﻣرﻛز اﻧحﻨاى ﻫر دو سﻄح ﻛروى ﻋدسﻴﻪ ﻋبﻮر
ﻛﻨد ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ ﻋدســﻴﻪ ﮔﻔتﻪ ﻣﻰ شــﻮد .بﻪ ﻋبارت دﻳﮕر ،خﻄﻰ ﻛﻪ از ﻣرﻛز و ﻳا رأس سﻄح
ﻣﻨحﻨﻰ ﻋدســﻴﻪ ﻣحدب ﮔذشتﻪ و باﻻى سﻄح ﻣســتﻮى آن ﻋﻤﻮد باشد ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ ﻋدسﻴﻪ
است .ﻧﻘﻄﻪﻳﻰ ﻛﻪ در ﻣرﻛز ﻋدسﻴﻪ باﻻى ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ واﻗﻊ است ،بﻪﻧام ﻣرﻛز ﻧﻮرى ﻋدسﻴﻪ ﻳاد
ﻣﻰشﻮد .درشﻜﻞ( )5-3ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ و ﻣرﻛز ﻧﻮرى ﻋدسﻴﻪ ﻧﺸان داده شده است.
ﻣرﻛﺰ ﻧﻮرى

ﻣرﻛﺰ اﻧحﻨا

ﻣرﻛﺰ ﻧﻮرى

C

ﻣرﻛﺰ اﻧحﻨا)ﻃرف چﭗ(
ﻣرﻛﺰ اﻧحﻨا )ﻃرف راسﺖ(
ﻣحﻮر اصﻠﻲ

شﻜﻞ()5-3
تجربﻪ ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻫر ﮔاه اشﻌﺔ ﻧﻮر باﻻى ﻣرﻛز ﻧﻮرى ﻋدسﻴﻪ بتابد ،بدون اﻧحراف از
ﻋدسﻴﻪ خارج ﻣﻰشﻮد ،شﻜﻞ (.)4-4

شﻜﻞ()5-4
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 - 2مﺤراق ﻋدسﻴﺔ مﺤدب اﻟﻄرفﻴﻦ
براى در ﻳاﻓت و شﻨاخت ﻣحراق ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب اﻟﻄرﻓﻴﻦ تجربﺔ ذﻳﻞ را اﻧجام دﻫﻴد.
ﻓعاﻟﻴت

ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺿرورت
ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب اﻟﻄرﻓﻴﻦ ،ﻳﻚ ورق ﻛاﻏذ ،خﻂ ﻛش
ﻃرزاﻟﻌﻤل
 .1ﻳﻚ ﻋدســﻴﺔ ﻣحدب اﻟﻄرﻓﻴﻦ را ﻣاﻧﻨد شــﻜﻞ ( )4-4در ﻣﻘابﻞ آﻓتاب ﻗرار دﻫﻴد و
ورﻗﺔ ﻛاﻏذ را ﻣﻘابﻞ ﻋدسﻴﻪ ﻃﻮرى جابﻪجا ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﺔ روشﻦ بﻪ روى آن تﺸﻜﻴﻞ
ﮔردد .ﻓاﺻﻠﺔ ﻧﻘﻄﻪ روشﻦ از ﻋدسﻴﻪ را اﻧدازه ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2ﻫﻤﻴﻦ تجربﻪ را بﻪ ﻃرف دﻳﮕر ﻋدسﻴﻪ اﻧجام دﻫﻴد و ﻓاﺻﻠﺔ ﻧﻘﻄﻪ روشﻦ از ﻋدسﻴﻪ
را اﻧدازه ﻧﻤاﻳﻴد .ﻧتﻴجﺔ حاﺻﻠﻪ را در ﮔزارش ﻛار خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب شﻌاعﻫاى ﻧﻮرى ﻣﻮازى بﻪ ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ اش را در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ باﻻى ﻣحﻮر
اﺻﻠﻰ اش ﻣتﻤرﻛز ﻣﻰ ســازد ،اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣحراق
اﺻﻠﻰ ﻋدســﻴﻪ ﮔﻔتﻪ ﻣﻰ شــﻮد .ﻓاﺻﻠﻪ بﻴﻦ ﻣرﻛز
ﻧﻮرى ﻋدســﻴﻪ و ﻣحراق بﻪ ﻧام ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻳاد
ﻣﻰ ﮔردد و تﻮسﻂ حرف  fﻧﺸان داده ﻣﻰ شﻮد.
در ﻓﻌاﻟﻴت ﻓﻮق ﻣﺸــاﻫده ﻧﻤﻮدﻳد ﻛﻪ ﻋدسﻴﺔ
ﻣحــدب اﻟﻄرﻓﻴــﻦ در ﻫر دو ﻃرف خــﻮد داراى
ﻣحراق ﻣﻰ باشد.
شﻜﻞ()5-5
سﺆاﻻت
 .1ﻋدسﻴﻪﻫاى بارﻳﻚ ﻛدام ﻧﻮع ﻋدسﻴﻪﻫا اﻧد؟
 .2ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ و ﻣرﻛز ﻧﻮرى را تﻌرﻳﻒ ﻧﻤﻮده و تﻮسﻂ ترسﻴﻢ ﻧﺸان دﻫﻴد.
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 :5-2ترسﻴﻢ اﺷﻌﻪ در ﻋدسﻴﻪﻫاى مﺤدب
چﻮن ﻓاﺻﻠﺔ آﻓتاب از زﻣﻴﻦ زﻳاد اســت ،بﻨابر اﻳﻦ اشﻌﺔ ﻛﻪ از آﻓتاب باﻻى ﻳﻚ ﻋدسﻴﻪ ﻣﻰ
تابد با ﻳﻜدﻳﮕر ﻣﻮازى اﻧد .در ﻓﻌاﻟﻴت ﻗبﻠﻰ دﻳدﻳﻢ ﻛﻪ ﻫرﮔاه اشﻌﺔ ﻧﻮرى ﻣﻮازى بﻪ ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ
ﻋدســﻴﺔ ﻣحدب اﻟﻄرﻓﻴﻦ بتابد ،بﻌد از ﻋبﻮر از ﻋدســﻴﻪ در ﻣحراق ﻣتﻤرﻛز ﻣﻰ شــﻮﻧد .شﻜﻞ
( )5-6bرا ببﻴﻨﻴد .اﮔر شــﻌاع ﻧﻮرى از ﻣحراق ﻋدســﻴﻪ ﮔذشــتﻪ و باﻻى ﻋدسﻴﻪ بتابد چﮕﻮﻧﻪ
پخش ﻣﻰﮔردد؟
ﻃﻮرىﻛﻪ در شــﻜﻞ ) (5-6bدﻳده ﻣﻰشــﻮد؛ شــﻌاﻋﻰ ﻛﻪ از ﻣحراق ﻋدسﻴﻪ ﻋبﻮر و باﻻى
ﻋدسﻴﻪ بتابد ﻣﻮازى با ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ ﻋدسﻴﻪ از ﻋدسﻴﻪ خارج ﻣﻰشﻮد.

شﻜﻞ ()5-6
در بحث ﻣﻨﺸــﻮر دﻳدﻳﻢ ،زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻳﻚ دستﺔ شــﻌاع از ﻣﻨﺸﻮر ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،ﻣﻨﺸﻮر ،آن
را بﻪ ﻃرف ﻗاﻋده (ﻗســﻤت ﺿخﻴﻢ) ﻣﻨحرف ﻣﻰﻧﻤاﻳد .در اﻳﻦ جا ﻧﻴز ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻳﻚ ﻋدســﻴﺔ
ﻣحدب ﻳا ﻣﻘﻌر را بﻪحﻴث ترﻛﻴب ﻣﻨﺸﻮرﻫا ﻗبﻮل ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،از ﻗسﻤت وسﻂ بﻪ ﻃرف ﻛﻨارهﻫاى
ﻋدســﻴﻪ زاوﻳﺔ اﻧحراف آﻫســتﻪ آﻫستﻪ زﻳاد ﻣﻰشــﻮد؛ بﻨابر اﻳﻦ در ﻛﻨارهﻫاى ﻋدسﻴﻪ اﻧحراف
اشــﻌﺔ ﻧﻮرى زﻳاد ﻣﻰﮔردد.از اﻳﻦ جا واﺿح ﻣﻰشــﻮد زﻣاﻧﻰﻛﻪ اشﻌﺔ ﻣﻮازى از ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب
ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،در ﻣحراق اﺻﻠﻰ جﻤﻊ ﻣﻰشــﻮد و در ﻋدســﻴﺔ ﻣﻘﻌر اشــﻌﺔ ﻧﻮرى بﻌد از ﻋبﻮر
از ﻳﻜدﻳﮕر دور شــده و ﻃﻮرى ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰشــﻮد ﻛﻪ از ﻣحراق ﻋدســﻴﻪ (ﻣحراق ﻣجازى) پخش
ﻣﻰﮔردد.
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ﻫدف :تﺸﻜﻴﻞ تﺼﻮﻳر تﻮسﻂ ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب
ﻣواد ﻣورد ﺿﺮورت :ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب اﻟﻄرﻓﻴﻦ با پاﻳﺔ آن ،شﻤﻊ ،ﮔﻮﮔرد و ﻳﻚ ورق ﻛاﻏذ.
تجربﻪ را در ﻳﻚ اتاق ﻧسبتاً تارﻳﻚ اجرا ﻧﻤاﻳﻴد.

ﻃرز اﻟﻌﻤل
.1ﻋدسﻴﻪ را باﻻى پاﻳﺔ آن ﻧﺼب ﻛرده و شﻤﻊ را روشﻦ ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2ورق ﻛاﻏذ را در پﻴش روى ﻋدســﻴﻪ ﻃﻮرى جابﻪجا ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ ﻣحراق بر روى ورق
تﺸﻜﻴﻞ شﻮد .ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻋدسﻴﻪ را اﻧدازه ﻧﻤاﻳﻴد.
 .3ﻣﻄابﻖ شــﻜﻞ ( )5-7شﻤﻊ را در ﻓاﺻﻠﺔ بﻴﺸتر از ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ در ﻣﻘابﻞ ﻋدسﻴﻪ
ﻗرار دﻫﻴد .ورق ﻛاﻏذ را در جاﻧب دﻳﮕر ﻋدسﻴﻪ ﻃﻮرى جابﻪجا ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ باﻻى آن تﺼﻮﻳر
واﺿح شﻤﻊ دﻳده شﻮد.
 .4شﻤﻊ روشﻦ را بﻪ ﻣحراق ﻋدسﻴﻪ ﻧزدﻳﻚ ﻳا از آن دور ﻧﻤاﻳﻴد و در ﻫر حاﻟت تﺼﻮﻳر
را باﻻى ﻛاﻏذ دﻳده و ﻧتﻴجﻪ را ﻳادداشت ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺷﻜﻞ ()5-7

 .5در ﻛدام ﻓاﺻﻠﻪ از ﻋدسﻴﻪ ،اﻧدازة تﺼﻮﻳر ﻣساوى بﻪ اﻧدازة جسﻢ ﻣﻰباشد؟ اﻳﻦ ﻓاﺻﻠﻪ
را با ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻣﻘاﻳسﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
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 :5-4ترسﻴﻢ تصوﻳر در ﻋدسﻴﻪ ﻫاى بارﻳک
ﻳﻚ شــﻤﻊ روشــﻦ را در ﻣﻘابﻞ ﻳﻚ ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب در ﻓاﺻﻠﻪﻳﻰ در ﻧﻈر بﮕﻴرﻳد ﻛﻪ ﻧسبت
بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ بﻴﺸتر باشد ،شﻜﻞ ( )5-8دﻳده شﻮد .از ﻫر ﻧﻘﻄﺔ شﻤﻊ ،ﻣاﻧﻨد ﻧﻘﻄﺔ  Aاشﻌﺔ
زﻳادى باﻻى ﻋدســﻴﻪ ﻣﻰتابد .از جﻤﻠﻪ اﻳﻦ شﻌاعﻫا دو شﻌاع آنرا در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ ،ﻳﻜﻰ آن
اشــﻌﺔ ( AIﻣﻮازى بﻪ ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ) و دﻳﮕر آن اشﻌﺔ ( AIاشﻌﺔ ﻛﻪ از ﻣرﻛز ﻧﻮرى ﻋدسﻴﻪ ﻋبﻮر
ﻣﻰﻧﻤاﻳد) .اشﻌﺔ ﻣﻨﻜسرة اﻳﻦ دو شﻌاع درﻧﻘﻄﺔ  Aﻳﻜدﻳﮕر را ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .ﻫر ﮔاه ﻫر شﻌاع
ﻧﻮرى دﻳﮕرى ﻧﻴز از ﻧﻘﻄﺔ  Aباﻻى ﻋدســﻴﻪ بتابد ،شــﻌاع ﻣﻨﻜسرة آنﻫا ﻧﻴز از ﻧﻘﻄﺔ ' Aﻋبﻮر
خﻮاﻫد ﻛرد؛ بﻨابراﻳﻦ براى حاﺻﻞ ﻛردن ﻧﻘﻄﺔ '( Aﻛﻪ تﺼﻮﻳر ﻧﻘﻄﺔ  Aاست) ،دو اشﻌﻪ ﻛاﻓﻰ
اســت؛ چﻨاﻧﻜﻪ در ﻣﻮرد آﻳﻴﻨﻪﻫا ﮔﻔتﻪ شــد ،تﺼﻮﻳر ﻧﻘاط دﻳﮕر شﻤﻊ را ﻧﻴز بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب بﻪ
دســت آورده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ .تجربﻪ ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ اﮔر ﻳﻚ شﻰ باﻻى ﻣحﻮراﺻﻠﻰ ﻋدسﻴﻪ ﻋﻤﻮد
باشد ،تﺼﻮﻳر آن ﻧﻴز باﻻى ﻣحﻮر ﻋﻤﻮد است .ﻧﻘﻄﻪﻳﻰ ﻛﻪ باﻻى ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ واﻗﻊ باشد تﺼﻮﻳر
آن ﻧﻴز باﻻى ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ واﻗﻊ ﻣﻰباشــد؛ بﻨابر آن با حاﺻﻞ ﻛردن ﻧﻘﻄﺔ '( Aتﺼﻮﻳر ﻧﻘﻄﺔ )A
ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ تﺼﻮﻳر ﻳﻚ شﻰ را ﻛﻪ باﻻى ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ ﻋﻤﻮد باشد تﺸﻜﻴﻞ بدﻫﻴﻢ.
تﺼﻮﻳرى ﻛﻪ در اﻳﻦ حاﻟت تﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔردد بﻪﻧام تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ ﻳاد ﻣﻰشــﻮد .ﻫﻤاﻧﮕﻮﻧﻪ
ﻛﻪ در شﻜﻞ ( )5-8دﻳده ﻣﻰشﻮد ،اﻳﻦ تﺼﻮﻳر باﻻى ﻛاﻏذ ﻳا پردهﻳﻰ ﻛﻪ در ﻣحﻞ تﺼﻮﻳر واﻗﻊ
باشــد ،تﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔردد .در اﻳﻦ حاﻟت شﻌاع ﻫاى ﻣﻨﻜســره ﻳﻜدﻳﮕر را ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .در
حﻘﻴﻘت ﻧﻘﻄﺔ ' Aﻳﻚ ﻧﻘﻄﺔ روشــﻦ واﻗﻌﻰ است و ﻫرﮔاه از اﻣتداد
I
ﻣسﻴر ﻧﻘﻄﺔ ' Aبﻪ ﻋدسﻴﻪ دﻳده شﻮد،
ﻧﻘﻄﺔ روشﻦ  Aﻣﺸاﻫده ﻣﻰ
ﮔردد.
I

شﻜﻞ ()5-8
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ﻃرﻳﻘﺔ ترسﻴﻢ تﺼﻮﻳر شﻰ  ABدر ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب اﻟﻄرﻓﻴﻦ در حاﻻت ذﻳﻞ ﻧﺸان داده
شده است:
 .1ﻫرﮔاه شــﻰ  ABاز ﻋدســﻴﻪ خﻴﻠﻰ دور (درﻻﻳتﻨاﻫﻰ) واﻗﻊ باشد ،تﺼﻮﻳر آن ﻣاﻧﻨد
ﻧﻘﻄﻪ در ﻣحراق تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰشﻮد.
اﻳﻦ تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ است.

تﺼﻮﻳر
ﻋﻘب

 .2اﮔر شﻰ بﻪ ﻣرﻛز اﻧحﻨا ﻧزدﻳﻚ ﮔردد ،تﺼﻮﻳر آن در ﻃرف دﻳﮕر ﻋدسﻴﻪ بﻴﻦ ﻣحراق
و ﻣرﻛز اﻧحﻨا ،ﻛﻮچﻜتر از اﺻﻞ شﻰ ،سرچپﻪ و بﻪ شﻜﻞ حﻘﻴﻘﻰ تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ شﻮد.
تﺼﻮﻳر
)(5-9b

C

ﻋﻘب

جسﻢ
C

پﻴش روى

 .3اﮔــر شــﻰ در ﻣرﻛز اﻧحﻨا واﻗﻊ ﮔــردد ،تﺼﻮﻳر آن باﻻى ﻣرﻛــز اﻧحﻨاى ﻃرف دﻳﮕر
ﻋدسﻴﻪ ،ﻣساوى بﻪ اﺻﻞ شﻰ ،سرچپﻪ و حﻘﻴﻘﻰ تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﮔردد.

ﻋﻘﺐ

C

ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺟﺴﻢ
C

پﻴش روى
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 .4اﮔــر شــﻰ بﻴﻦ ﻣرﻛز اﻧحﻨا و ﻣحراق ﻗرار بﮕﻴرد ،تﺼﻮﻳــر آن خارج از ﻣرﻛز اﻧحﻨاى
ﻃرف دﻳﮕر ﻋدسﻴﻪ ،بزرﮔتر از اﺻﻞ شﻰ ،سرچپﻪ و حﻘﻴﻘﻰ تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ شﻮد.

ﻋﻘﺐ

ﺟﺴﻢ
C

C

پﻴﺸروى
ﺗﺼﻮﻳﺮ

 .5اﮔر شــﻰ در ﻣحراق واﻗﻊ باشــد اشﻌﺔ ﻧﻮرى وارده از شــﻰ بﻌد از ﻋبﻮر ازﻋدسﻴﻪ با
ﻳﻜدﻳﮕر ﻃﻮر ﻣﻮازى اﻧتﺸار ﻣﻰ ﻛﻨﻨد و تﺼﻮﻳر در بﻰ ﻧﻬاﻳت تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﮔردد.

ﻋﻘﺐ

()5-9e
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پﻴﺸروى

 .6اﮔر شﻰ بﻴﻦ ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب و ﻣحراق آن واﻗﻊ باشد ،شﻌاعﻫاى ﻧﻮرى وارده بﻌد از
ﻋبﻮر از ﻋدســﻴﻪ از ﻫﻤدﻳﮕر دور ﻣﻰ شــﻮﻧد .اﻣتداد ﻳاﻓتﻪ شﻌاﻋات ﻣﻨﻜسره ﻫﻤدﻳﮕر را در
پﻴش روى ﻋدســﻴﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده و تﺼﻮﻳر تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰشﻮد .تﺼﻮﻳر بزرﮔتر از اﺻﻞ شﻰ ،سر
راستﻪ و ﻣجازى است..

ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻋﻘﺐ
ﺟﺴﻢ

پﻴﺸروى

سوال:
آﻳا ﻣﻰتﻮاﻧﻴد تﻮســﻂ ﻋدســﻴﻪﻫاى ﻣحدباﻟﻄرﻓﻴﻦ تﺼاوﻳر حﻘﻴﻘﻰ و ﻣجازى
اشﻴاى حﻘﻴﻘﻰ را تﺸﻜﻴﻞ بدﻫﻴد؟ اﻳﻦ ﻛار را با اجراى ﻳﻚ ﻓﻌاﻟﻴت اﻧجام دﻫﻴد.

 :5-4مﻌادﻟﺔ ﻋدسﻴﺔ بارﻳک و بزرگﻧﻤاﻳﻰ
براى اﻳﻦﻛﻪ تﺼﻮﻳر جسﻢ  ABرا تﻮسﻂ ﻋدسﻴﺔ بارﻳﻚ تﺸﻜﻴﻞ بدﻫﻴﻢ ،از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﺔ جسﻢ
دو اشﻌﻪ را باﻻى ﻋدسﻴﻪ ﻃﻮرى رسﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ﺷکﻞ ()5-10
O
I
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ﻓرض ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ جســﻢ  ABبﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  pاز ﻋدســﻴﺔ ﻣحدباﻟﻄرﻓﻴﻦ ﻛﻪ داراى ﻓاﺻﻠﺔ
ﻣحراﻗﻰ  fﻣﻰباشــد ،واﻗﻊ است .ﻋدسﻴﺔ ﻣتذﻛره تﺼﻮﻳر اﻳﻦ جسﻢ (  ) A Bرا تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد
ﻛﻪ از ﻋدسﻴﻪ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  pواﻗﻊ ﻣﻰباشد.
از تﺸابﻪ ﻣثﻠثﻫاى  A B Cو  ABCﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
'A' B' A' C
=
AB
AC

A' B' AB
=
A' C' AC

اﮔر ﻃﻮل جسﻢ و تﺼﻮﻳر را بﻪ ترتﻴب با  I , Oﻧﺸان دﻫﻴﻢ ،دارﻳﻢ ﻛﻪ:
AB
I
)= ...............(1
AB O

از ﻣﻘاﻳسﻪ دو رابﻄﻪ ﻓﻮق ﻣﻰ تﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
P
I
=
P O

ﻫﻢچﻨان از تﺸابﻪ ﻣثﻠثﻫاى  A B Fو  F ICﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
AB AF
=
IC
FC

با ﻣﻼحﻈﻪ شﻜﻞ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ رابﻄﺔ ﻓﻮق را ﻗرار ذﻳﻞ تﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﻢ:
I
AC FC
=
O
FC

در رابﻄﺔ ﻓﻮق ﻋﻮض  F Cو  A Cﻗﻴﻤتﻫاى شان را وﺿﻊ ﻛرده ،دارﻳﻢ ﻛﻪ:
I P f
=
).......... (2
O
f
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از ﻣﻘاﻳسﺔ ﻣﻌادﻻت ( )1و ( )2ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
P P f
=
P
f

ﻳا:
)pf..............(3

P f = pp

از تﻘسﻴﻢ اﻃراف ﻣﻌادﻟﺔ ( )3باﻻى  fPPحاﺻﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ:
1
1
1
+
)= .......(4
P P
f

اﮔر بزرگﻧﻤاﻳﻰ ﻋدسﻴﻪ را تﻮسﻂ ﻧﺸان دﻫﻴﻢ ،پس ازﻣﻌادﻟﺔ ( )1ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
I
P
=
).......(5
O
P

=

ﻣﻌادﻻت  4و  5ﻋبارت از ﻣﻌادﻻت ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب ﻣﻰباشد .در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋدسﻴﻪ f ،ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻣثبت؛ وﻟﻰ  P , Pدر ﺻﻮرت ﻣجازى بﻮدن شﻰ و تﺼﻮﻳر ،ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰباشﻨد.
فورمول ﻧﻴوتﻦ:
در شــﻜﻞ ( )5-11اﮔر  Xو ' Xبﻪ ترتﻴب ﻓﻮاﺻﻞ شــﻰ و تﺼﻮﻳر از ﻣحراقﻫاى  Fو F
باشﻨد ،از تﺸابﻪ ﻣثﻠثﻫاى  ABFو  F' C Iﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
A B I C FC
=
=
AB
AB FA

ﻳا:

A' B' FC
=
AB FA

I' C FC
=
,
AB FA

I
f
)= .........(1
O x
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ﻫﻢچﻨان از ﻣتﺸابﻪ ﻣثﻠثﻫاى  A B Fو  FCIدارﻳﻢ ﻛﻪ:
AB
AB
AF
=
=
IC
AB
FC

و ﻳا:

I x
)= ................(2
O f

از ﻣﻘاﻳسﺔ ﻣﻌادﻻت ( )1و ( )2در ﻳاﻓت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ:
I f x
= =
O x f

و ﻳا:

)f 2 = xx .............(3

رابﻄﺔ ( )3بﻪﻧام ﻓﻮرﻣﻮل ﻧﻴﻮتﻦ ﻳاد ﻣﻰشﻮد.

f

شﻜﻞ ()5-11
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f

مﺜال:
جســﻤﻰ با ﻃﻮل  8ســاﻧتﻰ ﻣتر بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  30ساﻧتﻰ ﻣتر از ﻋدســﻴﺔ ﻣحدبﻰ ﻗرار دارد ﻛﻪ
ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ آن  20ســاﻧتﻰ ﻣتر است .ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر را از ﻋدسﻴﻪ و ﻃﻮل تﺼﻮﻳر را در ﻳاﻓت
ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣل:
? = O = 8cm , f = 20cm , P = 30cm , P = ? , I

P = 60cm

1
3 2
1
=
=
30cm 60cm 60cm

1 1 1
= +
P P
f
1 1 1
1
=
=
P
f P 20cm

بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب:
I = 16cm

O × P 8cm × 60cm
=
= 16cm
P
30cm

=I

I P
=
O P

مﺜال:
اﮔر ﻓاﺻﻠﺔ جســﻢ از ﻣحراق ﻋدســﻴﻪ  25ســاﻧتﻰ ﻣتر و ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر  4ساﻧتﻰ ﻣتر باشد،
ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣل :چﻮن  x = 4cmو  x = 25cmاست ،پس:
f 2 = xx
f 2 = 25cm × 4cm
f 2 = 100cm 2
f = 100cm 2 = 10cm
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 :5-5خصوصﻴات ﻋدسﻴﻪﻫاى مقﻌر
 .1مﺤوراصﻠﻰ ،مرﻛز ﻧورى :ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ ﻋدســﻴﻪﻫاى ﻣﻘﻌر خﻄﻰ است ﻛﻪ سﻄﻮح ﻣرﻛز
ﻛروى ﻋدســﻴﻪ را باﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ﻧﻘﻄﺔ ﻣرﻛز ﻋدســﻴﻪ ﻛﻪ باﻻى ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ واﻗﻊ است،
بﻪﻧام ﻣرﻛز ﻧﻮرى ﻋدسﻴﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد .در شﻜﻞ ( )5-12ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ و ﻣرﻛز ﻧﻮرى ﻋدسﻴﻪ ﻧﺸان
داده شده است.

ﻣحﻮر اﺻﻠﻲ

ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌر اﻟﻄرﻓﻴﻦ

ﻣرﻛز ﻧﻮري

شﻜﻞ()5-12
در ﻋدسﻴﻪﻫاى ﻣﻘﻌر ﻧﻴز اشﻌﻪﻳﻰ ﻛﻪ باﻻى ﻣرﻛز ﻧﻮرى ﻋدسﻴﻪ وارد ﻣﻰشﻮد ،بدون اﻧحراف
از ﻋدسﻴﻪ خارج ﻣﻰﮔردد ،شﻜﻞ (.)5-13

شﻜﻞ ()5-13
 .2مﺤراق ﻋدسﻴﻪﻫاى مقﻌر :اﮔر شﻌاعﻫاى ﻧﻮرى ﻣﻮازى با ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ باﻻى ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌر
وارد ﮔردد ،بﻌد از اﻧﻜســار و ﻋبﻮر از ﻋدســﻴﻪ ﻃﻮرى از ﻳﻜدﻳﮕر دور ﻣﻰشــﻮﻧد ﻛﻪ اﻣتداد شان
در ﻋﻘب از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ باﻻى ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ ﻣﻰﮔذرد .اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ را بﻪﻧام ﻣحراق ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌر ﻳاد
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .ﻓاﺻﻠﻪ بﻴﻦ ﻣحراق و ﻣرﻛز ﻧﻮرى را بﻪ ﻧام ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻳاد ﻛرده و آنرا تﻮســﻂ
 fﻧﺸان ﻣﻰدﻫﻨد.
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در شﻜﻞ ( )5-14شﻌاع ﻧﻮرى وارده ﻣﻮازى با ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ و شﻌاع ﻣﻨﻜسرة ﻣربﻮط آن ﻧﺸان
داده شده است .در ﻋدسﻴﻪﻫاى ﻣﻘﻌر ،ﻣحراق ﻣجازى ﻣﻰباشد.

شﻜﻞ ()5-14
اﮔر شــﻌاع ﻧﻮرى باﻻى ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌرى ﻃﻮرى وارد ﮔردد ﻛﻪ بﻌد از ﻋبﻮر از ﻋدسﻴﻪ اﻣتداد
شــان از ﻣحراق ﻋبﻮر ﻧﻤاﻳﻨد ،در آن ﺻﻮرت شــﻌاع ﻣﻨﻜسره با ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ ﻣﻮازى خﻮاﻫد بﻮد.
در شﻜﻞ ( )5-15اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ شﻌاع ﻧﻮرى ﻧﺸان داده شده است.

شﻜﻞ ()5-15
ﻓعاﻟﻴت

با استﻔاده از دروس ﮔذشتﻪ و بﻌد از ﻣﺸﻮره بﻴﻦ ﻫﻢ تجرﻳﻪﻳﻰ را ﻃرح ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ بﻪ ﻛﻤﻚ
آن بتﻮاﻧﻴد ﻣحراق ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌر را تﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳﻴد.
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تصوﻳر در ﻋدسﻴﻪﻫاى مقﻌر
در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋدسﻴﻪﻫا ﻧﻴز تﺼﻮﻳر ﻳﻚ شﻰ ﻋﻤﻮد باﻻى ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ ﻋدسﻴﻪ را تﻮسﻂ ترسﻴﻢ
تﺼﻮﻳر ﻳﻚ ﻧﻘﻄﺔ آن درﻳاﻓت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ .دو شــﻌاع از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻦ شــﻰ ﻋﻤﻮد را در ﻧﻈر
ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ .ﻳﻚ شــﻌاع ﻣﻮازى با ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ بﻪ ﻋدســﻴﻪ تابﻴده ﻃﻮرى ﻣﻨﻜســر ﻣﻰ ﮔردد ﻛﻪ
اﻣتداد ﻳاﻓتﺔ آن از ﻣحراق ﻋدسﻴﻪ ﻋبﻮر ﻣﻰ ﻛﻨد .شﻌاع دﻳﮕر از ﻣرﻛز ﻧﻮرى ﻋدسﻴﻪ ﮔذشتﻪ و
اﻣتداد ﻳاﻓتﺔ شﻌاع ﻣﻨﻜسرة اوﻟﻰ را در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ (' )Aﻗﻄﻊ ﻣﻰ ﻛﻨد ،شﻜﻞ (.)5-16

شﻜﻞ( )5-16تﺼﻮﻳر در ﻋدسﻴﻪ ﻣﻘﻌر
اﮔر در اﻳﻦ ﻋدســﻴﻪ از اســتﻘاﻣت اشﻌﺔ ﻣﻨﻜسره دﻳده شــﻮد ،شﻰ  ABدر ﻣﻮﻗﻌﻴت A B

ﻣﺸــاﻫده ﻣﻰﮔردد .اﻳﻦ تﺼﻮﻳر ﻣجازى است .ﻳﻚ شــﻰ بﻪ ﻫر ﻓاﺻﻠﻪﻳﻰ ﻛﻪ در ﻣﻘابﻞ ﻋدسﻴﺔ
ﻣﻘﻌر ﮔذاشــتﻪ شــﻮد ،تﺼﻮﻳر آن ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻧســبت بﻪ اﺻﻞ شــﻰ ﻛﻮچﻚ ،ﻣجازى و ﻣستﻘﻴﻢ
ﻣﻰباشد و در ﻓاﺻﻠﺔ ﻛﻮچﻜتر از ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻣﺸاﻫده ﻣﻰشﻮد.
 :5-6فورمول ﻋدسﻴﻪﻫاى مقﻌر
براى در ﻳاﻓت ﻓﻮرﻣﻮل ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌر ،شﻜﻞ ( )5-17را ﻛﻪ در ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌر تﺼﻮﻳر شﻰ AB
را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ.
در شﻜﻞ( )5-17از تﺸابﻪ ﻣثﻠثﻫاى  A B Cو  ABCﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
AB BC
=
AB
BC

ﻳا:
I P
)= ....................(1
O P
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I

شﻜﻞ()5-17
ﻫﻢچﻨان از تﺸابﻪ ﻣثﻠثﻫاى  ICFو  A FBدارﻳﻢ ﻛﻪ:
A' B' A' B' B' F
=
=
IC
AB
FC

ﻳا:

I f P
=
)................(2
O
f

از ﻣﻘاﻳسﺔ ﻣﻌادﻻت ( )1و ( )2در ﻳاﻓت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ :
f p P
)= ..............(3
f
P

بﻌد از اجراى ﻋﻤﻠﻴﻪﻫاى ﻻزم حاﺻﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ:
1 1
1
= +
P P
f
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ﻧﻜات ذﻳل را باﻳد ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻧﻈر داﺷتﻪ باﺷﻴﻢ:
 .1اﮔر ﻋدسﻴﻪ ﻣحدب باشد ،ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻣثبت است.
 .2اﮔر ﻋدسﻴﻪ ﻣﻘﻌر باشد ،ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰباشد.
 P .3و 'Pدر ﺻﻮرت ﻣجازى بﻮدن ،ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰباشﻨد.
I P
=
ﻫﻢچﻨان بزرگﻧﻤاﻳﻰ ﻋدسﻴﻪ از رابﻄﺔ
O P

= حاﺻﻞ ﻣﻰﮔردد.

مﺜال
جسﻤﻰدر ﻣﻘابﻞ ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌرى ﻛﻪ داراى شﻌاع اﻧحﻨاى  24ساﻧتﻰ ﻣتر است بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ 6
ساﻧتﻰ ﻣترى واﻗﻊ است .ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر را از ﻋدسﻴﻪ درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣل :چﻮن شﻌاع اﻧحﻨا  R = 24cmاست ،پس  f = R = 24 = 12cmﻣﻰباشد؛ ﻫﻢچﻨان
2
2
 P = 6cmاست؛ بﻨابراﻳﻦ با استﻔاده از ﻓﻮرﻣﻮل دارﻳﻢ ﻛﻪ:

1
4cm

3
12cm

1 1
1
= +
'P P
f
1
1
1
= +
'6cm P
12cm
1
1
1
1 2
=
=
=
'P
12cm 6cm 12cm
P' = 4cm

ﻋﻼﻣت ﻣﻨﻔﻰ ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ تﺼﻮﻳر ﻣجازى است.
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R
= 12cm
2
P = 6cm
= f

?= P

مﺜال
شــﻰ ﻣجازى ﻛﻪ داراى ﻃﻮل  10cmســاﻧتﻰ ﻣتر است بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  20ساﻧتﻰ ﻣتر از ﻋدسﻴﺔ
ﻣﻘﻌرى ﻗرار دارد ﻛﻪ داراى ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ  30cmســاﻧتﻰ ﻣتر ﻣﻰباشــد .ﻧﻮع تﺼﻮﻳر را ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣل :چﻮن ﻋدســﻴﻪ ﻣﻘﻌر و شــﻰ ﻣجازى است .پس ﻓاﺻﻠﺔ شــﻰ و ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻫر دو
ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰباشﻨد ،ﻳﻌﻨﻰ:
1
1
1
+
=
'20cm P
30cm
1
1
1
=
+
'P
30cm 20cm
1
2+3
=
'P
60cm
1
1
=
'P
60cm
P' = 60 cm
I
P' 60
=
=
=2
O P 30

=

رابﻄﻪ بﻴﻦ فاصﻠﺔ ﺷﻰ و تصوﻳر ﻧسﺒت بﻪ سﻄﺢ اﻧﻜسار ﻛﻨﻨده

با اســتﻔاده از شﻜﻞ ( )5-18رابﻄﻪ بﻴﻦ ﻓاﺻﻠﺔ شﻰ و تﺼﻮﻳر را ﻧسبت بﻪ ﻳﻚ سﻄح اﻧﻜسار
ﻛﻨﻨده ﻛﻪ ﻋبارت از  n1 + n2 = n2 n1است ،درﻳاﻓت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
R

q

p

براى حﻞ ﻣســأﻟﻪ دو ﻣحﻴﻂ شﻔاف را در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ ﻛﻪ داراى ﺿراﻳب اﻧﻜسار  n1و n2

ﺑﺎشــﻨد .درحاﻟﻰﻛﻪ سﻄح جدا ﻛﻨﻨده بﻴﻦ دو ﻣحﻴﻂ ،ﻳﻚ سﻄح ﻛروى با شﻌاع Rباشد ،شﻜﻞ
( .)5-18در شﻜﻞ دﻳده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ شﻌاع از ﻧﻘﻄﺔ  Oﻣﻨﺸأ ﮔرﻓتﻪ و تﻮسﻂ سﻄح ﻛروى
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در ﻧﻘﻄﺔ  Pاﻧﻜســار ﻣﻰﻧﻤاﻳد .براى اﻳﻦ اشــﻌﻪ از تﻄبﻴﻖ ﻗاﻧﻮن اﻧﻜســار سﻨﻞ حاﺻﻞ ﻣﻰشﻮد
ﻛﻪ:

2

= n2 sin

1

n1 sin

شــﻜﻞ ( )5-18تﺸــﻜﻴﻞ
تﺼﻮﻳر تﻮسﻂ سﻄح اﻧﻜسار
ﻛﻨﻨده

چﻮن  1و  2خﻴﻠﻰ ﻛﻮچﻚ ﻓرض شــده اســت ،پس با اســتﻔاده ازتﻌرﻳﻒ زاوﻳﺔ ﻛﻮچﻚ
ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪn1 1 = n2 2 :
از حﻘﻴﻘتﻰ استﻔاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ بﻴان ﻣﻰﻛﻨد :زاوﻳﺔ خارجﻰ ﻫر ﻣثﻠث ﻣساوى بﻪ ﻣجﻤﻮع
دو زاوﻳﺔ داخﻠﻰ ﻏﻴر ﻣجاور آن ﻣثﻠث است .با تﻄبﻴﻖ اﻳﻦ ﻗاﻋده در ﻣثﻠثﻫاى  OPCو PIC
حاﺻﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ:
+

=

اﮔر ﻗﻴﻤتﻫاى

1

و

2

+

2

2

=

1

= ̂B

در ﻣﻌادﻟﺔ  n1 1 = n2 2وﺿﻊ ﮔردد ،درﻳاﻓت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ:
)

( n1 ( + ) = n2

وﻳا ) = (n2 n1
از شﻜﻞ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
d
p
d
R
d
q

+ n2

n1

tg
tg
tg

با وﺿﻊ ﻛردن ﻗﻴﻤتﻫاى  ،و در ﻣﻌادﻟﺔ اخﻴر و تﻘسﻴﻢ آن باﻻى  dحاﺻﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ
ﻛﻪ:
n1 n2 n2 n1
+
=
P
q
R
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اﻳﻦ اﻓاده رابﻄﻪ بﻴﻦ ﻓاﺻﻠﻪﻫاى شﻰ و تﺼﻮﻳر را ﻧسبت بﻪ ﻳﻚ سﻄح اﻧﻜسار ﻛﻨﻨده ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد.
 :5-7مﻌادﻟﺔ ساختﻦ ﻋدسﻴﻪ
ﻗب ً
ﻼ ذﻛرﮔردﻳد ﻛﻪ از ﻋدسﻴﻪﻫا در ساختﻦ آﻻت اپتﻴﻜﻰ استﻔاده ﻣﻰشﻮد پس باﻳد بداﻧﻴﻢ
ﻛﻪ ﻋدسﻴﻪ چﮕﻮﻧﻪ ساختﻪ ﻣﻰشﻮد؟ براى تﺸﻜﻴﻞ تﺼﻮﻳر ﻳﻚ شﻰ ،باﻳد ﻧﻮر شﻰ از ﻳﻚ ﻃرف
باﻻى ﻋدســﻴﻪ بتابد و از ﻃرف ﻣﻘابﻞ آن خارج ﮔردد .چﻮن ﻋدســﻴﻪ ﻳﻚ ﻣحﻴﻂ شﻔاف است،
شــﻌاع ﻧﻮرى در وﻗت ﻋبﻮر از ﻋدسﻴﻪ در دو سﻄح اﻧﻜســار را ﻣتحﻤﻞ ﻣﻰشﻮد .در اﻳﻦ حاﻟت
تﺼﻮﻳر تﺸﻜﻴﻞ شده تﻮسﻂ ﻳﻚ سﻄح اﻧﻜسار دﻫﻨده ،براى سﻄح دﻳﮕر حﻴثﻴت شﻰ را دارد.
ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻳﻚ ﻋدســﻴﺔ بارﻳﻚ در ﻣحﻴﻄﻰ با ﺿرﻳب اﻧﻜســار  n1بﻪ شــﻌاعﻫاى اﻧحﻨاى
سﻄح پﻴش روى و ﻋﻘب ﻋدسﻴﻪ و ﺿرﻳب اﻧﻜسار ﻣاده ﻋدسﻴﻪ (  ) n 2ﻣربﻮط است .ﻣﻌادﻟﻪﻳﻰ ﻛﻪ
ﻛﻤﻴتﻫاى ﻓﻮق را بﻪ ﻫﻤدﻳﮕر ﻣرتبﻂ ﻣﻰسازد بﻪ ﻧام ﻣﻌادﻟﺔ ساختﻦ ﻋدسﻴﻪ ﻳاد ﻣﻰ شﻮد:
1
R2

1
R1

n
1
= 2 1
f
n1

تﻤاﻣﻰ پاراﻣتر ﻫاى ﻣﻌادﻟﺔ ﻓﻮق در شﻜﻞ ( )4-19ﻧﺸان داده شده است.

براى سﻄح ﻛروى ﻣحدب ﻋﻼﻣت  R 1و  R 2ﻣثبت ،سﻄح ﻛروى ﻣﻘﻌر  R 1و  R 2ﻣﻨﻔﻰ و
براى سﻄح ﻣستﻮى =  Rاست.

شﻜﻞ ()5-19

ﻣثال اول :ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻳﻚ ﻋدسﻴﻪ ﻣحدب اﻟﻄرﻓﻴﻦ را درﻳاﻓت ﻛﻨﻴد ﻛﻪ ﺿرﻳب اﻧﻜسار
آن  1.5بﻮده و شــﻌاعﻫاى اﻧحﻨاى آن  R 1 = 10cmو  R 2 = 30cmباشــد .ﻋدســﻴﻪ در ﻫﻮا
ﻗرار دارد.
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1
1
+
R1 R 2
1
1
+
10cm 30cm

n
1
= 2 1
f
n1
1.5
1
1

=

4
1
=
30cm
15cm
f = 15cm

)= (0.5

n1 = 1
n 2 = 1.5
R 1 = 10cm
R 2 = 30cm
?= f

ﻣثال دوم :ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب اﻟﻤﻘﻌر ﻛﻪ از شﻴﺸﻪ با ﺿرﻳب اﻧﻜسار  1.5ساختﻪ شده است بﻪ
ترتﻴب داراى شــﻌاعﻫاى اﻧحﻨاى  R 1 = 12cmو  R 2 = 18cmاســت ،ﻣحراق اﻳﻦ ﻋدسﻴﻪ را
در داخﻞ آب با ﺿرﻳب اﻧﻜسار  1.3درﻳابﻴد.
1
R2

1
R1

1

n
1
= 2
f
n1

1.5
1
1
1
1.3
12cm 18cm

=

1
36cm
f = 240cm

)= (0.15
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n1 = 1.3
n 2 = 1.5
R 1 = 12cm
R 2 = 18cm
?= f

 :5-8ﻗدرت ﻋدسﻴﻪﻫا
در اشــﻜال ( 5-20اﻟﻒ و ب ) دو ﻋدســﻴﺔ ﻣحدب اﻟﻄرﻓﻴﻦ ﻛﻪ داراى ﻓاﺻﻠﻪﻫاى ﻣحراﻗﻰ
ﻣختﻠﻒ ﻣﻰباشــد ﻧﺸــان داده شده است .دســتﺔ شــﻌاع ﻧﻮرى ﻣﻮازى با ﻣحﻮرﻫاى اﺻﻠﻰ دو
ﻋدســﻴﻪ باﻻى ﻋدســﻴﻪﻫا وارد ﮔردﻳده اســت و ﻋدسﻴﻪﻫا شــﻌاعﻫاى ﻧﻮرى را با ﻫﻢ ﻧزدﻳﻚ
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .ﻗدرت ﻛدام ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻋدسﻴﻪ در ﻧزدﻳﻚ ساختﻦ شﻌاع ﻧﻮرى بﻴﺸتر است؟
ﻃﻮرىﻛﻪ از اشــﻜال دﻳده ﻣﻰشﻮد ،ﻋدسﻴﻪﻳﻰ ﻛﻪ داراى ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻛﻮچﻜتر است ،در
ﻣتﻘارب ســاختﻦ (ﻧزدﻳﻚ ﻛردن) شــﻌاع ﻧﻮرى ﻗدرت بزرﮔتر را دارد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻗدرت ﻋدسﻴﻪ در
ﻣتﻘارب ساختﻦ ﻣﻌﻜﻮساً ﻣتﻨاسب بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻣﻰباشد.

ب) ﻋدسﻴﻪ ﻛﻪ داراى ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ بزرﮔتر
اﻟﻒ) ﻋدسﻴﻪ با داشتﻦ ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ
است داراى ﻗدرت ﻛﻮچﻜتر ﻧزدﻳﻚ ﻛردن
ﻛﻮچﻜتر داراى ﻗدرت بزرگ در ﻧزدﻳﻚ ﻛردن
شﻌاع ﻧﻮرى ﻣﻰباشد.
شﻌاع ﻧﻮرى ﻣﻰباشد.
شﻜﻞ ()5-20

ﻫﻢچﻨان در اشــﻜال (5-21اﻟﻒ و ب) دو ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌر با ﻓاﺻﻠﻪﻫاى ﻣحراﻗﻰ ﻣختﻠﻒ ﻧﺸان
داده شده اﻧد .ﻳﻚ دستﻪ اشﻌﺔ ﻧﻮرى ﻣﻮازى با ﻣحﻮرﻫاى اﺻﻠﻰ ﻋدسﻴﻪﻫا باﻻى ﻋدسﻴﻪﻫا وارد
ﮔردﻳده اﻧد ﻛﻪ ﻋدسﻴﻪﻫا اﻳﻦ شﻌاع ﻧﻮرى را از ﻳﻜدﻳﮕر دور(ﻣتباﻋد) ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
در اﻳﻦ جا ﻧﻴز دﻳده ﻣﻰشــﻮد ﻛﻪ ﻗدرت ﻋدســﻴﻪ با ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻋدســﻴﻪ رابﻄﺔ ﻣﻌﻜﻮس
دارد.

اﻟﻒ

ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌرى ﻛﻪ داراى ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ
ﻛﻮچﻜتر اســت در دورﻛردن شﻌاع ﻧﻮرى
ﻗدرت بزرﮔتر رادارد.

شﻜﻞ()5-21

ب
ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌرى ﻛﻪ داراى ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ
بزرﮔتر اســت در دورﻛردن شﻌاع ﻧﻮرى
ﻗدرت ﻛﻮچﻜتر را دارد.
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1
ﻣﻌﻜﻮس ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ(
f

ﻣﻰدﻫﻨد ،ﻳﻌﻨﻰ:

) را ﻗدرت ﻋدســﻴﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد و آن را تﻮســﻂ  Dﻧﺸان
1
f

=D
1

ﻫر ﮔاه ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ بﻪ ﻣتر اﻧدازه شﻮد ،واحد ﻗدرت ﻋدسﻴﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻣتر ( )ﻣﻰباشد،
m
ﻛﻪ بﻪ ﻧام دﻳﻮپتر ﻳاد ﻣﻰشــﻮد و آن را تﻮســﻂ  dﻧﺸــان ﻣﻰدﻫﻨد .ﮔﻔتﻨﻰ اســت ﻛﻪ ﻗدرت
ﻋدسﻴﻪﻫاى ﻣحدب ،ﻣثبت و ﻗدرت ﻋدسﻴﻪﻫاى ﻣﻘﻌر ،ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰباشد.
 :5-9ترﻛﻴﺐ ﻋدسﻴﻪﻫاى بارﻳک
براى تﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ تﺼﻮﻳر از دو ﻋدسﻴﻪ استﻔاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻃﻮر ذﻳﻞ تﻮﺿﻴح
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
ﻧخست تﺼﻮﻳر ﻋدســﻴﺔ اول ﻃﻮرى ﻣحاسبﻪ ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ ﮔﻮﻳا ﻋدسﻴﺔ دوم ﻣﻮجﻮد ﻧباشد.
(ﻧﻮر براى ﻋدســﻴﺔ دوﻣﻰﻃﻮرى ﻣﻰرسد ﻛﻪ ﮔﻮﻳا از تﺼﻮﻳر تﺸﻜﻴﻞ شده آﻣده است) بﻨابر اﻳﻦ
تﺼﻮﻳر تﺸﻜﻴﻞ شده تﻮسﻂ ﻋدسﻴﺔ اوﻟﻰ براى ﻋدسﻴﺔ دوﻣﻰﻣاﻧﻨد شﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨد .تﺼﻮﻳرى
ﻛﻪ تﻮسﻂ ﻋدسﻴﺔ دوﻣﻰتﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰشﻮد ﻋبارت ازتﺼﻮﻳر ﻧﻬاﻳﻰ سﻴستﻢ ﻣﻰباشد .بزرگﻧﻤاﻳﻰ
ﻣجﻤﻮﻋﻰ سﻴســتﻢ ﻋدسﻴﻪﻫا ﻣساوى بﻪ حاﺻﻞ ﺿرب بزرگﻧﻤاﻳﻰ ﻫر ﻛدام ازﻋدسﻴﻪﻫا است.
اﮔر تﺼﻮﻳر تﺸــﻜﻴﻞ شده تﻮســﻂ ﻋدسﻴﺔ اوﻟﻰ در ﻋﻘب ﻋدســﻴﺔ دوﻣﻰﻗرار داشتﻪ باشد ،اﻳﻦ
تﺼﻮﻳر براى ﻋدسﻴﺔ دوﻣﻰحﻴثﻴت شﻰ ﻣجازى را دارد (ﻳﻌﻨﻰ در اﻳﻦ حاﻟت  pﻣﻨﻔﻰ است) .بﻪ
ﻋﻴﻦ ترتﻴب ﻳﻚ سﻴستﻢ سﻪ ﻳا بﻴﺸتر ﻋدسﻴﻪﻫا را تﺸﻜﻴﻞ داده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ.

ﻓعاﻟﻴت

ﻫدف :ﻣحاسبﺔ ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻳﻚ ﻋدسﻴﻪ
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺿرورت
شﻤﻊ ،ﮔﻮﮔرد ،پرده ،پاﻳﻪﻫاى ﻟﻐزﻧده و خﻂ ﻛش
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ﻃرزاﻟﻌﻤل
شﻤﻊ ،پرده و ﻋدسﻴﻪ را ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ ( )5-22باﻻى خﻂ ﻛﺸﻰ ﻛﻪ روى ﻣﻴز ﻗرار دارد
ﻃﻮر ﻋﻤﻮدى بﮕذارﻳد .شــﻤﻊ را روشــﻦ ﻧﻤاﻳﻴد و پرده را تا زﻣاﻧﻰ تﻐﻴﻴر ﻣﻜان دﻫﻴد ﻛﻪ
باﻻى پرده تﺼﻮﻳر واﺿح شــﻤﻊ تﺸــﻜﻴﻞ ﮔردد .در اﻳﻦ حاﻟت دﻳده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ تﺼﻮﻳر ﻧﻴز
باﻻى ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ ﻋﻤﻮد ﻣﻰباشد .حال ﻓاﺻﻠﺔ شﻤﻊ (شﻰ) و پرده (تﺼﻮﻳر) را از خﻂ ﻛش
بخﻮاﻧﻴد و در ﻓﻮرﻣﻮل  1 + 1 = 1آنرا وﺿﻊ ﻧﻤاﻳﻴد.
f

q

P

q

ﺷکﻞ ()5-22

 :5-10تﻄﺒﻴقات
 .1ﻳﻚ شﻰ را در ﻣﻘابﻞ ﻋدسﻴﺔ ﻣحدبﻰ ﻛﻪ داراى ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ  8 cmاست ﻳﻚ ﻣرتبﻪ
بــﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  12 cmو ﻣرتبﺔ دﻳﮕر بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  4 cmﻗرار دﻫﻴــد .در ﻫر حاﻟت ﻣﻮﻗﻌﻴت تﺼﻮﻳر و
چﮕﻮﻧﻪﮔﻰ آنرا در ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد .براى ﻫر دو حاﻟت شﻜﻞ آنرا ترسﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻴد.

120

براى ﺣاﻟت اول
1
1
=
q 24cm

P = 12cm , q = ? , f = 8cm

1
3 2
=
12cm 24cm

11 1
1 1 1
1
1
1
+ = ,
= +
= ,
P q f 12cm q 8cm8 q 8cm

پس ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر از ﻋدســﻴﻪ  q = 24 cmو چﻮن  qﻣثبت است؛ بﻨابراﻳﻦ تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ
ﻣﻰباشد.
براى ﺣاﻟت دوم

1
8cm

? = P = 4 Cm , f = 8 Cm : q
1
1
1
1
1
1
1 2
= +
= ,
=
=
4cm q 8cm q 8cm 4cm 8cm

ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر از ﻋدســﻴﻪ ، q = 8 cm :چﻮن در اﻳﻦ حاﻟت  qﻣﻨﻔﻰ است؛ بﻨابرﻳﻦ تﺼﻮﻳر
ﻣجازى ﻣﻰباشد.
شﻌاع P
شﻌاع M
تﺼﻮﻳر

F
F

جسﻢ

شﻌاع N
حاﻟت اول

شﻌاع P

تﺼﻮﻳر
جسﻢ

شﻜﻞ()5-23
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شﻌاع M

حاﻟت دوم

 .2اﮔر ﻳﻚ شﻰ در ﻣﻘابﻞ ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌرى ﻛﻪ داراى ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ  6 cmاست بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ
 18 cmﻗرار داشتﻪ باشد ،ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر از ﻋدسﻴﻪ را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣل :چﻮن ﻋدسﻴﻪ ﻣﻘﻌر است؛ پس ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ آن ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰباشد.
? = P = 18 Cm , f = 6 Cm , q
1 1 1
1
1
1
1
1
1
3 1
= +
,
= +
,
=
=
P q f
18cm q
6cm
q
6cm 18cm 18cm

ﻓاﺻﻠــﺔ تﺼﻮﻳر از ﻋدســﻴﻪ4.5 Cm :

18cm
=
4

=q

4
18cm

1
q

=  ،ﻋﻼﻣت ﻣﻨﻔﻰ

ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ تﺼﻮﻳر ﻣجازى است.
 .3اﮔر شــﻰ ﻣجازى با ﻃﻮل  10 cmاز ﻋدســﻴﺔ ﻣﻘﻌرى ﻛﻪ داراى ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ 8 cm
است .بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  20 cmواﻗﻊ باشد ،چﮕﻮﻧﻪﮔﻰ تﺼﻮﻳر را ﻣﺸخﺺ ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣل :چﻮن شــﻰ ﻣجازى و ﻋدســﻴﻪ ﻣﻘﻌر است ،پس ﻓاﺻﻠﺔ شــﻰ و ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻫر دو
ﻣﻨﻔﻰ در ﻧﻈر ﮔرﻓتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد ،ﻳﻌﻨﻰ:

q = 60 Cm

1 1 1
1
1
1
+ = ,
= +
P q f
20cm q
30cm
1
1
1
2+3
1
=
+
=
=
q
30cm 20cm
60cm
60cm

چﻮن  qﻣثبت است؛ پس تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ ﻣﻰباشد.
ﻫﻢ ﭼﻨﺎن
I
چﻮن = 3
O

I
q 60cm
= =
=3
O P 20cm

=

است ،پس  I = 30 cmﻣﻰشﻮد.
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 - 4ﻣﻰ خﻮاﻫﻴﻢ با اســتﻔاده از ﻳﻚ ﻋدســﻴﺔ ﻣحدب ،ازشــﻰﻳﻰ ﻛﻪ داراى ﻃﻮل 0.5 cm

اســت ،تﺼﻮﻳر ﻣجازى بﻪ ﻃﻮل  2cmتﺸــﻜﻴﻞ بدﻫﻴﻢ در ﺻﻮرتﻰ ﻛﻪ ﻓاﺻﻠﺔ شــﻰ از ﻋدسﻴﻪ
 6 cmباشد ،ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر را از ﻋدسﻴﻪ و ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻋدسﻴﻪ را ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣلf = ? :

q=? ,

A B = 2cm ,

AB = 0.5cm ,

P = 6cm ,

A' B' q
2cm
q
= ,
=
, 0.5 q = 12cm
AB
P 0.5cm
6cm

ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر از ﻋدسﻴﻪ

12cm
= 24cm
0.5

=q

چﻮن تﺼﻮﻳر ﻣجازى است ،پس  qﻗﻴﻤت ﻣﻨﻔﻰ دارد .براى درﻳاﻓت ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ:
1 1 1
1
+ = ,
P q f 6cm

1
1 4 1 1
3
1
= ,
= ,
=
24cm f 24cm f 24cm f
24cm
= 3f = 24cm, f
3

ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻋدسﻴﻪ  f = 8cmاست.

آﻻت اﭘتﻴﻜﻰ ﻧورى
چﺸﻢ اﻧسان
بﻴﻨاﻳﻰ بﻴﺸــتر از حﻮاس دﻳﮕر ﻣا را با جﻬان اﻃراف ﻣرتبﻂ ﻣﻰ ﻛﻨد .وﻗتﻰ جســﻤﻰ را ﻣﻰ
بﻴﻨﻴﻢ ،چﺸﻢ ﻣا تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ ،ﻛﻮچﻚ و سرچپﺔ جسﻢ را بﻪ ﻛﻤﻚ ﻋدسﻴﻪ ﻣحدب خﻮد باﻻى
شبﻜﻴﻪ تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد .شبﻜﻴﻪ ﻋبارت ازﻳﻚ ﺻﻔحﺔ حساس در ﻣﻘابﻞ ﻧﻮر است .چﺸﻢ تﻘرﻳباً
شﻜﻞ ﻛروى دارد ﻛﻪ تﻮسﻂ ﻳﻚ پردة ﻧسبتاً سخت ﻣحا ﻓﻈت ﻣﻰﮔردد .اﻳﻦ پرده بﻪﻧام ﺻﻠبﻴﻪ
ﻳاد ﻣﻰشــﻮد .ﻗسﻤت پﻴش روى ﺻﻠبﻴﻪ شﻔاف است و بﻪﻧام ﻗرﻧﻴﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد ،شﻜﻞ(.)4-24
زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻧﻮر داخﻞ چﺸﻢ ﻣﻰﮔردد ،اﻧﻜسار اول در ﻗرﻧﻴﻪ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد .ﺿرﻳب اﻧﻜسار ﻗرﻧﻴﻪ
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 1.376ﻣﻰباشد .در ﻋﻘب ﻗرﻧﻴﻪ ﻣاﻳﻊ شﻔاﻓﻰ و جﻮد دارد ﻛﻪ بﻪﻧام زﻻﻟﻴﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد و ﺿرﻳب
اﻧﻜسار آن  1.336است .چﻮن بﻴﻦ ﺿراﻳب اﻧﻜسار زﻻﻟﻴﻪ و ﻗرﻧﻴﻪ تﻔاوت بزرﮔﻰ وجﻮد ﻧدارد،
بﻨابراﻳﻦ درسر حد ﻣﺸترك زﻻﻟﻴﻪ و ﻗرﻧﻴﻪ اﻧﻜسار چﻨداﻧﻰ رخ ﻧﻤﻰدﻫد .ﻣردﻣﻚ چﺸﻢ ﻋبارت
از ﻳﻚ ﻛﻠﻜﻴﻨچﻪﻳﻰ است ﻛﻪ بر اثر تﻐﻴﻴر ﻗﻄر آن ،ﻧﻮر ﻋبﻮرى ﻛﻨترول ﻣﻰﮔردد .در اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
ﻗﻄر ﻣردﻣﻚ چﺸــﻢ از  2اﻟﻰ  8ﻣﻠﻰ ﻣتر تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد .در ﻋﻘب ﻣردﻣﻚ ،ﻋدســﻴﺔ چﺸــﻢ
واﻗﻊ اســت .ﻋدسﻴﺔ چﺸﻢ داراى ساختﻤان شــﻔاف ﻣحدب اﻟﻄرﻓﻴﻦ ﻣﻰباشد .ﺿرﻳب اﻧﻜسار
ﻋدسﻴﻪ تﻘرﻳباً  1.437است .بﻨابرﻳﻦ بﻌد از اﻧﻜسار ﻧﻮر در ﻗرﻧﻴﻪ ،ﻋدسﻴﺔ چﺸﻢ تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ،
ﻣﻌﻜﻮس و ﻛﻮچﻚ باﻻى شــبﻜﻴﻪ تﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد .ﻋدسﻴﺔ چﺸﻢ تﻮســﻂ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻋﻀﻼت
ﻣخﺼﻮص ﻣحاﻓﻈت ﻣﻰﮔردد .ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻀﻼت ﺿخاﻣت ﻋدسﻴﻪ را تﻐﻴﻴر ﻣﻰدﻫﻨد .زﻣاﻧﻰﻛﻪ اﻳﻦ
ﻋﻀﻼت در حاﻟت استراحت باشﻨد ،ﻋدسﻴﻪ داراى بﻴﺸترﻳﻦ ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻣﻰباشد و تﺼﻮﻳر
اشــﻴاى دور را باﻻى شــبﻜﻴﻪ تﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد ،ﻣﮕر براى دﻳدن اشﻴاى ﻧزدﻳﻚ ،اﻳﻦ ﻋﻀﻼت
ﻣﻨﻘبﺾ ﻣﻰشــﻮﻧد و ﺿخاﻣت ﻋدسﻴﻪ را بﻴﺸتر ﻣﻰســازﻧد و درﻧتﻴجﻪ ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻋدسﻴﻪ
ﻛاﻫش ﻣﻰﻳابد و تﺼﻮﻳر باﻻى شبﻜﻴﻪ تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰشﻮد .تﻐﻴﻴر ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ بﻪ خاﻃر تﺸﻜﻴﻞ
تﺼﻮﻳر واﺿح اجسام دور ﻳا ﻧزدﻳﻚ باﻻى شبﻜﻴﻪ را تﻄابﻖ چﺸﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
ﻣاﻫﻴچﺔ ﻣردﻣﻚ

ﻋدسﻴﺔ چﺸﻢ

ﻣردﻣﻚ

شﻜﻞ ( )5-24تﺼﻮﻳر چﺸﻢ اﻧسان
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فاصﻠﺔ دور و ﻧزدﻳک دﻳد
چﺸــﻤان ســاﻟﻢ ﻣﻰتﻮاﻧﻨد از ﻓاﺻﻠﺔ  25ســاﻧتﻰ ﻣتر اﻟﻰ ﻓﻮاﺻﻞ خﻴﻠﻰ دور ﻋﻤﻞ تﻄابﻖ را
اﻧجــام دﻫﻨد .در جﻮاﻧان اﻳﻦ ﻓاﺻﻠﻪ از  25ســاﻧتﻰ ﻣتر ﻛﻤتر اســت ﻛﻪ با تزاﻳد ســﻦ بزرﮔتر
ﻣﻰشﻮد ،بﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮم ﻗدرت تﻄابﻖ چﺸﻤان با تزاﻳد سﻦ ﻣحدود ﻣﻰﮔردد.
ﻧزدﻳﻚ ترﻳﻦ ﻓاﺻﻠﺔ دﻳد ﻋبارت ازﻫﻤان ﻓاﺻﻠﺔ ﻛﻮتاﻫﻰ اســت ﻛﻪ چﺸــﻢ بتﻮاﻧد جسﻤﻰ را
بدون ﻋﻤﻞ تﻄابﻖ بﻪ ﻃﻮر واﺿح ببﻴﻨد .دورترﻳﻦ ﻓاﺻﻠﺔ دﻳد ﻋبارت از ﻫﻤان ﻓاﺻﻠﻪﻳﻰ است ﻛﻪ
چﺸﻢ بتﻮاﻧد جسﻤﻰ را بدون تﻄابﻖ چﺸﻢ بﻪﺻﻮرت واﺿح ببﻴﻨد.
ﻋﻴوب چﺸﻢ
چﺸـﻢ ﻧزدﻳک بﻴﻦ :چﺸــﻢ ﻧزدﻳﻚ بﻴﻦ تﻨﻬا اشﻴاى ﻧزدﻳﻚ
را بﻪﺻــﻮرت واﺿح ﻣﻰبﻴﻨد .تﺼﻮﻳر اشــﻴاى دور در پﻴش روى
شبﻜﻴﺔ آن تﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔردد ،شﻜﻞ( 5-25اﻟﻒ) .براى اﺻﻼح
اﻳﻦ چﺸﻢ از ﻋدســﻴﺔ ﻣﻘﻌر بﻪ حﻴث ﻋﻴﻨﻚ استﻔاده ﻣﻰﮔردد.
ﻋدســﻴﺔ ﻣﻘﻌر سبب ﻣﻰشــﻮد ﻛﻪ تﺼﻮﻳر باﻻى شبﻜﻴﻪ تﺸﻜﻴﻞ
ﮔــردد؛ ﻣاﻧﻨد شــﻜﻞ ( 5-25ب) .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﻴــﻮب ﻣﻌﻤﻮﻻً در
جﻮاﻧان دﻳده ﻣﻰشﻮد.
چﺸﻢ دوربﻴﻦ :چﺸﻢ دور بﻴﻦ تﻨﻬا اجسام دور را بﻪ ﺻﻮرت
واﺿح ﻣﻰبﻴﻨد .تﺼﻮﻳر اشــﻴاى ﻧزدﻳﻚ در ﻋﻘب شبﻜﻴﺔ اﻳﻦ ﻧﻮع
چﺸﻢ تﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰشﻮد ،شــﻜﻞ ( 5-26اﻟﻒ) .ﻋدسﻴﺔ اﻳﻦ ﻧﻮع

شﻜﻞ )(5-25

چﺸــﻢﻫا ﻫﻤﻴﺸﻪ در حاﻟت ﻛش شده ﻣﻰباشد ﻛﻪ اﻳﻦ خﻮد
ﻳﻚ ﻓﺸار باﻻى چﺸﻢ ﻣﻰباشد .چﺸﻤان بزرگساﻻن بﻴﺸتر اﻟﻒ :تﺸﻜﻴﻞ تﺼﻮﻳر در پﻴﺸروى شبﻜﻴﻪ.
ب :تﺸﻜﻴﻞ تﺼﻮﻳر باﻻى شبﻜﻴﻪ.

اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﻴب را داشتﻪ ﻣﻰباشﻨد .براى از بﻴﻦ بردن اﻳﻦ ﻧﻮع
ﻋﻴب ،از ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب استﻔاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،تا اﻳﻦﻛﻪ اشﻌﻪ

را در پﻴش روى جﻤﻊ و تﺼﻮﻳر را باﻻى شبﻜﻴﻪ تﺸﻜﻴﻞ د ﻫد شﻜﻞ( 5-26ب).
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دوربﻴﻦ عکاسﯽ
دوربﻴــﻦ ﻋﻜاســﻰ آﻟﺔ اپتﻴﻜﻰ اســت ﻛﻪ
بﻪ ﻛﻤﻚ ﻋدســﻴﺔ ﻣحدب تﺼﻮﻳرى ﻛﻮچﻚ،
25cm
ســرچپﻪ و حﻘﻴﻘﻰ ﻳﻚ شــﻰ را ﻣﻰ ســازد،
شﻜﻞ (.)4-26
دوربﻴﻦ ﻋﻜاســﻰ ﻣتﺸــﻜﻞ از ﻳﻚ حجرة
ب
بســتﻪ ،ﻋدســﻴﺔ ﻣحدبﻰ ﻛﻪ تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ
را تﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد و ﻓﻠﻤﻰدر ﻋﻘب ﻋدسﻴﻪ،
ﻏــرض ﮔرﻓتــﻦ تﺼﻮﻳر ﻣﻰباشــد .شــخﺺ
دوربﻴﻦ ﻋﻜاســﻰ را بــا تﻐﻴﻴــر دادن ﻓاﺻﻠﻪ
ت
25cm
بﻴﻦ ﻋدســﻴﻪ و ﻓﻠﻢ تﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳد .تﻨﻈﻴﻢ شﻜﻞ )(4-26
اﻟﻒ :تﺸﻜﻴﻞ تﺼﻮﻳر در ﻋﻘب ﻋدسﻴﻪ.
ﻛــردن ﻣﻨاســب دوربﻴﻦ ﻋﻜاســﻰ ﻛﻪ براى
ب :تﺸﻜﻴﻞ تﺼﻮﻳر باﻻى شبﻜﻴﻪ.
تﻮﻟﻴد تﺼﻮﻳرﻫاى واﺿح ﺿرورى اســت تابﻊ
ﻓاﺻﻠﺔ ﻋدســﻴﻪ اﻟﻰ ﻓﻠﻢ ،ﻓاﺻﻠﺔ شﻰ و ﻓاﺻﻠﺔ
ﻣحراﻗﻰ ﻋدسﻴﻪ ﻣﻰباشد.
اﻟﻒ

ﺷتر()Shutter
ﻋدسﻴﻪ
ﻓﻠﻢ

تﺼﻮﻳر
شــﻜﻞ ( )5-27ﻧﻤاﻳــش
ﻣﻘﻄﻊ ﻋرﺿﻰ ﻳﻚ ﻛﻤرة
ساده.

آرﻣﻴچر
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درﻳچﻪﻳﻰ ﻛﻪ درﻋﻘب ﻋدســﻴﻪ واﻗﻊ ﻣﻰباشد ،بﻪ ﻧام دﻳاﻓراﮔﻢ ﻳا  Shtterﻳاد شده و براى
اﻧتخــاب وﻗﻔﺔ زﻣاﻧﻰ باز ﻣﻰﮔردد .ﻳﻚ شــخﺺ ﻣﻰتﻮاﻧد از جســﻢﻫاى ﻣتحرك بﻪ وﻗﻔﻪﻫاى
ﻛﻮچﻚ زﻣاﻧﻰ و ﻳا ﻣﻨاﻇر ساﻳﻪ و ﻛﻢ ﻧﻮر با استﻔاده از اﻳﻦ درﻳچﻪ ﻋﻜاسﻰ ﻧﻤاﻳد.
سرﻋتﻫاى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ درﻳچﻪ ( 1 ) s , ( 1 ) s , ( 1 ) s ،و  ( 1 ) sﻣﻰباشد.
30

60
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ذره بﻴﻦ :اﮔر ﻳﻚ شــﻰ در ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻋدســﻴﻪ ﻗرار ﮔﻴرد ،شﻌاعﻫاى ﻧﻮرى ﻣتﻘارب
ﻧﺸــده بﻠﻜﻪ ﻃﻮرى ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰ شــﻮد ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴت در ﻋﻘب ﻋدسﻴﻪ وارد شده اﻧد .تﺼﻮﻳر
در اﻳﻦ حاﻟت ســر راســتﻪ و بزرﮔتر از اﺻﻠﻰ شﻰ است .اﻳﻦ تﺼﻮﻳر ﻣجازى است زﻳرا از تﻘاﻃﻊ
اﻣتداد ﻳاﻓتﻪ شــﻌاعﻫاى ﻣﻨﻜسره تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ شﻮد ،شــﻜﻞ ( )5-28اﻳﻦ چﻨﻴﻦ ﻋدسﻴﻪ را ذره
بﻴﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد.

ﺷﻜل

شﻜﻞ ()5-28
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تﻠسﻜوپ :اساساً تﻠسﻜﻮپﻫا بﻪ دو ﻧﻮع اﻧد .ﻫر دو ﻧﻮع آن براى ﻣﺸاﻫدة اشﻴاى دور؛ ﻣاﻧﻨد
ستارهﻫاى ﻧﻈام شﻤسﻰ بﻪﻛار برده ﻣﻰشﻮﻧد .در ﻳﻚ ﻧﻮع آن از ﻋدسﻴﻪﻫا استﻔاد ﻣﻰشﻮد و بﻪ
اســاس اﻧﻜسار ﻓﻌاﻟﻴت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،در ﻧﻮع دﻳﮕر آن آﻳﻴﻨﻪﻫاى ﻛروى بﻪﻛار برده ﻣﻰشﻮﻧد و بﻪ
اســاس اﻧﻌﻜاس ﻛار ﻣﻰﻛﻨﻨد .تﻠسﻜﻮپﻰ ﻛﻪ از ﻋدسﻴﻪﻫا ساختﻪ شده است در شﻜﻞ ()5-29
ﻧﺸان دادشده است.

اشﻌﺔ ﻣﻮازي از
جسﻢ بﻰ ﻧﻬاﻳت دور

ﻋدسﻴﻪ شﻰ

ﻋدسﻴﻪ چﺸﻢ

شﻜﻞ ( )5-29تﺼﻮﻳر و دﻳاﮔرام تﻠسﻜﻮپ
اﻧﻜسارى

اﻳﻦ تﻠســﻜﻮپ دو ﻋدســﻴﻪ دارد .ﻋدســﻴﻪﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻃرف شــﻰ واﻗﻊ اســت بﻪﻧام ﻋدسﻴﺔ
شﻰ( )Objectiveو ﻋدسﻴﻪﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻃرف چﺸﻢ واﻗﻊ است بﻪﻧام ﻋدسﻴﺔ چﺸﻢ ()Eyepiece
ﻳاد ﻣﻰشــﻮد .اﻳﻦ دو ﻋدســﻴﻪ ﻃﻮرى تﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ ﻋدسﻴﺔ شﻰ از ﻳﻚ شﻰ دور ،تﺼﻮﻳر
حﻘﻴﻘﻰ و ﻣﻌﻜﻮس را در ﻧزدﻳﻚ ﻣحراق ﻋدسﻴﺔ چﺸﻢ تﺸﻜﻴﻞ بدﻫد .چﻮن شﻰ اﺻ ً
ﻼ در ﻓاﺻﻠﺔ
خﻴﻠﻰ دور ﻗرار دارد؛ بﻨابراﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪﻳﻰ ﻛﻪ در آن تﺼﻮﻳر  I1تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰشﻮد ،ﻋبارت از ﻣحراق
ﻋدسﻴﺔ شﻰ ﻣﻰباشد .بﻌد ﻋدسﻴﻪ چﺸﻢ از تﺼﻮﻳر  I1تﺼﻮﻳر دﻳﮕر بزرگ و ﻣﻌﻜﻮس را تﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ از ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻋدسﻴﺔ چﺸﻢ ﻣﺸاﻫده ﻣﻰشﻮد.
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ﭘرسﺶﻫا
 درﻛﻠﻨﻴﻚﻫاى تﺸخﻴﺼﻴﻪ ،ﻣﻼرﻳا تﻮسﻂ ﻛدام آﻟﻪ تﺸخﻴﺺ ﻣﻰشﻮد؟ -آﻣﻴب را چﮕﻮﻧﻪ دﻳده ﻣﻰتﻮاﻧﻴد؟

 :5-11مﻴﻜروسﻜوپ
ذره بﻴﻦ ســاده ﻣﻰتﻮاﻧد اشــﻴاى ﻛﻮچﻚ را تا اﻧدازهﻳﻰ بزرگ ﻧﻤاﻳد .ﻣﮕر بزرگ ســاختﻦ
اشــﻴاﻳﻰ ﻛﻪ تﻮسﻂ چﺸﻢ ﻗابﻞ دﻳد ﻧباشد تﻮسﻂ ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴرد .ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ
ترﻛﻴبﻰ از دو ﻋدسﻴﻪ است :ﻋدسﻴﻪﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ شﻰ ﻧزدﻳﻚ است بﻪﻧام ﻋدسﻴﻪ شﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮد
و ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ آن از  1 cmﻛﻮچﻜتر ﻣﻰباشــد .ﻋدسﻴﺔ دﻳﮕرى ﻛﻪ بﻪ چﺸﻢ ﻧزدﻳﻚ ﻣﻰباشد،
بﻪﻧام ﻋدســﻴﺔ چﺸﻢ ﻳادشــده و داراى ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ چﻨدﻳﻦ ساﻧتﻰ ﻣتر ﻣﻰباشد؛ چﻨاﻧﻜﻪ در
شﻜﻞ ( )5-30ﻧﺸان داده شده است ،شﻰ در ﻧزدﻳﻚ ﻣحراق ﻋدسﻴﺔ شﻰ ﮔذاشتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ
تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ بزرگ و ﻣﻌﻜﻮس را در داخﻞ ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻋدســﻴﺔ چﺸــﻢ تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد.
ﻋدســﻴﺔ چﺸــﻢ ﻛﻪ بﻪحﻴث ﻳﻚ ذره بﻴﻦ ســاده ﻋﻤــﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،اﻳﻦ تﺼﻮﻳر بــزرگ براى آن
حﻴثﻴت شــﻰ را داشــتﻪ و از آن ﻳﻚ تﺼﻮﻳر خﻴﻠﻰ بزرگ ﻣجازى را تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد .تﺼﻮﻳر در
ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ ﻧسبت بﻪ شﻰ اﺻﻠﻰ در جﻬت ﻣﻌﻜﻮس دﻳده ﻣﻰشﻮد ،شﻜﻞ (.)5-30

شﻜﻞ) :(5-30ساختﻤان و دﻳاﮔرام ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ
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ﭘروﺟﻜتور
ﻫر ﮔاه شﻰ در ﻓاﺻﻠﺔ بﻴﻦ  cو  fﻳﻚ ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب واﻗﻊ باشد ،تﺼﻮﻳر آن حﻘﻴﻘﻰ ،ﻣﻌﻜﻮس
و بزرﮔتر از اﺻﻞ شــﻰ ﻣﻰباشــد .اﻳﻦ سﻴســتﻢ اپتﻴﻜﻰ در پروجﻜتﻮر سﻼﻳدى ﻳا ﻓﻠﻤﻰﻛﻪ در
ﻳﻚ پارچﺔ ﻛﻮچﻚ ﻓﻠﻢ از شــﻰ ﻳﻚ تﺼﻮﻳر بزرگ را باﻻى پرده تﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد بﻪﻛار برده
ﻣﻰشــﻮد .براى حاﺻﻞ ﻛردن ﻳﻚ تﺼﻮﻳر ﻛﻪ بﻪ ﻃرف باﻻ ﻋﻤﻮد باشــد ،باﻳد ﻓﻠﻢ در پروجﻜتﻮر
بﻪﻃرف پاﻳﻴﻦ ﻃﻮر ﻋﻤﻮد ﮔذاشتﻪ شﻮد .اﻳﻦ ساختﻤان اساس پروجﻜتﻮرﻫا را تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد.
بﻨابراﻳﻦ ،پروجﻜتﻮر ﻋبارت از آﻟﻪﻳﻰ اســت ﻛﻪ از ﻓﻠﻢ ،شﻰ ﻳا سﻼﻳد ،تﺼﻮﻳر بزرگ باﻻى پرده
تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد .شﻜﻞ ()5-31
ﻓﻠﻢ

تﺼﻮﻳر حﻘﻴﻘﻰ روى پرده

ﮔروپ

ﻋدسﻴﺔ ﻣﻨحﻨﻰ

ﻋدسﻴﺔ تﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨده

ﻋدسﻴﺔ ﻣتﻤرﻛز ﻛﻨﻨده

شﻜﻞ ( )5-31ساختﻤان و چﮕﻮﻧﮕﻰ ﻛار پروجﻜتﻮر
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خﻼصﺔ فصل
" ﻗســﻤتﻰ از ﻳﻚ ﻣحﻴﻂ شــﻔاف ،ﻣاﻧﻨد شﻴﺸﻪ ﻛﻪ تﻮسﻂ دو سﻄح ﻣحدود شده باشد و
ﻛﻢ از ﻛﻢ ﻳﻚ سﻄح آن اﻧحﻨا داشتﻪ باشد بﻪ ﻧام ﻋدسﻴﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
" ﻋدســﻴﺔ بارﻳﻚ :ﻋدســﻴﻪﻳﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ ﺿخاﻣت آن از اﻧحﻨاى ﻋدسﻴﻪ و ﻳا از ﻓاﺻﻠﺔ
شﻰ ﻧسبت بﻪ ﻋدسﻴﻪ خﻴﻠﻰ ﻛﻮچﻚ باشد.
" در ﻋدســﻴﻪﻫاى ﻣحدب شــﻌاع وارده بﻌد از ﻋبﻮر از ﻋدســﻴﻪ با ﻫﻢ ﻣتﻘارب ﻣﻰشﻮﻧد،
ﻛﻨارهﻫاى ﻋدســﻴﻪﻫاى ﻣحدب ﻧســبت بﻪ ﻗسﻤت وســﻄﻰ آنﻫا ﻧازﻛتر بﻮده و ﻫر دو
ﻃرف آنﻫا ﻣحدب ﻣﻰباشد.
" در ﻋدســﻴﻪﻫاى ﻣﻘﻌر ﻧﻮر بﻌــد از ﻋبﻮر از آنﻫا از ﻫﻤدﻳﮕر ﻣتباﻋــد (دور) ﻣﻰﮔردﻧد.
ﻛﻨارهﻫاى اﻳﻦ ﻋدسﻴﻪﻫا ﻧسبت بﻪ ﻗسﻤت وسﻄﻰ آنﻫا ﺿخﻴﻤتر و ﻫر دو ﻃرف آنﻫا
ﻣﻘﻌر ﻣﻰباشد.
" خﻄﻰ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻋدســﻴﻪ از ﻣراﻛز دو ســﻄح ﻛروى (ﻣﻨحﻨﻰ) ﮔذشــتﻪ و بر ســﻄح
ﻣستﻮى ﻋﻤﻮد باشد بﻪ ﻧام ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
" ﻧﻘﻄﻪﻳﻰ ﻛﻪ در وسﻂ ﻣحﻮر اﺻﻠﻰ ﻋدسﻴﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴت دارد بﻪ ﻧام ﻣرﻛز ﻧﻮرى ﻋدسﻴﻪ ﻳاد
ﻣﻰشﻮد.
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ﻓﻮرﻣﻮل ﻋدسﻴﻪﻫاى بارﻳﻚ ﻋبارت از1 :
f

=

1
1
+
p
p

1
ﻣﻌﻜــﻮس ﻓاﺻﻠــﺔ ﻣحراﻗﻰ
f
ﻧﺸان ﻣﻰدﻫﻨد ،ﻳﻌﻨﻰ  D = 1ﻛﻪ واحد آن  1است و بﻪ ﻧام دﻳﻮپتر ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
f
m

را ﻗدرت ﻳا تﻘارب ﻋدســﻴﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد و آن را بﻪ D

ﻓﻮرﻣﻮل ﻧﻴﻮتﻦ در ﻋدسﻴﻪ ﻫاى بارﻳﻚ ﻋبارت است ازf 2 = X X' :

ﻣﻌادﻟﺔ ســاختﻦ ﻋدسﻴﻪ ﻋبارت اســت از:

1
R2

1
R1

1

n
1
= 2
f
n1

از اﻳﻦ

ﻣﻌادﻟــﻪ براى درﻳاﻓت ﻗﻴﻤتﻫاى  R1و  R2زﻣاﻧﻰ اســتﻔاده ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ
ﺿرﻳب اﻧﻜسار( )nو ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻋدسﻴﻪ ( )fﻣﻌﻠﻮم باشد.
'I P
=
بزرگﻧﻤاﻳﻰ ﻋدسﻴﻪ از رابﻄﺔ ذﻳﻞ بﻪ دست ﻣﻰآﻳد:
O P

=

سﺆاﻻت فصل
 .1شﻌاع آﻓتاب را ﻛدام ﻧﻮع ﻋدسﻴﻪ جﻤﻊ (ﻓﻮﻛس) ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧد.
 .2زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻳﻚ شــﻰ در ﻣحراق ﻋدســﻴﺔ ﻣحدب واﻗﻊ باشــد چرا تﺼﻮﻳر آن تﺸﻜﻴﻞ
ﻧﻤﻰﮔردد؟
 .3تﺼﻮﻳر تﺸــﻜﻴﻞ شده تﻮسﻂ ﻳﻚ ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب بارﻳﻚ را در ﻧﻈر بﮕﻴرﻳد .تحت
ﻛدام شراﻳﻂ تﺼﻮﻳر:
 .aﻣﻌﻜــﻮس .b ،بﻪﻃــرف باﻻ .c ،حﻘﻴﻘــﻲ .d ،ﻣجازي .e ،بزرﮔتر از اﺻﻞ شــﻰ و f
ﻛﻮچﻜتر از اﺻﻞ شﻰ خﻮاﻫد بﻮد.
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 .4سؤال ﻓﻮق را براى ﻳﻚ ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌر ﻧازك در ﻧﻈرﮔرﻓتﻪ جﻮاب بدﻫﻴد.
 .5اﮔر ﻳﻚ ﻋدســﻴﺔ ﻣحدب شﻴﺸﻪﻳﻰ در آب ﮔذاشتﻪ شﻮد ،ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻋدسﻴﻪ
ﻧسبت بﻪ حاﻟتﻰﻛﻪ ﻋدسﻴﻪ در ﻫﻮا باشد ﻃﻮﻳﻞ خﻮاﻫد شد ﻳا ﻛﻮتاه؟ چرا؟
 .6اﮔر ﻳﻚ ﻣﻴﻜروســﻜﻮپ از دو ﻋدســﻴﺔ ﻣحدب ســاختﻪ شده باشــد ،چرا تﺼﻮﻳر
ﻣﻌﻜﻮس تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد؟
 .7در ﻣﻘابﻞ ﻋدســﻴﺔ ﻣﻘﻌرى ﻛﻪ داراى ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ  20cmباشــد ،شﻰ ﮔذاشتﻪ
شده است .براى ﻫر ﻓاﺻﻠﺔ ذﻳﻞ شﻰ ،ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد و بزرگﻧﻤاﻳﻰ تﺼﻮﻳر
را تﻮﺿﻴح ﻧﻤاﻳﻴد.
P = 40cm )a

P = 200 cm )b

P = 10cm )c

 .8شــخﺼﻰ با استﻔاده از ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب ،بازى را در ﻣسابﻘﻪ تﻤاشا ﻣﻰﻛﻨد .ﻓاﺻﻠﺔ
ﻣحراﻗﻰ ﻋدســﻴﻪ  12.5cmاست .ﻋدسﻴﻪ ﻳﻚ تﺼﻮﻳر ﻣجازى را تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ از
ﻋدسﻴﻪ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  30.0cmﻗرار دارد .بزرگﻧﻤاﻳﻰ ﻋدسﻴﻪ را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد .آﻳا تﺼﻮﻳر
سر راستﻪ است و ﻳا سرچپﻪ؟
 .9ﻳﻚ شﻰ در ﻣﻘابﻞ ﻋدسﻴﺔ ﻣحدبﻰ ﻛﻪ داراى ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ  20.0cmﻣﻰباشد ،ﮔذاشتﻪ
شده است .براى ﻫر ﻓاﺻﻠﺔ ذﻳﻞ شﻰ ،ﻓاﺻﻠﺔ تﺼﻮﻳر و بزرگﻧﻤاﻳﻰ را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد .ﻫر تﺼﻮﻳر را
تﻮﺿﻴح ﻧﻤاﻳﻴد.
 .aﺑرای  .b ، 40.0cmﺑرای 10.0cm
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 .10ﻫرﮔاه جســﻢ بﻴﻦ  2 fو  fﻳﻚ ﻋدســﻴﺔ ﻣحدب واﻗﻊ باشد ،چﮕﻮﻧﻪ تﺼﻮﻳر تﺸﻜﻴﻞ
خﻮاﻫد شد؟
 .aحﻘﻴﻘﻰ ،ﻣﻌﻜﻮس و بزرگ
 .bﻣجازى ،بﻪﻃرف باﻻ و بزرگ
 .cحﻘﻴﻘﻰ ،ﻣﻌﻜﻮس و ﻛﻮچﻚ
 .dﻣجازى ،بﻪﻃرف باﻻ و ﻛﻮچﻚ
 .11براى دﻳدن ﻳﻚ تﺼﻮﻳر بزرگ شــده تﻮســﻂ ﻳﻚ ﻋدســﻴﻪ ﻛدام ﻳﻚ از شــراﻳﻂ ذﻳﻞ
ﺿرورى است؟
 .aشﻰ و تﺼﻮﻳر باﻳد از ﻋدسﻴﻪ بﻪ ﻋﻴﻦ ﻓاﺻﻠﻪ واﻗﻊ باشﻨد.
 .bﻋدسﻴﻪ باﻳد ﻣحدب باشد.
 .cبﻴﻨﻨده باﻳد بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻋدسﻴﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴت داشتﻪ باشد.
 .dشﻰ باﻳد خارج ﻓاﺻﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻋدسﻴﻪ واﻗﻊ باشد.
 .12در ﻣﻴﻜروســﻜﻮپﻫا ﻛﻢ از ﻛﻢ دو ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب بﻪﻛار برده ﻣﻰشﻮد .ﻳﻜﻰ براى شﻰ
و دوﻣﻰبراى چﺸــﻢ ،اﻳﻦ ﻋدســﻴﻪﻫا باﻳد بﻪ ﻛدام ﻓاﺻﻠﻪ از ﻫﻢ ﻗرار بﮕﻴرﻧد ﻛﻪ تﺼﻮﻳر در آنﻫا
ﻣجازى و بســﻴار بزرگ باشــد .از ﻧﻈر ﻣحراقﻫا اﻳﻦ دو ﻋدســﻴﻪ باﻳد در ﻛدام ﻣﻮﻗﻌﻴتﻫا ﻗرار
بﮕﻴرﻧد؟
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بﻪ سﺆاﻻت ذﻳل ﺟواب دﻫﻴد:

 .1براى ترسﻴﻢ تﺼﻮﻳر در ﻳﻚ ﻋدسﻴﻪ بﻪ چﻨد شﻌاع ﺿرورت ﻣﻰباشد؟
 .2اﮔر ﻳﻚ شــﻰ از ﻋدســﻴﻪ بﻪ اﻧدازة ﻓاﺻﻠﺔ دو چﻨد ﻣحراق واﻗﻊ باشد ،تﺼﻮﻳر آن را رسﻢ
و چﮕﻮﻧﻪ ﮔﻰ آنرا بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 .3اﮔرشﻰ در ﻣحراق ﻋدسﻴﻪ واﻗﻊ باشد ،تﺼﻮﻳر آن در ﻛجا تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔردد؟
 .4جاﻫاى خاﻟﻰ جﻤﻠﺔ ذﻳﻞ را با ﻛﻠﻤﻪﻫاى ﻣﻨاسب پر ﻧﻤاﻳﻴد.
اﮔر شﻰ در بﻴﻦ ﻣحراق ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب و  2fواﻗﻊ باشد ،تﺼﻮﻳر آن ................ ،..................و
خارج از ..............تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔردد.
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فصل ﺷﺸﻢ

برق ساﻛﻦ
شــﻜﻞ ،شﻬر ﻛابﻞ را در شب ﻧﺸان ﻣﻰ دﻫد .ﻣاﻧﻨد شﻬر ﻫاى دﻳﮕر ،ﻛابﻞ
ﻧﻴز از ﻃرف شب تﻮسﻂ برق تﻮﻟﻴد شده از بﻨدﻫاى برق ﻳا برق جﻨراتﻮرى
روشﻦ ﻣﻰ ﮔردد .اﻣروزه اﻛثرﻳت جﻮاﻣﻊ خﻴﻠﻰ زﻳاد بﻪ استﻔاده برق ﻧﻪ تﻨﻬا
براى روشﻨاﻳﻰ؛ بﻠﻜﻪ براى راه اﻧدازى ﻛارخاﻧﻪ ﻫا ،ﻣاشﻴﻦ ﻫا ،سﻴستﻢ ﻫاى
ارتباﻃﻰ و اﻃﻼﻋاتﻰ و ﮔرم ساختﻦ ﻣتﻜﻰ اﻧد .در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ خﻮاص اساسﻰ
چارج برﻗﻰ ،روش ﻫاى چارجدار شدن اجسام ،ﻣحاسبﻪ ﻗﻮة برﻗﻰ ،ﻣﻔﻬﻮم
پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ و خازن ﻫا ﻣﻮرد ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻗرار ﻣﻰ ﮔﻴرد.
در اخﻴر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ شــاﮔردان خﻮاﻫﻨد تﻮاﻧست بﻪ پرسشﻫاى ذﻳﻞ جﻮاب
اراﻳﻪ ﻧﻤاﻳﻨد:
 .1خــﻮاص اساســﻰ چارجﻫــاى برﻗﻰ چﻴســت؟ و چﮕﻮﻧــﻪ تﻐﻴﻴر ﻣﻜان
ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟
 .2با استﻔاده از ﻗاﻧﻮن ﻛﻮﻟﻤب ،ﻗﻮهﻫاى برﻗﻰ بﻴﻦ چارجﻫاى برﻗﻰ چﮕﻮﻧﻪ
ﻣحاسبﻪ ﻣﻰﮔردد؟
 .3شدت ساحﺔ برﻗﻰ و خﻄﻮط شدت ساحﺔ برﻗﻰ چﮕﻮﻧﻪ بﻴان ﻣﻰشﻮد؟
 .4اجسامﻫادى و ﻋاﻳﻖ از ﻫﻤدﻳﮕر چﻪ تﻔاوت دارﻧد؟
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 :6-1چارج برﻗﻰ
آﻳا ﮔاﻫﻰ بﻌد از ﻗدم زدن باﻻى ﻳﻚ ﻓرش در وﻗت تﻤاس دست تان با چﻴزى دﻳﮕر تﻜاﻧﻰ احساس ﻛرده
اﻳد؟ و ﻫﻢچﻨان دﻳده اﻳد در ﻫﻮاى خﺸــﻚ ﻣﻮﻫاى شﻤا بﻌد از شاﻧﻪ ﻛردن تﻮسﻂ ﻳﻚ شاﻧﺔ پﻼستﻴﻜﻰ
بﻪ ﻃرف شاﻧﻪ جذب ﻣﻰﮔردد؟
ﻋاﻣﻞ چﻨﻴﻦ اتﻔاﻗاتﻰ؛ ﻣاﻧﻨد دو ﻧﻤﻮﻧﺔ باﻻ چﻪ بﻮده ﻣﻰتﻮاﻧد؟
در ﺻﻨﻮف ﻗبﻠﻰ راجﻊ بﻪ ﻣســاﻳﻞ ﻓﻮق چﻴز ﻫاﻳﻰ آﻣﻮختﻪ اﻳد .جذب شــدن ﻣﻮ تﻮسﻂ شاﻧﺔ پﻼستﻴﻜﻰ،
تﻮﻟﻴد جرﻗﻪ بر اثر ﻛﺸــﻴدن دســت بر روى تﻜﻪ ﻫاى پﺸــﻤﻰ و ﻳا تﻜاﻧﻰ ﻛﻪ حﻴﻦ تﻤاس دست خﻮد با
دستﻴﮕر دروازه بﻌد از راه رﻓتﻦ باﻻى ﻓرش حس ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ بﻪ ﻋﻠت چارجدار شدن اجسام است .اتﻔاﻗات
ذﻛر شــده در ﻫﻮاى خﺸﻚ خﻮب ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد؛ زﻳرا اﮔر ﻫﻮا زﻳاد ﻣرﻃﻮب باشد از جسﻢ چارج شده
زﻣﻴﻨﺔ خروج چارجﻫا ﻣساﻋد ﻣﻰﮔردد .اجسام چﮕﻮﻧﻪ چارجدار ﻣﻰشﻮﻧد؟
بــراى درﻳاﻓــت جﻮاب بﻪ اﻳﻦ پرســش باﻳد در ﻣﻮرد ســاختﻤان اتــﻮم ﻳﻚ اﻧدازه ﻣﻌﻠﻮﻣات داشــتﻪ
باشــﻴﻢ .تﻤــام اشــﻴاى اﻃــراف ﻣا از اتﻮمﻫا ســاختﻪ شــده اﻧد .ﻫر اتــﻮم از ذرات ﻛﻮچﻚ تﺸــﻜﻴﻞ
ﮔردﻳــده ﻛــﻪ ﻋبارت از پروتــﻮن ،ﻧﻴﻮترون و اﻟﻜترون ﻣﻰباشــد .پروتﻮنﻫا داراى چــارج ﻣثبت اﻧد و
ﻧﻴﻮترونﻫــا از ﻧﻈــر چارج خﻨثﻰ ﻣﻰباشــﻨد و در ﻣرﻛز اتﻮم (ﻫســتﻪ) ﻗرار دارﻧــد .اﻟﻜترونﻫا داراى
چــارج ﻣﻨﻔﻰ بﻮده و در اﻃراف ﻫســتﺔ اتــﻮم (ﻣدارﻫا) در حال حرﻛت ﻣﻰباشــﻨد بﻨجاﻣﻴﻦ ﻓرﻧﻜﻠﻴﻦ
( ،)Banjamin Franklinﻛــﻪ در  1706-1790زﻧدﮔﻰ ﻣﻰﻛرد .باﻻى چارجﻫا ﻧامﻫاى ﻣثبت و
ﻣﻨﻔﻰ را ﮔذاشتﻪ است .اﻳﻦ ﻧامﻫا ﻣحﺾ ﻗرار دادى استﻨد.
در ﻣﻮرد اتﻮمﻫا شــﻤا در سالﻫاى آﻳﻨده بﻪﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ بحث خﻮاﻫﻴدﻛرد .پروتﻮنﻫا و ﻧﻴﻮترونﻫا در
ﻫستﺔ اتﻮم در ﻣﻮﻗﻌﻴتﻫاى خﻮد ﻧسبتاً ثابت اﻧد ،ﻣﮕر اﻟﻜترونﻫا ﻣﻰتﻮاﻧﻨد از ﻳﻚ اتﻮم بﻪ اتﻮم دﻳﮕر ﻧﻘﻞ
ﻣﻜان ﻧﻤاﻳﻨد.
تا زﻣاﻧﻰﻛﻪ اﻟﻜترونﻫا در ﻳﻚ اتﻮم تﻮسﻂ پروتﻮنﻫاى ﻣساوى در حال تﻮازن ﻗرار ﮔرﻓتﻪ باشﻨد ،پس اتﻮم
بﻪ ﺻﻮرت ﻛﻞ خﻨثﻰ و چارج ﻣجﻤﻮﻋﻰ آن ﺻﻔر است .ﻣﮕر زﻣاﻧﻰﻛﻪ اﻟﻜترونﻫا از ﻳﻚ اتﻮم خﻨثﻰ بﻪ اتﻮم
دﻳﮕر ﻧﻘﻞ ﻣﻜان ﻧﻤاﻳﻨد ،پس اتﻮم اوﻟﻰ چارج ﻣﻨﻔﻰ را از دست ﻣﻰدﻫد و داراى چارج ﻣثبت ﻣﻰشﻮد و
اتﻮم دوﻣﻰﻛﻪ اﻟﻜترونﻫا بﻪ آن اﻧتﻘال ﻛرده است داراى چارج ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰﮔردﻧد .اتﻮمﻫاى ﻛﻪ داراى چارج
ﻣثبت ﻳا ﻣﻨﻔﻰ باشﻨد بﻪﻧام آﻳﻮن ﻳاد ﻣﻰشﻮﻧد.
ﻣﻮﻫاى شﻤا و شاﻧﻪ داراى تﻌداد زﻳاد اتﻮمﻫاى خﻨثﻰ ﻣﻰباشﻨد .ﻣﮕر اﻳﻦ ﻳﻚ خﻮاست ﻃبﻴﻌﻰ چارجﻫا
اســت ﻛﻪ بﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣختﻠﻒ تﻐﻴﻴر ﻣﻜان ﻧﻤاﻳﻨد .ﻫر ﮔاه دو جســﻢ را باﻳﻜدﻳﮕرﻣاﻟش بدﻫﻴﻢ (ﻃﻮر ﻣثال
شاﻧﻪ و ﻣﻮﻫا) در بﻴﻦ آنﻫا سﻄح تﻤاس (ﻣاﻟش) زﻳاد ﮔردﻳده و زﻣﻴﻨﺔ تﻐﻴﻴر ﻣﻜان چارج ﻣساﻋد ﻣﻰشﻮد.
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زﻣاﻧﻰﻛﻪ شــاﻧﻪ با ﻣﻮﻫاى شــﻤا ﻣاﻟش داده ﻣﻰشــﻮد؛ اﻟﻜترونﻫاى ﻣﻮﻫاى شــﻤا بﻪ شاﻧﻪ تﻐﻴﻴر ﻣﻜان
ﻣﻰﻧﻤاﻳد و بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب شاﻧﻪ ﻣﻨﻔﻰ و ﻣﻮﻫا ﻣثبت چارج ﻣﻰشﻮد.
در اﻳﻦ تجربﻪ و تجارب ﻣﺸــابﻪ دﻳﮕر تﻨﻬا ﻣﻘدار اﻧدك چارجﻫا از ﻳﻚ جسﻢ بﻪ جسﻢ دﻳﮕر تﻐﻴﻴر ﻣﻜان
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨــد .باﻳد دﻗت شــﻮد ﻛﻪ ﻫﻤان اﻧدازه چارج ﻣﻨﻔﻰ ﻛﻪ بﻪ شــاﻧﻪ تﻐﻴﻴر ﻣــﻜان ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،بﻪ ﻋﻴﻦ
اﻧدازه چارجﻫاى ﻣﻨﻔﻰ از ﻣﻮﻫا ﻛاستﻪ ﻣﻰشﻮد (ﻳا بﻪ ﻋبارت دﻳﮕر ،چارج ﻣثبت آن بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه زﻳاد
ﻣﻰشﻮد) .پس از اﻳﻦ جا بﻪ اﻳﻦ ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰرسﻴﻢ ﻛﻪ چارج برﻗﻰ خﻠﻖ ﻧﺸده؛ بﻠﻜﻪ تﻨﻬا بﻪ اﻧدازة ﻣساوى
از ﻳﻚ جسﻢ بﻪ جسﻢ دﻳﮕر تﻐﻴﻴر ﻣﻜان ﻣﻰﻳابد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻗاﻧﻮن تحﻔﻆ چارج ﮔﻮﻳﻨد.

 :6-1-1اﺟسام ﻫادى و ﻋاﻳﻖ
ﻣﻮاد را ﻣﻰ تﻮان از ﻟحاظ ﻗابﻠﻴت اﻧتﻘال چارج برﻗﻰ دستﻪ بﻨدى ﻧﻤﻮد.
ﻫر ﮔاه پﻼستﻴﻚ ،رابر ،شﻴﺸﻪ و ابرﻳﺸﻢ تﻮسﻂ ﻣاﻟش چارج شﻮﻧد در اﻳﻦ اجسام چارجﻫا از ﻫﻤان
ﻗسﻤتﻰ ﻛﻪ چارج شده است بﻪ ﻃرف دﻳﮕر حرﻛت ﻧﻤﻰ تﻮاﻧﻨد؛ وﻟﻰ بر ﻋﻜس اﮔر بﻌﻀﻰ اجسام
دﻳﮕر؛ ﻣاﻧﻨد ﻣس ،اﻟﻤﻮﻧﻴﻢ و ﻧﻘره چارج شﻮد اﻳﻦ چارجﻫا در تﻤام سﻄح جسﻢ تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮﻧد.
بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب ،ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ اجسام را از ﻧﻈر ﻗابﻠﻴت اﻧتﻘال چارج بﻪ دو ﮔروه تﻘسﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ﻣﻮادى ﻛﻪ در آن چارجﻫاى برﻗﻰ بﻪﻃﻮر آزاد حرﻛت ﻛرده بتﻮاﻧﻨد؛ ﻣاﻧﻨد ﻣس و اﻟﻤﻮﻧﻴﻢ ،ازجﻤﻠﻪ
اجســامﻫادى اﻧد و اجســاﻣﻰﻛﻪ در آن چارچﻫاى برﻗﻰ بﻪﻃﻮر آزاد حرﻛت ﻛرده ﻧتﻮاﻧﻨد بﻪﻧام
اجسام ﻋاﻳﻖ برق ﻳاد ﻣﻰشﻮﻧد؛ ﻣاﻧﻨد پﻼستﻴﻚ ،رابر ،شﻴﺸﻪ و ابرﻳﺸﻢ.
ﻳﻚ ﻧﻮع اجسام دﻳﮕر ﻛﻪ در بﻴﻦ دو ﻧﻮع ﻓﻮق ﻗرار دارﻧد ،بﻪﻧام اجسام ﻧﻴﻤﻪﻫادى ﻳاد ﻣﻰشﻮﻧد .اﮔر
اﻳﻦ اجســام خاﻟﺺ باشﻨد؛ ﻣاﻧﻨد اجسام ﻋاﻳﻖ اﻧد و اﮔر در اﻳﻦ اجسام ﻧاخاﻟﺼﻰ بﻪوجﻮد بﻴاﻳد و
بﻌﻀﻰ اتﻮمﻫاى خاص بﻴﮕاﻧﻪ در آن داخﻞ ﮔردﻧد؛ پس خاﺻﻴت ﻫداﻳت برﻗﻰ آن زﻳاد ﻣﻰشﻮد.
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ﻃرﻳقﻪ ﻫاى چارج ﻛردن اﺟسام
 - 1ﻃرﻳقﻪ تﻤاس
تﻮسﻂ اﻳﻦ ﻃرﻳﻘﻪ ﻣثال شاﻧﻪ و ﻣﻮﻫا را دﻳدﻳﻢ .بﻪ ﻋﻴﻦ ترتﻴب اﮔر ﻳﻚ ﻣﻴﻠﺔ شﻴﺸﻪﻳﻰ را با ابرﻳﺸﻢ و
ﻳﻚ ﻣﻴﻠﺔ رابرى را با پﺸﻢ ﻳا پر ﻣاﻟش دﻫﻴﻢ ،پس اﻳﻦ دو ﻣﻴﻠﻪ ﻃﻮرى چارج خﻮاﻫﻨد ﮔردﻳد ﻛﻪ ﻳﻜدﻳﮕر
خﻮد را جذب ﻧﻤاﻳﻨد ،ﻳﻌﻨﻰ در حﻘﻴﻘت ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻪ ﻣثبت و دﻳﮕر آن ﻣﻨﻔﻰ چارج شده است.
اﮔر در اﻳﻦ تجربﻪ دو ﻣﻴﻠﺔ شﻴﺸــﻪﻳﻰ ﻗرار ﻓﻮق چارج شــﻮﻧد؛ پس ﻫر دو ﻣﻴﻠﻪ ﻳﻜدﻳﮕر را دﻓﻊ
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،ﻳﻌﻨﻰ داراى چارج ﻣﺸابﻪ اﻧد .در اﻳﻦ ﻣثالﻫا شﻴﺸﻪ ،رابر ،ابرﻳﺸﻢ و پﺸﻢ تﻤاﻣاً اجسام
ﻋاﻳﻖ اﻧد .حال پرســش بﻪوجﻮد ﻣﻰآﻳد ﻛﻪ آﻳا اجســامﻫادى برق را ﻧﻴز تﻮسﻂ ﻣاﻟش ،چارج دار
ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻳا بﻪ ﻋبارت دﻳﮕر از ﻃرﻳﻖ تﻤاس چارج شده ﻣﻰتﻮاﻧﻨد ﻳا خﻴر؟
ﻓعاﻟﻴت

ﻣواد ﻣورد ﺿﺮورت
ﻳﻚ ﻣﻴﻠﺔ شﻴﺸﻪﻳﻰ ،ﻣﻴﻠﺔ رابرى ،ﻣﻴﻠﺔ ﻣسﻰ ،ابرﻳﺸﻢ ،پﺸﻢ ﻳا پر
ﻃرزاﻟﻌﻤل
ﻣﻴﻠﺔ شﻴﺸﻪﻳﻰ را با ابرﻳﺸﻢ و ﻣﻴﻠﺔ رابرى را با پﺸﻢ ﻣاﻟش دﻫﻴد .ﻃﻮرىﻛﻪ ﻗب ً
ﻼ ذﻛر ﮔردﻳد
ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻪ ﻣثبت و دﻳﮕر آن ﻣﻨﻔﻰ چارج خﻮاﻫد شد.
ﻣﻴﻠﺔ ﻣسﻰ را با پﺸﻢ ﻣاﻟش دﻫﻴد بﻌد آنرا بﻪ ﻣﻴﻠﺔ شﻴﺸﻪﻳﻰ و ﻣﻴﻠﺔ رابرى ﻧزدﻳﻚ سازﻳد،
ببﻴﻨﻴد ﻛﻪ چﻪ واﻗﻊ ﻣﻰشﻮد؟
ﻣرتبﺔ دﻳﮕر ،ﻣﻴﻠﺔ ﻣسﻰ با دستﺔ ﻋاﻳﻖ را با پﺸﻢ ﻣاﻟش دﻫﻴد و بﻌد آنرا بﻪ ﻣﻴﻠﺔ شﻴﺸﻪﻳﻰ
و رابرى ﻧزدﻳﻚ سازﻳد و ببﻴﻨﻴد ﻛﻪ چﻪ واﻗﻊ ﻣﻰشﻮد؟

ﻣﻴﻠﺔ شﻴﺸﻪ اى

ﻣﻴﻠﺔ رابرى

ﻣﻴﻠﺔ ﻣسﻰ

ﻣﻴﻠﺔ ﻣسﻰ
شﻜﻞ ()6-1
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در حاﻟت اول ﻛﻪ ﻣﻴﻠﺔ ﻣسﻰ را بﻪ ﻣﻴﻠﻪﻫاى شﻴﺸﻪﻳﻰ و رابرى ﻧزدﻳﻚ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد ،ﻣﻤﻜﻦ است ﻫﻴﭻ ﻛدام
را جذب ﻳا دﻓﻊ ﻧﻜﻨد؛ ﻣﮕر در حاﻟت دوم ﻣﻴﻠﺔ ﻣسﻰ را ﻛﻪ داراى دستﺔ ﻋاﻳﻖ است بﻪ ﻫر دو ﻣﻴﻠﻪ ﻧزدﻳﻚ
ﻧﻤاﻳﻴد ،ﻣﻴﻠﺔ شﻴﺸﻪﻳﻰ را جذب و ﻣﻴﻠﺔ رابرى را دﻓﻊ ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ﻋﻠت آن چﻪ بﻮده ﻣﻰتﻮاﻧد؟
ﻣﻤﻜﻦ اســت شﻤا ﻓﻜر ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ ﻣﻴﻠﺔ ﻣســﻰ در حاﻟت اول بﻪ اثر ﻣاﻟش چارج دار ﻧﻤﻰﮔردد ،ﻣﮕر در
حاﻟت دوم چارج دار ﻣﻰشﻮد.
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را چﻨﻴﻦ تﻮﺿﻴح ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ .در حاﻟت اول ﻧﻴز ﻣﻴﻠﺔ ﻣسﻰ چارج دار ﻣﻰشﻮد ،ﻣﮕر چارجﻫاى
آن از ﻃرﻳــﻖ بدن شــﻤا و زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﻫر دو ﻫداﻳت ﻛﻨﻨدهﻫاى خﻮب ﻫســتﻨد در اســرع وﻗت حرﻛت
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .در حاﻟت دوم ﻛﻪ دستﺔ ﻣﻴﻠﺔ ﻣسﻰ ﻋاﻳﻖ است چارجﻫا از ﻣﻴﻠﻪ حرﻛت ﻛرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد و بﻪ
ﻫﻤﻴﻦ سبب ،ﻣﻴﻠﺔ ﻣسﻰ ،ﻣﻴﻠﺔ شﻴﺸﻪﻳﻰ را جذب ﻣﻰﻧﻤاﻳد و ﻣﻴﻠﺔ رابرى را دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨد ،ﻳﻌﻨﻰ در اﻳﻦ
حاﻟت ﻣﻴﻠﺔ ﻣسﻰ چارج دار است.
در اﻳﻦ جا واﺿح ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ اجسام ﻋاﻳﻖ وﻫادى ﻫر دو از ﻃرﻳﻖ تﻤاس چارج دار شده ﻣﻰتﻮاﻧﻨد.

 -2ﻃرﻳقﻪ اﻟقا
ﻫــرﮔاه ﻳﻚ ﻣﻴﻠﺔ رابرى چارج شــدة ﻣﻨﻔﻰ بﻪ ﻳــﻚ ﻛرة خﻨثﻰ و چارج
ﻧاشده ﻧزدﻳﻚ ﮔردد ،بﻴﻦ چارجﻫاى ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻴﻠﻪ و چارجﻫاى ﻣﻨﻔﻰ ﻛره،
ﻗــﻮة دﻓﻊ اثر ﻧﻤﻮده در ﻧتﻴجــﺔ آن چارجﻫاى ﻣﻨﻔﻰ ﻛره بﻪ ﻃرف ﻣﻘابﻞ
(ﻋﻘب) حرﻛت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،ﻃﻮرىﻛﻪ در شــﻜﻞ (  ) 6 2, aﻧﺸان داده
شده است .اﮔر ﻛره تﻮسﻂ ﻳﻚ سﻴﻢﻫادى با زﻣﻴﻦ وﺻﻞ ﮔردد؛ چﻨاﻧﻜﻪ
در شﻜﻞ( ) 6 2, bﻧﺸان داده شده است ،ﻳﻚ تﻌداد اﻟﻜترونﻫا بﻪ زﻣﻴﻦ
حرﻛت خﻮاﻫﻨد ﻛرد .حاﻻ اﮔر ســﻴﻢﻫادى برداشــتﻪ شﻮد و ﻣﻴﻠﺔ رابرى
چارج شــدة ﻣﻨﻔﻰ بﻪ جاى خﻮد ﻧﮕﻬداشــتﻪ شــﻮد؛ ﻃﻮرىﻛﻪ در شﻜﻞ
(  ) 6 2, cﻧﺸان داده شده است ،در اﻳﻦ حاﻟت ﻛره داراى تﻌداد بﻴﺸتر
چارجﻫاى ﻣثبت اﻟﻘاﻳﻰ ﻣﻰباشد .حال اﮔر ﻣﻴﻠﺔ رابرى چارج شدة ﻣﻨﻔﻰ
دور شــﻮد ،چارجﻫاى ﻣثبت اﻟﻘا شده در ﻛره باﻗﻰ ﻣﻰﻣاﻧد و چﻨاﻧﻜﻪ در
شــﻜﻞ(  )6 2, dﻧﺸان داده شده است ،اﻳﻦ چارجﻫاى اﻟﻘاﻳﻰ در باﻻى
سﻄح ﻛره بﻪ ﻃﻮر ﻣتﻨاﻇر تﻮزﻳﻊ ﻣﻰﮔردﻧد.اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﻪ را اﻟﻘا ﮔﻮﻳﻨد و اﻳﻦ
چارجﻫا بﻪﻧام چارجﻫاى اﻟﻘاﻳﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮﻧد.
در اﻳﻦ جا باﻳد ﻣتﻮجﻪ بﻮد جســﻤﻰﻛﻪ بﻪ واسﻄﺔ اﻟﻘا چارج دار ﻣﻰشﻮد،
با جســﻢ اﻟﻘا ﻛﻨﻨده (ﻣﻴﻠﺔ رابرى) تﻤاس ﻧﻤﻰﻛﻨد؛ بﻠﻜﻪ با جسﻢ سﻮﻣﻰ
شﻜﻞ ()6-2

) (a

)(b

)(c

) (d
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(زﻣﻴــﻦ) تﻤاس ﻣﻰﻧﻤاﻳــد .ﻣﻴﻠﺔ رابرى چارجﻫاى ﻣﻨﻔﻰ خﻮد را از دســت ﻧﻤﻰدﻫد؛ زﻳرا ﻛﻪ با ﻛره در
تﻤاس ﻧﻴست .در اﻳﻦ ﻃرﻳﻘﻪ دو جسﻢ با ﻳﻜدﻳﮕر تﻤاس حاﺻﻞ ﻧﻜرده و اﻧتﻘال ﻣستﻘﻴﻢ چارجﻫا در آن
ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴرد.
بﻪ وسﻴﻠﺔ ﻗﻄبﻰ شدن چارج ﻫا ﻧﻴز ﻣﻰتﻮان بر روى سﻄح ﻳﻚ جسﻢ ﻋاﻳﻖ چارج اﻟﻘاﻳﻰ تﻮﻟﻴد ﻛرد .ﻗب ً
ﻼ
دﻳدﻳﻢ ﻛﻪ تﻮسﻂ شاﻧﺔ پﻼستﻴﻜﻰ چارج شده پارچﻪﻫاى ﻛاﻏذ جذب ﻣﻰشد ،شﻜﻞ ( .)6-3aسبب آن
چﻪ بﻮده ﻣﻰتﻮاﻧد؟
ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸــابﻪ بﻪ چارج شــدن اﻟﻘاﻳﻰ اجسامﻫادى وجﻮد دارد ﻛﻪ بﻪ وسﻴﻠﺔ آن اجسام ﻋاﻳﻖ چارج
شــده ﻣﻰتﻮاﻧﻨد .در اﻛثر اتﻮمﻫا و ﻣاﻟﻴﻜﻮلﻫاى خﻨثــﻰ ﻣراﻛز چارجﻫاى ﻣثبت و ﻣﻨﻔﻰ باﻻى ﻳﻜدﻳﮕر
ﻣﻨﻄبﻖ ﻣﻰباشد .در ﺻﻮرت ﻣﻮجﻮدﻳت ﻳﻚ جسﻢ چارج دار در ﻧزدﻳﻚ جسﻢ ﻋاﻳﻖ اﻳﻦ ﻣراﻛز ازﻳﻜدﻳﮕر
ﻓاﺻﻠﻪ ﻣﻰﮔﻴرﻧد و در ﻧتﻴجﻪ بﻪ ﻳﻚ ﻃرف ﻣاﻟﻴﻜﻮلﻫاى آن چارجﻫاى ﻣثبت بﻴﺸتر ﻧسبت بﻪ ﻃرف دﻳﮕر
آن ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرﻧد .اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﻪ بﻪﻧام پﻮﻟﻴراﻳزﻳﺸﻦ ﻳا ﻗﻄبﻰ شدن ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
وﻗتﻰﻛﻪ اﻳﻦ حاﻟت چارجﻫا در ﻫر ﻣاﻟﻴﻜﻮل بﻪوجﻮد آﻳد ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت باﻻى ســﻄح ﻋاﻳﻖ ﻳﻚ چارج
اﻟﻘاﻳﻰ تﻮﻟﻴد ﻣﻰﮔردد ،چﻨاﻧﻜﻪ در شﻜﻞ ( )6-3bﻧﺸان داده شده است.
وﻗتﻰﻛﻪ ﻳﻚ جسﻢ ﻗﻄبﻰ شﻮد با وجﻮد اﻳﻦﻛﻪ چارج ﻣحﺼﻠﺔ آن ﺻﻔر است ﻣﮕر با آﻧﻬﻢ ﻣﻰتﻮاﻧد چارجﻫا
را جذب ﻳا دﻓﻊ ﻧﻤاﻳد.
بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ است ﻛﻪ اﮔر ﻳﻚ شاﻧﻪ پﻼستﻴﻜﻰ ﻛﻪ جسﻢ ﻋاﻳﻖ است بﻪ پارچﻪﻫاى ﻛاﻏذ ﻧزدﻳﻚ شﻮد
آنرا جذب ﻣﻰﻧﻤاﻳد .در اﻳﻦ جا باﻳد ﻣتﻮجﻪ بﻮد ﻛﻪ ﻣاﻧﻨد چارج شدن تﻮسﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘا ،درﻗﻄبﻰ شدن
ﻧﻴز باﻻى سﻄح ﻳﻚ جسﻢ ،چارجﻫا بدون تﻤاس ﻓزﻳﻜﻰ اﻟﻘا ﻣﻰﮔردد.

ﻋﺎﻳﻖ

جسﻢ چارج شده

چارجﻫاى اﻟﻘا شده
a
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ﺷﻜﻞ ()6-3

b

ﺳﺆاﻻت
 - 1وﻗتﻰﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﺔ رابرى با تﻜﺔ پشﻤﻰﻣاﻟش داده شﻮد ،ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻨﻔﻰ چارج
خﻮاﻫد شد .در اﻳﻦ ﺣاﻟﺖ در ﻣﻮرد چارج تﻜﺔ پشﻤﻰ چﻪ ﮔﻔتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴد؟
 - 2چرا فﻠﺰاتﻰ ﻣاﻧﻨد ﻣﺲ ،ﻧﻘره و ﻏﻴره تﻮسﻂ اﻟﻘا چارج ﻣﻰﮔردد ،درﺣاﻟﻰﻛﻪ
اﺟسام عاﻳﻖ ﻣاﻧﻨد پﻼستﻴﻚ چارج شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد؟ تﻮضﻴﺢ ﻧﻤاﻳﻴد.

 :6-2ﻗوة برﻗﻰ
دو جســﻢ چارج دار ﻣﻰتﻮاﻧد ﻳﻜﻰ بﻪ ﻃرف دﻳﮕر جذب و ﻳا ﻳﻜﻰ تﻮســﻂ دﻳﮕر دﻓﻊ شﻮد؛ زﻳرا
ﻛﻪ اجســام چارج دار باﻻى ﻳﻜدﻳﮕر ﻗﻮه وارد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،اﻳﻦ ﻗﻮه بﻪﻧام ﻗﻮة برﻗﻰ ﻳاد ﻣﻰشــﻮد.
اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻮه چﻘدر بزرگ و ﻳا ﻛﻮچﻚ است ،آن را در ﻗاﻧﻮن ﻛﻮﻟﻤب ﻣﻄاﻟﻌﻪ خﻮاﻫﻴﻢ ﻛرد.

ﻗاﻧونﻛوﻟﻤﺐ
ﻗﻮة برﻗﻰ بﻴﻦ دو جســﻢ چارجدار با ﻣﻘدار چارج اجســام و ﻓاﺻﻠﻪ بﻴﻦ شان چﮕﻮﻧﻪ رابﻄﻪ دارد؟
در ســال  1785چارﻟس ﻛﻮﻟﻤب ﻏرض تﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘدار ﻗﻮه بﻴﻦ دو جســﻢ چارج شده ،تﻌداد زﻳاد
تجارب را اﻧجام داد .ﻛﻮﻟﻤب در ﻳاﻓت ﻛﻪ ﻗﻮة برﻗﻰ بﻴﻦ دو جسﻢ چارج دار ﻣستﻘﻴﻤا ﻣتﻨاسب بﻪ
حاﺻﻞ ﺿرب چارج است ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫر ﮔاه ﻳﻚ چارج دو چﻨد شﻮد ﻗﻮة برﻗﻰ ﻧﻴز دو برابر ﻣﻰشﻮد و
اﮔر چارج دوم ﻧﻴز دو چﻨد ﮔردد پس ﻗﻮة برﻗﻰ چﻬار برابر ﻣﻰشﻮد .ﻛﻮﻟﻤب اﻳﻦ را ﻫﻢ در ﻳاﻓت
ﻛﻪ ﻗﻮة برﻗﻰ بﻴﻦ دو چارج ﻣﻌﻜﻮساً ﻣتﻨاسب بﻪ ﻣربﻊ ﻓاﺻﻠﻪ بﻴﻦ آنﻫا است ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫر ﮔاه ﻓاﺻﻠﻪ
بﻴــﻦ دو چارج ﻧﻴﻢ ﮔردد ،ﻗﻮة برﻗﻰ چﻬار برابر زﻳاد ﻣﻰشــﻮد .رابﻄﺔ ﻛﻪ بﻪﻧام ﻗاﻧﻮن ﻛﻮﻟﻤب ﻳاد
ﻣﻰشﻮد .براى دو چارج ﻛﻪ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  rاز ﻫﻤدﻳﮕر واﻗﻊ باشﻨد ،رابﻄﺔ رﻳاﺿﻴﻜﻰ اﻳﻦ ﻗاﻧﻮن چﻨﻴﻦ
است.
(چارج دوم) (چارج اول)

(ثابت ﻛﻮﻟﻤب) = ﻗﻮة برﻗﻰ

(2ﻓاﺻﻠﻪ)
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و ﻳا:

q1q2
)
2
r

( Felectric = K c

در رابطﻪ فﻮق ضرﻳﺐ  K cبﻪ ﻧام ﺛابﺖ ﻛﻮﻟﻤﺐ ﻳاد ﻣﻰ شﻮد .ﻣﻘدار ﺛابﺖ ﻛﻮﻟﻤﺐ در واﺣدات SI

برابر اسﺖ ﻳا
N m2
C2

8.988 109

ﻣعﻤﻮﻻً بﻪ ﻃﻮر 1
ﺛابﺖ ﻛﻮﻟﻤﺐ K c

N m2
C2

K c = 8.987551787 109

ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﻧﻮﻳســﻨد.

0

)اپسﻴﻠﻮن صﻔر( بﻪ عﻨﻮان ضرﻳﺐ

4 0
ً C2
ا
تﻘرﻳﺒ
آن
ﻣﻘدار
ﻧﻔﻮذ پﺬﻳرى برﻗﻰ خﻼ شﻨاختﻪ شده و
N m2

12

8.85 10

0

اسﺖ.

ﻗاﻧﻮن ﻛﻮﻟﻤﺐ شﺒاﻫﺖ ﻗابﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﻳﻰ با ﻗاﻧﻮن ﺟاذبﻪ ﻧﻴﻮتﻦ دارد.
m1 m 2
r2

Fg = G

ﻗﻮة برﻗﻰ ﻫﻤﻴﺸــﻪ در اﻣتداد خﻂ ﻣســتﻘﻴﻤﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ ﻣراﻛــز دو چارج را باﻫﻢ وﺻﻞ
ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ﻗابﻞ ﻳاد آورى است ﻛﻪ ﻗاﻧﻮن ﻛﻮﻟﻤب تﻨﻬا باﻻى چارجﻫاى ﻧﻘﻄﻪﻳﻰ و چارجﻫاﻳﻰ ﻛﻪ
بﻪ شﻜﻞ ﻛروى تﻘسﻴﻢ شده باشﻨد (چارجﻫاى ﻛﻪ در ﻓﻀاى ﻛروى تﻘسﻴﻢ شده باشﻨد) تﻄبﻴﻖ
ﻣﻰﮔــردد .ﻫــر ﮔاه ﻗاﻧﻮن ﻛﻮﻟﻤب را باﻻى تﻮزﻳﻊ ﻛروى چارجﻫــا تﻄبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،در اﻳﻦ حاﻟت
ﻓاﺻﻠﻪ بﻴﻦ چارج ﻫا ﻋبارت از ﻓاﺻﻠﻪ بﻴﻦ ﻣراﻛز ﻛرهﻫا ﻣﻰباشد.
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ﻣﺜﺎل اول :در اتﻮمﻫاﻳدورجﻦ اﻟﻜترون و پروتﻮن تﻮسﻂ ﻓاﺻﻠﺔ (  ) 5 3 × 1 0 11 mاز ﻫﻤدﻳﮕر
جدا شده اﻧد .ﻣﻘدار ﻗﻮة برﻗﻰ و ﻣﻘدار ﻗﻮة جاذبﻪ را ﻛﻪ اﻳﻦ دو ذره باﻻى ﻳﻜدﻳﮕر وارد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد در
ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
ﻛﻤﻴات ﻣجﻬﻮل
ﻛﻤﻴات ﻣﻌﻠﻮم
m

11

? = Felectric

r = 5.3 ×10

N.m 2
k c = 8.99 ×10
C2
m e = 9.109 ×10 31 kg
9

kg

27

m p = 1.673 ×10

C

19

q e = 1.60 ×10

C

19

N m2
kg 2

? = Fg

q p = + 1.60 ×10

11

G = 6.6 73 ×10

ﺣل :براى درﻳاﻓت ﻣﻘدار ﻗﻮة برﻗﻰ از ﻗاﻧﻮن ﻛﻮﻟﻤب استﻔاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ:
q1 q 2
r2

Felectric = k c

ﻫﻢچﻨان براى در ﻳاﻓت ﻣﻘدار ﻗﻮة جاذ بﻪﻳﻰ از ﻗاﻧﻮن ﻧﻴﻮتﻦ استﻔاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ:
me mp
r2

Fg = G

در اﻳﻦ جا ﻣﻘﺼد ﻣا جاذبﺔ حرﻛت داﻳروى است.
ﻛﻤﻴات ﻣﻌﻠﻮم را در اﻳﻦ ﻣﻌادﻻت وﺿﻊ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و زﻣاﻧﻰﻛﻪ اﻧدازة ﻗﻮة برﻗﻰ را در ﻳاﻓت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ
از ﻋﻼﻣتﻫاى چارجﻫا ﺻرف ﻧﻈر ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ؛ بﻨابراﻳﻦ:
N m 2 (1.6 ×10 19 ) 2
)
C2
(5.3 ×10 11 m) 2

= (8.99 ×109

qe qp
r2

Felectric = k c

Felectric = 8.2 × 10 8 N
) kg

27

N m 2 (9.109 ×10 31 kg )(1.673 ×10
)
kg 2
(5.3 ×10 11 m) 2

11

= (6.673 ×10

mc mp
2

N

r

47

Fg = G

= 3.6 × 10
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چــﻮن اﻟﻜترون و پروتــﻮن داراى ﻋﻼﻣتﻫاى ﻣخاﻟﻒ اﻧد ،پس ﻗﻮة برﻗﻰ بﻴﻦ آنﻫا ﻋبارت از ﻗﻮة
جذب ﻣﻰباشد .اﮔر ﻧسبت بﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻗﻮه را ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻧﻤاﻳﻴﻢ؛ پس:
Felectric 8.2 10 8 N
=
= 2 ×1039
47
Fg
3.6 10 N

از اﻳﻦ جا ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻗﻮة جاذبﻮى ﻧﻴﻮتﻦ ﻧسبت بﻪ ﻗﻮة برﻗﻰ خﻴﻠﻰ ﻛﻮچﻚ و ﻗابﻞ ﺻرف
ﻧﻈر ﻣﻰباشــد؛ چﻮن اﻳﻦ ﻫر دو ﻗﻮه ﻣﻌﻜﻮساً ﻣتﻨاسب با ﻣربﻊ ﻓاﺻﻠﻪ اﻧد؛ بﻨابراﻳﻦ ﻧسبت اﻳﻦ دو
ﻗﻮه ﻣربﻮط بﻪ ﻓاﺻﻠﻪ ﻧﻤﻰباشد.
مﺜال دوم
 q 2 = + 5µCبــﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  3cmاز ﻫﻤدﻳﮕر ﻗرار
دو ذره بــا چارجﻫاى برﻗﻰ q1 = + 2µ C
دارﻧــد .ﻗﻮهﻳﻰ را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ اﻳﻦ ذرات باﻻى ﻳﻜدﻳﮕر وارد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و ﻫﻢچﻨان ﻧﻮع ﻗﻮه
را ﻣﺸخﺺ ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣﻞ :با استﻔاده از ﻗاﻧﻮن ﻛﻮﻟﻤب ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
q1 q 2
r2
N m 2 (2 ×10 6 ) (5 ×10 6 )C 2
= 100 N
C2
9 ×10 4 m 2

1
4

=F

F = 9 ×109

چــﻮن ذرات چــارج دار ،داراى چارجﻫاى ﻫﻢ ﻧﻮع اﻧد؛ بﻨابراﻳﻦ ﻗﻮهﻳــﻰ را ﻛﻪ ﻫر دو ذره باﻻى
ﻳﻜدﻳﮕر وارد ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻗﻮة دﻓﻊ است.

تﻤرﻳﻦ
درﻣثال ﻓﻮق ﻗﻮة وارده را باﻻى  q1حساب ﻧﻤاﻳﻴد.

145

 :6-3ساﺣﺔ برﻗﻰ
ﻗﻮة جاذبﻪ و ﻗﻮة برﻗﻰ ﻫر دو ﻗﻮه ﻫاى ساحﻮى اﻧد .زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻳﻚ چرخ را تﻴﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴد ﻳا تﻮپﻰ را
با پاى خﻮد ﺿربﻪ ﻣﻰزﻧﻴد ،باﻻى آن ﻫا ﻗﻮه وارد ﻛرده اﻳد .اﻳﻦ ﻗﻮه ﻫا تﻤاسﻰ ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؛ زﻳرا
دست شﻤا با چرخ و پاى شﻤا با تﻮپ تﻤاس ﻓزﻳﻜﻰ دارﻧد .اﮔر بﻴﻦ اشﻴاى ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨدة ﻣتﻘابﻞ
ﻫﻴﭻ ﻧﻮع تﻤاس وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد ،ﻗﻮهﻫاى ساحﻮى بﻴﻦ آنﻫا اثر ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
تﻌجﻴﻞ جاذبﻮى زﻣﻴﻦ ()gدر ﻳﻚ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻀا ﻣســاوى بﻪ حاﺻﻞ تﻘســﻴﻢ ﻗﻮة جاذبﺔ زﻣﻴﻦ ) (f g
f
باﻻى ﻛتﻠﺔ (  ) mذرة اﻣتحاﻧﻰ است ،ﻳﻌﻨﻰ  g = gﻫﻢ چﻨان در اﻃراف ﻳﻚ چارج برﻗﻰ ساحﺔ
m

برﻗﻰ وجﻮد دارد .ﻫر ﮔاه ﻳﻚ شــﻰ ﻳا چارج اﻣتحاﻧﻰ ،در ســاحﺔ اﻳﻦ چارج آورده شﻮد باﻻى آن

ﻗﻮة برﻗﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
ﻓرض ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛرة ﻛﻮچﻚ با چارج  + qﻣﻄابﻖ شﻜﻞ ( )6-4در ﻧﻘﻄﺔ  Aﻗرار دارد .ﻫر
ﮔاه ذرة دﻳﮕــرى با چارج  + qرا در ﻧﻘﻄﺔ  Bﻗرار دﻫﻴﻢ ،ازﻃرف چارج  + qباﻻى آن ﻗﻮة F

وارد ﻣﻰشﻮد( .ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ چارج  + qﻧﻴز باﻻى  qﻗﻮهﻳﻰ وارد ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ ﻋﻜساﻟﻌﻤﻞ ﻗﻮة
 Fﻣﻰباشد.
F

'+q

q
+

+
+

B
ﺷکﻞ () 6-4

+

A

حال در ﻣﻮرد پرسشﻫاى ذﻳﻞ ﻓﻜر ﻧﻤاﻳﻴد.
ﻫر ﮔاه ﻛرة چارج دار  qرا از ﻧﻘﻄﺔ  Aبر دارﻳﻢ (شﻜﻞ  ،)5-4آﻳا در ﻧﻘﻄﺔ  Bباﻻى چارج ' qﻗﻮه
ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟ ﻫر ﮔاه چارج ' qدر ﻧزدﻳﻚ  Aدر ﻫر ﻣﻮﻗﻌﻴت ﮔذاشتﻪ شﻮد آﻳا باز ﻫﻢ باﻻى آن
ﻗﻮة برﻗﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟
با در ﻧﻈر داشت ﮔﻔتﻪﻫاى ﻓﻮق ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ :ﻳﻚ چارج برﻗﻰ در ﻫر ﻧﻘﻄﺔ اﻃراف ﻓﻀاى
خﻮد خاﺻﻴتﻰ را بﻪوجﻮد ﻣﻰآورد ﻛﻪ بﻪﻧام ساحﺔ برﻗﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮد .ﻫر ﮔاه ﻳﻚ چارج برﻗﻰ در
ﻳﻚ ﻧﻘﻄﺔ ساحﺔ برﻗﻰ واﻗﻊ ﮔردد ،از ﻃرف ساحﻪ باﻻى آن ﻗﻮة برﻗﻰ وارد ﻣﻰﮔردد.

146

 :6-3-1تﻌرﻳﻒ ساﺣﺔ برﻗﻰ
ﻫر ﮔاه چارج ﻧﻘﻄﻪﻳﻰ  + qoﻣﻄابﻖ شــﻜﻞ ( )6-5در ساحﺔ برﻗﻰ چارج  qساحﻪ برﻗﻰ در ﻳﻚ
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻦ ﻣســاوى اســت با ﻗﻮة برﻗﻰ وارده باﻻى چارج (چارج اﻣتحاﻧﻰ) در ﻫﻤان ﻧﻘﻄﻪ بر
واحد چارج برﻗﻰ واﻗﻊ ﮔردد ،از ﻃرف ساحﺔ تﻮﻟﻴد شده تﻮسﻂ چارج  ،qباﻻى آن ﻗﻮة  Fوارد
ﻣﻰشﻮد .بﻪ اساس تﻌرﻳﻒ ﻓﻮق ،در جاﻳﻰ ﻛﻪ چارج  + qoﮔذاشتﻪ شده است ساحﺔ برﻗﻰ چارج
 qرا ﻛﻪ تﻮسﻂ  Eﻧﺸان ﻣﻰدﻫﻴﻢ از رابﻄﺔ ذﻳﻞ حاﺻﻞ ﻣﻰﮔردد:

F
+ qo
F

=E

+ qo

q

A
شﻜﻞ ()6-5

N

ساحﺔ برﻗﻰ ﻛﻤﻴت وﻛتﻮرى است .واحد ساحﺔ برﻗﻰ ﻧﻴﻮتﻦ بر ﻛﻮﻟﻤب ) ( است.
C
ﻣﺜال :در ساحﺔ برﻗﻰ چارج  qباﻻى ﻳﻚ چارج برﻗﻰ  ، + 0.2µCﻗﻮة  5 × 1 0 2 Nﻋﻤﻞ
ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ساحﺔ برﻗﻰ را در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣﻞ :از اربﻄﺔ  E = Fﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ساحﺔ برﻗﻰ را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
q
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5 ×10 N
2 ×10 7 C
N
= 2.5 ×105
C
2

=E

ساﺣﺔ برﻗﻰ ﻳک ذرة چارج دار
ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ ساحﺔ برﻗﻰ ﻳﻚ ذرة چارج دار  qرا در ﻧﻘﻄﺔ  Aﻛﻪ از  qبﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  rواﻗﻊ است
F
ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،شﻜﻞ ( .)6-6براى اﻳﻦ ﻛار از رابﻄﺔ )
q
در ﻧﻘﻄﺔ  Aذرة چارج دار  + q0ﻗرار ﮔﻴرد ،از ﻃرف چارج  qباﻻى آن ﻗﻮة  Fوارد ﻣﻰشﻮد .با

=  ( Eاستﻔاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ .ﻫرﮔاه

استﻔاده از ﻗاﻧﻮن ﻛﻮﻟﻤب ﻣﻘدار ﻗﻮه را حساب ﻛرده و در رابﻄﻪ ( )1باﮔذاشتﻦ ﻗﻴﻤت آن ساحﺔ
برﻗﻰ چارج  qرا در ﻧﻘﻄﺔ  Aپﻴدا ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
q qo
).............(1
r2

O

q
)................(2
r2

O

1
4
F
qo
1
4

= F
=E

+q

A
ﺷکﻞ ()6-6

=E

از رابﻄﺔ ﻓﻮق ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ساحﺔ برﻗﻰ با چارج  qتﻨاسب ﻣستﻘﻴﻢ و با ﻣربﻊ ﻓاﺻﻠﻪ از چارج
تﻨاسب ﻣﻌﻜﻮس دارد .چﻮن ساحﻪ ﻳﻚ ﻛﻤﻴت ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨده است؛ پس براى تﻌﻴﻴﻦ جﻬت ساحﻪ
در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ بﻪﻃﻮر ﻣثال ﻧﻘﻄﺔ  Aﻓرض ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ در ﻧﻘﻄﺔ ﻣتذﻛره ﻳﻚ چارج ﻣثبت ﻗرار
دارد .در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ساحﻪ ،داراى جﻬت ﻗﻮة وارده باﻻى چارج ﻓرﺿﻰ است؛ بﻨابر اﻳﻦ ،در ﻫر ﻧﻘﻄﺔ
ساحﺔ برﻗﻰ ،جﻬت ﻗﻮة وارده باﻻى چارج ﻣثبت در ﻫﻤان ﻧﻘﻄﻪ را دارا ﻣﻰباشد.
مﺜال :ساحﺔ برﻗﻰ ذرة چارج دار  2µCرا در ﻧﻘﻄﺔ  Mدر حاﻟﻰ در ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴدﻛﻪ:
اﻟﻒ) از چارج بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  2mmﻗرار داشتﻪ باشد.
ب) از چارج بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  20cmﻗرار داشتﻪ باشد و براى ﻳﻚ حاﻟت وﻛتﻮر ساحﻪ را ترسﻴﻢ
ﻧﻤاﻳﻴد.
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ﺣل :با استﻔاده از رابﻄﺔ ( )2ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻘدار ساحﺔ برﻗﻰ را در ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻮرد ﻧﻈر درﻳاﻓت
ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
q
r2

اﻟﻒ)

1
O

N m2
2 ×10 6 C
×
C2
4 ×10 6 m 2
N
C

4

=E

E1 9 ×109

= 4.5 ×109

N m2
2 ×10 6 C
×
C2
4 × 10 2 m 2
N
= 4.5 ×10 5
C
E 2 9 ×10 9

ب)

ﻏرض ترسﻴﻢ جﻬت ساحﻪ ﻓرض ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  2mmاز چارج  qدر ﻧﻘﻄﺔ  Mﻳﻚ
چارج اﻣتحاﻧﻰ ﻣثبت ﻗرار دارد؛ چﻮن چارج  qﻣﻨﻔﻰ است،
چارج ﻓرض شدة ﻣثبت را جذب ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،پس ساحﺔ چارج q
ﻧﻴز داراى ﻫﻤﻴﻦ جﻬت ﻗﻮه است؛ چﻨاﻧﻜﻪ در شﻜﻞ ( )6-7ﻧﺸان
داده شده است.

E

M

-q
ﺷکﻞ ()6-7

ساﺣﺔ برﻗﻰ ﺣاصل ﺷدة ﻳک تﻌداد ذرات چارج دار
ﻗاﻧﻮن ﻛﻮﻟﻤب ﻓﻘﻂ ﻋﻤﻞ ﻣتﻘابﻞ بﻴﻦ دو چارج ﻧﻘﻄﻪﻳﻰ را تﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰ ﻛﻨد .تجربﻪ ﻫا ﻧﺸان ﻣﻰ
دﻫﻨد ﻛﻪ وﻗتﻰ چﻨدﻳﻦ چارج ﻫﻤزﻣان ﻗﻮه ﻫاﻳﻰ بر ﻳﻚ چارج وارد ﻛﻨﻨد ،ﻗﻮة ﻣحﺼﻠﻪ وارده بر
آن چارج ﻣساوى است با حاﺻﻞ جﻤﻊ وﻛتﻮرى ﻗﻮهﻫاﻳﻰﻛﻪ ﻫر ﻳﻚ از چارج ﻫا بﻪ ﻃﻮر ﻣجزا بر
آن وارد ﻣﻰ ﻛﻨﻨد .اﻳﻦ خاﺻﻴت بﻪ ﻧام اﺻﻞ بر ﻫﻢ ﻧﻬﻰ (سﻮپر پﻮزﻳﺸﻦ) ﻗﻮه ﻫا ﻳاد ﻣﻰ شﻮد.
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ﻃﻮر ﻣثال ﻏرض ﻣحاسبﺔ ساحﺔ برﻗﻰ در ﻧﻘﻄﺔ  pﻓﻀا اول ساحﻪﻫاى تﻮﻟﻴد شده تﻮسﻂ ﻫر
q
چارج را بﻪ ﺻﻮرت جداﮔاﻧﻪ با استﻔاده از ﻣﻌادﻟﺔ
r2

o

1
4µ

=  Eﻣحاسبﻪ ﻛرده و بﻌد آنﻫا را

بﻪﺻﻮرت وﻛتﻮرى جﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﺜال :دو ذرة چارج دار  q1 = + 4µCو  q 2 = 6µCاز ﻳﻜدﻳﮕر خﻮد بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  8cmواﻗﻊ اﻧد.
ساحﺔ برﻗﻰ را در ﻧﻘاط ذﻳﻞ در ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
اﻟﻒ) در ﻗسﻤت وسﻂ خﻂ اتﺼال دﻫﻨدة ﻫر دو ذره.
ب) در ﻫﻤان ﻧﻘﻄﺔ خﻂ اتﺼال دﻫﻨدة ﻫر دو ذره ﻛﻪ از چارج  q2بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  2cmو از چارج q1
بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  10cmواﻗﻊ باشﻨد.
ﺣﻞ :ساحﺔ برﻗﻰ ﻫر ذرة چارج دار را بﻪ ﺻﻮرت جدا ﮔاﻧﻪ ﻣحاسبﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ .ساحﺔ ﻣحﺼﻠﻪ،
ﻣجﻤﻮﻋﺔ ساحﻪﻫاى ﻫر دو چارج خﻮاﻫد بﻮد.
اﻟﻒ) ﻫرﮔاه ﻳﻚ چارج ﻣثبت را در ﻧﻘﻄﺔ  Aﻗرار دﻫﻴﻢ ،چارج  q1آنرا دﻓﻊ ﻣﻰﻧﻤاﻳد و چارج q2
آنرا جذب ﻣﻰﻛﻨد؛ بﻨابر اﻳﻦ در ﻧﻘﻄﺔ  ،Aساحﻪﻫاى  E2 , E1داراى ﻋﻴﻦ جﻬت ﻣﻰباشﻨد و
بﻪﻃرف چارج  q2است( ،اشﻜال 6-8اﻟﻒ و ب).
E1

q
r2

E= k

N m2
4 ×10 6 C
×
C2
(4 ×10 2 m) 2

E1 = 9 ×109

Nm 2 10 2 C
N
×
= 2.25 ×10 7
2
2
C
4m
C

E1 = 9 ×109

q2

E2

q

A

q1
(اﻟﻒ)

q

q2

EA

A
(ب )

q1

ﺷکﻞ ()6-8

N m2
6 ×10 6 C
×
C2
16 ×10 4 m 2
N
E 2 = 3.375 ×107
C
E 2 9 ×109
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چﻮن  E2 , E2دارى ﻋﻴﻦ جﻬت اﻧد ،حاﺻﻞ جﻤﻊ آنﻫا ﻣساوى بﻪ ساحﺔ ﻣحﺼﻠﻪ ﻣﻰباشد .بﻪ
خاﻃر داشتﻪ باشﻴد ﻛﻪ در ﻧﻘﻄﺔ  Aتﻨﻬا ساحﺔ  Eوجﻮد دارد.
A

E A = E1 + E 2
E A = 2.250 10 7 N / C + 3.375 10 7 N / C
N
C

E A = 5.875 . 10 7

ب) ﻫرﮔاه ﻳﻚ چارج ﻣثبت را در ﻧﻘﻄﺔ  Bﻗرار دﻫﻴﻢ ،چارج  q1آن را دﻓﻊ و چارج  q2آن را جذب
ﻣﻰﻧﻤاﻳد .در ﻧتﻴجﻪ جﻬت  E2بﻪ ﻃرف چارج  q2و جﻬت  E1بر خﻼف آن ﻣﻰباشد( ،شﻜﻞ .)14
N m2
4 ×10 6 C
×
C2
(10 10 2 m) 2
N
= 3.60 × 10 6
C
N m2
6 ×10 6 C
×
E 2 = 9 ×109
C2
4 ×10 4 m 2
N
N
E 2 = 1.35 × 108 = 135.0 106
C
C
E1 = 9 ×109

E1

E2

q2

B

EA

A

q1

(اﻟﻒ)

EB

B

q2

EA

A

q1

(ب )
ﺷکﻞ ()6-9

چﻮن  E1او  E2داراى جﻬتﻫاى ﻣخاﻟﻒ اﻧد ،پس ساحﺔ ﻣحﺼﻠﻪ ،ﻣساوى بﻪ حاﺻﻞ تﻔرﻳﻖ
آنﻫا است.
N
C
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E'1

E B = E '2

E'1 = 131. 4 ×106

E B = E '2

 :6-3-2خﻄوط ساﺣﻪ برﻗﻰ
ساحﺔ برﻗﻰ اﻃراف ﻳﻚ جسﻢ چارج دار را تﻮسﻂ خﻄﻮﻃﻰ ﻧﺸان ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﻛﻪ بﻪ ﻧام خﻄﻮط
ساحﺔ برﻗﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ خﻄﻮط داراى ﻣﺸخﺼات ذﻳﻞ ﻣﻰباشﻨد:
 - 1خﻄﻮط ساحﻪ در ﻫر ﻧﻘﻄﻪ ،داراى جﻬت ﻗﻮهﻳﻰ ﻣﻰباشد ﻛﻪ در ﻫﻤان ﻧﻘﻄﻪ باﻻى ﻳﻚ چارج
واﻗﻊ شدة ﻣثبت وارد ﻣﻰﮔردد .درﻧتﻴجﻪ ،جﻬت اﻳﻦ خﻄﻮط از چارج ﻣثبت بﻪﻃرف خارج و براى
چارج ﻣﻨﻔﻰ بﻪ داخﻞ آن است( .ﻗﻮة وارد ،باﻻى چارج ﻣﻨﻔﻰ جﻬت ﻣخاﻟﻒ ساحﻪ را دارا است).
 - 2خﻂ ساحﻪ در ﻫر ﻧﻘﻄﻪ ،جﻬت ساحﻪ را در ﻫﻤان ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد و ساحﻪ در ﻫر ﻧﻘﻄﻪ
وﻛتﻮرى است ﻛﻪ در ﻫﻤان ﻧﻘﻄﻪ با خﻂ ساحﻪ ﻣﻤاس و جﻬت آنرا دارا است.
 - 3در ﻫر ﻣحﻞ ﻛﻪ ساحﻪ ﻗﻮى باشد در آنجا خﻄﻮط ساحﻪ با ﻳﻜدﻳﮕر ﻧزدﻳﻚ واﻗﻊ اﻧد.
 - 4خﻄﻮط ساحﻪ ﻳﻜدﻳﮕر را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨد ،ﻳﻌﻨﻰ از ﻫر ﻧﻘﻄﻪ ﺻرف ﻳﻚ خﻂ ﻋبﻮر ﻣﻰﻛﻨد.
درشﻜﻞ ( )6-10خﻄﻮط ساحﻪ براى چارج ﻫاى ﻣثبت و ﻣﻨﻔﻰ ﻧﺸان داده شده است.

F
F

اﻟﻒ :چارج ﻣثبت

F

F

ب :چارج ﻣﻨﻔﻲ

شﻜﻞ ()6-10

y

A
EA

x
B
EB
دو ﻗﻄب برﻗﻰ

دو چارج برﻗﻰ ﻣثبت ﻫﻢ اﻧدازه
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ﺣرﻛت ذرات چارج دار در ﻳک ساﺣﺔ مﻨﻈﻢ برﻗﻰ

ﻫر ﮔاه ﻳﻚ ذره با چارج  qو ﻛتﻠﺔ  mدر ﻳﻚ ساحﺔ برﻗﻰ واﻗﻊ ﮔردد ،ﻗﻮة برﻗﻰ  qEباﻻى چارج
ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد .اﮔر اﻳﻦ تﻨﻬا ﻗﻮهﻳﻰ باشد ﻛﻪ باﻻى ذره ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨد ،پس باﻳد ﻗﻮه خاﻟﺺ باشد
و ﻣﻄابﻖ ﻗاﻧﻮن دوم ﻧﻴﻮتﻦ بﻪ ذره تﻌجﻴﻞ بدﻫد ،ﻃﻮرىﻛﻪ:
از اﻳﻦجا تﻌجﻴﻞ ذره ﻋبارت است از:

Fe = q E = ma

qE
m

=a

شــﻜﻞ ( )6-11ســاحﺔ بﻴﻦ دوﻫادى ﻣﻮازى با چارجﻫاى ﻫﻢ
اﻧدازه

اﮔر  Eﻣﻨﻈﻢ باشد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻘدار و جﻬت آن ثابت باشد؛ پس تﻌجﻴﻞ ثابت است .اﮔر ذره داراى
چارج ﻣثبت باشد ،تﻌجﻴﻞ جﻬت ساحﻪ را دارا است .ﻫرﮔاه ذرهﻳﻰ داراى چارج ﻣﻨﻔﻰ باشد،
تﻌجﻴﻞ داراى جﻬت ﻣخاﻟﻒ ﻣﻰباشد.
مﺜال :ذرهﻳﻰ را ﻛﻪ داراى  2 gﻛتﻠﻪ و  2µCچارج است در ساحﺔ خارجﻰ  4 ×104 Nﻗرار
C
ﻣﻰدﻫﻴﻢ .تﻌجﻴﻠﻰ را ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ ذره در اثر ﻗﻮة برﻗﻰ وارده حاﺻﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
F =qE
ﺣل:
چﻮن دارﻳﻢ ﻛﻪ:
N
C

F = 2 ×10 6 C × 4 ×10 4
= 8 ×10 2 N
F
8 ×10 2 N
=
m 2 ×10 3 kg

=a

a = 40 m / sec 2
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 :6-4ﭘوتاﻧﺸﻴلبرﻗﻰ
شﻤا با اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ ساحﺔ جاذبﻮى زﻣﻴﻦ آشﻨا استﻴد و اﻳﻦ را ﻧﻴز ﻣﺸاﻫده ﻛردﻳد ﻛﻪ با
ﻣﺼرف اﻧرژى واجراى ﻛار ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ جسﻤﻰبا ﻛتﻠﺔ  mرا از سﻄح زﻣﻴﻦ بﻪ ارتﻔاع  hبﻠﻨد ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ﻫﻤان اﻧرژى ﻛﻪ براى بﻠﻨد ﻛردن جسﻢ (با سرﻋت ثابت) بﻪ ﻣﺼرف ﻣﻰرسد بﻪ شﻜﻞ اﻧرژى
پﻮتاﻧﺸﻴﻞ جاذبﻪ در جسﻢ ذخﻴره ﻣﻰﮔردد .با اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ ﻛﺸش ﻓﻨر ﻧﻴز آشﻨا استﻴد ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻫر ﮔاه ﻓﻨرى را آﻫستﻪ آﻫستﻪ ﻣﻨﻘبﺾ ﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻳا آنرا اﻧبساط دﻫﻴﻢ و ﻛش ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،ﻛار اجرا
شده بﻪ شﻜﻞ اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ در ﻓﻨر ذخﻴره ﻣﻰشﻮد .حال ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ با اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ
آشﻨا شﻮﻳﻢ.
درﻗسﻤت اول اﻳﻦ ﻓﺼﻞ دﻳدﻳﻢ ﻛﻪ دو ذرة چارج دار باﻻى ﻳﻜدﻳﮕر ﻗﻮه وارد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و شﻤا
دﻳدﻳد ﻛﻪ بﻴﻦ دو چارج ﻫﻢ ﻋﻼﻣت ﻗﻮة دﻓﻊ و بﻴﻦ دو چارج با ﻋﻼﻣتﻫاى ﻣختﻠﻒ ﻗﻮة جذب
ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد .اﮔر دو چارج با ﻋﻴﻦ ﻋﻼﻣت را داشتﻪ باشﻴﻢ و آنﻫا را بﻪ ﻳﻜدﻳﮕر ﻧزدﻳﻚ ﻧﻤاﻳﻴﻢ،
ﻻزم است ﻛﻪ بﻪخاﻃر ﻏﻠبﻪ باﻻى ﻗﻮة دﻓﻊ بﻴﻦ آنﻫا ﻛارى اﻧجام دﻫﻴﻢ و ﻫﻢچﻨان ﻫر ﮔاه
خﻮاستﻪ باشﻴﻢ دو چارج با ﻋﻼﻣتﻫاى ﻣختﻠﻒ را ازﻳﻜدﻳﮕر با سرﻋت ثابت دور ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،پس
بﻪخاﻃر ﻏاﻟب شدن باﻻى ﻗﻮة جذب بﻴﻦ آنﻫا ﻧﻴز باﻳد ﻛار اﻧجام دﻫﻴﻢ .در ﻫر دو حاﻟت ﻛار
اﻧجام شده بﻪ شﻜﻞ اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ در ذرات چارج دار ذخﻴره ﻣﻰشﻮد.
ﻣﺜال :ذرة چارج دار ﻣثبت  qرا با سرﻋت ثابت در بﻴﻦ ﻳﻚ ساحﺔ ﻣﻨﻈﻢ برﻗﻰ ( Eﻳﻌﻨﻰ ساحﺔ
ﻛﻪ وﻛتﻮر ساحﻪ در ﻫر ﻣحﻞ ﻋﻴﻦ چﻴز باشد)در جﻬت ﻣخاﻟﻒ ساحﻪ و ﻣﻮازى با خﻄﻮط ساحﻪ
بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  dتﻐﻴﻴر ﻣﻜان ﻣﻰدﻫﻴﻢ .براى اﻳﻦ تﻐﻴﻴر ﻣﻜان چﻪ ﻣﻘدار ﻛار باﻳد اجرا شﻮد؟
ﺣﻞ :ساحﺔ برﻗﻰ باﻻى چارج  + qدر جﻬت ساحﻪ ،ﻗﻮة  F = qEرا وارد ﻣﻰﻧﻤاﻳد .براى اﻳﻦﻛﻪ
ذرة  qرا با سرﻋت ثابت در جﻬت ﻣخاﻟﻒ تﻐﻴﻴر ﻣﻜان دﻫﻴﻢ ،باﻳد باﻻى آن ﻗﻮة  F = qEدر
جﻬت ﻣخاﻟﻒ ساحﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ در جﻬت تﻐﻴﻴر ﻣﻜان وارد ﻧﻤاﻳﻴﻢ شﻜﻞ ( .)6-12بﻨابراﻳﻦ زاوﻳﻪ بﻴﻦ
ﻗﻮة وارده (ﻳﻌﻨﻰ' )Fو تﻐﻴﻴر ﻣﻜان )  (dﺻﻔر است .ﻛارى ﻛﻪ باﻻى چارج اﻧجام ﻣﻰ شﻮد ﻣساوى
E
است بﻪ:
W = F d cos
d
A

F

q

'F

W = q E d cos 0o
B

W = qE d
ﺷکﻞ ()6-12
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ﻛارى اﻧجام شده ﻣثبت است و اﻧرژى ﻣﺼرف شده بﻪ شﻜﻞ اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ در چارج برﻗﻰ
ذخﻴره ﻣﻰشﻮد .ﻫر اﻧدازه ﻛﻪ تﻐﻴﻴر ﻣﻜان بﻴﺸتر باشد ،ﻛار و اﻧرژى ﻣﺼرف شده زﻳاد ﻣﻰشﻮد و
در ﻧتﻴجﻪ اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ چارج تزاﻳد ﻣﻰﻧﻤاﻳد و اﻳﻦ ﻋﻴﻨاً ﻣﺸابﻪ بﻪ حاﻟتﻰ است ﻛﻪ ﻣا
ﻳﻚ جسﻢ را بﻪ روى سﻄح زﻣﻴﻦ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ بﻪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣرتﻔﻊ دﻳﮕر اﻧتﻘال ﻣﻰدﻫﻴﻢ و در اﻧرژى
پﻮتاﻧﺸﻴﻞ جاذبﻮى آن تزاﻳد بﻪﻋﻤﻞ ﻣﻰآﻳد .اﮔر چارج برﻗﻰ qدر ﻧﻘﻄﺔ Bرﻫا ﮔردد ،در جﻬت
ساحﻪ حرﻛت ﻛرده و اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ آن بﻪ اﻧرژى حرﻛﻰ تبدﻳﻞ ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ حاﻟت
ﻣﺸابﻪ بﻪ آن است ﻛﻪ ﻳﻚ جسﻢ از ﻧﻘﻄﺔ ﻣرتﻔﻊ زﻣﻴﻦ رﻫا ﮔردد و بﻪﻃرف پاﻳﻴﻦ حرﻛت ﻧﻤاﻳد.
در اﻳﻦ حاﻟت اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ جاذبﻮى آن ﻛاﻫش ﻧﻤﻮده و بﻪ اﻧرژى حرﻛﻰ تبدﻳﻞ ﻣﻰشﻮد.
مﺜال:
چارج برﻗﻰ ﻣﻨﻔﻰ qرا در ﻳﻚ ساحﺔ برﻗﻰ ﻣﻨﻈﻢ Eبا سرﻋت ثابت درجﻬت ساحﻪ بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  dاز
 Aبﻪ  Bتﻐﻴﻴر ﻣﻜان ﻣﻰدﻫﻴﻢ .ﻛارى را ﻛﻪ در اﻳﻦ تﻐﻴﻴر ﻣﻜان اﻧجام ﻣﻰشﻮد ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣﻞ :از ﻃرف ساحﻪ ﻗﻮة  F = q Eدر جﻬت ﻣخاﻟﻒ ساحﻪ باﻻى چارج ﻣﻨﻔﻰ برﻗﻰ وارد
ﻣﻰشﻮد .در ﻧتﻴجﻪ بﻪ خاﻃر تﻐﻴﻴر ﻣﻜان چارج  qبا سرﻋت ثابت باﻳد ﻗﻮة  F = q Eدر جﻬت
ساحﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ در جﻬت تﻐﻴﻴر ﻣﻜان باﻻى آن وارد ﮔردد ،ﻛارى ﻛﻪ در اﻳﻦ تﻐﻴﻴر ﻣﻜان اﻧجام
ﮔردﻳده ﻋبارت است از:
w = F d cos
w=q E d

در اﻳﻦ ﻣثال ﻧﻴز ﻛار اجرا شده ﻣثبت است و اﻧرژى ﻣﺼرف شده بﻪ شﻜﻞ اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ
در چارج  qذخﻴره ﻣﻰشﻮد .ﻫرﮔاه چارج  qدر ﻧﻘﻄﺔ  Bرﻫا ﮔردد ،در جﻬت ﻣخاﻟﻒ ساحﻪ بﻪ
حرﻛت شروع ﻣﻰﻧﻤاﻳد .در اﻳﻦ حاﻟت از اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ آن ﻛاستﻪ شده و بﻪ اﻧرژى حرﻛﻰ
تبدﻳﻞ ﻣﻰشﻮد.
از اﻳﻦ ﻣثالﻫا ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻛار اجرا شده باﻻى چارجﻫا ﻣثبت بﻮده و اﻧرژى ﻣﺼرف شده
بﻪ شﻜﻞ اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ در چارج  qذخﻴره ﻣﻰشﻮد و زﻣاﻧﻰﻛﻪ چارج رﻫا ﮔردد ،در جﻬت
ﻣخاﻟﻒ ﻛار اﻧجام شده بﻪ حرﻛت آﻏاز ﻣﻰﻧﻤاﻳد .در اﻳﻦ حاﻟت اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ آن ﻛاﻫش
ﻳاﻓتﻪ و بﻪ اﻧرژى حرﻛﻰ تبدﻳﻞ ﻣﻰشﻮد.
بﻨابراﻳﻦ ،زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻳﻚ چارج برﻗﻰ را در ﻳﻚ ساحﺔ برﻗﻰ تﻐﻴﻴر ﻣﻜان ﻣﻰدﻫﻴﻢ در اﻧرژى
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پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ آن تﻐﻴﻴر بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد و اﻳﻦ تﻐﻴﻴر ﻣساوى بﻪ اﻧرژى است ﻛﻪ براى تﻐﻴﻴر
ﻣﻜان چارج بﻪ ﻣﺼرف ﻣﻰرسد ،ﻳﻌﻨﻰ:
)U = w............(1

اﮔر ﻛارى ﻛﻪ براى تﻐﻴﻴر ﻣﻜان (با سرﻋت ثابت) چارج برﻗﻰ اﻧجام ﻣﻰ شﻮد ﻣثبت باشد )( w > 0
 ،اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ چارج اﻓزاﻳش ﻣﻰﻳابد ،ﻳﻌﻨﻰ  u > 0و  u2 > u1ﻣﻰشﻮد .ﻫر ﮔاه ﻛار اجرا
شده ﻣﻨﻔﻰ باشد ) ، ( w < 0اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ چارج ﻛاﻫش ﻣﻰﻳابد ،ﻳﻌﻨﻰ  u < 0و u2 < u1
است .در اﻳﻦ جا  u1اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ چارج ﻗبﻞ از تﻐﻴﻴر ﻣﻜان و  u2بﻌد از تﻐﻴﻴر ﻣﻜان است.

 :6-4-1مﻔﻬوم ﭘوتاﻧﺸﻴل برﻗﻰ
از تﻮﺿﻴح ﻓﻮق با ﻣﻔﻬﻮم اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ آشﻨا شدﻳﻢ .ﻫرﮔاه اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ باﻻى چارج
واﻗﻊ شده در ساحﺔ برﻗﻰ تﻘسﻴﻢ ﮔردد ،ﻛﻤﻴت ﻓزﻳﻜﻰ حاﺻﻞ ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ تابﻊ تﻮزﻳﻊ چارج
u
qo

ﻣﻨبﻊ ﻣﻰباشد .ﻧسبت اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ بر واحد چارج ) ( در ﻫر ﻧﻘﻄﺔ ساحﺔ برﻗﻰ داراى
u
qo

ﻋﻴﻦ ﻗﻴﻤت ﻣﻰباشد ،اﻳﻦ ﻛﻤﻴت ) ( بﻪﻧام پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ (ﻳا بﻪﺻﻮرت ساده پﻮتاﻧﺸﻴﻞ) ﻳاد
ﻣﻰشﻮد و آن را تﻮسﻂ حرف ﻧﺸان ﻣﻰدﻫﻨد؛ بﻨابراﻳﻦ پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ در ﻫر ﻧﻘﻄﺔ ساحﺔ
برﻗﻰ ،ﻋبارت است از:
u
qo

=V

چﻮن اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ ﻳﻚ ﻛﻤﻴت ﻣﻘﻴاسﻰ است؛ پس پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ ﻧﻴز ﻛﻤﻴت ﻣﻘﻴاسﻰ
ﻣﻰباشد .پﻮتاﻧﺸﻴﻞ تﻨﻬا ﻣﺸخﺼﺔ ساحﻪ است ﻛﻪ تا بﻊ ذرة چارج دار اﻣتحاﻧﻰ است ﻛﻪ در ساحﻪ
واﻗﻊ است .اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ ،ﻣﺸخﺼﺔ سﻴستﻢ چارج و ساحﻪ است ﻛﻪ سبب ﻋﻤﻞ ﻣتﻘابﻞ ساحﻪ
و ذرة چارج دار واﻗﻊ شده در ساحﻪ ﻣﻰﮔردد.
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:6-4-2تﻔاوت ﭘوتاﻧﺸﻴل
با ﻣﻔﻬﻮم پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ آشﻨاشدﻳﻢ؛ ﻫﻢچﻨان از ﻣﻴخاﻧﻴﻚ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫرﮔاه دو ﻇرﻓﻰ ﻛﻪ
داراى آب باشﻨد ،تﻮسﻂ ﻳﻚ ﻧﻞ با ﻳﻜدﻳﮕر وﺻﻞ ﮔردﻧد آب از ﻇرﻓﻰ ﻛﻪ پﻮتاﻧﺸﻴﻞ جاذبﻮى
واحد ﻛتﻠﺔ آن بﻴﺸتر باشد بﻪ ﻇرف د ﻳﮕر جارى ﻣﻰﮔردد .در برق ﻧﻴز ،سبب حرﻛت چارج برﻗﻰ
ﻋبارت از تﻔاوت در اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ چارج واحد بﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ است ﻛﻪ ﻃﻮر ذﻳﻞ تﻌرﻳﻒ
ﻣﻰﮔردد:
ﻫر ﮔاه ﻳﻚ چارج واحد از ﻧﻘﻄﺔ اول بﻪ ﻧﻘﻄﺔ دﻳﮕر تﻐﻴﻴر ﻣﻜان ﻧﻤاﻳد ،تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ بﻴﻦ اﻳﻦ
دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣساوى بﻪ تﻔاوت بﻴﻦ اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ ﻳﻚ چارج برﻗﻰ واحد ﻣثبت بﻴﻦ ﻧﻘاط ﻣذﻛﻮر
ﻣﻰباشد؛ بﻨابراﻳﻦ اﮔر اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ ﻳﻚ چارج ﻣثبت  qدر ﻳﻚ ﻧﻘﻄﺔ ساحﺔ برﻗﻰ  u1و در
ﻧﻘﻄﺔ دﻳﮕر آن  u2باشد ،تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ بﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻪ تﻮسﻂ  vﻧﺸان داده
ﻣﻰشﻮد از رابﻄﺔ ذﻳﻞ حاﺻﻞ ﻣﻰﮔردد:

u = u 2 u1

ﻳا v = v2 v1

با در ﻧﻈر داشت تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ دارﻳﻢ ﻛﻪ:

u
) ..............(2
q

=v

در اﻳﻦ رابﻄﻪ u ،بﻪ ژول ( q،)Jبﻪ ﻛﻮﻟﻤب ( )cو  vبﻪ وﻟت ( )vاﻧدازه ﻣﻰشﻮد.
مﺜال:
تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ بﻴﻦ دو اﻧجام ﻳﻚ بترى 12v ،است .اﮔر ﻳﻚ چارج  + 1.5cاز اﻧجام ﻣثبت بترى
اﻟﻰ اﻧجام ﻣﻨﻔﻰ بترى تﻐﻴﻴر ﻣﻜان ﻧﻤاﻳد ،اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ چارج چﻘدر و چﮕﻮﻧﻪ تﻐﻴﻴر
ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟
ﺣل:
u
=v
با استﻔاده از رابﻄﺔ( )2دارﻳﻢ ﻛﻪ :

) v+

q
u = q v = q (v

u = 1.5( 1 2) = 1 8 J
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ﻋﻼﻣت ﻣﻨﻔﻰ ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ بﻪ اﻧدازة  18Jﻛاﻫش ﻳاﻓتﻪ است ،ﻳﻌﻨﻰ
چارج برﻗﻰ از پﻮتاﻧﺸﻴﻞ بﻠﻨد بﻪ پﻮتاﻧﺸﻴﻞ پاﻳﻴﻦ تﻐﻴﻴر ﻣﻜان ﻛرده است V .پﻮتاﻧﺸﻴﻞ اﻧجام
ﻣﻨﻔﻰ بترى و  V+پﻮ تاﻧﺸﻴﻞ اﻧجام ﻣثبت بترى است.
چﻨاﻧﻜﻪ در ﻣثال ذﻛر ﮔردﻳده است ﻛﻪ چارج  + 1.5 cاز اﻧجام ﻣثبت بترى بﻪ اﻧجام ﻣﻨﻔﻰ تﻐﻴﻴر
ﻣﻜان ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ بﻨابراﻳﻦ تﻔاوت )  ( 12) , (v v+ﻣﻰباشد.

:6-4-3رابﻄﻪ بﻴﻦ ﭘوتاﻧﺸﻴل و ساﺣﺔ برﻗﻰ
ﻫرﮔاه چارج  qoدر ساحﺔ برﻗﻰ  Eﻗرار ﮔﻴرد ،باﻻى چارج ،ﻗﻮهﻳﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ ﻋبارت
است از:
F =q E
اﮔر چارج تﻮسﻂ ﻳﻚ ﻗﻮة خارجﻰ در بﻴﻦ ساحﻪ حرﻛت داده شﻮد ،ﻛار اجرا شده تﻮسﻂ ساحﻪ
باﻻى چارج ،ﻣساوى بﻪ ﻛار ﻣﻨﻔﻰ است ﻛﻪ تﻮسﻂ ﻗﻮة خارجﻰ بﻪ سبب تﻐﻴﻴر ﻣﻜان آن اﻧجام
ﻣﻰﻳابد .اﻳﻦ ﻣﺸابﻪ بﻪ حاﻟتﻰ است ﻛﻪ در ساحﺔ جاذبﺔ زﻣﻴﻦ باﻻى جسﻤﻰبا ﻛتﻠﺔ  mﻛار اجرا
شده تﻮسﻂ ﻗﻮة خارجﻰ  m ghو ﻛار اجرا شده تﻮسﻂ ﻗﻮة جاذبﻪ  m ghﻣﻰباشد.
اﮔر چارج از ﻣحﻞ خﻮد بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  sتﻐﻴﻴر ﻣﻜان ﻧﻤاﻳد ،ﻛار اجرا شده باﻻى چارج تﻮسﻂ ساحﺔ

s

برﻗﻰ ﻋبارت است از:

s=q E

F

چﻮن اﻳﻦ ﻛار تﻮسﻂ ساحﺔ برﻗﻰ اجرا ﮔردﻳده است ،پس اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ سﻴستﻢ ساحﺔ چارج،

بﻪ اﻧدازة s

u = qE

تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد.

براى تﻐﻴﻴر ﻣﻜان چارج از ﻧﻘﻄﺔ Aبﻪ ﻧﻘﻄﺔ Bتﻐﻴﻴر اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ ( u A
ﻋبارت است از

qE. s

) u = uB

=u

u
است؛ بﻨابرﻳﻦ از رابﻄﺔ ﻓﻮق حاﺻﻞ ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ:
چﻮن = v
q
v=E s
ﻣﻌادﻟﺔ ﻓﻮق رابﻄﻪ بﻴﻦ تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ و ساحﻪ را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد .در اﻳﻦ رابﻄﻪ s ،ﻓاﺻﻠﻪ بﻴﻦ
 A، Bاست ،از اﻳﻦ جا ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ ﻣربﻮط بﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴتﻫاى اول و دوم
چارج ﻣﻰباشد ،ﻧﻪ تابﻊ ﻣسﻴر تﻐﻴﻴر ﻣﻜان چارج.
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v
ﻣﺜال :ﻳﻚ پروتﻮن از حاﻟت سﻜﻮن در بﻴﻦ ساحﺔ ﻣﻨﻈﻢ برﻗﻰ
m
شﻜﻞ (.)6-13
پروتﻮن در جﻬت ساحﺔ برﻗﻰ بﻪ اﻧدازة  0.50mتﻐﻴﻴر ﻣﻜان ﻣﻰﻧﻤاﻳد.

 8.0 × 1 0 4رﻫا ﻣﻰﮔردد،

 .aتﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ را بﻴﻦ ﻧﻘاط  Aو  Bدر ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣﻞ :چﻮن پروتﻮن (چارج ﻣثبت) در جﻬت ساحﺔ برﻗﻰ حرﻛت
ﻣﻰﻧﻤاﻳد،پس حرﻛت آن باﻳد بﻪﻃرف ﻣﻮﻗﻌﻴت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ پاﻳﻴﻦ باشد.

E

v
A V =O B
A
d

بﻨابراﻳﻦ دارﻳﻢ ﻛﻪ:

ﺷکﻞ ()6-13

v
) (0.5 0m) = 4.0 × 1 0 4 v
m

v = E d = (8.0 × 1 0 4

 .bتﻔاوت اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ سﻴستﻢ پروتﻮن -ساحﻪ را براى اﻳﻦ تﻐﻴﻴر ﻣﻜان در ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.

ﺣﻞ :با استﻔاده از ﻣﻌادﻟﻪ v

 u = qﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
u = qp. v = e. v
)c) ( 4.0 × 10 4 v
J

19

= (1.6 ×10

6.4 ×10

15

=

ﻋﻼﻣت ﻣﻨﻔﻰ بﻴان ﻣﻰﻛﻨد وﻗتﻰﻛﻪ پروتﻮن در جﻬت ساحﺔ برﻗﻰ حرﻛت ﻣﻰﻛﻨد ،از اﻧرژى
پﻮتاﻧﺸﻴﻞ آن ﻛاستﻪ ﻣﻰشﻮد .زﻣاﻧﻰﻛﻪ پروتﻮن در جﻬت ساحﻪ تﻌجﻴﻞ ﻣﻰﮔﻴرد ،اﻧرژى حرﻛﻰ
آن تزاﻳد و در ﻋﻴﻦ زﻣان اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ آن ﻛاﻫش ﻣﻰﻳابد.

تﻄﺒﻴقات
در ﻧﻘﻄﻪﻳﻰ ﻛﻪ از چارج  2 cبﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  20cmواﻗﻊ است ،پﻮتاﻧﺸﻴﻞ ﻣﻄﻠﻘﻪ را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣل :چﻮن  r = 2 0 c m = 0.2mو  q = 2 c = 2 ×1 0 6 cاست.

از اﻳﻦ جا

q
r

1
4

o

=v

2 ×1 0 6 c
v = 9 ×1 0 N .m / c
= 90000v
0.2 0m
2
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2

9

 :6-5خازن
سﻴستﻤﻰ ﻣتﺸﻜﻞ از دو ﻫادى ﻛﻪ تﻮسﻂ ﻳﻚ ﻋاﻳﻖ از ﻫﻤدﻳﮕر جدا شده باشد خازن ﮔﻔتﻪ ﻣﻰ
شﻮد ،شﻜﻞ ( .)6-14خازن ﻣﻰتﻮاﻧد ﻳﻚ اﻧدازه چارج برﻗﻰ ذخﻴره ﻧﻤاﻳد و در وﻗت ﺿرورت آن
را بﻪ سرﻛت بدﻫد .ﻫر خازن ﻳﻚ ﻇرﻓﻴت دارد و اﻳﻦﻛﻪ ﻇرﻓﻴت چﻴست آن را ﻗرار ذﻳﻞ ﻣﻄاﻟﻌﻪ
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.

شﻜﻞ ( )6-14اﻧﻮاع ﻣختﻠﻒ خازن

 :6-5-1مﻔﻬوم ﻇرفﻴت
دو ﻫادى را در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ ﻛﻪ داراى چارجﻫاى ﻣساوى و ﻣختﻠﻒ اﻟﻌﻼﻣت باشﻨد،
چﻨاﻧﻜﻪ در شﻜﻞ ( )6-15ﻧﺸان داده شده است .اﻳﻦ ﻧﻮع ساختﻤان دو ﻫادى را خازن
ﮔﻮﻳﻨد .ﻫادىﻫا را بﻪ ﻧام ﻟﻮحﻪﻫا ﻳاد ﻣﻰﻛﻨﻨد .در
ﻫادى بﻪ سبب ذخﻴرة چارجﻫا بﻴﻦ آنﻫا تﻔاوت
پﻮتاﻧﺸﻴﻞ  vبﻪوجﻮد ﻣﻰآﻳد .تجربﻪ ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد،
ﻣﻘدار چارج  Qﻛﻪ باﻻى خازن ذخﻴره ﻣﻰشﻮد ﻣتﻨاسب
بﻪتﻔاوتپﻮتاﻧﺸﻴﻞبﻴﻦﻫادىﻫاﻣﻰباشد،ﻳﻌﻨﻰ:
v

Q

Q=c

تﻨاسب ﻣربﻮط بﻪ شﻜﻞﻫادىﻫا و ﻓاﺻﻠﻪ بﻴﻦ شان
ثابت ﻣﻰباشد.
اﻳﻦ رابﻄﻪ را ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ چﻨﻴﻦ بﻨﻮﻳسﻴﻢ:
در اﻳﻦ جا  cرا ﻇرﻓﻴت خازن ﮔﻮﻳﻨد و چﻨﻴﻦ
تﻌرﻳﻒ ﻣﻰشﻮد:

Q

ﺷکﻞ ()6-15
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ﻧسبت چارج ﻫرﻫادى بر تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ بﻴﻦﻫادىﻫا بﻪحﻴث ﻇرﻓﻴت خازن تﻌرﻳﻒ
Q
شده است.

) ...........( 1

v

=c

ﮔﻔتﻨﻰاست ﻛﻪ بﻪ اساس تﻌرﻳﻒ ،ﻇرﻓﻴت ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﻛﻤﻴت ﻣثبت است .برﻋﻼوه در
رابﻄﺔ ﻓﻮق ( )1چارج و تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﻤﻴتﻫاى ﻣثبت ﻣﻰباشﻨد.
چﻮن تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ بﻪ ﻧسبت چارج ذخﻴره شده بﻪﻃﻮر خﻄﻰ تزاﻳد ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،پس
ﻧسبت  Qبراى ﻳﻚ خازن ﻣﻌﻴﻦ ثابت است؛ بﻨابراﻳﻦ ﻇرﻓﻴت خازن ﻋبارت از ﻗابﻠﻴت
v
ﻣﻘدار ذخﻴرة چارج ﻣﻰباشد .از رابﻄﺔ ﻓﻮق ( )1ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ واحد ﻇرﻓﻴت در سﻴستﻢ
 SIﻛﻮﻟﻤب بروﻟت است ﻛﻪ بﻪﻧام ﻓاراد( )Faradﻳاد ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ ﻧام ﻋاﻟﻢ اﻧﮕﻠﻴسﻰ
ﻣاﻳﻜﻞ ﻓاراد ﻣﻰباشد.
ﻓاراد واحد خﻴﻠﻰ بزرگ ﻇرﻓﻴت است .در ﻋﻤﻞ ﻇرﻓﻴت آﻟﻪﻫاى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ از ﻣاﻳﻜروﻓاراد
اﻟﻰ پﻴﻜﻮﻓاراد )  (10 12 Fﻣﻰباشد .ﻣا براى ﻣاﻳﻜروﻓاراد سﻤبﻮل  Fرا بﻪﻛار ﻣﻰبرﻳﻢ و
براى پﻴﻜﻮﻓاراد  pFرا ﻣﻰﻧﻮﻳسﻴﻢ.

 :6-5-2خازن ﻟوﺣﻪﻫاى موازى
ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ( )6-16دو ﻟﻮحﺔ ﻣﻮازى ﻓﻠزى را در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ
ﻛﻪ داراى ﻣساحت  Aو ﻓاﺻﻠﻪ بﻴﻦ شان  dباشد .ﻳﻚ ﻟﻮحﻪ داراى
چارج  Q+وﻟﻮحﺔ دﻳﮕرآن داراى چارج  -Qﻣﻰباشد .حال ﻣﻄاﻟﻌﻪ
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ ساختﻤان ﻫﻨدسﻰ اﻳﻦﻫادىﻫا در ذخﻴرة چارج چﻪ
اثر دارد.
براى اﻳﻦ ﻣﻘﺼد خازن ﻟﻮحﻪﻫاى ﻣﻮازى را با بترى وﺻﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .و
 = Aﻣسﺎﺣﺖ
ﻳﻚ ﻣرتبﺔ دﻳﮕر ﻳادآور ﻣﻰشﻮﻳﻢ ﻛﻪ چارجﻫاى ﻫﻢ ﻋﻼﻣت ﻳﻜدﻳﮕر
را دﻓﻊ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
وﻗتﻰﻛﻪ ﻟﻮحﻪﻫاى خازن بﻪ بترى وﺻﻞ ﮔردﻳد ،خازن بﻪ چارج
شدن آﻏاز ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،اﻟﻜترونﻫا بﻪ آن ﻟﻮحﻪﻳﻰ جارى ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ
بﻪ اﻧجام ﻣﻨﻔﻰ بترى وﺻﻞ است و از آن ﻟﻮحﻪﻳﻰ خارج ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ
بﻪ اﻧجام ﻣثبت بترى اتﺼال دارد .بﻪ ﻫر اﻧدازه ﻛﻪ ﻣساحت ﻟﻮحﻪﻫا
زﻳاد باشد ،در تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ ﻣﻌﻴﻦ باﻻى ﻳﻚ ﻟﻮحﻪ ﻣﻘدار چارج
Q
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ﺷکﻞ ()6-16

ذخﻴره شده ﻧﻴز زﻳاد ﻣﻰباشد؛ بﻨا بر آن ﮔﻔتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻇرﻓﻴت با ﻣساحت ﻟﻮحﻪﻫا ()A
ﻣتﻨاسب است ،ﻳﻌﻨﻰ(C ~ A) :
حال ﻓاﺻﻠﻪﻳﻰ را در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ ﻛﻪ ﻟﻮحﻪﻫا را از ﻫﻤدﻳﮕر جدا ﻣﻰسازد .ﻫر ﮔاه تﻔاوت
پﻮتاﻧﺸﻴﻞ بﻴﻦ اﻧجامﻫاى بترى ثابت باشد ،پس زﻣاﻧﻰﻛﻪ  dﻛاﻫش ﻣﻰﻳابد باﻳد ساحﺔ برﻗﻰ
بﻴﻦ ﻟﻮحﻪﻫا زﻳاد ﮔردد .ﻓرض ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻣا ﻟﻮحﻪﻫا را با ﻳﻜدﻳﮕر ﻧزدﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و حاﻟت
ﻗبﻠﻰ چارج را ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد در ﻣﻘابﻞ اﻳﻦ تﻐﻴﻴر حرﻛت ﻧﻤاﻳد .چﻮن ﻫﻴﭻ چارج
حرﻛت ﻧﻤﻰﻛﻨد ،ساحﺔ برﻗﻰ بﻴﻦ ﻟﻮحﻪﻫا داراى ﻋﻴﻦ ﻗﻴﻤت ﻣﻰباشد ،ﻣﮕر ﻧسبت بﻪ حاﻟت
ﻗبﻠﻰ در ﻓاﺻﻠﺔ ﻛﻮتاه تر اﻣتداد ﻣﻰداشتﻪ باشد؛ بﻨابراﻳﻦ تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ بﻴﻦ ﻟﻮحﻪﻫا ،ﻧسبت
بﻪ ﻗبﻞ ﻛﻮچﻚ ﻣﻰشﻮد .حال تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ بﻴﻦ اﻧجامﻫاى سﻴﻢﻫاى ﻛﻪ بترى را با خازن
وﺻﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،بﻪحﻴث تﻔاوت بﻴﻦ وﻟتﻴج اﻳﻦ خازن جدﻳد و وﻟتﻴج اﻧجامﻫاى بترى وجﻮد دارد.
بﻪ سبب اﻳﻦ تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ در سﻴﻢﻫا ساحﺔ برﻗﻰ بﻪوجﻮد ﻣﻰآﻳد ﻛﻪ چارجﻫاى بﻴﺸتر را بﻪ
ﻃرف ﻟﻮحﻪﻫا اﻧتﻘال ﻣﻰدﻫد و بﻴﻦ ﻟﻮحﻪﻫا سبب ازدﻳاد تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ ﻣﻰﮔردد .زﻣاﻧﻰﻛﻪ
تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ بﻴﻦ ﻟﻮحﻪﻫا بﻪ اﻧدازة بترى ﮔردد ،تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ بﻴﻦ سﻴﻢﻫا ﺻﻔر ﻣﻰشﻮد
و جرﻳان چارجﻫا تﻮﻗﻒ ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ بﻨابراﻳﻦ با ﻧزدﻳﻚ ﻛردن ﻟﻮحﻪﻫا باﻻى خازن ،چارج تزاﻳد
ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ﻫر ﮔاه dزﻳاد ﮔردد ،چارج ﻛاستﻪ ﻣﻰشﻮد .در ﻧتﻴجﻪ ،ﮔﻔتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻇرﻓﻴت
1
خازن ﻟﻮحﻪﻫاى ﻣﻮازى با  dرابﻄﺔ ﻣﻌﻜﻮس دارد ،ﻳﻌﻨﻰc ~ :
d

A
اﮔر بﻴﻦ دو ﻟﻮحﺔ خازن خﻼ باشد ،ﻇرﻓﻴت خازن ﻟﻮحﻪﻫاى ﻣﻮازى از رابﻄﺔ
d

o

=  cحاﺻﻞ ﻣﻰﮔردد:

در اﻳﻦ رابﻄﻪ o ،ﺿرﻳب ﻧﻔﻮذ برﻗﻰ در خﻼ است.
در اﻳﻦ جا  Aبﻪ ﻣتر ﻣربﻊ d ،بﻪ ﻣتر و  cتﻮسﻂ ﻓاراد اﻧدازه ﻣﻰشﻮد.
اﮔر ﻓﻀاى بﻴﻦ دو ﻟﻮحﻪﻫاى خازن ﻣﻮازى ،تﻮسﻂ ﻋاﻳﻖ (داى اﻟﻜترﻳﻚ) ﻣاﻧﻨد شﻴﺸﻪ ﻳا پاراﻓﻴﻦ ﻣﻤﻠﻮ
ﮔردد ،ﻇرﻓﻴت خازن تزاﻳد ﻣﻰﻧﻤاﻳد .در اﻳﻦ حاﻟت ﻇرﻓﻴت خازن از را بﻄﺔ ذﻳﻞ حاﺻﻞ ﻣﻰشﻮد.
A
d

o

c=k

در اﻳﻦ رابﻄﻪ  kﻳﻚ ﻛﻤﻴت بدون بﻌد است ﻛﻪ آنرا ثابت ﻋاﻳﻖ ﮔﻮﻳﻨد .ثابت ﻋاﻳﻖ ﻣربﻮط بﻪ ﻋاﻳﻖ
ﻣﻰباشد .اﮔر بﻴﻦ دو ﻟﻮحﻪ خﻼ باشد  K=1است.
ﻣﺜال :ﻳﻚ خازن ﻟﻮحﻪﻫاى ﻣﻮازى را با ﻳﻚ بترى ﻛﻪ داراى تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ  24vاست وﺻﻞ
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ .ﻫر ﮔاه باﻻى ﻟﻮحﻪﻫاى خازن  120 cچارج ذخﻴره شﻮد ،ﻇرﻓﻴت خازن را حساب
162

ﻧﻤاﻳﻴد .اﮔر خازن در اﻧجامﻫاى بترى وﺻﻞ ﮔردد ﻛﻪ داراى تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ  36vباشد ،ﻣﻘدار
1 .2 × 1 0 4 c
چارج ذخﻴره شده در آن چﻨد خﻮاﻫد شد؟
=c
q
24 v
=  cدارﻳﻢ ﻛﻪ:
ﺣﻞ :با استﻔاده از رابﻄﺔ

v

c = 5 ×1 0 6 F = 5 F

رابﻄﺔ ﻓﻮق را ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻪ شﻜﻞ  q = c.vبﻨﻮﻳسﻴﻢ .و با استﻔاده از اﻳﻦ رابﻄﻪ دارﻳﻢ ﻛﻪ:
q = 5 × 3 6 = 180 c

ﻣﺜال :ﻳﻚ خازن ﻟﻮحﻪﻫاى ﻣﻮازى را بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  1.5 × 10 3 mدر ﻧﻈر بﮕﻴرﻳد ﻛﻪ داراى شﻜﻞ
ﻣستﻄﻴﻞ بﻮده ،ﻃﻮل آن  60cmو ﻋرض آن  20cmباشد .اﮔر ﻓﻀاى بﻴﻦ ﻟﻮحﻪﻫاى اﻳﻦ خازن
ﻣﻤﻠﻮ از ﻣادة ﻋاﻳﻘﻰ باشد ﻛﻪ داراى ثابت ﻋاﻳﻖ  10باشد .ﻇرﻓﻴت اﻳﻦ خازن را ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
A
ﺣﻞ :با استﻔاده از رابﻄﺔ
d

o

 c = kدارﻳﻢ ﻛﻪ:
4

c2
N .m 2

12

9 ×1 0

o

2 0 × 6 0 ×1 0
1.5 × 1 0 3
c = 7.2 × 1 0 9 F = 7.2 F
×

12

c = 1 0 × 9 ×1 0

 :6-5-3اﻧرژى ﻳک خازن چارج دار
شﻜﻞ ( )6-17بترى را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ در ﻳﻚ سرﻛت با ﻳﻚ خازن ﻟﻮحﻪﻫاى ﻣﻮازى از
ﻃرﻳﻖ ﻳﻚ سﻮﻳﭻ وﺻﻞ ﮔردﻳده است .وﻗتﻰﻛﻪ سﻮﻳﭻ وﺻﻞ ﮔردد ،بترى در سﻴﻢﻫا ساحﺔ
برﻗﻰ را تﻮﻟﻴد ﻣﻰﻧﻤاﻳد و بﻴﻦ سﻴﻢﻫا و خازن ،چارجﻫا بﻪ حرﻛت ﻣﻰاﻓتد .زﻣاﻧﻰﻛﻪ اﻳﻦ حاﻟت
واﻗﻊ ﻣﻰشﻮد در داخﻞ سﻴستﻢ ،اﻧرژى اﻧتﻘال ﻣﻰﮔردد .ﻗبﻞ از اﻳﻦﻛﻪ سﻮﻳﭻ وﺻﻞ ﮔردد اﻳﻦ
اﻧرژى بﻪ شﻜﻞ اﻧرژى ﻛﻴﻤﻴاوى در بترى ذخﻴره ﻣﻰباشد .اﻳﻦ اﻧرژى زﻣاﻧﻰ اﻧتﻘال ﻣﻰﮔردد
ﻛﻪ بترى در سرﻛت در حال ﻓﻌاﻟﻴت باشد و در داخﻞ بترى تﻌاﻣﻞ ﻛﻴﻤﻴاوى ﺻﻮرت بﮕﻴرد.
و ﻗتﻰﻛﻪ سﻮﻳﭻ وﺻﻞ شﻮد ،ﻳﻚ اﻧدازه اﻧرژى ﻛﻴﻤﻴاوى بترى بﻪ اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ داراى
چارجﻫاى ﻣثبت و ﻣﻨﻔﻰ ﻣربﻮط باﻻى ﻟﻮحﻪﻫا تبدﻳﻞ ﻣﻰﮔردد .در ﻧتﻴجﻪ ،ﮔﻔتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ
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= V u = 1 q v = cv 2
c
2
2
2
c
2
1q
=u
2 c

E

ساحﺔ برﻗﻰ در واﻳر

بر ﻋﻼوة چارج ،اﻧرژى ﻧﻴز ذخﻴره ﻣﻰﻛﻨد.
در حﻘﻴﻘت ﻫﻤان اﻧرژى را ﻛﻪ بترى براى چارج
خازن بﻪ ﻣﺼرف ﻣﻰرساﻧد ،در خازن بﻪ شﻜﻞ
اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ ذخﻴره ﻣﻰشﻮد .خازن
اﻳﻦ اﻧرژى را در ﻳﻚ سرﻛت در ﺿﻤﻦ از دست
دادن چارج ،ﺿاﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨد .اﻧرژى ذخﻴره شدة
خازن را ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ تﻮسﻂ رابﻄﺔ ذﻳﻞ ﻣحاسبﻪ
ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
1
1 q2

ﺷکﻞ ()6-17

مﺜال :خازﻧﻰ را ﻛﻪ داراى ﻇرﻓﻴت 6 ×10 6 F

است با وﻟﻴتج  200وﻟت وﺻﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .چارج واﻧرژى ذخﻴره شده را در خازن ﻣحاسبﻪ
q =cv
ﻧﻤاﻳﻴد.
6
ﺣل :با استﻔاده از روابﻄﻪ ) (17 1)(14 1دارﻳﻢ ﻛﻪ:
q = 6 × 1 0 × 200

q = 1.2 × 1 0 3 c = 1.2 m c
1
u = qv
2
1
= × 1.2 × 1 0 3 × 200 = 0.1 2 J
 :6-5-4اتصال خازنﻫا
2
ﮔاه ﮔاه حاﻟتﻰ رخ ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ در ﻳﻚ سرﻛت باﻳد از ﻳﻚ ﻇرﻓﻴت ﻣﻌﻴﻦ استﻔاده ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،ﻣﮕر
آن را بﻪ دسترس ﻧدارﻳﻢ .در اﻳﻦ حاﻟت ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ خازنﻫا را با ﻳﻜدﻳﮕر وﺻﻞ ﻧﻤﻮده و ﻇرﻓﻴت
ﻣﻮرد ﻧﻴاز را حاﺻﻞ ﻧﻤاﻳﻴﻢ؛ ﻫﻢچﻨان ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ در ﻳﻚ سرﻛت ﻋﻮض چﻨدﻳﻦ خازن از ﻳﻚ خازن
استﻔاده ﻧﻤاﻳﻴﻢ .اﻳﻦ ﻳﻚ داﻧﻪ خازن را خازن ﻣﻌادل و ﻇرﻓﻴت آن را ﻇرﻓﻴت ﻣﻌادل ﮔﻮﻳﻨد.
ﻇرﻓﻴت ﻣﻌادل چﻨدﻳﻦ خازن ،ﻣساوى بﻪ ﻇرﻓﻴت اﻳﻦ خازن است.
ﻫر ﮔاه در سرﻛت ﻳﻚ خازن بﻪ ﻋﻮض چﻨد خازن ﮔذاشتﻪ شﻮد و بﻪ آن وﻟتﻴج وﺻﻞ ﮔردد ﻛﻪ چﻨد خازن
بﻪ آن وﺻﻞ بﻮده اﻧد ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،اﻧرژى ذخﻴره شده در اﻳﻦ خازن ﻣساوى بﻪ اﻧرژى ذخﻴره شده در
ﻣجﻤﻮﻋﺔ چﻨدﻳﻦ خازن ﻣﻰباشد .خازنﻫا ﻳا بﻪﺻﻮرت ﻣﻮازى ﻳا ﻣسﻠسﻞ با ﻳﻜدﻳﮕر وﺻﻞ شده ﻣﻰتﻮاﻧﻨد.
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اﻟﻒ) اتصال موازى خازنﻫا
اﮔر خازنﻫاى  C2 ,C1و  .....ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ ( )6-18با ﻳﻜدﻳﮕر وﺻﻞ شﻮﻧد ،ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ
خازنﻫا بﻪﺻﻮرت ﻣﻮازى با ﻫﻢ وﺻﻞ اﻧد .اﮔر در اﻧجامﻫاى اﻳﻦ ﻣجﻤﻮﻋﺔ خازنﻫا وﻟتﻴج تﻄبﻴﻖ
ﮔردد ،تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ اﻧجامﻫاى ﻫر ﻳﻚ از خازنﻫا خﻮاﻫد بﻮد .ﻣﻘدار چارج برﻗﻰ باﻻى ﻫر
خازن ﻋبارت است از:
C
q =cv
1

1

1

q 2 = c2 v

B

q3 = c3v

A
C2

ﻣﻘدار چارج ذخﻴره شده باﻻى تﻤام خازنﻫا ﻣساوى است بﻪ :
q = q1 + q2 + q3
اﮔر ﻳﻚ خازن ﻣﻌادل با ﻇرﻓﻴت  Ceqبا ﻫﻤﻴﻦ وﻟﻴتج وﺻﻞ ﮔردد .چارج
ذخﻴره شده باﻻى آن  q = Ceq vاست .درﻧتﻴجﻪ دارﻳﻢ ﻛﻪ :
q = ce q v

C3

V

ﺷکﻞ ()6-18

q1 + q2 + q3 = ce q v
(c1 + c2 + c3 )v = ce q v
ce q = c1 + c2 + c3
ﻇرﻓﻴت ﻣﻌادل ﻳﻚ ترﻛﻴب خازنﻫاى ﻣﻮازى ،ﻣساوى بﻪ ﻣجﻤﻮﻋﺔ ﻇرﻓﻴتﻫاى ﻫﻤﻪ خازنﻫا
بﻮده و از ﻇرﻓﻴت ﻫر خازن جدا ﮔاﻧﻪ بﻴﺸتر ﻣﻰباشد.

ب) اتصال مسﻠسل خازنﻫا
در شﻜﻞ ( )6-19ذﻳﻞ سﻪ خازن بﻪﺻﻮرت ﻣسﻠسﻞ با ﻳﻜدﻳﮕر وﺻﻞ ﮔردﻳده اﻧد .ﻫر ﮔاه ﻳﻚ
اتﺼال ﻣسﻠسﻞ خازنﻫا بﻪ ﻳﻚ وﻟﻴتج وﺻﻞ ﮔردد ،دﻳده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛدام از اﻳﻦ خازنﻫا
()5( )6
()3( )4
()1( )2
بﻪﻃﻮر ﻣستﻘﻞ با وﻟﻴتج  vوﺻﻞ ﻧﻤﻰباشد.
C3

C1

C2

V

ﺷکﻞ ()6-19

165

اﮔر باﻻى ﻟﻮحﺔ ( )1چارج  + qذخﻴره شﻮد ،باﻻى ﻟﻮحﺔ ( ،)2چارج  qاﻟﻘا ﻣﻰﮔردد؛ بﻨابر
اﻳﻦ باﻻى ﻟﻮحﺔ ( ،)3چارج  + qذخﻴره ﻣﻰشﻮد .بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب چارج ﻫر خازن با  qبرابر
است؛ ﻫﻢچﻨان چارج ذخﻴره شده باﻻى ﻣجﻤﻮﻋﺔ خازنﻫا ﻧﻴز  qﻣﻰباشد .اﮔر وﻟتﻴج خازنﻫا
بﻪ ترتﻴب v2 , v1 ،و  v3باشد ،وﻟتﻴج اﻧجامﻫاى سرﻛت ﻣساوى بﻪ ﻣجﻤﻮﻋﺔ وﻟتﻴجﻫاى اﻧجامﻫاى
خازنﻫا ﻣﻰباشد.

v =v +v +v

1
2
3
q
q
اﮔر ﻋﻮض  ، 2 ، 1و  .......ﻗﻴﻤتﻫاى ﻣساوى آنﻫا را از رابﻄﺔ  v2 = c , v1 = cوﺿﻊ
2
1

v

v

ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ:

q q q
v= + +
c1 c2 c3

اﮔر  Ceqﻇرﻓﻴت ﻣﻌادل باشد ،زﻣاﻧﻰﻛﻪ باوﻟﻴتج  vوﺻﻞ ﮔردد ،چارج آن ﻧﻴز ﻣساوى بﻪ  qخﻮاﻫد بﻮد.
q

q

و در ﻧتﻴجﻪ چﻮن  v = Cاست .با وﺿﻊ ﻛردن  Cبﻪ ﻋﻮض  vﻧتﻴجﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ:
eq
eq

q
q q q
= + +
ce q c1 c2 c3
و ﻳا:

1
1 1 1
= + +
ce q c1 c2 c3

بﻨابراﻳﻦ ،ﻫر ﮔاه خازنﻫا با ﻳﻜدﻳﮕر بﻪﺻﻮرت ﻣسﻠسﻞ وﺻﻞ شﻮﻧد ،چارج ﻫر خازن ﻣساوى بﻪ
چارج خازن ﻣﻌادل آنﻫا و ﻣﻌﻜﻮس ﻇرﻓﻴت ﻣﻌادل ﻣساوى بﻪ حاﺻﻞ جﻤﻊ ﻣﻌﻜﻮس ﻇرﻓﻴتﻫاى
ﻫر خازن ﻣﻰباشد .ﻇرﻓﻴت ﻣﻌادل از ﻛﻮ چﻜترﻳﻦ ﻇرﻓﻴت آنﻫا ﻫﻢ ﻛﻮ چﻜتر است.
مﺜال :در اﻧجامﻫاى ﻳﻚ ﻣجﻤﻮﻋﺔ سﻪ خازن ﻛﻪ داراى ﻇرﻓﻴتﻫاى  3 F , 6 Fو  2 Fاﻧد
و بﻪﺻﻮرت ﻣسﻠسﻞ با ﻫﻤدﻳﮕر وﺻﻞ اﻧد .وﻟتﻴج  150vرا تﻄبﻴﻖ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
اﻟﻒ) ﻇرﻓﻴت خازن ﻣﻌادل را در ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
ب) چارج ﻫر خازن را حساب ﻧﻤاﻳﻴد.
ج) وﻟﻴتج اﻧجامﻫاى ﻫر خازن را ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
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ﺣﻞ
اﻟﻒ) با استﻔاده از رابﻄﺔ زﻳر دارﻳﻢ ﻛﻪ:
1
1 1
1
= +
+
Ceg c1 c2 c3
1
1
1
1
=
+
+
Ceg
6 F 3 F 2 F
1
1+ 2 + 3
6
1
=
=
=
Ceg
6 F
6 F 1 F
Ceg = 1 F

ب) چارج برﻗﻰ ﻫر خازن ﻣساوى با چارج خازن ﻣﻌادل است.

q =cv
q = 1 × 150 = 150 c
q1 = q2 = q3 = q = 150 c
ج) با استﻔاده از رابﻄﺔ  q = cvدارﻳﻢ ﻛﻪ:

q
c
150
= v1
= 2 5v
6
150
= v2
= 5 0v
3
150
= v3
= 7 5v
2
=v

ﻣﻤﻜﻦ است در ﻳﻚ سرﻛت ،خازن بﻪﺻﻮرت ﻣﻐﻠﻖ با ﻫﻢ وﺻﻞ ﮔردﻳده باشﻨد .در اﻳﻦ حاﻟت
ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ با استﻔاده از ترﻛﻴب ﻣﻮازى و ﻣسﻠسﻞ خازنﻫا ،ﻇرﻓﻴتﻫاى خازنﻫا را ﻣحاسبﻪ ﻛرده
و سرﻛت را ساده ﻧﻤاﻳﻴﻢ و در ﻧتﻴجﻪ ﻇرﻓﻴت ﻣﻌادل را حاﺻﻞ ﻛﻨﻴﻢ.
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خﻼصﺔ فصل
چارجﻫاى ﻫﻢ ﻋﻼﻣت ﻳﻜدﻳﮕر را دﻓﻊ و چارجﻫاى با ﻋﻼﻣتﻫاى ﻣختﻠﻒ ﻳﻜدﻳﮕر را جذب
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
ﻗاﻧﻮن ﻛﻮﻟﻤب بﻴان ﻣﻰﻛﻨدﻛﻪ ﻗﻮة جذب ﻳا دﻓﻊ بﻴﻦ دو ذرة چارج دار و با حاﺻﻞ ﺿرب
چارجﻫاى ﻫر دو ذره رابﻄﺔ ﻣستﻘﻴﻢ و با ﻣربﻊ ﻓاﺻﻠﺔ بﻴﻦ ذرات رابﻄﺔ ﻣﻌﻜﻮس دارد ،ﻳﻌﻨﻰ:

q1q2
r2
و ﻳا:

در اﻳﻦ جا

1
o

q1q2
r2

~F

1
o

4

=F

 k = 4ثابت تﻨاسب است.

در ﻫر ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻀا ﻗﻮة برﻗﻰ وارده باﻻى ﻳﻚ چارج واحد ﻣثبت بﻪﻧام ساحﺔ برﻗﻰ در ﻫﻤان ﻧﻘﻄﻪ
F
ﻳاد ﻣﻰشﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ:
=E
q
خﻄﻮط ساحﺔ برﻗﻰ در ﻳﻚ ﻗسﻤت ﻓﻀا ساحﺔ برﻗﻰ را بﻪ وجﻮد ﻣﻰآورد .تﻌداد خﻄﻮﻃﻰ ﻛﻪ
از واحد ﻣساحت سﻄح ﻋﻤﻮد باﻻى خﻄﻮط ﻋبﻮر ﻣﻰﻛﻨد در ﻫﻤان ﻗسﻤت ﻣتﻨاسب بﻪ ﻣﻘدار
 Eﻣﻰباشد.
ﻫر ﮔاه چارج  qدر بﻴﻦ ساحﺔ برﻗﻰ  Eبﻴﻦ ﻧﻘاط  Aو  Bحرﻛت ﻧﻤاﻳد ،تﻐﻴﻴر اﻧرژى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ
چارج ﻋبارت است از:

s

u= qE

u
J
J
پﻮتاﻧﺸﻴﻞ =  vﻳﻚ ﻛﻤﻴت ﻣﻘﻴاسﻰ است و داراى واحد ﻣﻰباشد .درحاﻟﻰﻛﻪ 1 = 1v
q
c
c

است.
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در بﻴﻦ ﻳﻚ ساحﺔ برﻗﻰ  Eبﻴﻦ ﻧﻘاط  Aو  Bتﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ  vﻃﻮر ذﻳﻞ تﻌرﻳﻒ ﻣﻰشﻮد:
دراﻳﻦ جا  d = sاست.

u
= Ed
q

=v

خازن ﻋبارت از ساختﻤان دوﻫادى است ﻛﻪ ﻣﻘدار چارجﻫاى ﻣساوى و ﻣختﻠﻒ اﻟﻌﻼﻣت را
اﻧتﻘال ﻣﻰدﻫد.
ﻧسبت چارج ﻫر ﻫادى خازن باﻻى تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ (اﻧرژى ذخﻴره وى) بﻴﻦﻫادى خازن
ﻋبارت از ﻇرﻓﻴت خازن ﻣﻰباشد؛ ﻳﻌﻨﻰ:
q

v

=c

c
واحد ﻇرﻓﻴت در سﻴستﻢ ،SIﻛﻮﻟﻤب بر وﻟت ﻳا ﻓاراد )  (Fاست،
v

. 1F = 1

ﻫر ﮔاه دو ﻳا بﻴﺸتر خازنﻫا بﻪﻃﻮر ﻣﻮازى با ﻫﻢ وﺻﻞ ﮔردﻳده باشﻨد ،ﻟﻮحﻪﻫاى تﻤاﻣﻰ آنﻫا
داراى ﻋﻴﻦ تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ ﻣﻰباشد .ﻇرﻓﻴت ﻣﻌادل ترﻛﻴب ﻣﻮازى خازنﻫا ﻋبارت است از:
ce q = c1 + c2 + c3 ...........
اﮔر دو ﻳا بﻴﺸتر خازنﻫا بﻪﻃﻮر ﻣسﻠسﻞ وﺻﻞ ﮔردﻳده باشﻨد ،تﻤام خازنﻫا داراى ﻋﻴﻦ ﻣﻘدار
چارج ﻣﻰباشﻨد و ﻇرﻓﻴت ﻣﻌادل ترﻛﻴب ﻣسﻠسﻞ خازنﻫا ﻋبارت است از:
1
1 1 1
= + + + .............
ce q c1 c2 c3

اﻧرژى ذخﻴره شده در ﻳﻚ خازن ﻣﻌادل بﻪ اﻧرژى است ﻛﻪ درﻋﻤﻠﻴﺔ چارج شدن خارن ،چارجﻫا
از ﻫادى با پﻮتاﻧﺸﻴﻞ پاﻳﻴﻦ بﻪﻫادى بﻪ پﻮتاﻧﺸﻴﻞ بﻠﻨد اﻧتﻘال ﻣﻰﻧﻤاﻳد .در خازﻧﻰ ﻛﻪ داراى چارج
باشد ،اﻧرژى ذخﻴره شده ﻋبارت است از:
q2 1
1
=u
= Q . v = cv 2
2c 2
2
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سﺆاﻻت اخﻴر فصل
 .1شﻤا ﻳﻚ ﻣﻴﻠﺔﻫادى ﻛﻪ داراى چارج ﻣﻨﻔﻰ است و ﻳﻚ ﻛرة ﻫادى بدون چارج را ﻛﻪ
باﻻى ﻳﻚ پاﻳﺔ ﻋاﻳﻖ ﮔذاشتﻪ شده است در اختﻴار خﻮد دارﻳد .با ترسﻴﻢ شﻜﻞ ﻧﺸان
دﻫﻴد ﻛﻪ چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ:
اﻟﻒ) ﻛره را ﻣثبت چارج ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ب) ﻛره را ﻣﻨﻔﻰ چارج ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
 .2دو جسﻢ بدون چارج را چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ چارج دار سازﻳﻢ.
 .3اﮔر ﻓاﺻﻠﻪ بﻴﻦ چارج ﻧﻘﻄﻪﻳﻰ ﻧﺼﻒ ﮔردد باﻻى ﻗﻮه بﻴﻦ آنﻫا چﻪ واﻗﻊ ﻣﻰشﻮد؟
 .4دو چارج ﻧﻘﻄﻪﻳﻰ  + 9 cو  5 cبﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  50cmاز ﻳﻜدﻳﮕر ﻗرار دارﻧد .ﻗﻮة جاذبﻪﻳﻰ
را در ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ ﻫرﻛدام را باﻻى دﻳﮕرى وارد ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
 .5ﻓاﺻﻠﻪ بﻴﻦ دو اﻟﻜترون را در حاﻟﻰ درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ ﻗﻮه بﻴﻦ آنﻫا برابر با وزن ﻳﻚ
اﻟﻜترون باشد.
 .6دو چارج  + 2 × 1 0 7 cو  5 ×10 6 cبﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  50cmاز ﻫﻤدﻳﮕر ﻗرار دارﻧد .ﻧﻘﻄﻪﻳﻰ
را در ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ در آن ساحﺔ تﻮﻟﻴد شده تﻮسﻂ چارچﻫاى ﻣتذﻛره ﺻﻔر باشد.
 .7دو ﻟﻮحﺔ ﻓﻠزى بﻪ ﻓاﺻﻠﺔ  0.3cmاز ﻳﻜدﻳﮕر ﻗرار دارﻧد .آنﻫا با بترى  9vوﺻﻞ ﮔردﻳده
است .ساحﺔ برﻗﻰ را بﻴﻦ ﻟﻮحﻪﻫا درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
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 .8بﻪ ﻳﻚ خازن ﻛﻪ داراى ﻇرﻓﻴت  2 5 Fاست ،وﻟتﻴج  1000vرا تﻄبﻴﻖ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
چارج را باﻻى خازن ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
 .9ﻳﻚ خازن ﻛﻪ داراى ﻇرﻓﻴت  1 2 Fاست تا زﻣاﻧﻰ چارج ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ
بﻴﻦ ﻟﻮحﻪﻫاى آن بﻪ  250vبرسد .اﻧرژى ذخﻴره شده را در خازن درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
 .10شﻜﻞ ﻣﻘابﻞ را در ﻧﻈر بﮕﻴرﻳد .ﻇرﻓﻴت ﻣﻌادل و چارج را باﻻى ﻫر خازن درﻳاﻓت
ﻧﻤاﻳﻴد.

c3 = 6 F

c2 = 6 F

c1 = 2 F
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1 0v

فصل ﻫﻔتﻢ

ﺟرﻳان برق و سرﻛت

در اﻳﻦ شﻜﻞ چﻪ چﻴز
را ﻣﻰبﻴﻨﻴــد؟ واﺿــح
اســت ﻛــﻪ خﻮاﻫﻴــد
ﮔﻔت ،بتــرى ،ﮔروپ،
ســﻮﻳﭻ وﻟﻴﻦﻫا ﻫﻤﻴﻦ
ترﻛﻴــب را ســرﻛت
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد .در حﻘﻴﻘت
شﻤا ﻳﻚ سرﻛت ساده
را ﻣﻰبﻴﻨﻴد .آﻳا شــﻤا ﻓﻜر ﻛرده اﻳد ﻛﻪ در ســرﻛت ﮔروپ چﮕﻮﻧﻪ روشﻦ ﻣﻰشﻮد؟
حتﻤﻰخﻮاﻫﻴد ﮔﻔت ﻛﻪ جرﻳان برق در آن جارى ﻣﻰشــﻮد .جرﻳان برق چﻴست؟
در ﻣﻮرد جرﻳان برق بﻌد در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ بحث خﻮاﻫد شــد .شــﻤا تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد در
داخﻞ ﮔروپ ﻳﻚ ســﻴﻢ ﻛﻮچﻚ ﻓﻠز ﻣاﻧﻨد وجﻮد دارد ﻛﻪ روشﻦ ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ سﻴﻢ
ﻋبارت از ﻳﻚ ﻣﻘاوﻣت اســت؛ بﻨابر اﻳﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻘاوﻣت ،اﻧﻮاع ﻣﻘاوﻣت و ترﻛﻴب
ﻣﻘاوﻣتﻫا در ســرﻛت در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ بحث ﻣﻰشــﻮد .شﻤا ﻣﻰبﻴﻨﻴد
و ﻗتﻰﻛﻪ ســﻮﻳﭻ وﺻﻞ ﮔردد ﮔروپ روشــﻦ ﻣﻰشــﻮد؛ زﻳرا ﻛﻪ در سرﻛت چارجﻫا
جارى ﻣﻰﮔردد .جارى شــدن چارجﻫا ســبب روشﻦ شــدن ﮔروپ ﻣﻰشﻮد؛ پس
ﮔﻔتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ســرﻛت برﻗﻰ ﻣسﻴرى است ﻛﻪ چارجﻫا در آن جارى ﻣﻰشﻮد.
در شﻜﻞ ﻓﻮق ﻣسﻴرى از ﻳﻚ اﻧجام(ترﻣﻴﻨﻞ) بترى از ﻃرﻳﻖ ﻋﻨاﺻر شاﻣﻞ سرﻛت تا
اﻧجام (ترﻣﻴﻨﻞ) دﻳﮕر بترى را ﻣسﻴر ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻮﻳﻨد ،واﻟﻜترونﻫا از ﻳﻚ اﻧجام بترى
اﻟﻰ اﻧجام دﻳﮕر آن از ﻫﻤﻴﻦ ﻃرﻳﻖ حرﻛت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و ﮔروپ را روشــﻦ ﻣﻰﻛﻨد.
ﻳﻌﻨﻰ ﻣسﻴر حرﻛت اﻟﻜترونﻫا باﻳد ﻳﻚ حﻠﻘﺔ بستﻪ باشد .اﻳﻦ حﻠﻘﺔ بستﻪ را سرﻛت
ﮔﻮﻳﻨد .اﮔر در سرﻛت سﻮﻳﭻ را باز ﻧﻤاﻳﻴد ،آﻳا ﮔروپ روشﻦ ﻣﻰشﻮد؟ ﻧخﻴر ،زﻳرا در
اﻳﻦ حاﻟت چارج جارى ﻧﺸده و جرﻳان وجﻮد ﻧدارد.
اﻳﻦ حاﻟت را ســرﻛت باز ﮔﻮﻳﻨد و در ﺻﻮرت ســرﻛت باز ﮔروپ روشــﻦ ﻧﻤﻰشﻮد.
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ﻫرﮔاه از ســرﻛت ،بترى را بردارﻳد آﻳا ﮔروپ روشــﻦ باﻗﻰ ﻣﻰﻣاﻧد؟ واﺿح اســت ﻛﻪ ﻧخﻴر .از اﻳﻦ
جا ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰشــﻮد ﻛﻪ بترى در اﻧجامﻫاى ﻣﻘاوﻣت
تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ را بﻪوجﻮد ﻣﻰآورد و باﻻى اﻟﻜترون
－روپ
ﻗــﻮه وارد ﻧﻤــﻮده و آنﻫا را در ســرﻛت بﻪ حرﻛت
ﻣﻰاﻧــدازد ﻛﻪ اﻳﻦ را ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد .در
ﻣــﻮرد ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ بﻌــد در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ بحث
ﺷکﻞ (( )7-1ﻣﻘﺎوﻣﺖ) ﮔروپ
ﺻﻮرت خﻮاﻫد ﮔرﻓت .ﻫر سرﻛت تﻮسﻂ ﻳﻚ ﻓﻮرﻣﻮل
تدوﻳﻦ ﻣﻰﮔردد و ﻛار ﻣﻰﻛﻨد ،بﻨابراﻳﻦ ﻻزم اســت
ﻛــﻪ براى ﻳﻚ ســرﻛت ﻣﻌادﻟﺔ آن را بﺸﻨاســﻴﻢ ﻛﻪ
بﻪ ﻧام ﻣﻌادﻟﺔ ســرﻛت ﻳاد ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴز
ﺳﻮﻳﭻ
ﺑتری
در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻄاﻟﻌﻪ خﻮاﻫدشــد .ﻫر ﮔاه در ﻳﻚ
سرﻛت ترﻛﻴب ﻣﻘاوﻣتﻫا و ﻣﻨابﻊ ﻳﻚ سرﻛت ﻣﻐﻠﻖ
را تﺸــﻜﻴﻞ بدﻫد آن را چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ حﻞ ﻧﻤاﻳﻴﻢ؟ براى حﻞ ســرﻛت ﻣﻐﻠﻖ از ﻗاﻧﻮن اول و دوم
ﻛرشﻬﻮف استﻔاده ﻣﻰﮔردد .در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻴز در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ بحث ﻣﻰشﻮد؛ ﻫﻢچﻨان بﻌﻀﻰ
ﻣثالﻫا و سؤاﻻت حﻞ شده ﻧﻴز در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﮔﻨجاﻧﻴده شده است.
ســرﻛت ﻓﻮق تﻮسﻂ دﻳاﮔرام ذﻳﻞ ﻧﻴز ﻧﺸان داده ﻣﻰشﻮد .در آن بترى تﻮسﻂ دو خﻂ ﻣﻮازى ﻗﻄب
ﻣثبت بترى تﻮسﻂ خﻂ ﻃﻮﻳﻞ و ﻗﻄب ﻣﻨﻔﻰ آن تﻮسﻂ خﻂ ﻛﻮتاه ﻧﺸان داده ﻣﻰشﻮد.
ســﻮﻳﭻ و ﮔروپ ﻧﻴز با سﻤبﻮلﻫاى ﻣربﻮط ﻧﺸان داده ﻣﻰشﻮد .پﻴﺸتر ذﻛرﮔردﻳد ﻛﻪ ﮔروپ تﻮسﻂ
جارى شدن جرﻳان برق روشﻦ ﻣﻰﮔردد ،اﻳﻦﻛﻪ جرﻳان چﻴست ،ﻃﻮر ذﻳﻞ ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣﻰﮔردد.

 :7-1ﺟرﻳان برق
دو ﻇرﻓﻰ را در ﻧﻈر بﮕﻴرﻳد ﻛﻪ تﻮســﻂ ﻳﻚ ﻧﻞ باﻫﻢ وﺻﻞ شده باشﻨد ،ﻃﻮرىﻛﻪ ﻳﻚ ﻇرف در
ﻣحﻞ بﻠﻨد و ﻇرف دﻳﮕر ﻧسبت بﻪ آن پاﻳﻴﻦتر ﮔذاشتﻪ باشد .اﮔر در ﻇرﻓﻰ ﻛﻪ بﻠﻨد ﮔذاشتﻪ شده
اســت آب برﻳزﻳد ،آب بﻪ ﻇرﻓﻰ ﻛﻪ پاﻳﻴﻦ ﮔذاشــتﻪ شده است جارى خﻮاﻫد شد .چرا؟ زﻳرا ﻛﻪ
تﻔاوت ارتﻔاع بﻴﻦ دو ﻇرف در حﻘﻴﻘت تﻔاوت اﻧرژى پﻮتاﻧﺸــﻴﻞ بﻴﻦ دو ﻇرف را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد
و سبب جارى شدن آب ﻣﻰﮔردد .بﻪ ﻋﻴﻦ ترتﻴب اﮔر در اﻧجامﻫاى ﻳﻚﻫادى تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ
برﻗﻰ تﻄبﻴﻖ ﮔردد ﻛﻪ اﻳﻦ تﻔاوت تﻮسﻂ بترى ﻳا ﻣﻨبﻊ دﻳﮕرى تﻬﻴﻪ ﻣﻰﮔردد ،ازﻫادى چارجﻫاى
برﻗﻰ ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد .اﮔر در اﻳﻦ حاﻟت ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﻋرﺿﻰﻫادى در ﻧﻈر ﮔرﻓتﻪ شﻮد ،در زﻣان t
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از اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ چارج  qﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻋبﻮر چارجﻫاى برﻗﻰ از ﻫر ﻣﻘﻄﻊ ﻋرﺿﻰ ﻳﻚﻫادى ﻋبارت
q
از جرﻳان برق ﻣﻰباشد .و آن را تﻮسﻂ حرف  Iﻧﺸان ﻣﻰدﻫﻨد ،ﻳﻌﻨﻰ:
=I
t
واحد جرﻳان برق اﻣپﻴر است و تﻮسﻂ چﻪ ﻧﺸان داده ﻣﻰشﻮد .ﻣﻄابﻖ ﻗرار داد جﻬت ﻣثبت جرﻳان در
ﻳﻚ سرﻛت از ﻗﻄب ﻣثبت بﻪ ﻃرف ﻗﻄب ﻣﻨﻔﻰ ﻗبﻮل ﮔردﻳده است .براى اﻧدازه ﻛردن جرﻳان برق از
اﻣپﻴر ﻣتر استﻔاده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در سرﻛت بﻪﺻﻮرت ﻣسﻠسﻞ وﺻﻞ ﻣﻰﮔردد.
مﺜال
در ﻳﻚ سرﻛت  1.2Aجرﻳان برق جارى است .در ﻇرف ﻧﻴﻢ دﻗﻴﻘﻪ از ﻣﻘﻄﻊ ﻋرﺿﻰ سرﻛت
چﻨد ﻛﻮﻟﻤب چارج برﻗﻰ ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
q
ﺣل :چارج برﻗﻰ ﻣتحرك را ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ از رابﻄﺔ =  Iﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
t
? = t = 0.5s × 60 = 30 s : q

I = 1.2 A :

q = I .t = 1.2 A × 30 s = 36 cau 1

براى بﻴان ﻗاﻧﻮن تحﻔﻆ چارج تجربﺔ ذﻳﻞ را اﻧجام ﻣﻰدﻫﻴﻢ:
تﺠربﻪ
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺿرورت
 -بترى  1.5وﻟت دو ﻋدد،ﮔروپ  1.5وﻟت دو ﻋدد ،اﻣپﻴرﻣتر ﻳﻚ داﻧﻪ،سﻮﻳﭻ ،سﻴﻢﻫاى اتﺼاﻟﻰ.

ﻃرز اﻟﻌﻤل
 سرﻛت را ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ(7-2اﻟﻒ) وﺻﻞ ﻧﻤاﻳﻴد.
 ســﻮﻳﭻ را وﺻــﻞ ﻧﻤــﻮدهو جرﻳــان را از اﻣپﻴرﻣتــر
بخﻮاﻧﻴد.
 ﻣحــﻞ اﻣپﻴر ﻣتر را ﻣﻄابﻖشﻜﻞ ( 7-2ب) تﻐﻴﻴر دﻫﻴد
و جرﻳاﻧﻰ را ﻛﻪ ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد
آنرا بﻨﻮﻳسﻴد.
شﻤا خﻮاﻫﻴد دﻳد ﻛﻪ اﻣپﻴرﻣتر

(اﻟﻒ)

شﻜﻞ ()7-2

(ب)
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در ﻫر دو ﻣحﻞ ﻋﻴﻦ جرﻳان را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد و ﻫﻢچﻨان ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ چارج در ﻳﻚ سرﻛت
ﻧﻪ بﻪوجﻮد ﻣﻰآﻳد و ﻧﻪ ﻫﻢ از بﻴﻦ ﻣﻰرود و تﻌرﻳﻒ جرﻳان برق ﻧﻴز ﻧﺸــان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻫر ﻣﻘدار
چارجﻰ وارد ﻫر ﻣﻘﻄﻊ ﻋرﺿﻰ ســرﻛت ﻣﻰشــﻮد ﻫﻤان ﻣﻘدار از ﻣﻘﻄــﻊ ﻋرﺿﻰ ﻣتذﻛره خارج
ﻣﻰﮔردد ،بﻨابرﻳﻦ اﻣپﻴرﻣتر در ﻫر ﻣحﻞ سرﻛت ﻋﻴﻦ جرﻳان را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد.

سﺆال
آﻳا شﻤا در ازدﺣام شﻬر عﻘﺐ ﻛارى ﻣﻬﻤﻰبﻪ عجﻠﻪ رفتﻪ اﻳد؟
اﮔر اﻳﻦ ﻛار را ﻛرده باشﻴد پﺲ در وﻗﺖ رفﺖ و آﻣد ﺣتﻤاً با ﻣردم دﻳﮕر تﺼادم ﻫﻢ ﻛرده
اﻳد .واضﺢ اسﺖ ﻛﻪ در ﻫر تﺼادم در سرعﺖ ﺣرﻛﺖ شﻤا ﻛاﻫش بﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳد و اﻧرژى
تان ﻛﻢ ﻣﻰشﻮد و اﺣساس ﮔرﻣﻰﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد و اﺟراى ﻛار ﻣﻬﻢ سﺒﺐ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ سرعﺖ
ﺣرﻛﺖ تان را دوباره زﻳاد ﻧﻤاﻳﻴد.
بﻪ ﻧﻈر شــﻤا بﻴﻦ ﺣرﻛﺖ چارجﻫادى و ﺣرﻛﺖ ﻳﻚ شــﺨﺺ در ازدﺣام ،شﺒاﻫﺖ وﺟﻮد
دارد؟
در ازدﺣــام ﻣﻘابــﻞ ﺣرﻛﺖ ﻳﻚ شــﺨﺺ ﻳﻚ ﻧــﻮع ﻣﻘاوﻣﺖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ســرعﺖ و
اﻧرژى شــﺨﺺ را ﻛاﻫــش ﻣﻰدﻫد و درﻫــادى در ﻣﻘابﻞ ﺣرﻛــﺖ اﻟﻜترونﻫا اتﻮمﻫا و
ﻣاﻟﻴﻜﻮلﻫاىﻫــادى اﻧد ﻛــﻪ اﻟﻜترونﻫا با آنﻫا تﺼادم ﻛرده و اﻧرژى خﻮد را از دســﺖ
ﻣﻰدﻫد.
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تﺠربﻪ
ﻣواد ﻣورد ﺿﺮورت
 بتــرى  1.5وﻟت دو ﻋدد ،ﮔروپ  1.5وﻟت دو ﻋدد،اﻣپﻴرﻣتر ﻳﻚ داﻧﻪ،ســﻮﻳﭻ ،ســﻴﻢﻫاىاتﺼاﻟﻰ بﻪ اﻧدازه ﺿرورت
ﻃرز اﻟﻌﻤل
 - 1بترى وﻟت ،ﻳﻚ داﻧﻪ ﮔروپ  1.5وﻟت و اﻣپﻴرﻣتر را ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ ( اﻟﻒ  )7-3وﺻﻞ ﻧﻤاﻳﻴد.
 - 2سﻮﻳﭻ را وﺻﻞ ﻧﻤاﻳﻴد و ﻗسﻤتﻰ را ﻛﻪ اﻣپﻴرﻣتر ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد آنرا ﻳاد داشت ﻧﻤاﻳﻴد.
 - 3سﻮﻳﭻ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده و ﻫر دو ﮔروپ را ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ( ب  )7-3وﺻﻞ ﻧﻤاﻳﻴد.
 - 4سﻮﻳﭻ را وﺻﻞ ﻧﻤﻮده و ﻗسﻤتﻰ را ﻛﻪ اﻣپﻴرﻣتر ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻳاد داشت ﻧﻤاﻳﻴد.

(اﻟﻒ)

شﻜﻞ ()7-3

(ب)

ﻧتﻴﺠﻪ
با اﻧجام تجربﺔ دوم چﻨﻴﻦ ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ ﻛﻪ روشﻨﻰ ﮔروپ ﻧسبت بﻪ تجربﺔ اول ﻛاﻫش
ﻣﻰﻳابد.

سﺆاﻻت
 - 1چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴد ﮔروپ را روشﻦ سازﻳد؟
 - 2اﮔر سﻮﻳﭻ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤاﻳﻴد ﮔروپ روشﻦ باﻗﻰ ﻣﻰﻣاﻧد؟
 - 3ﻋﻨﺼرى ﻛﻪ در ﻳﻚ سرﻛت اﻧرژى را ﺿاﻳﻊ ﻣﻰﻧﻤاﻳد بﻪﻧام چﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد؟
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 :7-2مقاومت
ﻫر ﮔاه اﻧجامﻫاى ﻳﻚﻫادى بﻪ ﻳﻚ بترى (ﻣﻨبﻊ) وﺻﻞ ﮔردد .در اﻧجامﻫاىﻫادى تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ
بﻪوجﻮد ﻣﻰآﻳد .در ﻧتﻴجﺔ تﻄبﻴﻖ تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ چارجﻫاى برﻗﻰ اﻧرژى حاﺻﻞ ﻛرده و بﻪ حرﻛت
آﻏاز ﻣﻰﻧﻤاﻳد .اﻳﻦ چارجﻫاى ﻣتحرك در ﻣسﻴر خﻮد با اتﻮمﻫاىﻫادى ﻛﻪ در اﻃراف ﻧﻘﻄﺔ تﻌادل
خﻮد در حال اﻫتزاز ﻣﻰباشــد تﺼادم ﻛرده و ﻳﻚ ﻗسﻤت اﻧرژى خﻮد را از دست ﻣﻰدﻫد .و سبب
ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ درجﺔ حرارتﻫادى بﻠﻨد برود .حرﻛت چارجﻫا درﻫادى ﻣﺸابﻪ بﻪ حرﻛت ﻳﻚ شخﺺ
در ازدحام ﻣﻰباشد؛ زﻳرا ﮔﻔتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪﻫادى داراى ﻣﻘاوﻣت برﻗﻰ است.
ﻳﻌﻨﻰ جﻠﻮﮔﻴرى از حرﻛت چارجﻫا در بﻴﻦﻫادى ﻋبارت از ﻣﻘاوﻣت برﻗﻰ ﻣﻰباشد .ﻣﻘاوﻣت برﻗﻰ را
تﻮسﻂ  Rﻧﺸان ﻣﻰدﻫد .واحد ﻣﻘاوﻣت برﻗﻰ اوم است و تﻮسﻂ ﻋﻼﻣت ) ( ﻧﺸان داده ﻣﻰشﻮد.
اﻳﻦ جرﻳان برﻗﻰ است ﻛﻪ بﻪ سبب تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ بﻪوجﻮد آﻣده و ﮔروپ را روشﻦ ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ﻫر
ﻋﻨﺼرى ﻛﻪ در ﻳﻚ سرﻛت اﻧرژى را ﺿاﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨد بﻪﻧام ﻟﻮد(ﻣﺼرف ﻛﻨﻨده) ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
تجربﻪ ﻧﺸــان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ تﻔاوت پﻮتاﻧﺸــﻴﻞ در اﻧجامﻫاى ﻳﻚ پارچﻪﻫادى ﻣستﻘﻴﻢ ﻣتﻨاسب با
جرﻳان ﻣﻰباشد ﻳﻌﻨﻰ:
v~I
v = RI
v
I

=R

در اﻳــﻦ جا  Rثابت تﻨاســب و ﻣﻘاوﻣت ،ﻫادى اســت و ﻗﻴﻤت آن تابــﻊ ﻃبﻴﻌت ،ابﻌاد و حاﻟت
ﻓزﻳﻜﻰﻫادى ﻣﻰباشد .رابﻄﺔ ﻓﻮق بﻪﻃﻮر ساده تﻌرﻳﻒ ﻣﻘاوﻣت است و رابﻄﻪ بﻴﻦ و ﻟتج ،جرﻳان
برق و ﻣﻘاوﻣت را تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد .اوم ﻛﻪ واحد ﻣﻘاوﻣت است ﻃﻮر ذﻳﻞ تﻌرﻳﻒ ﻣﻰﮔردد.
ﻫرﮔاه در اﻧجامﻫاى ﻳﻚﻫادى تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ ﻳﻚ وﻟت تﻄبﻴﻖ ﮔردد و در آن جرﻳان ﻳﻚ اﻣپﻴر
جارى شﻮد ﻫادى ﻧاﻣبرده داراى ﻣﻘاوﻣت.ﻳﻚ اوم ﻣﻰباشد .اﮔر  Iبﻪ اﻣپﻴر و بﻪ وﻟت اﻧدازه شﻮد،
 Rبﻪ اوم ( )Ohmاﻧدازه ﻣﻰﮔردد .اﮔر  Lﻃﻮل سﻴﻢ و ﻣﻘﻄﻊ آن باشد ،ﻣﻘاوﻣتﻫادى است بﻪ:

L
A

L
A
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~R

=R

در اﻳﻦ جا ثابت تﻨاسب است ﻛﻪ بﻪﻧام ﻣﻘاوﻣت ﻣخﺼﻮﺻﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد و ﻗﻴﻤت تابﻊ ﻣادة است
A
ﻛﻪ سﻴﻢ از آن ساختﻪ شده است .چﻮن  = Rاست؛ بﻨابرﻳﻦ واحد ﻣﻘاوﻣت ﻣخﺼﻮﺻﻪ اوم
L
ﻣتر  Ohm × mداست .ﮔاه ﮔاه براى تﻮﺿﻴح خاﺻﻴت برﻗﻰ ﻳﻚ ﻣاده ﻛﻤﻴتﻰ دﻳﮕرى بﻪ ﻛار بره
ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ بﻪﻧام ﻫداﻳت ﻣخﺼﻮﺻﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد .ﻫداﻳت ﻣخﺼﻮﺻﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻘاوﻣت ﻣخﺼﻮﺻﻪ
1

=

ﻫداﻳت ﻣخﺼﻮﺻﻪ را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد.

است؛ ﻳﻌﻨﻰ
مﺜال
در اﻧجامﻫاى ﻳﻚ ﮔروپ تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ  220vتﻄبﻴﻖ شده است .اﮔر شدت جرﻳان در ﮔروپ
 0.44Aباشد ،ﻣﻘاوﻣت برﻗﻰ ﮔروپ را در ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣﻞ
? = V = 220v . I = 0.44 A . R
V
220v
=
= 500
I
0.44 A

=R

ﺳﺆاﻻت
 - 1درﻳﻚ سرﻛت از ﻣﻘاوﻣت براى چﻪ استﻔاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؟

 :7-2-1اﻧواع مقاومتﻫا
ﻣﻘاوﻣتﻫا ﻛﻪ بﻪﻧام ﻋﻨاﺻر سرﻛت ﻳاد ﻣﻰشﻮﻧد در بسﻴارى از سرﻛتﻫاى برﻗﻰ جﻬت ﻛﻨترول اﻧدازه
جرﻳان برق ﻗسﻤتﻫاى ﻣختﻠﻒ سرﻛت بﻪﻛار برده ﻣﻰشﻮد .ﻣﻘاوﻣتﻫاى ﻋادى بﻪ دو ﻧﻮع اﻧد:
ﻳﻜﻰ آن ﻣﻘاوﻣت ترﻛﻴبﻰ اســت ﻛﻪ داراى ﻛاربﻦ ﻣﻰباشد و دﻳﮕرآن ﻣﻘاوﻣت سﻴﻢ پﻴچده شده
است .ﻗﻴﻤتﻫاى ﻣﻘاوﻣتﻫا تﻮسﻂ  Ohmبﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮرﻣال تﻮسﻂ رﻧﮓﻫا ﻧﻴز ﻣﺸخﺺ ﻣﻰشﻮد
چﻨاﻧﻜﻪ در جدول ﻧﺸان داده شده است.
ﺟﺪول رنﮓﻫﺎى ﻛﻪ نﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﻗﻴﻤﺖﻫﺎى ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ اﺳﺖ
ﺿﺮﻳﺐ

رﻧﮓ

ﻋدد

سﻴاه

0

1 = 1 00

ﻧﺼﻮارى

1

1 01

سرخ

2

1 02

ﻧارﻧجﻰ

3

1 03

ﺧﺒﻂ
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زرد

4

1 04

سبز

5

1 05

ﻧﻴﻠﻰ ()Blue

6

1 06

بﻨﻔش

7

1 07

خاﻛﻲ ()Gray

8

1 08

سﻔﻴد

9

1 09

ﻃﻼﻳﻰ

1

10

%5

ﻧﻘره اى

2

10

%10

بﻴرﻧﮓ ()Color less

%20

حال سﻮال اﻳﻦ است ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘاوﻣتﻫا چﮕﻮﻧﻪ در ﻳﻚ سرﻛت وﺻﻞ ﻣﻰشﻮﻧد؟
ﻧﻮت :روش خﻮاﻧدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘاوﻣتﻫا بﻪ تﻔﺼﻴﻞ در شــﻤارة ( )6درس ﻣربﻮط ﻛتاب رﻫﻨﻤاى
ﻣﻌﻠﻢ وﺿاحت داده شده است.

 :7-2-2اتصال مقاومتﻫا
ﻓرض ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ با ﺻدا در آوردن زﻧﮓ ﻣﻜتب رخﺼت شدﻳد و ﻣﻰخﻮاﻫﻴد با ﻫﻢ ﺻﻨﻔﻴان خﻮد
از ﺻﻨﻒ و بﻌد با ﮔذشتﻦ از ﺻحﻦ ﻣﻜتب از ﻣﻜتب خارج شﻮﻳد .شﻤا دو راه دارﻳد:
 - 1ﻣﻰتﻮاﻧﻴد از ﻳﻚ دروازة ﺻﻨﻒ خارج شﻮﻳد و در ﺻحﻦ ﻣﻜتب راﻫﻰ را اﻧتخاب ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ در
آن ﮔروپﻫاى زﻳادى از شاﮔردان ﻳﻜﻰ پﻰ دﻳﮕرى اﻳستاد باشﻨد.
 - 2ﻫﻢﺻﻨﻔﻰﻫاى شﻤا ﻣﻰتﻮاﻧﻨد ﻛﻪ بﻌد از خروج از ﺻﻨﻒ ﻫر ﻳﻚ بﻪ ﻃﻮر اﻧﻔرادى بﻪ خاﻃر ﻋبﻮر از
ﺻحﻦ ﻣﻜتب بﻪ راهﻫاى تﻘسﻴﻢ شﻮﻧد ﻛﻪ در آن جا تﻨﻬا ﻳﻚ ﻳﻚ ﮔروپ شاﮔردان اﻳستاد باشﻨد.
در ﻛدام حاﻟت بﻪ وﻗت ﻛﻤتر ﺿرورت است ﻛﻪ شﻤا با پﻴﻤﻮدن ﺻحﻦ ﻣﻜتب بﻴرون شﻮﻳد؟
واﺿح است ﻛﻪ پﻴﻤﻮدن ﻣسﻴرى وﻗت ﻛﻤتر را در برﻣﻰﮔﻴرد ﻛﻪ در آن جا تﻨﻬا ﻳﻚ ﻳﻚ ﮔروپ
شــاﮔردان اﻳستاده اﻧد .ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻣســﻴرى را ﻛﻪ در آن ﮔروپﻫاى پﻰ در پﻰ شاﮔردان اﻳستاده
اﻧد ﻣﻘاوﻣتﻫاى ﻣسﻠســﻞ و ﻣســﻴرى را ﻛﻪ در آن تﻨﻬا ﻳﻚ ﻳﻚ ﮔروپ شــاﮔردان اﻳستاده اﻧد
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ﻣﻘاوﻣتﻫاى ﻣﻮازى بﮕﻮﻳﻴﻢ ،از اﻳﻦ ﻣثال ساده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ جرﻳان برق را در سرﻛتﻫاى در ﻳاﻓت
ﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ داراى ﻣﻘاوﻣتﻫاى بﻴﺸتر باشﻨد .اﮔر دو ﻣﻘاوﻣت وﻳا بﻴﺸتر از آن ﻣﻄابﻖ ﮔروپﻫاى
شــﻜﻞ ( ) 7-4aباﻫﻢ وﺻﻞ ﮔردﻳده باشﻨد آن را اتﺼال ﻣسﻠسﻞ ﮔﻮﻳﻨد .شﻜﻞ ( )7-4bدﻳاﮔرام
سرﻛتﻰ را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ در آن ﮔروپﻫا ﻣاﻧﻨد ﻣﻘاوﻣتﻫا با ﻳﻚ بترى وﺻﻞ ﮔردﻳده اﻧد .اﮔر
در ﻳﻚ اتﺼال ﻣسﻠســﻞ ﻣﻘدرا چارج  Qﻛﻪ از ﻣﻘاوﻣت  R1خارج ﮔردد باﻳد وارد ﻣﻘاوﻣت R2
ﮔردد (اﻳﻦ ﻣﺸابﻪ بﻪ حاﻟتﻰ است ﻛﻪ ﻫﻢ ﺻﻨﻔﻴان شﻤا در ﺻحﻦ ﻣﻜتب راﻫﻰ را اﻧتخاب ﻛرده اﻧد
ﻛﻪ در آن ﮔروپﻫاى زﻳاد شــاﮔردان ﻳﻜﻰ پﻰ دﻳﮕرى اﻳستاده اﻧد) .بﻪ اﻳﻦ سبب است ﻛﻪ ﻋﻴﻦ
ﻣﻘدار چارج از ﻫر دو ﻣﻘاوﻣت در وﻗت ﻣﻌﻴﻦ ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ بﻨابراﻳﻦ براى اتﺼال ﻣسﻠســﻞ دو
ﻣﻘاوﻣت جرﻳان در دو ﻣﻘاوﻣت داراى ﻋﻴﻦ ﻣﻘدار ﻣﻰباشد؛ زﻳرا ﻣﻘدار چارجﻰ ﻛﻪ از ﻣﻘاوﻣت R1
ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد باﻳد در ﻋﻴﻦ زﻣان از ﻣﻘاوﻣت  R2ﻧﻴز ﻋبﻮر ﻧﻤاﻳد .تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ تﻄبﻴﻖ شده
در اﻧجامﻫاى اتﺼال ﻣسﻠسﻞ ﻣﻘاوﻣت بﻴﻦ ﻣﻘاوﻣتﻫا تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮﻧد .در شﻜﻞ ()7-4bتﻔاوت
پﻮتاﻧﺸﻴﻞ از  aاﻟﻰ  bﻣساوى بﻪ  I R1و تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ از  bاﻟﻰ  cﻣساوى بﻪ  I R2است .تﻔاوت
پﻮتاﻧﺸﻴﻞ از  aاﻟﻰ  cﻋبارت از ست از :
R2

) v = I R1 + I R2 = I ( R1 + R2
c

I

I

Req

c

a

I

v

R2

R1

I1 = I 2 = I

b

R1

I

a

I
v

+

 +)(b

)(c

ﺑتری

شﻜﻞ ( )7-4اتﺼال ﻣسﻠسﻞ ﻣﻘاوﻣتﻫاى

)(a

 -aاتﺼال ﻣسﻠسﻞ ﻣﻘاوﻣتﻫاى  R1و  R2دﻳاﮔرام سرﻛتﻰ با دو ﻣﻘاوﻣت.
 -bدﻳاﮔرام سرﻛتﻰ با دو ﻣﻘاوﻣت .در  R = R + Rجرﻳان ﻋﻴﻦ ﻗﻴﻤت را دارا است.
-cﻳــﻚ ﻣﻘاوﻣت ﻋــﻮض دو ﻣﻘاوﻣت بﻪﻛار برده شــده اســت ﻛــﻪ داراى ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل
 Rg = R1 + R1ﻣﻰباشد.
2

1

cq

تﻔاوت پﻮتاﻧﺸــﻴﻞ بترى در اﻧجامﻫاى ﻣﻘاوﻣت  Re qتﻄبﻴﻖ ﻣﻰشﻮد؛ چﻨاﻧﻜﻪ در شﻜﻞ ()7-4c
ﻧﺸان داده شده استv = I Re q .
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در اﻳﻦ جا ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل باﻻى جرﻳان ﻋﻴﻦ اثرى را دارد ﻛﻪ در ﺻﻮرت دو ﻣﻘاوﻣت
داشــت ،ﻳﻌﻨﻰ اﮔر  Reqبﻪ ﻫﻤﻴﻦ بترى وﺻﻞ ﮔردد ﻋﻴﻦ جرﻳان برق حاﺻﻞ ﻣﻰشﻮد .از ترﻛﻴب
اﻳﻦ دو ﻣﻌادﻟﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻋﻮض اتﺼال ﻣسﻠســﻞ اﻳﻦ دو ﻣﻘاوﻣت ﻳﻚ ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل ﻛﻪ ﻗﻴﻤت
آن ﻣساوى بﻪ ﻣجﻤﻮع ﻗﻴﻤتﻫاى آن دو ﻣﻘاوﻣت باشد وﺻﻞ ﻧﻤاﻳﻴﻢ.

) v = I Re q = I ( R1 + R2
) Re q = ( R1 + R2
ﻣﻘاوﻣــت  Reqﻋبــارت از ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل ترﻛﻴب دو (  ) R1 + R2ﻣﻰباشــد ،زﻳرا اﮔر  Reqﻋﻮض
 R1 + R2ﮔذاشتﻪ شﻮد در سرﻛت جرﻳان تﻐﻴﻴر ﻧﻤﻰﻛﻨد .اﮔر سﻪ ﻣﻘاوﻣت ﻳا بﻴﺸتر از آن بﻪﺻﻮرت
ﻣسﻠسﻞ وﺻﻞ ﮔردﻳده باشﻨد ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل آن ﻋبارت است از:
Re q = R1 + R2 + R3 + .............
رابﻄﺔ ﻓﻮق ﻧﺸــان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل ترﻛﻴب ﻣسﻠســﻞ ﻣﻘاوﻣتﻫا از روى ﻋدد ﻣساوى
بﻪ ﻣجﻤﻮع ﻫر ﻛدام از ﻣﻘاوﻣتﻫا ﻣﻰباشــد .ترﻛﻴب ﻣﻘاوﻣتﻫا ﻧسبت بﻪ ﻫر ﻛدام از ﻣﻘاوﻣتﻫا
ﻫﻤﻴﺸﻪ بزرﮔتر ﻣﻰباشد.
ﻗابﻞ ﻳاد آورى اســت ﻛﻪ ﻫر ﮔاه در شــﻜﻞ ﻓﻮق ()7.4ﻓﻠﻤﻨت ﻳﻚ ﮔروپ ﻗﻄﻊ ﮔردد .بﻌد از اﻳﻦ
ســرﻛت وﺻﻞ ﻧبﻮده؛ بﻠﻜﻪ ﻳﻚ سرﻛت باز ﻣﻰباشد و ﮔروپ دوم ﻧﻴز خاﻣﻮش ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ ﻳﻚ
شــﻜﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰسرﻛت ﻣسﻠسﻞ اســت .ﻫرﮔاه در ﻳﻚ سرﻛت ﻣسﻠسﻞ ﻳﻚ آﻟﻪ از بﻴﻦ برود تﻤام
آﻟﻪﻫا از ﻓﻌاﻟﻴت باز ﻣﻰﻣاﻧد.
ﺳﺆاﻻت
 -1ﻓرض ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ در شــﻜﻞ ( )7.4چارجﻫاى ﻣثبت اول از  R1و بﻌد از  R2ﻋبﻮر
ﻣﻰﻛﻨﻨد .جرﻳان برق در  R1بﻪ ﻣﻘاﻳسﺔ جرﻳان : R2
 :aﻛﻮچﻚ است  :bبزرگ است  :cﻋﻴﻦ چﻴز است
 -2ﻫر ﮔاه در شــﻜﻞ( )7.4ﻏرض اتﺼال ﻧﻘاط  bو  cاز ﻳﻚ ســﻴﻢ اســتﻔاده شﻮد ،آﻳا
روشﻨاﻳﻰ ﮔروپ : R1
 :aزﻳاد ﻣﻰشﻮد  :bﻛﻢ ﻣﻰشﻮد  :cﻋﻴﻦ چﻴز باﻗﻰ ﻣﻰﻣاﻧد
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ﺳﺆال
 -1ســﻪ ﻣﻘاوﻣــت  1 5.3 ، 6.7 5و  2 1.6با بترى  1 2vﻃﻮر ﻣسﻠســﻞ وﺻﻞ
ﮔردﻳده اﻧد.
 -aﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل را ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -bجرﻳان را در سرﻛت ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤاﻳﻴد.
حال دو ﻣﻘاوﻣت را در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ ﻛﻪ بﻪﺻﻮرت ﻣﻮازى باﻫﻢ وﺻﻞ ﮔردﻳده باشﻨد؛ چﻨاﻧﻜﻪ در
شﻜﻞ ( )7-5bﻧﺸان داده شده است .وﻗتﻰﻛﻪ در شﻜﻞ ( )7-5aچارج بﻪ ﻧﻘﻄﺔ  aﻛﻪ بﻪﻧام ﻧﻘﻄﺔ
اﻧﺸــﻌاب ﻳاد ﻣﻰشﻮد برســد .بﻪ دو ﻗسﻤت جدا ﻣﻰشﻮد .ﻳﻚ اﻧدازة آن از ﻃرﻳﻖ  R2و ﻗسﻤت
باﻗﻰ ﻣاﻧدة آن از ﻃرﻳﻖ  R1ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد .در ﻳﻚ سرﻛت ﻧﻘﻄﺔ اﻧﺸﻌاب ﻋبارت از ﻧﻘﻄﻪﻳﻰ است
ﻛﻪ در آن جرﻳان برق تﻘســﻴﻢ ﻣﻰﮔردد (اﻳﻦ حاﻟت ﻣﺸابﻪ بﻪ حاﻟتﻰ است ﻛﻪ ﻫﻢ ﺻﻨﻔﻴان شﻤا
از ﺻحﻦ ﻣﻜتب از راهﻫاى زﻳادى ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد) اﻳﻦ تﻘسﻴﻤات سبب ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ جرﻳان در ﻫر
ﻣﻘاوﻣت ﻧسبت بﻪ آن ﻛﻮچﻜتر است ﻛﻪ از بترى ﻣﻨﺸأ ﻣﻰﮔﻴرد .و بﻪ اساس ﻗاﻧﻮن تحﻔﻆ چارج
جرﻳان  Iﻛﻪ وارد ﻧﻘﻄﺔ  aﻣﻰشﻮد باﻳد ﻣساوى جرﻳاﻧﻰ باشد ﻛﻪ از ﻧﻘﻄﺔ ﻣذﻛﻮر خارج ﻣﻰﮔردد،
ﻳﻌﻨﻰ:

I = I1 + I 2
در اﻳﻦ جا  I1جرﻳان برق را در  I 2 , R1جرﻳان را در ﻣﻘاوﻣت  R2ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد.
1
1
1
=
+
Re q R1 R2

V1 = V2 = V
R1

I

b

V

-

+

)(c

ﺷکﻞ ()7-5

I1

R2

I2

a
I

V

-

+

)(b

 -aاتﺼال دو ﮔروپ ﻛﻪ داراى ﻣﻘاوﻣتﻫاى  R1و  R2اﻧد.
 -bدﻳاﮔرام سرﻛت براى دو ﻣﻘاوﻣت .تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ اﻧجامﻫاى  R1ﻣساوى بﻪ تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ در
اﻧجامﻫاى  R2است.
 -cﻋﻮض دو ﻣﻘاوﻣت ﻳﻚ ﻣﻘاوﻣت ﮔذاشتﻪ شده است ﻛﻪ بﻪﻧام ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل ﻳاد ﻣﻰشﻮد.

)(a
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چﻨاﻧﻜﻪ در شــﻜﻞ ( )7-5دﻳده ﻣﻰشــﻮد ﻫر دو ﻣﻘاوﻣت ﻃﻮر ﻣستﻘﻴﻢ با بترى وﺻﻞ است؛ بﻨابر
اﻳﻦ اﮔر ﻣﻘاوﻣتﻫا بﻪﻃﻮر ﻣﻮازى وﺻﻞ ﮔردﻳده باشﻨد ،در اﻧجامﻫاى ﻣﻘاوﻣتﻫا تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ
ﻋﻴﻦ چﻴز ﻣﻰباشد.
چﻮن در اﻧجامﻫاى ﻣﻘاوﻣت تﻔاوت پﻮتاﻧﺸــﻴﻞ ﻋﻴﻦ چﻴز ﻣﻰباشــد ،پس با در ﻧﻈر داشت اﻓادة
 v = I Rحاﺻﻞ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ:
v
v
1
1
+
) = v( +
R1 R2
R1 R2

= I = I1 + I 2
v
Re q

=

در اﻳﻦ جا  Re qﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل است ﻛﻪ باﻻى سرﻛت ﻫﻤان اثرى دارد ﻛﻪ دو ﻣﻘاوﻣت ﻣﻮازى
دارد ،ﻳﻌﻨﻰ در سرﻛت جرﻳان ﻣجﻤﻮﻋﻰ ثابت باﻗﻰ ﻣﻰﻣاﻧد ( )7-5cاز اﻳﻦ جا ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل دو
ﻣﻘاوﻣت ﻣﻮازى ﻋبارت است از:
1
1
1
=
+
Reg
R1 R2
R1 R2
R1 + R2

=

1
1
1
+
R1 R2

= Reg

براى سﻪ ﻣﻘاوﻣت و ﻳا بﻴﺸتر از آن رابﻄﺔ ﻓﻮق را ﻣﻰتﻮان چﻨﻴﻦ تحرﻳر ﻛرد.
1
1
1
1
=
+
+
+ ...
Reg R1 R2 R3

از اﻳﻦ اﻓاده دﻳده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل دو ﻳا بﻴﺸتر ﻣﻘاوﻣتﻫاى ﻣﻮازى ﻣساوى
بﻪ ﻣجﻤﻮع ﻣﻌﻜﻮس ﻫر ﻛدام ﻣﻘاوﻣتﻫا ﻣﻰباشــد .برﻋﻼوه ،ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻧسبت بﻪ
ﻛﻮچﻜترﻳﻦ ﻣﻘاوﻣت اﻳﻦ ﮔروپ ﻛﻮچﻜتر ﻣﻰباشد.
خﻼﺻﻪ ﻧتاﻳج حاﺻﻠﻪ در ﻣﻮرد ســرﻛتﻫاى ﻣسﻠســﻞ و ﻣﻮازى در جــدول ذﻳﻞ ترتﻴب ﮔردﻳده
است.
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ﻣﻮازى

ﻣسﻠسﻞ
سرﻛت دﻳاﮔرام
جرﻳان برق

تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ

ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل

I = I 1 = I 2 = I 3 = ....
براى ﻫر ﻣﻘاوﻣت ﻋﻴﻦ ﻗﻴﻤت را دارد=
v = v1 + v 2 + v3 + ....

I = I 1 + I 2 + I 3 + ....

حاﺻﻞ جﻤﻊ جرﻳانﻫا
v = v1 = v 2 = v3 ....

ﻣجﻮﻋﺔ تﻔاوتﻫاى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ

براى ﻫر ﻣﻘاوﻣت ﻋﻴﻦ ﻗﻴﻤت را دارد

Re g = R1 + R2 + R3 + ....

1
1
1
1
=
+
+
+ ....
Re g
R 1 R2
R3

ﻣجﻤﻮﻋﺔ ﻫر ﻛدام ﻣﻘاوﻣتﻫا

ﻣجﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻘاوﻣتﻫا

ﺳﺆاﻻت
 -1ﻓرض ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ شــﻤا در شﻜﻞ ( )7-4ﻣﻘاوﻣت ســﻮﻣﻰ را با آن دو ﻣﻘاوﻣت ﻃﻮر
ﻣسﻠسﻞ اﻓزود ﻣﻰﻛﻨﻴد .آﻳا جرﻳان در بترى:
 .aتزاﻳد ﻣﻰﻧﻤاﻳد .b .ﻛاﻫش ﻣﻰﻳابد .c .ثابت باﻗﻰ ﻣﻰﻣاﻧد و  .dآﻳا وﻟﻴتج اﻧجامﻫاى
بترى تزاﻳد ﻣﻰﻧﻤاﻳد .e .ﻛاﻫش ﻣﻰﻳابد .f .ثابت باﻗﻰ ﻣﻰﻣاﻧد.
 -2ﻓرض ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ شﻤا در شﻜﻞ ( )7-6ﻳﻚ ﻣﻘاوﻣت سﻮﻣﻰرا با آن دو ﻣﻘاوﻣت ﻃﻮر
ﻣﻮازى وﺻﻞ ﻧﻤاﻳﻴد .آﻳا در بترى جرﻳان برق:
 .aتزاﻳد ﻣﻰﻧﻤاﻳد .b.ﻛاﻫش ﻣﻰﻳابد .c .ثابت باﻗﻰ ﻣﻰﻣاﻧد.
و آﻳا وﻟﻴتج اﻧجامﻫاى بترى .d :تزاﻳد ﻣﻰﻧﻤاﻳد .e .ﻛاﻫش ﻣﻰﻳابد.
 .fثابت باﻗﻰ ﻣﻰﻣاﻧد.
مﺜال
ﻳﻚ بترى  9vبا چﻬار ﻣﻘاوﻣت ﻣﻄابﻖ شــﻜﻞ ذﻳﻞ وﺻﻞ ﮔردﻳده اﻧد .ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل ســرﻛت و
جرﻳان ﻣجﻤﻮﻋﻰ را در سرﻛت در ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
2.0
4 .0
5.0
7.0

9v
ﺷکﻞ ()7-6
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ﺣﻞ :ﻛﻤﻴات ﻣﻌﻠﻮم
v = 9v
, R4 = 7

ﻛﻤﻴات ﻣجﻬﻮل

, R3 = 5

, R2 = 4

R1 = 2

? = Re q = ? I
1
1
1
1
1
=
+
+
+
Reg
R1 R2
R3 R4
1
1 1 1
+
+ +
2
4 5 7
1
70 + 35 + 28 + 20 153
=
=
Reg
140
140
=

140
153
v
9v
9v × 153 1377
= II == v
= 9 v ==9 v × 153 = 1377
=
AA
140
140
140
RRegeg 140
140
140
150
153
= II
= 99..83
83A
A
= Reg

ﺳﺆاﻻت
 -1ﻳﻚ سﻴﻢ ﻃﻮﻳﻞ را بﻪ پﻨج ﻗسﻤت ﻣساوى ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .بﻌد اﻳﻦ پﻨج ﻗسﻤت را
بﻪﺻﻮرت ﻣﻮازى وﺻﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨد ،ﻛﻪ ﻣﻘاوﻣت ﻣحﺼﻠﺔ آن  2ﻣﻰباشد .ﻗبﻞ از اﻳﻦﻛﻪ
سﻴﻢ ﻗﻄﻊ ﮔردد ﻣﻘاوﻣت ﻃﻮل ابتداﻳﻰ سﻴﻢ چﻨد است.
-2ﻳــﻚ ﻣﻘاوﻣت  ، 4. 2ﻣﻘاوﻣــت  8و ﻳﻚ ﻣﻘاوﻣــت  1 2در اﻧجامﻫا بترى
 2 4vبﻪﺻﻮرت ﻣﻮازى وﺻﻞ ﮔردﻳده اﻧد.
 .aﻗﻴﻤت ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل سرﻛت را حساب ﻧﻤاﻳﻴد.
 .bجرﻳان برق را در ﻫر ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤاﻳﻴد.
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 :7-3ﻗوة مﺤرﻛﻪ برﻗﻰ
بﻪ شﻜﻞ ذﻳﻞ ( )7-7تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد ،ﻫر ﮔاه شﻤا از اﻳﻦ سرﻛت بترى را بردارﻳد آﻳا ﮔروپ درسرﻛت
روشﻦ باﻗﻰ خﻮاﻫد ﻣاﻧد؟
واﺿح اســت ﻛﻪ بدون ﻣﻮجﻮدﻳت تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ در سرﻛت ﻧﻪ چارج حرﻛت خﻮاﻫد ﻛرد و ﻧﻪ
جرﻳان برق ﻣﻮجﻮد خﻮاﻫد بﻮد.

Re q

V
)(b

I
ﺷکﻞ ()7-7

)(a

پــس بــراى اﻳﻦﻛﻪ ﮔروپ روشــﻦ باﻗﻰ بﻤاﻧد باﻳد بــﻪ بترى وﺻﻞ ﮔردد .ﻫــر آﻟﻪ ﻛﻪ در ﻳﻚ
ســرﻛت اﻧرژى پﻮتاﻧﺸــﻴﻞ چــارج ﻣتحــرك را زﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳــد ،ﻋبارت از ﻣﻨبﻊ ﻗــﻮة ﻣحرﻛﺔ
برﻗﻰ( )Electromotive Forceﻳا ( )emfﻣﻰباشد ﻛﻪ تﻮسﻂ ﻧﺸان داده ﻣﻰشﻮد .ﻳا بﻪ
ﻋبارت دﻳﮕر ،اﻧرژى ﻳﻚ واحد چارج ﻛﻪ تﻮسﻂ ﻣﻨبﻊ جرﻳان برق تﻬﻴﻪ ﻣﻰﮔردد ﻋبارت از ﻗﻮة
ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ( )emfﻣﻰباشد .ﻓﻜر ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻨبﻊ ﻣاﻧﻨد پﻤﭗ چارج است ﻛﻪ باﻻى
اﻟﻜترونﻫا ﻗﻮه وارد ﻣﻰﻧﻤاﻳد تا در ﻳﻚ جﻬت ﻣﻌﻴﻦ حرﻛت ﻧﻤاﻳﻨد .ﻫر ﮔاه اﻧرژى ﻫر چارج q
را تﻮسﻂ  wﻧﺸان دﻫﻴﻢ ،براى

w
ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ ( )emfﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:
q

=

چﻮن ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ ( )emfتﻤام چارجﻫاى ﻳﻚ بترى ﻋبارت از ﻫﻤان وﻟتﻴج اﻋﻈﻤﻰﻣﻤﻜﻨﻪ
اســت ﻛﻪ ﻳﻚ بترى بﻴﻦ ترﻣﻴﻨﻞﻫاى خﻮد دارد؛ بﻨابر اﻳــﻦ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ در رابﻄﺔ ﻓﻮق ﻋﻮض ﻗﻮة
ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ اﻋﻈﻤﻰ بترى  Vرا چﻨﻴﻦ بﻨﻮﻳسﻴﻢ:
w
=v
q
186

بترىﻫا و جﻨراتﻮرﻫا ﻣﻨابﻊ ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ ( )emfﻣﻰباشﻨد.
چﻮن بترى خﻮد داراى ﻣﻘاوﻣت داخﻠﻰ ﻣﻰباشد؛ پس وﻗتﻰﻛﻪ چارجﻫا در بترى حرﻛت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد
تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ اﻧجامﻫاى بترى (وﻟﻴتج ترﻣﻴﻨﻞﻫا) ﻧسبت بﻪ ( )emfواﻗﻌﻰ ﻳﻚ اﻧدازه ﻛاﻫش
ﻣﻰﻳابد .با در ﻧﻈر داشت ﻣﻘاوﻣت داخﻠﻰ بترى ﻣﻌادﻟﺔ سرﻛت را چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ؟

 :7-4مﻌادﻟﺔ سرﻛت برﻗﻰ
براى حاﺻﻞ ﻛردن ﻣﻌادﻟﺔ سرﻛت برﻗﻰ شﻜﻞ ( )7-8را بار دﻳﮕر درﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ و ﻓرض ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ
ﻛﻪ ﻣﻘاوﻣت سﻴﻢﻫاى اتﺼال ﻗابﻞ ﺻرف ﻧﻈر است .سرﻛت ﻓﻮق را با در ﻧﻈر داشت ﻣﻘاوﻣت داخﻠﻰ
بترى ﻃﻮر ذﻳﻞ رسﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻗﻄب ﻣثبت بترى ﻧسبت بﻪ ﻗﻄب ﻣﻨﻔﻰ بترى داراى پﻮتاﻧﺸﻴﻞ
بﻠﻨد است.
V
R
r
در ســرﻛتﻰ ﻛــﻪ
+
جرﻳان ﻣﻮجﻮد باشد
r
a - +
b
تﻔــاوت پﻮتاﻧﺸــﻴﻞ
Ir
اﻧجامﻫاى بترى آن
IR
I
با ( )emfﻣســاوى
IR
ﻧﻤﻰباشــد .بــراى
R c
d
درك آن ســرﻛت
a
b c
d
دﻳاﮔرام ( )7-8را در
 .aسرﻛت دﻳاﮔرام ( )emfﻣﻨبﻊ (در اﻳﻦ حاﻟت ﻣﻘاوﻣت
داخﻠﻰ بترى  rبا ﻣﻘاوﻣت خارجﻰ  Rوﺻﻞ ﮔردﻳد.است)
 :(bﻧﻤاﻳش تﻐﻴر ﮔراﻓﻴﻜﻰ پﻮتاﻧﺸﻴﻞ برﻗﻰ
ﻧﻈــر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ ﻛﻪ
در آن ﻗــﻮة ﻣحرﻛﺔ
ﺷکﻞ ()7-8
برﻗﻰ ( )emfبترى
با ﻣﻘاوﻣــت داخﻠﻰ
آن ﻧﺸان داده شده است.
حــال ﻓــرض ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ از  aاﻟﻰ  bاز ﻃرﻳﻖ بترى ﻋبــﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ و در ﻣحﻞﻫاى ﻣختﻠﻒ
پﻮتاﻧﺸــﻴﻞ برﻗﻰ را اﻧدازه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .اﮔر از ترﻣﻴﻨﻞ (ﻗﻄب)ﻣﻨﻔﻰ بﻪ ﻃرف ﻗﻄب (ﻣثبت) حرﻛت
ﻧﻤاﻳﻴــﻢ ،پﻮتاﻧﺸــﻴﻞ بﻪ اﻧدازة زﻳــاد ﻣﻰﮔردد .ﻣﮕر وﻗتﻰﻛﻪ از ﻣﻘاوﻣــت  rﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ،
پﻮتاﻧﺸــﻴﻞ بﻪ اﻧدازة  I rﻛاﻫش ﻣﻰﻳابد ،درحاﻟﻰﻛﻪ  Iجرﻳان را در ســرﻛت ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد .از
اﻳﻦجا وﻟﻴتج بترى (تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ بﻴﻦ ترﻣﻴﻨﻞﻫاى بترى)  v = vb vaﻋبارت است از:
)I r......(1
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=v=I R

I

از اﻳﻦ رابﻄﻪ واﺿح ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ  Irﻣساوى با وﻟﻴتج سرﻛت باز است ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ در حاﻟﻰ وﻟﻴتج
ترﻣﻴﻨﻞﻫاى بترى را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ جرﻳان ﺻﻔر باشد.
شﻜﻞ ( )7-8bﻧﻤاﻳش ﮔراﻓﻴﻜﻰ تﻐﻴﻴرات تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ را در سرﻛت ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد .از شﻜﻞ
( )7-8aدﻳده ﻣﻰشــﻮد ﻛﻪ وﻟﻴتج ترﻣﻴﻨﻞﻫاى بترى ) ( vباﻳد با تﻔاوت پﻮتاﻧﺸــﻴﻞ اﻧجامﻫاى
ﻣﻘاوﻣت  Rﻣســاوى باشــد .ﻣﻘاوﻣت بﻪ حﻴث ﻳﻚ بار( )Loadبــراى ﻓﻌاﻟﻴت آﻟﻪ ،اﻧرژى تﻬﻴﻪ
ﻣﻰﻧﻤاﻳــد .در اﻧجــام اﻳﻦ ﻣﻘاوﻣت ﻣﺼرف ﻛﻨﻨده (بار) تﻔاوت پﻮتاﻧﺸــﻴﻞ  v = I Rاســت .با
درﻧﻈرداشت اﻳﻦ اﻓاده از ﻣﻌادﻟﻪ ( )1حاﺻﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ:
)= IR + Ir .........(2

براى جرﻳان  Iدرﻳاﻓت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ:
R+r

=I

(وﻟتﻴج داخﻠﻰ بترى)
(جرﻳان ﻛﻞ)

اﻳﻦ اﻓاده ﻣﻌادﻟﺔ سرﻛت برﻗﻰ است.
رابﻄﺔ ﻓﻮق ﻧﺸــان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ جرﻳان در اﻳﻦ ســرﻛت ساده تابﻊ ﻣﻘاوﻣت ﻣﺼرف ﻛﻨﻨدة  Rﻛﻪ
براى بترى ﻣﻘاوﻣت خارجﻰ است و ﻣﻘاوﻣت داخﻠﻰ  rﻣﻰباشد .اﮔر  Rﻧسبت بﻪ  rخﻴﻠﻰ بزرگ
باشــد ،ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ از  rﺻرف ﻧﻈر ﻧﻤاﻳﻴﻢ .اﮔر در ﻳﻚ ســرﻛت از تﻌداد زﻳاد ﻣﻘاوﻣتﻫاى ﻣﺼرف
ﻛﻨﻨده و بترىﻫا استﻔاده شده باشد ،را بﻄﺔ ﻓﻮق را ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ چﻨﻴﻦ بﻨﻮﻳسﻴﻢ:
)..........(3

R+ r

= I

ﻫر ﮔاه از  rبﻪ ﻧسبت ﻛﻮچﻚ بﻮدن آن ﺻرف ﻧﻈر ﻧﻤاﻳﻴﻢ دارﻳﻢ ﻛﻪ:
R

=I

اﮔر ﻫر دو ﻃرف اﻳﻦ ﻣﻌادﻟﻪ را بﻪ  Iﺿرب ﻧﻤاﻳﻴﻢ حاﺻﻞ ﻣﻰشﻮدﻛﻪ:
 I = I 2 R + I 2 rرابﻄﺔ ﻓﻮق ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻃاﻗتﻰ ﻛﻪ تﻮسﻂ بترى تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد در R
و  rﺿاﻳﻊ ﻣﻰﮔردد.
مﺜال emf :بترى 1 2v ،و ﻣﻘاوﻣت داخﻠﻰ آن  0.0 5است .اﻧجامﻫاى بترى با ﻣﻘاوﻣت
ﻣﺼرف ﻛﻨﻨده  3وﺻﻞ ﻣﻰشﻮد.
جرﻳان در سرﻛت و وﻟﻴتج اﻧجامﻫاى بترى (تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ) را در ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣل :چﻮن جرﻳان در سرﻛت ﻋبارت است از:

R+r

=I
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12 v
3 + 0.05
12 v
3.05
3.93 A
Ir
12 (3.93 A)( 0.05

ﭘﺲ:

و

= I
=I
=I
=v

=v
v = 11 .79 v

با استﻔاده از اﻳﻦ ﻗﻴﻤت ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ اﻧجامﻫاى ﻣﻘاوﻣت ﻣﺼرف ﻛﻨﻨدة  Rرا
ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴﻢ:

v = I R = (3.9 3 A) (3 ) = 11.8v

 :7-5تﻄﺒﻴقات
 .1ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل سرﻛت ﻣﻐﻠﻖ ذﻳﻞ را در ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
2.0

6.0

1.0

ﺷکﻞ ()7-9

6.0

4.0

9.0

3 .0

ﺣل :براى در ﻳاﻓت ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل سرﻛت ﻃرﻳﻘﺔ بﻬتر اﻳﻦ است ﻛﻪ سرﻛت را بﻪ ﮔروپﻫاى
ﻣﻘاوﻣتﻫاى ﻣسﻠسﻞ و ﻣﻮازى تﻘسﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻴﻢ و بﻌد براى ﻫر ﮔروپ ،ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل آن را
ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد .براى رسﻴدن بﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺼد سرﻛت را بار دﻳﮕر ﻣاﻧﻨد ﻳﻚ ﮔروپ ﻣﻘاوﻣتﻫا ﻳﻚ
ﻃرف رسﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ .چﻮن ﻣﻮﻗﻌﻴتﻫا باﻻى سرﻛت اثر ﻧدارد ،پس ﻻزم ﻧﻴست ﻛﻪ در دﻳاﮔرام
سﻴتﻤاتﻴﻜﻰ ﻧﺸان داده شﻮﻧد .سرﻛت را بدون در ﻧﻈرداشت ﻣﻮﻗﻌﻴتﻫا بار دﻳﮕر رسﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ،
ﻃﻮرىﻛﻪ ترتﻴب ﻋﻨاﺻر سرﻛت در آن حﻔﻆ ﮔردﻳده باشد چﻨانچﻪ در رسﻢ ذﻳﻞ ﻧﺸان داده
شده است.
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ترﻛﻴب ﻣسﻠسﻞ را تﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده و ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل را ﻣحاسبﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ﻣﻘاوﻣتﻫاى ﮔروپ ( )aو ( )bبﻪﻃﻮر ﻣسﻠسﻞ ﻣﻰباشد.
براى ﮔروپ (Re q = 3.0 + 6.0 = 9.0 :)a
براى ﮔروپ (Re q = 6.0 + 2.0 = 8.0 :)b
ترﻛﻴب ﻣﻮازى را تﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده و ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل آن را ﻣحاسبﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ﻣﻘاوﻣتﻫاى ﮔروپ ( )cﻣﻮازى اﻧد.
1
1
1
=
+
براى ﮔروپ (= 0.12 + 0.25 = 0.37 :)c
4. 0

Req

8. 0

1
0.37
100
=
= 2.7
37

= Req

ﻣراحﻞ ﻓﻮق را تا زﻣاﻧﻰ تﻜرار ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻘاوﻣتﻫاى سرﻛت بﻪ ﻳﻚ ﻣﻘاوﻣت ﻛاﻫش ﻧﻤاﻳد.
چﻨاﻧﻜﻪ بﻌداز تﻌﻴﻴﻦ ﮔروپﻫاى ( )a(، )bو ( )cﻣﻘاوﻣتﻫاى ﮔروپ ( )dباﻗﻰ ﻣﻰﻣاﻧد ﻛﻪ آنﻫا
ﻃﻮر ﻣسﻠسﻞ ﻣﻰباشد؛ پس:
براى ﮔروپ (Re q = 9.0 + 2.7 + 1.0 :)d

Re q = 1 2.7
 .2در سرﻛت ذﻳﻞ ﻗﻴﻤتﻫاى جرﻳانﻫاى  I1 ، Iو  I 2را در ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
6.0

I2

c

4.0

ﺷکﻞ ()7-10

b

d

3.6

a

I1
I

ﺣل :اول ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل ترﻛﻴب ﻣﻮازى ﻣﻘاوﻣتﻫاى  4و

+
6.0v

 6را در ﻳاﻓت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
3.6

1
1
1
1 1
5
=
+
= + +
Reg1 R1 R2 4 6 12
12
= 2.4
5

= Rdc = Req1

+
2.4

ﺷکﻞ ()7-11

6.0v
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چﻨاﻧﻜﻪ در شــﻜﻞ ﻓﻮق ﻧﺸان داده شده است ﻣﻘاوﻣتﻫاى  3.6 , 2.4ﻃﻮر ﻣثال وﺻﻞ اﻧد؛
بﻨابراﻳﻦ:
Ra d = Re q 2 = R1 + R2 = 2.4 + 3.6 = 6.0
از اﻳﻦ جا:
v
6v
= I = ad
= 1 Amp
Ra d 6
براى درﻳاﻓت  I1و  I 2باﻳد تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ بﻴﻦ ﻧﻘاط  dو  cرا بﺸﻨاسﻴﻢ .چﻮن ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل
ﻣﻘاوﻣتﻫــاى ﻣﻮازى  2.4اســت و جرﻳان در ســرﻛت ﻳﻚ اﻣپﻴر اســت ،از اﻳﻦ جا تﻔاوت
پﻮتاﻧﺸﻴﻞ  vb cﻋبارت است از:
Vdc = IRdc = 2.4 ×1 = 2.4v

اﻳﻦ در اﻧجامﻫاى ﻣﻘاوﻣتﻫاى
vdc
2 .4
=
= 0 .6 A
4
4

= I1

او :
vdc
2.4
=
= 0.4 A
6
4

= Ig

4و

 6ﻧﻴز تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ ﻣﻰباشد .از آن جا ﻛﻪ:
6.0
b
c
+

a

6.0v

d

ﺷکﻞ ()7-12

دﻳده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻣجﻤﻮﻋﻪ جرﻳانﻫاى  I1و  1A ، I 2است ﻛﻪ جرﻳان ﻣجﻤﻮﻋﻰ را در سرﻛت
ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد.

ﺳﺆال
سرﻛتﻫاى خﻴﻠﻰ ﻣﻐﻠﻖ را چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ حﻞ ﻧﻤاﻳﻴﻢ؟
ســرﻛتﻫاى خﻴﻠﻰ پچﻴده را ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ با استﻔاده از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛرشﻬﻮف حﻞ
ﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻃﻮر ذﻳﻞ ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣﻰﮔردد.
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 :7-6ﻗواﻧﻴﻦ ﻛرﺷﻬوف
ﻃﻮرىﻛﻪ دﻳدﻳﻢ سرﻛتﻫاى ساده را ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻪ وسﻴﻠﺔ اﻓادة  v = I Rو ترﻛﻴب ﻣسﻠسﻞ و
ﻣﻮازى ﻣﻘاوﻣتﻫا حﻞ ﻧﻤاﻳﻴﻢ .ﻫرﮔاه ﻳﻚ ســرﻛت خﻴﻠﻰ ﻣﻐﻠﻖ باشد ،ﻳﻌﻨﻰ در آن ﻣﻘاوﻣتﻫا
و چﻨدﻳﻦ ﻣﻨابﻊ ﻃﻮرى وﺻﻞ ﮔردﻳده باشدﻛﻪ حﻞ آن بﻪ وسﻴﻠﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣتذﻛره ﻧاﻣﻤﻜﻦ باشد
پس آنﻫا را تﻮسﻂ ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﮕر ﻛﻪ بﻪﻧام ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛرشﻬﻮف ﻳاد ﻣﻰشﻮد حﻞ شده ﻣﻰتﻮاﻧﻨد.

 :7-6-1ﻗاﻧون اول ﻛرﺷﻬوف
ﻗاﻧﻮن اول ﻛرشﻬﻮف ﻛﻪ بﻪﻧام ﻗاﻧﻮن اﻧﺸﻌاب ﻧﻴز ﻳاد ﻣﻰشﻮد بﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳدﻛﻪ:
ﻣجﻤﻮﻋﺔ تﻤام جرﻳانﻫاى ﻛﻪ در ســرﻛت داخﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﺸــﻌاب ﻣﻰشﻮﻧد ﻣساوى بﻪ ﻣجﻤﻮﻋﺔ
جرﻳانﻫاى است ﻛﻪ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﺸﻌاب را ترك ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،ﻳﻌﻨﻰ:

I out

= Ii n

ﻧﻘﻄﺔ اﻧﺸﻌاب در ﻳﻚ سرﻛت ﻧﻘﻄﻪﻳﻰ را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨدﻛﻪ در آن ﻣﻘاوﻣتﻫاى بﻴﺸتر از ﻟﻴﻦ وﺻﻞ
شده باشد.

 :7-6-2ﻗاﻧون دوم ﻛرﺷﻬوف
ﻗاﻧﻮن دوم ﻛرشﻬﻮف ﻛﻪ بﻪﻧام ﻗاﻧﻮن حﻠﻘﻪ ﻳا دورة بستﻪ ﻧﻴز ﻳاد ﻣﻰشﻮد بﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳدﻛﻪ:
ﻣجﻤﻮﻋﻪ تﻔاوتﻫاى پﻮتاﻧﺸــﻴﻞ اﻧجامﻫاى تﻤام ﻋﻨاﺻر شاﻣﻞ ﻳﻚ حﻠﻘﺔ بستﻪ باﻳد ﻣساوى بﻪ
ﺻﻔر باشد ،ﻳﻌﻨﻰ:

v=o
ﻗاﻧﻮن اول ﻛرشﻬﻮف ﻗاﻧﻮن تحﻔﻆ چارج را بﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،ﻳﻌﻨﻰ تﻤام چارجﻫاى ﻛﻪ داخﻞ ﻳﻚ
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻰشﻮﻧد باﻳد از آن ﻧﻘﻄﻪ خارج شﻮﻧد؛ زﻳرا چارج ﻧﻤﻰتﻮاﻧد در ﻧﻘﻄﻪ بﻪوجﻮد آﻳد .ﻗاﻧﻮن
دوم ﻛرشﻬﻮف از ﻗاﻧﻮن تحﻔﻆ اﻧرژى پﻴروى ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
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خﻼصﺔ فصل
جرﻳان برق :ﻋبﻮر چارج برﻗﻰ از ﻫر ﻣﻘﻄﻊ ﻋرﺿﻰ ﻳﻚ سرﻛت ﻋبارت از جرﻳان برق ﻣﻰباشد
و آن را تﻮسﻂ حرف  Iﻧﺸان ﻣﻰدﻫﻨد ،ﻳﻌﻨﻰ.

q
t

=I

واحد جرﻳان برق اﻣپﻴر است ﻛﻪ تﻮسﻂ حرف  Aﻧﺸان داده ﻣﻰشﻮد.
ﻣﻘاوﻣت برﻗﻰ :جﻠﻮﮔﻴرى از حرﻛت چارجﻫا در بﻴﻦﻫادى ﻋبارت از ﻣﻘاوﻣت برﻗﻰ ﻣﻰباشــد.
ﻫر ﻋﻨﺼرى ﻛﻪ در ﻳﻚ سرﻛت اﻧرژى را ﺿاﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨد بﻪﻧام ﻟﻮد (ﻣﺼرف ﻛﻨﻨده) ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
در ﻳﻚ ســرﻛت ﻣﻘاوﻣت برﻗﻰ با تﻔاوت پﻮتاﻧﺸــﻴﻞ اﻧجامﻫاى ﻣﻘاوﻣت و جرﻳان در آن ﻃﻮرى
ذﻳﻞ رابﻄﻪ دارد.
v
=R
I
در اﻳﻦ جا  Rﻋبارت از ﻣﻘاوﻣت ﻫادى است و واحد آن اوم و ﻳا (  ) voltﻣﻰباشد.
Amp

ﻣﻘاوﻣتﻫاىﻫادى بﻪ دو ﻧﻮع اﻧد.
ﻳﻜﻰ آن ﻣﻘاوﻣت ترﻛﻴبﻰ اســت ﻛﻪ داراى ﻛاربﻦ ﻣﻰباشــد و دﻳﮕر آن ﻣﻘاوﻣت سﻴﻢ پﻴچﻴده
شده است.
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اتصال مقاومتﻫا
اﻟﻒ) اتﺼال ﻣسﻠسﻞ ﻣﻘاوﻣتﻫا
در اتﺼال ﻣسﻠسﻞ ﻣﻘاوﻣتﻫا و تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ تﻄبﻴﻖ شده بﻴﻦ ﻣﻘاوﻣتﻫا تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮﻧد.
v = I R1 + I R2
) = I ( R1 + R2
Re q = R1 + R2

و ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ب) در اتﺼال ﻣﻮازى ﻣﻘاوﻣتﻫا جرﻳان در ﻧﻘﻄﺔ اﻧﺸﻌاب تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد؛ ﻳﻌﻨﻰ:

I = I1 + I 2
و ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋبارت است از:
1
1
1
= +
Re q R1 R2
ﻫر آﻟﺔ ﻛﻪ در ﻳﻚ ســرﻛت اﻧرژى پﻮتاﻧﺸــﻴﻞ چارج ﻣتحرك را زﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻋبارت از ﻣﻨبﻊ
ﻗﻮة ﻣحرﻛﻪ برﻗﻰ( )Electromotive Forceﻳا ( )emfﻣﻰباشد ﻛﻪ تﻮسﻂ حرف

ﻧﺸان

داده ﻣﻰشﻮد و ﻳا اﻧرژى ﻳﻚ واحد چارج ﻛﻪ تﻮسﻂ ﻣﻨبﻊ جرﻳان برق تﻬﻴﻪ ﻣﻰﮔردد ﻋبارت از
ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ( )emfﻣﻰباشــد .ﻫر ﮔاه اﻧرژى ﻫر چارج  qرا تﻮســﻂ  wﻧﺸان دﻫﻴﻢ ،بﻪ
اﻳﻦ ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ( )emfﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪ:

w
q

=

ﻛﻪ واحد آن وﻟت ﻣﻰباشد.
ﻣﻌادﻟﺔ سرﻛت برﻗﻰ ﻋبارت است از :

R+r

=I

در اﻳﻦ جا ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ ســرﻛت R ،ﻣﻘاوﻣت خارجﻰ در ســرﻛت و  rﻣﻘاوﻣت داخﻠﻰ
ﻣﻨبﻊ ﻣﻰباشد .اﮔر در ﻳﻚ سرﻛت از تﻌداد زﻳاد ﻣﻘاوﻣتﻫاى ﻣﺼرف ﻛﻨﻨده و بترىﻫا استﻔاده
شده باشد.
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رابﻄﺔ ﻓﻮق را ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ چﻨﻴﻦ بﻨﻮﻳسﻴﻢ:
E
R+ r

=I

ﻗواﻧﻴﻦ ﻛرﺷﻬوف
اﻟﻒ) ﻗاﻧﻮن اول ﻛرشﻬﻮف
ﻣجﻤﻮﻋﺔ تﻤام جرﻳانﻫاى ﻛﻪ در ﻳﻚ ســرﻛت داخﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﺸﻌاب ﻣﻰشﻮﻧد ﻣساوى
بﻪ ﻣجﻤﻮﻋﺔ جرﻳانﻫاى است ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺸﻌاب را ترك ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،ﻳﻌﻨﻰ:

I out

= Ii n

ب) ﻗاﻧﻮن دوم ﻛرشﻬﻮف
ﻣجﻤﻮﻋﻪ تﻔاوتﻫاى پﻮتاﻧﺸــﻴﻞ اﻧجامﻫاى تﻤام ﻋﻨاﺻر شــاﻣﻞ ﻳﻚ حﻠﻘﺔ بستﻪ باﻳد
ﻣساوى بﻪ ﺻﻔر باشد ،ﻳﻌﻨﻰ:

v=o

ﺳﺆاﻻت اﺧﻴﺮ ﻓﺼﻞ
 .1براى سرﻛت ذﻳﻞ ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل آن را ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.

Ra
Rc
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Rb

4 0.0v

 .2در سرﻛت ذﻳﻞ تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ اﻧجامﻫاى ﻫر ﻣﻘاوﻣت و جرﻳان آن را ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
Rb = 7.0

Ra = 5.0

Rc = 4.0

Re = 4.0

Rd = 4.0

1 4.0v

R f = 2.0

 )a .3ﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل سرﻛت ﻣﻐﻠﻖ ذﻳﻞ را در ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
5.0

5.0

5.0

5.0

 )bدر ﻣﻘاوﻣت

1 8.0v

1.5

 1.5سرﻛت ﻣﻐﻠﻖ ﻓﻮق جرﻳان برق را در ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.

 )cدر اﻧجامﻫاى ﻣﻘاوﻣت

 1.5سرﻛت ﻣﻐﻠﻖ ﻓﻮق تﻔاوت پﻮتاﻧﺸﻴﻞ را در ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.

 .4براى ﻋﻨاﺻر ﻳﻚ ســرﻛت با اســتﻔاده از ســﻤبﻮلﻫاى ﻣﻌﻴارى ســرﻛت دﻳاﮔرام را ترسﻴﻢ
ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ داراى ﻳﻚ بترى ﻳﻚ داﻧﻪ سﻮﻳﭻ باز ،ﻳﻚ ﮔروپ و ﻳﻚ ﻣﻘاوﻣت را ﻃﻮر ﻣﻮازى داشتﻪ
باشد .ﻫر ﮔاه سﻮﻳﭻ وﺻﻞ ﮔردد جﻬت جرﻳان برق را در سرﻛت تﻮسﻂ وﻛتﻮر ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد.
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 .5در ســرﻛتﻫاى ذﻳﻞ تﻔاوت پﻮتاﻧﺸــﻴﻞ اﻧجامﻫاى ﻫر ﻣﻘاوﻣت و جرﻳان را در آن درﻳاﻓت
ﻧﻤاﻳﻴد.
 )aﻳﻚ ﻣﻘاوﻣت

 4و ﻳﻚ ﻣﻘاوﻣت

 1 2.0با ﻣﻨبﻊ  4.0vﻃﻮر ﻣﻮازى وﺻﻞ ﮔردﻳده باشﻨد.

 )bﻳﻚ ﻣﻘاوﻣت  4و ﻳﻚ ﻣﻘاوﻣت  1 2.0با ﻣﻨبﻊ  4.0vﻃﻮر ﻣسﻠسﻞ وﺻﻞ ﮔردﻳده باشﻨد.
 .6وﻟﻴتج اﻧجامﻫاى (ترﻣﻴﻨﻞﻫاى) ﻳﻚ بترى از  emfآن بﻴﺸتر است؟ تﻮﺿﻴح ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ اﻳﻦ
دو ﻛﻤﻴت چرا باﻫﻢ برابر ﻧﻴستﻨد؟
 .7تﻮﺿﻴح ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ چرا سرﻛت شارت ﻣﻰشﻮد (آتش ﻣﻰﮔﻴرد).
 .8براى سرﻛت ذﻳﻞ.
 )aﻣﻘاوﻣت ﻣﻌادل سرﻛت
 )bجرﻳان در ﻣﻘاوﻣت
3.0

4.0

3.0
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 5.0را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
3.0

1 0.0

2 .0

5.0

1 0 .0

4.0

2 8v

فصل ﻫﺸتﻢ

مقﻨاﻃﻴﺲ
اﻛثر ﻣردم ﻣﻘﻨاﻃﻴس را بﻪ خاﻃر داشتﻦ
خاﺻﻴت جذب ﻛﻨﻨدة آن ﻣﻰشﻨاسﻨد،
چﻨاﻧﻜــﻪ در شــﻜﻞ ﻓﻮق ﻧﺸــان داده
شــده است .ﻣﻤﻜﻦ اســت شﻤا اشﻜال
ﻣختﻠﻒ ﻣﻘﻨاﻃﻴــس؛ ﻣاﻧﻨد ﻣﻘﻨاﻃﻴس
ﻧﻌﻞ ﻣاﻧﻨد ،ﻣﻴﻠــﻪ ﻣاﻧﻨد و پﻬﻦ را دﻳده
باشــﻴد ،ﻣﻘﻨاﻃﻴــس چﻴســت؟ تﻤام
اشــﻜال ﻣﻘﻨاﻃﻴس ،اشــﻴاى آﻫﻦ دار
ﻣاﻧﻨد ﮔﻴراى ﻛاﻏــذ و ﻣﻴخﻫا را جذب
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .اﻳﻦ جذب در ﻛدام ﻗسﻤت
ﻣﻘﻨاﻃﻴس بﻴﺸتر ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد؟ جذب شدﻳد اشﻴاى آﻫﻨﻰ در اﻧجامﻫاى ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﺻﻮرت
ﻣﻰﮔﻴرد و اﻧجامﻫاى ﻣﻘﻨاﻃﻴس بﻪﻧام ﻗﻄبﻫاى ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻳاد ﻣﻰشــﻮﻧد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ آن را ﻗﻄب
شﻤال و دﻳﮕر آن ﻗﻄب جﻨﻮب ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد .چرا ﻗﻄبﻫاى شﻤال و جﻨﻮب؟ اﻳﻦ ﻧامﻫا از ﻋﻤﻠﻜرد
ﻳﻚ ﻣﻘﻨاﻃﻴس باﻻى زﻣﻴﻦ اشتﻘاق ﮔردﻳده است ،زﻳرا اﮔر ﻳﻚ ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻣﻴﻠﻪ ﻣاﻧﻨد از ﻗسﻤت
وسﻂ آن آوﻳزان ﮔردد ﻃﻮرىﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣستﻮى اﻓﻘﻰ ﻃﻮر آزاد دوران ﻛرده بتﻮاﻧد ،ﻣﻴﻠﻪ تا زﻣاﻧﻰ
دوران خﻮاﻫدﻛرد ﻛﻪ جﻬتﻫاى شــﻤال و جﻨﻮب ﻣﻘﻨاﻃﻴس را اختﻴار ﻧﻤاﻳد .در اﻳﻦ حاﻟت آن
اﻧجام ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻣﻴﻠﻪ ﻣاﻧﻨد ﻛﻪ درجﻬت ﻗﻄب شﻤال ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ زﻣﻴﻦ ﻗرار دارد،ﻗﻄب جﻨﻮب
و اﻧجاﻣﻰﻛﻪ بﻪ ﻃرف ﻗﻄب جﻨﻮب ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ زﻣﻴﻦ واﻗﻊ است بﻪﻧام ﻗﻄب شﻤال ﻣﻘﻨاﻃﻴس
ﻳاد ﻣﻰشﻮد .از ﻣﻘﻨاﻃﻴس در ﻛدام چﻴزﻫا استﻔاده ﻣﻰشﻮد؟ از ﻣﻘﻨاﻃﻴس در ﻣﻴترﻫا ،ﻣﻮتﻮرﻫا و
ﻟﻮدسپﻴﻜرﻫا استﻔاده ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد .ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻫا بﻴﻦ ﻫﻢ چﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣتﻘابﻞ اﻧجام ﻣﻰدﻫﻨد؟
ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ بﻴﻦ دو ﻣﻘﻨاﻃﻴس را ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ با ﻗﻮة برﻗﻰ بﻴﻦ دو ذرة چارج دار تﺸبﻴﻪ ﻧﻤاﻳﻴﻢ
ﻃﻮرىﻛﻪ ﻗﻄبﻫاى ﻣﺸــابﻪ دو ﻣﻘﻨاﻃﻴس ،ﻳﻜدﻳﮕــر را دﻓﻊ ﻛرده و ﻗﻄبﻫاى ﻣختﻠﻒ ﻳﻜدﻳﮕر
را جذب ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؛ بﻨابر اﻳﻦ ،ﻗﻄب شــﻤال ﻳــﻚ ﻣﻘﻨاﻃﻴس ،ﻗﻄب جﻨﻮب ﻣﻘﻨاﻃﻴس دﻳﮕر را
جذب ﻣﻰﻧﻤاﻳد و اﮔر دو ﻗﻄب شــﻤال (ﻳا ﻗﻄبﻫاى جﻨﻮب) با ﻳﻜدﻳﮕر ﻧز دﻳﻚ آورده شــﻮﻧد
ﻳﻜدﻳﮕر را دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﻨد .چﻨاﻧچﻪ ﻣا ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻳﻚ چارج برﻗﻰ جداﮔاﻧﻪ را داشتﻪ باشﻴﻢ ،پس آﻳا
ﻣﻰتﻮاﻧﻴــﻢ ﻳﻚ ﻗﻄب ﻣﻘﻨاﻃﻴس را حاﺻﻞ ﻧﻤاﻳﻴﻢ ؟ اﮔر ﻳﻚ ﻣﻘﻨاﻃﻴس داﻳﻤﻰﻃﻮر ﻣتﻮاتر ﻗﻄﻊ
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ﮔردد ،ﻣﻬﻢ ﻧﻴســت ﻛﻪ چﻨد ﻣرتبﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﻰشﻮد ،بازﻫﻢ ﻫر پارچﺔ آن ﻫﻤﻴﺸﻪ داراى ﻗﻄبﻫاى
شﻤال و جﻨﻮب خﻮاﻫد بﻮد؛ زﻳرا ﻛﻪ ﻗﻄبﻫاى ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚجا بﻮده و ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻳﻚ
ﻗﻄب ﻣﻘﻨاﻃﻴس را بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ حاﺻﻞ ﻧﻤائﻴﻢ .چﻮن آﻫﻦ تﻮســﻂ ﻣﻘﻨاﻃﻴس جذب ﻣﻰﮔردد ،آﻳا
آﻫﻦ ﻧﻴز ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ شــده ﻣﻰتﻮاﻧد؟ بﻠﻰ .ﻳﻚ پارچﺔ آﻫﻦ ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻧاشده ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ وسﻴﻠﺔ
ﻣاﻟش با ﻣﻘﻨاﻃﻴس داﻳﻤﻰﻣﻘﻨاﻃﻴس ﮔردد .ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻴت تﻮســﻂ ﻳﻚ ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻧﻴز اﻟﻘا شده
ﻣﻰتﻮاﻧد؛ ﻃﻮر ﻣثال ،اﮔر ﻳﻚ پارچﺔ آﻫﻦ ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻧاشــده ﻧزدﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﻘﻨاﻃﻴس داﻳﻤﻰﻗﻮى
ﮔذاشتﻪ شﻮد ،اﻳﻦ پارچﺔ آﻫﻦ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻣﻰﮔردد .ﻋﻜس ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻧﻴز شده ﻣﻰتﻮاﻧد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻚ
آﻫﻦ ﻣﻘﻨاﻃﻴس شــده تﻮســﻂ حرارت دادن ﻳا سرد ساختﻦ و ﻳا بﻪ وسﻴﻠﺔ چﻜش زدن ﻣﻰتﻮاﻧد
ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻴت خﻮدرا از دست دﻫد.
ســؤال اﻳﻦ است ﻛﻪ آﻫﻦ ﻣﻘﻨاﻃﻴس شــده تا چﻪ زﻣاﻧﻰ ﻣﻘﻨاﻃﻴس باﻗﻴﻤاﻧده ﻣﻰتﻮاﻧد ؟ از ﻧﻈر
ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻴت ﻣﻮاد را بﻪ دو ﻃبﻘﻪ تﻘســﻴﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .ﻳﻚدســتﺔ آن ﻣﻮادى اﻧدﻛﻪ بﻪ آســاﻧﻰ
ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻣﻰشﻮﻧد و ﻫﻢ بﻪ آساﻧﻰ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻴت خﻮد را از دست ﻣﻰدﻫﻨد ،اﻳﻦ ﻧﻮ ع ﻣﻮاد را ﻣﻮاد
ﻧرم ﮔﻮﻳﻨد؛ ﻣاﻧﻨد آﻫﻦ و ﻧﻮع دﻳﮕرى آن ﻣﻮادى اﻧد ﻛﻪ بﻪ سختﻰ ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻣﻰشﻮﻧد و بﻪ سختﻰ
ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻴت خﻮد را از دســت ﻣﻰدﻫﻨد ﻛﻪ اﻳﻦ دستﻪ ﻣﻮاد را بﻪ ﻧام ﻣﻮاد سخت ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد
ﻣاﻧﻨد ﻛﻮباﻟت وﻧﻜﻞ .ﻋﻤﻞ ﻣتﻘابﻞ بﻴﻦ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻫا با استﻔاده از ﻣﻔﻬﻮم ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ تﺸرﻳح
ﻣﻰشﻮد ،پس ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ چﻴســت؟ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ تﻨﻬا تﻮسﻂ ﻣﻘﻨاﻃﻴس داﻳﻤﻰ بﻪ
وجﻮد ﻣﻰآﻳد و ﻳا جرﻳان برق در ﻳﻚ ﻫادى ﻧﻴز ســبب تﻮﻟﻴد ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻣﻰﮔردد؟ اﮔر
چﻨﻴﻦ باشــد پس بﻴﻦ جرﻳان برق و ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ رابﻄﻪﻳﻰ وجﻮد دارد؛ بﻨابراﻳﻦ سؤاﻟﻰ
ﻃرح ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ آﻳا در ﻳﻚ ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ باﻻى ﻳﻚﻫادى جرﻳان دار ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ
ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟ اﮔر تﻮســﻂ ﻳﻚﻫادى ﻣستﻘﻴﻢ جرﻳان دار ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ تﻮﻟﻴد ﻣﻰﮔردد،
پس آﻳا بﻪ وسﻴﻠﺔ ﻛﻮاﻳﻞ و سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد ﻧﻴز ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد ؟ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻗاﻧﻮن
بﻴﻮت – ساوارت چﮕﻮﻧﻪ بﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟ با ﻣﻄاﻟﻌﺔ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ براى تﻤاﻣﻰاﻳﻦ سؤاﻻت جﻮابﻫاى
در ﻳاﻓت ﻣﻰﮔردد .ﻫﻢچﻨان تﻮﻗﻊ ﻣﻰرود ﻛﻪ در اخﻴر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ شــاﮔردان بداﻧﻨدﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻞ
اﻧتﻘال دﻫﻨدة جرﻳان ﻧﻴز ﻣاﻧﻨد ﻳﻚ ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
 :8-1مقﻨاﻃﻴﺲ و ساﺣﺔ مقﻨاﻃﻴسﻰ
ﻳﻮﻧاﻧﻰﻫا  800سال ﻗبﻞ از ﻣﻴﻼد سﻨﮕﻰ را شﻨاختﻨد ﻛﻪ ﻋبارت بﻮد از اﻛساﻳد آن )  ( Fe3 o4ﻛﻪ
پارچﻪﻫاى آﻫﻦ را جذب ﻣﻰﻛرد .رابﻄﻪ بﻴﻦ ﻣﻘﻨاﻃﻴس و جرﻳان برق تﻮسﻂ ﻋاﻟﻢ دﻧﻤارﻛﻰ اورسﻴتد
در سال 1819ﻣﺸــاﻫده ﮔردﻳد .ﻣﻮﺻﻮف درﻳاﻓت ﻛﻪ در ﻧزدﻳﻚ ﻳﻚ سﻴﻢ اﻧتﻘال دﻫﻨدة جرﻳان
برق ،ﻋﻘربﺔ ﻗﻄب ﻧﻤا اﻧحراف ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ﻧاﻣبرده از اﻳﻦ حادثﻪ ﻧتﻴجﻪ ﮔرﻓت ﻛﻪ بﻴﻦ جرﻳان برق و
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ﻣﻘﻨاﻃﻴس رابﻄﻪﻳﻰ وجﻮد دارد .ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ چﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻛﻤﻴت است؟ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻛﻪ
ﻫر ﻣﻘﻨاﻃﻴس را احاﻃﻪ ﻛرده است ،ﻳﻚ ﻛﻤﻴت
 (aﻣﻘﻨاﻃﻴﺲ ﻣﻴﻠﻪ ﻣاﻧﻨد
وﻛتﻮرى ا ســت ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫــﻢ ﻣﻘدار و ﻫﻢ جﻬت
 (bعﻘربﺔ ﻗطﺐ ﻧﻤا ﺟﻬﺖ
خﻂ ساﺣﻪ را ﻧشان ﻣﻰدﻫد.
دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻً تﻮســﻂ ( )Bﻧﺸان داده ﻣﻰشﻮد.
ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ چﮕﻮﻧﻪ ﻧﺸان داده ﻣﻰشﻮد؟
بﻪحﻴث ﻧﻤﻮﻧﻪ ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ اﻃراف ﻳﻚ
ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ را با استﻔاده از ﻳﻚ ﻗﻄب ﻧﻤا
پﻴدا ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ؛ ﻃﻮرىﻛﻪ در شــﻜﻞ ذﻳﻞ
ﻧﺸان داده شــده است ،ﻫر ﮔاه ﻳﻚ ﻣﻘﻨاﻃﻴس
ﻣﻴﻠﻪ ﻣاﻧﻨد ﻛﻮچﻚ ﻛﻪ ﻃﻮر آزاد آوﻳختﻪ شــده
باشد بﻪ ﻳﻚ ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻧزدﻳﻚ آورده
شــﻮد ،ﻣاﻧﻨد ﻋﻘربﺔ ﻗﻄب ﻧﻤا با خﻄﻮط ساحﺔ
ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ در ﻳﻚ خﻂ واﻗﻊ ﻣﻰﮔردد .دﻳده
شﻜﻞ  8-1ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
ﻣﻰشــﻮد ﻛﻪ خﻄﻮط ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ از ﻳﻚ
ﻗﻄب ﻣﻘﻨاﻃﻴس خارج شده و بﻪ ﻗﻄب دﻳﮕر ﻣﻘﻨاﻃﻴس داخﻞ ﻣﻰﮔردد( .ﻗبﻮل شده است ﻛﻪ از
ﻗﻄب شﻤال خارج و بﻪ ﻗﻄب جﻨﻮب داخﻞ ﻣﻰﮔردد) .ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻪ خﻄﻮط ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻧﻪ آﻏاز
دارد و ﻧﻪ اﻧجام .اﻳﻦ خﻄﻮط ﻳﻚ حﻠﻘﺔ بســتﻪ را تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد .در ﻣﻘﻨاﻃﻴس داﻳﻤﻰخﻄﻮط
ساحﻪ در داخﻞ خﻮد ﻣﻘﻨاﻃﻴس اداﻣﻪ پﻴدا ﻣﻰﻛﻨد تا حﻠﻘﺔ بستﻪ را تﺸﻜﻴﻞ بدﻫد .با ﻻخره آن
ﻓﻀاى ﻧزدﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ ﻛﻪ در آن جا اثر ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻴت ﻣﻼحﻈﻪ ﻣﻰﮔردد بﻪﻧام ساحﺔ
ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ ﻳاد ﻣﻰﮔردد .اﻧحراف ﻋﻘربﺔ ﻗﻄب ﻧﻤا از اثر ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻴت است .چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ
بﻪ شدت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ پﻰ ببرﻳﻢ؟ براى تﻌﻴﻴﻦ شدت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ،ﻛﻤﻴتﻰ را تﻌرﻳﻒ
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ بﻪﻧام ﻓﻠﻜس ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮد .ﻓﻠﻜس ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻋبارت از تﻌداد خﻄﻮط
ســاحﻪﻳﻰ اســت ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻣساحت ﻣﻌﻴﻦ ســﻄح ﻋﻤﻮد باﻻى ســاحﻪ ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ﻓﻠﻜس
ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ بﻮسﻴﻠﺔ  mﻧﺸان داده ﻣﻰشﻮد و ذرﻳﻌﺔ ﻓﻮرﻣﻮل ذﻳﻞ ﻣحاسبﻪ ﻣﻰﮔردد ،ﻛﻪ ثبﻮت
اﻳﻦ ﻓﻮرﻣﻮل در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴردm = A . B. cos .
(ﻣرﻛبﺔ ﻋﻤﻮدى ساحﻪ باﻻى ﻣساحت سﻄح) × (ﻣساحت سﻄح) = ﻓﻠﻜس ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ در ﻛدام ﻗسﻤت ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻗﻮﻳتر است؟
براى داﻧستﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌاﻟﻴت ذﻳﻞ را اﻧجام دﻫﻴد.
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ﻫدف :تﺸخﻴﺺ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ در ﻗسﻤتﻫاى ﻣختﻠﻒ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ.
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ضرورت

ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴس و شﻴﺸﻪ.
ﻃرزاﻟﻌﻤل

شﻴﺸﻪ را باﻻى ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﮔذاشتﻪ و بر روى شﻴﺸﻪ ،برادة آﻫﻦ پاش دﻫﻴد .شﻴﺸﻪ
را آﻫستﻪ ﺿربﻪ بزﻧﻴد ،شﻤا خﻮاﻫﻴد دﻳد ﻛﻪ برادة آﻫﻦ روى شﻴﺸﻪ بﻪ خﻄﻮط ﻣﻨحﻨﻰ
تﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ از ﻳﻚ اﻧجام شروع و بﻪ اﻧجام دﻳﮕرى ختﻢ ﻣﻰﮔردد .دﻳده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ
اﻳﻦ خﻄﻮط در اﻧجامﻫاى ﻣﻴﻠﻪ با ﻫﻢ ﻧزدﻳﻚ و در ﻗسﻤت وسﻂ از ﻫﻤدﻳﮕر دورتر واﻗﻊ اﻧد.
از اﻳﻨجا ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ در اﻧجامﻫاى ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻗﻮى و در ﻗسﻤت
وسﻂ آن ﺿﻌﻴﻒ است.

برادة آﻫﻦ
شﻴﺸﻪ
شﻜﻞ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ

پاﻳﺔ چﻮبﻰ
ﺷﮑﻞ )(8-2
ﻣﻘﻨاﻃﻴس تحت شﻴﺸﻪ

ﻫﻢچﻨان بﻪ خاﻃر شــﻨاخت ﻗﻄبﻫاى ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ و داﻧستﻦ چﮕﻮﻧﻪﮔﻰ ﻋﻤﻞ ﻣتﻘابﻞ بﻴﻦ شان
اﻳﻦ ﻓﻌاﻟﻴت را اﻧجام ﻣﻰدﻫﻴﻢ .
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ﻫدف :شﻨاخﺖ ﻗطﺐﻫاى ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ و عﻤﻞ ﻣتﻘابﻞ بﻴﻦ شان.
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ضرورت

ﻣﻴﻠﻪﻫاى ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ دو داﻧﻪ ،تار بﻪ اﻧدازة ضرورت ،ﻣﻴﺦ دو داﻧﻪ ،چﻜش.
ﻃرزاﻟﻌﻤل

ﻫر دو ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ را ﻃﻮر آزاد آوﻳﺰان ﻧﻤاﻳﻴد .شﻤا خﻮاﻫﻴد دﻳد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻨاﻃﻴﺲﻫا
در اﻣتداد شــﻤال و ﺟﻨﻮب ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرﻧد؛ بﻨابراﻳــﻦ آن اﻧجامﻫاى ﻣﻘﻨاﻃﻴﺲﻫا ﻛﻪ بﻪ
ﻃرف شــﻤال واﻗﻊ ﻣﻰﮔردﻧد بﻪﻧــام ﻗطﺐﻫاى ﺟﻨﻮب ﻣﻘﻨاﻃﻴﺲﻫــا و اﻧجامﻫاﻳﻰ ﻛﻪ
بﻪﻃرف ﺟﻨﻮب زﻣﻴﻦ ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرﻧد بﻪﻧام ﻗطﺐﻫاى شﻤال ﻣﻘﻨاﻃﻴﺲﻫا ﻳاد ﻣﻰشﻮﻧد.

ﻗطﺐ شﻤال
ﻗطﺐ شﻤال
دفﻊ ﻣﻰشﻮد

ﻗطﺐ شﻤال

ﺟﺬب ﻣﻰشﻮد

ﺷﮑﻞ )(8-3

ﻗطﺐ ﺟﻨﻮب

بعد ﻗطﺐﻫاى شــﻤال ﻣﻘﻨاﻃﻴﺲﻫا و ﻣرتﺒﺔ دوم ﻗطﺐﻫاى ﺟﻨﻮب را باﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻤاﻳﻴد .در
ﻣرتﺒﺔ سﻮم ﻗطﺐﻫاى شﻤال و ﺟﻨﻮب را با ﻫﻤدﻳﮕر ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻤاﻳﻴد .در ﻧتﻴجﻪ شﻤا خﻮاﻫﻴد دﻳد
ﻛﻪ ﻗطﺐﻫاى شــﻤال و ﻫﻢچﻨان ﻗطﺐﻫاى ﺟﻨﻮب ﻳﻜدﻳﮕر را دفﻊ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،ﻣﮕر ﻗطﺐﻫاى
ﻣﺨاﻟف ﻳﻜدﻳﮕر را ﺟﺬب ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
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سﺆال
.1در اشﻜال ذﻳﻞ ﻧشان دﻫﻴد ﻛﻪ در ﻛدام ﺣاﻟﺖ ﻣﻘﻨاﻃﻴﺲﻫا ﻳﻜدﻳﮕر را ﺟﺬب و
در ﻛدام ﺣاﻟﺖ ﻳﻜدﻳﮕر را دفﻊ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.

 .2اﮔرﻳﻚ ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ را دو ﻧﺼف ﻧﻤاﻳﻴد ،ﻫر پارچﻪ داراى چﻨد ﻗطﺐ خﻮاﻫد بﻮد؟
سﺆال
ﻣﻰداﻧﻴد ﻛﻪ در ﻳﻚ ساﺣﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ،با ﻻى ﻳﻚ ذرة چارج دار ﻣتحرك ﻳﻚ ﻗﻮه
عﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد .چﻮن ﺟرﻳان برق عﺒارت از ﺟرﻳان چارجﻫا ى ﻣتحرك اسﺖ ،پﺲ
آﻳا در بﻴﻦ ﻳﻚ ساﺣﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ باﻻى ﻳﻚﻫادى ﺣاﻣﻞ ﺟرﻳان ،ﻗﻮه وارد ﻣﻰشﻮد؟
براى اراﻳﺔ ﺟﻮاب بﻪ اﻳﻦ پرسش ،بحﺚ ذﻳﻞ را اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﻴﻢ.

:8-2ﻗوة مقﻨاﻃﻴسﻰ باﻻى ﻳکﻫادى ﺣامل ﺟرﻳان
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ سﻴﻢ ﻣستﻘﻴﻢ را با ﻃﻮل  lﻛﻪ جرﻳان  Iرا اﻧتﻘال ﻣﻰدﻫد ،در بﻴﻦ ﻳﻚ ساحﺔ ﻣﻨﻈﻢ
ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ  Bﻣﻄابﻖ شﻜﻞ ( )8-4در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ .ﻫر ﮔاه سﻤتﻫاى جرﻳان برﻗﻰ و ساحﺔ
ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ باﻻى ﻳﻜدﻳﮕر ﻋﻤﻮد باشﻨد ،ﻣﻘدار ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻣجﻤﻮﻋﻰ باﻻى سﻴﻢ تﻮسﻂ رابﻄﺔ
ذﻳﻞ ﻧﺸان داده ﻣﻰشﻮد.
Fm = B I l

(ﻃﻮلﻫادى در ( × )Bجرﻳان) × (ﻣﻘدار ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ) = ﻣﻘدار ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
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شﻜﻞ ( )8-4ﻳﻚﻫادى حاﻣﻞ جرﻳان برق در ﻳﻚ ساحﺔ
ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻳﻚ ﻗﻮهﻳﻰ را ﻛﻪ بﻪ جﻬت جرﻳان ﻋﻤﻮد است
تﻮﻟﻴد ﻣﻰﻛﻨد.

جﻬت ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ را باﻻى سﻴﻢ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ
با اســتﻔاده از ﻗاﻧﻮن دســت راســت درﻳاﻓت
ﻧﻤاﻳﻴﻢ .دست راست خﻮد را ﻃﻮرى ﻗرار دﻫﻴد
ﻛﻪ ﻛﻒ دست تان درجﻬت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
و چﻬار اﻧﮕﺸــت تان جﻬت جرﻳان را داشتﻪ
باشد .اﻳﻦ چﻬار اﻧﮕﺸت را ﻃﻮرى اﻧحﻨا دﻫﻴد
ﻛﻪ جﻬت جرﻳان برق با جﻬت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻣﻄابﻘت ﻧﻤاﻳد .در اﻳﻦ حاﻟت شﺼت تان جﻬت
ﻗﻮة ﻣﻘﻨا ﻃﻴسﻰ را باﻻىﻫادى ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد؛ بﻨابر اﻳﻦ در شﻜﻞ ) (8-4جﻬت ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
باﻻى ســﻴﻢ بﻪﻃرف چﭗ ﻣﻰباشــد .ﻫر ﮔاه جﻬت جرﻳان برق ﻫﻢ جﻬت ســاحﻪ باشد ﻳا جﻬت
ﻣخاﻟﻒ ساحﻪ را داشتﻪ باشد ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ باﻻى سﻴﻢ ﺻﻔر است .از رابﻄﺔ ﻓﻮق
ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮﻳسﻴﻢ ﻛﻪF :
= B
Il

در اﻳﻦ ﻣﻌادﻟﻪ ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در سﻴســتﻢ  ، SIواحد ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻧﻴﻮتﻦ )  (Nبر ﻛﻮﻟﻤب
ﺿرب در ﻣتر ﻓﻰ ثاﻧﻴﻪ است ﻛﻪ بﻪﻧام تسﻼ ( )Teslaﻳاد ﻣﻰشﻮد و بﻪ Tﻧﺸان داده ﻣﻰشﻮد.
N
m
C.
s

1 T =1

N
چﻮن ﻛﻮﻟﻤب بر ثاﻧﻴﻪ ﻋبارت از اﻣپﻴر است ،پس ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻨﻮسﻴﻢ ﻛﻪ:
A. m

1T =1

مﺜال
ســﻴﻤﻰ ﻛﻪ داراى ﻃﻮل  36mاست جرﻳان 22 Amp ،را از ﻃرف شرق بﻪ ﻃرف ﻏرب اﻧتﻘال
ﻣﻰدﻫد .ﻫر ﮔاه باﻻى سﻴﻢ ،ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ بﻪ سبب ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ زﻣﻴﻦ بﻪ ﻃرف پاﻳﻴﻦ
(بﻪﻃرف زﻣﻴﻦ) و داراى ﻣﻘدار  4.0 ×10 2 Nباشــد.در آن ﺻﻮرت ﻣﻘدار ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ و
جﻬت آنرا درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.

204

ﺣل
ﻛﻤﻴات داده شدهl = 36m , I = 22 Amp, Fm = 4. 0 ×10 N :
ﻛﻤﻴت ﻣجﻬﻮل ? = B
ﻣﻌادﻟﻪﻳﻰ را ﻣﻰﻧﻮســﻴﻢ ﻛﻪ باﻻى ﻳﻚ ﻫادى حاﻣﻞ جرﻳان برق از ﻃرف ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ
ﻋﻤﻮدى ،ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ را بﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳد:
2

)Fm = B I l............(3

Fm
I l
4.0 ×10 2 N
= B
= 5. 0 ×10
)(22 Amp)(36m

=B

T

5

با اســتﻔاده از ﻗاﻧﻮن دسﺖ راسﺖ براى پﻴداﻛردن ﺟﻬﺖ  Bﻃﻮرى اﻳستاده شﻮﻳد ﻛﻪ روى تان
بﻪﻃرف شﻤال باشد ،شﺼﺖ دسﺖ راسﺖ تان بﻪ ﻃرف ﻏرب )در ﺟﻬﺖ ﺟرﻳان برق( وﻛف دسﺖ
تــان را بــﻪ ﻃرف پاﻳﻴﻦ )بﻪ ﻃرف ﻗﻮه( ﻗرار دﻫﻴد .ﺟﻬﺖ اﻧﮕشــتان دﻳﮕر تان بﻪ ﻃرف شــﻤال
خﻮاﻫد بﻮد؛ بﻨابرﻳﻦ ﺟﻬﺖ ساﺣﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ زﻣﻴﻦ از ﻃرف ﺟﻨﻮب بﻪ ﻃرف شﻤال ﻣﻰباشد.
 :8-2-1مومﻨت باﻻى ﻳک ﻛواﻳل ﺟرﻳان دار
ﻗﺒ ً
ﻼ ﻧشان دادﻳﻢ ﻛﻪ باﻻى ﻳﻚﻫادى ﺣاﻣﻞ ﺟرﻳان در ﻳﻚ
ساﺣﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ چﮕﻮﻧﻪ ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ عﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
بــاﻻى ﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻞ ﺟرﻳان دار در ﻳﻚ ســاﺣﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ
چﮕﻮﻧــﻪ ﻣﻮﻣﻨﺖ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ عﻤــﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳــد؟ بﻪ خاﻃر
درﻳافــﺖ ﺟﻮاب براى اﻳﻦ پرســش ﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻞ ﻣســتطﻴﻞ
شﻜﻞ ﻛﻪ ﺟرﻳان ) (Iرا اﻧتﻘال ﻣﻰدﻫد در ﻳﻚ ساﺣﺔ ﻣﻨﻈﻢ
ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻛﻪ ﻣﻮازى با ﻣستﻮى ﺣﻠﻘﻪ اسﺖ ،ﻣطابﻖ شﻜﻞ
در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ.باﻻى ﻛﻨارﻫاى  1و  3ﻛﻮاﻳﻞ ﻫﻴﭻ ﻗﻮهﻳﻰ
عﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨد ،زﻳرا اﻳﻦ ســﻴﻢ ﻫا با ساﺣﻪ ﻣﻮازى اﻧد .باﻻى
ﻛﻨارهﻫاى  2و  4ﻗﻮهﻫاى ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ عﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨد؛ زﻳرا
اﻳﻦ ﻛﻨارهﻫا باﻻى ســاﺣﻪ عﻤﻮد ﻣﻰباشد .ﻣﻘدار اﻳﻦ ﻗﻮهﻫا
براساس ﻣعادﻟﺔ ) (3ﻣساوى اسﺖ بﻪF2 = F4 = I a B :
شﻜﻞ ()8-5
 )aﻛﻮاﻳــﻞ ﻣســتﻄﻴﻞ شــﻜﻞ در ﻳﻚ ســاحﺔ
ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻣﻨﻈﻢ
 )bﻣﻨﻈرة ﻛﻮاﻳﻞ از جاﻧب پاﻳﻴﻦ
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باﻻى ســﻴﻢ  ،2ﺟﻬﺖ ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ  F2از صﻔحــﺔ ﻛاﻏﺬ بﻪ ﻃرف خارج اســﺖ ،چﻨاﻧﻜﻪ
درشــﻜﻞ ) )8-5aﻧشان داده شده اسﺖ و باﻻى ســﻴﻢ  ،4ﺟﻬﺖ ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ  F4از ﻃرف
صﻔحﺔ ﻛاﻏﺬ بﻪ ﻃرف داخﻞ اســﺖ .اﮔر از ﻛﻨار  3بﻪ ﻃــرف ﺣﻠﻘﻪ در اﻣتداد ﻛﻨارهﻫاى  2و 4
دﻳده شــﻮد ،ﻣاﻧﻨد شــﻜﻞ ) )8-5bدﻳده ﻣﻰشــﻮد و ﺟﻬﺖﻫاى دو ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ  F2و F4
ﻣطابﻖ شــﻜﻞ دﻳده ﻣﻰشﻮد .ﻳاد آورى ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻗﻮه داراى ﺟﻬﺖﻫاى ﻣﺨاﻟف بﻮده،
ﻣﮕر داراى عﻴﻦ خﻂ عﻤﻞ ﻧﻤﻰباشــﻨد؛ بﻨابراﻳﻦ ﻗﻮهﻫا ﻳﻚ ﺟﻔﺖ را تشــﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد ﻛﻪ در
ﻧﻘطﺔ  0در اﻃراف ﻳﻚ ﻣحﻮر ســﺒﺐ دوران ﮔردﻳده و ﻳﻚ ﻣﻮﻣﻨﺖ تﻮﻟﻴد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .ﻣﻘدار اﻳﻦ
ﻣﻮﻣﻨﺖ ﻳا تﻮرك عﺒارت اسﺖ از:
b
b
b
b
+ F4
)= ( IaB
)+ ( IaB
2
2
2
2

= F2

max

= Iab B

دراﻳﻦ جا بازوى ﻣﻮﻣﻨت در اﻃراف  Oبراى ﻫر ﻗﻮه  bاســت .چﻮن ﻣســاحت اشــﻐال شده
2
تﻮسﻂ حﻠﻘﻪ  A = abاست پس تﻮرك اﻋﻈﻤﻰ را ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻃﻮر ذﻳﻞ بﻨﻮسﻴﻢ:
= IAB

max

تﻮرك اﻋﻈﻤﻰتﻨﻬا زﻣاﻧﻰ ﺻدق ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻣﻮازى با ﻣستﻮى حﻠﻘﻪ باشد.
مﺜال:
ﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻞ ﻣســتﻄﻴﻞ شــﻜﻞ داراى ابﻌاد  5 . 40cm × 8. 50 cmو  25حﻠﻘﻪ بــﻮده و جرﻳان،
 15.0 m ampرا اﻧتﻘال ﻣﻰدﻫد .ﻛﻮاﻳﻞ دربﻴﻦ ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ  0.350 Tﻛﻪ با ﻣستﻮى
ﻛﻮاﻳﻞ ﻣﻮازى است ﮔذاشتﻪ شده است .ﻣﻘدار تﻮرك ﻋاﻣﻞ را باﻻى حﻠﻘﻪ ﻣحاسبﻪ ﻧﻤائﻴد.
ﺣل :چﻮن  Bباﻻى  Iو  Aﻋﻤﻮد است پس دارﻳﻢ ﻛﻪ:
) = N I A B = (25) (15 .0 ×10 3 A) (0.0540m) (0.0850m)(0.350T
N .m

4

= 6. 02 × 10

دراﻳﻦ جا N ،تﻌداد حﻠﻘﻪﻫاى ﻛﻮﻳﻞ است.
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 :8-2-2موتور برﻗﻰ
ﻣﻮتﻮر برﻗﻰ چﻴست و چﮕﻮﻧﻪ ﻛار ﻣﻰﻛﻨد؟
ﻣﻮتﻮر برﻗﻰ ﻣاشــﻴﻨﻰ است ﻛﻪ اﻧرژى برﻗﻰ را بﻪ اﻧرژى ﻣﻴخاﻧﻴﻜﻰ تبدﻳﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ﻛار ﻣﻮتﻮر
ﻣبتﻨﻰ برحﻘﻴﻘتﻰ اســت ﻛﻪ در ﻳﻚ ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ باﻻى ﻳﻚﻫادى حاﻣﻞ جرﻳان ،ﻗﻮة
ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨد .در ﻣﻮتﻮر ﻧﻴز جرﻳان بﻪ ﻛﻮاﻳﻞ داده ﻣﻰشــﻮد .و باﻻى ﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻞ
جرﻳان دار ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ سبب دوران آن ﻣﻰشــﻮد (شﻜﻞ دﻳده شﻮد) ،ﻛﻮاﻳﻞ ﻣﻮتﻮر باﻻى
ﻳﻚ ﻣﻴﻠﺔ دوار ﻧﺼب و دربﻴﻦ ﻗﻄبﻫاى ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻗرار داده شــده است .بﻮرشﻫا با ﻛﻤﻮتﻴتر
ﻛﻪ در ﻛﻮاﻳﻞ جرﻳان را تﻐﻴﻴر ﻣﻰدﻫد تﻤاس دارد .اﻳﻦ تﻐﻴﻴر جرﻳان سبب ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ساحﺔ
ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ تﻮﻟﻴد شده تﻮسﻂ جرﻳان باﻳد بﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ تﻐﻴﻴر ﻧﻤاﻳد و بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠت تﻮسﻂ
ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ثابت ﻫﻤﻴﺸــﻪ دﻓﻊ ﻣﻰﮔردد؛ بﻨابراﻳﻦ ﻛﻮاﻳﻞ و ﻣﻴﻠﺔ دوار بﻪ حرﻛت اداﻣﻪ
ﻣﻰدﻫــد .ﻳــﻚ ﻣﻮتﻮر ﻣﻰتﻮاﻧد در حاﻟﻰ ﻛار ﻣﻴخاﻧﻴﻜﻰ را اﻧجام دﻫد ﻛﻪ ﻛﻮاﻳﻞ دوار با ﻳﻚ آﻟﺔ
خارجﻰ و ﺻﻞ ﮔردد .زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻛﻮاﻳﻞ در ﻣﻮتﻮر دور ﻣﻰزﻧد ،ﻣرﻛبﺔ ﻋﻤﻮدى ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
درآن تﻐﻴﻴــر ﻣﻰﻧﻤاﻳد وﻳﻚ ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗــﻰ ( )emfرا تﻮﻟﻴد ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ در ﻛﻮاﻳﻞ جرﻳان
را ﻛاﻫش ﻣﻰدﻫد .اﻳﻦ  emfتﻮﻟﻴد شــده بﻪﻧام  emfﻣﻌﻜﻮس ﻳاد ﻣﻰﮔردد emf .ﻣﻌﻜﻮس با
ازدﻳاد تﻐﻴﻴر ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ تزاﻳد ﻣﻰﻧﻤاﻳد .بﻪ ﻋبارت دﻳﮕر ،با دور خﻮردن سرﻳﻊ ﻛﻮاﻳﻞ،
 emfﻣﻌﻜــﻮس ﻧﻴز زﻳــاد ﻣﻰﮔردد .تﻔاوت پﻮتاﻧﺸــﻴﻞ ﻛﻪ براى ﻣﻮتﻮر جرﻳــان تﻬﻴﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳد
ﻣســاوى بﻪ تﻔاوت بﻴﻦ پﻮتاﻧﺸــﻴﻞ تﻄبﻴﻖ شده و  emfﻣﻌﻜﻮس اســت .در ﻧتﻴجﻪ ،بﻪ سبب
ﻣﻮجﻮدﻳــت  emfﻣﻌﻜــﻮس ﻧﻴز در ﻛﻮاﻳــﻞ جرﻳان ﻛاﻫش ﻣﻰﻳابد .بﻪ ﻫر اﻧــدازه ﻛﻪ ﻣﻮتﻮر بﻪ
سرﻋت دور ﻣﻰزﻧد ،در اﻧجامﻫاى ﻣﻮتﻮر  emfخاﻟﺺ و در ﻛﻮاﻳﻞ جرﻳان خاﻟﺺ ﻫر دو ﻛﻮچﻚ
ﻣﻰﮔردد.

ﮐﻤﻮ！ﻴ＂ر
N

S

ﺑرس
شــﻜﻞ ( ) 8-6در ﻣﻮتــﻮر ،جرﻳان ﻛﻮاﻳﻞ با ســاحﺔ

ﺑرس

ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ ﻋﻤﻞ ﻣتﻘابﻞ اﻧجام ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ سبب
دوران ﻛﻮاﻳﻞ و ﻣﻴﻠﻪﻳﻰ ﻣﻰﮔــردد ﻛﻪ ﻛﻮاﻳﻞ باﻻى
آن ﻧﺼب شده است.
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 dcﻣﻮ！ﻮر
emf

سﺆاﻻت
 .1ﻫر ﮔاه در ﻳﻚ ﻣﻮتﻮر از ﻛﻤﻮتﻴتر استﻔاده ﺻﻮرت ﻧﮕﻴرد چﻪ واﻗﻊ ﻣﻰشﻮد ؟ تﻮﺿﻴح
دﻫﻴد.

 :8-3ﻗاﻧون بﻴوت -ساوارت

ساحﻪﻫاى ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻛﻪ تﻮسﻂ ﻗاﻧﻮن بﻴﻮت – ساوارت تﻮﺿﻴح ﮔردﻳده است ساحﻪﻫاﻳﻰ
است ﻛﻪ تﻮسﻂ ﻳﻚﻫادى اﻧتﻘال دﻫﻨدة جرﻳان تﻮﻟﻴد شده باشد .اﻳﻦﻫادى ﻣﻰتﻮاﻧد ﻳﻚﻫادى
ﻣستﻘﻴﻢ ﻃﻮﻳﻞ باشد ،شﻜﻞ ﻛﻮاﻳﻞ را داشتﻪ باشد و ﻳا سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد باشد.
 :8-3-1ساﺣﺔ مقﻨاﻃﻴسﻰ ﻳکﻫادى مستقﻴﻢ ﻃوﻳل

ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ تﻮﻟﻴد شده تﻮسﻂ ﻳﻚﻫادى حاﻣﻞ جرﻳان ﻃﻮﻳﻞ ﻣستﻘﻴﻢ را ذرﻳﻌﺔ تجربﺔ
ذﻳﻞ ببﻴﻨﻴد:
فﻌاﻟﻴت

ﻫدف :ﻣﺸاﻫدة ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻳﻚ سﻴﻢ حاﻣﻞ جرﻳان.
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ضرورت

ﻳﻚ سﻴﻢ ﻃﻮﻳﻞ ،ﻳﻚ ورق ﻛاﻏذ سﻔﻴد ،بترى ،برادة آﻫﻦ بﻪ اﻧدازة ﺿرورت ،ﻳﻚ تﻌداد
ﻗﻄب ﻧﻤاﻫا.
ﻃرزاﻟﻤﻌل

 سﻴﻢ ﻃﻮﻳﻞ را از ﻛاﻏذ سﻔﻴد ﻃﻮرى ﻋبﻮر دﻫﻴد ﻛﻪ ﻛاﻏذ بﻪﺻﻮرت اﻓﻘﻰ ﻗرار داشتﻪباشد.
 باﻻى ﻛاﻏذ برادة آﻫﻦ را پاش دﻫﻴد. اﻧجامﻫاى سﻴﻢ را با بترى وﺻﻞ ﻧﻤاﻳﻴد و جرﻳان را از آن ﻋبﻮر دﻫﻴد .چﻴزى را ﻛﻪﻣﺸاﻫده ،ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد آن را باﻫﻢ ﺻﻨﻔﻴان خﻮﻳش شرﻳﻚ سازﻳد ،شﻜﻞ ()8-7
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اﮔر جرﻳان برق درﻫادى ﻧباشد
برادة آﻫﻦ
()a

اﮔر جرﻳــان برق
ﻣﻌﻜﻮس شﻮد
ﻗﻄب ﻧﻤا
بــرادة آﻫــﻦ تﻨﻈﻴﻢ
شده

اﮔر جرﻳان برقﻫادى ﻣﻮجﻮد باشد.
برادة آﻫــﻦ تﻨﻈﻴﻢ
شده

()b

جﻬت ﻣخاﻟﻒ ﻗﻄب ﻧﻤا

ﻗﻄب ﻧﻤا

ﺷکﻞ ()8-7

ﻫﻢچﻨان ﻳﻚ تﻌداد ﻗﻄبﻫا را ﻧزدﻳﻚ سﻴﻢ ﻋﻤﻮدى باﻻى ﻣستﻮى اﻓﻘﻰ ﻗرار دﻫﻴد .زﻣاﻧﻰﻛﻪ در
سﻴﻢ جرﻳان وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد ،شﻤا ببﻴﻨﻴد ﻛﻪ ﻋﻘربﻪﻫاى ﻗﻄب ﻧﻤاﻫا چﮕﻮﻧﻪ واﻗﻊ ﻣﻰشﻮﻧد.
ﻣرتبﺔ دﻳﮕر از سﻴﻢ جرﻳان را ﻋبﻮر دﻫﻴد ،ببﻴﻨﻴد ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴتﻫاى ﻋﻘربﻪﻫاى ﻗﻄب ﻧﻤاﻫا
چﮕﻮﻧﻪ تﻐﻴﻴر بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد؟ ﻣﺸاﻫدات خﻮﻳش را با ﻳﻜدﻳﮕر تان شرﻳﻚ سازﻳد.
حاﻟت اول ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻫر ﮔاه از سﻴﻢ جرﻳان ﻋبﻮر ﻧﻤاﻳد ،برادة آﻫﻦ دراﻃراف سﻴﻢ
داﻳرهﻫاى ﻣتحداﻟﻤرﻛز را تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد .در حاﻟت دوم ﻛﻪ در سﻴﻢ جرﻳان وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد
تﻤام ﻋﻘربﻪﻫا بﻪ سبب ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ زﻣﻴﻦ درﻋﻴﻦ جﻬت ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرﻧد ،ﻣﮕر زﻣاﻧﻰﻛﻪ از سﻴﻢ
ﻳﻚ جرﻳان ﻣستﻘﻴﻢ ﻗﻮى ﻋبﻮر ﻧﻤاﻳد ،ﻋﻘربﻪﻫاى ﻗﻄب ﻧﻤاﻫا در اﻃراف سﻴﻢ در جﻬت ﻣﻤاس بﻪ
دسﻴﻤﻤتحداﻟﻤرﻛز اﻧحراف ﻣﻰﻧﻤاﻳد .از اﻳﻦ تجارب واﺿح ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ تﻮسﻂ
جرﻳان تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد .ﻫر ﮔاه جﻬت جرﻳان تﻐﻴر ﻧﻤاﻳد جﻬت ﻋﻘربﻪﻫا ﻧﻴز تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
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چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ جﻬت اﻳﻦ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ را تﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳﻴﻢ؟
از تجارب ﻓﻮق واﺿح ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ جﻬت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ  Bبراى جرﻳان ﻗرار دادى تﻮسﻂ ﻳﻚ
ﻗاﻧﻮن ساده تﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ بﻪﻧام ﻗاﻧﻮن دست راست ﻳاد ﻣﻰشﻮد .اﮔر سﻴﻢ را ﻃﻮرى در دست
راست بﮕﻴرﻳﻢ ﻛﻪ شﺼت ﻣا جﻬت جرﻳان را داشتﻪ باشد ،ﻃﻮرىﻛﻪ در شﻜﻞ ﻧﺸان داده شده
است ،اﻧحﻨاى چﻬار اﻧﮕﺸت دﻳﮕر
ﻣا در جﻬت  Bﻣﻰباشد.
شﻜﻞ ()8-8
 -aوﻗتﻰﻛﻪ سﻴﻢ ﻳﻚ جرﻳان ﻗﻮى را اﻧتﻘال
ﻣﻰدﻫد.
 -bﻋﻘربﻪﻫــاى ﻗﻄب ﻧﻤاﻫا ﻣﻰتﻮاﻧد ﻏرض
ﻧﺸــان دادن سا حﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ بﻪﻛار برده
شﻮد.

ﻫﻢچﻨان شﻜﻞ ( )8-9ﻧﺸان ﻣﻰد ﻫد ﻛﻪ  Bدر ﻫر ﻣحﻞ ﻣسﻴر داﻳروى ﻳا ﻣرﻛزﻳت سﻴﻢ ،داراى
ﻋﻴﻦ ﻣﻘدار بﻮده و در ﻣستﻮى ﻋﻤﻮدى باﻻى سﻴﻢ واﻗﻊ ﻣﻰباشد .تجارب ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ  Bبا
جرﻳان در سﻴﻢ تﻨاسب ﻣستﻘﻴﻢ و بﻪ ﻓاﺻﻠﻪ از سﻴﻢ تﻨاسب ﻣﻌﻜﻮس دارد ،ﻳﻌﻨﻰ I
r

اﻳﻦ جا،

0

2

ثابت تﻨاسب است ﻛﻪ بﻪﺻﻮرت تجربﻰ حاﺻﻞ ﻣﻰﮔردد.

ﻓﻀاى آزاد ﻳاد ﻣﻰشﻮد و ﻗﻴﻤت آن weber
A.m
T
و ﻳا است.
m

7

0

0

2

=  Bدر

بﻪﻧام ﺿرﻳب ﻧﻔﻮذ

4 ×10

شــﻜﻞ ( )8-9اســتﻔاده از ﻗاﻧﻮن دست
راست براى تﻌﻴﻴﻦ B
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 :8-3-2ساﺣﺔ مقﻨاﻃﻴسﻰ ﻳک ﻛواﻳل
چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ جﻬت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ تﻮﻟﻴد شده تﻮسﻂ ﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻞ داﻳروى حاﻣﻞ جرﻳان را
تﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳﻴﻢ ؟ جﻬت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻞ داﻳروى حاﻣﻞ جرﻳان را چﻨاﻧﻜﻪ در شﻜﻞ
( )8-10aﻧﺸان داده شده است با استﻔاده از ﻗاﻧﻮن دست راست پﻴدا ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ .بدون
اﻳﻦﻛﻪ تﻮجﻪ ﮔردد ﻛﻪ ﻗاﻧﻮن دست راست در ﻛدام ﻣحﻞ حﻠﻘﻪ تﻄبﻴﻖ ﻣﻰشﻮد ،ساحﻪ در ﻧﻘاط
داخﻞ حﻠﻘﻪ داراى ﻋﻴﻦ جﻬت بﻮده و بﻪ ﻃرف باﻻ ﻣﻰباشد .ﻳاد آورى ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ خﻄﻮط ساحﺔ
ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻳﻚ حﻠﻘﺔ حاﻣﻞ جرﻳان ﻣﺸابﻪ بﻪ خﻄﻮط ﻳﻚ ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻣﻰباشد ،چﻨاﻧﻜﻪ در
شﻜﻞ( )8-10bﻧﺸان داده شده است.
I
براى ﻳﻚ حﻠﻘﻪ ،ساحﻪ در ﻣرﻛز حﻠﻘﻪ ﻋبارت است از:
2R
0

=B

در اﻳﻦ جا  Rشﻌاع حﻠﻘﻪ است و ﻛﻮاﻳﻠﻰ ﻛﻪ داراى  Nحﻠﻘﻪ باشد در آن ﺻﻮرت N o I
2R

=B

ﻣﻰباشد.

شﻜﻞ ()8-10
 -aساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻞ
داﻳروى حاﻣﻞ جرﻳان
 -bســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﺔ
ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ

فﻌاﻟﻴت
ﻫدف :ساختﻦ اﻟﻜترو ﻣﻘﻨاﻃﻴس
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ضرورت :بترىﻫاى خﺸﻚ ،سﻴﻢ پﻮش دار بﻪ اﻧدازة ﻳﻚ ﻣتر ،ﻳﻚ ﻣﻴز بزرگ ،ﻋﻘربﺔ
ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ.
ﻃرزاﻟﻌﻤل
ســﻴﻢ را بﻪ اﻃراف ﻣﻴخ پﻴچاﻧﻴده ،از اﻧجامﻫاى ســﻴﻢ پﻮش آن را دور ساختﻪ و بﻌد اﻳﻦ اﻧجامﻫا را بﻪ
ترﻣﻴﻨﻞﻫاى بترى وﺻﻞ ﻧﻤاﻳﻴد .از ﻋﻘربﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ بﻪ خاﻃرى اســتﻔاده ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ ﻧﺸان دﻫﻴد آﻳا
ﻣﻴخ ﻣﻘﻨاﻃﻴس شــده اســت ﻳا خﻴر .بﻌد بترى را ﻃﻮر ﻣﻌﻜﻮس وﺻﻞ ﻧﻤاﻳﻴــد تا جﻬت جرﻳان تﻐﻴﻴر
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ﻧﻤاﻳد .بار دﻳﮕر ﻋﻘربﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ را بﻪ ﻫﻤان ﻗســﻤت ﻣﻴخ ﻧزدﻳﻚ سازﻳد .شﻤا خﻮاﻫﻴد دﻳد ﻛﻪ ﻧﻮك ﻋﻘربﺔ
ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد .آﻳا ﻣﻰتﻮاﻧﻴد تﻮﺿﻴح ﻧﻤائﻴد ﻛﻪ چرا جﻬت ﻋﻘربﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟
ﮔﻴراﻫاى ﻛاﻏذ را بﻪ ﻣﻴخ در حاﻟﻰ ﻧزدﻳﻚ ﻧﻤائﻴد ﻛﻪ بترى وﺻﻞ باشد .با ﮔﻴراﻫاى ﻛاﻏذ چﻪ واﻗﻊ ﻣﻰشﻮد؟
بــا تﻐﻴﻴــر دادن تﻌداد حﻠﻘﻪﻫا باﻻى ﻣﻴخ و ﻫﻢچﻨان با اتﺼال دو بترى ،تجربﻪ را تﻜرار ﻧﻤاﻳﻴد و چﻴزى را ﻛﻪ
ﻣﻰبﻴﻨﻴد تﻮﺿﻴح دﻫﻴد.

 :8-3-3ساﺣﺔ مقﻨاﻃﻴسﻰ سوﻟﻴﻨوﻳﻴد
سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد چﻴست؟ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ تﻮﻟﻴد شده تﻮسﻂ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد در ﻛدام ﻣحﻞ ﻗﻮﻳتر ﻣﻰباشد؟
ﮔذاشتﻦ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﺔ آﻫﻦ در داخﻞ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد باﻻى ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ چﻪ تأثﻴر دارد؟
سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد ﻋبارت از ﻳﻚ سﻴﻢ ﻃﻮﻳﻞ است ﻛﻪ بﻪشﻜﻞ ﻓﻨر پﻴچﻴده شده باشد؛ چﻨاﻧﻜﻪ در شﻜﻞ
( )8-11ﻧﺸان داده شده است.
فﻌاﻟﻴت زﻳر را اﻧﺠام دﻫﻴد
فﻌاﻟﻴت

ﻳﻚ ﻗﻄﻰ پﻼستﻴﻜﻰ ﻳا ﻛاﻏذى را ﮔرﻓتﻪ و در اﻣتداد دو خﻂ بﻪ ﻓاﺻﻠﻪﻫاى ﻣساوى آن را
سﻮراخ ﻧﻤاﻳﻴد .ﻳﻚ سﻴﻢ را از سﻮراخﻫا ﻃﻮرى ﻋبﻮر دﻫﻴد ﻛﻪ ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ ،ﻳﻚ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد
ساختﻪ شﻮد .از سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد ﻳﻚ جرﻳان ثابت را ﻋبﻮر دﻫﻴد و با استﻔاده از ﻋﻘربﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
ﻳا برادة آﻫﻦ خﻄﻮط ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد را ﻧﺸاﻧﻰ ﻛﻨﻴد .ﻣﺸاﻫدات خﻮﻳش را با ﻫﻢ
شرﻳﻚ ساختﻪ و بﻌد با ﻣﻌﻠﻮﻣاتﻰ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد بﻪ دست آورده
اﻳد ﻣﻘاﻳسﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.

ﺷکﻞ ()8-11
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سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد در بسﻴارى ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ است؛ زﻳرا وﻗتﻰﻛﻪ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد جرﻳان را اﻧتﻘال ﻣﻰدﻫد،
ﻣاﻧﻨد ﻳﻚ ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ در داخﻞ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد ﻧسبت بﻪ جرﻳان
تزاﻳد ﻣﻰﻧﻤاﻳد و با تﻌداد حﻠﻘﻪﻫاى واحد ﻃﻮل ﻣتﻨاسب است ،ﻳﻌﻨﻰB = n 0 I :
N
در اﻳﻦ جا ( n = lتﻌداد حﻠﻘﻪﻫا ﻓﻰ واحد ﻃﻮل) است ،N .تﻌداد حﻠﻘﻪﻫا و  ، lﻃﻮل
سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد o .ثابت و  Iاﻧدازة جرﻳان ﻣستﻘﻴﻢ در سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد است .در
داخﻞ ﻛﻮاﻳﻞ با ﮔذاشتﻦ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﺔ آﻫﻨﻰ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد را اﻓزاﻳش
دﻫﻴﻢ :اﻳﻦ آﻟﻪ ﻋﻤﻮﻣاً بﻪﻧام اﻟﻜتروﻣﮕﻨﻴت ﻳاد ﻣﻰشﻮد .ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻛﻪ در ﻣﻴﻠﻪ تﻮﻟﻴد
ﻣﻰشﻮد .با ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد جﻤﻊ ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻗﻮى را
ﻣﻰسازد .شﻜﻞ ) (8-12خﻄﻮط ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻳﻚ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد .ﮔﻔتﻨﻰ
است ﻛﻪ خﻄﻮط ساحﻪ در داخﻞ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد داراى ﻋﻴﻦ جﻬت بﻮده ،تﻘرﻳباً ﻣﻮازى اﻧد ،ﻃﻮر
ﻣﻨﻈﻢ واﻗﻊ اﻧد و باﻫﻢ ﻧزدﻳﻚ ﻣﻰباشﻨد .اﻳﻦ ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ساحﻪ در داخﻞ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴدﻗﻮى
و تﻘرﻳباً ﻣﻨﻈﻢ است .ساحﺔ خارج سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد ﻏﻴر ﻣﻨﻈﻢ و ﻧسبت بﻪ ساحﺔ داخﻞ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد
ﺿﻌﻴﻔتر ﻣﻰباشد.

شﻜﻞ ( ) 8-12در داخﻞ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد ساحﻪ ﻗﻮى و ﻣﻨﻈﻢ است.

سﺆاﻻت
 -1ساﺣﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ تﻮﻟﻴد شده تﻮسﻂ ﻳﻚ سﻴﻢ ﺣاﻣﻞ ﺟرﻳان ﻣستﻘﻴﻢ داراى
ﻛدام شﻜﻞ اسﺖ؟
 -2چرا ساﺣﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ در داخﻞ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد ﻧسﺒﺖ بﻪ خارج سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد ﻗﻮﻳتر
اسﺖ؟
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 :8-4ﻗوهﻫاى مقﻨاﻃﻴسﻰ بﻴﻦ دو سﻴﻢ ﺣامل ﺟرﻳان
ﻫر ﮔاه ﻳﻚﻫادى حاﻣﻞ جرﻳان در ﻳﻚ ساحﺔ خارجﻰ واﻗﻊ ﮔردد ،آﻳا باﻻىﻫادى ﻗﻮة
ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟ چرا؟ ﻗﻮهﻫاى ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ بﻴﻦﻫادىﻫاى حاﻣﻞ جرﻳان با جﻬات
جرﻳانﻫاى داخﻞﻫادى چﮕﻮﻧﻪ را بﻄﻪ دارﻧد؟
از ﻗبﻞ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫر ﮔاه ﻳﻚﻫادى حاﻣﻞ جرﻳان در بﻴﻦ ﻳﻚ ساحﺔ ﻣﻘﻨا ﻃﻴسﻰ خارجﻰ
واﻗﻊ ﮔردد ،باﻻى آن ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ زﻳرا جرﻳانﻫادى ،خﻮد ﻳﻚ ساحﺔ
ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ را تﻮﻟﻴد ﻣﻰﻧﻤاﻳد و در ﻧتﻴجﺔ ﻋﻤﻞ ﻣتﻘابﻞ بﻴﻦ اﻳﻦ دو ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ،
باﻻىﻫادى ،ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨد .از اﻳﻦجا بﻪ آساﻧﻰ ﻓﻬﻤﻴده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫر ﮔاه
دوﻫادى حاﻣﻞ جرﻳان ﻧزدﻳﻚ ﻳﻜدﻳﮕر ﻗرار داده شﻮد ،ﻳﻜﻰ باﻻى دﻳﮕر ﻗﻮهﻫاى ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
وارد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .ﻫر ﮔاه دوﻫادى با ﻫﻢ ﻣﻮازى باشﻨد ،جﻬت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻛﻪ تﻮسﻂ
ﻳﻚﻫادى تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد باﻻى جﻬت جرﻳانﻫادى دﻳﮕر ﻋﻤﻮد ﻣﻰباشد ،و برﻋﻜس ﻧﻴز چﻨﻴﻦ
است .بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ  Fm = B I lرا باﻻى ﻳﻜدﻳﮕر وارد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،در اﻳﻦ جا
 Bﻣﻘدار ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ است ﻛﻪ تﻮسﻂ ﻳﻚﻫادى بﻪوجﻮد ﻣﻰآﻳد.
حال دو سﻴﻢ ﻃﻮﻳﻞ ﻣستﻘﻴﻢ و ﻣﻮازى را ﻃﻮرى در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ ﻛﻪ در شﻜﻞ( )8-13ﻧﺸان
داده شده است .ﻫر ﮔاه جرﻳانﻫا در ﻫر دو سﻴﻢ داراى ﻋﻴﻦ جﻬات باشﻨد ،دو سﻴﻢ ﻳﻜدﻳﮕر
را جذب ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .اﻳﻦ ادﻋا با استﻔاده از ﻗاﻧﻮن دست راست بﻪ اثبات ﻣﻰرسد.
جﻬت شﺼت شﻤا جﻬت جرﻳان درﻳﻚ سﻴﻢ ،جﻬات اﻧﮕﺸتان شﻤا جﻬت ساحﺔ تﻮﻟﻴد شده
تﻮسﻂ سﻴﻢ و جﻬت و ﻛتﻮرى ﻛﻪ از ﻛﻒ دست شﻤا در اﻳﻦ حاﻟت خارج ﻣﻰﮔردد ،جﻬت ﻗﻮه
را بﻪ ﻃرف سﻴﻢ دﻳﮕر ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد .ﻫر ﮔاه جرﻳانﻫا در سﻴﻢ ﻫا داراى جﻬات ﻣخاﻟﻒ باشﻨد،
سﻴﻢ ﻫا ﻳﻜدﻳﮕر را دﻓﻊ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.

شــﻜﻞ ( )8-13دو سﻴﻢ ﻣﻮازى ﻛﻪ ﻫر ﻛدام آن جرﻳان ثابت
را اﻧتﻘــال ﻣﻰدﻫد ،ﻳﻜﻰ باﻻى دﻳﮕرى ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ وارد
ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
 -aﻫر ﮔاه جرﻳانﻫا داراى ﻋﻴﻦ جﻬت باشﻨد سﻴﻤﻬا ﻳﻜدﻳﮕر
را جذب ﻣﻰﻧﻤائﻴد.
 -bﻫر ﮔاه جرﻳانﻫا داراى جﻬات ﻣخاﻟﻒ باشــﻨد ،ســﻴﻤﻬا
ﻳﻜدﻳﮕر را دﻓﻊ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
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خﻼصﺔ فصل
ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻃبﻴﻌﻰ ﻫﻤان اﻛساﻳدﻫاى سﻨﮕﻰ (  ) Fe3O4اﻧد ﻛﻪ پارچﻪﻫاى آﻫﻨﻰ را جذب
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
ﻓﻀاى ﻧزدﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻛﻪ در آن جا ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻴت اثر ﻣﻰﻧﻤاﻳد و اﻳﻦ اثر ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻴت
ﻣاﻧﻨد اﻧحراف ﻋﻘربﺔ ﻗﻄب ﻧﻤا ﻣﺸاﻫده ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ بﻪ ﻧام ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
باﻻى ﻳﻚ سﻴﻢ ﻣستﻘﻴﻢ با ﻃﻮل  lﻛﻪ جرﻳان  Iرا اﻧتﻘال ﻣﻰدﻫد در بﻴﻦ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ،
ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ذﻳﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳدF = BI l .
ﻫر ﮔاه ﻳﻚ حﻠﻘﺔ ﻣستﻄﻴﻞ شﻜﻞ ﻛﻪ داراى ﻋرض aوﻃﻮل  bبﻮده و جرﻳان Iدر آن جارى
باشد در ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻗرار ﮔﻴرد ﻛﻪ با ﻣستﻮى حﻠﻘﻪ ﻣﻮازى باشد ،ﻣﻮﻣﻨت اﻋﻈﻤﻰباﻻى
حﻠﻘﻪ ﻋبارت است از max = Iab B :دراﻳﻦ جا  Aﻣساحت حﻠﻘﻪ است.
= IAB

ﻣﻮتﻮر برﻗﻰ ﻣاشﻴﻨﻰ است ﻛﻪ اﻧرژى برﻗﻰ را بﻪ اﻧرژى ﻣﻴخاﻧﻴﻜﻰ تبدﻳﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
ﻗاﻧﻮن بﻴﻮت -ساوارت آن ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ را بﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ تﻮسﻂ ﻳﻚ ﻫادى حاﻣﻞ
جرﻳان تﻮﻟﻴده شده باشد .اﻳﻦﻫادى ﻣﻰتﻮاﻧد ﻳﻚﻫادى ﻣستﻘﻴﻢ ﻃﻮﻳﻞ باشد ،شﻜﻞ ﻛﻮاﻳﻞ را
داشتﻪ باشد ﻳا سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد باشد.
ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ( )Bﻳﻚ ﻫادى ﻣستﻘﻴﻢ ﻃﻮﻳﻞ با جرﻳانﻫادى تﻨاسب ﻣستﻘﻴﻢ و با ﻓاﺻﻠﻪ
از ﻫادى تﻨاسب ﻣﻌﻜﻮس دارد ،ﻳﻌﻨﻰ:
I
r

در اﻳﻦجا
wb
A.m
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7

0

0

2

= B

ثابت تﻨاسب است.

2
 4 ×10است.

0

بﻪﻧام ﺿرﻳب ﻧﻔﻮذ ﻓﻀاى آزاد ﻳاد ﻣﻰشﻮد و ﻗﻴﻤت آن

خﻄﻮط ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻳﻚ حﻠﻘﺔ حاﻣﻞ جرﻳان ،ﻣﺸابﻪ بﻪ خﻄﻮط ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ است
و در ﻣرﻛز حﻠﻘﻪ ،ساحﻪ ﻋبارت است از:
I
2 R
0

=  Bدراﻳﻦ جا  Rشﻌاع حﻠﻘﻪ است.

شدت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ در داخﻞ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد ﻧسبت بﻪ جرﻳان تزاﻳد ﻣﻰﻧﻤاﻳد .بﻪ تﻌداد حﻠﻘﻪ
در ﻓﻰ واحد ﻃﻮل ﻣتﻨاسب است ،ﻳﻌﻨﻰ B = n 0 I :و در اﻳﻦ جا  ( n = Nتﻌداد حﻠﻘﻪ ﻓﻰ
واحد ﻃﻮل) است N .تﻌداد حﻠﻘﻪﻫا و  lﻃﻮل سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد است.

l

سواﻻت اخﻴرفصل
 -1ﻫر ﮔاه شﻤا در ﻗﻄب شﻤال زﻣﻴﻦ ﻗرار داشتﻪ باشﻴد جﻬت ﻋﻘربﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ چﮕﻮﻧﻪ
خﻮاﻫد بﻮد؟
 -2ﻫر ﮔاه ﻳﻚ پارچﺔ آﻫﻨﻰ ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻧاشده تﻮسﻂ ﻳﻚ ﻗﻄب ﻣﻘﻨاﻃﻴس جذب ﮔردد ،آﻳا
تﻮسﻂ ﻗﻄب ﻣخاﻟﻒ دﻓﻊ خﻮاﻫد شد؟
 -3شﻤا دو ﻣﻴﻠﺔ آﻫﻨﻰ و پارچﺔ تار ﻣحﻜﻢ دارﻳد .ﻫر ﮔاه ﻳﻚ ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴس شده و دﻳﮕران
ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻧﺸده باشد ،چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰداﻧﻴد ﻛﻪ ﻛدام ﻣﻴﻠﻪ ﻣﻘﻨاﻃﻴس شده است؟
 -4ﻳﻚﻫادى حاﻣﻞ جرﻳان ﻃﻮرى ﻗرار ﮔرﻓتﻪ است ﻛﻪ در آن اﻟﻜترونﻫا از شرق بﻪ ﻃرف
ﻏرب در حرﻛت اﻧد .ﻫر ﮔاه ﻳﻚ ﻋﻘربﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ را باﻻى اﻳﻦﻫادى بﮕذارﻳد ،ﻋﻘربﻪ بﻪ ﻛدام
جﻬت اﻧحراف ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟ (ﮔﻔتﻨﻰ است ﻛﻪ جﻬت حرﻛت چارجﻫاى ﻣثبت بﻪحﻴث جﻬت
ﻣثبت جرﻳان تﻌرﻳﻒ شده است)
 -5شدت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻳﻚ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد تابﻊ ﻛدام ﻓﻜتﻮرﻫا است؟
 -6ﻫرﮔاه ﻳﻚ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد تﻮسﻂ تارى ﻃﻮرى آوﻳختﻪ شده باشد ﻛﻪ بتﻮاﻧد ﻃﻮر آزاد دور بزﻧد،
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زﻣاﻧﻰﻛﻪ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد جرﻳان ﻣستﻘﻴﻢ را اﻧتﻘال دﻫد آﻳا از آن بﻪ حﻴث ﻳﻚ ﻗﻄب ﻧﻤا استﻔاده
ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ؟ ﻫرﮔاه جرﻳان آن ﻣتﻨاوب باشد ،آﻳا باز ﻫﻢ از آن بﻪحﻴث ﻗﻄب ﻧﻤا استﻔاده
ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ؟ تﻮﺿﻴح دﻫﻴد.
 -7ﻳﻚ سﻴﻢ ،جرﻳان  10.0 Aرا در جﻬتﻰ اﻧتﻘال ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ با ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ زاوﻳﻪ 90o

را تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد .ﻫرﮔاه باﻻى ﻃﻮل  50mاﻳﻦ سﻴﻢ ،ﻣﻘدار ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ  15.0 Nباشد،
شدت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ را در ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد؟
 -8جرﻳان  I = 15 Aدر جﻬت ﻣثبت ﻣحﻮر  Xو ﻋﻤﻮد باﻻى ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ جارى ﻣﻰباشد.
باﻻى ﻫادى در جﻬت ﻣﻨﻔﻰ ﻣحﻮر  yﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ در ﻓﻰ واحد ﻃﻮل آن  0.12 Nاست.
m

ﻣﻘدار و جﻬت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ را در ﻧاحﻴﻪﻳﻰ ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ جرﻳان از آن ﻋبﻮر
ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
 -9ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ را در داخﻞ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮان ﻗﻮى ﻛرد؟
 -aبا ازدﻳاد تﻌداد حﻠﻘﻪﻫا در ﻓﻰ واحد ﻃﻮل.
 -bبا تزاﻳد جرﻳان.
 -cبا ﮔذاشتﻦ ﻣﻴﻠﺔ آﻫﻨﻰ در بﻴﻦ سﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد.
 -dتﻮسﻂ تﻤام ﻧﻘاط ذﻛر شدة ﻓﻮق.
 - 10ﻓرض ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ برق در دو ﻫادى (سﻴﻢ ﻫاى  1و  )2در جرﻳان است:
ﻫر ﮔاه سﻴﻢ  1جرﻳان  I1را اﻧتﻘال و ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ  B1را تﻮﻟﻴد ﻧﻤاﻳد و سﻴﻢ 2جرﻳان
 I 2را در ﻋﻴﻦ جﻬت اﻧتﻘال و ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ  B2تﻮﻟﻴد ﻧﻤاﻳد .جﻬت ﻗﻮة ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
درﻣﻮﻗﻌﻴت سﻴﻢ:2
 -aبﻪﻃرف چﭗ است.
 -bبﻪﻃرف راست است.
 -cبﻪﻃرف داخﻞ ﺻﻔحﻪ است.
 -dاز ﺻﻔحﻪ بﻪ ﻃرف خارج است
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فصل ﻧﻬﻢ
اﻟقاىاﻟﻜترومقﻨاﻃﻴسﻰوبرقمتﻨاوب
ﻗب ً
ﻼ دﻳدﻳﻢ ﻛﻪ تﻮســﻂ اﻟﻘاى برﻗﻰ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ اجســام را برﻗﻰ (چارج دار) ﻧﻤاﻳﻴﻢ؛ ﻫﻢچﻨان
اﻟﻘاى ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ را ﻧﻴز شﻨاختﻴﻢ .در
حاﻟت اول بﻪ سبب اﻟﻘا در ﻣادةﻫادى،
چارج برﻗﻰ تﻮﻟﻴد ﻣﻰشــﻮد و درحاﻟت
دوم بــﻪ ســبب اﻟﻘــا در ﻳــﻚ ﻣــادة
ﻓﻴروﻣﮕﻨتﻴــﻚ ،خاﺻﻴت ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ
بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد .حال پرســش ﻣﻄرح
ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ آﻳا ﻣﻤﻜﻦ اســت در ﻳﻚ
ســرﻛت بدون بترى ﻳــا ﻣﻨبﻊ ،جرﻳان
برق تﻮﻟﻴد شــﻮد؟ اﮔــر اﻳﻦ ﻛار ﻣﻤﻜﻦ
باشــد پس ســؤاﻟﻰ ﻣﻄــرح ﻣﻰﮔردد
ﻛﻪ ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗــﻰ اﻳﻦ جرﻳان اﻟﻘا
شــده را چﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟ اﻟﻘاى خﻮدى
چﻴست؟ براى اﻳﻦ پرسشﻫا با ﻣﻄاﻟﻌﺔ
اﻳﻦ ﻓﺼــﻞ جــﻮاب ﮔﻔتــﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ.
زﻣاﻧﻰﻛــﻪ اﻳــﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋــات را درك
ﻧﻤﻮدﻳﻢ بﻌد بﻪ سؤاﻻتﻰ؛ ﻣاﻧﻨد اﻳﻦ ﻛﻪ
سرﻛت  RLچﮕﻮﻧﻪ سرﻛتﻰ است؟ در
ﻛﻮاﻳﻞ اﻧرژى چﮕﻮﻧﻪ ذخﻴره ﻣﻰشﻮد؟ سرﻛتﻫاى  RCو  LCچﮕﻮﻧﻪ سرﻛتﻫاﻳﻰ اﻧد؟ اﻟﻘاى
ﻣتﻘابﻞ چﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد؟ تراﻧســﻔارﻣر چﻴست؟ و جﻨراتﻮر برﻗﻰ داﻳﻨﻤﻮ چﻴست؟ ﻧﻴز
ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ جﻮاب درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴﻢ .آﻳا ﻣﻤﻜﻦ است در ﻳﻚ سرﻛت در ﻋدم ﻣﻮجﻮدﻳت بترى ﻳا
ﻣﻨبﻊ برق جرﻳان برق تﻮﻟﻴد ﮔردد؟
براى درﻳاﻓت جﻮاب بﻪ اﻳﻦ پرسش ﻓﻌاﻟﻴت ذﻳﻞ را اﻧجام ﻣﻰدﻫﻴﻢ:
ﻳــﻚ حﻠﻘﺔ ســﻴﻢ را در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻄابﻖ شــﻜﻞ ﻓﻮق با ﻳﻚ ﮔﻠﻮاﻧﻮﻣتر وﺻﻞ شــده
اســت .زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﻨاﻃﻴس بﻪ اﻳﻦ حﻠﻘﻪ ﻧزدﻳﻚ آورده شــﻮد ﻋﻘربــﺔ ﮔﻠﻮاﻧﻮﻣتر بﻪ ﻳﻚ
ﻃرف اﻧحراف ﻣﻰﻧﻤاﻳد و اﻳﻦ ﻋﻘربﻪ در حﻠﻘﻪ ﻣﻮجﻮدﻳت جرﻳان برق را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ در
شــﻜﻞ ( )aاﻧحراف ﻋﻘربﻪ ﮔﻠﻮاﻧﻮﻣتر بﻪ ﻃرف راســت ﻧﺸان داده شده است .زﻣاﻧﻰﻛﻪ حرﻛت
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ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ تﻮﻗﻒ داده شﻮد و ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻧسبت بﻪ حﻠﻘﻪ حاﻟت سﻜﻮن را اختﻴار ﻧﻤاﻳد؛ ﻣﻄابﻖ
شــﻜﻞ ( ،) )aاﻧحراف ﻋﻘربﺔ ﮔﻠﻮاﻧﻮﻣتر ﻣﺸاﻫده ﻧﻤﻰشــﻮد .اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻋدم ﻣﻮجﻮدﻳت جرﻳان
برق را در حﻠﻘﻪ ﻧﺸــان ﻣﻰدﻫد .زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻣﻘﻨاﻃﻴس از حﻠﻘﻪ دور ﻣﻰشﻮد ﻋﻘربﺔ ﮔﻠﻮاﻧﻮﻣتر در
جﻬت ﻣخاﻟﻒ حرﻛت ﻣﻰﻧﻤاﻳد .چﻨاﻧﻜﻪ در شﻜﻞ ( )bﻧﺸان داده شده است ،اﻳﻦ ﻛار در حﻠﻘﻪ
ﻣﻮجﻮدﻳت جرﻳان برق را در جﻬت ﻣخاﻟﻒ ﻧﺸــان ﻣﻰدﻫــد .باﻵخره اﮔر ﻣﻘﻨاﻃﻴس در حاﻟت
ســﻜﻮن حﻔﻆ ﮔردد و حﻠﻘﻪ بﻪ آن ﻧزدﻳﻚ ﻳا از آن دور ســاختﻪ شﻮد ،ﻋﻘربﺔ ﮔﻠﻮاﻧﻮﻣتر اﻧحراف
ﻣﻰﻧﻤاﻳد .از اﻳﻦ ﻣﺸــاﻫدات ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در وﻗت حرﻛت ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻧسبت بﻪ حﻠﻘﻪ در
حﻠﻘﻪ ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ بﻨابراﻳﻦ ﻣﺸــاﻫده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ بﻴﻦ جرﻳان و ساحﺔ
ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ ﻣتﻐﻴﻴر رابﻄﻪﻳﻰ وجﻮد دارد .ﻧتاﻳج اﻳﻦ تجارب حﻘﻴﻘتﻰ را آشﻜار ﻣﻰسازد ﻛﻪ در
ﻳﻚ ســرﻛت حتا در ﺻــﻮرت ﻋدم ﻣﻮجﻮدﻳت بﻄرى ﻫﻢ جرﻳان برق تﻮﻟﻴد ﻣﻰشــﻮد .اﻳﻦ ﻧﻮع
جرﻳان بﻪ ﻧام جرﻳان اﻟﻘا شــده ﻳاد ﻣﻰشــﻮد و ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ جرﻳان بﻪ وسﻴﻠﺔ ﻳﻚ ﻗﻮة
ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ (  ) emfاﻟﻘا شده تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد؛ بﻨابراﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم جرﻳان اﻟﻘاﻳﻰ و  emfاﻟﻘاﻳﻰ را
باﻳد شﻨاخت ،و بﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر سرﻛتﻫاى  RL، RCو  LCﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣﻰشﻮد ،اﻳﻦﻛﻪ در ﻛﻮاﻳﻞ
اﻧرژى چﮕﻮﻧﻪ ذخﻴره ﻣﻰشــﻮد ﻧﻴز در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣﻰﮔردد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ اﻟﻘاى
ﻣتﻘابﻞ چﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،تراﻧســﻔارﻣر چﻴست و جﻨراتﻮر چﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌاﻟﻴت ﻣﻰﻧﻤاﻳد را ﻧﻴز
تا پاﻳان اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻄاﻟﻌﻪ خﻮاﻫﻴﻢ ﻛرد.
 :9-1مﻔﻬوم اﻟقا
بﻪ خاﻃر درك ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘا ﻓﻌاﻟﻴت ذﻳﻞ را اﻧجام دﻫﻴد:
فﻌاﻟﻴت
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ضرورت

ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻣﻴﻠــﻪ ﻣاﻧﻨد ،ﮔﻠﻮاﻧﻮﻣتر حســاس ،ﻛﻮاﻳﻞ
ساختﻪ از سﻴﻢ ،ﻟﻴﻦﻫاى اتﺼاﻟﻰ

S

N

جﻬت حرﻛت

ﻃرزاﻟﻌﻤل

.1ﻛﻮاﻳــﻞ و ﮔﻠﻮاﻧﻮﻣتــر را ﻣﻄابﻖ شــﻜﻞ ذﻳﻞ وﺻﻞ
ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2ﻣﻴﻠــﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ را بﻪ ﻛﻮاﻳــﻞ ﻧزدﻳﻚ ﻧﻤاﻳﻴد،
چﻴزى را ﻛﻪ ﻣﻰبﻴﻨﻴد آن را بﻨﻮﻳسﻴد.
 .3ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ را از ﻛﻮاﻳﻞ دور ﻧﻤاﻳﻴد ،چﻴزى
را ﻛﻪ ﻣﻰبﻴﻨﻴد آن را ﻳادداشت ﻧﻤاﻳﻴد.
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ﮔﻠﻮاﻧﻮ ﻣتر حساس
ﺷکﻞ ()9-1

ﻧتﻴﺠﻪ

شــﻤا ﻣﺸاﻫده خﻮاﻫﻴد ﻛرد ﻛﻪ با ﻧزدﻳﻚ ﻳا دور ســاختﻦ ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ بﻪ ﻛﻮاﻳﻞ ،ﻋﻘربﺔ
ﮔﻠﻮاﻧﻮﻣتر اﻧحراف ﻣﻰﻧﻤاﻳد و اﻳﻦ ﻣﻮجﻮدﻳت جرﻳان برق را در ﻛﻮاﻳﻞ ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻪ
بﻪ سﻤت حرﻛت ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻧسبت بﻪ ﻛﻮاﻳﻞ ،در ﻛﻮاﻳﻞ جرﻳان برق تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ
حادثﻪ را اﻟﻘاى اﻟﻜتروﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ و جرﻳان تﻮﻟﻴد شده را جرﻳان برﻗﻰ اﻟﻘا شده ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
اﻳﻦﻛﻪ چﮕﻮﻧﻪ حرﻛت ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ ﻧســبت بﻪ ﻛﻮاﻳﻞ سبب تﻮﻟﻴد جرﻳان برﻗﻰ اﻟﻘا شده
ﻣﻰﮔردد ،آن را چﻨﻴﻦ تﻮﺿﻴح ﻣﻰدﻫﻴﻢ:
ﻧزدﻳﻚ ﻳا دور شــدن ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ بﻪ ﻛﻮاﻳﻞ سبب تﻐﻴﻴر ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ در ﻛﻮاﻳﻞ
ﻣﻰشﻮد.

جﻬت حرﻛت ﻣﻘﻨاﻃﻴس

ﺷکﻞ ()9-2

و بﻪ اﻳﻦ ســبب در ﻛﻮاﻳﻞ جرﻳان اﻟﻘاى برﻗﻰ بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد .از اﻳﻨجا ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ ﻛﻪ:
تﻐﻴﻴر ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ از ﻳﻚ حﻠﻘﺔ بســتﻪ ســبب اﻳجاد جرﻳان برﻗﻰ اﻟﻘا شده در حﻠﻘﻪ
ﻣﻰﮔردد.
برﻋﻼوة ﻃرﻳﻘﻪﻫاى ذﻛر شــدة ﻓﻮق ﻃرﻳﻘﻪﻫاى دﻳﮕرى ﻧﻴز وجﻮد دارﻧد ﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد تﻮســﻂ
آنﻫا جرﻳان برق در ﻛﻮاﻳﻞ تﻮﻟﻴد شﻮد.
اﮔر ﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻞ در بﻴﻦ ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ ﻣﻨﻈﻢ ﮔذاشتﻪ شــﻮد ،بﻌد شﻜﻞ ﻛﻮاﻳﻞ را تﻐﻴﻴر
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دﻫﻴﻢ ﻃﻮرىﻛﻪ ﻣساحت ﻛﻮاﻳﻞ تﻐﻴﻴر ﻧﻤاﻳد ،ﻣﺸاﻫده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ بﻪ سبب اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﻛﻮاﻳﻞ
جرﻳان برق تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد .از اﻳﻦ جا ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ:
در بﻴﻦ ﻳﻚ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ بﻪ وسﻴﻠﺔ تﻐﻴﻴر ﻣساحت ﻳﻚ حﻠﻘﺔ بستﻪ ﻧﻴز ،در حﻠﻘﻪ جرﻳان
اﻟﻘاﻳﻰ بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد.

شﻜﻞ ( )9-3جرﻳان برق اﻟﻘا شده بﻪ اساس
تﻐﻴﻴر ﻣساحت حﻠﻘﻪ در ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ.

 :9-2ﻗوة مﺤرﻛﺔ برﻗﻰ ﺟرﻳان اﻟقاﻳﻰ
شﻤا دﻳدﻳد زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ بﻪ حﻠﻘﻪ ﻧزدﻳﻚ آورده ﻣﻰشﻮد ﻳا از حﻠﻘﻪ دور ﻣﻰﮔردد،
در حﻠﻘﻪ جرﻳان برق تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ جرﻳان بﻪ وسﻴﻠﺔ  emfاﻟﻘاﻳﻰ تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد .از
اﻳﻦ تجربﻪ آشﻜار ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ با ﻧزدﻳﻚ ﻛردن و دورساختﻦ ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ از حﻠﻘﻪ و
ﻫﻢچﻨان در ﺻﻮرت تﻐﻴﻴر ساﻳز حﻠﻘﻪ ،شدت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد و در ﻧتﻴجﺔ
اﻳﻦ تﻐﻴﻴر  emfدر سرﻛت تﻮﻟﻴد ﻣﻰﮔردد .ﻳﻚ ﻃرﻳﻘﺔ پﻴﺸبﻴﻨﻰ تﻮﻟﻴد جرﻳان در حاﻟت داده
شده اﻳﻦ است ﻛﻪ باﻳد ﻣﻼحﻈﻪ ﮔردد چﻘدر خﻄﻮط ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ تﻮسﻂ حﻠﻘﻪ ﻗﻄﻊ
ﻣﻰﮔردد .ﻃﻮر ﻣثال ،حرﻛت سرﻛت در بﻴﻦ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ سبب ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ تﻌداد
خﻄﻮط در حﻠﻘﻪ تﻐﻴﻴر ﻧﻤاﻳد.
با تﻐﻴﻴر دادن ساﻳز حﻠﻘﺔ سرﻛت ﻳا بﻪ سبب دوران حﻠﻘﻪ ،تﻌداد خﻄﻮط ساحﻪﻳﻰ ﻛﻪ از حﻠﻘﻪ
ﻋبﻮر ﻣﻰﻛﻨﻨد تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،و اﻳﻦ سبب تﻐﻴﻴر شدت ﻳا جﻬت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻣﻰشﻮد.
چﻮن ﻋبﻮر خﻄﻮط ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ از ﻣساحت ﻳﻚ حﻠﻘﺔﻫادى ﻋبارت از ﻓﻠﻜس ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
است ،پس از تجارب ﻓﻮق ﮔﻔتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ در ﻧتﻴجﺔ تﻐﻴﻴر ﻓﻠﻜس ﻧﻈر بﻪ زﻣان از حﻠﻘﻪ ،ﻗﻮة
ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ (  ) emfتﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ بﻪ ﻧام ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ  emfاﻟﻘا شده ﻳاد ﻣﻰﮔردد.
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براى ﻣحاسبﺔ  emfاﻟﻘا شده باﻳد از ﻗاﻧﻮن اﻧدﻛﺸﻦ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻓارادى استﻔاده ﻧﻤاﻳﻴد .براى
ﻳﻚ حﻠﻘﺔ سرﻛت ،اﻳﻦ ﻗاﻧﻮن ﻃﻮر ذﻳﻞ بﻴان ﻣﻰشﻮد:
M

t

ﻓﻠﻜس ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ

= emf

را ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻃﻮر ذﻳﻞ ﻧﻴز بﻨﻮﻳسﻴﻢ:

M

= AB cos

M

اﻳﻦ رابﻄــﻪ بﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ تﻐﻴﻴر شــدت
ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ  ،Bﻣســاحت حﻠﻘﺔ  Aو
زاوﻳــﻪ ﻧﻈربﻪ زﻣان ) emf ( ،اﻟﻘا شــده را
تﻮﻟﻴــد ﻣﻰﻛﻨد و حد  B cosﻣرﻛبﺔ ﻋﻤﻮدى
ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ را باﻻى ﻣستﻮى حﻠﻘﻪ
ﻧﺸــان ﻣﻰدﻫد .زاوﻳﺔ ﻋبــارت از زاوﻳﻪ بﻴﻦ
ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ و ﻋﻤﻮد باﻻى ﻣستﻮى
حﻠﻘﻪ ﻣﻰباشــد؛ چﻨاﻧﻜﻪ در شﻜﻞ ﻧﺸان داده
شده است:
= emf

M

t

ﻓﻠﻜس ﻣﻘﻨاﻃﻴس
ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ= AB cos :
M

را چﻨﻴﻦ ﻧﻮشتﻪ ﻛرده

شﻜﻞ ( )9-4زاوﻳﻪ بﻴﻦ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ و ﻋﻤﻮد
باﻻى ﻣستﻮى حﻠﻘﻪ با شدت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ

M

باﻻى ﻣستﻮى حﻠﻘﻪ ﻣساوى ﻣﻰباشد.

ﻋﻼﻣت ﻣﻨﻔﻰ ﻧﺸــان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ اﻟﻘا شده ،ﻣخاﻟﻒ تﻐﻴﻴر ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
تﻄبﻴﻖ شده است .اﮔر تﻌداد حﻠﻘﻪﻫاى پﻴچﻴده شده  Nباشد emf ،اﻟﻘا شدة وسﻄﻰ بﻪ ﻃﻮر ساده،
 Nبرابر  emfاﻟﻘا شــده است ﻛﻪ براى ﻳﻚ حﻠﻘﻪ ﻣﻰباشد؛ بﻨابر اﻳﻦ شﻜﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰﻗاﻧﻮن اﻧدﻛﺸﻦ
ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻓارادى ﻋبارت است از:

M

t

 ، emf = Nدر اﻳﻦ جا  Nتﻌداد حﻠﻘﻪﻫا است.

ﮔﻔتﻨﻰ است ﻛﻪ واحد ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ در سﻴستﻢ  SIتسﻼ ( )Tاست ﻛﻪ با  1 Nﻣساوى
A m
V
S
ﻣﻰباشــد؛ چﻮن  N = V A s / mاست ،پس ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ تســﻼ را با واحد ﻣﻌادل  2ﻧﻴز
m

ﻧﺸان دﻫﻴﻢ.
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 :9-3اﻟقاى خودى ()Self Induction
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻘا براى ﻛدام )  (emfﻫا و جرﻳانﻫا بﻪ ﻛار برده ﻣﻰشﻮد؟
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻘا براى  emfﻫا و جرﻳانﻫاﻳﻰ بﻪ ﻛار برده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ تﻮسﻂ تﻐﻴﻴر ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
تﻮﻟﻴد شده باشﻨد .براى وﺿاحت اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،سرﻛتﻰ را در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ ﻛﻪ ﻣتﺸﻜﻞ از ﻳﻚ
سﻮﻳﭻ ،ﻳﻚ ﻣﻘاوﻣت و ﻳﻚ ﻣﻨبﻊ  emfباشد.
آﻳا با وﺻﻞ ﻛردن سﻮﻳﭻ ،جرﻳان ﻧاﮔﻬاﻧﻰ در سرﻛت بﻪ ﻗﻴﻤت اﻋﻈﻤﻰخﻮد ﻣﻰرسد؟
زﻣاﻧــﻰ ﻛﻪ وﺻﻞ ﮔردد جرﻳان از ﺻﻔــر اﻟﻰ ﻗﻴﻤت اﻋﻈﻤﻰاش ) ( Rبﻪ ﻃﻮر ﻧاﮔﻬاﻧﻰ جﻬش
ﻧﻤﻰﻛﻨد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻗاﻧﻮن اﻧدﻛﺸﻦ ﻓارادى ﻃﻮر ذﻳﻞ بﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳد:
زﻣاﻧﻰﻛﻪ جرﻳان برق ﻧﻈر بﻪ وﻗت تزاﻳد ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،از بﻴﻦ حﻠﻘﺔ سرﻛت ،ﻓﻠﻜس ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻧﻴز
بﻪ ســبب اﻳﻦ جرﻳان ﻧﻈربﻪ وﻗت تزاﻳد ﻣﻰﻛﻨد .اﻳﻦ ﻓﻠﻜس زﻳاد شــﻮﻧده در سرﻛت ﻳﻚ emf

اﻟﻘا شــده را تﻮﻟﻴد ﻣﻰﻛﻨد  emfاﻟﻘا شــده داراى جﻬتﻰ ﻣﻰباشــد ﻛﻪ در حﻠﻘﻪ جرﻳان تﻮﻟﻴد
ﻧﻤاﻳد تا ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻧاشﻰ از آن ﻣخاﻟﻒ تﻐﻴﻴر ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ اﺻﻠﻰ باشد .بﻨابر اﻳﻦ
 emfاﻟﻘا شــده داراى جﻬت ﻣخاﻟﻒ  emfبترى ﻣﻰباشد .اﻳﻦ حاﻟت بﻪ ﻧسبت تزاﻳد ﻟحﻈﻮى
جرﻳان برق اﻟﻰ ﻗﻴﻤت ﻧﻬاﻳﻰ حاﻟت تﻌادل آن بﻴﺸــتر تزاﻳد تدرﻳجﻰ آن را ﻧﺸــان ﻣﻰدﻫد .بﻪ
اﻳﻦ سبب است ﻛﻪ جﻬت  emfاﻟﻘا شده بﻪ ﻧام  emfﻣﻌﻜﻮس ﻧﻴز ﻳاد ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ اثر بﻪ ﻧام
اﻧدﻛﺸﻦ خﻮدى ﻳاد ﻣﻰشﻮد ،زﻳرا ﻓﻠﻜس در سرﻛت تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد و در ﻧتﻴجﻪ  emfاﻟﻘا شده
بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد ﻛﻪ خﻮد ســرﻛت آنرا تﻮﻟﻴد ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ
تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد ،بﻪ ﻧام  emfاﻟﻘا شده ﻳاد ﻣﻰﮔردد.

223

1

ﻛﻪ در اﻳﻦ حاﻟت

فﻌاﻟﻴت

با اجراى ﻓﻌاﻟﻴت ذﻳﻞ با ﻃرﻳﻘﺔ دﻳﮕرى تﻮﻟﻴد جرﻳان برق اﻟﻘا شده آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳﻢ.
ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ را در ﻧزدﻳﻚ ﻳﻚ حﻠﻘﻪ بﮕذارﻳد .بدون اﻳﻦﻛﻪ ﻓاﺻﻠﺔ ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ از
حﻠﻘﻪ تﻐﻴﻴر ﻧﻤاﻳد ،حﻠﻘﻪ را دور بدﻫﻴد .چﻴزى را ﻛﻪ در ﮔﻠﻮاﻧﻮﻣتر ﻣﺸــاﻫده ﻣﻰﻛﻨﻴد آن
را ﻳادداشــت ﻧﻤاﻳﻴد .شﻤا خﻮاﻫﻴد دﻳد ﻛﻪ با اﻧجام اﻳﻦ ﻛار ،ﮔﻠﻮاﻧﻮﻣتر ﻳﻚ جرﻳان برق را
ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد .ﻋﻠت آن اﻳﻦ است ﻛﻪ با دور دادن حﻠﻘﻪ در بﻴﻦ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻣﻄابﻖ
شﻜﻞ ( )9-5شدت ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ و ﻣساحت حﻠﻘﻪ تﻐﻴﻴر ﻧﻤﻰﻛﻨد ،بﻠﻜﻪ زاوﻳﻪ بﻴﻦ
ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ و ﻣساحت تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد .از اﻳﻦ ﻓﻌاﻟﻴت ﻧﻴز ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ:
تﻐﻴﻴر زاوﻳﻪ بﻴﻦ حﻠﻘﻪ و ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻧﻴز ﻋاﻣﻞ اﻳجاد جرﻳان اﻟﻘا شده ﻣﻰﮔردد.
ﻃرق اﻳجاد جرﻳان اﻟﻘا شده در ﻳﻚ حﻠﻘﻪ ﻃﻮر ذﻳﻞ خﻼﺻﻪ ﻣﻰشﻮد:

شﻜﻞ ( )9-5در زﻣان دوران حﻠﻘﻪ در ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
زاوﻳﻪ بﻴﻦ ﻣساحت حﻠﻘﻪ و ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
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ﻣﺸــاﻫده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻳا تﻐﻴﻴر ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ در حﻠﻘﻪ ،تﻐﻴﻴر ﻣساحت حﻠﻘﻪ و ﻳا با تﻐﻴﻴر
زاوﻳﻪ بﻴﻦ ﻣساحت و جﻬت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ،در ﻛﻮاﻳﻞ جرﻳان برق تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد.
حال ﻛﻤﻴتﻰ را تﻌرﻳﻒ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ســﻪ ﻛﻤﻴت ﻧامبرده در آن شــاﻣﻞ باشد و آن ﻋبارت
از ﻓﻠﻜس ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻣﻰباشد.
فﻠﻜسﻰ مقﻨاﻃﻴسﻰ
ﻓرض ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ با ﻣســاحت  Aﻳﻚ حﻠﻘﻪ ﻣﻄابﻖ شــﻜﻞ ذﻳﻞ در ســاحﺔ ﻣﻨﻈﻢ  Bﻗرار دارد.
ﻓﻠﻜس ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ ﻛﻪ از اﻳﻦ ســﻄح ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻃﻮر ذﻳﻞ تﻌرﻳﻒ و تﻮسﻂ ﻧﺸــان داده
ﻣﻰشﻮد.
= BA cos

در رابﻄﺔ ﻓﻮق زاوﻳﻪ بﻴﻦ جﻬت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ  Bو خﻂ ﻋﻤﻮد باﻻى سﻄح حﻠﻘﻪ ﻣﻰباشد.
در سﻴســتﻢ  SIواحد ﻓﻠﻜس ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ وﻳبر ( )Wbاســت .از ﻣﻌادﻟﺔ ﻓﻮق ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰشﻮد
ﻛﻪ:
1Wb = 1T ×1m 2

شﻜﻞ ( )9-6در ﻳﻚ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻣﻨﻈﻢ  Bحﻠﻘﻪ
و ﻋﻤﻮد  Nباﻻى سﻄح حﻠﻘﻪ و

زاوﻳﻪ بﻴﻦ ﻋﻤﻮد  Nو

ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ است.

مﺜال
اﻟﻒ) ﻓﻠﻜس ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ را از بﻴﻦ سﻄح حﻠﻘﺔ ﻣستﻄﻴﻞ شﻜﻠﻰﻛﻪ داراى ابﻌاد 20cm × 30cm
باشد در حاﻟﻰ درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ ﻋﻤﻮد باﻻى سﻄح آن با ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ  100ﮔﻮس ،زاوﻳﺔ
 60oرا تﺸﻜﻴﻞ بدﻫد.

ﺷکﻞ ()9-7
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ب) اﮔــر اﻳــﻦ حﻠﻘﻪ را ﻃﻮرى دور بدﻫﻴﻢ ﻛﻪ زاوﻳﻪ بﻴﻦ خﻂ ﻋﻤﻮد باﻻى آن و خﻄﻮط ســاحﺔ
ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ از  60oبﻪ  30oﻛاﻫش ﻳابد ،تﻐﻴﻴر ﻓﻠﻜس ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣل
اﻟــﻒ) ﻣﻄابﻖ شــﻜﻞ ،خﻂ  ONرا باﻻى ســﻄح ﻃﻮر ﻋﻤﻮد رســﻢ ﻧﻤاﻳﻴد .زاوﻳﻪ بﻴﻦ ســاحﺔ
ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ و خﻂ  60o ،ONاست ،بﻨابرﻳﻦ دارﻳﻢ ﻛﻪ:
A = 30 × 20 = 600cm 2 = 6 × 10 2 m 2
B = 100G = 10 2 T
= BA cos = 10 2 × 6 ×10 2 cos 60o
= 3 ×10 4 Wb

ب) در وﺿﻌﻴت جدﻳد دارﻳﻢ ﻛﻪ:
= 30o
= 10 2 × 6,0 × 10 2 cos 30o

= BA cos

= 5.2 ×10 4 Wb

تﻐﻴﻴر ﻓﻠﻜس بﻪ سبب اﻳﻦ دوران ﻋبارت است از:
3 ×10 2 = 2.2 ×10 4 Wb

4

= 5.2 ×10

=

فﻌاﻟﻴت

ﻫدف :ﻣﻄاﻟﻌﺔ تﻐﻴﻴر جرﻳان در ﻳﻚ سرﻛت و ترسﻴﻢ ﮔراف آن.
ﻣـﻮاد ﻣﻮرد ضرورت :ﻳﻚ چراغ  12وﻟت ،بترى ،رﻳﻮســتات (ﻣﻘاوﻣت ﻣتﻐﻴﻴر) ،ســﻮﻳﭻ،
ﻟﻴﻦﻫاى ارتباﻃﻰ ،ﻛﻮاﻳﻞ (داراى  200ﻳا  400حﻠﻘﻪ باشد) ،ﻫستﺔ آﻫﻨﻰ
ﻃزراﻟﻌﻤل

 .1سرﻛت را ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ ذﻳﻞ وﺻﻞ ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2رﻳﻮستات را ﻃﻮرى تﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ چراغ ﻃﻮر ﺿﻌﻴﻒ روشﻦ ﮔردد.
 .3ســﻮﻳﭻ را ﻧاﮔﻬاﻧﻰ ﻗﻄﻊ ﻧﻤاﻳﻴد و ﻣﺸــاﻫدات خﻮﻳش را با ﮔروه خﻮد تحت بحث ﻗرار
داده و بﻌد با ﻫﻢ ﺻﻨﻔان خﻮد آن را شرﻳﻚ سازﻳد.
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ﻧﺘﻴﺠﻪ :چﻨاﻧﻜﻪ ﻣﻰداﻧﻴد ﻛﻪ تﻐﻴﻴر جرﻳان در ﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻞ سبب تﻮﻟﻴد ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ در ﻛﻮاﻳﻞ
ﻣﻰﮔردد .تﻮﻟﻴد ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ سبب ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ جرﻳان بﻪ سرﻋت بﻪ ﻗﻴﻤت ﻧﻬاﻳﻰ خﻮد
ﻧرسد .بﻪ ﻃﻮر ﻣثال سرﻛت ) (9-9را در ﻧﻈر بﮕﻴرﻳد ﻛﻪ در آن ﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻞ با حﻠﻘﻪﻫاى ﻧسبتاً
بﻴﺸترى بﻪ اﻧجامﻫاى ﻳﻚ بترى وﺻﻞ ﮔردﻳده است.
زﻣاﻧﻰﻛﻪ سﻮﻳﭻ را وﺻﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ جرﻳان بﻪ ﻃﻮر ﻧاﮔﻬاﻧﻰ بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه ﻧﻤﻰرسد ﻛﻪ از ﻗاﻧﻮن
اوم )  ( I = Vبدست ﻣﻰآﻳد .ازﻳﻦ جا ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در حﻴﻦ وﺻﻞ سﻮﻳﭻ ،جرﻳان با تزاﻳد
R
آﻏاز ﻣﻰﻧﻤاﻳد و ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ خﻮد در ﻣﻘابﻞ ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ بترى اﻟﻘا ﻣﻰﮔردد .در
ﻧتﻴجﻪ جرﻳان در سرﻛت از حاﻟتﻰ ﻛﻮچﻜتر ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻛﻮاﻳﻞ در سرﻛت ﻧباشد ،ﻳﻌﻨﻰ جرﻳان
از آن اﻧدازه ﻛﻮچﻜتر است ﻛﻪ از رابﻄﺔ  I = Vحاﺻﻞ ﻣﻰشﻮد .با ﮔذشت زﻣان و با ﻧزدﻳﻚ
R
شدن جرﻳان بﻪ ﻗﻴﻤت  Iچﮕﻮﻧﻪﮔﻰ تﻐﻴﻴر جرﻳان بﻄﻰ ﻣﻰﮔردد .چﻮن جرﻳان برابر بﻪ ﻗﻴﻤت
 Iﮔردﻳد بﻌد از اﻳﻦ جرﻳان تﻐﻴﻴر ﻧﻜرده و ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ ﺻﻔر ﻣﻰشﻮد.
)I (A
شﻜﻞ ( )9-9در سرﻛتﻰ
1.0

ﻛﻪ شاﻣﻞ ﻛﻮاﻳﻞ است اثر
ﻛﻮاﻳﻞ باﻻى:

0.8

 )aﻣﻘاوﻣت  Rﻛﻮاﻳﻞ.

V
R

 )bچﮕﻮﻧﮕــﻰ تﻐﻴﻴــر

=I

0.6

جرﻳــان در حﻴﻦ وﺻﻞ

0.4

ﻛردن سﻮﻳﭻ.

0.2

) t (×10 6 s

) (a
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)(b

 :9-4سرﻛتﻫاى RL
ســرﻛتﻰ را در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ ﻛﻪ شــاﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﻘاوﻣت و ﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻞ باشــد؛ چﻨاﻧﻜﻪ در شــﻜﻞ
( )9-10ﻧﺸان داده شده است .بﻪ اساس دﻳاﮔرام ﻓاز ﻛﻪ در شﻜﻞ ( )9-10رسﻢ ﮔردﻳده است،
وﻟتﻴج اﻧجامﻫاى ﻣﻘاوﻣت با جرﻳان ﻫﻢ ﻓاز ﻣﻰباشد و وﻟتﻴج اﻧجامﻫاى ﻛﻮاﻳﻞ با جرﻳان بﻪ اﻧدازة
زاوﻳﺔ  90oتﻔاوت ﻓاز دارد .وﻟتﻴج ﻣجﻤﻮﻋﻰ ﻋبارت از حاﺻﻞ جﻤﻊ وﻛتﻮرى اﻳﻦ ﻓازﻫا ﻣﻰباشد.
ﻣﻘدار وﻟتﻴج ﻣجﻤﻮﻋﻰ ﻋبارت است از:
Vmax = ( I max R) 2 + ( I max X L ) 2
2

= I max R 2 + X L = I max Z
ﺷکﻞ ()9-10

اﻓادهﻳﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ حاﻟت اﻣپﻴدﻧس را تﻌرﻳﻒ ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻋبارت است از:
2

z = R 2 + X L = R 2 + ( L) 2
Vmax = I max Z

واحد اﻣپﻴدﻧس اوم است.
براى سرﻛت  RLﻓﻜتﻮر ﻃاﻗت را ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ چﻨﻴﻦ بﻨﻮﻳسﻴﻢ:
R
R 2 + ( L) 2

R
=
Z

= cos

I max R
I max

I max X L

ﺷکﻞ ()9-11

مﺜال
ﻛﻮاﻳﻠﻰ بــا اﻧدﻛتﻴﻮﻳتﻰ ( 0.38Hﻫﻨرى) =  Lو ﻳﻚ ﻣﻘاوﻣت  225بــا جﻨراتﻮر  acﻛﻪ داراى
وﻟتﻴج  rmsبرابر بﻪ  ، 30.0vو ﻓرﻳﻜﻮﻧسﻰ  60.0 Hzﻣﻰباشد ،ﻃﻮر ﻣسﻠسﻞ وﺻﻞ ﮔردﻳده است.
 )aﻗﻴﻤــت  rmsجرﻳــان را در ســرﻛت درﻳاﻓت
ﻧﻤاﻳﻴد.
 )bﻗﻴﻤــت  rmsوﻟﻴتــج را در اﻧجامﻫاى ﻣﻘاوﻣت
درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
 )cﻗﻴﻤت  rmsوﻟتﻴــج را در اﻧجامﻫاى ﻛﻮاﻳﻞ در
ﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺷکﻞ ()9-12
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شﻜﻞ ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻳﻚ جﻨراتﻮر  acبا ﻓرﻳﻜﻮﻧسﻰ  60.0 Hzبﻪ ﺻﻮرت ﻣسﻠسﻞ با ﻣﻘاوﻣت
 22.5و ﻛﻮاﻳﻞ بﻪ اﻧدﻛتﻴﻮﻳتﻰ  0.38Hوﺻﻞ ﮔردﻳده است.
چﻮن در ﺻﻮرت اتﺼال ﻣسﻠسﻞ از ﻫر ﻋﻨﺼر سرﻛت ﻋﻴﻦ جرﻳان ﻋبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳد از اﻳﻦ جا rms
v
جرﻳان برق در سرﻛت ﻋبارت است ازI = rms :
z

rms

در اﻳﻦ جا اﻣپﻴدﻧس ﻋبارت است ازz = R + ( L) 2 :
2

وﻟتﻴج  rmsدر اﻧجامﻫاى ﻣﻘاوﻣت  vrmsR = I rms Rاست.
وﻟتﻴج  rmsدر اﻧجامﻫاى ﻛﻮاﻳﻞ  vrmsL = I rms Lﻣﻰباشد.
ﺣل
 )aﻧخست اﻣپﻴدﻧس سرﻛت را ﻣحاسبﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
z = R 2 + ( = 2 f L) 2

]
2

[

) = (225 ) 2 + 2 (60.0 s 1 ) (0.38 H
= 267

حال براى درﻳاﻓت جرﻳان  rmsاز  zاستﻔاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
vrms 30.0v
=
= 0.112 A
z
267

= I rms

 )bبا ﺿرب ﻛردن  Rدر  I rmsوﻟتﻴج  rmsرا در اﻧجامﻫاى ﻣﻘاوﻣت درﻳاﻓت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
VrmsR = I rms R = (0.112 A) (225 ) = 25.2v

 )cبــا ﺿــرب ﻛردن رﻳﻜتﻨــس ﻛﻮاﻳــﻞ در  I rmsو ﻟتﻴــج  rmsرا در اﻧجامﻫــاى ﻛﻮاﻳﻞ حاﺻﻞ
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
vrmsL = I rms X 2 = I rms L
vrms = (0.112 A)2 (60.0 s 1 ) (0.38 H ) = 16.0v

 :9-5اﻧرژى ذخﻴره ﺷده در ﻛواﻳل
ﻫر ﮔاه در اﻧجامﻫاى ﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻞ تﻔاوت پﻮتاﻧسﻴﻞ تﻄبﻴﻖ ﮔردد ،از ﻃرف ﻣﻨبﻊ بﻪ ﻛﻮاﻳﻞ اﻧرژى
داده ﻣﻰشــﻮد .ﻳﻚ ﻗســﻤت اﻳﻦ اﻧرژى در ﻣﻘاوﻣت Rﻛﻪ با ﻫر سﻴﻢ ﻣﻰباشد ،ﺿاﻳﻊ ﻣﻰﮔردد
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و ﻗســﻤت با ﻗﻴﻤاﻧدة آن در ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻛﻮاﻳﻞ ذخﻴره ﻣﻰشــﻮد ﻛﻪ تﻮسﻂ رابﻄﺔ ذﻳﻞ
حاﺻﻞ ﻣﻰﮔردد.
1 2
LI

2

=U

اﻳﻦ اﻧرژى در ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ ﻛﻪ بﻪ ســبب ﻋبﻮر جرﻳان از ﻛﻮاﻳﻞ تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد ،ذخﻴره
ﻣﻰﮔردد.
مﺜال :ﻛﻮاﻳﻠﻰ را ﻛﻪ داراى ﺿرﻳب اﻧدﻛتﻴﻮﻳتﻰ  0.4Hو ﻣﻘاوﻣت  100ﻣﻰباشد در ﻧﻈر
بﮕﻴرﻳد .ﻛﻮاﻳﻞ با بترى  6vوﺻﻞ ﮔردﻳده است .ﻣﻘدار اﻧرژى ذخﻴره شده را در ﻛﻮاﻳﻞ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﻤاﻳﻴد.
ﺣل:

بﻌد از اﻳﻦﻛﻪ جرﻳان در سرﻛت بﻪ ﻗﻴﻤت ﻧﻬاﻳﻰ خﻮد برسد دارﻳﻢ ﻛﻪ:
v
6
=
= 0.06 Amp
R 100

=I

با استﻔاده از رابﻄﺔ ( )4ﻓﻮق ،اﻧرژى ذخﻴره شده در ﻛﻮاﻳﻞ ﻋبارت است از:
1 2
LI
2

=U

1
(0.4) (0.06) 2 = 7.2 ×10 4 Joul
2

=

 :9-6سرﻛت RC
ﻳﻚ ســرﻛت  acرا در ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻄابﻖ شــﻜﻞ ( )9-13شاﻣﻞ ﻳﻚ خازن با ﻇرﻓﻴت C
و ﻳﻚ ﻣﻘاوﻣت  Rباشد.
چﻨاﻧﻜﻪ در دﻳاﮔرام ﻓازى ( )9-13رسﻢ ﮔردﻳده است ،وﻟتﻴج اﻧجامﻫاى خازن با جرﻳان بﻪ اﻧدازة
زاوﻳﺔ  90oتﻔاوت ﻓاز دارد ،ﻃﻮرىﻛﻪ وﻟتﻴج ﻣجﻤﻮﻋﻰ ﻧسبت بﻪ جرﻳان تاخﻴر ﻓاز دارد.
وﻟتﻴج ﻣجﻤﻮﻋﻰ سرﻛت ﻋبارت از حاﺻﻞ جﻤﻊ وﻛتﻮرى اﻳﻦ ﻓازﻫا ﻣﻰباشد.
ﻣﻘدار وﻟتﻴج ﻣجﻤﻮﻋﻰ ﻋبارت است از:
Vmax = ( I max R ) 2 + ( I max Xc) 2
= I max R 2 + Xc 2 = I max Z

اﻓادهﻳــﻰ ﻛــﻪ در اﻳــﻦ حاﻟــت اﻣپﻴدﻧــس را تﻌرﻳــﻒ ﻣﻰﻧﻤاﻳــد ﻋبــارت اســت از:
1 2
)
c

( Z = R 2 + xc 2 = R 2 +
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I max R
I max

= Vma
x
Imax Z

X

C

ax

Im
ﺷکﻞ ()9-13

ﻓﻜتﻮر ﻃاﻗت ﻣتﻮسﻂ را براى سرﻛت  RCﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ چﻨﻴﻦ بﻨﻮﻳسﻴﻢ:
Pav = I rms Vrms cos
و درﺻﻮرت جرﻳان و خازن:
R
1 2
)
c

( R2 +

R
=
Z

= cos

در سرﻛت جرﻳان و وﻟتاژ cos = 0 :بﻮده و با وﺿﻊ
ﻗﻴﻤت آن در رابﻄﻪPav = I rms Vrms × 0 = 0 :
ﻳﻌﻨﻰ  Pav = 0بﻪ دست ﻣﻰآﻳد.

 :9-7سرﻛتﻫاى LC
ســاده ترﻳﻦ ســرﻛتﻰ ﻛﻪ بدون جﻨراتﻮر ،ﻳﻚ جرﻳان برﻗﻰ ﻧﻮساﻧﻰ را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻋبارت از
ســرﻛت  LCاست ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ سرﻛتﻰ است ﻛﻪ بدون ﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻞ و ﻳﻚ خازن چﻴزى دﻳﮕرى
ﻧــدارد؛ ﻃﻮر ﻣثــال ﻓرض ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ در  t = 0ﻳﻚ خازن چــارج دار با ﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻠﻰ وﺻﻞ
ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻟحﻈﻪ در ســرﻛت جرﻳان برق وجﻮد ﻧدارد؛ چﻨاﻧﻜﻪ در شــﻜﻞ ()9-14a
Q
ﻧﺸان داده شده است؛ چﻮن خازن چارجدار است و داراى وﻟتﻴج =  vﻣﻰباشد؛ بﻨابراﻳﻦ سبب
c
جارى شــدن جرﻳان در سرﻛت ﻣﻰشﻮد ،چﻨانچﻪ در شﻜﻞ ( )9-14bﻧﺸان داده شده است.
خازن بﻪ ســرﻋت از چارج خاﻟﻰ ﻣﻰﮔردد و وﻟتﻴج آن بﻪ ﺻﻔر سﻘﻮط ﻣﻰﻛﻨد؛ وﻟﻰ جرﻳان در
سرﻛت جارى خﻮاﻫد بﻮد؛ زﻳرا ﻛﻮاﻳﻞ جرﻳان را در سرﻛت حﻔﻆ ﻣﻰﻧﻤاﻳد .در حﻘﻴﻘت ،جرﻳان
برق تا زﻣاﻧﻰ جارى باﻗﻰ ﻣﻰﻣاﻧد ﻛﻪ خازن بﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﻤﻞ در جﻬت ﻣخاﻟﻒ بﻪ خاﻃر تﻮﻗﻒ
جرﻳان ،چارج ﮔردد ،چﻨانچﻪ در شﻜﻞ ( )9-14cﻧﺸان داده شده است .در اﻳﻦ وﻗت جرﻳان
برق واپس بﻪ ﻣسﻴرى جارى ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ از آن آﻣده است و حﻮادث ﻣﺸابﻪ تﻜرار ﻣﻰﮔردﻧد،
ﻛﻪ ســبب اﻫتزازات ﻣتﻮاتر جرﻳان ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ اﻫتزازات دوام ﻣﻰﻛﻨد زﻳرا ﻧﻪ ﻛﻮاﻳﻞ و ﻧﻪ ﻫﻢ
خازن اﻧرژى را ﺿاﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨد .اﻳﻦ حاﻟت بﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺸابﻪ بﻪ حاﻟتﻰ است ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛتﻠﻪ
تﻮســﻂ ﻳﻚ ﻓﻨر در ﻣحﻴﻄﻰ اﻫتزاز ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ در آﻧجا اﺻﻄــﻜاك وجﻮد ﻧدارد ،چﻨانچﻪ در
شــﻜﻞ ( )9-14ﻧﺸان داده شده است .در  t = 0خازن باﻻى ﻟﻮحﻪﻫاى خﻮد داراى چارج Q
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2

ﻣﻰباشــد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻪ خازن بﻪ اﻧدازة  U c = Qذخﻴرة اﻧرژى دارد .اﻳﻦ حاﻟت ﻣﺸابﻪ بﻪ حاﻟتﻰ
2C
اســت ﻛﻪ ﻓﻨر بﻪ اﻧدازة ﻓاﺻﻠﺔ  xﻣﻨﻘبﺾ ﮔردﻳده و بﻪ اﻧدازة  U = 1 k x 2اﻧرژى پﻮتاﻧســﻴﻞ
2
را ذخﻴره ﻣﻰﻧﻤاﻳد .بﻌد از ﻣدتﻰ چارج خازن ﺻﻔر ﻣﻰشــﻮد؛ بﻨابراﻳﻦ داراى اﻧرژى ﻧﻤﻰباشــد.
ﻣﮕــر اﻳﻦ اﻧرژى ﺿاﻳﻊ ﻧﻤﻰﮔردد ،بﻠﻜﻪ حال اﻳﻦ اﻧرژى در ﻛﻮاﻳﻞ ﻣﻰباشــد ،چﻴزى ﻛﻪ جرﻳان
برق  Iرا اﻧتﻘال ﻣﻰدﻫد و اﻧرژى  U L = 1 LI 2 = U cرا ذخﻴره ﻣﻰﻛﻨد .اﻳﻦ حاﻟت در سﻴستﻢ
2
ﻛتﻠــﻪ – ﻓﻨر ﻣﻄابﻘت بﻪ وﺿﻌﻴتﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ ﻓﻨر در حاﻟت تﻌادل واﻗﻊ باشــد .در اﻳﻦ وﻗت
اﻧرژى ﻣجﻤﻮﻋﻰ سﻴســتﻢ ﻋبارت از اﻧرژى حرﻛﻰ ﻛتﻠﻪ )  ( K E = 1 mv 2 = Uﻣﻲباشد و در ﻓﻨر
2
اﻧرژى ذخﻴره شده وجﻮد ﻧدارد.
خﻄﻮط ساحﻰ

) (a

)(b
جرﻳان اﻋﻈﻤﻰ
ﺷکﻞ ()9-14

چــﻮن جرﻳان برق اداﻣــﻪ دارد ،اﻳﻦ جرﻳان خازن را با ﻗﻄبﻴت ﻣخاﻟﻒ تا زﻣاﻧﻰ چارج ﻣﻰﻛﻨد
ﻛﻪ اﻧدازة چارج آن بﻪ  Qو ذخﻴرة اﻧرژى آن بﻪ UCحاﻟتﻰ برسد ﻛﻪ در حاﻟت داشتﻦ ﻇرﻓﻴت
بزرگ بﻮده .در سﻴســتﻢ ﻛتﻠﻪ – ﻓﻨر اﻳﻦ حاﻟت بﻪ ﻫﻤان حاﻟت ﻓﻨر ﻣﻄابﻘت ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ بﻪ
اﻧدازة ﻣﺸابﻪ  xاﻧبساط ﻛرده باشد ﻛﻪ تﻤام اﻧرژى ابتداﻳﻰ را بﻪ شﻜﻞ اﻧرژى پﻮتاﻧسﻴﻞ دوباره
ذخﻴره ﻣﻰﻛﻨد؛ بﻨابراﻳﻦ ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ بﻴﻦ خازن ،ﻓﻨر ،ﻛﻮاﻳﻞ و ﻛتﻠﻪ شــباﻫت ﻧزدﻳﻚ وجﻮد
دارد .برﻋﻼوة چارج خازن با اﻧبســاط ﻓﻨر و جرﻳان در ﻛﻮاﻳﻞ با سرﻋت ﻛتﻠﻪ شباﻫت دارد .بﻪ
ﻃﻮر ﻣثال اﻧرژى ذخﻴره شده در ﻛﻮاﻳﻞ )  ( 1 LI 2با اﻧرژى حرﻛﻰ ﻛتﻠﻪ )  ( 1 mv 2ﻣﻄابﻘت دارد.
2

2

2
از ﻣﻘاﻳســﺔ اﻧرژى پﻮتاﻧســﻴﻠﻰ ﻓﻨر )  ( 1 kx 2و اﻧرژى ذخﻴره شده در خازن )  ( Qﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ
2c

2
ســﻔتﻰ ﻓﻨر ﻣﺸابﻪ  1اســت .از اﻳﻦ جا ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ خازن با داشتﻦ ﻇرﻓﻴت بزرگ
c

( )cﻣﻰتﻮاﻧــد ﻣﻘدار زﻳادي چــارج را ذخﻴره ﻧﻤاﻳد؛ چﻨاﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﻓﻨر با داشــتﻦ (ثابت ﻗﻮهﻳﻰ
ﻛﻮچﻚ) ﻣﻰتﻮاﻧد با آساﻧﻰ اﻧبساط ﻧﻤاﻳد ( اﮔر  cبزرگ باشد ،پس  k = 1ﻛﻮچﻚ است).
c
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در سﻴســتﻢ ﻛتﻠــﻪ – ﻓﻨر ،ﻓرﻳﻜﻮﻧســﻰ ﻃبﻴﻌــﻰ زاوﻳﻪﻳﻰ اﻫتــزاز از خﻮاص سﻴســتﻢ تﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻰﮔردد .ﻳﻌﻨﻰ:
k
m

=

در شــﻜﻞ ( )9-14ﻓرﻳﻜﻮﻧســﻰ ﻃبﻴﻌﻰ سرﻛت  LCرا ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ با در ﻧﻈر داشت اﻳﻦ درﻳاﻓت
ﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ وﻟتﻴج  rmsاﻧجامﻫاى خازن  cباﻳد ﻣســاوى بﻪ وﻟتﻴج  rmsاﻧجامﻫاى ﻛﻮاﻳﻞ باشد.
اﻳﻦ شرط را ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ چﻨﻴﻦ بﻨﻮﻳسﻴﻢ:
V
=V
rmsL

emsC

I rms X c = I rms X L

براى

درﻳاﻓت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ:

1
)= 2 f ...................(24 10
Lc

1
)) = I rms ( L
c

واحد آن در  s 1 ،SIاست.
اﮔر تبدﻻت ذﻳﻞ را بﻪ وجﻮد آورﻳﻢ L
1
LC

=

( I rms

]ﻓرﻳﻜﻮﻧسﻰ ﻃبﻴﻌﻰ سرﻛت [LC

1
 mاو
c
k
=
=
m

 ، kﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ:

ﻣﺸابﻬت سﻴستﻢ ﻛتﻠﻪ -ﻓﻨر و سرﻛت  Lcدر جدول ذﻳﻞ ﻧﺸان داده شده است.
ﺟدول :مﺸابﻬت بﻴﻦ سﻴستﻢ ﻛتﻠﻪ – فﻨر و سرﻛت.LC
سرﻛت LC

سﻴستﻢ ﻛتﻠﻪ -فﻨر

ﻣﻮﻗعﻴﺖ x

x
سرعﺖ
t

چارج q

=v

ﻛتﻠﻪ m
ﺛابﺖ ﻗﻮه وى k
k
فرﻳﻜﻮﻧسﻰ ﻃﺒﻴعﻰ
=
m
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q
ﺟرﻳان برق
=I
t

اﻧدﻛتﻨﺲ L

1
ﻣعﻜﻮس ﻇرفﻴﺖ
c

فرﻳﻜﻮﻧسﻰ ﻃﺒﻴعﻰ 1
Lc

=

تﻤرﻳﻦ
ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻓرﻳﻜﻮﻧسﻰ ﻃبﻴﻌﻰ ﻳﻚ سرﻛت  LCرا با استﻴﺸﻦ رادﻳﻮﻳﻰ FM
وﺻﻞ ﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ ســﻜﻨال  88.5MHzرا پخش ﻣﻰﻧﻤاﻳد .اﮔر در اﻳﻦ ســرﻛت با
 1.5 Hzﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻞ بﻪﻛار برده شــده باشــد ،بﻪ ﻛــدام ﻇرﻓﻴت خازن ﺿرورت
ﻣﻰباشد.
1
= براى ﻇرﻓﻴت درﻳاﻓت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛﻪ:
ﺣل :از رابﻄﺔ
Lc

1
) (2 × 88.5 × 106 s 1 ) 2 (1.50 × 10 6 H
F

12

=

1
L

2

=c

= 2.16 × 10

 :9-8اﻟقاى متقاب 
ل
اﺻﻮل اساســﻰ اﻧدﻛﺸــﻦ اﻟﻜتروﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ ﻣرتبﺔ اول تﻮســﻂ ﻣﻴخاﻳﻞ ﻓارادى (Michael
 )Faradayتﺸــرﻳح شد .از آﻻت تجربﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺻﻮف اســتﻔاده ﻛرده است ،در شﻜﻞ ()9-15
ﻧﺸان داده شده است .اﻳﻦ آﻻت ﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻞ بﻮده ﻛﻪ با سﻮﻳﭻ وﺻﻞ ﮔردﻳده و ﻳﻚ بترى است
ﻛﻪ ﻋﻮض ﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻏرض تﻮﻟﻴد ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ بﻪﻛار برده شده است .اﻳﻦ ﻛﻮاﻳﻞ بﻪ ﻧام
ﻛﻮاﻳﻞ اوﻟﻰ ﻳاد ﻣﻰشــﻮد و ســرﻛت آن بﻪ ﻧام ســرﻛت اوﻟﻰ ﻳاد ﻣﻰﮔردد .ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
تﻮســﻂ خاﺻﻴت ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ حﻠﻘﺔ آﻫﻨﻰ ﻛﻪ در اﻃراف آن ﻛﻮاﻳﻞ اوﻟﻰ پﻴچاﻧﻴده شده است
ﻗــﻮى ﻣﻰﮔردد .ﻛﻮاﻳﻞ دوﻣﻰدر ﻃــرف دﻳﮕر حﻠﻘﺔ آﻫﻨﻰ پﻴچاﻧﻴده شــده و با ﻳﻚ ﮔﻠﻮاﻧﻮﻣتر
وﺻﻞ ﮔردﻳده است .زﻣاﻧﻰﻛﻪ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻛﻮاﻳﻞ اوﻟﻰ تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،ﻳﻚ ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ
برﻗﻰ )  (emfدر ﻛﻮاﻳﻞ دوم تﻮﻟﻴد ﻣﻰﮔردد .وﻗتﻰﻛﻪ سﻮﻳﭻ در ﻛﻮاﻳﻞ اول وﺻﻞ شﻮد ،ﻋﻘربﺔ
ﮔﻠﻮاﻧﻮﻣتر در سرﻛت دوم بﻪ ﻳﻚ جﻬت اﻧحراف ﻣﻰﻧﻤاﻳد و بﻌد بﻪ ﺻﻔر بر ﻣﻰﮔردد .زﻣاﻧﻰﻛﻪ
در سرﻛت اول جرﻳان برق ثابت باشد ﻋﻘربﺔ ﮔﻠﻮاﻧﻮﻣتر ﺻﻔر خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
پﻴﺸﮕﻮﻳﻰ ﻣﻘدار اﻳﻦ  emfبﻪ اساس ﻗاﻧﻮن اﻧدﻛﺸﻦ ﻓارادى ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻗاﻧﻮن
ﻓارادى را ﻃﻮرى بﻨﻮﻳســﻴﻢ ﻛﻪ  emfتﻮﻟﻴد شده در ﻛﻮاﻳﻞ اول ﻣتﻨاسب ﻳا تﻐﻴﻴر جرﻳان است.
اﻳﻦ ﻛار را اﻧجام داده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ،زﻳرا بﻴﻦ ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ تﻮﻟﻴد شــده تﻮسﻂ جرﻳان در
ﻛﻮاﻳﻞ ﻳا ســﻮﻟﻴﻨﻮﻳﻴد و خﻮد جرﻳان تﻨاســب ﻣســتﻘﻴﻢ وجﻮد دارد .ﻗاﻧﻮن ﻓارادى از اثر تﻐﻴﻴر
جرﻳان در سرﻛت اول شﻜﻞ ذﻳﻞ را دارد.
I
t

= M

M

t

emf = N

234

ثابت  Mبﻪ ﻧام اﻧدﻛتﻨس ﻣتﻘابﻞ سﻴســتﻢ دو ﻛﻮاﻳﻞ ﻳاد ﻣﻰشﻮد .اﻧدﻛتﻨس ﻣتﻘابﻞ ﻛﻮاﻳﻞﻫا
ﻣربﻮط بﻪ خﻮاص ﻫﻨدسﻰ و ﻣﻮﻗﻌﻴتﻫاى شان ﻧسبت بﻪ ﻳﻜدﻳﮕر ﻣﻰباشد .ﻳﻚ جرﻳان ﻣتﻐﻴر
در ﻛﻮاﻳﻞ دوم ﻧﻴز ﻳﻚ  emfرا در سرﻛت اول تﻮﻟﻴد ﻣﻰﻧﻤاﻳد .در حﻘﻴﻘت زﻣاﻧﻰﻛﻪ در ﻛﻮاﻳﻞ
دوم جرﻳــان تﻐﻴﻴــر ﻣﻰﻧﻤاﻳد emf ،تﻮﻟﻴد شــده در ﻛﻮاﻳﻞ اول با داشــتﻦ ﻋﻴﻦ ﻗﻴﻤت  Mاز
ﻣﻌادﻟﺔ ﻣﺸابﻪ پﻴروى ﻣﻰﻛﻨد.
 emfتﻮﻟﻴد شــده در ﻛﻮاﻳﻞ دوم ،با تﻐﻴﻴر تﻌداد حﻠﻘﻪﻫاى ﻛﻮاﻳﻞ دوم تﻐﻴﻴر ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧد.
اﻳﻦ ترتﻴب اســاس ﻳﻚ آﻟﺔ برﻗﻰ خﻴﻠﻰ ﻣﻔﻴد را تﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ بﻪ ﻧام تراﻧســﻔارﻣر ﻳاد
ﻣﻰشﻮد و بﻌد آنرا ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.

سﻮﻳﭻ

ﮔﻠﻮاﻧﻮﻣتر

بﻄري
ﻛﻮاﻳﻞ اوﻟﻰ
ﺷــکﻞ ( )9-15تجربﺔ اﻧدﻛﺸــﻦ اﻟﻜتروﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻛﻮاﻳﻞ ثاﻧﻮي

حﻠﻘﺔ آﻫﻨﻰ

ﻓارادى
تﻐﻴﻴر جرﻳان برق در ﻳﻚ سرﻛت براى تﻮﻟﻴد جرﻳان
برق در سرﻛت بﻪﻛاربرده ﻣﻰشﻮد.

:9-9تراﻧسﻔارمر
اﻛثرا ً ﺿرورت واﻗﻊ ﻣﻰشــﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ  emfﻛﻮچﻜتر  acبﻪ  emfبزرﮔتر تبدﻳﻞ ﮔردد ،ﻳا ﻳﻚ
 emfتﻄبﻴﻖ شــدة بزرﮔتر بﻪ  emfﻛﻮچﻜتر تبدﻳﻞ شــﻮد .آﻟﻪ ﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ تبدﻳﻼت را ﻣﻤﻜﻦ
ﻣﻰسازد ﻋبارت از تراﻧسﻔارﻣر است.
شﻜﻞ خﻴﻠﻰ سادة آن ﻳﻚ تراﻧسﻔارﻣر  acاست ﻛﻪ ﻣﺸابﻪ بﻪ و ساﻳﻞ تجربﺔ ﻓارادى ،در اﻃراف
ﻳﻚ ﻫســتﺔ آﻫﻨﻰ ﻧرم از پﻴچاﻧﻴدن ســﻴﻢ دو ﻛﻮاﻳﻞ ساختﻪ ﻣﻰشﻮد .در شﻜﻞ ( )9-16ﻃرف
چﭗ ﻛﻪ داراى  N1حﻠﻘﻪ اســت بﻪ ﻳﻚ ﻣﻨبﻊ تﻔاوت پﻮتاﻧســﻴﻞ  acوﺻﻞ ﻣﻰﮔردد .اﻳﻦ ﻛﻮاﻳﻞ
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بﻪ ﻧام حﻠﻘﻪﻫاى اوﻟﻰ ﻳا ﻛﻮاﻳﻞ اوﻟﻰ ﻳاد ﻣﻰشــﻮد .ﻛﻮاﻳﻞ ﻃرف راســت ﻛﻪ با ﻣﻘاوﻣت  Rوﺻﻞ
ﻣﻰشــﻮد و داراى حﻠﻘﻪﻫاى  N2ﻣﻰباشــد بﻪ ﻧام حﻠﻘﻪﻫاى دوﻣﻰﻳــاد ﻣﻰﮔردد؛ ﻣاﻧﻨد تجربﺔ
ﻓارادى ،ﻫستﺔ آﻫﻨﻰ تﻘرﻳباً تﻤاﻣﻰخﻄﻮط ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ را ﻃﻮرى ﻳﻚجا ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ از
ﻫر دو ﻛﻮاﻳﻞ ﻋبﻮر ﻧﻤاﻳد.

2

ﺷکﻞ ()9-16

2

1

1

سرﻛت دوﻣﻰ
سرﻛت اوﻟﻰ

ﻓﻠﻜس ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
ﻣتﻤرﻛز شده

چﻮن شــدت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ در ﻫستﺔ آﻫﻨﻰ و ﻣﻘﻄﻊ ﻋرﺿﻰ ﻫستﻪ براى ﻫر دو حﻠﻘﻪ اوﻟﻰ
و دوﻣﻰﻣﺸــابﻪ اﻧد ،پس ﻣﻘدار تﻔاوت پﻮتاﻧســﻴﻞﻫاى  acدر اﻧجامﻫــاى ﻫر دو حﻠﻘﻪ تﻨﻬا بﻪ
ســببﻰ تﻔاوت ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ تﻌداد حﻠﻘﻪﻫاى ﻛﻮاﻳﻞﻫا ﻣتﻔاوت ﻣﻰباشد  emfتﻄبﻴﻖ شده ﻛﻪ
در حﻠﻘﻪﻫاى اوﻟﻰ سبب بﻪ وجﻮد آﻣدن ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻣتﻐﻴﻴر ﻣﻰشﻮد ،با ساحﺔ ﻣتﻐﻴر بﻪ
اساس ﻗاﻧﻮن اﻧدﻛﺸﻦ ﻓارادى رابﻄﻪ دارد.
M

t

v1 = N1

بﻪ ﻋﻴﻦ ترتﻴب emf ،تﻮﻟﻴد شده در اﻧجامﻫاى ﻛﻮاﻳﻞ دوﻣﻰﻋبارت است از:
t

v2 = N 2

ﻧسبت  v2باﻻى  v1سبب ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ تﻤام حدود ﻃرف راست ﻫر دو ﻣﻌادﻟﻪ بﻪ استثﻨاى
 N1و  N2اختﺼار ﮔردد .ﻣﻌادﻟﺔ ذﻳﻞ حاﺻﻞ شده ﻋبارت از ﻣﻌادﻟﺔ تراﻧسﻔارﻣر است.
N2
(ﻣﻌادﻟﻪ تراﻧسﻔارﻣر) v1
N1

= v2
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 emfتﻄبﻴﻖ شده در ﻛﻮاﻳﻞ اول ×

تﻌداد حﻠﻘﻪﻫاى ﻛﻮاﻳﻞ دوم
تﻌداد حﻠﻘﻪﻫاى ﻛﻮاﻳﻞ اول

=  emfتﻮﻟﻴد شده در ﻛﻮاﻳﻞ دوم

ﻃرﻳﻖ دﻳﮕر ﻧﺸان دادن اﻳﻦ ﻣﻌادﻟﻪ اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻧسبت تﻔاوت پﻮتاﻧسﻴﻞﻫا ﻣساوى بﻪ ﻧسبت
تﻌداد حﻠﻘﻪﻫا وﺿﻊ شﻮد.
v2 N 2
=
v1 N1

اﮔر  N2ﻧســبت بﻪ N1بﻴﺸتر باشد emf ،اﻧجامﻫاى ﻛﻮاﻳﻞ دوﻣﻰﻧسبت بﻪ ﻛﻮاﻳﻞ اوﻟﻰ بﻴﺸتر
ﻣﻰباشد ،و اﻳﻦ ﻧﻮع تراﻧسﻔارﻣر بﻪ ﻧام تراﻧسﻔارﻣر اﻓزاﻳﻨده ( )step- up transformerﻳاد
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .اﮔر  N2ﻧســبت بﻪ N1ﻛﻤتر باشــد emf ،اﻧجامﻫاى ﻛﻮاﻳﻞ دوﻣﻰﻧسبت بﻪ ﻛﻮاﻳﻞ
اوﻟﻰ ﻛﻮچﻚتر بﻮده و اﻳﻦ ﻧﻮع تراﻧسﻔارﻣر بﻪ ﻧام تراﻧسﻔارﻣر ﻛاﻫش دﻫﻨده
( )step- down transformerﻳاد ﻣﻰشﻮد .از اﻳﻦ جا دﻳده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ تراﻧسﻔارﻣر
بﻌﻀــﻰ ﻛﻤﻴات را ﻃﻮر راﻳــﮕان تﻬﻴﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ ﻃﻮر ﻣثال ﻳﻚ تراﻧســﻔارﻣر اﻓزاﻳﻨده ﻣﻰتﻮاﻧد
 emfتﻄبﻴــﻖ شــده را از  10vبﻪ 100vبﻠﻨد ببرد ﻃﻮرىﻛﻪ ﻃاﻗــت خروجﻰ از ﻛﻮاﻳﻞ دوم
ﻣساوى بﻪ ﻃاﻗت ورودى بﻪ ﻛﻮاﻳﻞ اوﻟﻰ ﻣﻰباشد .در حﻘﻴﻘت اﻧرژى بﻪ شﻜﻞ حرارت و تﺸﻌﺸﻊ
ﺿاﻳﻊ ﻣﻰشــﻮد؛ بﻨابراﻳﻦ ﻃاﻗت خروجﻰ ﻧســبت بﻪ ﻃاﻗت ورودى ﻛﻮچﻜتر خﻮاﻫد بﻮد .تزاﻳد
 emfتﻮﻟﻴــد شــده در ﻛﻮاﻳﻞ دوم بﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ اســت ﻛﻪ در آن باﻳــد در جرﻳان ﻳﻚ ﻛاﻫش
ﻣتﻨاسب ﺻﻮرت بﮕﻴرد.
مﺜال :از ﻳﻚ تراﻧسﻔارﻣر اﻓزاﻳﻨده در ﻟﻴﻦ  120vاستﻔاده ﻣﻰشﻮد تا تﻔاوت پﻮتاﻧسﻴﻞ
 2400vتﻬﻴﻪ ﻧﻤاﻳد اﮔر ﻛﻮاﻳﻞ اوﻟﻰ داراى  75حﻠﻘﻪ باشد ﻛﻮاﻳﻞ دوﻣﻰباﻳد داراى چﻨد
حﻠﻘﻪ باشد؟
ﺣل:
ﻛﻤﻴتﻫاى ﻣﻌﻠﻮمv1 = 120v , v2 = 2400v , N1 = 75turns :
ﻛﻤﻴت ﻣجﻬﻮلN 2 = ? :
ﻳــﻚ حاﻟــت را اﻧتخــاب ﻧﻤاﻳﻴــد :از ﻣﻌادﻟــﺔ
تراﻧسﻔارﻣر استﻔاده ﻧﻤاﻳﻴد:
N2
v1
N1

= v2
ﺷکﻞ ()9-17
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براى درﻳاﻓت ﻛﻤﻴت ﻣجﻬﻮل ﻣﻌادﻟﻪ را دوباره بﻨﻮﻳسﻴد:
v2
N1
v1

= N2

ﻗﻴﻤتﻫاى ﻣربﻮط را در ﻣﻌادﻟﻪ وﺿﻊ و آنرا حﻞ ﻧﻤاﻳﻴد:
2400v
)75turns = 1500turns
120v
N 2 = 1500turns
( = N2

ازدﻳاد حﻠﻘﻪﻫا در ﻛﻮاﻳﻞ دوﻣﻰﻧﺸــان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ  emfدر ﻛﻮاﻳﻞ دوم بﻴﺸــتر است و ﺿرﻳب
اﻓزاﻳﻨدة تراﻧسﻔارﻣر  20:1ﻣﻰباشد.
 :9-10ﺟﻨراتورﻫا ()Generators
شــﻤا ﻣﻰداﻧﻴد ﻛﻪ در ﻳﻚ ســرﻛت ،جرﻳان برق ﻣﻰتﻮاﻧد ﻳا تﻮسﻂ تﻐﻴﻴر ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ و
ﻳا تﻮســﻂ حرﻛت سرﻛت در داخﻞ ﻳا خارج ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ تﻮﻟﻴد ﮔردد .ﻃرﻳﻖ دﻳﮕر تﻮﻟﻴد
جرﻳان برق ﻋبارت از تﻐﻴﻴر ﻣﻮﻗﻌﻴت حﻠﻘﻪ ﻧســبت بﻪ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻣﻰباشد .ﻃرﻳﻘﺔ دوم
بــراى تﻮﻟﻴد جرﻳان برق ﻃرﻳﻖ ﻋﻤﻠﻰ تﻮﻟﻴد اﻧرژى برﻗﻰ را ﻧﺸــان ﻣﻰدﻫد .در حﻘﻴﻘت اﻧرژى
ﻣﻴخاﻧﻴﻜــﻰ ﻛﻪ براى چرخاﻧﻴدن حﻠﻘﻪ بﻪﻛاربرده ﻣﻰشــﻮد ،بﻪ اﻧــرژى برﻗﻰ تبدﻳﻞ ﻣﻰﮔردد.
آﻟﻪﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ تﻐﻴﻴر را اﻧجام ﻣﻰدﻫد .بﻪ ﻧام جﻨراتﻮر برﻗﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮد .در بﻴﺸتر دستﮕاهﻫاى
تجارتﻰ ﻃاﻗت ،اﻧرژى ﻣﻴخاﻧﻴﻜﻰ بﻪ شــﻜﻞ اﻧرژى دوراﻧﻰ تﻬﻴﻪ ﻣﻰشﻮد؛ ﻃﻮر ﻣثال در دستﮕاه
تﻮﻟﻴد برق آبﻰ ،آب از ﻳﻚ ارتﻔاع باﻻى پرهﻫاى تﻮربﻴﻦ ﻃﻮر ﻣستﻘﻴﻢ سﻘﻮط ﻣﻰﻛﻨد و سبب
دوران تﻮربﻴﻦ ﻣﻰشــﻮد .در دســتﮕاهﻫاى تﻮﻟﻴد برق حرارتﻰ از زﻏال ســﻨﮓ و ﮔاز ﻃبﻴﻌﻰ بﻪ
حﻴث ﻣﻮاد ســﻮخت بﻪ خاﻃر تبدﻳﻞ آب بﻪ بخار اســتﻔاده ﻣﻰشــﻮد و اﻳﻦ بخار براى دوران
تﻮربﻴﻦ ﻣستﻘﻴﻤاً باﻻى پرهﻫاى تﻮربﻴﻦ وارد ﻣﻰﮔردد.
اســاس ﻳﻚ جﻨراتﻮر را حرﻛت دوراﻧﻰ ﻳﻚ تﻮربﻴﻦ بﻪ خاﻃر چرخاﻧﻴدن حﻠﻘﺔ ســﻴﻢ در ﻳﻚ
ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد .ﻳﻚ جﻨراتﻮر ساده در شﻜﻞ ( )9-18ﻧﺸان داده شده است.
زﻣاﻧﻰﻛﻪ حﻠﻘﻪ ﻣﻰچرخد ﻣســاحت ﻣؤثر حﻠﻘﻪ ﻧســبت بﻪ وﻗت تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،و در سرﻛت
خارجﻰ ﻛﻪ در اﻧجامﻫاى حﻠﻘﻪ وﺻﻞ ﮔردﻳده است ،ﻳﻚ  emfو جرﻳان برق را تﻮﻟﻴد ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
ﻳــﻚ جﻨراتــﻮر بﻪ ﺻﻮرت ﻣتﻤادى ﻳﻚ جرﻳان ﻣتﻐﻴر را تﻮﻟﻴد ﻣﻰﻛﻨد .حﻠﻘﻪﻳﻰ از ســﻴﻢ را در
ﻧﻈر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ ﻛﻪ با سرﻋت زاوﻳﻮى ثابت در ﻳﻚ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻰچرخد .ﻣﻰتﻮاﻧد
حﻠﻘﻪ ﻣتﺸﻜﻞ از چﻬار سﻴﻢﻫادى باشد.
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در اﻳﻦ ﻣثال حﻠﻘﻪ در ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ در جﻬت ﻣخاﻟﻒ ﻋﻘربﺔ
ساﻋت ﻣﻰچرخد ﻛﻪ جﻬت آن بﻪ ﻃرف چﭗ است.
زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻣساحت حﻠﻘﻪ باﻻى خﻄﻮط ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻋﻤﻮد
باشــد؛ چﻨاﻧﻜﻪ در شﻜﻞ ) ( 9-19ﻧﺸــان داده شده است،
ﻫر ﻗســﻤت سﻴﻢ در حﻠﻘﻪ با خﻄﻮط ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻃﻮر
ﻣﻮازى حرﻛت ﻣﻰﻧﻤاﻳد .در اﻳﻦ ﻟحﻈﻪ ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
باﻻى چارجﻫاى ﻫر ﻗسﻤت سﻴﻢ ﻗﻮه وارد ﻧﻤﻰﻛﻨد.
بﻨابر اﻳﻦ در ﻫر ﻗسﻤت emf ،اﻟﻘا شده ﺻﻔر است .زﻣاﻧﻰﻛﻪ
چرخــش حﻠﻘﻪ از اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴت ﻋبﻮر ﻣﻰﻛﻨد ،ﻗســﻤتﻫاى
 aو  cخﻄﻮط ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ را ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻛﻨد؛ بﻨابراﻳﻦ
ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ بــاﻻى چارجﻫاى اﻳﻦ ﻗســﻤتﻫا
ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد و بﻪ اﻳﻦ ســبب  emfاﻟﻘا شده
بﻴﺸــتر ﻣﻰﮔردد .جﻬت ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ
بــاﻻى چارجﻫــاى ﻗســﻤتﻫاى  bو  dاز
شﻜﻞ ( )9-18در ﻳﻚ جﻨراتﻮر ساده ،از اثر چرخﻴدن حﻠﻘﻪﻫاى
سﻴﻢ بﻪ ﻃرف خارج است؛ بﻨابراﻳﻦ حرﻛت اﻳﻦ ﻫادى در ﻳﻚ ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ ،در حﻠﻘﻪﻫا جرﻳان ﻣتﻨاوب
ﻗســﻤتﻫا  emfو جرﻳان را حﻤاﻳت ﻧﻤﻰﻛﻨد .برق تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد.
بــاﻻى چارجﻫا بزرگترﻳﻦ ﻗﻮة ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ و
ﻛﻮچﻜترﻳــﻦ  emfدر ﻟحﻈﻪﻳﻰ واﻗﻊ ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ ﻗســﻤتﻫاى  aو  cباﻻى خﻄﻮط ســاحﺔ
ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ ﻃﻮر ﻋﻤﻮد حرﻛت ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،چﻨانچﻪ در شﻜﻞ (  )9-19ﻧﺸان داده شده است.
اﻳﻦ حاﻟت زﻣاﻧﻰ واﻗﻊ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻣستﻮى حﻠﻘﻪ با خﻄﻮط ساحﻪ ﻣﻮازى باشد.
چﻮن ﻗسﻤت  aدر ساحﻪ بﻪ ﻃرف پاﻳﻴﻦ حرﻛت ﻣﻰﻧﻤاﻳد درحاﻟﻰﻛﻪ ﻗسﻤت  cبﻪ ﻃرف باﻻ
ﻣﻰرود ،پس emfﻫاى آنﻫا داراى جﻬات ﻣخاﻟﻒ ﻣﻰباشــﻨد ،ﻣﮕر ﻫر دو ،جرﻳاﻧﻰ در جﻬت
ﻣخاﻟﻒ ﻋﻘربﺔ ســاﻋت تﻮﻟﻴد ﻣﻰﻛﻨﻨد .تا وﻗتﻰﻛﻪ حﻠﻘﻪ بﻪ دوران اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫد ،ﻗسﻤتﻫاى
 aو  cﻛﻤترﻳﻦ خﻄﻮط را ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻧﻤاﻳد و  emfﻛﻮچﻚ ﻣﻰشــﻮد .زﻣاﻧﻰﻛﻪ ﻣســتﻮى حﻠﻘﻪ
باﻻى ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻋﻤﻮد ﻣﻰشﻮد ،حرﻛت ﻗسﻤتﻫاى  aو  cبار دﻳﮕر با خﻄﻮط ساحﺔ
ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻣﻮازى ﻣﻰﮔردﻧد و  emfاﻟﻘا شده ﻳﻚ بار دﻳﮕر ﺻﻔر ﻣﻰشﻮد ،ﻃﻮرىﻛﻪ در شﻜﻞ
( )9-19ﻧﺸــان داده شده است .حال ﻗسﻤتﻫاى  aو  cدر جﻬات ﻣخاﻟﻒ ﻫﻤان ﻣﻮﻗﻌﻴتﻫا
در حرﻛت ﻣﻰباشﻨد ﻛﻪ در حاﻻت  aو  bداشت .در ﻧتﻴجﺔ ﻗﻄبﻴت emf ،اﻟﻘا شده و جﻬت
جرﻳان در جﻬت ﻣخاﻟﻒ تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد .چﻨانچﻪ در شﻜﻞ ( )9-19ﻧﺸان داده شده است
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اﻟﻘا شده emf

شﻜﻞ ( )9-19در ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ براى

اﻟﻘا شده emf

حﻠﻘﺔ دوراﻧﻰ emf ،اﻟﻘا شده
زﻣاﻧﻰ ﺻﻔر اســت ﻛﻪ حﻠﻘﻪ باﻻى ساحﻪ
ﻋﻤﻮد باشد ،ﻣاﻧﻨد حاﻻت  aو  cو ﻗﻴﻤت
اﻋﻈﻤﻰ را دارد زﻣاﻧﻰﻛﻪ
حﻠﻘﻪ با ســاحﻪ ﻣﻮازى باشد .چﻨانچﻪ در
حاﻟتﻫاى  bو  dﻧﺸان داده شده است.

اﻋﻈﻤﻲ emf

زﻣاﻧﻰﻛــﻪ حﻠﻘﻪ ﻣﻰچرخد ،ﮔراف
تﻐﻴﻴر  emfبــﻪ تابﻊ وﻗت در شــﻜﻞ ()9-20
ﻧﺸــان داده شده اســت .ﮔﻔتﻨﻰ است ﻛﻪ بﻴﻦ
اﻳــﻦ ﮔراف و ﻣﻨحﻨﻰ ســاﻳﻦ ( )sinشــباﻫت
و جــﻮد دارد .چﻬار ﻣحﻞ ﻧﺸــاﻧﻰ شــده باﻻى
ﻣﻨحﻨﻰ شــﻜﻞ ( )9-19با چﻬار ﻣﻮﻗﻌﻴت حﻠﻘﻪ
ﻧسبت بﻪ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻣﻄابﻘت ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
در ﻣﻮﻗﻌﻴتﻫاى  aو  emf cﺻﻔر اســت .اﻳﻦ
ﻣﻮﻗﻌﻴتﻫا بﻪ ﻫﻤان ﻟحﻈﻪﻳﻰ ﻣﻄابﻘت ﻣﻰﻛﻨد
ﻛﻪ ﻣســتﻮى حﻠﻘﻪ با جﻬت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
ﻣﻮازى باشــد ،در ﻣﻮﻗﻌﻴتﻫــاى  bو emf ،d
داراى ﻗﻴﻤتﻫــاى اﻋﻈﻤــﻰو اﺻﻐــرى خــﻮد
ﻣﻰباشد.
اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴتﻫا با ﻟحﻈاتﻰ ﻣﻄابﻘت ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ
ﻣســتﻮى حﻠﻘﻪ باﻻى ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻋﻤﻮد
باشــد emf .اﻟﻘا شده در حﻠﻘﻪ در ﻧتﻴجﺔ تﻐﻴﻴر

اﻟﻘا شده emf

اﻟﻘا شده emf

وﺧﺖ

شﻜﻞ ( )9-20در حﻠﻘﺔ دوراﻧﻰ تﻐﻴﻴر اﻟﻘا شده
ﻧسبت بﻪ وﻗت تﻮســﻂ ﻳﻚ ﻣﻮج سﻴﻨﻮساﻳدل
ﻣاﻧﻨد ﻧﺸان داده ﻣﻰشﻮد.
حروف  c،b،aو  dباﻻى ﻣﻨحﻨﻰ با ﻣﻮﻗﻌﻴتﻫاى
حﻠﻘﻪ در شﻜﻞ ﻣﻄابﻘت ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
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ثابت زاوﻳﻪ بﻴﻦ ﻋﻤﻮد باﻻى حﻠﻘﻪ و خﻄﻮط ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ حاﺻﻞ ﻣﻰشﻮد .ﻣﻌادﻟﻪ براى
 emfتﻮﻟﻴد شده را تﻮسﻂ جﻨراتﻮر ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ از ﻗاﻧﻮن اﻧدﻛﺸﻦ ﻓارادى بﻪ دست آروﻳﻢ .در اﻳﻦ
ﻣﻌادﻟﻪ( )emfزاوﻳﺔ ﻣﻮﻗﻌﻴت ﻧسبﻰ تﻮسﻂ اﻓادة ﻣﻌادل آن ) ( Lتﻌﻮﻳﺾ ﮔردﻳده است.
در اﻳﻦجا ﻓرﻳﻜﻮﻧسﻰ زاوﻳﻮى ﻣﻮﻗﻌﻴت ﻧسبﻰ  2 fﻣﻰباشد.
emf = NAB sin t

ﻣﻌادﻟﺔ ﻓﻮق ﻣاﻧﻨد ﮔراف شــﻜﻞ ( )9-20تﻐﻴﻴر سﻴﻨﻮســاﻳدل  emfرا ﻧســبت بﻪ وﻗت ﻧﺸان
ﻣﻰدﻫــد .با آســاﻧﻰ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻗﻴﻤت اﻋﻈﻤﻰ emfرا براى ﻳﻚ تابﻊ سﻴﻨﻮســاﻳدل ﻣحاســبﻪ
ﻧﻤاﻳﻴﻢ emf .زﻣاﻧﻰ ﻗﻴﻤت اﻋﻈﻤﻰ را دارد ﻛﻪ ﻣســتﻮى حﻠﻘﻪ با ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ ﻣﻮازى
باشــد ،ﻳﻌﻨﻰ زﻣاﻧﻰﻛﻪ  sin t = 1باشــد .از اﻳﻦجا  ، t = = 90oﻣﻰباشد .در اﻳﻦ حاﻟت
اﻓادة ﻓﻮق شﻜﻞ ذﻳﻞ را اختﻴار ﻣﻲﻧﻤاﻳد:
 emf = NABاﻋﻈﻤﻰ
ﮔﻔتﻨﻰ است ﻛﻪ  emfاﻋﻈﻤﻰ ،تابﻊ چﻬار ﻛﻤﻴت ﻣﻰباشد ،ﻛﻪ آنﻫا ﻋبارت اﻧد از:
تﻌداد حﻠﻘﻪﻫا ( ،)Nﻣســاحت حﻠﻘﻪ( ،)Aساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ( )Bو ﻓرﻳﻜﻮﻧسﻰ زاوﻳﻮى دوراﻧﻰ
( ).
ﺟﻬت ﺟرﻳان متﻨاوب با فرﻳﻜوﻧسﻰ ﺛابت تﻐﻴﻴر مﻰﻧﻤاﻳد
ﮔﻔتﻨﻰ است ﻛﻪ در شﻜﻞ ( emf )9-20از ﻣثبت بﻪ ﻣﻨﻔﻰ تبدﻳﻞ ﻣﻰﮔردد .در ﻧتﻴجﻪ ،جرﻳان
خروجﻰ از جﻨراتﻮر جﻬت خﻮد را ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ تﻐﻴﻴر ﻣﻰدﻫد .اﻳﻦ ﻧﻮع جرﻳان برق بﻪ ﻧام جرﻳان
ﻣتﻨاوب ( )alternating currentﻳا  acﻳاد ﻣﻰشﻮد.
در ﻳﻚ جﻨراتﻮر  acاﻧدازة دورانﻫاى ﻛﻮاﻳﻞ ﻗﻴﻤت اﻋﻈﻤﻰ emfتﻮﻟﻴد شده را تﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
ﻓرﻳﻜﻮﻧســﻰ جرﻳان ﻣتﻨاوب ﻳﻚ ﻛﺸــﻮر ﻧسبت بﻪ ﻛﺸﻮر دﻳﮕر تﻔاوت دارد .در آﻳاﻻت ﻣتحده،
ﻛاﻧــادا و اﻣرﻳﻜاى ﻣرﻛزى براى جﻨراتﻮرﻫاى تجارتﻰ ،ﻓرﻳﻜﻮﻧســﻰ داراى  60 Hzاســت .اﻳﻦ
چﻨﻴﻴــﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ جﻬت ﻳﻚ ســاﻳﻜﻞ ﻣﻜﻤــﻞ  emfدر ﻫر ثاﻧﻴــﻪ  60ﻣرتبﻪ تﻐﻴﻴر
ﻣﻰﻧﻤاﻳد .در اﻧﮕﻠستان ،اروپا و تﻌداد بﻴﺸتر ﻛﺸﻮرﻫاى آسﻴاﻳﻰ و اﻓرﻳﻘاﻳﻰ  50 Hzبﻪ ﻛار برده
ﻣﻰشﻮد = 2 f ،است و ﻓرﻳﻜﻮﻧسﻰ  fتﻮسﻂ  Hzاﻧدازه ﻣﻰشﻮد).
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خﻼصﺔ فصل
در اثر حرﻛت ﻣﻴﻠﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻧسبت بﻪ ﻛﻮاﻳﻞ در ﻛﻮاﻳﻞ جرﻳان تﻮﻟﻴد ﻣﻰﮔردد .اﻳﻦ واﻗﻌﻪ
را اﻟﻘاى اﻟﻜتروﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ و جرﻳان تﻮﻟﻴد شده را جرﻳان اﻟﻘا شده برﻗﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
ﻋبﻮر خﻄﻮط ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ از ﻣســاحت ﻳﻚ حﻠﻘﻪ ﻋبارت از ﻓﻠﻜس ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ است،
پس در ﻧتﻴجﺔ تﻐﻴﻴر ﻓﻠﻜس ﻧﻈر بﻪ زﻣان در حﻠﻘﻪ ،ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗﻴﻰ تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ بﻪ ﻧام
ﻗﻮة ﻣحرﻛﻪ برﻗﻰ ( )emfاﻟﻘا شده ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
ﻓﻠﻜس ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ ﻛﻪ از ﻳﻚ سﻄح ﻋبﻮر ﻣﻰﻛﻨد ﻃﻮر ذﻳﻞ تﻌرﻳﻒ و تﻮسﻂ حرف ﻧﺸان
داده ﻣﻰشﻮد= AB cos .
در اﻳﻦجا زاوﻳﻪ بﻴﻦ جﻬت ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ  Bو خﻂ ﻋﻤﻮد باﻻى سﻄح حﻠﻘﻪ ﻣﻰباشد.
اﻧرژﻳﻰ ﻛﻪ در ســاحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻛﻮاﻳﻞ ذخﻴره ﻣﻰشﻮد ،تﻮسﻂ رابﻄﺔ ذﻳﻞ بﻪ دست ﻣﻰآﻳد.
1 2
LI
2

= Uc

اﻧرژﻳﻰ ﻛﻪ در ساحﺔ برﻗﻰ خازن ذخﻴره ﻣﻰشﻮد ،تﻮسﻂ رابﻄﺔ ذﻳﻞ حاﺻﻞ ﻣﻰﮔردد:
Q2
2C

= Uc

آﻟﻪﻳﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ  emfﻛﻮچﻜتر  acرا بﻪ  emfبزرﮔتر ﻳا ﻳﻚ  emfتﻄبﻴﻖ شدة بزرﮔتر را بﻪ
 emfﻛﻮچﻜتر تبدﻳﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻋبارت از تراﻧسﻔارﻣر است.
آﻟﻪﻳﻰ ﻛﻪ اﻧرژى ﻣﻴخاﻧﻴﻜﻰ را بﻪ اﻧرژى برﻗﻰ تبدﻳﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد بﻪ ﻧام جﻨراتﻮر ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
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سﺆاﻻت اخﻴر فصل
.1تﻔاوت بﻴﻦ ﻓﻠﻜس ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ و ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ چﻴست؟
.2ﻳﻚ حﻠﻘﻪﻳﻰ از سﻴﻢ در بﻴﻦ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ ﻗرار دارد؛ براى ﻛدام ﻣﻮﻗﻌﻴت حﻠﻘﻪ ،ﻓﻠﻜس
اﻋﻈﻤﻰاست؟ و براى ﻛدام ﻣﻮﻗﻌﻴت ،ﻓﻠﻜس ﺻﻔر است؟
 .3ﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻞ ﻣستﻄﻴﻞ شﻜﻞ ﻛﻪ داراى  50حﻠﻘﻪ و  50cm ×10.0cmابﻌاد ﻣﻰباشد از ﻣحﻠﻰ
ﻛﻪ  B = oاســت بﻪ ﻣحﻠﻰ ﻛﻪ  B = 0.500Tاست ﻃﻮرى سﻘﻮط ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ جﻬت ساحﺔ
ﻣﻘﻨاﻃﻴســﻰ باﻻى ﻣستﻮى حﻠﻘﻪ ﻋﻤﻮد ﻣﻲ باشــد؛ اﮔر اﻳﻦ تﻐﻴﻴر ﻣﻜان براى ﻣدت 0.250 s
ﺻﻮرت بﻴﮕﻴرد ،ﻗﻮة ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ اﻟﻘا شدة وسﻄﻰ را در ﻛﻮاﻳﻞ ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
 .4ﻳﻚ اﻟﻜتروﻣﻘﻨاﻃﻴس ﻗﻮى باﻻى ﻣساحت ﻣﻘﻄﻊ ﻋرﺿﻰ  0.200m 2ﻳﻚ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ
ﻣﻨﻈــﻢ  1.60Tرا تﻮﻟﻴد ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ﻳﻚ ﻛﻮاﻳﻠﻲﻛــﻪ داراى  200حﻠﻘﻪ و بﻪ ﺻﻮرت ﻛﻞ 20.0
ﻣﻘاوﻣت دارد در اﻃراف اﻟﻜتروﻣﻘﻨاﻃﻴس ﮔذاشــتﻪ ﻣﻰشﻮد .بﻌد در اﻟﻜتروﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ جرﻳان
برق را ﻛاﻫش ﻣﻰدﻫﻴﻢ تا اﻳﻦﻛﻪ در ﻣدت  20.0sبﻪ ﺻﻔر برســد .جرﻳان برق اﻟﻘا شده را در
ﻛﻮاﻳﻞ درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
rev
 60.0در اﻃــراف ﻣحﻮرى
 .5ﻳــﻚ ﻛﻮاﻳﻞ ﻛﻪ داراى ﻣســاحت  0.10m 2ﻣﻰباشــد ،با
sec
ﻣﻰچرخد ﻛﻪ باﻻى ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ  0.200Tﻋﻤﻮد باشد.
 )aاﮔــر ﻛﻮاﻳــﻞ داراى  1000حﻠﻘﻪ باشــد emf ،تﻮﻟﻴد شــدة اﻋﻈﻤــﻰ را در ﻛﻮاﻳﻞ درﻳاﻓت
ﻧﻤاﻳﻴد؟
 )bزﻣاﻧﻰﻛﻪ وﻟتﻴج تﻮﻟﻴد شده اﻋﻈﻤﻰ باشد ،ﻣستﻮى ﻛﻮاﻳﻞ ﻧسبت بﻪ ساحﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ داراى
چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴت ﻣﻰباشد؟
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کﻤﻴﺖ ﻓﺰﻳﻜﻰ

واﺣد و اﺳﻢ ﺧﺎص آن

ﻗﻮه

ﻧﻴﻮjن ) (kg m /s 2

ﻣساﺣﺖ

ﻣتر ﻣربﻊ m 2

ﺣجﻢ

ﻣتر ﻣﻜعﺐ m 3

فشار)(Stress

N
پاسﻜال m 2

سرعﺖ

ﻣتر پر ﺛاﻧﻴﻪ m / s

اﻧرﺟﻰ ،ﻛار ،ﻣﻘدار ﺣرارت

ژول ) (kg m 2 / s 2

ﻛﺜافﺖ

ﻛﻴﻠﻮﮔرام فﻲ ﻣتر ﻣﻜعﺐ

ﻗدرت

وات ) (kg m 2 / s 3

ﺣجﻢ ﻣﺨﺼﻮص

چارج برﻗﻰ

ﻛﻮﻟﻤﺐ C

ﻛﺜافﺖ ﺟرﻳان

تﻔاوت پﻮتاﻧسﻴﻞ برﻗﻰ )ﻗﻮة
ﻣحرﻛﺔ برﻗﻰ(

وﻟﺖ

شدت ساﺣﺔ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ

1

فرﻳﻜﻮﻧﻴسﻰ

S

ﻫرتﺰ

kg /m 3
ﻣترﻣﻜعﺐ فﻰ ﻛﻴﻠﻮﮔرام
3

m / kg

W
A

اﻣﭙﻴر فﻰ ﻣتر ﻣربﻊ

اﻣﭙﻴر فﻰ ﻣتر A / m

= m 2 . kg. s. 3 A 1
فاراد

ﻇرفﻴﺖ
2

A /m 2

4

1

ﻣﻘدار تﻤرﻛﺰﻳﺖ ﻳﻚ ﻣاده

ﻣﻮل فﻰ ﻣترﻣﻜعﺐ
3

2

) (m .kg .s . A
ﻣﻘاوﻣﺖ برﻗﻲ

اوم m 2 . kg . s 3 . A 2

ﻗدرت روشﻨﻰ

درﺟﺔ ساﻧتﻰ ﮔرﻳد

C°

فﻠﻜﺲ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ

شدت روشﻦ

ﻛﻨدﻳﻼ cd

شدت فﻠﻜﺲ ﻣﻘﻨاﻃﻴسﻰ

زاوﻳﺔ ﻣسطحﻪ

1

mol /m

ﻛﻨدﻳﻼ فﻰ ﻣتر ﻣربﻊ
2

cd /m

وﻳﺒر )  = (Wbﻣتربﻊ × تسﻼ

) (m 2 . kg . s 2 . A 1

رادﻳان

m.m

تسﻼ
2

1

) A
اﻧدﻛشﻦ)اﻟﻘا(
)(L

واحد :L

( Kg s

 = H = 1v sﻫﻨرى
A

) (m 2 kg . s 2 . A 2
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