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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.
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نظام تعلیم و تربیت در کشور عزیز ما شاهد تحوالت و تغییرات بنیادینﻰ در عرصههاى مختلف
خواهد بود؛ معلم ،متعلم ،کتاب ،مکتب ،اداره و شوراهاى 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 ،رهبرى و خانوادۀ بزرگ معارف افغانستان ،متعهد به
ایجاد تحول بنیادى در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور مﻰباشد.
از همینرو ،اصﻼح و انکشاف نصاب تعلیمﻰ از اولویتهاى مهم وزارت معارف پنداشته مﻰشود.
در همین راستا ،توجه به کیفیت ،محتوا و فرایند توزیع کتابهاى درسﻰ در مکاتب ،مدارس و سایر
نهادهاى تعلیمﻰ دولتﻰ و خصوصﻰ در صدر برنامههاى وزارت معارف قرار دارد .ما باور داریم،
بدون داشتن کتاب درسﻰ باکیفیت ،به اهداف پایدار تعلیمﻰ در کشور دست نخواهیم یافت.
براى 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 محتواى آن به فرزندان عزیز ما ،از هر نوع
تﻼشﻰ دریغ نورزیده و در تربیت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزشهاى دینﻰ ،ملﻰ و تفکر
انتقادى بکوشند .هر روز عﻼوه بر تجدید تعهد و حس مسؤولیت پذیرى ،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 سرمایههاى فرداى کشور
مﻰخواهم تا از فرصتها غافل نبوده و در کمال ادب ،احترام و البته کنجکاوى 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 تﻼش نمودند ،ابراز قدردانﻰ
کرده و از بارگاه الهﻰ براى آنها در این راه مقدس و انسانساز موفقیت استدعا دارم.
با آرزوى دستیابﻰ به یک نظام معارف معیارى و توسعه یافته ،و نیل به یک افغانستان آباد و مترقﻰ
داراى شهروندان آزاد ،آگاه و مرفه.
دکتور محمد میرویس بلخﻰ
وزیر معارف
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پﻴشﮕﻔتار
عصر ما عصر انکشافات و تحوالت سریع ساینس و تکنالوژى است و طبق تخمین
دانشمندان ،در سالیان بعد حجم اطﻼعات علمﻰحتا در هر چند ماه دو برابر خواهد
شد .واضح است که همگام با این تحوالت ،شیوههاى زندهگﻰ ما و نیازهاى نسل
جوان فرداى ما ،از جمله شیوههاى آموزش علوم (فزیک) نیز در تغییر خواهد بود.
در این شیوهها تأکید بر آن است که شاگردان بهآسانﻰ و به سرعت بیاموزند و
بتوانند مهارتهاى الزم را در مراحل آموزش و حل مسألهها بهکار برند.
در این کتاب سعﻰ بهعمل آمده است که محتویات درسﻰ بر اساس روش آموزش
فعال تألیف گردد .سه هدف دانشﻰ ،مهارتﻰ و ذهنیتﻰ در متن هر درس در محراق
توجه مؤلفین قرار داشته و افزون برآن ،حجم عناوین و محتویات کتاب بر مبناى
پالیسﻰهاى تعلیمﻰو تربیتﻰ دولت ،پﻼن تعلیمﻰزمانﻰ و مفردات طرح شده با معیارهاى
عمومﻰمحتوایﻰ و نگارشﻰ قبول شده براى کتب درسﻰ دورۀ ثانوى افغانستان ،تنظیم
و تدوین گردیده است .تﻼش شده که مطالب به گونة ساده و روان مطرح شود و با
ادامة فعالیتها و ذکر مثالها و سؤالها ،فهم آن براى شاگردان آسانتر گردد.
از معلمان گرانقدر انتظار مﻰرود که با تجارب و توانایﻰهاى غنﻰیﻰ که دارند ،در
طراح فعالیتهاى ابتکارىیﻰ که مﻰتواند در آموزش بیشتر شاگردان ممد واقع
گردد و همچنان در ابراز پیشنهادهاى سازنده براى بهبود کیفﻰ کتاب ،از هیچگونه
تﻼش و همکارى دریغ نکنند .اطمینان مﻰدهیم که ان شاءاﷲ از نظرهاى ارزشمند
و اصﻼحﻰ آنها براى رفع نواقص و اشتباهات احتمالﻰ استفاده و به گرمﻰ استقبال
خواهد شد.
در پایان ،از استادان محترمﻰکه در نقد و اصﻼح این کتاب زحمت کشیدهاند
سپاسگذاریم و از مسؤوالن و کارکنان محترم بخش کمپیوتر که درکار تایپ،
دیزاین و صفحهآرایﻰ کتاب ،همکارى مزید نموده اند ممنون و متشکریم.
دﻳپارتﻤﻨت فزﻳﻚ
رﻳاست عﻤﻮﻣﻰاﻧﻜشاف ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰو تأﻟﻴف ﻛتب درسﻰ
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فصل اول

اﻫتزازات و حرکت سادةﻫارمونﻴکﻰ

حرکت سادةﻫارمونﻴکﻰ ))Simple Harmonic Motion
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اهتزازات اطراف ما را فرا گرفته اند؛ حرکت طفل روی گازک ،حرکت درختان با وزش
نسیم و شنا کردن کشتﻰ در بحر و به هر طرفﻰ که ببینید ،اجسامﻰرا خواهید دید که به
طور منظم در حرکت اند و با تیله کردن آنها از حالت تعادل ،به عقب و به جلو نوسان
مﻰکنند .شما حرکت انتقالﻰ را به تفصیل مطالعه نمودید و در صنف نهم دربارۀ اهتزاز
آموختید .در این فصل ،شما دربارۀ ارتعاشات و اهتزازات بیشتر مﻰآموزید و تصویر مکمل
چنین حرکتﻰ را در ذهنتان ترسیم خواهید کرد .ارتعاش چیست؟ حرکت سادۀهارمونیکﻰ
چیست؟ چگونه مﻰتوانیم آن را با زبان ریاضﻰ توضیح دهیم؟ چه چیز سبب اهتزازات
مﻰشود؟ اهمیت اهتزازات در زندهگﻰ ما و در صنعت چیست؟ حرکت قمر مصنوعﻰ چه
نوع حرکت است؟ و امثال آن ،از جمله سؤالهایﻰ اند که شما در پایان این فصل به آنها
جواب مﻰدهید و همچنان توانایﻰ آن را حاصل خواهید کرد که به نتایج متوقعه رسیده و
مهارتهای مربوطۀ ذیل را انجام دهید:
ّ
مکمل ،حرکت سادۀهارمونیکﻰ ،دامنه (امپلیتیود)،
 - 1تعریف کردن اصطالحات :اهتزاز
ّ
مکمل اهتزاز (پیریود).
تواتر (فریکونسﻰ) و زمان
 - 2توضیح فرق بین :حرکت انتقالﻰ ،حرکت اهتزازی و حرکت پیریودیک (تناوبﻰ).
 - 3استخراج رابطه بین فریکونسﻰ و پیریود.
 - 4ارتباط دادن اهتزاز و قوۀ برگرداننده.
 - 5نمایش معادالت حرکت سادۀهارمونیکﻰ و حرکت دایروی یکنواخت.
 - 6ارایۀ حرکت سادۀهارمونیکﻰ توسط گراف.
1

 :1-1اﻫتزاز چﻴست؟
شما حرکت انتقالﻰ (حرکت در یک بعد روی خط مستقیم و حرکت دوبعدی که در آن
جسم موقعیت خود را به طور متمادی تغییر مﻰدهد) را مطالعه کردید .همچنان روابط بین
موقعیت ،سرعت و شتاب را با زمان دریافت نمودید و حرکت دایروی را نیز آموختید .اکنون
ما نوع سوم حرکت ذرات در طبیعت را که نوع بسیار معمول حرکت است و به نام حرکت
اهتزازی یاد مﻰشود؛ مطالعه مﻰکنیم.
اهتزاز چیست؟
برای اینکه اهتزاز را تعریف کرده بتوانید ،فعالیت ذیل را انجام دهید:

فعالﻴت
مواد ضروري :تار ،خطکش ) (30cm 50cmتست
تیوب ،گیرا و آب.

L

طرزالعمل:
 .1تار را به دو نقطۀ ثابت بسته کنید و بعد از نقطۀ وسط
به آن ضرب بزنید ،شکل ( :)1-1aآنچه را مشاهده مﻰکنید
یادداشت کنید.
 .2خطکش را در انجام کنارۀ میز توسط گیرا محکم نموده
انجام دیگر آن را باال کش نموده و آن را رها کنید .شکل
()1-1b

) (a

)(b

 .3کمﻰآب در تست تیوب انداخته و آنرا داخل یک ظرف
آب کنید ( )1-1cتیوب را کمﻰباال برده و بعد رهایش
سازید .نحوۀ حرکت آنرا توضیح دهید.
)(c

شکل ()1-1

2

اکنون بﻪ سؤاﻻت ذﻳل جواب بدﻫﻴد:
 - 1آیا شما حرکت انتقالﻰ را در فعالیت مشاهده توانستید؟ چگونه؟
 - 2کدام وجهه مشترک در بین حرکتهایﻰ که مشاهده کردید ،وجود داشت؟
بدون شــک شــما مشاهده کردید که هر یک از سه جسم ،به حول یک نقطۀ معین به طرف
پایین و باال حرکت مﻰکردند .به این نوع حرکتهای تکراری و دوامدار که همۀ ما با آن آشنا
هســتیم و در زندهگﻰ روزمره با آن ســروکار داریم ،حرکت ارتعاشﻰ و یا اهتزازی مﻰگویند
که چنین مﻰتواند تعریف شود :ﻫرگاه ﻳک جسم بﻪ اطراف نقطﺔ تعادلش بﻪطور تکرارى و دوامدار
حرکت کند ،بﻪ اﻳن نوع حرکت ،حرکت اﻫتزازى گفتﻪ مﻰشود.

اگر انتظار بکشــیم ،خواهیم دید که اهتزازها به تدریج خاموش مﻰشوند و جسم به موقعیت
اولﻰ (نقطۀ تعادلش) برمﻰگردد .از آنجا که این نوع حرکت پدیدهیﻰ اســت که ساحۀ بسیار
وسیع دارد ،از مفاهیم اساسﻰ فزیک به شمار مﻰرود .ما انتظار داریم که بدانیم سیستمهای
اهتــزازی زیادی قطع نظر از طبیعت آنها ،با همین اصــول و روش اهتزاز مﻰکنند .تحلیل
عمیق و همهجانبه از یک سیســتم ،ما را به نتایج خواهد رســاند ،که به آسانﻰ بتوانیم آن را
برای همه ،سیستمها تطبیق نماییم.
سؤال
حرکتها را صنفبندی کنید:
حرکت یک طفل در خانه ،حرکت تایر یک موتر ،حرکت یک توپ تینس در یک مسابقه ،حرکت سر ،حرکت
بادپکۀ سقف خانه ،حرکت مهتاب ،حرکت آب باز در حوض آب و حرکت دروازه.

 :1-2تعرﻳف حرکت سادة ﻫارمونﻴکﻰ
حرکــت گاز خــوردن یک طفل را بــه دقت نظاره کنیــد ،خواهید دید کــه حرکت گاز در
زمانهای منظم و به طور خود بهخود تکرار مﻰشــود .هر حرکتﻰ که خود بهخود و به طور
منظم تکرار گردد ،به نام حرکت پیریودیک (تناوبﻰ) و یاهارمونیکﻰ یاد مﻰشود و هر حرکت
پیریودیک که بتواند توسط گراف ،تابع سادۀ ساین و یا کوساین را نمایش دهد ،به نام حرکت
سادۀهارمونیکﻰ یاد مﻰشود .برای شناسایﻰ و تشخیص حرکت سادۀهارمونیکﻰ فعالیت ذیل
را انجام دهید:
3

فعالﻴت
مواد ضروري :فنر ،کتله ،اتکا برای تعلیق
طرزالعمل:
 .1فنر را از نقطۀ اتکا بیاویزید.
 .2یک کتله را به انجام فنر آویخته ،آنچه را که مشــاهده مﻰکنید ،یاداشــت کنید .به شــکل ()1-2
نظر کنید.
 .3کتلــۀ ( )mرا بــا الببرید تا اینکــه فنر به طول
اصلﻰاش برگردد و ســپس رهایــش کنید .حرکت
کتله را توضیح داده و یادداشت نمایید.

L
O

شکل ()1-2

D

حاﻻ با توجﻪ بﻪ فعالﻴت فوق ،بﻪ سؤاﻻت ذﻳل جواب دﻫﻴد:
 - 1چرا زمانﻰکه کتله را به فنر مﻰآویزیم ،فنر از لحاظ طولﻰ ،درازتر مﻰشود؟
 - 2سیســتم دارای کــدام نوع و یا انواع انرژی اســت در صورتﻰ کــه اهتزاز وجود دارد؟
تغییرات انرژی را توضیح بدهید.
وقتﻰ که کتله را به فنر آویزان مﻰکنید ،فنر توسط وزن به پایین کش مﻰشود؛ اما زمانﻰ که
فنر درازتر مﻰشــود ،یک قوه ظاهر مﻰگردد که عبارت از قوۀ فنر است و توسط قانون هوک
چنین ارایه مﻰشــود Fs = k x :در این رابطه k ،ثابت فنر و  Xتزاید طول فنر است .وقتﻰ
که اندازۀ این قوه مســاوی به ( )mgاما موجه به طرف باال گردد ،کتله در حالت توازن خود
قرار مﻰگیرد ،مطابق شکل وقتﻰ که کتله را تا موقعیت  Lباال ببرید ،قوۀ فنر به طرف صفر
مﻰرود و وقتﻰ که آن را رها کنید ،به ســمت پایین شــتاب مﻰگیرد و ســرعت آن به تدریج
زیاد شده مﻰرود تا اینکه اعظمﻰمﻰشود .زمانکه کتله به طرف پایین حرکت مﻰکند ،قوۀ
فنــر (  ) FS = Kxبزرگتر از ( )mgبوده و قوۀ منتجه به طرف باال عمل مﻰکند .بنابر این
حرکت به سمت باال شتابﻰ مﻰباشد ،به این معنﻰ که سرعت به کاهش آغاز مﻰکند تا اینکه
کتله به موقعیت  Dمﻰرسد و  V = oمﻰشود.
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بــه یقین انرژی حرکﻰ در موقعیت  Dبه طــور کامل به انرژی ذخیروی تبدیل مﻰگردد .در
موقعیت  ،Dقوۀ فنر (اعظمﻰ) بوده ،ســبب مﻰشــود که به طرف باال شــتاب بگیرد و دوباره
ســرعت آن تا موقعیت  Oافزایــش یابد .در این موقعیت قوۀ منتجــه ناپدید و  Vبلندترین
قیمت را برای خود مﻰگیرد و کتله به اساس عطالتش تا رسیدن به نقطۀ آغاز حرکت ادامه
مﻰیابــد .این حرکــت خود بهخود به طور دوامدار در زمانهای مســاوی تکرار مﻰگردد و از
این ســبب است که به آن حرکت سادۀهارمونیک یا تکراری مﻰگویند .اکنون بیایید تعریف
دیگــری را برای حرکت ســادۀهارمونیکﻰ پیدا کنیم .اگر حرکت اهتــزازی کتله در فعالیت
گذشــته دوباره انجام دهیم و باالی شــتاب متمرکز شویم ،خواهیم یافت که شتاب ،همیشه
موجــه به طــرف یک نقطه بوده و قیمت آن متناســب به فاصلۀ بﻰجا شــده از همان نقطه
مﻰباشــد .پس مﻰتوانیم بگوییم :هر جســم که شــتابﻰ با این ویژهگﻰ داشته باشد ،حرکت
سادۀهارمونیکﻰ دارد.
سؤال
به کدام یک از حرکتهای ذیل ،حرکت ســادۀهارمونیکﻰ گفته مﻰتوانیم؟ حرکت قمر مصنوعﻰ بهدور زمین،
حرکــت یک رقاصه ،حرکت تار محکم شــده به انجامهای ثابت ،حرکت خطکــش در فعالیت ( ،)1-1حرکت
توپ بر روی زمین.

 :1-3اﻫتزاز مکمل و رقاصﺔ ساده
چطور مﻰتوانیم اهتزازها را حساب نماییم؟
برمﻰگردیم به فعالیــت قبلﻰ و مﻰبینیم چطور اهتزازها را در کتلۀ
اهتزازکننده حساب کرده مﻰتوانیم؟
اگــر کتله از موقعیــت  Lبه حرکت آغاز نموده و به موقعیتهای O
و  Dرفته و دوباره به  Lبرگردد ،حرکت در این مســیر طﻰ شده را
یک اهتزاز مکمل مﻰگوییم ،و هرگاه مشــاهدات خود را از موقعیت
کتلــه در موقعیت  Oآغاز کنیم ،در آن صورت حرکت از  Oبه  Lو
 Dو بازگشــت به  Oرا یک اهتزاز مکمل مﻰگوییم .شکل ()1 – 3
دیده شود.
اکنون یک کتلۀ نوســانکننده را که از انجام یک تار محکم شــده و
به متکا آویزان گردیده ،در نظر مﻰگیریم؛ به این کتلۀ آویزان شــده
رقاصۀ ساده ( )Simple Pendulumمﻰگویند.
شکل ()1-3
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شــکل ( ،)1-4اگــر آن را به یک طرف کش و پــس رهایش کنیم،
رقاصه به نوســان کردن و یا اهتزاز کردن آغاز مﻰنماید .طوری که
در شــکل به وضاحت دیده مﻰشود ،مﻰتوان اهتزاز مکمل در مسیر
حرکت را چنین نشان داد:
S

O

P

O

S

S

)))

O

اکنون اهتزاز مکمل را چنین تعریف مﻰنماییم:
اﻫتزاز مکمل عبارت از حرکت جسـم اﻫتزاز کننده ،در بﻴن دو عبور جسـم از ﻳک

P

نقطﺔ کﻴفﻰ مسﻴر اﻫتزاز در عﻴن سمت مﻰباشد.

O

(((

شکل ()1-4
S

سؤال
اهتزاز مکمل را برای رقاصۀ شکل ( ،)1-4با در نظر داشت حالتهای ذیل توضیح بدارید.
a

) (Oنقطۀ آغاز حرکت باشد.

 -bنقطۀ ( Pهنگام بازگشت رقاصه) آغاز حرکت باشد.

زمان تناوب (پیریود) ،تواتر (فریکونسﻰ) و دامنه (امپلیتیود) در حرکت سادۀهارمونیکﻰ ،همه
از مشخصات اهتزاز مﻰباشند که در اینجا با توضیح فریکونسﻰ به شرح آنها مﻰپردازیم:
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 :1-4فرﻳکونسﻰ در حرکت سادةﻫارمونﻴکﻰ چﻴست؟
اگر به یک حرکت اهتزازی نظاره کنید ،با داشــتن یک ساعت توقفکننده ()stop watch
مﻰتوانید وقت یک اهتزاز مکمل را در وقتﻰ که نوسان مﻰکند ،حساب کنید .برای محاسبۀ
وقت ،ستاپ واچ را از یک موقعیت معین اهتزاز به حرکت آورده و یافته مﻰتوانید که در وقفۀ
معین زمان چند اهتزاز مکمل صورت گرفت "فریکونســﻰ عبــارت از تعداد اهتزازات مکمل
انجام شده توسط جسم اهتزازکننده یا نوسانکننده در یک ثانیه مﻰباشد".
فریکونسﻰ را در تجربه و به زبان ریاضﻰ چنین افاده مﻰکنند:
تعداد اهتزازات مکمل
زمانکه برای انجام آن ضرورت است

اهتزاز
فریکونســﻰ با واحد
ثانیه
داده مﻰشود.

=( fفریکونسي)

اندازه مﻰشــود که به نام هرتس یاد مﻰشــود و به  Hzنمایش
)1H z = 1S 1........(1

یکﻰ از خواص دیگر حرکت ســادۀهارمونیکﻰ عبارت از پیریود ( )Tمﻰباشد T .زمانﻰ است
که یک اهتزاز مکمل را در بر مﻰگیرد .یا به عبارت دیگر ،پیریود عبارت از وقتﻰ است که در
آن یک اهتزاز مکمل صورت مﻰگرد ،که آنرا به  Tنمایش مﻰدهند.
پیریود یا زمان تناوب را به ثانیه اندازه مﻰکنند.
بدون شک که  Tمعکوس فریکونسﻰ ( )fبوده و مﻰتوان نوشت:

1
)f = ...........(2
T
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1
f

=T

همچنان سیســتمهای اهتزازی به اســاس
فاصلههای بﻰجاشدۀشان از موقعیت تعادل
توجﻪ کنﻴد
تفاوت دارند .کودکان زمانﻰکه گاز مﻰخورند
اهتزاز محدود به اجسام مادی نبوده؛ بلکه ارتعاشات
اگر این فاصلۀ بﻰجا شده بزرگتر شود مهیج
میخانیکﻰ از قبیل :تارهای گیتار ،پستونهای
مﻰشوند ،در حالﻰکه این فاصلۀ بﻰجا شده
ماشینهای موتر ،پردۀ دایرهها ،پردههای تیلفون،
در نقطۀ وسطﻰ پردۀ یک دایرۀ جسم اهتزاز
زنگ ،سیستمهای سپیکر و کرستلهای کوارتز و
کنندۀ خیلﻰ کوچک مﻰباشد.
همچنان نور ،امواج رادیو واشعۀ ( )Xهمه حرکتهای
دامنــه و یــا امپلیتیــود عبــارت از فاصلــۀ
اهتزازی اند.
اعظمﻰبﻰجا شــدۀ جسم مهتزز است که از
موقعیت تعادل آن اندازه مﻰشود.
آیا بین امپلیتیود و انرژی سیستم اهتزاز رابطهیﻰ وجود دارد؟ شرح دهید.
 - 1یک نقط به روی پرۀ یک بادپکه در یک دقیقه  3000دور مﻰخورد .حساب کنید:
 -bفریکونسﻰ را
 -aپیریود را
 - 2یــک تجربه را دیزاین کنید که ثابت کند پیریــود رقاصه ،محض ارتباط به طول آن
دارد نه به کتلۀ کلولۀ آویزان شده و دامنۀ رقاصه.

 :1-5قوة تجدﻳدى ﻳا برگرداننده ))Restoring Force
چطور مﻰتوانیم حرکت سادۀهارمونیکﻰ را
به وجود بیاوریم؟ و فکتور یا عامل مشترک
بیــن تمام سیســتمهای اهتزاز چیســت؟
مثــال :حرکت ســادۀهارمونیکﻰ عبارت از
اهتــزاز یک کتلۀ ( )mبه فنــری که کتلۀ
آن قابل صرف نظر اســت ،مطابق شــکل
اتصال داشته و روی سطحﻰ که اصطکاک
بسیار ناچیز دارد ،مﻰلغزد (به شکل ،)1-5
مﻰگوییم که کتله در موقعیت کش نشده
(شکل  )1-5 , bموقعیت تعادل و یا سکون
خود را دارد.

قوۀ برگرداننده
 - aحالت کش شده

 - bکتله در موقعیت کش نشده

 = 0قوۀ برگرداننده

قوۀ برگرداننده
 - cقوۀ عامل قطع مﻰشود.
شکل (، )1-5
سیتم افقﻰ فنر – کتله
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هــرگاه یک قوۀ عامل ( )Faباالی کتله عمل کند ،کتله از موقعیت تعادلش به طرف راســت
تعادل به اندازۀ  Xبﻰجا مﻰشــود .شــکل ( .)1-5aفاصلهیﻰ که فنر کش مﻰشود ،از قانون
Fa = k x
هوک حاصل شده مﻰتواند.
فاصلۀ بﻰجاشده ( )Xبهحیث فاصلهیﻰ که جسم از موقعیت تعادل خود حرکت کرده ،تعریف
شده است .به یقین که ( ،)Faفنر را کش مﻰکند و همچنان از قانون سوم حرکت نیوتن یک
قوۀ مساوی ولﻰ مخالفالجهت ارتجاعﻰ (برگرداننده) توسط فنر باالی کتله عمل مﻰکند که
در نتیجه ،آن را به طرف چپ مﻰکشــاند .از آنجا که این قوه تمایل دارد کتله را به موقعیت
اصلﻰ اش برگرداند؛ این قوه را قوۀ برگرداننده نامیده اند که آن را به ( )Frنشــان مﻰدهیم:
Fr = Fa = k x

وقتﻰ قوۀ عامل ( )Faقطع شــود ،قــوۀ برگردانندۀ ارتجاعﻰ ( )Frیگانه قوهیﻰ مﻰباشــد که
باالی ( )mعمل مﻰکند ،و مﻰخواهد کتله را به موقعیت تعادلش برگرداند .شکل( .)1–5 , c
اکنون ما مﻰتوانیم از قانون دوم حرکت نیوتن شتاب کتله را دریافت کنیم:
m a = Fr = k x
k
x .................3
m

=a

معادلــۀ ( )1-3معادلۀ شــتاب را به ما ارایه مﻰکند که ما آن را پیــش از این تعریف نموده
بودیــم .وقتﻰ که قوۀ ( )Faباالی کتله عمل نموده و آن را به طرف راســت حرکت مﻰدهد،
( )Faیک کار (  ) wرا انجام مﻰدهد ،یعنﻰ انرژی را به سیستم انتقال مﻰدهد .این انرژی
در سیستم بهحیث انرژی ارتجاعﻰ پوتانشیل ذخیره مﻰگردد.
وقتﻰ که قوۀ  Faقطع گردد ،قوۀ برگردانندۀ کتله به موقعیت تعادل ( ،)Frانرژی پوتانشــیل
را بــا انجــام دادن کار به انرژی حرکﻰ انتقال مﻰدهد .وقتﻰکــه کتله به موقعیت اصلﻰ اش
( )X = 0برگردانده شــود ،قوۀ برگرداننده هم صفر مﻰشود (  .) Fr = oکتله حرکتش را به
طرف چپ بر اســاس قانون عطالت ادامه مﻰدهد؛ تا اینکه قوۀ )  ( Kxدوباره بهوجود آید.
ام ّا تا زمانکه کتله به فاصلۀ اعظمﻰ بﻰجاشــده ( )Xبرسد ،با انجام دادن کار ،انرژی حرکﻰ
به انرژی پوتانشیل تبدیل شده مﻰرود .بعدا ً ( )Frدوباره کتله را به موقعیت تعادل مﻰکشاند
و مراحل ادامه پیدا مﻰکند .پس قوۀ برگرداننده قوهیﻰ است که متناسب به فاصلۀ بﻰجاشده
مخالف آن عمل مﻰکند؛ زیرا این دو خاصیت قوۀ برگردانند ،مﻰتواند اهتزاز را به وجود آورد.
قوۀ برگرداننده همیشه مسؤولیت تولید اهتزازات را به عهده دارد.
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سؤال
قوۀ برگرداننده (از لحاظ مقدار) در رقاصه ،تست تیوب مهتزز در آب و پردۀ دایره چیست؟ توضیح بدارید.

تمرﻳن
ثابــت کنید که
باشد.

S
L

Fr = mg

اســت ،وقتﻰ کــه  Lطول رقاصه و  Sطول قوس نوســان رقاصه

 :1-6اراﻳﺔ گرافﻴکﻰ حرکت سادةﻫارمونﻴکﻰ
چطور مﻰتوانیم حرکت سادۀهارمونیکﻰ را ترسیم نماییم؟ چطور در یک سیستم کتله – فنر
که پیش از این مطالعه نمودیم ،فاصلۀ  Xرا در وقفههای مساوی زمان ارایه نموده مﻰتوانیم؟
بیایید از نقطۀنظر فزیکﻰ به این حرکت نظر اندازیم :کتلۀ ( )mدر شکل (  )1–6 aبه سمت
راســت به فاصلۀ  X = Aکش گردیده و سپس رها مﻰگردد .واضح است که کتله تنها تحت
تأثیر قــوۀ برگرداننده حرکت مﻰکند .بنابرآن چنانچه پیــش از این بحث نمودیم ،کتله به
نوســان خود ادامه مﻰدهد .اگر ما چندین تصویر فوری حرکت را در وقفههای مساوی زمان
بگیریم و موقعیتهای کتله را توســط این تصاویر نشــانﻰ کنیم ،یک سلسلۀ نقاط را بهدست
مﻰآوریم ،چنانچه در شکل ( )1-6نشان داده شده است.
شکل ،موقعیتهای کتله را وقتﻰ که به اطراف چپ و راست موقعیت اصلﻰ تعادل روی محور
 Xبین حدود ) (+ Aو ) ( Aاهتزاز مﻰکند ،نشــان مﻰدهد .وکتورها اندازۀ ســرعت کتله را
نشان مﻰدهند .قیمت سرعت اعظمﻰاست
F
=0
وقتﻰکه در محل اصلﻰ قرار دارد و صفر
است وقتﻰ که کتله در موقعیتهای
v
F =0
 ± Aقرار داشته باشد .واضح است که A
امپلیتیود اهتزاز است و اگر زمان ( )tرا
F =0
وقتﻰ که کتله به موقعیت  + Aباشد ،صفر
v
F =0
انتخاب کنیم ،در آن صورت کتله در زمان
 t = Tدوباره به موقعیت  + Aبرمﻰگردد.
=0
F
چون  ،Tپیریود حرکت است ،پس حرکت
تکرار مﻰشود.
شکل (x )1-6

x=A

x= A 0
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این بســیار واضح اســت که متحول فاصلۀ ( )Xبا زمان ،یک تابع کوساین است که در شکل
( )1-7آن را دیده مﻰتوانید .ولﻰ اگر متحول سرعت را نظر به زمان چنانچه در شکل ()1-6
دیده مﻰشود ارایه نماییم ،منحنﻰ یﻰ؛ مانند :شکل ( )1-8را به دست خواهیم آورد.
t
x

T

2

A

1

0
A

t +T

t

شکل ()1-7

x

A

0

A

شکل ()1-8

منحنﻰ توسط پنسل با کش شدن فیتهیﻰ که
تحت کتلۀ مهتزز قرار دارد ،ترسیم شده مﻰتواند.

سؤال
 -1با استفاده از معادلۀ ( )1 – 3ارایۀ گرافیکﻰ شتاب حرکت سادۀهارمونیکﻰ را ترسیم نمایید.
 -2آیا مﻰتوانیم از تابع ساین برای ارایۀ حرکت سادۀهارمونیکﻰ استفاده کنیم؟ توضیح دهید.
 -3اگر کتله به یک کتلۀ بزرگتر تبدیل شــود ،چه تأثیری باالی فریکونســﻰ اهتزاز سیســتم کتله  -فنر وارد
خواهد کرد؟ دالیلﻰ که جواب شما را تقویت مﻰکند ،بنویسید.

 :1-7معادلﺔ حرکت سادةﻫارمونﻴکﻰ
اکنون واضح گردید که معادلهیﻰ که حرکت ســادۀهارمونیکﻰ را تشریح کرده مﻰتواند ،باید
پیریود آن یک باشــد .پس مــا مﻰتوانیم موقعیت ذرۀ اهتزازکننده ،در هر لحظه را توســط
معادلۀ  X = A cos ( t + )..... 4به دســت آوریم .معادلــۀ فوق یک معادلۀ خیلﻰ
مهم است .این معادله رابطۀ بین دو متحول (موقعیت  xو زمان  )tرا ارایه مﻰدارد .با استفاده
از این معادله ،موقعیت ذرۀ اهتزازکننده ،را در هر زمان داده شــده تعیین کرده مﻰتوانیم .از
آنجا که  ،Aو ثابت هستند ،پس (  ) t +فاز حرکت مﻰباشد ،زیرا قیمت آن طبیعت
حرکت را برای ذره تعیین مﻰکند .این معادله مقادیر و سمتهای موقعیت ،سرعت و شتاب
را که به طور دوامدار در حال تغییر هستند ،بهما مﻰدهد.
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 Aعبــارت از امپلیتیود بوده و قســمت اعظمﻰفاصلۀ بﻰجا شــده از موقعیت اصلﻰ (تعادل)
مﻰباشد که پیش از این دربارۀ آن بحث صورت گرفت.
عبارت از فاز ثابت (یا فاز اولیه) بوده و تعلق به حالتهای اصلﻰ (آغازی) دارد.
در شــکل ( )1-9در لحظهیﻰ  X = A ، t = oمﻰباشــد .با وضع نمــودن قیمت  tبه معادلۀ
x
( ،)1-4داریم:
A

) A = A cos (0 +

از این معادله به آسانﻰ مﻰتوان استنباط کرد که:
 cos = A A = 1باشد.
باید = 0

t

شکل ()1-9

3
T
2

T

3
4T

1
2T

0
1
4T

A

بنابــرآن :بــرای حرکتﻰ که در شــکل ( )1-6توضیح گردید ،تابع حرکت ســادۀهارمونیکﻰ،
یعنﻰ X = A cos t :به دست مﻰآید.
بــه طور مثال :یک شــخص مشــاهدهاش را از نقطۀ  Oیا  X = 0در یک سیســتم کتله -
فنر که در شــکل ( )1 – 9به مشــاهد مﻰرســد آغاز مﻰکند ،چنین معنــﻰ مﻰدهد که در
لحظهیﻰ ) (t = o) ( X = oبوده که با وضع کردن قیمتها به معادلۀ ( )1-4نوشته کرده
مﻰتوانیم:
) 0 = A cos (0 +

2

=

cos = 0

بنابرآن برای شخص مشاهد ،تابع عبارت است از:
) x = A cos ( t +
2

مســلماً هر حرکت ســادۀهارمونیکﻰ قیمت خاص خود را که متعلق به قیمت  Xدر زمان
 t = 0مﻰباشد ،دارد.
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فرﻳکونسﻰ زاوﻳﻪﻳﻰ

)

( چﻴست؟

سیســتم کتله – فنر را در نظر بگیرد ،ما مﻰدانیم که هرگاه یک اهتزاز مکمل در سیســتم
صورت بگیرد ،در این صورت دو حالت مﻰتواند وجود داشته باشد:
 - 1ذرۀ مهتزز بعد از یک اهتزاز مکمل به موقعیت اولﻰاش برمﻰگردد ،صرف نظر از اینکه
از کدام موقعیت به مشاهدۀ آن آغاز نموده ایم .ذره از هر نقطهیﻰ که به اهتزاز آغاز کند بعد
از یک اهتزاز مکمل ،دوباره به همان نقطه برمﻰگردد[ .به تعریف اهتزاز مکمل ،عنوان ()1-3
مراجعه کنید و کوشش کنید آن را به زبان خود تشریح نمایید] .چنین معنﻰ مﻰدهد که قیمت
امپلیتیود بازهم تغییر نکرده و  Xهمان قیمت موقعیت اولﻰ (  ) X i = X fرا دارد.
ّ
مکمل خود به زمان مســاوی به پیریود ( )Tضرورت دارد ،که در
 - 2ذره بــرای یک اهتزاز
واقع این تعریف حقیقﻰ پیریود مﻰباشد.
بنابرین( x f (t + T ) :امپلیتیود در موقعیت اخری) = ) ( xi (tامپلیتیود در موقعیت اولﻰ)
) A cos ( t + ) = A cos (t + T

برای آسان ساختن آن ،فرض مﻰکنیم = 0

است ،پس مﻰتوان نوشت:

) cos ( t ) = cos ( t + T

از توابع مثلثاتﻰ مﻰدانید که اهتزازها در دوران هر 2
و یا  = 2است.

تکرار مﻰشــوند؛ بنابرآن T = 2

T

عبارت از فریکونسﻰ زاویهیﻰ حرکت سادۀهارمونیکﻰ مﻰباشد .تجارب نشان مﻰدهد که
فریکونسﻰ سیستم کتله  -فنر توسط رابطۀ ذیل به دست مﻰآید:
k
m

1
2

= f

پﻴرﻳود چﻴست؟
اکنون مﻰخواهیم پیریود یک حرکت ســادۀهارمونیکﻰ را دریافت کنیم .شکل ( )1-10یک
رقاصۀ ســاده و قوههای عامل باالی کتله (گلولۀ کوچک) را نشــان مﻰدهد .وزن کتله به دو
قوه به اســتقامتهای طول تار ( )Lروی محور شعاعﻰ (قوۀ اصطکاک قابل صرف نظر است)
و محور تانجانت (میل مماس) مطابق شکل ( )1-10تجزیه شده است.
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mg cos

قوۀ کشــش تار ( )ftتوســط قــوۀ مرکبۀ
خنثــا و  mg sinبهحیث قــوۀ حرکت دهنــده عمل
مﻰکند .چون این قوه همیشــه به مقابل ســمت بﻰجا
شــده مواجه مﻰباشــد ،بنابرین بهحیث قوۀ برگرداننده
عمل مﻰکند .پــس مﻰتوان گفت کــه حرکت رقاصه،
یک حرکت سادۀهارمونیکﻰ است و Fr = mg sin
(قوۀ برگرداننده) .اگر زاویۀ را بسیار کوچک در نظر
بگیریم،
sin

L
T

mg sin

mg cos
mg

s=L

شکل ()1-10
mg

بوده و چون به رادیان اندازه مﻰشود ،پس قوۀ برگرداننده مساوی به
S
S
mg
= Fr = mg
دیگر ما مﻰدانیم که  = Lبه رادیان مﻰباشد .بنابراینS :
L
L
اکنون واضح شد که این یک قوۀ برگرداننده است.
از مقایســه کردن این سیســتم با سیستم کتله – فنر که در آن  Fr = kxبود ،ما به آسانﻰ
دیــده مﻰتوانیم که  mgدر رقاصه ،عدد ثابت بوده و حیثیت kرا در سیســتم کتله  -فنر
L
دارد و از آنجا که در سیستم کتله – فنر:
m

پس در رقاصۀ ساده:
که در نتیجه:

m

2

k
m

=k

است .از جانب

=

mg
=
L

2

g
L

چون برای یک اهتزاز مکمل

g
L

=

g
L

=

2
=
T

2

2
T

=

L
پس برای زمان یک پیریود نوشته کرده مﻰتوانییم:
g

T =2

14

سؤال
 .1پیریود رقاصۀ ساده را به دست آرید.
 .2در شکل ( )1-11که یک حرکت سادۀهارمونیکﻰ را نشان مﻰدهد .دریافت کنید:
 -aپیریود اهتزاز را
 -bفریکونسﻰ اهتزاز را

شکل ()1-11

 .3یــک سیســتم کتله – فنر در حال اهتزاز اســت .موقعیت کتله در هر لحظهیــﻰ کیفﻰ زمانﻰ عبارت از تابع
)  x = 0,04 cos ( 83tمﻰباشد .دریافت کنید:
Fr

 -aامپلیتیود را
 -bپیریود را
 -cموقعیت کتله در زمان  t = 0.1sرا

 :1-8رابطﻪ بﻴن حرکت داﻳرهﻳﻰ و حرکت سادةﻫارمونﻴکﻰ
پســتون در ماشین موترها پایین و باال حرکت مﻰکند ،در حالﻰکه تایرها دور مﻰخورند .رابطۀ
بین حرکت سادۀ هارمونیکﻰ و حرکت دایرهیﻰ چگونه است؟ فعالیت ذیل را انجام دهید:

فعالﻴت
مواد مورد ضـرورت :موتور برای حرکت دورانﻰ ،گلولۀ کوچک ،دســک مدور،
گروپ و پرده.

طرزالعمل:
 .1گلوله را به یک ســیخ محکم نمودۀ مطابق شــکل ( )1-12سیخ را روی دسک
محکم کنید.
 .2دسک را به موتور نصب کنید.
 .3گروپ را روشن نموده ،کوشش کنید که سایۀ گلوله را روی پرده بیندازید.
 .4موتور را به دوران آورده ،شرح دهید که روی پرده چه را مشاهده مﻰکنید؟
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شکل ()1-12

شاید به آسانﻰ یافته بتوانید که حرکت سایۀ گلوله در روی پرده ،یک حرکت سادۀهارمونیکﻰ است.
وقتﻰکه گلوله مﻰچرخد ،موتور مرتســم حرکت آن را روی پرده به ما مﻰدهد .پس مﻰتوانیم به نتیجه برســیم
که:
حرکت ســادۀهارمونیکﻰ عبارت از مرتســم حرکت یکنواخت دایرهیﻰ باالی قطر دایرهیﻰ اســت که حرکت یک
بعدی در آن واقع مﻰشود.

بیاییــد به این نتیجهگیری نگاه عمیقتر بیندازیم :شــکل( )1-13یک ذرۀ ( )mرا در حرکت
منظم دایرهیﻰ با یک سرعت زاویهیﻰ = نشان مﻰدهد
t

و شعاع مساوی به وکتور  Aمﻰباشد .در هر لحظهیﻰ
زمــان ( ،)tموقعیــت زاویهیــﻰ ذرۀ ( )mعبــارت از
)  ( t +مﻰباشــد ،) ( .زاویــۀ آغازین یا زاویۀ فاز
(زاویۀ بین موقعیت و کتور  Aو محور  )Xمﻰباشــد.
بیایید مرتسم  Aرا به روی محور  Xترسیم نماییم.
از تصویــر به وضاحت دیده مﻰشــود کــه که در هر
موقعیت اندازۀ آن])  [A cos ( t +بوده و ما آن را
)  x(tمﻰنامیــم که )  ، X (t ) = A cos( t +و این به
طور دقیق همان معادلۀ ( ).....4است که در گذشته
به تفصیل دربارۀ آن بحث نمودیم.

P

شکل ()1-13

وقتﻰکه ذرۀ ( )mبه محور  yمﻰرســد ( t + ) = ،بوده و مرتسم  Aصفر مﻰباشد ،و این کام ًال
2
مانند حالتﻰ در سیستم کتله  -فنر مﻰباشد که در آن کتله دوباره به نقطۀ اولﻰ اهتزاز بر مﻰگشت.
کوشــش کنید که حرکت دایرهیﻰ را تصور نموده ،مرتســم آن را با حرکت ســادۀهارمونیکﻰ
مقایسه نمایید .نتایج خود را بنویسید.
سؤال
حرکت یک نقطۀ کیفﻰ را روی پردۀ یک بادپکه چگونه شــرح داده مﻰتوانید .برای نوشــتن تابعﻰ که
این حرکت را تشریح نماید به چه چیز ضرورت دارید؟
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موضوع براى مباحﺜﻪ:
دربارۀ رقاصۀ ســاعت ،ساختمان آن ،میزان ( )adjustشــدن آن و اینکه چگونه مﻰتوانیم رقاصهیﻰ با طول
ثابت داشــته باشــیم تا در طول یک ســال ،هم در زمستان و هم در تابستان نوســان نماید؛ یک تا دو صفحه
معلومات جمعآوری کنید و آن را در صنف برای همصنفانتان بخوانید.

ﺧﻼصﺔ فصل اول
اهتزازها حرکتهایﻰ اند که به دو طرف موقعیت تعادل جسم ،خود بهخود تکرار مﻰشوند.
حرکت ســادۀهارمونیکﻰ یک حرکت پیریودیک بوده و به شکل تابع کوساین ( )cosارایه
شده مﻰتواند.
قوۀ برگرداننده ،یگانه عامل و یا سببﻰ است که منجر به تولید اهتزاز مﻰشود.
حرکت سادۀهارمونیکﻰ به زبان ریاضﻰ این طور افاده مﻰگردد:
) X = A cos( t +
k
فریکونســﻰ یا تواتر زاویهیﻰ برای سیســتم کتله – فنر،
=
m
g
L

=

و برای رقاصۀ ســاده

مﻰباشد.

سؤالﻫاى فصل اول
 .1برای هر یک از سؤالهای ذیل جواب صحیح را انتخاب کنید:
الف :طول یک رقاصۀ ساده  10mاست ،پیریود آن عبارت است از:
a
c

3.14s
10s

b

6.38s

d

1s

ب) برای دو چند ســاختن پیریود یک رقاصۀ ســادۀ دارای طول  ،Lالزم اســت تا طول آن
را:
 -bنصف نماییم
 -aدو چند نماییم
 -dچهارم حصه نماییم
 -cچهار چند نماییم
ج) سرعت در حرکت سادۀهارمونیکﻰ به قیمت اعظمﻰخود مﻰرسد وقتﻰکه:
 x bقیمت اصغری را بهخود بگیرد.
 x aاعظمﻰگردد.
 b dو  cهر دو صحیح اند.
 x cصفر گردد.
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د)یک ذره با امپلیتیود  12cmاز یک نقطه که دارای موقعیت و کتوری  12cmاست ،شروع
به اهتزاز مﻰکند .ثابت فاز عبارت است از:
.a

2

.b

3
2

.c

.d

4

 .2یــک ذره در حالــت نوســان بــوده و موقعیــت آن در هــر لحظهیﻰ زمان توســط تابع
)  X (t ) = 0.02 sin(400t +داده شده است .دریافت کنید:
2

 -bپیریود حرکت را

 -aفریکونسﻰ حرکت را

 -dموقعیت ذره را در لحظهیﻰ t = 0,3 sec
 -cامپلیتیود حرکت را
N
 .3یک سیســتم کتله – فنر دارای فریکونســﻰ  5 Hzاســت .هرگاه ثابت فنر K = 250
m

باشد ،کتله را حساب کنید.
 .4هــرگاه در یک سیســتم کتله – فنر m = 0,5kg ،بوده و  60اهتــزاز را در  4ثانیه تکمیل
نماید ،دریابید:
 -bثابت فنر را
 -aفریکونسﻰ را
 -cانرژی اعظمﻰپوتانشیل را در صورتﻰ که امپلیتیود 3cm ،باشد.
 .5افادههای ذیل را تعریف کنید:
 -aاهتزازهای کامل

 -bپیریود

 -cفریکونسي

 -eحرکت پیریودیک
 -dثابت فاز
 .6هرگاه کتلۀ  0.6kgبه اندازۀ  4cmکش شده و رها گردد ،و ما محاسبۀ وقت را از موقعیت
تعادل آغاز نماییم ،در آن صورت:
 -aشــکل این تمرین را رســم نمایید.
باشد ،حساب کنید.

N
 -bقیمتهای  fو  Tرا در صورتیکه
m

k = 300

 -dتابعﻰ را بنویسید که حرکت را تشریح نماید.
 -cامپلیتیود چند است؟
 .7طول یک رقاصۀ ســاده  0.25mاســت ،پیریود آن را دریابید .اگر این رقاصه به مهتاب
برده شــود ،در آنجا پیریود آن چند خواهد بود؟ در نظر داشــته باشید که شتاب سقوط آزاد
در سطح مهتاب 1 ،شتاب سقوط آزاد در سطح زمین مﻰباشد ) . ( g = 1 g
6
6
 .8کدام شرایط باید مهیا گردد تا یک حرکت سادۀهارمونیکﻰ داشته باشیم؟
 .9آیــا مﻰتوانیم حرکت یک قمر مصنوعﻰ را به مثابۀ یک حرکت ســادۀهارمونیکﻰ مطالعه
کنیم؟ چطور؟ تشریح نمایید.
m
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فصل دوم
امواج و حرکت آنﻬا
علم فزیــک قانونمندی حرکات مختلف جهان مادی را
بررســﻰ مﻰکند .ســاینسدانان از این مطالعات به نفع
بشریت استفاده مﻰکنند .یکﻰ از این حرکتها ،حرکت
نوســانﻰ اســت که در فصل قبلﻰ مطالعــه نمودیم .در
این فصل ،بر اســاس حرکت نوســانﻰ ،حرکات مختلف
موجﻰ را بررسﻰ مﻰنماییم .همچنان در این فصل ،انواع
موجهــا را از جوانب مختلف از نظــر ویژهگﻰها فزیکﻰ
آنها مطالعه مﻰکنیــم .چون فزیک موجﻰ پدیدههای
میخانیکــﻰ ،نوری ،برقﻰ ،هســتهیﻰ و حرارتﻰ را در بر
دارد ،کوشــش مﻰکنیم که این موضوع را با مثالهای
ساده روشن نماییم.

 :2-1موج چﻴست و چند قسم است؟
حرکــت موجﻰ به آن حرکت گفته مﻰشــود که ذرات اهتزازی ،انــرژی حرکﻰ خویش را به
صورت دوامدار به ذرۀ مجاور داده و آنرا به نوســان مﻰآورد .این عملیه در محیط متجانس
و اســتقامت مقابل ادامــه پیدا مﻰکند ،تا زمانﻰ که با تصادم به یــک مانع ،انرژی خود را از
دســت داده و در محیط جذب شــود .هر موج ویژهگﻰها مشخص دارد و آن عبارت از طول
موج ،فریکونســﻰ ،دامنۀ اهتزاز ذرات و سرعت مﻰباشد .امواج از نظر ویژهگﻰهای فزیکﻰ به
دو بخش تقسیم شده است:
 .1امواج میخانیکﻰ.
 .2امواج الکترومقناطیسﻰ.
یک تعداد مشــخصات معین فزیکــﻰ در هر دو نوع امواج موجود اســت؛ به طور مثال :موج
در محیــط متجانس به خط مســتقیم منتشــر مﻰگردد .هر موج ،طول موج فریکونســﻰ و
پیریود مشخص دارد .هر موج سرعت انتشار خاصﻰ دارد که به کثافت محیط انتشار مرتبط
مﻰباشــد .موجودات زنده مﻰشنوند و مﻰبینند ،این پروســهها و میکانیزم شنیدن صداها و
دیدن اشیا همه ویژهگﻰها موجﻰ دارند .به همین قسم امواج روی آب ،موجهایﻰ که از زلزله
برمﻰخیزند و دیگر پدیدههای طبیعﻰ ،شکلهایﻰ از امواج اند.
به همین ســبب ،ساینسدانان از قانونمندیهای طبیعت در تخنیک استفاده نموده و آن را
در خدمت انسانها قرار مﻰدهند.
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آیا فکر کرده اید که امواج میخانیکﻰ و الکترومقناطیس چه
تفاوتﻰ با یکدیگر دارند؟
فعالﻴت
شــاگردان در صنف به سه گروپ تقســیم گردیده و مثالهایﻰ از امواج میخانیکﻰ و الکترومقناطیسﻰ را
ارایه کرده و در حﻀور معلم بر روی تخته بنویسند.
معلم فعالیت هر گروپ را ارزیابﻰ نموده و از شاگردان بپرسد که چگونه به این مثالها رسیده اند؟

اکنون به ترتیب ،ابتدا امواج میخانیکﻰ و بعد امواج الکترومقناطیسﻰ را بررسﻰ مﻰنماییم.

 :2-2امواج مﻴﺨانﻴکﻰ
اگــر در یک قســمت یک محیط متجانــس اخالل وارد
شود ،پس در مالیکولها »یا ذرات« این محیط قوههای
کشش به وجود مﻰآید و این قوهها بدون اینکه موقعیت
قسمتهای محیط را تغییر بدهد ،به ساختارهای مادی
مجاور خود انــرژی مﻰدهند و در نتیجه موج در محیط
منتشر مﻰگردد .در طبیعت ،امواج میخانیکﻰ در دندها
و آبهای ایستاده به وضاحت مشاهده مﻰشود.
در یک محیط متجانس ،سرعت موج میخانیکﻰ در رابطۀ
 x = v tصدق مﻰکند .مﻰبینید که در این رابطه ،فاصلۀ
انتشار طول موج تابع وقت به شکل خطﻰ مﻰباشد .پس
استقامت انتشار ،یک شکل خطﻰ را دارد.
چگونهگﻰ انتشار امواج میخانیکﻰ ،به کثافت و ویژهگﻰها
فزیکﻰ محیط ارتباط دارد.
اگر اخالل محیط بهشــدت انجام گــردد ،امواج به وجود
آمده بســیار بلند و عمیق مﻰباشد .موضعﻰکه اخالل در
شکل ()2-1
آن به وجود مﻰآید ،منبع انتشار موج نامیده مﻰشود.
امواج میخانیکﻰ در رابطه با جهت انتشــار و چگونهگﻰ اهتزاز اجزای محیط ،به ســه بخش
تقسیم گردیده است که امواج طولﻰ ،امواج عرضﻰ و موجهای ایستاده نامیده مﻰشوند.
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فعالﻴت
شــاگردان به چند گروپ تقســیم گردند و به هر گروپ ظرفﻰ که نصف
آن از آب پر باشد همراه با دو سنگ داده شود .سنگچلها یکﻰ سبک و
دیگری آن سنگین انتخاب شود .شاگردان ابتدا در ظرف ،آب ایستاده را
مشــاهده کنند که هیﭻ نوع موجﻰ در آن معلوم نمﻰشود .بعد شاگردان
ســنگ کوچک را بــه طور عمودی به صورت ســقوط آزاد در ظرف رها
نمایند و بلندی و عمق امواج تولید شده را مشاهده کنند.
هنگامﻰکــه موجها از بین رفت ،ســنگ کالنتر را به طــور آزاد در آب
پرتاب نمایند .شــاگردان و معلــم دربارۀ بلندی و عمق موجها در هر دو
حالت باهم گفتگو کنند.

شکل (،)2-2
منظرۀ قســمتﻰ از امواج در ظرفﻰکه
نصف آن از آب پر شده باشد

به همین ترتیب ،مﻰتوانیم در طبیعت ،چگونهگﻰ امواج میخانیکﻰ را بیشــتر بررسﻰ نماییم
و از آنها مثالهای گوناگون ارایۀ کنیم.
 :2-3امواج عرضﻰ
چه فکر مﻰکنید؛ اینها چگونه امواجﻰ اند؟
دو مفهــوم اهتزاز را در نظر بگیرید ،ســمت انتشــار موج و موقعیت مربــوط به اهتزاز موج.
با دانســتن ویژهگﻰهای یاد شــده ،نوعیت موج میخانیکﻰ (عرضﻰ یا طولﻰ) تفکیک شــده
مﻰتواند.
در شــکل مقابل ،امــواج عرضﻰ را در یک
فنر تحت بررسﻰ قرار مﻰدهیم .حلقۀ اولﻰ
فنر را توسط دست بلند مﻰکنیم ،یعنﻰ به
حالت عادی فنر اخالل وارد مﻰنماییم.

ﻃول ﻣوج
شکل ()2-3

هــرگاه این حلقه را به ســرعت رها کنیم ،این حلقۀ فنر بــه حلقههای کناری خویش انرژی
انتقــال مﻰدهد و حلقههای فنر را به شــکل بــاال و پایین اهتزاز مﻰدهــد .در اینجا اهتزاز
حلقهها به جهت افقﻰ امواج عمود است .یعنﻰ در امواج عرضﻰ سمت اهتزاز به جهت انتشار
موجهــا عمودی اســت .به طور معمول امواجﻰ که از اثر تــکان دادن فنر به دو طرف چپ و
راست نیز به وجود مﻰآید ،عرضﻰ بوده و مشابه گراف تابع ساین ( )sinمﻰباشد.
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 :2-4امواج طولﻰ
در شــکل امواج طولﻰ دیده مﻰشــود .در اینجا یا چند حلقۀ قســمت انتهایﻰ فنر را به هم
نزدیک نموده ســپس آنرا به ســرعت رها مﻰکنیم و یا اینکه عوض این کار ،به یک انتهای
فنر ضربه وارد مﻰنماییم تا حلقههای تحت ضربۀ فنر به یک بارهگﻰ ،یکﻰ به دیگری نزدیک
(جمع) و از هم دور شوند.
در نتیجه آن موجﻰ که در فنر به وجود مﻰآید،
ﺗکﺎﺛﻒ
ﺗﻼﻃﻒ
به طور افقﻰ به امتداد طول فنر حرکت مﻰکند.
در حالﻰکــه ســمت اهتزاز حلقههــای فنر به
ﻃول ﻣوج
استقامت انتشار موج موازی است ،عملیۀ جمع
شکل ()2-4
شــدن و رها شــدن حلقهها ،اهتــزاز فنر را با
انتشار موج به گونۀ موازی نشان مﻰدهد.
جمع شدن و انتشار این حلقههای فنر را در شکل ( )2-4مشاهده کرده مﻰتوانید.
از توضیحات فوق دربارۀ امواج طولﻰ و عرضﻰ گفته مﻰتوانیم که هم در امواج عرضﻰ و هم
در موج طولﻰ ،وقتﻰکه اهتزاز در حلقهها ایجاد مﻰگردد ،این هتزازات سبب مﻰشود که قوه
به حلقۀ کناری انتقال یابد .به همین ترتیب در نتیجۀ نوســانها ،انرژی توسط موجها انتقال
مﻰیابد که این موضوع در بخش اهتزازات به صورت مکمل تشریح شده است.
قابل یادآوری است بگوییم که انتشار زلزلهها هم عرضﻰ و هم طولﻰ بوده مﻰتوانند .موجهای
زلزله از عمق زمین بلند شده و بعد به روی زمین مﻰرسند .نظر به نوع موج زلزله و سرچشمۀ
آن ،سرعت انتشار زلزلهها با هم متفاوت است .جدول ذیل نظر به عمق زمین ،اندازۀ سرعت
انتشار امواج عرضﻰ و طولﻰ را در زلزلهها نشان مﻰدهد.
عمﻖ زمﻴن بﻪ )( km

سرعت موج عرضﻰ بﻪ ) ( km / s

سرعت امواج طولﻰ بﻪ ) ( km / s

0 20

3.3

5.4 5.6

20 45

3.5

6.25 6.75

1300

6.9

12.5

2400

7.5

13.5
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 :2-5موجﻫاى اﻳستاده ﻳا ساکن
فکر کرده مﻰتوانید که امواج ســاکن چگونه موجهایﻰ هســتند؟ در پهلوی موجهای عرضﻰ و
طولﻰ پیش از این مطالعه نمودیم ،حال در مورد موجهای ساکن معلومات به دست مﻰآوریم.
به امواج ســاکن بهخاطری این نام داده شــده اســت ،که مانند امواج دیگر در محیط انتشار
نمﻰشوند.
شکل ()2-5
این امواج از اثر دو موجﻰ که دارای فریکونسﻰ
N
O
مســاوی بوده و یکﻰ در جهت مخالف دیگر
2
انتشار مﻰیابد ،به وجود مﻰآیند.
تارهای مرتعش آالت موسیقﻰ مثل؛ دوتار ،سه تار ،تنبور و رباب هنگام نواختن (ساز کردن)
بر اســاس تولید همین امواج ســاکن کار مﻰکنند .درین آالت دست راست ،تار را به حرکت
می ورد و دســت چپ بر روی پرده حرکت مﻰکند ،تا که آواز به وجود آمده توســط دســت
راســت ،موج برابر با فریکونسﻰ دست چپ را به روی پرده تولید نماید .در سازها این پروسه
دوامدار و مغلق است؛ زیرا انگشتان هر دو دست بسیار به سرعت حرکت مﻰکنند .در شکل
( )2-5مﻰبینیــد که در یک ریســمان چگونه از دو موج عرضﻰ ،موج ســاکن به میان آمده
اســت .ما مﻰتوانیم نمونۀ موج ساکن را به واسطۀ موجﻰکه از یک ریسمان به وجود مﻰآید،
نمایش دهیم ،ولﻰ شــرط این اســت که ضربۀ دست در سر ریســمان یکﻰ پﻰ دیگر چنان
امواج متواتر را به وجود آورد که فریکونســﻰ آنها با هم مســاوی و یکﻰ از دیگر به اندازۀ
تفاوت فاز داشته باشد» .فاز ،زاویهیﻰ است که اندازۀ پیش بودن و عقب بودن ذرۀ اهتزازی را
ارایۀ مﻰدارد و این موضوع پیش از این بررســﻰ گردیده است« .وقتﻰکه موج اولﻰ از انتهای
ریسمان بسته شده انعکاس نموده و برمﻰگردد و به نقطۀ  Nمﻰرسد ،موج پﻰ در پﻰ بعدی
به نقطهیﻰ که ریســمان در آن محکم گردیده مﻰرســد و با موج اولﻰ در نقطۀ  Nیک گره
یا عقده را به وجود مﻰآورد و در نتیجه ،در بین خطوط منحنﻰ  ONو  NOبطن مﻰســازد.
گرهها و بطنها در امواج تا آن وقت به وجود مﻰآیند که انرژی حرکﻰ و پوتانســیالﻰ امواج
در محیط غیرمنظم شده و جذب گردد.

 :2-6ﺧصوصﻴت امواج
چه فکر میکنید؟ امواج و حرکت آنها به واسطۀ کدام مشخصات از یکدیگر جدا و تفکیک
مﻰشوند؟ فرق بین حرکات موجﻰ و حرکتهای اهتزازی در چیست؟
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برای جواب به ســؤاالت طرح شده ،باید بدانیم که یک موج مشخص ،مانند یک اهتزاز برای
شناســایﻰ اش ویژهگﻰهای مانند :طول موج ،فریکونســﻰ موج ،وقت تناوب و یا زمان موج
واحد (پیریود) ،مودل ریاضﻰ و معادلۀ حرکت یا انتشار موج دارد ،که در اینجا هر یک آنها
را به طور مشخص مطالعه مﻰکنیم.
 :2-7طول موج
طول موج مشــخصۀ شناخت یک موج است و واحد اندازهگیری آن ،همان واحد اندازهگیری
طول اســت .موجها از قیمتهای بســیار کوچک مانند انگســتروم  Aoگرفته الﻰ قیمتهای
بسیار طویل مثل کیلومتر ) (Kmطول دارند .از نگاه نوعیت ،هم امواج عرضﻰ و هم موجهای
طولﻰ هر دو دارای طول موج هستند.
آیا در امواج الکترومقناطیسﻰ و میخانیکﻰ نیز موضوع طول موجها قابل بحث است؟ بلي.

فعالﻴت
با این فعالیت شــما از درسهای گذشــته آشنا هستید .در
این فعالیت یک ریســمان طویل را بر یک دیوار و یا پهلوی
تختۀ ســیاه به طرف مقابل بسته مﻰکنیم و بعد از هر قطار
صنف دو شــاگرد را انتخاب نموده ،ســر آزاد ریسمان را به
دو شــاگرد اولﻰ مﻰدهیم تا آنرا ابتدا از باال به پایین تکان
شکل ()2-6
دهند .شــاگردان صنف در این حالــت چگونهگﻰ امواج به
وجود آمده در ریسمان را توضیح دهند.
بعد از آن ،از دو شاگرد دیگر بخواهید که سر آزاد ریسمان را از راست به چپ تکان دهند و بر شکلﻰ که
تشکیل شده ،بحث و ابراز نظر نمایند.

شاگردان در هر دو حالت روی طول امواج تشکیل شده بحث نمایند و سپس طول موجها
را خودشان در روی اشکال مقابل اندازه کنند.
سمت حرکت ذرۀ ریسمان
سمت حرکت موج

شکل ()2-7
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حاال بیایید با هم این شــکلها را تحلیل نماییم .معادلۀ ریاضﻰ حرکات موجﻰ ،تابع  sinیا
 cosبوده و مربوط به این است که مبدأ انتشار موج از کدام نقطۀ مسیر این تابع  sinحساب
مﻰگردد .اگر مبدای انتشار یک موج برای یک ماده را تحت بررسﻰ قرار دهیم و باز در مسیر
انتشار ،چنان یک نقطۀ مادی را نزدیک به نقطه دومﻰتعیین نماییم که این دو نقطۀ نزدیک
به همدیگر از نگاه داشــتن انرژی با هم مســاوی باشند ،در آن صورت کوتاهترین فاصله بین
این نقطهها که یک مستقیم است ،به نام طول موج یاد مﻰشود .یا به عبارت دیگر ،فاصلهیﻰ
را که موج در زمان یک پیریود طﻰ مﻰنماید طول موج مﻰگویند .طول موج به حرف التین
( ) نشان داده مﻰشود.
M

N

در طبیعــت ،طول موجهــای مختلف و متفاوت
وجــود دارد ،مﻰتوانیم چنین امواج را به صورت
مصنوعــﻰ نیز ایجاد نماییم کــه طول موجهای
آنها با هم مساوی ویا مقابل هم باشند.

داﻣﻨﻪ = A
D

C

شکل ()2-8

 :2-8فرﻳکونسﻲ
طوریکه گفتیم ،اندازۀ تعداد اهتزازات موجﻰ فﻰ واحد وقت فریکونسﻰ نامیده مﻰشود ،که
با ســمبول  fنشان داده مﻰشــود .واحد اندازهگیری فریکونسﻰ هرتز ( )Hertzاست که با
ســمبول ( )Hzنمایش داده مي شــود .تمام امواج طبیعﻰ الکترومقناطیسﻰ و میخانیکﻰ با
همین واحد اندازه مﻰشود.

 :2-9پﻴرﻳود
مﻰدانیم که همه حادثات طبیعﻰ در زمان صورت مﻰگیرند ،و هیﭻ پدیدهیﻰ احســاس شده
نمﻰتواند که خارج از فکتور زمان واقع شــده باشــد .موجها هم در حقیقت عبارت از انتشار
دوامدار حرکــت اهتزازی روی یک خط اســت .از طرف دیگر مﻰدانیــم که بین یک اهتزاز
مکمل ســاده روی قطر یک دایره و یک دور منظم یک جســم متحرک بر روی محیط دایرۀ
مربوط همین قطر ،یک ارتباط موجود است که پیش از این آنرا بررسﻰ نمودهایم.
حال اگر با ســپری شــدن زمان ،یک تعداد رفت و آمد اهتزازات بر روی قطر دایره را با یک
تعداد دورانها باالی محیط دایره مقایسه نماییم ،دیده خواهد شد که زمان اهتزاز مکمل در
این دو حرکت و یا دوران یکسان بوده که به این زمان پیریود گفته مﻰشود .به عبارت واضح
تر وقتﻰ که در آن ،موج یک اهتزاز مکمل را انجام مﻰدهد ،پیریود نامیده مﻰشود.
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برروی شــکل ،ارتباط بیــن زاویههــای محیطﻰ دایره
و پیریود را با ســپری شــدن زمان مورد بررســﻰ قرار
مﻰدهیم .زاویه برای یــک دوران مکمل = 2 ،بوده
و وقــت مربوط بــه این دوران T ،مﻰباشــد .پس برای
سرعت زاویهیﻰ نوشــته مﻰتوانیم که = 2 :اگر به
T
طور مشابه ،این رابطه را برای موج بنویسیم.

4

3 /2

2

شکل ()2-9

پــس در حقیقت ،ســرعت اهتزاز موجﻰ که بعد از یک پیریود  ،Tبــر طول یک موج
همفاز ،عبور مﻰنماید ،عبارت از

T

=

از دو نقطۀ

است.

 :2-10انعکاس موج مﻴﺨانﻴکﻰ
آیــا موجهای میخانیکﻰ انعکاس مﻰنمایند؟ یعنﻰ پس از برخورد با مانع ،دوباره به مســیر قبلﻰ خود
برمﻰگردند؟ اگر موجهای آب دریا را به دقت دیده باشید ،حتماً متوجه شده اید وقتﻰکه موجهای آب
به ساحل دریا برخورد مﻰکند ،ابتدا به کنارههای خشکه بلند رفته و بعد از تصادم با لبهای دریا دوباره
به شکل موج به طرف دریا ،برمﻰگردد و بعد از تصادم با موجهای تازه از بین مﻰرود .به این حادثه که
موج بعد از تصادم بازهم به شکل موج به طرف دریا مﻰرود ،انعکاس موج گفته مﻰشود .انعکاس صدا،
ثبوت روشنﻰ برای پدیدۀ انعکاس امواج میخانیکﻰ مﻰتواند باشد.

فعالﻴت
شاگردان در صنف به دو گروپ تقسیم شوند.
 .1در اختیار گروپ اول یک ظرف نســبتاً کالن پر از آب قرار داده شود .نمایندۀ گروپ داخل ظرف یک
سنگچل کوچک را پرتاب نماید .شاگردان در ظرف پر از آب ،حرکت موجهای منتشره را مشاهده نموده
و بعد از تصادم با کنار ظرف ،نتیجه را در صنف گزارش دهند.
 .2در اختیــار گروپ دوم ،ریســمانﻰ قرار داده
شــود که نصف آن بســیار باریک و نصف دیگر
قسمت ضخیم ریسمان
قسمت باریک ریسمان
آن نســبتاً ضخیم باشد .قسمت ضخیم ریسمان
به یک دیوار و یا درخت محکم گردد .و ســمت
موج منتشر شده
باریک ریســمان بهخاطر تولیــد موج تکان داده
موج منعکسه
شــود .شــاگردان مشــاهده خواهند کرد که در
حرکت موج تولید شده بعد از برخورد به قسمت
شکل ()2-10
ضخیم ریسمان ،چه تغییری به وجود مﻰآید؟
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از هر دو حالت فوق آشــکار مﻰشــود که موجها به همان محیطﻰ که از آن انتشار مﻰکنند،
دوباره برمﻰگردند.
شــاگردان باید بفهمند که در حالت انعکاس ،محیط حرکت موج تغییر نمﻰکند ،فقط موج،
بعد از برخورد با یک مانع یا جسم سخت ،دوباره به مسیر قبلﻰ خود برمﻰگردد.

 :2-11انکسار ﻳا شکست موج مﻴﺨانﻴکﻰ
از ویژهگﻰها موجﻰ شعاع نوری که در صنوف گذشته مطالعه نمودیم ،مﻰدانیم وقتﻰکه امواج
نوری از یک محیط متجانس شفاف به محیط دیگر شفاف داخل مﻰشوند ،مسیر انتشارشان
را در محیط دوم تغیر مﻰدهند که به این عملیه ،شکستن یا انکسار نور مﻰگویند.
چه فکر میکنید؟ آیا در امواج میخانیکﻰ نیز این عملیه صدق مﻰکند؟ و یا خیر؟
بلﻰ! ویژهگﻰها موجهای الکترومقناطیســﻰ شــعاع نوری و موجهای میخانیکﻰ هر دو در این
عملیه یکســان بــوده ،هنگامﻰکه از یک محیط متجانس به محیــط دیگر داخل مﻰگردند،
مﻰشــکنند و مســیر اصلﻰ خود را تغییر مﻰدهند .باید بگوییم کــه خواص امواج میخانیکﻰ
عالوه بر ســاختار و کثافت محیط ،به فشــار محیط انتشــار و پارامیترهای مربوط به آن هم
ارتباط دارد که از تفصیل آن در اینجا صرف نظر مﻰنماییم.
رابطه بین ســرعت ،طول موج و فریکونســﻰ یک موج میخانیکﻰ که به سرعت معین در یک
=
محیط انتشار مﻰنماید چنین ارایه مﻰگرددf :
یک خصوصیت عمدۀ این رابطه این است که سرعت تنها به طول موج ارتباط دارد و فریکونسﻰ
تغییر نمﻰکند .فرضاً سرعت یک موج مشخص را در دو محیط بررسﻰ مﻰنماییم.
رابطۀ فوق را برای محیط اول این طور مﻰنویسیم 1 = 1 f .و هنگامﻰکه موج متذکره به
محیط دوم که کثافت آن نسبت به محیط اول متفاوت است داخل شود ،این طور مﻰنویسیم:
f

2

=

2

هرگاه دو رابطۀ آخری را با هم تقسیم نماییم ،در آن صورت داریم که:

1
2

=

1
2

رابطۀ آخری نشان مﻰدهد که در دو محیط متفاوت ،نسبت سرعتها با نسبت طولهای موج
مســتقیماً متناسب است .تجارب نشان داده اســت که وقتﻰ میترولوژجیستها در اتموسفیر
حرکات موجﻰ را بررسﻰ مﻰکنند ،در پهلوی آن درجۀ حرارت و فشار محیطهای مختلف را
نیز در نظر مﻰگیرند.
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 :2-12تداﺧل
در اثر مطالعات و تحقیقات در جهان امواج ،پدیدههایﻰ دیده شده است که امروز با استفاده
از آنها در تخنیک سهولتهای زیادی به وجود آمده است .زمانکه در پروسۀ انتشار امواج،
یک بخش از موجهای نشــر شــده با بخش دیگری تداخل مﻰکنند ،در این زمینه ساینس
دانــان موفق گردیــده اند که ببیننــد ،اول ،موجها یکﻰ به دیگر چگونــه تداخل مﻰکنند و
پدیدههای جدیدیکه از این تداخل موجها به دســت مﻰآید یا آشــکار مﻰگردد ،بر مبنای
کدام قوانین فزیکﻰ اســتوار اند هرگاه موجﻰ قســماً با موج دیگر یکجا شــود ،به این عمل
تداخل گفته مﻰ شود.

 :2-13تابﻊ انتﺸار موج
اگر ویژهگﻰها فزیکﻰ نقاط اهتزازی موج را به اســتقامت انتشــار آن و این نقاط را از منبع
انتشــار موج با تابع زمان مشــخص کرده بتوانیم ،به چنین تابعﻰ ،تابع خصوصیت اهتزازی
موج گفته مﻰشود.
پیش از این ذکر نمودیم که تابع موج ساده شکل  y = a sinرا دارد.
درین تابع  a ,و  yکدام کمیتها اند؟
در اینجا زاویهیﻰ است که در زمان
اختیــاری ( )tبــه ســرعت معین طﻰ
A
O
x
مﻰگردد ،البته بــا قیمتهای مختلف
دامنه
 ،tموقعیت نقطۀ اهتزاز را نظر به منبع
) (a
)(b
شکل ()2-11
موج (نقطۀ  )oمشخص مﻰکنند.
اگــر در رابطــۀ فوق قیمت  = tرا نظر بــه موقعیت ( )oوضع کنیم ،پس نوشــته کرده
مﻰتوانیم کهyo = a sin t :
2
و برای یک اهتزاز مکملt :
T

yo = a sin

در نظر مﻰگیریم که نقطۀ ( )Oیک اهتزاز کامل را انجام مﻰدهد ،بعد از ختم اهتزاز متذکره،
نقطــۀ اهتــزازی همفاز به  Oیعنﻰ نقطۀ  Aبا تأخیر مــدت زمان =  t = Tبه اهتزاز آغاز
v
مﻰنماید .در اینجا فاصله بین نقاط اهتزازی  Oو  Aبه اندازۀ مﻰباشــد و موج با ســرعت
 vتوسط تبادل انرژی با ذرات مجاور محیط در نقطۀ متذکره به اهتزاز آغاز مﻰنماید.
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بــه همین روش نقاط  Aو غیره که نقطۀ مجاور بــا تفاوت فاصله و تأخیر زمانﻰ =  Tاز
نقطۀ مجاور دارد ،انتشار موج به شکل اهتزازی آن ادامه مﻰیابد.
اکنون مﻰخواهیم موقعیت فزیکﻰ اهتزازی یک نقطۀ کیفﻰ  Mرا از نقطۀ اهتزازی  Oحاصل
نماییــم .به طور نمونه نقطۀ  Mبــا تأخیر زمان  t M = xاز  oبه اهتزاز آغاز مﻰنماید ،در این
حالت آغاز اهتزاز  Mعبارت از )  (t t Mخواهد بود.
اگر قیمت  tMدر محل مربوطه اش وضع گردد ،خواهیم داشت که:
)

x

x
t
( ) = a sin 2
v
T

T v

با گذاشتن قیمت T

=

حاصل مﻰنماییم که:
)

در این رابطه

x

2

2
(t
T

t M ) = a sin

2
(t
T

yM = a sin

x

t
T

( y M = a sin 2

را اختالف فاز بین نقاط اهتزازی  Mو  Oمﻰگویند.

رابطۀ اخیر ،موقعیت یک نقطۀ اهتزازی کیفﻰ را نظر به موقعیت ( )oارأیه مﻰکند .همچنان
اگر همفازهای مشــخص  A , A ......و نقــاط دیگر اهتزازی نظر بــه ( )oرا در نظر بگیریم،
چنین موقعیتها به واســطۀ رابطۀ  kحاصل شــده مﻰتواند ،به این شــرط که قیمتهای
 k = 1,2,.........nرا به خود بگیرد.
 k , k 0ترادف نقاط اهتزازی را نشــان داده و عدد تام مثبت اســت ، k .فاصلۀ  kنقطۀ
اهتزازی از ( )oاست.
فعالﻴت
 .1هر شــاگرد یکبار دیگر در کتابچۀ خویش گراف ســاین موج را رسم نماید و سعﻰ کند که در روی
همین گراف ،نقاط همفاز دیگر را با هم مقایسه کند.
 .2از رابطۀ

)

x

2

t
T

sin (2

 ، y = aمفهوم

x

2

را تعریف کنید.

 .3معلم از دو نفر شاگرد بخواهد که در مورد فعالیت اجرا شدۀشان و صحت آن ،برای دیگر هم صنفﻰ
های شان صحبت کنند.
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به همین قسم مﻰتوانیم انتشار ذرات موج را در موقعیتها و حاالت دیگر نیز مطالعه نموده
و نقــاط (ذرات) همفاز را در آنها تعییــن نماییم .اما خواهید یافت که فاصلۀ بین این ذرات
اهتزازی همفاز با هم مساوی و برابر با طول موج مﻰباشد.
اکنــون در نظــر مﻰگیریم که یک ذرۀ اهتزازی از نقطۀ ( )oبــه اندازۀ

2

فاصله دارد .فرض

کنیــد این ذرۀ اهتزازی در موقعیــت  cقرار دارد .و در حقیقت ذرۀ اهتزازی  cاز  oبه اندازۀ
تفــاوت فــاز دارد .وقتﻰ ذرۀ  cیک اهتزاز مکمل را انجــام مﻰدهد و باز مﻰخواهد اهتزاز
جدید را آغاز نماید ،پس درین وقت ذرۀ  cیکجا با آن به اهتزاز شــروع مﻰکند .فاصلۀ نقطۀ
اهتزازی ( )oالﻰ  cبه اندازۀ  2 +اســت ،و اگر این اهتزاز به نقاط دیگر c ،و  ....به همین
ترتیب ادامه یابد ،موقعیت اهتزاز این ذرات از نقطۀ ( )oبه واســطۀ افادۀ ) (2k + 1نشــان
2

داده مﻰشــود .درینجا  kعدد مثبت ترادف اهتزاز ذرات اســت که عدد صفر در آن شــامل
x

است ،یعنﻰk = 0,1, 2.......k :

اگر  k = 0شــود ،فاصلــه

3
پس این فاصلــه
2 2
3
 ، 5 ,و  ....مﻰشود.
2 2

2

و اگر  k = 1گردد،

,و به5همین ترتیب ،فاصلهها

t
شکل ()2-12

توضیحات فوق در حادثۀ تداخل دو موج در نظر گرفته مﻰشــود ،زیرا مﻰتواند ویژهگﻰهای
فزیکﻰ آنرا خوبتر بیان نماید.

 :2-14تداﺧل موجﻫا
پیــش از این در مورد تداخل ،کمﻰتوضیحات داده شــد .اکنون بگوییــد که هر دو موج کیفﻰ
مﻰتوانند با هم تداخل نمایند؟ و یا اینکه برای تداخل باید امواج میخانیکﻰ شــکل مشــخص
داشته باشند؟
برای ارایۀ جواب به این ســؤال ،شــرط اولﻰ این اســت که باید دو منبع تولید امواج در یک
محیط موجود باشــند .دوم اینکه پیریود اهتزاز و دامنۀ موجهای ایجاد شــده باید مســاوی
باشند.
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فعالﻴت
شــاگردان به کمک معلم توسط تانک تموج (تولید کنندۀ امواج)،
موجهــا را تولید نمایند .این امواج باید از دو منبع انتشــار نمایند
و وقتﻰکه امواج تولید شــده با هم تداخل مﻰکنند ،شاگردان این
شــکل ( )2-13ﺗﺼﻮﻳــﺮاﻣﻮاج
حالت را مشاهده و تشریح کنند.
ﺗﺪاﺧﻠﻰروىﭘﺮدةﺳﻔﻴﺪ.

تانک تولید کنندۀ امواج عبارت از یک ظرف شیشــهیﻰ پر از آب اســت که باالی چهار پایه قرار داده
شــده .در یک لب این ظرف که نزدیک به قســمت وسطﻰ است ،مطابق شکل وسیلۀ ایجاد موج (موتور
کوچــک برقــﻰ و ضربه دهندهها) محکم گردیده اســت ،و همچنان یک چراغ روشــنﻰدهنده از باالی
قســمت وسطﻰ این ظرف آویزان شده .هنگامﻰکه حادثۀ تداخل صورت مﻰگیرد ،به واسطۀ این چراغ
روشن تصویر امواج روی پردۀ سفیدی که تحت پایهها قرار دارد ،مﻰافتد.
شــاگردان مفکورۀشــان را از مشاهدات خویش با معلم و هم صنفﻰ های شان در میان بگذارند و آن را
تشریح کنند.

بــرای وضاحت حادثۀ تداخــل ،در نظر مﻰگیریم که  s1و  s2دو منبع امواج اند که همزمان
یک یک اهتزاز مکمل را انجام مﻰدهند.
روی سطح آب توسط این منابع ،امواج دایروی تولید مﻰشود و به طور آشکار دیده مﻰشود
که این امواج تولید شــده به شــکل دایرهها یکﻰ با دیگری تداخــل مﻰکنند .در یک اهتزاز
مکمل موجها یکبار بلند مﻰروند و باز عمیق مﻰشوند.
در شکل ،قسمتهای بلند اهتزاز به شکل دایرهها و قسمتهای پایین آن به شکل دایرههای
نقطه چین نشانﻰ شدهاند.
نقاط حاصل جمع دامنه
مطابق شــکل در نقاط  Aو  Aموجها یکﻰ به دیگر
داخل مﻰشوند .این موجها عین فاز را دارا مﻰباشند،
و این نقاط تداخل حالت بلند بودن موجها را نشــان
مﻰدهنــد .همین طــور دایرههایﻰ که بــا نقطهچین
نشــانﻰ گردیده اند ،در موقعیتهــای  Bو  Bیکﻰ
به دیگر داخل مﻰشــوند که این نقاط تداخل ،حالت
پایین بودن موجها را نشان مﻰدهند.
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C
C
نقاط حاصل تفریق دامنه
شکل ()2-14

اما در جاهایﻰ که محیط دایرههای بدون نقطه با محیط دایرههای نقطهچین که خصوصیت
امواج ســاکن را دارند ،تداخل مﻰکند ،از نگاه فاز از هم متفاوت مﻰباشــند و از نتیجۀ تفریق
دامنههای اهتزاز ،خنثا مﻰشوند که حالت تداخلﻰ تخریبﻰ را نشان مﻰدهند.
اگر این نقطهها را به  Cو  Cنشان دهیم و آنها را به هم وصل نماییم ،از اتصال آنها یک
خــط منحنﻰ به دســت مﻰآید .در رابطه با ذرات اهتــزازی  s1و  s2باالی این منحنﻰ ،تمام
نقــاط اهتزازی موج از  s1و یا هــم  s2به اندازۀ  2فرق مﻰکند ،در حالﻰکه خطهای  AAو
 BBبر خط  s1s2عمود مﻰباشند .همچنان از نقطۀنظر مفهوم فزیکﻰ ،ذراتﻰکه بر خط AA
واقع اند ،از نگاه دامنه در حالت جمع مﻰباشند ،که این حالت را تداخل تعمیری مﻰگویند .در
حالﻰکه ذرات اهتزازی که برخط  BBواقع اند ،نتیجۀ حاصل جمع دامنههای اهتزاز به سمت
پایین (منفﻰ) مﻰباشند.
فرض مﻰکنیم که دو منبع اهتزازی  s1و  s2در عین وقت به صورت منظم بر ســطح هموار
آب اهتزاز مﻰنمایند و به روی آب در همۀ جوانب یکﻰ با دیگری تداخل مﻰکنند ،اگر مانند
حالت قبلﻰ تمام نقاط بلند اهتزازی را به همدیگر وصل نماییم و بعد ذرات اهتزازی ســاکن
را به صورت جدا وصل نماییم ،در حقیقت به واســطۀ این عملیه منظرهیﻰ را که در شــکل
گذشته توضیح گردیده است ،به شکل حقیقﻰ آن مﻰبینیم .خط منحنﻰ نقطهچین ،نمایش
محل هندســﻰ اهتزاز اعظمﻰرا نشــان مﻰدهد .امواجﻰکه از منبعهای  s1و  s2به این نقاط
اهتزازی مﻰرسند ،دارای عین فاز مﻰباشند .درین حالت نقاط اهتزازی ،از منابع اهتزازی s1
و  s2در فاصلۀ مساوی واقع اند یا مانند خطﻰ که نقاط اهتزازی باالی آن واقع است ،بر خط
 s1s2عمود و به طور دقیق تنصیفکنندۀ آن است ،و یا اینکه تفاوت راه بین منابع و ذرههای
اهتزازی با ضریب تام طول موجها ) ( مساوی است ،یعنﻰ:
d1 = k .......... ... 1

d2

)( K = 0,1,2,3 ....

آن خطوط ســیاهﻰ که در شــکل ظاهر مﻰشود ،از محل هندسﻰ آن نقاط اهتزازی به دست
مﻰآید که دامنۀ اهتزاز آنها یکدیگر را صفر مﻰسازند .از این لحاظ ،امواجﻰکه به این محل
تداخلﻰ اهتزازی مﻰرسند ،یکﻰ با دیگری فاز متقابل دارند .این بدان معنﻰ است که تفاوت
راههــا بیــن منابع اهتــزازی  s1و  s2و این نقاط اهتزازی ،با مﻀــرب طاق نصف طول موجها
مساویست ،یعنﻰ:
)d1 = (2k + 1

.......... ...... 2
2
)( K = 0,1,2,3 ....

d2
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بــه طــور عموم ،هنگامﻰکه در یک زمان دو منبع امواج به عیــن پیریود اهتزاز کنند ،حادثۀ
تداخل ظاهر مﻰشــود .حادثۀ تداخل را بر روی آب ایســتاده و یا در طنابها و ریسمانها به
چشم سر دیده مﻰتوانیم .همچنان در امواج صدا نیز تداخل مﻰتوان احساس کرد.

فعالﻴت
دو بلندگو را به یک آلۀ تولید کنندۀ صدا وصل کنید و همزمان هر دوی آنها را فعال نمایید .شاگردان
کوشــش نمایند ،موقعیتهایﻰ را تفکیک نمایند که صدا در آنجاها یا بســیار بلند و یا هیﭻ شــنیده
نمﻰشود.
جاهایﻰ که صدا در آن بســیار بلند اســت ،دامنۀ اهتزاز ذرات صدا در یک سو جمع شده و یکدیگر را
تقویت مﻰکنند .و در نتیجه صدا بلند مﻰشود .برعکس جاهایﻰکه در آن صدا موجود نیست ،دامنههای
اهتزازی امواج یکدیگر را به شکل متقابل صفر مﻰکنند.

باید خاطرنشــان ســازیم که پدیــدۀ تداخل در امواج الکترومقناطیســﻰ (نــور) نیز به وقوع
مﻰپیوندد ،که آنرا بعدا ً به بررسﻰ خواهیم گرفت.

 :2-15امواج صوتﻰ
امواج صدا یک بخش مهم امواج میخانیکﻰ را تشــکیل مﻰدهد .موجهای صدا به طور طولﻰ
منتشــر مﻰگردند ،به این معنا که اســتقامت انتشــار موجها و اهتزاز ذراتﻰ که انرژی آواز را
انتقال مﻰدهند ،با هم موازی و یا منطبق هستند.

فعالﻴت
شاگردان در صنف به چند گروپ تقسیم شوند.
فنرهای نازک و پنجههــای صوتﻰ برای آنها
توزیع گــردد .به کمک معلم پنجههای صوتﻰ
بــه صدا در آورده شــود .ابتدا معلم و ســپس
شــاگردان این تجربــه را تکــرار نمایند .معلم
شکل موج اهتزاز صدای پنجۀ صوتﻰ را بر روی
تخته رســم کند و شاگردان آنرا تحلیل و بعد
توضیحاتشان را به معلم ارایه دارند.
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شکل ()2-15

در چهار اطراف ما صداهای زیادی تولید مﻰشــود ولﻰ تنها صداهایﻰ که به طور نورمال بین
فریکونســﻰهای  20Hzو  20000Hzقرار دارند ،برای ما قابل شنیدن اند .آوازهایﻰکه بیشتر
از  20000Hzدارد ،ســاحۀ صداهای قابل شنیدن بلند گفته مﻰشوند .در حالﻰ که صداهای
دارای فریکونســﻰ کمتر از  ،20Hzســاحۀ صداهای قابل شنیدن پایین نامیده مﻰشوند .این
حدود برای شــنیدن گوشهای نورمال انســان اســت ،اما حیوانات دیگر مثل ماهیان ،زنده
جانهــاي متحرک و غیره و حتا یک تعداد بتهها نیز قابلیت احســاس صداها را دارند که از
انســانها فرق دارد .تجارب نشان داده است که حیوانات موجهای زلزله را بیشتر از انسانها
احســاس مﻰنمایند و به همین ســبب اســت که قبل از رســیدن امواج زلزله ،مسلسل صدا
مﻰکشــند و از جاهای خود بﻰجا مﻰشــوند .هنگامﻰکه در جنوب غرب آسیا در سال 2008
عیسوی حادثۀ سونامﻰ به وجود آمد ،شاهدان حادثه ،حقایق چشم دید خود را این طور بیان
نمودند که حیوانات شــهر کولمبو ،قبل از رسیدن امواج آب ،خود را به جاهای بلند رسانیده
بودنــد .برای انســانها امواج صداها از اهتزاز تارهای صوتﻰ حنجرۀ آنها بلند مﻰشــود ،و در
حالت عادی به واســطۀ حرکت اهتزازی مالیکولهای هوا بــه طرف هدف (جانب مقابل) به
شــکل امواج طولﻰ انتشار مﻰیابد .موجهای صوتﻰ ،مانند امواج طولﻰ دیگر انعکاس و انکسار
مﻰنماینــد .اگــر در بین دو کوه (دره) و یا زیر گنبد بلند به آواز بلند صدا بزنیم ،صدای خود
را دوباره خواهیم شنید .شاگردان در این رابطه مثالهای عملﻰ دیگر بدهند.

 :2-16صدا و مﺸﺨصات آن
از جمله نعمات بﻰشمار خداوند(ج) برای آسانﻰ زندهگﻰ موجودات زنده ،حواس پنجگانه است،
که یکﻰ از آنها حس شــنوایﻰ است .حس شنوایﻰ ،صدای بسیاری از پدیدههای طبیعت را
از طریق گوشها به واسطۀ امواج طولﻰ میخانیکﻰ به میکانیزم گوش مﻰرساند و بعد از آنجا
ذریعۀ سیستم عصبﻰ ،به مغز انتقال مﻰدهد و بعد از حکم مغز ،موجودات زنده عکسالعمل
خویش را نشان مﻰدهند.
کانالها

چکش
مغز سر

اعصاب شنوایﻰ

دریچۀ دایرهیﻰ

دریچۀ بیﻀهیﻰ

کانال گوش
پردۀ گوش
گوش خارجﻰ

شکل ()2-16

حس شنوایﻰ از جمله حواس بسیار
مهم بــوده کــه در جریان پروســۀ
مغلق عملیۀ شــنیدن صدا و مفهوم
فزیکﻰ آن ،مشــخصات صدا ،انتشار
آن در محیط ،بلندی و پســتﻰ صدا،
ســرعت صوت و غیره نقش بســیار
ارزندهیــﻰ را اجرا مﻰکند و ســتون
فقرات تکنالوژی امروزی به خصوص
تخنیک الکترونیک را مﻰسازد.
34

چرا مرد و زن از آوازشان شناخته مﻰشوند؟ چرا بعﻀﻰ از صداها بر گوش انسانها اثر خوش
و مطبوع ندارد و بعﻀﻰ هم اثر نامطبوع بر گوشها وارد مﻰکنند؟ آیا موجهای نور و صدا به
عین سرعت انتشار مﻰیابند؟ در انتشار صدا ،محیط چه نقشﻰ دارد؟
بعﻀﻰ جوابات این ســؤالها را خودتان از درسهای گذشــته پیدا کرده مﻰتوانید؛ اما اکنون
باید دانســت که موجهای صوتــﻰ نیز مانند امواج نوری ،در ســرحد دو محیط غیرمتجانس
مﻰشکنند ،یعنﻰ انکسار مﻰنمایند.

 :2-17تولﻴد نمودن امواج صوتﻰ
مﻰدانیــم که صدا در نتیجۀ اهتزاز اجســام بــه وجود مﻰآید .ممکن اســت منبع صدا ،یک
جســم جامد ،جســم مایع و یا هم گاز باشد .ببینید وقتﻰکه زنگ برقﻰ مکتب و یا زنگ تاوه
مانند مکتب هنگام تفریح به صدا درآورده شــود ،از ســبب به اهتزاز آوردن مالیکولهای هوا
حس شــنوایﻰ شــاگردان و معلمین متأثر گردیده و همه از صنوف بیرون مﻰآیند و با آغاز
شدن ساعت درسﻰ ،تمام آنان به صنوف مﻰروند .همچنان امواج صوتﻰ را مﻰتوان از اهتزاز
مالیکولها در داخل ســتونهای هوایﻰ آالت موســیقﻰ و به اهتــزاز آوردن پنجۀ صوتﻰ نیز
تولید نمود.
فعالﻴت
شــاگردان به گروپها تقســیم گردند و هر گروپ به واسطۀ یک حلقۀ تار نسبتاً ضخیم ،یک پنسل
را از قسمت وسطﻰ آن به تار گره نموده و توسط هر دو دست خویش دو طرف حلقۀ تار را محکم
گرفته و طوری آنرا بدور محور (پنسل) بچرخانند که تار هم با آن بچرخد و به دورش تاب بخورد.
اکنون تار را به ســرعت و احتیاط در هنگام چرخیدن به عقب کش نمایید ،خواهید دید که پنسل
به یک چرخک تبدیل گردیده و آوازی از آن بلند مﻰشود.
شکل ()2-17
در حقیقت ،خود چرخک منبع تولید صدا است و در مجاورت خویش مالیکولهای هوا را به اهتزاز مﻰآورد و صدای آن اهتزازها
به پردۀ گوش مﻰرسد و از آنجا با میکانیزم مخصوص گوشها به مغز مﻰرسد و مغز عکسالعمل متقابل را نشان مﻰدهد.

یکبار دیگر باید بگوییم که ســاحۀ فریکونسﻰهای قابل شنیدن ،بین  20 Hzو 20,000 Hz

اســت؛ اما مﻰتوانیم امواج بیرون ازین ســاحه را نیز به کمک وسایل تخنیکﻰ ،به این ساحه
داخل نماییم که به این وســایل ،تقویه کنندهها ( )Amplifiersگفته مﻰشــود .یک مثال
بســیار واضح این است که اگر ســویﭻ رادیو را فعال و گوتک صدا را دور دهیم ،صدا از رادیو
شــنیده مﻰشــود و هرگاه به اصطالح صدای آنرا بلند نماییم ،معنــا مﻰدهد که صدا تقویه
مﻰگردد .به همین ترتیب ،اگر صدای رادیو بســیار بلند باشد ،مﻰتوانیم با کم نمودن شدت
اهتزاز ،آنرا به ساحۀ مناسب قابل شنید داخل نموده و به خوبﻰ آنرا بشنویم.
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 :2-18سرعت صوت
پیش از این در رابطه با سرعت امواج ،معلومات ارایه نمودیم .اکنون بگویید که سرعت صوت
مربوط به کدام فکتورها اســت؟ چگونه موجهای صوتﻰ در محیط انتشار مﻰیابند؟ در اینجا
ابتدا سرعت امواج صوتﻰ را در هوا و پس در محیطهای جامد و مایع بررسﻰ مﻰنماییم.

 :2-19سرعت صوت در ﻫوا
مﻰدانیم که امواج صوت در محیط االستیکﻰ (ارتجاعﻰ) منتشر مﻰگردد .خصوصیت االستیکﻰ
محیط گازی به خواص دینامیکﻰ آن مربوط است .پارامترهای دینامیکﻰ محیط گازی به درجۀ
حرارت ،فشــار و حجم ارتباط دارد .در محیط گازی حالت اهتزاز ناحیهیﻰ به واســطۀ همین
پارامترها مشــخص مﻰگردد .در گازهای کامل ،سرعت صوت ذریعۀ فورمول الپالس به دست
مﻰآید و آن این است:
P

=
C

در این فورمول P ،فشــار گاز ،کثافت گاز و  = pاز نسبت ظرفیت مخصوصۀ حرارتﻰ
Cv
گاز با فشار ثابت  Cpو حجم ثابت  Cvبهدست مﻰآید .حرارت مخصوصۀ گازها با فشار ثابت
و حجم ثابت برای گازهای مختلف متفاوت است .اما در صورتﻰکه تعداد مالیکولها در حجم
مساوی باشد ،این نسبت برای همۀ گازها تقریباً مساوی است .برای گازهای دو اتمﻰکه هوا از
آن ترکیب یافته است ،این کمیت ) (  1.40 ،است؛ در حالﻰکه برای گازهای یک اتمﻰاین
قیمت یک اندازه بلندتر و برای گازهای سه اتمﻰ این قیمت یک اندازه پایینتر است.
از جانب دیگر ،برای گازهای خیالﻰ ،از قوانین ترمودینامیک مﻰفهمیم که هرگاه گاز خیالﻰ
تحت فشار  ،Pدارای حجم  vو درجۀ حرارت  Tباشد و سپس درجۀ حرارت را به  T1انتقال
دهیم ،پس از فشــار ،قیمت  P1و حجم همین گاز قیمت  V2را به خود اختیار مﻰنماید .ولﻰ
ارتباط بین اینها همیشه این شکل را دارا مﻰباشد:
p V P1 V1
=
T
T1
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به همین شکل ،اگر درجۀ حرارت ،قیمتهای  T2و باﻵخره قیمت  Tnرا به خود بگیرد ،پس
رابطۀ فوق شکل ذیل را به خود مﻰگیرد:
P V
P V P1V1 P2 V2
=
=
= ....... = n n = cons tan t
T
T1
T2
Tn

یعنﻰ با تغییر نمودن قیمتهای  ،Tقیمتهای فشار و حجم نیز تغییر مﻰنماید؛ ولﻰ نسبت
مربوطۀ فوق در بین آنها ثابت مﻰماند که این کمیت ثابت به نام ثابت گازها یاد مﻰشود و
با سمبول  Rنشان داده مﻰشود .درین صورت مﻰتوان رابطۀ فوق را چنین نوشت:
PV
P V P1V1
=
........... = n n = R
T
T1
Tn

در ایــن جا nاز یک الﻰ عــدد  nقیمتها را بهخود مﻰگیرد .اگر در حجم مربوطه اندازۀ گاز
به قدر  mمالیکول گرام موجود باشد ،پس نوشته مﻰتوانیم که:
RT
Vm

اگر این قیمت  Pرا در رابطۀ

p vm
=R
T

=P

P

=

RT
Vm

وضع نماییم ،پس نوشته مﻰتوانیم که:
=

اگر برای کتلۀ  Mگاز ،رابطۀ کثافت را بنویسیم ،این شکل را خواهد داشت:
M
Vm

=

با وضع نمودن این قیمت برای سرعت نوشته مﻰتوانیم:
RT
M
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RT
=
M
Vm
Vm

=

فعالﻴت
سرعت صوت در هوا را که حیثیت گاز کامل را دارد ،در صفر درجۀ سیلسیوس معلوم کنید .شاگردان
باید بفهمند که صفر درجۀ سیلسیوس با درجۀ حرارت مطلقه کدام تقابل را دارد؟ مﻰدانیم که :در این
J
 ، R = 8.31 × 10 3در حالﻰکه در همین درجۀ حرارت قیمت  Mعبارت
رابطه  = 1,4و
kmol K

از  M = 20 grاست.
mol
پس بعد از حل رابطه ،شاگردان قیمت سرعت صوت در هوا را به دست خواهند آورد.

 :2-20سرعت صوت در اجسام جامد و ماﻳﻊ
مﻰدانیم که ســرعت انتشــار موج در یک محیط ،به ارتجاعیت و ساختمان مالیکولهای آن
محیط ارتباط دارد .چون در اجســام ســخت ،این خصوصیت در رابطه با قوههای کشش بین
مالیکولها به خوبﻰ آشــکار اســت و در مایعها و گازها این قوهها و ارتجاعیت به ترتیب کم
مﻰشــود ،پس انتشار امواج در اجسام سخت ،ســریعتر و در اجسام مایع و گاز ُکند و ک ُندتر
صورت مﻰگیرد.
به همین وضاحت اکتفا کرده ،تیزی صوت در محیطهای مختلف را در جدول ذیل مقایســه
نموده مﻰتوانید:
تﻴزى بﻪ m s

اجسام )مﺤﻴﻂﻫا( و حالت فزﻳکﻰ آنﻬا
هوا در 20درجۀ سلسیوس
هوا در صفر درجۀ سلسیوس
هیلیوم در صفر درجۀ سلسیوس
هایدروجن در صفر درجۀ سلسیوس

343
331
965
1284
1402

آب خالص در صفر درجۀ سلسیوس
آب خالص در 20درجۀ سلسیوس

1482

پالستیک

2680

مس
شیشۀ پایرکس
فوالد
گرانیت

5010

5960
6000

المونیم

6420

5640
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فعالﻴت
شــاگردان در یک میدانﻰ و یا صحن مکتب به دو گروپ تقســیم گردند و باز به هر گروپ  100متر تار
با قطﻰ خالﻰ گوگرد توزیع شود .تار مطابق شکل به قطﻰهای گوگرد بسته شود؛ از یک سر قطﻰ یک
شــاگرد با لفﻆ بلﻰ ،شــاگرد مقابل را که سر دیگر قطﻰ با گوش او در ارتباط است صدا بزند ،و همزمان
با آن ساعت را نشانﻰ کند.
100
شــاگرد دومﻰ هم لحظهیﻰ که در سر دیگر تار صدا شنیده
مﻰشود ،وقت را با ساعت نشانﻰ کند؛ اگر طول تار بر اندازۀ
شکل (،)2-18
دو تن از شاگردان در وقت گپ زدن
زمان رســیدن صدا به ســر دیگر تار تقســیم شود ،سرعت
انتشار صوت در تار به دست مﻰآید.
مناقشه :چون اندازه نمودن زمان در لحظهیﻰ بسیار کوچک به آسانﻰ قابل اندازه نیست ،پس با استفاده
از رابطــۀ )  ، (v = xمعلم این میکانیزم را به طور علمﻰبرای شــاگردان توضیح دهد و روی تعیین زمان
t
انتشار صوت در تار مناقشه نماید.

 :2-21شدت صوت
قبل از اینکه در رابطه با شــدت صوت بحث نماییم ،بهتر خواهد بود که در مورد مشخصات
صــوت یک اندازه روشــنﻰ بیاندازیم .صدا ماننــد هر پدیدۀ موجﻰ دیگر ،انعکاس و انکســار
مﻰکند؛ ولﻰ در ارتباط با شنیدن ،صوت به دو نوع صوتهای آهنگدار و صوتهای بﻰآهنگ
تقسیم مﻰگردد .این صوتها درعرصۀ ساز و آواز در موسیقﻰ از همدیگر متفاوت اند.
آوازهای آهنگدار به صوتهایﻰ گفته مﻰشــود که باالی گوشها یا حس شنوایﻰ انسان اثر
مطبوع وارد مﻰکند ،در حالﻰکه صوتهای بﻰآهنگ برای حس شــنوایﻰ انســان خوشآیند
نبوده و احســاس خوب را به میان نمﻰآورد .آوازها در قســمت داخلﻰ گوش انســان یا بلند
احساس مﻰگردد و یا هم پایینتر ،که این بلندی و پستﻰ به شدت صدا مربوط است .شدت
صوت عبارت از آن مقدار انرژی اســت که در یک ثانیه به ســطحﻰ به اندازۀ یک سانتﻰمتر
مربع که به استقامت انتشار موج عمود باشد ،وارد مﻰشود.
البته شدت صوت به منبع انتشار انرژی و گوش هم ارتباط دارد .از همین جا گفته مﻰتوانیم
که شدت صوت یک کمیت فزیکﻰ است که محض به گوش مربوط نیست .در حالﻰکه بلندی
و پســتﻰ صدا ،یک پدیدۀ فزیولوژیکﻰ بوده که هم به حساســیت گوش و هم به انرژی صوت
منتشــر شــده ارتباط دارد .شــدت آواز به محیط اهتزازی و ذرات اهتزازی آن محیط ،دامنۀ
اهتزاز و فاصلۀ منبع تولید صوت وابسته مﻰباشد.
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استفاده از عمﻠﻴﺔ رﻳزونانﺲ در اندازه نمودن سرعت صوت
عملیۀ ریزونانس صدا در وسایل و سامانآالت ساز و آواز قابل استفاده است.
ریزونانس ،آن عملیهیﻰ است که در اثر آن ،موجهای صوتﻰ خود را همآهنگ مﻰنمایند .برای
فهم خوبتر موضوع فوق ،در البراتوارها آلهیﻰ ساخته شده که طول موجها را به وسیلۀ یک
همآهنگکننده (صوت تولید شده توسط پنجۀ صوتﻰ) معلوم مﻰکند.
اگر فریکونسﻰ صدای پنجۀ صوتﻰ  fباشد ،پس سرعت اهتزاز صوت تولید شده در هوا توسط
= f
رابطۀ ذیل معلوم مﻰگردد:
همچنان ما مﻰتوانیم که در نلهای شیشــهیﻰ ،ارتفاع ســتون هوا را بــا اضافه نمودن و کم
کردن آب در نل تحت مشاهده قرار دهیم (این فعالیت را در البراتوار انجام داده مﻰتوانید).
در ابتدا ذخیره را در وضعیتﻰ قرار مﻰدهیم که نل ســمت چپ به طور کامل از آب پُر شود،
سپس آب را از نل آهسته آهسته کم مﻰکنیم ،تا اینکه آواز پنجۀ صوتﻰ به حالت ریزونانس
برســد .پنجه را به طرف باز نل که هوا به آن نمﻰرسد ،گرفته و مﻰبینیم که آب در نل ازین
صدا متأثر مﻰگردد ،یعنﻰ:
=L
1

4

درینجا  L1ارتفاع هوا در نل اســت؛ در حالﻰکه  cعدد صحیح و طول موج صدا اســت.
ارتفاع هوا را در نل تا آن وقت زیاد مﻰنماییم که برای بار دوم ریزونانس واقع شود .برای بار
دوم ریزونانس داریم که:
3
= L2

4

) L1

= 2 ( L2

L1

4
= L2

ذخیرۀ آب

2

موقعیت دومﻰریزونانس

L1

= L2

3
4

L1

موقعیت اولﻰ ریزونانس

اگر هر دو رابطۀ فوق را از یکدیگر تفریق نماییم ،پس نوشته
مﻰتوانیم که:

L2

اگر  L2و  L1را از تجربه اندازه نماییم ،پس مﻰتوانیم که
 = fقیمت را وضع نماییم،
را حساب کنیم .هرگاه در رابطۀ
پس نوشته مﻰتوانیم که:
) = 2 f ( L2 L1

= f

) = 2 f ( L2 L1

شکل () 2-19
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 :2-22امواج الکترومقناطﻴسﻰ
پیش از این موجها را به دو بخش تقسیم نمودیم؛ موجهای میخانیکﻰ و امواج الکترومقناطیسﻰ،
کــه درمورد امــواج میخانیکﻰ بحث مکمل صــورت گرفت .اکنون مﻰخواهیــم بر موجهای
الکترومقناطیسﻰ ،به ویژه بر شعاع نوری و بر خصوصیت موجﻰ آن را توضیح دهیم.
امواج الکترومقناطیســﻰ در نتیجۀ یک مناقشــۀ طوالنﻰ در رابطه با طبیعت نور و چگونهگﻰ
آن ،که نور موج است و یا ذره؛ توسط مکسویل یک عالم انگلیسﻰ مطرح گردیده است.
اینکــه نــور موج اســت و یا ذره؛ یا هر دو و یــا هیﭻ یک از آن ،در بحث نور تشــریح گردیده
است.
در اینجــا بــر اســاس خصوصیــت موجــﻰ نور
پروســههای تداخل ،تفرق و قطبﻰ شدن بررسﻰ
ﺳﻤﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻣوج
مﻰگــردد .باید بگوییم که نــور ،آن پدیدۀ موجﻰ
اســت که طول موج آن در فاصلۀ بســیار کوچک
شکل ()2-20
از  4000 Aoالﻰ  4500 Aoقرار دارد .ســرعت نور
در هوای آزاد  300000 km sاســت و تمام امواج
الکترومقناطیسﻰ همین خصوصیت را دارند.

 :2-23تداﺧل شعاع نورى
در درسهــای قبلﻰ گفته شــد که شــعاعهای نــوری از منبعهای مربوط ،به شــکل موجﻰ
انتشــار مﻰنمایند و حادثۀ تداخل موجﻰ شــعاع نوری تحت شرایط خاص این امواج صورت
مﻰگیرد .تداخل موجﻰ شــعاع نوری هنگامﻰصورت مﻰگیرد که شعاع نوری کوهرنت باشد؛
یعنﻰ ارتباط فاز و امپیلتیود اشــعهیﻰ که تداخل مﻰنماید ،باید یکسان و مساوی باقﻰ بماند
و از طرف دیگر طول موجها یعنﻰ با هم مســاوی و اشعۀ مونوکروماتیک ( -Monochr
 )maticدارای رنگ و فریکونسﻰ معین باشد.
تحــت چنین شــرایط ،در طبیعت ایــن چنین منابع موجﻰ نوری پیدا شــده نمﻰتواند .پس
ســاینسدانان از روشها و وسیلههای مختلف سعﻰ مﻰنمایند تا منابع دارای ویژهگﻰها فوق
را ایجاد کنند .ما در اینجا از یک میتود خاص که به واسطۀ یونگ و فرنیل بهکار برده شده؛
تداخل را به شکل تحلیلﻰ آن بررسﻰ مﻰنماییم.
41

فعالﻴت
شاگردان با توجه به درسهای گذشته به واسطۀ امواج میخانیکﻰ ،شکل
تداخلﻰ را در گروپهای خویش به خاطر آورده سپس با تشابه و استفاده
از این تصویر ،تداخل شــعاع نــوری را در مقابل صنف و در حﻀور معلم
توضیح نمایند.

شکل (،)2-21
شکل تداخلﻰ شعاع نوری

انتشار موجﻰ شعاع نور شکل تابع  sinرا دارد .فاز یک نقطۀ اهتزازی این تابع را که از فاصلۀ
اهتزاز  xقیمت را دارد ،این طور ارزیابﻰ مﻰنماییم:
2 x

درین رابطه،

=

تفاوت راه بین آن دو شعاع موجﻰ نوری است که فاز آنها  2مﻰباشد.

در حالﻰکه برای یک نقطۀ کیفﻰ مهتزز ،این فاز ،و تفاوت راه نوری x ،است؛ مطابق شکل
یــک منبــع نوری  Sرا در نظر مﻰگیریم و این شــعاع کوهرنت را از دو منبع مجازی  s1و s2
عبور مﻰدهیم .در مقابل منبع حقیقﻰ  sیک جســم مکدر را که دو ســوراخ بســیار کوچک
داشــته باشــد و فاصله در بین آنها ثابت باشــد ،قرار مﻰدهیم .در حقیقت از هر یک ازین
سوراخها که منابع نوری  s1و  s2اند ،موجهای نوری منتشر مﻰگردد و امواج منتشر شده در
یک فاصلۀ معین ازین منابع ،یکﻰ به دیگری داخل مﻰگردند-

s1

مسیر خیالﻰ

d

شعاع

s2

in
ds

ﭘﺮده

شکل ()2-22

موجهای جلوی
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و تحت شــرایط معین شکل تداخلﻰ را تشکیل مﻰدهند .اگر منبع  s1تابع  y1 = A sin tرا
داشته باشد و موج منتشر شده از  s2تابع )  y2 = A sin( t +را تحقق نماید؛ در موقعیت
تداخل ،این هر دو موج باید یکﻰ با دیگری جمع شود ،یعنﻰ:
اگر  t + = Qو  t = Pوضع شوند ،پس:
y1 = A sin P
y2 = A sin Q
)y = y1 + y2 = A sin P + A sin Q = A(sin P + sin Q

 sin P + sin Q = 2 sin P + Q cos P Qاست،

چون:

2
2
t+ + t
) t ( t+
y = A(2 sin
cos
2
2
2 t+
= A(2 sin
cos
)
2
2

پس:

چون:
2

پس:

= cos

2

cos

= A 2 sin( t + ) cos
2
2
) y = 2 A cos sin( t +
2
2

هرگاه امپلیتیود(  ) 2 A cosمساوی به  Bوضع شود:
2

در آن صورت:

2

2

 B = 4 A cosو )
2

2

2

y = B sin( t +

1

مﻰدانیم که شدت موج نوری بهحیث انتقال دهندۀ انرژی عبارت از CB 2 2
=  I 0است،
2
که در این رابطه ،امپلیتیود به  ،Bسرعت به  ،Cکثافت موج نوری به و فریکونسﻰ زاویهیﻰ
به نشان داده شده است .پس شدت انرژی Iرا مﻰتوان چنین محاسبه کرد:

2
2
چونA2 :
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2

A2 cos 2
1
C
2

2

1
C
2

=4

2

I ~ B 2 = 4 A2 cos 2

4 A2 cos 2

=  I1 = I 2 = I 0است ،پس:

2

2

1
C
2

= ( Iشدت انرژی نوری تداخلﻰ)

I = 4 I 0 cos 2

فعالﻴت
شــاگردان به دو گروپ تقسیم شوند .اول I،را به قیمتهای ) = 0,1 2 ,2 2 ,......... , n(2
محاسبه و برروی تخته بنویسند.

گروپ دوم شــاگردان I ،را به قیمتهای )= ,3 ,........, (2n + 1
تخته نشان بدهند و بعد از آن ،گراف تابع  Iرا رسم نمایند.

محاسبه نموده و برروی

شــاگردان برروی گراف قیمتهــای  Iو را جابهجا نمایند.
این گراف به طریقۀ جمع کردن امواج ،تداخل شعاع نوری را به
شکل نوارهای تاریک و روشن نشان مﻰدهد.
شکل ()2-23

د ( )Iشﺪت

m= 1

m =1 m = 0

 :2-24تعﻴﻴن موقعﻴت شکل تداﺧﻠﻰ نوارﻫا
P2

S1

d

D

P1

d

P

شکل ()2-24

x

d
2

S2

به خاطر توضیــح مطلب ،منبع حقیقﻰ کوهرنت  Sرا به منابع
 s1و  s2تقسیم مﻰنماییم.
از نتیجۀ تداخل منابع  s1و  s2برروی یک پرده ،شــکل تداخلﻰ
نوارهای روشــن و تاریک دیده مﻰشود .موقعیت این نوارها را از
قسمت وسطﻰ پرده به طریقۀ تفاوت فاز معلوم کرده مﻰتوانیم.

اگر از منابع نوری  s1و  s2فاصلههای انتشــار امواج را معلوم و یکﻰ را از دیگری تفریق کنیم
و سپس در رابطه با فاز ،این قیمت را مقایسه نماییم ،نتیجه به دست آمده مﻰتواند.
آیــا مﻰدانیــد که راههای نوری و هندســﻰ از یکدیگر چه تفاوت دارنــد؟ فرضاً  Pموقعیت
تشکیل شدن نوار تداخلﻰ و  cنقطۀ وسطﻰ این منابع باریک  s1و  s2است .اگر طول راههای
نوری  s1 pو  s2 pرا محاسبه و یکﻰ را از دیگر تفریق نماییم ،هدف (موقعیت نوار از پرده)
به دســت مﻰآید .اگر  s1s2 = dو فاصلۀ عمودی بین پرده و منابع نوری را  Dفرض کنیم،
پس مطابق شکل نوشته مﻰتوانیم که:
x) 2

) x 2 + xd

d
2

d2
4

( D2 +

D2

d
S1 P 2 = D 2 + ( x + ) 2
2

S2 P 2

s1 p 2 = ( D 2 + x 2 +

s2 p 2

d2
+ xd
4
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اگر رابطۀ فوق را ساده نماییم ،پس نوشته مﻰتوانیم که:
S 2 P 2 S1 P 2 = 2 x d

( s2 p s1 p)(s2 p + s1 p ) = 2 x.d

2x d
S 2 P + S1 P

= S 2 P S1 P

از جانب دیگر ،اگر موضوع را با شکل مقایسه نماییم ، S 2 P S1P ،حاصل تفریق راه نوري را
ارایه مي نماید ،و چون طول  dبسیار کوچک است؛ حاصل جمع وسطﻰ  S 2 P + S1Pعبارت
از  2 Dمﻰ باشد.
 = 2 xd = xdتفاوت راه نوری
2D

D

اگر این قیمت را برای تفاوت فاز بنویسیم ،این شکل را اختیار مﻰنماید:
)  = 2 ( x dتفاوت فاز
D

اگر نوار  Pروشن باشد ،طول موج تفاوت راه با عدد تام مساویست ،یعنﻰ:
xd
=m
D

m = 0,1, 2, 3 ......
m D
=x
بنابر این  xکه فاصلۀ عمودی خط وسط منابع الﻰ نوار روشن مﻰباشد ،عبارت است از:
d

فعالﻴت
شــاگردان از وســط پرده فاصلههای نوارهای روشن شماره اول ،دوم و سوم را پیدا کنند و باز در بین دو
نوار روشن فاصله را معلوم نموده و آنرا به رای معلم نشان دهند.
xd
xd 2m
=m +
=
فاصلۀ نوار تاریک از وسط پرده توسط رابطۀ ذیل معلوم مﻰشود+ :
2

m = 0,1,2...

,

D

)(2m + 1
2d

2

=x

D

2

D

xd
)= (2m + 1
D
2

فعالﻴت
شاگردان از وسط پرده فاصلۀ نوارهای تاریک برای  m = 1, 2, 3را محاسبه نموده و به معلم نشان دهند.
همچنان فاصلۀ بین دو نوار تاریک ،تحت کنترول و نظارت معلم نشان داده شود.
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باید اضافه شــود که فاصلۀ بین دو نوار (روشــن و تاریک) با هر نمرهیﻰ که مطابقت نماید ،با
هم مساوی اند .پروسۀ تداخل نهتنها اینکه حقیقت موجﻰ اشعۀ نوری را نشان مﻰدهد ،بلکه
در دیگر پروســههای تحقیقﻰ نیز از آن اســتفاده صورت مﻰگیرد .که دراینجا به همین قدر
معلومات اکتفأ مﻰگردد.

 :2-25تفرق ()Diffraction
تفرق چیست و خصوصیت موجﻰ آن چه خواهد بود؟
تفرق آن پدیدۀ فزیکﻰ است که در چگونهگﻰ طبیعت شعاع نوری نقش بازی مﻰکند.
فعالﻴت
یک مقوای کاغذی را یک سوراخ کوچک نموده و سپس از یک فاصلۀ دور ،یک منبع روشنﻰ را در مقابل این
سوراخ قرار دهید .حاال ببینید که مسیر راه شعاع نوری در این سوراخ کوچک چطور معلوم مﻰشود؟
اگر باالی یک پردۀ ســیاه شعاعهای داخل شده از این سوراخ بررسﻰ
شــود ،در آن صورت چه را خواهید دید؟ آیا باز هم در اطراف روشنﻰ
چنین ساحهیﻰ را دیده مﻰتوانید که نه روشن باشد و نه هم تاریک؟
چرا این طور مﻰشــود؟ به کمک معلم روی آن بحث نموده و پیش
روی صنف با توضیحات خود بر آن روشنﻰ بیاندازید.

شکل ()2-25

در زندهگﻰ روزمره دیده مﻰشود که نور به خط مستقیم انتشار مﻰنماید و این یک اصل نور
هندســﻰ است .یک قرن پیش تعدادی از دانشمندان به این باور بودند که اگر نورخصوصیت
موجﻰ را دارا مﻰبود ،پس باید به خط مستقیم انتشار نمﻰکرد .مثالهای آشکار و غیر دقیق
هم برای این عقیده وجود داشــت؛ به طور نمونه :هنگامﻰکه شــعاع از یک سوراخ و یا هم از
طریق ذرات داخل اتاق مﻰگردد ،مانند یک خط مســتقیم معلوم مﻰشــود؛ پس نور باید ذره
باشــد .ولﻰ بعدها یک تعداد از دانشــمندان مانند :هیوگنز برخﻰ تجارب را انجام دادند و در
نتیجۀ آن نشان دادند :وقتﻰکه شعاع از یک سوراخ کوچک داخل اتاق مﻰگردد ،شعاعﻰکه با
کنارههای سوراخ تماس نموده انحنا مﻰکند ،و در اطراف تصویر سوراخ یکتعداد قسمتهای
روشــن و تاریک ظاهر مﻰشــود که به خصوصیت موجﻰ شعاع نوری داللت مﻰکند .هیوگنز
ایــن حادثــه را مثل حادثــۀ صوت با اصول موجــﻰ توضیح داد و بر این حادثــه نام تفرق را
گذاشت .هیوگنز این دو تجربۀ بسیار ساده را به انجام رسانید:
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سایه

او در مسیر شــعاع نوری ،یک سوراخ دایروی
را قرار داد و هنگامﻰکه شعاع از سوراخ خارج
گردید ،برروی پرده طوری نمایان شــد که در
لکۀ روشن
اطراف تصویر ســاحههای روشــن و تاریک به
نظر مﻰخورد ،که این خصوصیت موجﻰ شعاع
نوری را آشــکار مﻰسازد .درین تجربه روشنﻰ
زیاد در حصۀ وسطﻰ قرار داشته و هر قدر که
به استقامت شعاع به کنارهها (لبها) مﻰرود،
روشنﻰ آهسته آهسته کم مﻰگردد تا این که
نیمۀ روشن و قسمتﻰ از سوراخ معلوم مﻰشود.
همچنان شده مﻰتواند که در مسیر شعاع نوری
یک دســک (قرص) ُخرد دایــروی را بگذاریم،
دیده مﻰشود که شعاع نوری از لبهای دسک
به پرده مﻰخورد و دســک ســایهاش را روی
شکل ()2-26
پرده به شکل سیاه رنگ تشکیل مﻰدهد ،اگر
شعاع نوری به خط مستقیم انتشار مﻰنمود،
باید در ساحۀ سایۀ دسک یک قسم تاریکﻰ وجود مﻰداشت؛ ولﻰ این طور معلوم مﻰشود که
شــعاع نوری هنگام تماس با لبهای دسک خم مﻰشود و این نتیجه به دست مﻰآید که این
شعاع بعد از برخورد ،با یک خصوصیت جدید انحنا مﻰکند و در حقیقت ،یک حالت تداخلﻰ را
به میان مﻰآورد .این چنین انتشار نور را که به خصوصیت موجﻰ شعاع نوری جواب مﻰدهد،
تفرق مﻰگویند .از حادثۀ تفرق در مطالعۀ کرســتالها اســتفادۀ زیاد مﻰگردد .در این حادثه
نیز از شــعاع مونوکروماتیک اســتفاده مﻰشود .در حادثۀ تفرق ابعاد تجربﻰ بسیار کوچک و با
طول موج شعاع نوری قابل مقایسه است .در اینجا همۀ جوانب تفرق مطالعه شده نمﻰتواند؛
بلکه محض به بررسﻰ شکل موجﻰ چنین حادثهیﻰ اکتفا مﻰنماییم .در کورسهای پیشرفتۀ
فزیک این حادثه به وســعت کامل بررســﻰ مﻰگردد .این اســتدالل حادثۀ تفرق بر پرنسیپ
انتشــار جبههیﻰ امواج نوری هیوگنز متکﻰ مﻰباشد .توضیحات هیوگنز به خصوص مبنﻰ بر
اینکه شعاع نوری هنگام رسیدن به سوراخ و یا یک درز ،از حالت قبلﻰ خویش تغییر را قبول
نمﻰکند بلکه بهطور مســتقیم انتشــار مﻰنماید ،با عکسالعملها روبه رو گردید که فرنیل با
فرضیههای خویش آنرا اصالح نمود.

دسک جامد
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 :2-26قطبﻰ شدن نور
حوادث نوری تداخل و تفرق محض آشکار نمود که طبیعت شعاع نوری موجﻰ است ،و این را
توضیح نمﻰنماید که این حالت موجﻰ به شکل امواج طولﻰ است و یا به گونۀ امواج عرضﻰ؛
اما استقطاب نوری این را واضح ساخت که شعاع نوری امواج عرضﻰ است ،یعنﻰ اهتزاز ذرات
اهتزازی بر استقامت انتشار امواج شعاع نوری عمود است.

فعالﻴت
شاگردان را به دو گروپ تقسیم نموده ،یک ریسمان به هر گروپ توزیع و دو درز  Aو  Bرا در دو صفحۀ
مقوا و یا در صفحههای حلبﻰ و المونیمﻰایجاد مﻰنماییم.
یــک انجام ریســمان را در مقابل یکــﻰ از لوحهها
محکم بسته مﻰکنیم ،و انجام دیگر را از دو سوراخ
A
B
مﻰگذارنیم و قســمﻰکه پیش از این نشــان داده
بودیــم ،ریســمان را به طــرف بــاال و پایین تکان
مﻰدهیم .موجﻰ که تولید مﻰگردد چگونه موجﻰ
شکل ()2-27
اســت؟ موج از هر دو درز خارج مﻰشــود .بار دوم
درزها را غیر موازی قرار مﻰدهیم.
چون درز مربوط  Bبا درز  Aموازی نبوده و عالوه بر آن چون درز  Bبا سمت اهتزاز موج به طور عمود
موقعیت اختیار نموده است ،پس در این حالت موج به وجود آمده در ریسمان از سوراخ یا درز  Bعبور
کرده نمﻰتواند .اگر موج تولید شــده در ریســمان موج طولﻰ مﻰبود ،پس باید از  Bگذشته مﻰبود .از
اینجا به این نتیجه مﻰرسیم که موج ذکر شده یک موج اهتزازی عرضﻰ است.

حال مﻰخواهیم فعالیت فوق را به شکل یک تجربه ارایه نماییم:
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تجربﻪ

استقطاب کنندۀ افقﻰ

دو جسم کرســتالﻰ را به نام تورمالین به طور
موازی به اســتقامت انتشار شــعاع نور به گونۀ
عمــودی مﻰگذاریــم .منبــع نور را بــه ( )Sو
کرستالها را به ترتیب به  Aو  Bنمایش داده
و مطابق شکل جابهجا مﻰنماییم .در این حالت
شــعاع نوری از سیستم مﻰگذرد .اگر کرستال
 Bبه سمت انتشار اشــعهیﻰ یک زاویه بسازد،
پس اشعه از کرستال  Bعبور نمﻰکند.

نور نیست

B

استقطاب کنندۀ عمودی

A

سمت نور

مستوی استقطاب کننده

نور استقطاب ناشده

استقطاب کنندۀ افقﻰ

استقطاب کنندۀ عمودی

سمت نور

شکل ()2-28

از ایــن جــا معلوم مﻰشــود که امواج نوری ،مانند امــواج عرضﻰ میخانیکﻰ عمل نموده و از کرســتال
تورمالین  Bخارج نمﻰشود؛ یعنﻰ شعاع نوری ،مانند موجهای عرضﻰ انتشار مﻰیابد.

 :2-27ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﻘﻄﺎب
وقتﻰکــه نور عادی از کرســتال تورمالین مﻰگذرد ،قطبﻰ مﻰگردد و این نور قطبﻰ شــده به
استقامت انتشار نور به گونۀ عمودی اهتزاز مﻰنماید ،که در حقیقت به این نور ،نور قطبﻰ شدۀ
مستوی مﻰگویند .مستوی استقطاب ،آن مستوییﻰ است که اهتزاز در آن صورت مﻰگیرد.
نور عمودا ً استقطاب شده

در شــکل ،اهتزازات بر مستوی استقطاب عمودا ً
استقطاب کننده
صورت مﻰگیرد .آن مســتوی کــه در آن اهتزاز
صــورت مﻰگیرد ،به نام مســتوی اهتــزازی یاد
مﻰشود.
مﻰدانیم که نور عادی از موجهای زیاد تشــکیل
سمت استقطاب کننده
گردیده است که هر موج آن با یک رنگ مشخصﻰ
سمت انتشار
که دارای اهتزازات معین است ،مطابقت مﻰکند.
شکل ()2-29
از طرف دیگر ،واضح است که هر یک از این اهتزازها از دو اهتزاز خطﻰ که یکﻰ باالی دیگر
عمود بوده و تفاوت فاز را دارد ،به میان مﻰآید.
2

49

به همین علت ممکن است که هر اهتزاز به دو مرکبه که یکﻰ باالی دیگر عمود باشد ،تجزیه
گردد .بر این اســاس ،اشــعۀ نوری را که امواج عرضﻰ اند ،در دو مستوی  xxو  yyکه یکﻰ
باالی دیگر عمود بوده و در عین زمان بر اســتقامت انتشــار نور هم عمود اند ،به دو مرکبه
تجزیه مﻰنماییم.
اهتزازاتﻰ را که ذرات به موازات مستوی کاغذ به سر
مﻰرسانند ،مطابق شکل ( )2-30به عالمۀ ) (bو آن
اهتزازاتﻰ که بر مستوی کاغذ عمود باشند ،به عالمۀ
( ) نشاني شدهاند.
شکل ()2-30

 :2-28قطبﻰ کردن بﻪ وسﻴﻠﺔ انعکاس
در ســال  1880میالدی یک ساینسدان به نام ملوس  Malusنشان داد که شعاع منعکس
شده از سطح یک شیشۀ عادی قطبﻰ مﻰشود.
این عالم به واسطۀ یک تجربه ،شعاع نور عادی
را بر شیشــۀ مستوی وارد نموده و سپس شعاع
نور استقطاب نیافته
منعکســه را از آن ذریعــۀ کرســتال تورمالین
آزمایش کرد که قطبﻰ مﻰشود یا نه .موصوف در
نور منعکسه شده
جریان تجربه کرستال تورمالین را به استقامت
شــعاع منعکسه حرکت داده و سرانجام دید که
سطح انعکاس دهنده
در یک موقعیت معین و تحت زاویۀ وارده ،شعاع
شکل ()2-31
منعکسه قطبﻰ گردیده است .به این زاویه ،زاویۀ
استقطاب (قطبﻰ شدن) مﻰگویند.
در اینجا اهتزازات شــعاع منعکســه بر سطح شیشــه ،به مرکبههای عمودی و موازی با آن
تجزیه مﻰشود و دوباره موازی بر سطح منعکس مﻰگردد و مرکبۀ عمودی تحت زاویۀ معین
قابل رویت مﻰگردد .همچنان شــعاع منعکســه نیز تحت زاویههای معین مانند امواج سطح
آب قطبﻰ مﻰشــود .باید گفته شــود که حادثۀ قطبﻰ شدن یک بحث بسیار طوالنﻰ است و
در تخنیک ،طبابت و پژوهشهای تحقیقﻰ دیگر از آن استفادۀ وسیع صورت مﻰگیرد؛ اما ما
در اینجا تنها به معرفﻰ این حادثه اکتفا نموده ایم.
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ﺧﻼصﺔ فصل دوم
موج یک نوع حرکت است که از حرکت اهتزازی پیهم ذرات حاصل مﻰشود ،بدون اینکه
ذرات اهتزازی موقعیت خویش را به طرف حرکت موج تغییر دهند.
امواج ،خصوصیت الکترومقناطیســﻰ و یا هم میخانیکﻰ دارند .موجهای الکترومقناطیسﻰ
به ســرعت نور در خال حرکت مﻰکننــد .امواج میخانیکﻰ به انواع عرضﻰ ،طولﻰ و ســاکن
تقســیم گردیده اند که مشخصههای مهم در آنها ،سمت انتشار موج و حالت ذرات اهتزازی
موج مﻰباشد.
خصوصیت عمدۀ امواج میخانیکﻰ و الکترومقناطیسﻰ به واسطۀ پیریود ،امپیلتیود یا دامنه،
فریکونسﻰ و طول موج مشخص مﻰگردد.
پیریود عبارت از زمانﻰ است که یک اهتزاز مکمل در آن صورت مﻰگیرد.
انحــراف اعظمﻰذرۀ اهتزازی موج از حالت تعادل به نام اهتزاز یا امپلیتیود و یا دامنۀ موج
یاد مﻰگردد.
تعداد اهتزازات یک ذرۀ مهتزز موج در واحد وقت به نام فریکونســﻰ یاد مﻰشود .همچنان
امواج انعکاس و انکســار مﻰنمایند .عملیههای انعکاس و انکســار امواج به ســاختار محیط
انتشار آنها مربوط است.
انتشار موج در یک محیط متجانس در نتیجۀ گرفتن و از دست دادن انرژی ذرات همجوار
صورت مﻰگیرد .حرکت هر موج از منبع انتشــار موج به ســمت انتشــار موج به تابع وقت
صورت مﻰگیرد.
در اهتزازاتهارمونیکﻰ ،تابع انتشار موج از نظر ریاضﻰ مشابه به تابع ساین است ،یعنﻰ:
x = a sin t

دراین رابطۀ x ،موقعیت ذرۀ کیفﻰ اهتزازی از منبع انتشــار موج در یک وقت معین است
و  tفاز انتشار موج نامیده مﻰشود ،و سرعت زاویهیﻰ انتشار موج را ارایه مﻰکند.
فاصلۀ بین دو ذرۀ اهتزازی همفاز را طول موج مﻰنامند .در بین کمیتهای سرعت انتشار
موج ،طول موج و پیریود چنین ارتباطﻰ وجود دارد= T :
هــر دو موج متجانــس (کوهیرینت) یکﻰ بــا دیگری تداخل مﻰنمایند .در ســاحهیﻰ که
امــواج تداخل مﻰکنند ،یکتعداد اعظمﻰها و اصغریها بــه میان آمده که این اعظمﻰها و
اصغریهای تداخلي ،از حل یکسان معادلههای دو موج به دست مﻰآیند.
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امواج صوتﻰ ،موجهای طولﻰ اند .مشخصات عمدۀ امواج صوتﻰ؛ پایین بودن صدا ،بلندی و
چگونهگﻰ سرعت انتشار صدا است.
امواج صوتﻰ در جامدات ،مایعات و گازها انتشــار مﻰیابد و هر محیط برای انتشــار صوت
ویژهگﻰهای مشخص دارد .در حالت طبیعﻰ ،صوت در هوا منتشر مﻰگردد.
اگر محیط انتشار صوت یک گاز ایدیال باشد ،پس در این حالت سرعت گاز با

RT
M

=

محاسبه مﻰشود .کمیتهای  R ،و  Mرا از کتاب درسﻰ یادداشت نمایید T .درجۀ مطلق
حرارت است.
صوت ویژهگﻰها موجﻰ انعکاس ،انکســار و سرعت را دارد .در رابطه بر آهنگ صوتهایﻰ
که بر حواس انسان اثر مطبوع دارد و حدود صداهای بﻰآهنگ ،از کتاب استفاده نمایید.
در هوا سرعت صوت به فریکونسﻰ ،و طول موج صوت به رابطۀ ذیل ارتباط دارد.
= f

حادثۀ داخل شدن امواج نوری یکﻰ در دیگری را تداخل مﻰگویند .در حادثۀ تداخل شعاع
نوری ،شدت روشنﻰ نور

2

I = 4a 2 cos 2

است .در این فورمول برروی گراف I ،به تابع

را نشان داده مﻰتوانیم.
فاصلۀ نوارهای روشــن و تاریک از مرکز شکل تداخلﻰ از رابطۀ
شمارۀ نوارهای تداخلي ،یعنﻰ m = 0,1,2,3... :از فورمول

m D
d

x.d
=m
D

=x

به دست مﻰآید.

به دست مﻰآید.

تفرق فزیکﻰ به حادثۀ پراکنده شدن موج گفته مﻰشود که تابع یک قانون خاص است.
حادثۀ قطبﻰ شــدن شعاع نوری ،اساس موجﻰ دارد که توسط تجربه بسیار خوب و روشن
معلوم شده مﻰتواند .در حادثۀ قطبﻰ شدن ،شعاع نوری به دو بخش تقسیم مﻰگردد.
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توســط کرســتال تورمالین ،حادثۀ قطبﻰ شــدن شــعاع نوری به صورت بهتر نشان داده
مﻰشود.
حادثۀ قطبﻰ شــدن در مســتویهای مخصوص صورت مﻰگیرد که به آنها مستویهای
اســتقطاب گفته مﻰشــود .شعاع قطبﻰ شده توسط انعکاس و انکســار و به واسطۀ کرستال
تورمالین خوب نشان داده مﻰشود.
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سؤاﻻت فصل دوم
 -1دو تفاوت عمدۀ امواج میخانیکﻰ و الکترومقناطیسﻰ را بنویسید.
 -2مشخصات فزیکﻰ امواج میخانیکﻰ را تعریف نمایید.
 -3امواج میخانیکﻰ از نگاه انتشــار موج و چگونهگﻰ ذرات اهتزازی ،به چند نوع اند؟ تشریح
کنید.
 -4مﻰدانید که تابع انتشــار امواج یعنﻰ  x = a sin tمعادل با تابع ســاین مﻰباشد .در این
تابع ،کمیتهای فزیکﻰ را تعریف نمایید و تابع گراف  x = 3 sin 2tرا رسم و روی آن بحث
نمایید.
 -5دربارۀ امواج میخانیکﻰ صوتﻰ توضیحات الزم را اراﺋه کنید.
 -6امواج صوت:
الف) به سرعت نور حرکت مﻰکنند.
ب) معادل با سرعت نور حرکت مﻰکنند.
ج) در محیط منتشر شده مﻰتواند و بدون محیط صدا منتشر نمﻰگردد.
 -7پدیــدۀ آهنــگ امواج صــوت را توضیــح نمایید ،زیر و بــم چه را مﻰگوینــد؟ و حدود
فریکونسﻰهای شنیدن صدا کدام است؟ بنویسید.
 -8عمق یک چاه چهل متر است .شخصﻰ یک سنگ را به طور سقوط آزاد به چاه مﻰاندازد
و از اثر اصابت ســنگ به آب ،صدا تولید مﻰشــود .از لحظۀ رســیدن ســنگ به سطح آب تا
شنیدن صدا بر سر چاه  10 1ثانیه وقت را در برمﻰگیرد .ارتفاع آب در چاه چقدر است؟
 -9در حادثۀ تداخل فاصلۀ نوارهای روشــن و تاریک از مرکز منظرۀ تداخلﻰ چگونه حســاب
مﻰشود؟ فاصلۀ نوارهای شماره ششم روشن و تاریک را از مرکز محاسبه نمایید.
 -10الف) حادثۀ قطبﻰ شدن به واسطۀ کرستال تورمالین را توضیح دهید.
ب) فاصلــه بیــن دو کوه را پیدا کنید در صورتﻰکه زمان رفتن و آمدن صدا از یک کوه
به کوه دیگر 4 ،ثانیه باشد.
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فصل سوم

ﺧواص مﻴﺨانﻴکﻰ ماده

در این فصل دو ویژهگﻰ عمدۀ ماده را که تاکنون با دقت کامل بررسﻰ ننمودهایم ،مطالعه
مﻰکنیم.
فکرکنید اگر یک پارچۀ فلز المونیم را با قوت زیاد توسط دستان خویش کش کنیم ،چه
اتفاقﻰ مﻰ افتد؟ و یا برعکس ،اگر یک پارچۀ قلعﻰ را از دو طرف به سوی داخل فشار دهیم،
چه حالتﻰ به وجود خواهد آمد؟
دو مثال فوق در حاالت سهگانۀ اجسام دیده مﻰشوند که به طور عمده تحت عنوان حالت
اجسام بررسﻰ مﻰگردد.
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 :3-1حاﻻت ماده
در طبیعت ،ماده به سه حالت دیده مﻰشود که عبارت اند از:
 .3حالت جامد
 .2حالت مایع
 .1حالت گاز
این سه حالت به مالیکولهای داخلﻰ و ساختمان اتومﻰاین اجسام مرتبط است .اگر آن
حالت عادییﻰ که یکﻰ از حاالت مذکور به آن ارتباط دارد تغییر داده شود ،امکان دارد که
یک حالت ماده به حالت دیگری تغییر یابد ،یا به عبارت دیگر مﻰتوانیم که با به میان آوردن
شرایط سخت ،گاز را به مایع ،مایع را به گاز ،جامد را به جسم مایع و جسم مایع را به گاز
تبدیل نماییم .در این همۀ این حاالت الزم است که ابتدا قوای مالیکولﻰ داخلﻰ اجسام را
تنظیم نماییم و بعدا ً حالت جسم را با دادن انرژی زیاد و یا گرفتن انرژی از آن تغییر دهیم.
برای اینکه مفاهیم فوق به طور واضح بررسﻰ گردد ،ویژهگﻰها ساختمان ماده را با
کمﻰتفصیل مطالعه مﻰنماییم.

فعالﻴت
شاگردان در صنف به دو گروپ تقسیم شوند ،به یک گروپ
در یــک ظرف یک مقدار آب و وســیلۀ تولید حرارت و به
گروپ دومﻰیک پارچۀ یخ و ظرف در داده شود .گروپ اول
و دوم طبق هدایت معلم ،ظرف ذکر شــده را باالی وسیلۀ
تولید کنندۀ حرارت بگذارند.
شکل ()3-1

دیده خواهد شــد که آب آهســته آهسته گرم شــده ،به جوش مﻰآید و در آخر به بخار تبدیل مﻰگردد،
یعنﻰ از حالت مایع به گاز و یا حالت بخار تبدیل مﻰشود.
همچنان گروپ دوم خواهد دید که یخ آهسته آهسته به آب تبدیل مﻰشود .فکر کنید که اما چرا چنین
واقع مﻰشــود؟ شــاگردان در رابطه با این تغییر ،نظریات خویشرا بگویند و ســپس معلم به ارتباط این
حادثه موضوع را تشریح نماید.
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اکنون این تغییر شکل اجسام را در اثر قوۀ خارجﻰ مطالعه مﻰکنیم .اول ساختمان ماده را
مطالعه مﻰکنیم و خواهیم دانست که ماده سه حالت ذیل را دارد:
حالتهای جامد ،مایع و گاز .اگر یک پارچۀ یخ را که در حالت جامد است حرارت دهیم ،یخ
به آب و یا حالت جامد به حالت مایع تبدیل مﻰگردد ،یعنﻰ توسط حرارت دادن حالت جامد
ماده به حالت مایع تبدیل مﻰشود .و اگر به همین آب حرارت بیشتر بدهیم ،آب جوشیده
و به بخار تبدیل مﻰگردد که در این حالت ،آب از حالت مایع به حالت گاز تغییر مﻰیابد.
در فعالیت فوق ،حالت جسم تحت مطالعه ،آب است .در اینجا نه تنها حالت آب تغییر
مﻰیابد؛ بلکه به طور کامل آب به یک حالت دیگر تغییر مﻰکند .به این نتیجه مﻰرسیم که
این قانونمندی بر همۀ اجسام تطبیق شده مﻰتواند .باید بگوییم که تغییر شکل ماده با یک
درجۀ معین حرارت صورت مﻰگیرد .حالت یک جسم به درجۀ حرارت ،فشار و ساختمان
داخلﻰ آن ارتباط دارد.
وقتﻰکه یک جسم از یک حالت به حالت دیگر تغییر مﻰکند ،این تغییر حالت را که در
یک درجۀ معین حرارت صورت مﻰگیرد ،تغییر فاز ( )Phaseجسم مﻰگویند .در حالت
جامد ،جسم حجم و شکل معین دارد .برای تغییر شکل و حجم این ماده ،به یک مقدار
قوه ضرورت است؛ زیرا که اجسام سخت در مقابل تغییر حجم و شکل خویش مقاومت زیاد
نشان مﻰدهند .باید بگوییم که مادۀ مایع حجم معین دارد ،ولﻰ شکل ثابت و معین ندارد.
مواد مایع؛ مانند مواد جامد ،برای تغییر حجم خویش به قوۀ زیاد احتیاج دارند .یعنﻰ مایعها
برای حفاظت حجم خویش ،در مقابل قوا مقاومت زیاد مﻰکنند.
مایعات در هر ظرف شکل همان ظرف را اختیار مﻰنمایند ،جریان پیدا مﻰکنند و در مقابل
تغییر شکل مقاومت نشان نمﻰدهند.
ماده در حالت گاز ،هر شکل و حجمﻰ را اختیار کرده مﻰتواند و درین رابطه ،مقاومت قابل
مالحظهیﻰ از خود نشان نمﻰدهد .بر این اساس ،گاز که در هر ظرف که انداخته شود ،به
سرعت زیاد فﻀای آنرا اشغال مﻰنماید .باید بگوییم که بعﻀﻰ اجسام مصنوعﻰ؛ مثل :قیر ،موم
و الک با تغییر درجۀ حرارت بسیار کم از جامد به مایع و از مایع به جامد تبدیل مﻰگرد.
اگر یک فلز تحت عمل قوۀ خارجﻰ واقع گردد ،دیده خواهد شد که شکل فلز تغییر مﻰنماید؛
ولﻰ اگر تأثیر قوۀ خارجﻰ از بین برود ،جسم دوباره شکل اولﻰاش را اختیار مﻰنماید.
بدون شک که مواد فلزی از جملۀ اجسام سخت بوده ،فرق زیاد در بین این اجسام و دیگر
اجسام سخت در این است که اجسام سخت طبیعﻰ؛ مثل :فلزات در یک درجۀ معین حرارت
از حالت جامد به حالت مایع تبدیل مﻰگردند ،در حالﻰکه اجسام سخت مصنوعﻰ در درجۀ
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حرارت دوامدار ،به طور تدریجﻰ از حالت جامد به حالت مایع تبدیل مﻰشوند .یعنﻰ در
اثر زیاد شدن درجۀ حرارت ،این مواد سخت ابتدا نرم شده و باز به حالت چسپناک تبدیل
گردیده و بعد از آن ،حالت مایع را به خود اختیار مﻰنمایند .از اینجا به این نتیجه مﻰرسیم
که اجسام در حالت طبیعﻰ در قیمتهای معین درجۀ حرارت ،حالتهای جامد ،مایع و یا
گاز را به خود اختیار مﻰکنند.
حالت جسم جامد در یک قیمت معین درجۀ حرارت به حالت مایع تبدیل مﻰشود و با
ازدیاد درجۀ حرارت ،حالت گاز را اختیار مﻰکند که در حاالت سهگانه شکل و حجم جسم
تغییر مﻰیابد .ممکن است که تحت ثأثیر قوه و یا انرژی ،شکل و حالت جسم نامبرده
دوباره به حالت اولﻰاش برگردد .از اینجا به این نتیجه مﻰرسیم وقتﻰ که یک جسم از یک
حالت ،به حالت دیگر تغییر مﻰنماید ،فقط فاصله در بین مالیکولهای آن تغییر مﻰکند ،یا
به عبارت دیگر فاصله میان مالیکولهای یک جسم سخت بﻰاندازه کم و ارتباط بین این
مالیکولها بسیار قوی است ،در حالﻰکه اگر این جسم به حالت مایع تبدیل شود ،فاصله
میان مالیکولهای جسم زیاد شده و ارتباط این مالیکولها یک بادیگر ضعیف مﻰگردد.
اگر جسم مذکور از حالت مایع به حالت گاز تبدیل شود ،ارتباط بین مالیکولهای جسم
در یک حجم آزاد از بین مﻰرود و هر مالیکول (یا اتوم) جسم با مالیکول دیگر هیﭻ ارتباط
نداشته و در حجم ذکر شده آزادانه حرکت کرده مﻰتواند .بر اساس این ویژهگﻰ ،فلزات در
تحت تأثیر قوه ،شکل خود را تغییر مﻰدهند .فلزات در تخنیک به انواع بسیار نرم؛ مانند:
پالتین ،طال ،مس ،زرسفید و نسبتاً نرم مانند :المونیم و آهن تقسیم مﻰگردد .فلزات نرم از
نقطۀ نظر ارزش ،دارای قیمت بلند بوده و به آسانﻰ شکل آنها تغییر مﻰیابد.
از اجسام نسبتاً سخت در تخنیک بسیار استفاده مﻰشود؛ زیرا از نقطه نظر قیمت ،ارزان
هستند.
در سیمهای برق خانهها از کدام فلزات کار گرفته شده است ،چرا؟ همچنان بگویید که
تفاوت در بین کثافت آهن و المونیم چیست؟ آیا آهن در ساخت بادی موتر بیشتر به کار
مﻰرود یا المونیم؟ به همین ترتیب در رابطه با نرمﻰ این دو فلز چه گفته مﻰتوانید؟
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چرا و چﮕونﻪ جسم از حالت جامد بﻪ ماﻳﻊ و از حالت ماﻳﻊ بﻪ حالت گاز تبدﻳل
مﻰگردد؟ مﻰدانیم که در اجسام جامد قوۀ عمل متقابل در بین مالیکولها بسیار زیاد
است ،هنگامﻰکه به جسم حرارت زیاد داده شود ،انرژی حرکتﻰ مالیکولهای جسم بیشتر
مﻰگردد و در نتیجه رابطۀ بین مالیکولهای جسم سخت ،ضعیف و فاصلۀ میان مالیکولهای
آن زیاد مﻰگردد و جسم دیگر حالت جامد قبلﻰاش رانگه کرده نمﻰتواند ،در نتیجه جسم
آب مﻰشود و قابلیت جریان را پیدا مﻰکند .وقتﻰکه جسم از حالت جامد به حالت مایع
مبدل گردد ،گفته مﻰشود که جسم فاز خود را تبدیل نموده است.
اگرچه در حالتﻰکه به جسم حرارت زیاد داده مﻰشود؛ ولﻰ درجۀ حرارت آن ثابت مﻰماند،
که به این درجۀ حرارت ،درجۀ حرارت تبدیل شدن فاز جسم گفته مﻰشود.
پﺲ اﻳن انرژى حرارتﻰ چﻪ مﻰشود؟
این انرژی حرارتﻰ ،عوض اینکه درجۀ حرارت جسم
را باال ببرد ،انرژی حرکﻰ مالیکولها و یا اتومهای
جسم را زیاد مﻰنماید و در نتیجه درجۀ حرارت
جسم ثابت مﻰماند و حالت جامد جسم ،تحت این
درجۀ حرارت به حالت مایع تبدیل مﻰشود.
تبدیل شدن به حالت گاز نیز با بلند رفتن درجۀ
حرارت آغاز مﻰشود تا اینکه در یک درجۀ ثابت و
معین ،حالت جسم به حالت گاز تبدیل مﻰگردد .در
شکل ( )3-2وضعیت مالیکولهای یک جسم جامد را
دیده مﻰتوانید.

شکل (،)3-2
مودل مالیکیولهای یک جسم جامد

 :3-2کﺜافت )(Density
در درسهای گذشته در مورد کثافت اجسام و حالت یا چگونهگﻰ آنها به طور مختصر
آموخته اید .چه فکر مﻰکنید که تحت تأثیر قوه و فشار با داشتن درجۀ معین حرارت ،اجسام
چگونه شکل خود را تغییر مﻰدهند؟
آیا در حجم مساوی ،مقدار کتلههای آهن و مس قیمتهای مساوی دارند ،چرا؟
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فعالﻴت
در سه گروپ تقسیم شوید و اندازۀ کتلههای آهن ،المونیم و مس را که دارای حجم مساوی اند معلوم کنید .پس
نسبت کتلۀ هر یک بر حجم آن را معلوم نمایید .معلم علت تفاوت کمیتهایﻰ را که از این نسبت حاصل گردیده
با شاگردان یکجا بررسﻰ نماید و نظر شاگردان را جمع کند .این کمیتها را در یک جدول بنویسید.

با در نظر گرفتن این فعالیت ،نسبت کتله و حجم برای یک جسم معین ،کثافت آن جسم
اندازۀ کتلۀ جسم
نامیده مﻰشود ،اگر کتله  mو حجم  vباشد.
m
v

=

اندازۀ حجم جسم

=

در سیستم  ،SIواحد اندازهگیری کثافت  kg m3ویا  gr cm3است.
 1 kg = 103 grو 1m 2 = 106 cm3
همچنان مﻰتوانیم با استفاده از فورمول فوق کثافت مایعها و گازها را تعیین نماییم .با استفاده
از شناخت کثافت مواد ،موارد استعمال آنها در تخنیک و صنعت مشخص مﻰشود.
برای سهولت ،در کتابها از قبل ،قیمتهای کثافت مواد ترتیب مﻰگردد و از روی آن
قیمتهای مورد ضرورت یادداشت و از آن استفاده صورت مﻰگیرد.
به گونۀ مثال ،جدول ذیل را ببینید:
شماره

کﺜافت بﻪ ) (kg / m3

نام جسم

1

طال

19.3 ×10 3

2

سیماب

13.6 ×10 3

3

آهن

4

آب خالص

5

آب بحر

6

یخ

0.917 ×103

7

الکول

0.806 ×103

8

هوا

1.29

9

بخار آب

10

گازهایدروجن

7.86 ×10 3
o

)(4 c
o

)(15 c

)(100o c

1.00 ×10 3
1.025 ×10 3

0.598
0.0899
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بهتر خواهد بود که یک ویژهگﻰ دیگر اجسام را که وزن مخصوصه  Speci c G a iنامیده
مﻰشود نیز مطالعه نماییم.
این کمیت از نسبت کثافت یک جسم مورد نظر و کثافت جسم و یا مادۀ دیگری که به عنوان
استندرد قبول گردیده است ،به دست مﻰآید .این مادۀ استندرد به صورت معمول آب خالص
است که درجۀ حرارت آن چهار درجۀ سلیسیوس مﻰباشد .این معیار تنها برای اجسام جامد
و مایع قابل تطبیق است و برای گازات این معیار ،هوا در نظر گرفته مﻰشود.
کثافت جسم
) (
کثافت مادۀ استندرد ) ( s

=  = Sp grوزن مخصوصه

وزن مﺨصوصﻪ :یک کمیت بدون واحد (بﻰ بعد) یک کمیتﻰ است که فقط به واسطۀ یک
عدد نشان داده مﻰشود و در تمام سیستمهای اندازهگیری عین قیمت را دارد .این کمیت
هم در جدول برای جامدات ،مایعات و گازها ترتیب شده و در حل مسایل از آن استفاده
مﻰشود.

 :3-3ارتجاعﻴت )(Elasticity
پیش از این بررسﻰ نمودیم که حرکتهای اهتزازی و موجﻰ چه ویژهگﻰهایﻰ دارند و چگونه
به میان مﻰآیند .اکنون مﻰخواهیم بدانیم که در اجسام سخت عمل قوۀ خارجﻰ چگونه به
جسم تغییر شکل مﻰدهد ،در حالﻰکه حجم کلﻰ جسم تغییر نمﻰیابد .به اینکه یک جسم
زیر عمل قوۀ خارجﻰ شکل خود را تغییر دهد و بعد از دور شدن قوه ،به حالت اولﻰ خود
برگردد ،ارتجاعیت جسم گفته مﻰشود .وقتﻰکه یک جسم جامد از اثر قوۀ خارجﻰ شکل
خود را تغییر داده و بعد از دور شدن قوه ،شکل قبلﻰ خویشرا دوباره اختیار ننماید ،چنین
جسمﻰ را جسم غیر ارتجاعﻰ مﻰگویند.
هر یک از این اجسام در تخنیک ارزش خاص خود را دارند .معموالً اجسام پالستیکﻰ
ارتجاعیت ضعیف داشته و بسیار کم مﻰتوانند حالت قبلﻰ خویش را اختیار نمایند.

شکل ()3-3
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فعالﻴت
شاگردان به دو گروپ تقسیم گردند .یک گروپ اجسام ارتجاعﻰ جامد و گروپ دیگر اجسام غیر ارتجاعﻰ
جامد را نشانﻰ کنند .اجسام جامد؛ مانند :الک ،موم ،رابر و یا سیمهایﻰ را که از مس و آهن بسیار باریک
ســاخته شــده اند ،با همدیگر مقایســه نمایند .اگر اجسام جامد ذکر شــده تحت تأثیر قوۀ خارجﻰ واقع
شــوند ،چطور ویژهگﻰ ارتجاعیت و غیر ارتجاعیت در آنها بر مبنای ســاختمان مالیکولﻰ آنها توضیح
شده مﻰتواند؟ معلم بر موضوع روشنﻰ اندازد.

 :3-4فﺸار تراکمﻰﻳا تنش ) (S e
پیش از این در مورد فشار معلومات کافﻰ حاصل نمودیم که عبارت بود از قوه فﻰ واحد
سطح .اکنون مﻰخواهیم عمل قوه را بر جسم جامد ارتجاعﻰ بررسﻰ نماییم .گفته مﻰشود
که عمل قوۀ خارجﻰ بر اجسام مایع و گاز با عمل قوۀ خارجﻰ بر اجسام جامد ارتجاعﻰ
مشابهت دارد.
چون ساختمان و حالت فزیکﻰ اجسام جامد ،مایع و گاز از یکدیگر فرق ندارد ،در اینجا
تنها اجسام جامد ارتجاعﻰ را تحت تأثیر قوۀ خارجﻰ بررسﻰ مﻰنماییم.

فعالﻴت
دو سیم باریک را که قطرهای آنها در حدود چند ملﻰمتر و طول آنها تقریباً  70cmاست ،در دو میخ
آویزان مﻰنماییم .در انجام دیگر هر سیم ،نیم کیلوگرام وزنه را آویزان مﻰکنیم .اگر طول این سیمها را
قبل و بعد از آویزان نمودن وزنه با وسایل دقیق اندازه نماییم ،آیا در طول سیمها کدام تغییر دیده خواهد
شد؟ شاگردان این تغییر طول را در دو گروپ یادداشت کرده و در مقابل نام خود آنرا بنویسند.
دیده مﻰشــود که در نتیجۀ تأثیر قوه و یا کش کردن توســط وزنه ،این سیمها یک اندازه دراز مﻰشوند.
اگر قوۀ عامل دور گردد ،ســیمهای مذکور دوباره به حالت قبلﻰشــان برمﻰگردند .شاگردان این حالت را
نیز اندازه کنند و به یک نتیجۀ درست دست یابند.
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از اجرای این فعالیت به این نتیجه خواهید رسید که سیمهای متذکره ویژهگﻰهای ارتجاعﻰ
دارند.
فرضاً قوۀ عامل باالی سیم F ،و مقطع سیم A ،باشد ،فشاریکه تحت تأثیر قوۀ  Fبر مقطع
 Aسیم وارد مﻰگردد،

F
A

=P

است.

در اینجا  Fقوۀ کشش سیم A ،مقطع سیم و  Pفشاریست که سبب تغییر در ساختمان و
شکل سیم گردیده و به واسطۀ عمل قوه به میان آمده است.
همین قسم ناگفته نماند که در بین اتومهای سیم نیز قوهیﻰ عمل مﻰکند که به نام قوۀ
عامل داخلﻰ اتومها یاد شده و در حالت نورمال به شکل و ساختمان جسم مربوط مﻰباشد.
همچنان بین اتومها یک خال موجود است که به نام فاصله بین مالیکولها و اتومها نامیده
مﻰشود .وقتﻰکه قوۀ خارجﻰ بر یک جسم به طرف پایین عمل نماید ،خواه مخواه این قوۀ
خارجﻰ اتومهای جسم را به طرف پایین مﻰکشاند و از طرف دیگر قوۀ عامل بین اتومها به
سمت مخالف آن عمل نموده ،اتومها مقاومت مﻰکنند تا اینکه ساختمان سیم و یا جسم
را به حالت اولﻰ اش نگهدارند .دراز شدن به طرف پایین ،فقط از نتیجهۀ بزرگﻰ فاصلۀ بین
مالیکولها و یا اتومها به میان مﻰآید .فشاریکه در مقطع معین سیم به واسطۀ قوۀ  Fبه
وجود مﻰآید ،تحت تأثیر قوۀ ثابت  Fبا مقطع سیم معکوساً متناسب است ،یعنﻰ با باریک
شدن سیم ،فشار باالی آن زیاد مﻰشود .اگر این کار دوام پیدا کند ،فشار فوقالعاده زیاد
مﻰگردد و ممکن است که سیم کنده (قطع) شود .همچنان اگر مقطع سیم ثابت نگهداشته
شود ،بازیاد شدن قوه ،فشار پایینﻰ به طور مستقیم افزایش مﻰیابد و این به معنای آن است
که سیم دیگر نمﻰتواند فشار را تحمل کند و ارتباط بین اتومهای ساختمانﻰ جسم قطع
مﻰگردد و سیم قطع مﻰشود.
آما برخﻰ مواقع سیم قطع نمﻰشود؛ بلکه در شکل فزیکﻰ آن تغییر به وجود مﻰآید ،که در
تخنیک این خاصیت فلزات در نظر گرفته مﻰشود و سعﻰ مﻰگردد که تغییر شکلﻰیﻰ که
در اثر حوادث مختلف تحت تأثیر قوه به وجود مﻰآید ،بعد از دور شدن قوه ،جسم حالت
اولﻰ خویش را اختیار نماید ،که در حقیقت به این ویژهگﻰ ،حالت ارتجاعﻰ فلز یا جسم
گفته مﻰشود .در سیستم بینالمللﻰ اندازهگیری واحدات (  ،) SIواحد فشار عبارت از پاسکال
است ،در صورتﻰکه یک نیوتن قوه بر سطح  1m 2به طور عمود عمل نماید.
در تخنیک ،فشار باالی سیمها به کیلو پاسکال محاسبه مﻰگردد.
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در برخﻰ کتابها نسبت قوۀ عامل و مساحت مقطع سیم را فشار تراکمﻰیا تنش( e
مﻰگویند و آن را با سمبول

)

نمایش مﻰدهند.
قوۀ عامل
مساحت مقطع سیم

= ) (stress

F
A

و یا هم نوشته مﻰتوانیم که:

=

این کمیت به پاسکال اندازه مﻰشود.
مﺜال :برای اندازه کردن

e

یک سیم مسﻰ که قطر مقطع آن  0.003mاست ،آن را

به یک البراتوار تخنیکﻰ انتقال مﻰدهند .اگر کارکنان تخنیکﻰ  100kgکتله را از مقطع آن
آویزان کنند ،فشار قوه را بر مقطع سیم به  kpaحساب نمایید.
d = 0.003m
F = 100 × 9.81
F = 981N
d
0.003m 2
( × A = ( ) 2 = 3.14
)
2
2
A = 3.14(0.0015m) 2

حل:

A = 3.14 × 0.00000225m 2

قیمت

را وضع و معلوم کنید:

981N ×106
(0.000225) (3.14)m 2

=

6

F
981N
=
A (0.000225) (3.14) ×10m 2 ×10
= 138853503.184713Pa
= 138853.503184713kPa

=
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 :3-5طول و فﺸار
پیش از این بر مقطع یک سیم باریک ارتجاعﻰ ،عمل قوه را بررسﻰ نمودیم .اکنون مﻰتوانید
بگویید که عمل قوه بر طول سیم چه تأثیری مﻰتواند داشته باشد؟

فعالﻴت
در ســه گروپ ســه سیم مسﻰ را که طول هر یک آنها یک متر باشد ،در سه گوشۀ صنف بر یک جسم
محکم آویزان نمایید و بعد از آن چهار جســم دارای وزنهای مختلف را در انجام ســیمهای آویزان شده
آویخته و ببینید که زیاد شدن وزنها و تغییر طول سیمها با هم مستقیماً متناسب مﻰباشند و یا نه؟
این افاده یکبار دیگر قانون هوک را در کششهای ارتجاعﻰ به خاطر مﻰآورد.
قانون هوک بیان مﻰنماید که قوۀ عامل ارتجاعﻰ ( ،)Fبا اندازۀ انحراف ( )Xجسم ارتجاعﻰ ،ارتباط
مستقیم دارد .یعنﻰF = k x :

فشار باالی مساحت مقطع  Aسیم باریک را برای قوۀ کشش نوشته مﻰتوانیم:
F
A
K
=P
X
A
=P

با وضع نمودن  Fاز قانون هوک:

در تخنیک به طور معمول به ثابت  ، Kثابت تناسب رابطه گفته مﻰشود؛ در حالﻰکه  kیک
A
کمیت ثابت قانون هوک است که مربوط به ویژهگﻰهای اجسام ارتجاعﻰ مﻰباشد .به همین
ترتیب اگر  Lطول سیم در حالت عادی بدون تأثیر قوۀ خارجﻰ و  Lتغییر طول سیم بعد
از تأثیر قوه باشد ،پس دراین صورت قانون هوک به این شکل نوشته شده مﻰتواند:
L
L

P

و یا با در نظرداشت یک عدد ثابت تناسب ،رابطۀ فوق این شکل را به خود اختیار مﻰکند.
L
L
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P = const

اگر در اندازۀ طول سیم تحت تأثیر قوۀ خارجﻰ زیادت به میان بیاید ،در آن صورت  Pرا
کشش و حالت را حالت کشانیدن سیم مﻰگویند و اگر در کمیت طول سیم تحت تأثیر عمل
قوه تناقص صورت بگیرد ،پس درین صورت اتومهای سیم یکﻰ به دیگر نزدیک مﻰگردد ،که
این حالت را حالت فشردهگﻰ یا تراکم مﻰگویند .اگر در رابطۀ آخری ،ثابت رابطه به  Eنشان
داده شود ،در آن صورت:
L
P=E

L
L
L

اندازۀ نسبتﻰ طول کشش سیم ارتجاعﻰ را ارایه مﻰنماید E .مودول ارتجاعیت یونگ

است و به  kPa mm 2ارایه مﻰگردد P .عبارت از کشش سیم است .وقتﻰکه
درین حالت

P=E

L
=1
L

شود،

است؛ یعنﻰ کشش برابر است با مودل یونگ .در هنگام اندازهگیری،

مودل یونگ و کشش واحدهای مساوی اندازهگیری را دارند .در عمل ،اندازۀ دراز شدن سیم
به واسطۀ کشش ،با طول اصلﻰ سیم مساوی شده نمﻰتواند .یعنﻰ قبل از اینکه این عمل
انجام یابد ،سیم قطع مﻰگردد.

فعالﻴت
یک انجام نل رابری نسبتاً باریک را مطابق شکل بر سر میز بسته مﻰکنیم ،و سر دیگر آنرا بعد از عبور
از یک چرخ به طرف پایین آویزان مﻰنماییم .در یک قسمت معین نل رابری ،به واسطۀ یک حلقه ،قطر
نل را اندازه مﻰکنیم و آنرا  d1مﻰنامیم .سپس در قسمت آویخته شدۀ نل یک جسم را با وزن W
آویزان مﻰنماییم.
در نتیجــۀ آویزان نمودن وزن ،در طــول نل به اندازۀ L
تزایــد به وجود مﻰآیــد و قطر  d1حلقهیــﻰ که در حصۀ
نشانﻰ شده قرار داشت به درازای نل طویل شدۀ متجانس،
قیمت  d2را به خود مﻰگیرد.
d1
L
L
شکل ()3-4
متناسب است .یعنﻰ:
پس در این حالت نسبت قطرها با
L

L

d2

این فعالیت را سه نفر به طور جداگانه در صنف انجام دهند و نتایج را روی تخته نوشته و با هم مقایسه
نمایند.
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فعالیت فوق تحت قانون ارتجاعیت هوک صورت مﻰگیرد .وقتﻰکه قوۀ کشش وزن به صورت
آهسته دور مﻰشود ،همۀ ابعاد نل به حالت قبلﻰاش برمﻰگردد؛ ولﻰ با دور شدن وزن این
عمل یکباره به صورت مکمل صورت نمﻰگیرد؛ بلکه با گذشت زمان ،ابعاد نل حالت قبلﻰ
خود را اختیار مﻰنماید.
L
L

اگر بخواهیم برای این نل رابطۀ
ضریب به هم ارتباط دهیم؛ یعنﻰ:
L
L1

d
d1

را به شکل معادله بنویسیم ،باید آنرا توسط یک

d
=
d1

 µبرای اندازه کردن ابعاد نل به نام ضریب پادسون یاد مﻰشود .ویژهگﻰ ارتجاعﻰ نل در
عملیۀ تغییر مهم مﻰباشد .ضریب کمیت بعدی یا دارای واحد نیست و تنها ارزش عددی
دارد و قیمت آن از  0.01الﻰ  0.3تغییر مﻰیابد .باید گفته شود که با کشش وزن ،ابعاد نل
به دو استقامت تغییر پیدا مﻰکند .اگر از یکطرف نل رابری تحت تأثیر وزن به استقامت
طول یعنﻰ  Lزیاد مﻰشود ،از جانب دیگر اندازۀ قطر مقطع نل کم مﻰشود ،یعنﻰ L > o
و  d < oمﻰباشد .اما در محاسبه ،قیمت مطلقۀ کمیتها در نظر گرفته مﻰشود.
مودول بﻠک )(B lk Mod lle
مودول بلک که به نام مودل تراکمﻰ بلک نیز یاد مﻰشود ،به حرف  Bنشان داده مﻰشود و آن
در یک جسم ارتجاعﻰ از حاصل تقسیم تنش(  ) eو کشش ( ) ainبه دست مﻰآید.
ویژهگﻰ عمدۀ ارتجاعیت این است که در حجم معین ،کثافت جسم باید یکسان باشد.
اگر تنش( )stressحجمﻰ را به  P1 P2 = Pو در نتیجۀ این
حجمﻰ را به
مﻰنماید:

V
V1

= Strain

 ، eکشش ()strain

نشان دهیم ،پس درین حالت مودول بلک قیمت زیر را اختیار
P
V

P
= V1
V
V1

stress
=B
=
strain

رابطۀ آخری ،تغییر حجمﻰجسم ارتجاعﻰ را زیر تأثیر قوۀ میخانیکﻰ خارجﻰ نشان مﻰدهد.
مودول بلک برای هر جسم ارتجاعﻰ یک کمیت ثابت دارد.
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ﻣﻮدول ﺷﻴﺮ Shea Mod lle
در تخنیک اجسام سخت زیاد استعمال مﻰگردد .ازین سبب ،دانشمندان ساختمان این
اجسام را به دقت بررسﻰ مﻰنمایند .وقتﻰکه این اجسام زیر تأثیر قوای خارجﻰ مﻰآیند،
دانشمندان تأثیرات قوه را مﻰبینند و در صورت به وجود آمدن نواقص و مشکالت تخنیکﻰ،
تدابیر الزم را اتخاذ مﻰنمایند.
مودول شیر در این بحث توسط یک مکعب مستطیل جامد ،حوادث  eو ain
بیان مﻰنماید .برای اینکه به موضوع داخل شویم ،فعالیت ذیل را اجرا مﻰکنیم.

را

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
شــاگردان را بــه دو گروپ تقســیم نموده و به گروپ اول یک کتاب نازک تر و بــه گروپ دومﻰیک کتاب ضخیم
را مطابق شــکل مﻰدهیم .هر گروپ به ترتیب بریک ســطح این کتابها به صورت عمودی ،فشــار وارد مﻰکند و
مشاهدات خود را در یک ورق مﻰنویسد .نمایندۀ هر گروه یادداشت گروپ خود را در صنف مﻰخواند.
بعــد از نمایــش هر گــروه ،معلم در نتیجۀ فشــار وارد
را تو ضیح مﻰکند و بعد به استفادۀ این نوع مشخصات
در اجسام فلزی درکارهای ساختمانﻰ اشاره مﻰنماید.

شکل ()3-5

نمودن بر کتابها ،تغییر حجمﻰو مشخصات هر کتاب

در نتیجۀ فعالیت فوق ،مودول شیر که به آن
مودول برش هم مﻰگویند و به سمبول  Sنشان
داده مﻰشود ،این طور بیان مﻰگردد:

L0

( -)cشﻴﺮ

( -)bﻓﺸﺎر

(-)aﮐﺸﺶ

شﻴﺮ
شکل ()3-6

ﻓﺸﺎر

ﮐﺸﺶ

مودل برش شیر(  ) Sارتجاعیت شکل مواد سخت
را تحت تأثیر قوه ،توضیح مﻰدارد .مطابق شکل بر
یک مکعب مستطیل قوههای مساوی و متقابل F
عمل مﻰکند و در نتیجۀ عمل این قوهها ،مکعب
مستطیل دوران مﻰنماید .در نتیجۀ عمل قوهها
و دوران ،حجم مکعب مستطیل تغییر نمﻰکند.
درین حالت  eشیر توسط رابطۀ ذیل افاده
مﻰشود.
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عﻤل قﻮة مﻤاسﻰ F
سطح معکب مستطﻴل شﻴر
F
A

ویا:

=

=

e

شﻴر

s

برای اینکه مودل شیر تعریف شود ،الزم است که رابطه برای ain
بنویسیم:

L
=
Lo

را یکبار دیگر

s

در این رابطه L ،فاصلۀ برش شدۀ شیر شده و  Loطول حالت اولﻰ مکعب مستطیل را
ارایه مﻰکند .اگر

e

شیر را بر ain

به دست مﻰآید.

شیر تقسیم نماییم ،پس مودل شیر؛ یعنﻰ ()S

شﻴر e
شﻴر ain

اگر در رابطۀ آخری قیمتهای

e

و ain

= ﻣﻮدول شﻴر ()S

را وضع کنیم ،مﻰتوانیم بنویسیم که:

F
F Lo
F L
= = A = × o
L A
L A L
Lo

واحد  ( N2 ) ،sمﻰباشد
m
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s
s

=S

ﺧﻼصﺔ فصل سوم
در این فصل ،حاالت میخانیکﻰ ماده از نظر ســاختمان اتومﻰو مالیکولﻰ به تفصیل توضیح
گردیده اســت .دربارۀ مالیکولها و اتومها در رابطه با قوۀ کشش و چگونهگﻰ آن بحث شده
است.
در مورد اجسام ،و ویژهگﻰ ارتجاعﻰ ماده تحت تأثیر قوه به اندازۀ کافﻰ توضیح داده شده
است و فرق بین اجسام جامد ارتجاعﻰ و غیر ارتجاعﻰ بررسﻰ شده و نشان داده شده است
که از جسم تحت تأثیر قوه ،وقتﻰکه قوه دور مﻰشود ،اتومها یا مالیکولها و یا هم قسمت
بﻰجا شدۀ جسم دوباره به حالت اولﻰ خود برمﻰگردد .به همین ترتیب ،در رابطه با معلوم
کردن کثافت و وزن مخصوص اجسام جامد و واحدات اندازهگیری آنها بحث شده است.
gr
 cmمﻰباشد؛ در حالﻰکه وزن مخصوص بدون واحد بوده و محض به
واحد کثافت  kg3و
m
واسطۀ یکعدد ریاضﻰ ارایه مﻰشود .همچنان فشاری که بر واحد سطح یک جسم تحت
3

تأثیر قوه وارد مﻰگردد stress ،نامیده مﻰشود که اندازۀ آن زیر اثر قوه به درازای جسم با
واحد اندازهگیری به پاسکال تشریح شده است .یعنﻰ:
1N / 1m 2 = 1Pa

به همین ترتیب ،دربارۀ فشــارهای شــیر و بلک که در نتیجۀ کشش به میان مﻰآید ،بحث
صورت گرفته اســت .اینکه اجســام جامد تحت تأثیر فشار قوه و کشانیدن ،چقدر تحمل و
طاقت کرده مﻰتواند ،درین بحث نقش ارزنده و مهم را بازی مﻰنماید.
این قابلیت تحمل بهوســیلۀ فشار به درازای جســم ،در حوادث شیر و بلک توضیح گردیده
اســت .معلوم کردن مودلهای بلک و شــیر برای ارتجاعیت و ویژهگﻰ اجســام ســخت در
ساختمان و تخنیک بسیار مهم و ضروری است.
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سؤالﻫاى فصل سوم
 .1اجســام از نگاه ســاختمان اتومﻰو مالیکولﻰ و داشتن فاصله بین آنها ،در حالتهای ذیل
وجود ندارد( :جواب درست کدام است؟):
الف) گاز ،مایع و جامد
ب) اجسام یخ شده ،خاکستر شده و ذغال شده
ج) به شکل هوا ،دریاها و کوهها
د) به شکل قطرهها ،شعاع نوری و ذرهها
 .2از نظر ساختمان مالیکولﻰ ،تفاوت عمدۀ گاز ،مایع و جامد را در سه سطر بنویسید.
 .3کثافت و وزن مخصوص یک جســم از هم چه تفــاوت دارند؟ واحدهای اندازهگیری آنرا
بنویسید.
 .4یک جســم جامد *  45kgوزن و  3m3حجم دارد .اگر

cm
sec 2

g = 981

باشــد ،کثافت جسم

مذکور چقدر خواهد بود؟
 .5کمیت

e

F
توســط رابطۀ
A

=

ارایه شــده اســت .درین رابطه در مورد  Fو A

روشنﻰ بیندازید و واحدهای اندازهگیری آنرا بنویسید.
 .6مفهوم فزیکﻰ فشــار  pرا تحت کشــش قوۀ  Fتوضیح نمایید و کمیتهای شــامل رابطۀ
 P = E Lرا توضیح کنید و بگویید که اگر
L
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L=L

شود ،چه واقع مﻰشود؟

 .7مودول بلک توســط رابطۀ

P
V

B = V1

تشــریح شده اســت .کمیتهاي شامل رابطه را

توضیح نمایید.
F Lo
 .8مودل شیر عبارتست از
A L

=s

کمیتهای شامل رابطه را توضیح کنید:
 .9پنجــاه و یک گرام تیــل پطرول

75cm3

حجم دارد .کثافت و وزن مخصوص این پطرول

را معلوم کنید.
 .10معلوم کنید که  300 grســیماب "  " Hgچقدر حجم دارد ،در حالﻰکه کثافت ســیماب
kg
m3

 = 13600است.
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فصل چﻬارم
ﺧواص حرارتﻰ مواد

مﻰدانیــم که علم فزیــک قانونمندی جهان را به طور بنیادی و اساســﻰ بیان مﻰدارد ،این
تحلیل و مطالعه ،تأثیرات متفاوت جهان مادی را در ابعاد مختلف بررسﻰ مﻰنماید.
علمــا راجع به خواص حرارتﻰ ماده و ماهیت حرارت از ســالها بــه این طرف نظریاتﻰ ارایه
کردهانــد .آنها حوادث فزیکﻰ را تحت بررســﻰ قرار داده و در هر مــورد ابراز نظر کرده اند؛
چنانچــه یونانﻰهای قدیم مثل دیموکریتوس ( )Domocritusجســم جامد را مرکب از
ذرات در حال نوسان مﻰدانست .پس از چندین قرن که افکار بشر دوباره متوجه خواص ماده
و حوادث حرارتﻰ گردید ،نظریۀ حرکﻰ بر اســاس تجربــه به میان آمد .چنانچه بیکن عالم
انگلیســﻰ گفت که ما مشــاهده مﻰکنیم که حرارت عبارت از حرکت شــدید اجزای داخلﻰ
جسم است .چند سال بعد ،نظریۀ کالوریک به میان آمد.
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علما به این عقیده بودند که حرارت یک سیال ،بدون وزن و غیر رویت است و به آن کالوریک
مﻰگفتند .آنها مﻰگفتند زمانﻰ که چوب و یا ذغال سوختانده مﻰشود ،یک مقدار کالوریک
تولید مﻰگردد و این کالوریک به مواد دیگری نیز انتقال کرده و سبب گرمﻰ آنها مﻰشود.
اما زمانکه یک جسم سرد مﻰشد ،مﻰگفتند که جسم یک مقدار کالوریک خویش را باخته
اســت .همچنان تجارب انجام شده توســط علما نشان داد که توسط اصطکاک حرارت تولید
مﻰشــود؛ مث ً
ال :اگر یک جسم سخت توســط برمه سوراخ و در ساحۀ برمه شده ،آب انداخته
شــود ،دیده مﻰشــود که در اثر اصطکاک زیاد ،آب مذکور بــدون موجودیت آتش به جوش
مﻰآید .چهل سال بعد ،ژول ( )Jouleبعد از یک سلسله تجارب دقیق نشان داد که همیشه
یک مقدار انرژی میخانیکﻰ ،ســبب تولید یک مقدار حرارت شــده و این انرژی میخانیکﻰ و
حرارت با هم معادل مﻰباشند و بنابرآن حرارت یک شکل از انرژی است .اکنون نظریۀ قبول
شده ،نظریۀ حرکﻰ مالیکولها است .در این مورد دانشمندان عقیده دارند که همۀ اجسام از
ذرات خیلﻰ کوچک که به نام مالیکول یاد مﻰشوند ،تشکیل شده اند .این ذرات یکدیگر را
جذب مﻰکنند .قویترین قدرت جذب در جامدات و ضعیفترین در گازات است .مالیکولها
و ذرات اجســام جامد نســبت به مایعات و گازهــا با هم نزدیکتر انــد و در جامدات فاصلۀ
بین مالیکولﻰ خیلﻰ کم و در گازها این فاصله خیلﻰ زیاد اســت .اکنون مﻰبینیم که مســألۀ
مالیکولها چه ارتباطﻰ به موضوع تأثیر حرارت دارد .وقتﻰ جسمﻰرا حرارت مﻰدهند و یا به
آن ضربه وارد مﻰکنند ،حرکت مالیکولهای ترکیب کنندۀ جسم سریعتر گردیده و نوعﻰ از
حرکت را که هیجان حرارتﻰ گفته مﻰشود ،به خود اختیار مﻰکنند .در اثر این نوع حرکت،
مالیکولها با یکدیگر تصادم نموده و این تصادم سبب گرم شدن مالیکولهای مجاور مﻰشود.
مالیکولهای جسم گرم نظر به جسم سرد ،سریعتر حرکت مﻰکنند .مالیکولهایﻰ که سریع
حرکت مﻰکنند ،فاصلۀ آنها از یکدیگر زیادتر مﻰگردد که این انتشــار و پراکندهگﻰ سبب
انبساط جسم شده و فﻀای بیشتری را در برمﻰگیرد؛ مثال ً :اگر جسم جامدی را زیاد حرارت
بدهند ،مالیکولها آنقدر ســریع حرکت مﻰکنند و از هم دور مﻰشوند که در نتیجه به مایع
و یا گاز تبدیل مﻰشــوند؛ اما زمانکه حرارت اجســام کم گردد ،تغییراتﻰ خالف تغییراتﻰکه
پیش از این ذکر شــد ،صورت مﻰگیرد؛ یعنﻰ مالیکولهای جســم آهسته حرکت مﻰکند و
زمانکه حرکت مالیکولها کند شد ،در این حالت مالیکولها به واسطۀ قوۀ جذبﻰ که دارند،
به یکدیگر نزدیک شده و جسم منقبض مﻰگردد و جای کمتر را مﻰگیرد.
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شــما مﻰدانید که حرارت یک نوع انرژی اســت ،زمانکه حرارت از یک جسم به جسم دیگر
انتقال مﻰیابد ،تغییری در حالت و کیفیت جسم وارد مﻰشود .اگر همین جسم را از نگاه هر
پدیــدۀ دیگر هم مطالعه نماییم باز هم اصــول آن تحت تأثیر خواص حرارتﻰ مطالعه خواهد
شد.
در ایــن فصــل ،مطالعۀ جهان مادی در روشــنﻰ خواص حرارتﻰ ماده واضح مﻰشــود .برای
آموختن اصلیت حرارت و طریقههای انتقال آن ،جســم فزیکﻰ سیاه و قوانین تشعشعﻰ آن،
بسیار ضروری است تا با مفاهیم فوق آشنا شویم.

 :4-1-1انتقال حرارت توسﻂ ﻫداﻳت
کدام فصل را زیاد دوســت دارید؟ زمستان یا تابستان را؟ با تغییر فصل ،حالت هوا نیز تغییر
مﻰکند ،در تابســتان هوا گرم و در زمستان سرد مﻰشود .در هنگام تغییر نمودن هوا ،جهت
نگهداشــت صحت و سالمتﻰ خود از قوانین فزیکﻰ متعددی خصوصاً از خواص حرارتﻰ مواد
استفاده مﻰنماییم .به طور مثال در زمستان لباسهای ضخیم و گرم ،و در تابستان لباسهای
ســفید و نازک مﻰپوشیم .زیرا در صورت پوشیدن لباسهای سفید ،شعاع مستقیم آفتاب تا
اندازۀ زیاد منعکس گردیده و به جلد بدن نمﻰرســد .همین طور برای ســرد ساختن بدن از
اشــیای ســرد و یخ مانند آب یخ چاه ،آیسکریم ،دوغ و نوشابههای سرد و همچنان در داخل
خانه از بادپکه و ایرکاندیشــن اســتفاده مﻰکنیم و در روزهای سرد زمستان ،لباسهای گرم
و ضخیم مﻰپوشــیم و شــعلۀ گرم مﻰخوریم تا حرارت بدن خود را ثابت نگهداریم ،ما را یخ
نزند و مریض نشویم.
حرارت عبارت از یک نوع انرژی اســت که از حرکت مالیکولهای اجســام به وجود مﻰآید.
حرارت را انرژی داخلﻰ اجسام نیز مﻰنامند.
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جﻬت کسﺐ مﻬارت ﻻزم ،مﺜالﻫاى ذﻳل را در نﻈر بﮕﻴرﻳد:
 .1اگــر یک میلــۀ فلزی را باالی آتش بگیریم ،چند لحظه بعد میله گرم مﻰشــود و این
گرمﻰبه انجام دیگر میله هم مﻰرسد .به عبارت دیگر ،حرارت از آتش به آن قسمت میله
که در تماس آتش قرار دارد ،رسیده و باز از آنجا به انجام دیگر میله انتقال مﻰیابد .پس
واضح اســت که در جریان این تجربه ،اتومهای آتش به میلۀ فلزی انتقال نکرده اســت.
همچنان اتومهای آن قســمت میلــه که باالی آتش قرار گرفته نیز بــه انجام دیگر میله
انتقال نیافته است ،یعنﻰ این تغییر بدون آنکه مالیکولها و یا اتومهای جسم بﻰجا شوند
صورت مﻰگیرد .پس عملیهیﻰ را که ذرات جسم به جای خود باقﻰ مﻰماند و تنها حرارت
از یک قسمت به قسمت دیگر جسم انتقال مﻰیابد ،هدایت مﻰنامند .در اجسام سخت و
جامد حرارت تنها از طریق هدایت انتقال مﻰیابد.
 .2در زمســتان یــک بخاری گرم هوای تمام اتاق را گــرم مﻰکند .وقتﻰکه هوای محیط
اطراف بخاری گرم مﻰشــود ،ذرات این هوا بلند رفته صعود مﻰنماید و جای آنرا هوای
ســرد که از بخــاری دورتر واقع بوده مﻰگیرد و هنگامﻰکه این هوا نیز گرم شــد ،صعود
مﻰکند .از اینجا معلوم مﻰشود که در گرم کردن هوای اتاق عملیۀ جریان مالیکولهای
هــوا الزم و مؤثر اســت .آن نوع انتقال حرارت کــه در آن مالیکولها و اتومهای هوا جای
خــود را تغییــر مﻰدهند ،به نام جریان حرارت و یا کانوکشــن یاد مﻰگردد .در مایعات و
گازها حرارت به همین طریق هدایت مﻰشــود .ســبب انتقال حرارت از طریق کانوکشن
این است که مالیکولهای گازها و مایعات به مقایسۀ جامدات مستقل بوده و تغییر کثافت
در آنها که تابع درجۀ حرارت مﻰباشــد ،سبب بﻰجا شدن اتومها و مالیکولهای محیط
مﻰگردد.
 .3در حالﻰکــه بین آفتاب و زمین خال اســت و کدام محیط مــادی وجود ندارد ،ولﻰ به
طور متداوم حرارت آفتاب به زمین مﻰرسد ،به این معنا که در صورت عدم محیط مادی
انتقال حرارت آفتاب به زمین نه از طریق هدایت صورت مﻰگیرد و نه از طریق کانوکشن؛
بلکه به طریقۀ تشعشــع صورت مﻰگیرد .در انتقال حرارت از طریق عملیۀ تشعشــع ،به
محیط مادی منحیث وسیلۀ انتقال ضرورت نیست.
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 :4-1-2توضﻴﺢ ﻫداﻳت )(conduction
در طریقۀ هدایت حرارتﻰ ،حرارت از یک نقطۀ جسم به نقطۀ دیگر آن بدون حرکت حقیقﻰ
ذرات و مالیکولها انتقال مﻰیابد .طریقۀ آســانتر انتقال حرارت همین طریقه است ،زیرا به
گونۀ مقداری توضیح و تشریح شده مﻰتواند .در این طریقه ،انرژی حرکﻰ ذرات مالیکولهای
جســم گرمتر در اثر تماس مســتقیم با مالیکولهای جسم ســرد به اجسام انتقال مﻰنماید.
انرژی حرکﻰ مالیکولهای جســم گرم به شــکل انرژی حرکﻰ اهتزازی اتومها و مالیکولها
اســت .اتومهای جســم ســرد در درجۀ حرارت اتاق در حدود حالت تعادل خویش حرکت
اهتــزازی را انجــام مﻰدهنــد .امپیلیتود این اهتــزازات از فاصلۀ بین اتومهای جســم جامد
کوچکتر اســت .اگر یک جسم سرد با جســم گرمتر که انرژی حرکﻰ اهتزازی مالیکولهای
آن بیشــتر بوده است ،در تماس مستقیم واقع شــود ،انرژی حرکﻰ مالیکولهای جسم گرم
به مالیکولهای جســم سرد انتقال مﻰیابد ،و امپیلیتود اهتزاز آنها را اضافهتر مﻰنماید و به
این ترتیب ،حرارت از یک جسم به جسم دیگر هدایت مﻰگردد .اگر جسم جامد فلز یا آهن
باشــد ،الکترونهای آزاد نیز در ارسال حرارت سهم مﻰگیرند .تا حال انتقال حرارت بین دو
جسم سرد و گرم توسط هدایت را مطالعه نمودیم .اکنون مﻰبینیم که در یک جسم ،حرارت
از یک نقطه به نقطۀ دیگر چگونه انتقال مﻰیابد؟
وقتﻰکــه انجــام یک میلهای فلزی را گــرم نماییم ،انرژی حرکﻰ مالیکولهای میله بیشــتر
گردیــده و در نتیجه به امپیلیتــود بلندتر اهتزاز نموده و انــرژی حرارتﻰ از یک مالیکول به
مالیکول کنار خود انتقال مﻰیابد و انتقال حرارت الﻰ انجام دومﻰمیله دوام مﻰنماید (بدون
آنکه مالیکولها خود شــان کدام حرکت انتقالﻰ را انجام دهند ،بلکه آنها در موقعیت حالت
تعادل با نوسانات خویش ثابت مﻰمانند).
حال که با مکانیزم هدایت آشــنا شدیم ،مﻰبینیم که آیا قابلیت هدایت حرارتﻰ تمام اجسام
یکســان است یا فرق مﻰکند؟ برای دانســتن موضوع از یک انجام یک میلۀ مسﻰ گرفته و
انجام دیگر آنرا باالی آتش مﻰگیریم .چند لحظه بعد خواهیم دید که انجام اولﻰ آن که در
دســت ماســت نیز آن قدر گرم مﻰشــود که دیگر توان گرفتن آن را نخواهیم داشت .اما اگر
انجام یک میلهای شیشــهیﻰ را در دســت گرفته و عین تجربه را اجرا کنیم ،خواهیم دید که
بعد از مدت زیادی حرارت به انجام دومﻰآن خواهد رسید ،آنهم نه آنقدر حرارت که دست
ما را بسوزاند .از این تجربه معلوم مﻰشود که اجسام مختلف قابلیت هدایت مختلفۀ حرارت
را دارا مﻰباشند.
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جهت وضاحت بیشتر ،موضوع تجربۀ ذیل را اجرا مﻰکنیم:

فعالﻴت
در یــک ظرف آب جــوش مطابق شــکل ( )4-1میلههای
فلــزات مختلف؛ ماننــد :مس( ،)Cuجســت ( ،)Znقلعﻰ
( )Snو ســرب ( )Pbرا قــرار ميدهیــم و روي میلهها را
توســط ورق نازک موم مﻰپوشــانیم .موم بر اساس قابلیت
هدایت حرارتﻰ هر فلز ،گرم مﻰشــود و به صورت تدریجﻰ
به آب شدن آغاز مﻰنماید.
شکل ()4-1

Sn

Pb

Cu Zn

اندازۀ زمانﻰ انتشــار حرارت الﻰ انجام هر میله ،از آب شــدن تدریجﻰ موم آشــکار مﻰگردد ،و مشــاهده
مﻰشود که حرارت به انجام دیگر میلهها در اوقات مختلف مﻰرسد .از این تجربه به این نتیجه مﻰرسیم
که هدایت حرارتﻰ اجســام مختلف یکســان نبوده؛ بلکه از همدیگر متفاوت اســت که به نوع و جنیست
مادۀ مذکور مرتبط مﻰباشد.

 :4-1-3معرفﻰ درجﻪﻫاى حرارت
در فزیک و زندهگﻰ روزمره ،از انواع درجۀ مشــخص حرارت اســتفاده به عمل مﻰآید .ما در
این بحث ســه نوع درجۀ حرارت را که خیلﻰ معمولﻰ هســتند ،معرفﻰ و همچنان از رابطه
بین آنها یادآوری مﻰکنیم .به تعقیب آن ،شــما با بعﻀﻰ پدیدههای فزیکﻰ؛ مانند :انبســاط
حرارتــﻰ و تعیین درجات حرارت روی صفحات مدرج ترمامترهای مختلف آشــنایﻰ ،حاصل
خواهید کرد.
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 :4-1-4درجﺔ حرارت سﻠسﻴوس
ســادهترین حرارتســنج (ترمامترسلسیوس) ،که به آن ترمامتر ســانتﻰگرید هم مﻰگویند،
توسط منجم سویدنﻰ به نام اندرس سلسیوس ( )Anders Celsius 1744-1701ساخته شد
که از  100درجه (نقطۀ انجماد آب) تا صفر درجه (نقطۀ غلیان آب) درجه بندی شده است.
بعدهــا معکوس این درجهبنــدی یعنﻰ صفر درجه برای انجماد آب و  100درجه برای غلیان
آب ،توســط بیولوژیدان مشهور کارولوس لینیوس ( )1778-1707درجهبندی شد .امروز ما
درجۀ حرارت انجماد آب را  0o cو نقطۀ غلیان آب را  100o cدر صفحۀ ترمامتر مﻰخوانیم.
طول سکیل بین صفر تا  100درجه را به صد حصۀ مساوی تقسیم و هر حصه را یک درجۀ
سانتﻰگرید قبول کرده اند .در این ترمامتر ،باالتر از  100درجه وجود ندارد؛ اما برای خواندن
درجات پایینتر از صفر ،صفحۀ ترمامتر تا  273o cنشانﻰ شده است.

 :4-1-5درجﺔ حرارت فارنﻬاﻳت
درجۀ حرارت فارنهایت توسط گبریل فارنهایت ( )Gabrel Farenheit- 1668-1736در
البراتوارش ،صفر را پایینترین درجه و حرارت بدن انســان را  96درجه انتخاب کرد .اینکه
نامبرده چرا این سکیل را انتخاب کرد تا کنون فهمیده نشده است .اکنون در صفحۀ (سکیل)
ترمامتر پیشرفته حرارت بدن انسان به  96,6° Fمطابقت مﻰکند .عالوه بر آن در این صفحه
(ســکیل) انجماد آب با  32° Fو نقطۀ غلیان آب با  212° Fمطابقت مﻰکنند که بر اســاس
آخریــن قرار داد قبول شــده ،تحول  32تا  212درجۀ فارنهایت بــا تغیرات حرارت صفر تا
 100درجۀ ســانتﻰگرید مطابقت دارد .بهخاطر باید داشت که نه تنها درجههای فارنهایت با
سانتﻰگرید متفاوت است؛ بلکه اندازۀ آنها نیز با هم فرق دارند.
5

100

چــون درجات آنها با هــم نســبت =
را دارد ،بنابرآن برای تبدیــل کردن درجات
180 9
سلسیوس )  (TCو فارنهایت )  (TFاز رابطۀ خطﻰ  TF = aTC + bاستفاده مﻰکنند.

بنا بر تعریف و به اساس رابطۀ فوق ،برای تعیین ثابتهای  aو  0o C ،bرا به درجۀ فارنهایت
چنین تبدیل کرده مﻰتوانیم:
32° F = a (0° c) + b = b
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پس قیمت ثابت  ،bعبارت از  32o Fمﻰباشــد .همچنان با وضع نمودن نقطۀ غلیان ،قیمت
ثابت  aرا چنین به دست آورده مﻰتوانیم:
212° F = a (100° c) + 32° F

با حل نمودن رابطۀ اخیر قیمت  aچنین به دست مﻰآید:
180° F
F°
=
9
/
5
100° c
c°

a = (212° F

= 32° F ) / 100° c

از یکجا کردن نتایج فوق ،رابطه بین درجههای سلسیوس و فارنهایت مطابق ذیل به دست
مﻰآید:
°
F
)) TC + 32° F ................(1
°
c

TF = (9 / 5

همین طور ،رابطه بین درجههای فارنهایت و سلســیوس از رابطۀ ( )1نیز اســتخراج شــده
مﻰتواند.
5 °
°
°
)32 F ) ............(2

TC = ( C / F ) (TF
9

به طور مثال :برای تبدیل کردن  10° cبه فارنهایت نوشته کرده مﻰتوانیم:
9
TF = TC + 32 = 9 5 (10) + 32 = 50o F
5

مﺜال :صفحۀ دایرهیﻰ یک ترمامتر به درجات سلســیوس و فارنهایت درجهبندی شده است،
درصورتﻰکه عقربۀ فنر در بهار  75درجۀ فارنهایت را نشان بدهد:
 -aکدام درجۀ سلسیوس با این درجه مطابقت خواهد کرد؟
 -bاگر در زمستان حرارت  2.0° cباشد ،کدام درجۀ فارنهایت با آن مطابقت خواهد کرد؟
حل :برای تبدیل درجات حرارت ،برای حل جزء  aاز رابطۀ ) TC = (5 / 9) (TF 32و برای
حل جزء  bاز رابطۀ  TF = 9 / 5 TC + 32چنین استفاده مﻰکنیم:
حل جزء  :aقیمت  TF = 75° cرا در رابطۀ ( )2وضع نموده ،داریم:
TC = 5 / 9 (75 32) = 24° c
حل جزء  :bبا وضع نمودن 2.0° c

=  TCدر رابطۀ ( )1داریم:

9
( 2.0) + 32° = 28.4° F
5

= TF
80

تمرﻳن :کدام درجۀ حرارت اســت کــه اندازۀ آن در صفحات هر دو ترمامتر یکســان دیده
مﻰشود؟
حل :نظر به شرط سؤال:
TF = TC = t
9
t + 32
5

بعد از حل رابطه داریم:

4t
= 32
5
t = 40
شکل ()4-2

براى امتﺤان از صﺤت کار:
با تعویض قیمت 40° F

=  TFدر رابطۀ ( )2نوشته کرده مﻰتوانیم:
40° c

پس40o F ،

= t

= )TC = (5 / 9)( 40 30

 40o cعین قیمت را دارد که در شکل مثال قبلﻰ ،این مطابقت به وضاحت

دیده مﻰشود.

سؤال
درجۀ حرارتﻰ را به فارنهایت محاسبه کنید که قیمت عددی آن با سه چند آن در ترمامتر سلسیوس
مطابقت کند.

 :4-1-6درجﺔ حرارت کﻠوﻳن
ســکیل (صفحهی مدرج) درجهی حرارت کلوین توســط الردکلوین (Lord Kelvin William
 )Thomson 1824-1907فزیکدان اســکاتلندی نام گذاشــته شد ،که اساس آن را صفر درجۀ

مطلقه تشــکیل مﻰدهد» .صفر درجۀ مطلقه ،درجۀ حرارتﻰ اســت که در آن گاز اکســیجن
تحت فشار منجمد مﻰشود که با حرارت  273.15° cمطابقت مﻰکند«.
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در حقیقــت قیمــت  0° kبه طــور دقیق همان صفر مطلقه اســت؛ بنابرآن :در این ســکیل
درجههــای حرارت منفــﻰ وجود ندارند .اندازهی درجات ســکیل کلوین با درجات ســکیل
سلســیوس با هم برابر اند .چنانچه گفته شــد ،صفر درجۀ مطلقه با  273.15° cمطابقت
دارد ،پس برای تبدیل کردن درجات حرارت بین ســکیلهای سلسیوس و کلوین از رابطهی
ذیل استفاده مﻰشود:
)T = TC + 273.15 ...........(3

در رابطــهی فوق T ،درجهی حرارت کلوین و  TCدرجۀ حرارت سلســیوس را ارایه مﻰکند.
خواندن درجات حرارت به ســکیل کلوین ،نظر به سلســیوس و فارنهایت فرق مﻰکند .طبق
قــرارداد بینالمللﻰ برای خواندن درجۀ کلوین ،از عالمهی درجه (  ) oصرف نظر مﻰکنند؛ به
طور مثال 5 :درجۀ کلوین را )  (5° kنه بلکه به شکل  5kمﻰنویسند .هرچند به طور عموم از
ســکیلهای سلسیوس و فارنهایت در محاسبات معمولﻰ روزانه بیشتر استفاده مﻰشود ،ولﻰ
در فزیک ،کلوین نظر به سکیلهای دیگر موارد استفادۀ بیشتر دارد.
تمرﻳن 55° F :چند درجۀ کلوین مﻰشود؟ حساب کنید.
حل :نخست درجۀ فارنهایت را به سلسیوس تبدیل مﻰکنیم:
TC = 5 / 9 (55 32) = 13° c

اکنون درجۀ سلسیوس را به کلوین تبدیل مﻰکنیمT = 13 + 273.15 = 286.15k :

ســه سکیل درجههای حرارت در شکل ( )4-3نشان داده شده .در شکل؛ درجههای معمول
و مورد نیاز نشــانﻰ شــده اند که با اســتفاده از آنها ،درجات هر سه سکیل را با هم مقایسه
کرده مﻰتوانید:
C

K

شکل (،)4-3
سکیلهای درجات حرارت

در شــکل درجههای حــرارت مهم و
مورد نیاز مانند نقاط انجماد و غلیان
آب در هر سکیل دیده مﻰشود.

o

F

o

373

100

212

نقطۀ غلیان آب

273

0

32

نقطۀ انجماد آب

195

78

109

77

196

321

نقطۀ غلیان نایتروجن

0

273

460

صفر مطلقه

نقطۀ انجماد کاربن دای اکساید
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 :4-2انبساط حرارتﻰ
اکثر مواد با حرارت دادن انبســاط مﻰکنند؛ به طور مثال :لینهای ســیم برق در تابســتان
داغ به مقایســۀ روزهای ســرد زمستان ،انبساط نموده طویلتر مﻰشــوند .در حقیقت ،اکثر
ترمامترها به شــمول ترمامترهای دیواری و طبﻰ که تب مریض را مشــخص مﻰکنند نیز به
همین اســاس ساخته مﻰشوند .انبساط یک مایع؛ مانند سیماب یا الکول ،سبب مﻰشود که
ارتفاع مایع در ســتون ترمامتر تغییر نماید و درجات مختلف حرارت را نشــان بدهد .در این
بحث ،ما انبساط حرارتﻰ اجسام را در ابعاد خطﻰ (طولﻰ) ،سطحﻰ و حجمﻰبه طور مختصر
مطالعه خواهیم کرد.

 :4-2-1انبساط طولﻰ
یک میلۀ فلزی به طول  Loرا که دارای حرارت  T°اســت در نظر مﻰگیریم .تجارب نشــان
مﻰدهد که هرگاه این میله را حرارت دهیم و یا ســرد بســازیم ،در هر دو حالت تغییرات در
طول میله مســتقیماً متناســب با تغییرات در درجههای حرارت مﻰباشد .پس اگر تغییرات
درجۀ حرارت را  Tو تغییرات طول میله را  Lبگوییم ،این تزاید طول را به ریاضﻰ چنین
افاده کرده مﻰتوانیم:
L = cons tan t T

ثابت تناسب در رابطۀ فوق ،به نوعیت مادهیﻰ که میله از آن ساخته شده مربوط مﻰباشد.
تمرﻳن :هرگاه یک میله را به قدر  Tحرارت دهیم ،طول آن به قدر  Lزیاد مﻰشــود و
اگر میلۀ دومﻰرا که دو چند میلۀ اولﻰ طول دارد و از عین مواد ســاخته شده است به اندازۀ
میلۀ اولﻰ حرارت دهیم آیا از دیاد طول در آن به قدر:
L .a

است؟،

 2 L .bاست؟ و یا  L / 2 .cاست؟
L0

2L0

میلۀ دومﻰ

میلۀ اولﻰ

T

T
?

L
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L0

شکل ()4-4

استدﻻل و مباحﺜﻪ:
فرض مﻰکنیم که میلهی دومﻰ از یکجا شــدن و اتصال دو میلۀ اولﻰ مطابق شــکل ساخته
L
2L
شده است:
0

0

میلۀ دومﻰ

میلۀ اولﻰ

T

T
L

2 L

2L0

L0

شکل ()4-5

وقتﻰکه حرارت به قدر  Tتزاید نماید ،پس طول هر حصۀ میلۀ اولﻰ به قدر  Lانبساط نموده
و در نتیجه انبساط مجموعﻰ هر دو میله به قدر  2 Lخواهد بود ،که در حقیقت این اندازه برابر
با انبساط کلﻰ میلۀ دومﻰمﻰباشد .پس ) (bجواب صحیح سؤال است؛ یعنﻰ میلۀ دومﻰبه قدر
 ، 2 Lیعنﻰ دو چند میلهی اولﻰ ،انبســاط مﻰکند .از حل تمرین به این نتیجه مﻰرســیم که:
تغییر در طول ،مستقیماً هم با طول اصلﻰ  Loو هم با تغییرات حرارت  Tمتناسب است.
ثابت تناســب را به نشــان مﻰدهند که آن را ضریب انبساط طولﻰ مﻰنامند .پس انبساط
طولﻰ را میتوان چنین تعریف کردL = L0 T :
واحد

1

در سیستم  K 1 = (C ° ) ،SIمﻰباشد.

جدول ذیل ،قیمتهای را برای مواد مختلف نشان مﻰدهد.
مواد

ضرﻳﺐ انبساط طولﻰ ) (بﻪ ) ( K 1

سرب

6

29 ×10

المونیم

6

24 ×10

برنج

6

19 ×10

مس

6

آهن(فوالد)

6

17 ×10
12 ×10

کانکریت

6

12 ×10

شیشۀ معمولﻰ

6

11×10

شﻴﺸﾢپایرکس
کوارتز

6

3.3 ×10

6

0.5 ×10
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تمرﻳن:
اگر ارتفاع برج آهنﻰ ایفل در حرارت  22o cاز طرف روز  301mباشــد ،ارتفاع آن در 0° c

در شب چقدر خواهد بود؟
حل :تغییرات در ارتفاع را از رابطۀ T

با استفاده از جدول داریم:
همچنان داریم که:

1

 L = L0چنین مﻰتوان بهدست آورد:

= 12 ×10 6 K

T = 22o c = 22k

پس:
) Lo T = (12 ×10 K ) (301m) (22 K
1

6

=L

L = 7.9cm
L = L0
L = 30100cm 7.9cm
L = 300.921m

فعالﻴت
آیا فلزات مختلف در اثر حرارت به طور متفاوت انبساط مﻰکنند؟
مواد مورد ضرورت :شمع ،تریشۀ دو فلزه
A

A
B

B
اتصال برقﻰ

) (a

A

) (d

شکل ()4-6

)(c

B

)(b

طرزالعمل
الف -تریشهیﻰ را که از دو فلز مختلف  Aو  Bساخته شده است ،ابتدا به در تماس با پارچههای یخ قرار
دهید ،به شکلهای ( bو  )cنظر انداخته و با گروپ خود روی مشاهداتتان بحث کنید و نتیجه بگیرید
که چرا تریشــه در جهتهای متﻀاد انحنا پیدا مﻰکند؟ و بعد میخانیکیت کار اتومات یک اتوی برقﻰ را
با اســتفاده از این اصول در شکل ( )dبه همصنفان خود تشریح کنید .همچنان بگویید که چه حادثهیﻰ
رخ مﻰدهد که برق اتو به طور اتومات قطع مﻰشود؟
ب -با استفاده از آنچه از تجربه آموختید ،اکنون تصاویر را مشاهده نموده بگویید که چرا پایپ لینهای
تیــل یــا گاز ،پلها و خطوط آهن را در فاصلههای معین یا قطع و یا حلقهها در آن ایجاد مﻰکنند؟ برای
توضیحات بیشتر از معلم خود کمک بخواهید.
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 :4-2-2انبساط حرارتﻰ سطﺤﻰ
آموختیــم که بــا تغییرات حرارت ،طول اجســام تغییر مﻰکند .اکنون باید دانســت که این
تغییرات در طول ،به صورت طبیعﻰ سبب تغییرات درسطح اجسام نیز مﻰشود .برای توضیح
بیشــتر فلز مربعشــکلﻰ را که طول هر ضلع آن ) (Lباشد در نظر مﻰگیریم .در این صورت،
مساحت اصلﻰ این مربع  A = L 2مﻰباشد .اگر حرارت این مربع به قدر  Tتزاید نماید ،در
آن صورت هر ضلع این مربع به قدر  Lتزاید نموده است .در نتیجه برای هر ضلع مﻰتوان
نوشتL + L = L + L T :
پس مساحت نهایﻰ مربع را اینطور حساب کرده مﻰتوانیم:
A = ( L + L) 2 = ( L +

L T )2
2 2

L T2

= L2 + 2 L2 T +

اکنون اگر در نتیجۀ تغییرات ،اندازۀ  Tبســیار کوچک باشــد ،پــس در تغییرات کوچک
 ، 2 L2 T 2از آن بسیار کوچکتر بوده و با صرف نظر از آن درمﻰیابیم که:
L2 + 2 L2 L = A + 2 A T
در نتیجه ،قیمت تغییر در A

A

را چنین مﻰتوان نوشتA 2 A T :

A= A

اگر توجه کنید ،دیده مﻰشــود که بین رابطهی انبساط طولﻰ و انبساط سطحﻰ تشابه کامل
وجود دارد ،فقط در اینجا طول در فورمول با مساحت عوض شده و ضریب انبساط ( ) هم
دو چند گردیده .این محاسبه به طور نمونه در یک مساحت مربع صورت گرفت ،در حالﻰکه
این رابطه باالی هر نوع ســطح قابل تطبیق مﻰباشــد؛ به طور مثال :اگر مســاحت یک دایره
)  ( A = r 2مورد نظر باشــد ،در این صورت نیز تزاید مساحت  Aدر اثر تزاید حرارت t
همان  2 A tخواهد بود.

تﺤقﻴﻖ کنﻴد
یک و اشر در وسط خود دارای یک سوارخ حلقهیﻰ است .اگر به این واشر حرارت داده شود ،آیا سوراخ واشر:
 .cدر حالت اول باقﻰ مﻰماند؟
 .bانقباض مﻰکند؟
 .aانبساط مﻰکند؟
تجربه کنید و دربارۀ نتیجه توضیح دهید.
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 :4-2-3انبساط حجمﻰ
خارج شدن

از تحقیق درس قبل ،نتیجه گرفتهاید که با حرارت دادن ،مساحت
سوراخ افزایش مﻰیابد .آیا فکر مﻰکنید که حجم خالﻰگاه ظرف
یا یک پیاله هم به اثر حرارت دادن افزایش خواهد یافت؟
چنانچه در شــکل ( )4-7مشــاهده مﻰکنید ،یــک بالک که
قســمتﻰ از داخل مکعب است ،از مکعب جدا شده است .بعد از
حرارت دادن سیســتم دیده مﻰشود که همزمان با ازدیاد حجم
داخل مکعب ،در حجم بالک هم افزایش به عمل مﻰآید و مانند
حالت اول ،بالک در مکعب داخل شده مﻰتواند.

حرارت

شکل ()4-7

اکنون برای محاســبهی تغییرات حجم مکعب مﻰدانیم که اگر طول اصلﻰ ضلع مکعب را L
بگوییم ،حجم آن )  (v = L3مﻰباشد .تزاید درجۀ حرارت منتج به تزاید حجم مکعب گردیده
که آن را چنین مﻰتوان حساب کرد:
V = ( L + L) 3 = ( L +

L T )3
3 3

L T3

L3 T 2 +

2

= L3 + 3 L3 t + 3

با صرف نظر از قیمتهای کوچک دو حد اخیر

2 3

معادلۀ L T 2

3 3

L T3 3

خواهیم داشت:

V = L3 + 3 L3 t = V + 3 V T

پس تغییرات حجمﻰ v

را چنین به دست مﻰآوریم3 V T :

V

V =V

رابطۀ اخیر برای هر نوع حجم دیگر قابل تطبیق است.
پس به طور عموم ،انبساط طولﻰ نیز مانند انبساط حجمﻰتوضیح شده مﻰتواند با این تفاوت
که ،ضریب انبساط حجمﻰبرابر با  3است و آن را به حرف نشان مﻰدهند و چنین تعریف
مﻰکنند:
V = V T =3 V T

واحد
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در سیستم  K 1 = (c ° 1 ) ،SIاست.

قیمتهای

را برای برخﻰ مایعات در جدول ذیل دیده مﻰتوانید:
مواد

ضرﻳﺐ انبساط حجمﻰ ) (Bبﻪ )(K-1

ایتر
کاربن تتراکلوراید

3

1.51×10

3

1.18 × 10

1.01× 10 3
0.95 × 10 3

الکول
بنزین
تیل زیتون

3

0.68 × 10

آب

3

0.21× 10

سیماب

3

0.18 × 10

°
به یاد داشــته باشــید که چون تغییر نیز حرارت  ، 1 cعین قیمــت تغییر درجۀ حرارت 1k
را دارد ،در انبســاط حرارتﻰ اجســام نیز تغییر درجۀ حرارت  tمﻰتواند همزمان به سکیل

درجۀ حرارت سلسیوس و یا کلوین ارایه شود.
مﺜال :یک فالســک مســﻰ که  150cm3حجم دارد ،تا لبۀ آن از تیل زیتون پر شــده است.
اگر درجۀ حرارت سیســتم از  6o cبه  31o cتزاید نماید ،به چه اندازه تیل از فالســک بیرون
خواهد ریخت؟
حلT = 25° c = 25 k :

در سیســتم به فالسک و به تیل زیتون هم زمان حرارت داده شده است .پس انبساط تیل و
فالسک را به طور جداگانه چنین محاسبه مﻰکنیم:
با اســتفاده از جدول قبلﻰ ،دیده مﻰشــود که تیل زیتون نســبت به فالســک مسﻰ بیشتر
انبســاط نموده و ســبب ریختن تیل از فالسک مﻰشــود .برای دریافت تغییرات حجمﻰتیل
زیتون مﻰتوانیم بنویسیم:
Voil = v T

= ( 0. 68 ×10 3 k 1 ) (150cm3 ) (25k ) = 2550 ×10 3 cm3
= 2.55cm3
 25C oحرارت

شکل ()4-8
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اکنون تغییرات حجمﻰفالسک را چنین حساب مﻰکنیم:
V flask = 3 v T
) = 3(17 ×10 6 k 1 )(150cm3 )(25k
= 0.19cm3

فرق تغییرات حجمﻰفالسک و تیل قرار ذیل است:
0.19cm3 = 2.4cm3

V flask = 2.6cm3

Voil

این فرق )  (2.4cm3عبارت از حجم تیلﻰ است که از فالسک بیرون ریخته شده.
ﺗﺒﺼﺮه! اگر سیستم عوض گرم شدن ،سرد مﻰشد ،در آن صورت حجم تیل نسبت به فالسک
بیشتر و به سرعت باخته مﻰشد و در نتیجه ،سطح تیل زیتون در فالسک پایین مﻰآمد.
تمرﻳن :فرض کنید این بار فالســک را تا لبه ،عوض زیتون از بنزین پر مﻰکنید .چه انتظار
داریــد؛ آیا با دادن حرارت  20° cبه سیســتم ،بنزین باز هم برابر بــه همان حجم زیتون از
فالســک بیرون خواهد ریخت و یا کمتر و یا بیشــتر از آن؟ حجم بنزین را حســاب نموده با
حجم قبلﻰ مقایسه کنید.
3
جواب :بنزین بیشتر مﻰریزدV = 2.85cm ،

 :4-3گرادﻳنت درجﺔ حرارت
برای شــناخت بهتر هدایت حرارتﻰ در طول یک میلۀ اســتوانهیﻰ ،انتشار حرارت را در نظر
میگیریم .طبق شــکل( )4-9دو مقطع  Aیک میلۀ اســتوانهیﻰ را کــه به فاصلۀ  Lیکﻰ از
دیگری دور و درجۀ حرارت هریک به ترتیب  T2 , T1اســت ،در نظر مﻰگیریم .تجربه نشان
مﻰدهــد کــه در وقتﻰ  dtاز مقطع  Aحــرارت  dQمﻰگذرد .درین حالــت اندازۀ جریان
 dQاست .این اندازه به نام »جریان حرارت« یاد شده و به  Hنشان داده مﻰشود.
حرارت،
dt
درجۀ پایین

درجۀ باال

تیر شدن حرارت

شکل ()4-9
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تجربه نشــان مﻰدهــد که جریان حــرارت
مســاحت  Aو تفاوت درجۀ حرارت

T1

dQ
dt

=H

بالمقابل یا به طور مســتقیم با مقطع

 T2و به طور معکوس با فاصلۀ  Lمتناســب است.

ضریب تناسب  kبه نام »هدایت حرارتﻰ ماده« یا جسم یاد مﻰگردد.
dQ
T T
= KA 2 1
dt
L

=H

تفاوت نســبت درجۀ حرارت بر واحد طول ،یعنﻰ کمیــت

T1
L

 ، T2به نام »گرادینت درجۀ

حرارت« یاد مﻰشــود .گرادینت درجۀ حرارت یک کمیت منفﻰ اســت؛ زیرا حرارت به طرف
کاهش (کمﻰ) حرکت مﻰکند ،یعنﻰ از حرارت درجۀ باال به طرف حرارت درجۀ پایین جریان
مﻰنماید .در رابطۀ فوق ،قیمت عدد  kبه نوع جســم مربوط اســت .موادیﻰکه  kآنها زیاد
باشــدهادی بهتر حرارت و آنهایﻰکه  kآنها کم است،هادیهای خراب و یا عایق هستند.
در هر نوع جسم متجانس که مساحت مقطع آن در همۀ نقاط یکسان است ،جریان حرارت
بر مساحت مقطع  Aعمود مﻰباشد .واحد جریان حرارت  Hدر سیستم  SIژول بر ثانیه یا
وات است .اگر معادلۀ آخری را نسبت به  kحل نماییم ،پس داریم که:
dQ L
A(T2 T1 )dt

=K

cal
J m
w
و یا:
از رابطۀ فوق واحد  kدر سیستم ،SI
=
2
cm c o s
m k s m k

است.

مﺜال :در یک صنف ،مســاحت هر شیشــۀ کلکین  450cm 2و ضخامت آنها  5mmاست.
اگر بیرون از صنف ،درجۀ حرارت  15c oو در داخل صنف درجۀ حرارت  25c oباشــد ،مقدار
حرارتﻰ را که در جریان ده دقیقه از شیشهها خارج مﻰگردد محاسبه نمایید.
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?=Q

حل:

T2 T1 = 25 c 15 c = 10 c
o

o

o

A = 450cm 2
L = 5mm = 0,5cm
t = t 2 t1 = 10 min = 60s
cal
cm o c s

داریم که:

k = 0,0024

A(T2 T1 ) × t
L
KA (T2 T1 ) × t
=Q
L
0.0024 × 450 ×10 × 600
=Q
0.5
Q = 2.160 × 6000 = 12,960cal
Q = 12,960cal

Q=K

جدول قیمتهای عددی هدایت حرارتﻰ بعﻀﻰ از مواد:
مواد

 Kبﻪ w
)
m k

اجسام جامد مختلف

فلزات

گازها

آلمونیم

205.0

شیشه

0.8

هوا

0.024

برونز

109.1

یخ

1.6

ارگون

0.016

مس

385.5

کنکریت

0.8

هیلیوم

0.14

سرب

34.7

0.2 0.4

هایدروجن

0.14

زرسفید

406.0

پوالد
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(

مواد

 Kبﻪ w
)
m k

(

مواد

 Kبﻪ w
)
m k

50.2

چوب
پشم(نمد)

0.04

اکسیجن

0.023

(

در جدول دیده شــود که از جملۀ فلزات ،زر ســفید از همه بیشــتر هدایــت حرارتﻰ را دارا
مﻰباشــد .غیرفلزات به صورت عموم هدایت حرارتﻰ کمتــر دارند .آب و مواد آبگین دیگر یا
مایعات،هادی خوب حرارت نبوده و گازها هم هدایت حرارتﻰ کوچک دارند .موادیکه هدایت
برقﻰ آنها زیاد است ،هدایت حرارتﻰ آنها نیز بیشتر مﻰباشد .برای اکثر فلزات ،نسبت بین
هدایت برقﻰ و هدایت حرارتﻰ ثابت است که این حقیقت تجربﻰ به نام قانون ویدمن فرانس
( )Wiedemman - franzیــاد مﻰگــردد .از این قانون معلوم مﻰشــود که میخانیکیت
هدایت برق و هدایت حرارتﻰ هر دو یکسان است.
از تفــاوت هدایت حرارتﻰ اجســام جامد در زندهگﻰ روزمره اســتفادۀ زیاد صورت مﻰگیرد.
فلزات از همههادی خوبتر حرارت و چوب ،نمد ،شیشــه ،گرانیت ،پنبه ،پشــم ،پالســتیک
ســیاه و رابرهادیهای بســیار خفیف و یا عایق اند .ظروف پختوپز مثل دیگ ،تاوۀ نانپزی،
چایجوش ،چاینک و غیره از فلزات ساخته شده اند؛ زیرا با داشتن هدایت خوب حرارتﻰ ،در
وقت و حررات کم ،مواد خوراکﻰ در آنها پخته مﻰشود .اما دستههای ظروف فوق را از چوب
و یا پالســتیک مﻰسازند تا هنگام برداشتن از باالی آتش ،به دلیل اینکه چوب و پالستیک
عایق حرارت هســتند ،دستهای ما را نسوزانند .یخدانهای شیریخ و آیسکریم از دو دیوار
قلعﻰ و آهن ســاخته مﻰشــوند و فﻀای بین دیوارها را از نمد و یا کدام مادۀ عایق دیگر پُر
مﻰکنند کههادیهای ضعیف حرارت بوده و نمﻰگذارند که حرارت محیط در آن داخل شود.
لباسهای پشمﻰ ،هادی ضعیف حرارت بوده و بدین لحاظ بدن انسان را در زمستان گرم نگه
مﻰ دارد و نمﻰگذارد حرارت بدن به محیط بیرونﻰ انتقال یابد.
در مقایســۀ با یک پیراهن ،دو پیراهن که از یک نوع تکه ساخته شده باشند ،وجود انسان را
در موسم سرما گرمتر نگهمیدارد؛ زیرا در بین دو پیراهن یک قشر نازک هوا تشکیل گردیده،
و چون هواهادی ضعیف حرارت است ،حرارت بدن به فﻀا انتقال نمﻰکند .در کشورهایﻰ که
زمستان بسیار سرد دارند ،به پنجرههای تعمیرات و اتاقها دو شیشه مﻰدهند ،به این ترتیب
که بین هر دو شیشه چند سانتﻰمتر فاصله موجود بوده باشد .فﻀای بین شیشهها که از هوا
پُر و هوا همهادی ضعیف حرارت اســت ،نمﻰگذارد کــه هوای گرم اتاق بیرون انتقال کند و
بدین ترتیب ،از سرد شدن هوای اتاق جلوگیری مﻰشود .از این روش در کشورهایﻰکه هوای
آن گرم است نیز استفاده بهعمل مﻰآید؛ زیرا از طریق این پنجرهها هوای گرم محیط هم به
اتاقها داخل نمﻰگردد و اتاقها سرد باقﻰ مﻰماند.

92

 :4-3-1انتقال حرارت بﻪواسطﺔ جرﻳان )کانوکﺸن(
به آســانﻰ مﻰتوانیم از طریق کانوکشــن ،انتقال حرارت را با بﻰجا کردن و به حرکت درآوردن
ذرات جسم گرم مشاهده نماییم .با حرکت دادن جسم گرم از یکجا به جای دیگر ،جسم مذکور
حــرارت را نیــز با خود انتقال مﻰدهد .در عملیۀ کانوکشــن ،یک کتلۀ هوا و یا ذخایر آب که در
یکجا گرم شــده اند ،به جای دیگر انتقال داده مﻰشــوند .کانوکشــن پروسهیﻰ ست که در آن
حرارت از یکجا به جای دیگر توسط حرکت واقعﻰ ذرات یا مالیکولهای گرم انتقال مﻰیابد.

 :4-3-2توضﻴﺢ کانوکﺸن

از همــه اولتر قابل تذکر اســت که انتقال حرارت از طریق کانوکشــن ،تنها در مایعات و گازها
صورت مﻰگیرد .وقتﻰکه به مایعات و یا گازها از ســمت پایین حرارت داده شود ،انتقال حرارت
خود به خود صورت انجام مﻰشود و چون کثافت طبقۀ پایانﻰ مایع گرم ،از سبب انبساط حجم
آن کم مﻰشود ،مالیکولهای قسمت تحتانﻰ مایع به طرف باال رفته و با مالیکولهای سرد طبقۀ
باال یکجا مﻰشــود و آنها را نیز گرم مﻰکند ،و در عوض آن ،مالیکولهای سرد باال که کثافت
آن زیاد اســت ،به طبقۀ پایین آمده و اینها هم به نوبۀ خویش گرم مﻰشــوند ،که این جریان
به همین شــکل ادامه مﻰیابد .در گازها هم انتقال حرارت از طریق کانوکشــن به همین ترتیب
صورت مﻰگیرد .هنگامﻰکه یک جسم گرم در جریان هوا قرار مﻰگیرد ،مالیکولهای هوا را گرم
نموده و هوای گرم که کثافت آن کم است ،به طرف باال مﻰرود و هوای سرد جای آنرا مﻰگیرد.
برای فهم بهتر کانوکشن ،شاگردان تجربۀ آسان ذیل را انجام دهند:

فعالﻴت
دروازۀ یک اتاق گرم را کمﻰباز و یا نیمکش نمایید .اکنون یکﻰ از شــاگردان یک شــمع روشن را در قسمت باالی
دروازه به دست بگیرد .شما خواهید دید که شعلۀ شمع به طرف بیرون اتاق کج مﻰشود .این به آن معنا است که
هوای گرم اتاق که از ســبب کمﻰکثافت در قســمت باالی اتاق قرار دارد ،از اتاق خارج مﻰگردد .این بار شاگردان
همان شــمع را در حصۀ پایین دروازه به دســت بگیرند .در این حالت شــما خواهید دید که شعلۀ شمع به سمت
داخل اتاق کج مﻰشود .این نشان مﻰدهد که هوای سرد بیرون در داخل اتاق مﻰگردد .بدین ترتیب شاگردان به
آسانﻰ مﻰتوانند جریان (کانوکشن) حرارت را در گاز (هوا) به چشم های خود ببینند.
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در تجربۀ ذیل ،انجام شدن پروسۀ کانوکشن را در مایعات مشاهده کنید:

فعالﻴت
در یک ظرف شیشــهیﻰ (فالســک) که از آب پر باشد ،یک مقدار پودر  KM nO 4را انداخته و به فالسک حرارت
بدهید .مشاهده خواهید کرد که خطها و یا رگهای رنگۀ آب به طرف باال مﻰرود و در جوانب فالسک به حرکت
مﻰافتند.
در عمق و یا قاعدۀ ظرف ،آب گرم شده و به سمت باال حرکت مﻰکند .در عوض از
طرف باال آب یخ به قاعدۀ فالســک آمده ،گرم مﻰشود و دوباره به سمت باال صعود
مﻰنماید .هر مالیکول آب یا مایع به نقطۀ گرمﻰرســیده ،حرارت مﻰگیرد و دوباره
به طرف باال حرکت مﻰکند ،که ما اینهمه را به شــکل خطوط رنگۀ آب مشــاهده
مﻰنماییم.

شکل ()4-10

 :4-3-3انواع کانوکﺸن
کانوکشــن دو نوع است :اجباری (مصنوعﻰ) و مستقل (طبیعﻰ) .در کانوکشن اجباری باالی
مواد گرم کار صورت مﻰگیرد تا حرارت به جاهای گرم انتقال داده شود .مث ً
ال پکه کردن آتش
یا ذغال تازه و یا هم پمپ کردن آب گرم در سیستم مرکزگرمﻰ تعمیرات.
در سیســتم مرکزگرمﻰ ،آب گــرم از بایلر به مرکزگرمﻰتعمیرات پمپ مﻰشــود تا در آنها
جریان پیدا کند و این آب گرم حرارت خویش را از طریق کانوکشن توسط نلها به تعمیرات
انتقال مﻰنماید .نوع دوم ،کانوکشــن طبیعﻰ یا مستقل است .این نوع کانوکشن از اثر تفاوت
کثافت یا فشــار هوای دو محیط گرم و ســرد به وجود مﻰآید .منطقۀ گرم دارای کثافت کم
یا فشــار کم اســت و منطقۀ سرد کثافت زیاد و یا فشــار زیاد دارد .از این سبب ،هوا به قسم
طبیعﻰ و بدون مداخلۀ عامل خارجﻰ ،از نواحﻰیﻰ که دارای کثافت زیاد (فشــار بلند) است،
به مناطق حاوی کثافت کم (فشــار پایین) جریان پیــدا مﻰکند که این جریان به نام »باد«
یاد مﻰشــود .به عبارت دیگر ،هوای گرم بلند رفته و هوای ســرد جای آنرا مﻰگیرد ،که در
نتیجۀ آن جریان هوا (باد) به وجود مﻰآید .کانوکشــن در هواشناسﻰ(میترولوژی) نقش مهم
دارد؛ به وجود آمدن بادها به جز بلند رفتن هوای گرم و پایین آمدن هوای سرد ،چیز دیگری
نیست.
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 :4-3-4انتقال حرارت بﻪ وسﻴﻠﺔ تﺸعﺸﻊ ) (Radiation
طریقهی دیگری که توســط آن حرارت منتشر مﻰگردد ،تابش (تشعشع) است .به طور مثال
هنگامﻰکه دست خود را زیر گروپ برق قرار دهیم ،احساس گرمﻰ مﻰکنیم .این عمل نشان
مﻰدهد که دست ما انرژی تشعشعﻰ را جذب مﻰکند .انتقال این انرژی توسط هدایت صورت
نگرفته است ،زیرا هواهادی ضعیف حرارت است .همچنین انتقال این انرژی توسط کنویکشن
صــورت نمﻰگیرد ،زیرا هوای گــرم به طرف باال صعود مﻰکند .انتقــال حرارت از یکجا به
جای دیگر از طریق تشعشــع بدون محیط مادی صورت مﻰگیرد ،یا به عبارت دیگر ،حرارت
از طریق تشعشــع ،بــه خﻸ هم انتقال مﻰکند .حرارت آفتاب تنهــا از همین طریق به زمین
مﻰرسد .اگر این طور نمﻰبود ،زمین توسط آفتاب گرم شده نمﻰتوانست.
انرژی حرارتﻰ آفتاب توســط هدایت و کنویکشــن به زمین نرسیده ،بلکه توسط یک نوع از
امواج الکترومقناطیســﻰ منتقل مﻰگردد .امواج الکترومقناطیســﻰ به اشکال مختلف منتشر
مﻰگردد ،مانند امواج رادیو ،اشــعۀ ماورای بنفش ،اشــعۀ ) ، (xاشعۀ گاما ) ( و اشعۀ تحت
قرمــز .یگانه فــرق در ماهیت اصلﻰ این امــواج عبارت از طول موج اینها اســت ،چنانچه
طویلترین طول موج را امواج رادیو و کوتاهترین طول موج را اشعۀ گاما که (  ) 0,01Aoاست
و از مواد رادیواکتیو تولید مﻰشود ،دارد.
تشعشــع حرارتﻰ توسط اشــعۀ تحت قرمز منتقل مﻰگردد .وقتﻰکه این تشعشات به پارچۀ
ســنگ و یا اجســام دیگر بتابــد ،مالیکولهای آن بــه اهتزاز درآمده و باعــث تولید حرارت
مﻰشود ،و از همین سبب است وقتﻰکه اشعۀ آفتاب به وجود انسان مﻰرسد ،انسان احساس
گرمﻰمﻰکنــد .در طیف نور ســفید عالوه بر رنگهای مرﺋﻰ (هفت رنگ طیف) ،اشــعۀ غیر
مرﺋﻰ نیز وجود دارد .این اشعه در دو طرف طیف مرﺋﻰ واقع گردیده است ،قسمتﻰکه قبل از
اشعۀ قرمز قرار گرفته ،اشعۀ تحت قرمز و قسمتﻰکه پس از بنفش است ،اشعۀ ماورای بنفش
نامیده مﻰشود .اشعۀ تحت قرمز بین طول موجهای  0,8و  343قرار دارد.
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در اشعۀ تحت قرمز طول موجهای کوتاهتر از  1,5از جلد خارج مﻰشود و بقیه جذب شده
و تولید حرارت مﻰکند ،طول موجهای بلندتر از  4به وسیلۀ اغلب مواد جذب مﻰشود.
بــه طور خالصه در هدایت ،انتقــال انرژی حرارتﻰ از یک مالیکول بــه مالیکول دیگر در اثر
تصادم مالیکولها صورت مﻰگیرد .در کنویکشن انتقال انرژی حرارتﻰ با مالیکولها همزمان
صورت مﻰگیرد و در انتقال حرارت از طریق تابش (تشعشع) ،امواج الکترومقناطیسﻰ انرژی
را از اجســام داغ به اجسام سرد مﻰرســانند که این نوع انتقال انرژی در خال هم امکانپذیر
است.
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شکل ()4-11

طبق نظریۀ ماکســویل ،تشعشــع حرارتﻰ از جسم گرم به جسم ســرد در محیط غیر مادی
عبارت از انتقال حرارت مﻰباشد.
تشعشــع حرارتﻰ مانند تشعشــع نور ،یک موج الکترو مقناطیســﻰ اســت که به سرعت نور
پخش مﻰگردد و از تمام قوانین تشعشــع نور پیروی مﻰکند .از این ســبب ،مطالعۀ تشعشع
حرارتــﻰ به فزیک نور ارتباط دارد .بنابرین از تفصیل زیاد خودداری نموده و تنها چند نقطۀ
مهمیادآوری مﻰکنیم.
هرجســم گرم ،حرارت خود را به قســم تشعشع از دســت مﻰدهد و هم تشعشع حرارتﻰ را
جذب مﻰنماید .وقتﻰکه درجۀ حرارت جسم با درجۀ حرارت محیط چهار اطراف آن مساوی
گردد ،گفته مﻰشود که جسم با محیط اطراف آن در تعادل حرارتﻰ قرار دارد .جسمﻰکه از
اثر تشعشع حرارت زیاد را جذب نماید ،دراین حالت درجۀ حرارت جسم مذکور بلند رفته و
گرم مﻰشود .وقتﻰکه یک جسم از طریق تشعشع آن قدر حرارت را از دست بدهد که نسبت
به حرارت جذب شده از محیط اطرافش بیشتر باشد ،در آن صورت جسم سرد مﻰگردد.
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تﺸعﺸﻊ حرارتﻰ داراى مﺸﺨصات ذﻳل است:

 - 1تشعشــع حرارتﻰ دارای طبعیت موج الکترومقناطیسﻰ است و در خﻸ قابلیت انتشار
را دارد ،به محیط مادی احتیاج نداشته و به سرعت نور پخش مﻰگردد.
 - 2تشعشع حرارتﻰ هم مثل نور در امتداد خط مستقیم منتشر مﻰشود.
 - 3تشعشع حرارتﻰ از قانون مربع معکوس پیروی مﻰنماید ،یعنﻰ شدت تشعشع با مربع
فاصله به طور معکوس متناسب است.
 - 4تشعشــع حرارتــﻰ مانند امواج نوری؛ انعکاس ،انکســار ،تداخل ،تفرق و اســتقطاب
مﻰنماید .طول موج تشعشــع حرارتﻰ در طیف الکترومقناطیسﻰ از طول موج رنگ سرخ
طویلتر بوده و به نام  infraredیاد مﻰشود .طول موج تشعشع حرارتﻰ در طیف الکترو
مقناطیسﻰ از  8 10 5 cmالﻰ  0.04cmاست .باید گفت که تغییرات اقلیم و درجۀ حرارت
یــک محیط و جریان کتلههای آب بحرها نقش تعیین کننده را بازی نموده اســت .این
آبهای متحرک بحرها در انتقال حرارت نقش مهم دارند.
طول موج ()m

ﻓﺮﻳکوﻧﺴﯽ ()Hz
7.5 × 1014 Hz

نور قابل دید

f = 4×1014 Hz

شکل ()4-12

 :4-3-5مقادﻳرى کﻪ بر جﺬب حرارت تﺄﺛﻴر مﻰگﺬارد
تجارب مختلف نشان مﻰدهد که در یک زمان معین ،مقدار انرژی تابشﻰ (تشعشعﻰ) منتشر
شده از یک جسم ،مربوط به جنسیت و درجۀ حرارت آن جسم مﻰباشد .بنابرین مقدار انرژی
تشعشــعﻰ منتشره در یک ثانیه از واحد ســطح را به نام قدرت انتشار ()Emissive Power
یاد مﻰکنند .زمانکه تشعشــع به جســم رسید ،مقداری از آن بدون انتقال جذب مﻰگردد و
مقدار باقﻰ ماندۀ آن منعکس مﻰشــود .نســبت انرژی جذب شده بر مجموع انرژی وارده ،به
نام قابلیت جذب ( )Abserbotivityیاد مﻰشود .اگر انرژی مجموعﻰ وارده را به  E1و انرژی
جذب شده را به  E2و قابلیت جذب را به نشان دهیم ،در این صورت داریم که:
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E2
E1

=

 :4-4جسم سﻴاه مطﻠﻖ
جســم ســیاه مطلق به جسمﻰگفته مﻰشود که به صورت مکمل تمام نور وارد شده بر آن بدون
در نظر گرفتن جهت ،ساختار طیفﻰ و قطبﻰ شدن ،توسط آن جذب شده و کوچکترین قسمت
آن را نه منعکس نموده و نه هم از خود عبور مﻰدهد .قابلیت انتشــار (  ) eجســم ســیاه مطلق
مســاوی به یک اســت که به نام »جاذب ایدیال« نیز یاد مﻰگردد .یک جاذب ایدیال ،تشعشــع
کنندۀ خوب هم است .اگر چه در طبیعت جسم سیاه مطلق موجود نیست ،ولﻰ مثال آن عبارت
از کرۀ میان خالﻰیﻰ است که در یک قسمت آن ،یک شگاف بسیار کوچک وجود دارد و سطح
داخلﻰ آن ســیاه شده است .اگر مطابق شــکل ( )4-13شعاع نور را از طریق این سوراخ بر کره
وارد نماییم ،شعاع مذکور بعد از چندین مرتبه انعکاس توسط سطح داخلﻰ کره جذب مﻰشود.
به عبارت دیگر ،جسم دارای سطح جذب کننده و منتشر دهندۀ بهتر انرژی نوری و یا حرارتﻰ،
به نام جسم سیاه یاد مﻰگردد.
هنگامﻰکه جســم سیاه سرد باشد ،تشعشع را منتشر نمﻰکند؛ ولﻰ
وقتﻰکه گرم باشــد ،در مقایســه با هر جســم دیگریکه در همان
درجۀ حرارت واقع باشد ،تشعشع حرارتﻰ بیشتر را انتشار مﻰدهد.
( )4-13شکل

فعالﻴت
دو عدد ترمامتر  Aو  Bرا در بین یک فالســک که هوای آن تخلیه شــده باشــد (تا عمل کنویکشن صورت نگیرد) قرار
شــکل ( )4-14قرار داده و آنرا در مقابل شــعاع آفتاب مﻰگذاریم .در صورتﻰکه هر دو ترمامتر دارای ابعاد مساوی و از
یک ماده ســاخته شده باشند ،مشــاهده خواهید کرد که هر دو به یک اندازه حرارت اخذ مﻰنمایند .اما اگر ترمامتر A
ســیاه رنگ شــود و ترمامتر  Bتوسط نقره ملمع کرده شــود ،در آن صورت ترمامتر  Aنسبت به  Bتشعشعات بیشتر را
جذب کرده و در نتیجه ،درجۀ حرارت ترمامتر  Aنســبت به  Bبه ســرعت بلند مﻰرود .ترمامتر ســیاه شده تقریباً 97
فیصد تشعشــع وارده را جذب مﻰکند؛ در حالﻰکه ترمامتر  Bتقریباً  10فیصد تشعشــع را جذب مﻰنماید .در مرحلۀ
دوم ،هر دو ترمامتر را از بین فالسک کشیده و داخل یخچال قرار دهید.
درجۀ حرارت ترمامتر  Aکه ســیاه است ،نسبت به ترمامتر  Bکه سفید است
به ســرعت پایین آمده و ســقوط مﻰکند .بنابرآن نتیجه مﻰگریم :اجسامﻰکه
تشعشــع را خوب جذب مﻰکنند ،انتشار دهندۀ خوب نیز مﻰباشند و همیشه
مقدار جذب تشعشع ،مساوی با مقدار انتشار آن مﻰباشد.

شــکل ( ،)4-14دو
عــدد ترمامتــر  Aو B
داخل فالسک
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 :4-5قانون تﺸعﺸﻊ
اشــکال ( )aو ( )bدر شــکل ( )4-15نشــان مﻰدهد که :اگر مقدار انرژی تشعشعﻰ وارده در
واحد وقت در فﻰ واحد سطح باالی هر دو ترمامتر  Aو  Bکه پیش از این در تجربه مشاهده
کردید مساوی باشد 01 E ،و  0 2 Eمقادیر انرژی تشعشعﻰ جذب شده در واحد سطح اند و
اگر مقدار انرژیهایﻰ را که در آنها منعکس مﻰشود ،به  r1 Eو  r2 Eو همچنان مقدار انرژی
منتشره را در فﻰ واحد سطح به  s1و  s2نشان دهیم ،در این صورت داریم که:
E = o1 E + r1 E
01 + r1 = 1

و همچنانo2 + r2 = 1 :

) E = E (o1 + r1

E = o2 E + r2 E

از طرف دیگر o2 E = s2 :و o1 E = s1
s
s1
پس از وضع قیمتها مﻰتوان نوشت E = 2 ........(2) :و ).......(1
o2
o1
s
s
o1
s
از مقایسۀ روابطه ( )1و ( )2به مشاهده مﻰرسد که 1 = 2 :و یا= 1 :
o1 o2
o2 s2

=E

رابطۀ اخیر به اثبات مﻰرساند که نسبت مقدار تشعشعات جذب شده و نسبت مقدار تشعشع
منتشــر شدۀ هر یک از دو سطحﻰ که جنسیتشــان یکﻰ و درجۀ حرارت آنها ثابت است،
با هم مســاوی اند .مســلماً قابلیت جذب در مواد مختلف تغییر مﻰکند ،بنابرین اجسامﻰکه
دارای رنگ ســیاه باشــند ،قابلیت جذب آنها نزدیک به واحد است ،یعنﻰ تقریباً تمام انرژی
تشعشــعﻰ را جذب کرده و انعکاس صورت نمﻰگیرد ،و اجســامﻰکه تمام انرژی تشعشعﻰ را
جذب کنند ،به نام جسم سیاه ( )Black bodyیاد مﻰشوند.
r2 E

S2

E

r1 E

S1

)(b

E

) (a

شکل ()4-15
O2 E
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O1 E

 :4-5-1قانون وﻳن )(Wien’s Law
طول اعظمﻰموج تشعشع جسم سیاه با درجۀ حرارت مطلق تشعشع مذکور به طور معکوس
ناحیۀ قابل دید
1
متناسب است ،یعنﻰ1 :
m
m = K T
و یا:

T = 2.9 ×10 3 m k

m

به نام ثابت وین یاد مﻰشود.

شﺪت

در رابطۀ فوق،

2,90 10 3 m k

=K

2

برای وضاحت بهتر قوانین سیتفان – بولتزمن و وین ،در شکل
( )4-16گراف توزیع انرژی در طیف تشعشع یک جسم سیاه
در سه درجۀ حرارت مختلف ترسیم شده است.
شکل ()4-16

طول موج به () m

در شــکل ( ،)4-16از گراف معلوم مﻰشــود که با ازدیاد درجۀ حرارت ،سیالن (شدت) انرژی
تشعشــع شده بیشــتر گردیده و طول موجهای مربوط تشعشع اعظمﻰ(  ) mکم شده است.
دیده مﻰشــود که جای طرف چپ منحنﻰ توزیع اعظمﻰتغییــر مﻰنماید ،که این قانون به
نــام قانون تغییر جای وین یاد مﻰگردد .از رابطۀ فوق مﻰتوان درجۀ حرارت ســطح خارجﻰ
آفتاب را تعیین نمود ،که طوالنﻰ ترین طیف امواج ســطح آن در طیف نور مرﺋﻰ (قابل دید)
در حدود  500nmمﻰباشد .از رابطۀ قانون وین مﻰتوان نوشت که:
2.90 × 10 3 m k o 2.9 × 10 3 m k o 2.9 × 10 3
=
=
=
500nm
500 × 10 9 m
5 × 10 7

K

=T

m

2.9
× 10 3 × 107 = 0.58 ×10 4 = 5800k o = 6000k o
5

=T

تغییر رنگ یک فلز گرم شــده ،با از دیاد درجۀ حرارت ،یک مثال خوب برای  mمﻰباشــد.
زمانکه آهنگر یک توتۀ آهن را باالی قوغ آتش گذاشــته و آنرا پکه مﻰکند ،آهن ،آهســته
آهســته گرم شــده ،با بلند رفتن درجۀ حرارت ،از رنگ ســیاه به رنگ ســرخ (همرنگ قوغ)
مﻰتابد و با اضافه شدن درجۀ حرارت ،آهن مذکور به ترتیب رنگهای نارنجﻰ ،زرد و باﻵخره
سفید را به خود مﻰگیرد که ترتیب این رنگها نمایانگر کم شدن طول امواج مﻰباشد .قابل
ذکر اســت که آهن به طور مطلق یک جســم سیاه نیست ،اما به رویت قانون کرشهوف ،طرز
توزیع انرژی آن در طیف تشعشــع ،همانند جسم ســیاه مطلق مﻰباشد .طیفهای تشعشع
حرارتﻰ جسم جامد گرم بهطور مداوم بوده و شدیدا ً تابع درجۀ حرارت مﻰباشد؛ به هر اندازه
که درجۀ حرارت بلندتر باشــد ،تشعشــع حرارتﻰ بیشتر انتشار مﻰیابد .در ابتدا جسم در آن
کمرنگ و بعدا سفید روشن دیده مﻰشود.
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 :4-5-2قانون ستﻴفان -بولتزمن )(Stefan Boltzmann
پیش از این در مورد تشعشــع یک جسم صحبت نمودیم و فهمیدیم که هر جسم حرارت را
هم تشعشــع مﻰکند و هم جذب مﻰنماید .حاال مﻰخواهیم در مورد کمیت و مقدار تشعشع
جســم صحبت نماییم .در نخســت باید بدانیم که کمیت و مقدار تشعشع تابع کدام فکتورها
مﻰباشد؟
برای اولین بار پیمایش انتقال حرارت به وســیلۀ تشعشــع توسط تندال ( )Tyndallتجربتاً
صورت گرفت و نامبرده نتیجه گرفت که؛ مقدار حرارت تشعشــعﻰ یک جسم سیاه متناسب
به درجۀ چهارم حرارت مطلقۀ آن است .سرانجام با ادامۀ این تجارب ،بولتزمن نیز آن را تأیید
کرد که به نام قانون »ستیفان  -بولتزمن« یاد مﻰشود و رابطۀ مذکور چنین بیان مﻰگردد:
) Rb = T 4 .....(1

در رابطۀ ( Rb ،)1عبارت از قدرت انتشار انرژی تشعشعﻰ از فﻰ واحد سطح است T ،درجۀ
حرارت مطلقه (  ) 273o c + t o cو عبارت از ثابت ستیفان -بولتزمن مﻰباشد که قیمت آن
مساوی است به:
= 5.67 × 10 5 erg / cm 2.k 4 .s = 5.67 × 10 8 J / m 2 .k 4 .s

مقدار انرژی تشعشــع شــدۀ یک ســطح به طور مستقیم متناســب با مساحت آن (  ) Aمﻰ
باشد .ازدیاد تشعشع در مقابل درجۀ حرارت جسم متشعشع بسیار حساس و با درجۀ مطلقۀ
حرارت به طاقت  4آن متناســب اســت .در تشعشع اجسام ،فکتور دیگری نیز نقش دارد که
عبارت از طبیعت و چگونهگﻰ ســطح جسم است که به نام  emissivityیا قابلیت نشر نیز
یاد ميگردد و به  Eنشانداده مﻰ شود.
اکنون دو جســم را که یکﻰ از آنها ســیاه فرض مﻰشــود ،مطابق شکل ( )4-17داخل یک
محوطه قرار مﻰدهیم .اگر درجۀ حرارت جدارهای محوطه T ،ثابت باشــد ،پس از مدتﻰ هر
دو جسم به همان درجۀ حرارت مﻰرسند؛ زیرا تبادل انرژی تشعشعﻰ بین اجسام و محوطه
صورت مﻰگیرد ،یعنﻰ بعد از مدتﻰ موازنۀ حرارتﻰ ایجاد شــده و هر دو جســم دارای عین
حرارت  Tگردیده و حرارت آنها زیاد نمﻰشود .در این حال ،مقدار انرژی تشعشعﻰ که باالی
هر دو جســم در واحد وقت به واحد ســطح آنها مﻰرسد ،مساوی است .اگر این انرژی E1
فرض شود ،چون جسم سیاه یعنﻰ  Aتمام انرژی را جذب مﻰکند ،باید به همان اندازه انرژی
را در هر ثانیه از واحد سطح منتشر سازد ،در غیر آن درجۀ حرارت آن باال مﻰرود.
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شکل (B )4-17

A

E2
= اســت ،اگر قیمت  E1 = Rbدر فورمول وضع شــودE2 ،
چون قابلیت جذب یعنﻰ:
E1
یعنﻰ مقدار انرژییﻰ که جسم دیگر یعنﻰ  Bدر واحد وقت بر واحد سطح مﻰگیرد ،مساوی
بــه  . Rb = E2خواهــد بود ،و در همین زمان به اندازۀ  Rاز واحد ســطح انرژی منتشــر

مﻰســازد که مقدار انرژی جذب شده مســاوی به انرژی منتشره است ،یعنﻰ R = Rb :چون
 Rb = T 4اســت .بنابرآن R = T 4 :یعنﻰ مقدار انرژی تشعشــعﻰ منتشره از یک جسم
مســاوی اســت به طاقت چهارم درجۀ حرارت مطلقه و قابلیت جذب جسم .حاال اگر یکﻰ از
دو جســم فوق الذکر که مســاحت ســطح آن  Aو درجۀ حرارت آن  T2باشد ،به داخل یک
محوطه که درجۀ حرارت آن  T1است توسط تار باریکﻰ که عایق حرارت باشد ،مطابق شکل
( )4-17آویزان شــود ،جسم مرکزی یک مقدار تشعشع را به طرف جدار محوطه و برعکس،
جدار محوطه یک مقدار تشعشــع را به طرف جســم منتشر مﻰســازد .اگر  R2مقدار انرژی
تشعشعﻰ از جسم به طرف جدار محوطه و  R1مقدار انرژی تشعشعﻰ از جدار به طرف جسم
باشد ،در این صورت مﻰتوان نوشت کهA T24 :
=  R2و مقدار انرژی تشعشعﻰ از جدار به
=  R1اگر درجۀ حرارت  T2 > T1باشد ،مقدار انرژی
سطح جسم عبارت است ازA T14 :
تشعشعﻰ  Rکه از سطح  Aدر واحد وقت منتشر مﻰشود ،مساوی است به:
A T14
) T14

A T24

=R

A (T24

=R

را قابلیت جذب و یا ضریب انتشار نیز مﻰنامند که مربوط به ماهیت سطح مرکزی است.
یــک عــدد مجرد بوده ،قیمت آن بین صفر و یک تحول مﻰکند .هرگاه یک جســم کام ً
ال
سیاه مد نظر گرفته شود ،در این صورت قیمت  = 1مﻰباشد .اگر جسم مانند سطح آیینه
صیقل و درخشــان باشد = 0 ،اســت .قانون ستیفان -بولتزمن نشــان مﻰدهد .آن مقدار
حرارتﻰ که یک جســم در درجۀ حرارت پایینتر تشعشــع مﻰنماید و یا از دســت مﻰدهد،
بسیار کم است؛ ولﻰ اگر درجۀ حرارت بلند شود ،مقدار حرارتﻰ که یک جسم آنرا از طریق
تشعشــع از دست مﻰدهد ،با سرعت زیاد بیشتر مﻰگردد .به گونۀ مثال :چون درجۀ حرارت
ســطح خارجﻰ آفتاب  6000k oاست ،از این سبب اندازۀ حرارتﻰ که از واحد سطح خارجﻰ
آفتاب تشعشع مﻰنماید ،بسیار زیاد است.
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ﺧﻼصﻪى فصل چﻬارم
حرارت یک نوع انرژی است که از جسم دارای حرارت بلند به جسم حاوی درجۀ پایینتر
حرارت جاری مﻰشود .واحد حرارت در سیستم  SIژول است.
حرارت یک جسم ،در حقیقت انرژی حرکﻰ متوسط مالیکولهای آن جسم است.
هدایت یک نوع انتقال حرارت است که توسط اهتزاز و تصادم مالیکولها و اتومها صورت
مﻰگیرد ،بدون این که مالیکولها یا اتومها در جسم از یک جا به جای دیگر حرکت کنند.
کانوکشــن یک طریقۀ انتقال حرارت اســت که توســط حرکت واقعــﻰ مالیکولها انجام
مﻰشــود ،یعنﻰ مالیکولها در جسم از یک جا به جای دیگر به طور مقایسهیﻰ فاصلۀ زیاد
را طﻰ مﻰکنند.
تشعشع یک نوع انتقال حرارت است که به محیط مادی احتیاج ندارد .انرژی حرارتﻰ از یک
جا به جای دیگر به واسطۀ امواج الکترومقناطیسﻰ انفرارید( )infraredانتقال مﻰیابد.
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سؤالﻫاى فصل چﻬارم
 -1حرارت و درجۀ حرارت را تعریف نمایید؟
 -2طریقههای انتقال حرارت از یک جا به جای دیگر را بیان کنید؟
 -3ضریب هدایت حرارتﻰ را تعریف کنید ،واحد آن چیست؟
 -4گرادینت درجۀ حرارت و هدایت حرارتﻰ را تعریف نمایید؟
 -5معادلۀ هدایت حرارتﻰ را بنویسید؟
 -6هدایت حرارتﻰ و تشعشع حرارتﻰ را با مثالهای آن بیان و تشریح کنید؟
 -7دربارۀ استعمال و کاربرد تشعشع حرارتﻰ معلومات خود را بنویسید؟

سؤالﻫاى چﻬارجوابﻪ:
 -1درجۀ حرارت یک جسم در حالت ثابت:
الف :توأم با گذشت وقت تزاید مﻰکند.

ب :با سپری شدن وقت تناقص مﻰنماید.

ج :با گذشت وقت تغییر ننموده و در نقطههای مختلف جسم مختلف است.
د :با گذشت وقت تغییر نمﻰکند و در همۀ نقاط جسم یکسان است.
 -2مقدار جریان حرارتﻰکه از یک میلۀ فلزی که مســاحت مقطع آن  1m 2اســت مﻰگذرد،
در صورتﻰکــه گرادینــت درجۀ حرارت آن  1c o mباشــد ،در حالت ثابت بــه کدام نام یاد
مﻰشود؟
الف :مقاومت حرارتﻰ ب :مقاومت اومیک

ج :هدایت حرارتﻰ د :دیفوژن.
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فصل پنجم
فزﻳک اتومﻰ

اتوم Na

ما از سالهای قبل تا به حال ،با قوانین مختلف فزیک آشنا شدهایم و فهمیدیم که چطور از
این قوانین در حل مســایل فزیک و بیان پدیدههای طبیعﻰ اســتفاده کنیم .به طور مثال ،با
اســتفاده از قوانین نیوتن مﻰتوانیم حرکت اجســام را با اندازههای معمولﻰ در روی زمین ،و
حرکت اجســام سماوی را به کمک قانون جاذبه (قوۀ جاذبه بین کتلههای مختلف) مشخص
نماییم.
بــه همین ترتیــب ،آموختیم که چگونه مﻰتوانیــم اثر قوۀ برقﻰ بین چارجهــای برقﻰ را با
اســتفاده از قانون کولمب ،و یا اثر مقناطیســﻰ جریانهای برقﻰ را با در نظر داشــت قانون
فارادی توضیح و تشریح نماییم .مسلماً شما هم مﻰتوانید با استفاده از آموختههای قبلﻰتان
مثالهای دیگری بیاورید.
تا اواخر قرن نوزدهم دانشمندان فزیک با استفاده از قوانین طرح شدۀ فزیک توانستند برای
بسیاری از پدیدههای طبیعﻰ دالیل قانع کنندهیﻰ ارایه نمایند .مجموع این قوانین را فزیک
کالســیک مﻰنامند ،که تا امروز هم در حل بســیاری از مســایل فزیک و تشریح و توضیح
پدیدههای طبیعﻰ مورد استفاده قرار مﻰگیرد.
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با کشف الکترون که یکﻰ از ذرات تشکیل دهندۀ اتم است و اختراع وسایل دقیقتر ،دانشمندان
متوجه شــدند که دیگر دانش فزیک کالســیک برای انجام آزمایشهای اساسﻰ و دقیقتر و
مطالعۀ حرکت ذرات تشــکیل دهندۀ اتم کافﻰ نبوده و به مطالعۀ مباحث علم فزیک جدید
ضرورت اســت .اســاس نظریات فزیک مدرن (جدید) را نظریات نســبیت و کوانتمﻰتشکیل
مﻰدهد .نظریۀ نســبیت به مطالعۀ پدیدههای با ســرعتهای بسیار زیاد (نزدیک به سرعت
نور) مﻰپردازد و نظریۀ کوانتمﻰ ،پدیدههای بســیار کوچک مانند مالیکولها؛ اتمها و ذرات
کوچکتری که اجزای تشــکیل دهندۀ اتم هســتند و به نام ذرات تحت اتم یاد مﻰشوند را
مورد مطالعه و بررســﻰ قرار مﻰدهد .نظریۀ نســبیت برای نخستین بار توسط البرت انشتین
( )Albert Einsteinمطرح شــد و نظریۀ کوانتمﻰنتیجۀ تحقیقات دانشــمندان فزیک از
جملــه ماکس پالنــک( ،)Max Planckماکــس بورن( )Max Bornو غیره بوده اســت.
درین فصل ضمن معرفﻰ و بررســﻰ اینکه چرا فزیک کالســیک در جواب دادن به بعﻀﻰ
ســؤاالت عاجز مانده اســت ،به معرفﻰ فزیک اتمﻰ ،تابش جســم ســیاه ،طیف اتمﻰ ،طیف
جذبﻰ ،مودل اتمﻰتامســون ،مودل اتمﻰرادرفورد ،اثر فوتوالکتریک ،مودل اتومﻰبور ،اشــعۀ
 ،Xتﺌــوری کوانتوم ،طبیعــت دوگانۀ تابش ،طول موج دی بروگلــﻰ ،عدم قطعیتهایزنبرگ
پرداخته خواهد شــد و در ابتدا به مطالعۀ بعﻀﻰ از پدیدههایﻰ که با فزیک کالســیک قابل
بیان نیستند ،خواهیم پرداخت.

 :5-1-1نارساﻳﻰﻫاى فزﻳک کﻼسﻴک
طوریکه پیش از این گفته شــد ،فزیک کالســیک از اجســامﻰ به اندازههــای معمولﻰ که
با ســرعتهای معمولﻰ (کم) حرکــت مﻰکنند ،بحث مﻰکند .در حالﻰکه فزیک نســبیت،
میخانیــک نیوتن و الکترو مقناطیس (از جملــه نظریۀ موجﻰ  -ذرهیﻰ نور) را در برمﻰگیرد
و دربارۀ اجســامﻰکه ســرعت آنها نزدیک به سرعت نور است ،بحث مﻰکند .بنابرین فزیک
کالســیک جای خود را باید به فزیک نســبیت بدهد .برای مطالعهی اجسامﻰکه اندازۀ آنها
تقریباً  10 10متر (اندازه یک اتم)اســت ،باید فزیک کوانتمﻰجانشین فزیک کالسیک شود.
برای بیان این موضوع ،نظریات بعﻀﻰ از دانشــمندان را کــه در مورد فزیک کوانتمﻰمطرح
شده است ،یادآور مﻰشویم.
نظریه کوانتمﻰ در ســال  1900میالدی با نظریۀ ماکس پالنــک آغاز گردید ،که این نظریه
مبانﻰ و اساس میخانیک کوانتمﻰرا تشکیل مید هد.
پالنک برای نخستین بار توانست با انجام آزمایشهایﻰ در مورد تشعشع امواج الکترومقناطیس
از ســطح اجســام ،نظریۀ خود را ارایه نماید .بسیار مهم و قابل تذکر است که نتایج به دست
آمده از این آزمایشها با قوانین نیوتن سازگارنبود.
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بنا بر نظریۀ فزیک کالســیک ،هرگاه یک ذرۀ چارجدار حرکت شــتابﻰ داشته باشد ،به طور
مثال حول حالت تعادل خود نوســان کند ،یک موج الکترومقناطیس از آن پخش مﻰشــود.
با این موضوع در مبحث الکترومقناطیس آشــنا شــدیم و دیدیم که چگونه حرکت شتابدار
ذرههای چارجدار در آنتن ،سبب پخش امواج الکترومقناطیسﻰ در فﻀا مﻰشود .پخش امواج
الکترومقناطیس از سطح اجسام را تابش حرارتﻰ مﻰنامند.
تابش حرارتﻰ که از ســطح اجســام پخش مﻰشــود ،از نوســانهای ذرات چارجداریکه در
دورن جســم و در نزدیک ســطح آن واقع اند ،ســر چشــمه مﻰگیرد .تا اوایل قرن بیســتم
میالدی ،فزیکدانان نتوانســته بودند با اســتفاده از قوانین و مفاهیم فزیک کالسیک ،امواج
الکترومقناطیســﻰ پخش شده از سطح یک جســم را با ارایۀ منحنﻰهای تجربﻰ بیان کنند.
و یا به عبارۀ دیگر ،از محاســبۀ آنها منحنﻰهایﻰ بهدســت آمده بود که با نتیجههایﻰ مانند
شــکل ذیل سازگاری نداشت .در شــکل ( )5-1منحنﻰ حاصل شدۀ نظری به اساس فزیک
کالســیک با خط نقطهچین و منحنﻰ تجربﻰ برای درجۀ حرارت  2000درجۀکالوین نشان
داده شده است.
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فعالﻴت
درگروپهایتان دربارۀ دو منحنﻰیﻰ که در شــکل( )5-1مﻰبینید ،بحث کنید و ناســازگاری بین این
دو منحنﻰ را مشخص سازید.
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یکﻰ از نا ســازگاریها بین نتایج محاســبات بر اســاس فزیک نظری کالسیک و نتیجههای
به دســت آمدۀ تجربﻰ آنست که :محاسبات کالســیکﻰ پیشبینﻰ مﻰکنند که مقدار انرژی
تابشﻰ پخش شده با طول موج بسیار کوتاه باید الیتناهﻰ باشد .اما طوریکه در گراف تجربﻰ
مﻰبینید مقدار این انرژی بسیار کوچک است.
در اواخــر قــرن نوزدهم میالدی دانشــمندان فزیک در مورد طیف تابش حرارتﻰ از ســطح
اجســام ،تالشهای فراوانﻰ به عمل آوردند ،که این تالشها اکثرا ً ناکام شد .در شکل()5-2
منحنﻰ تابندهگﻰ حاصل شــده از محاسبههای نظری بر اساس فزیک کالسیک با خط نقطه
چین و یک منحنﻰ تجربﻰ برای درجۀ حرارت معین  Tنشان داده شده است .طوریکه در
شکل دیده مﻰشود.
I
تجربه

در طــول موجهــای بلند ،نظریۀ کالســیک با تجربه
ســازگاری دارد .اما در طول موجهــای کوتاه ،نظریۀ
کالســیک به طور کامل با شکست رو به رو مﻰشود
و هیﭻ انطباقﻰ بین نظریۀ کالســیک و نتایج تجربﻰ
عم ً
ال به نظر نمﻰخورد.

نظریۀ کالسیک

شکل ()5-2

مطابق پیشبینﻰ نظریۀ کالسیک ،درخشندهگﻰ جسم در طول موجهای کوتاه باید به سمت
بﻰنهایت تقرب کند ،در حالﻰ که نتایج تجربﻰ به طور دقیق نقطۀ مقابل آن یعنﻰ تقرب به
طرف صفر را ارایه مﻰدارد.
باالخره در آغاز قرن بیســتم پالنک با ارایۀ فرضیهیﻰ ،این مسأله را با موفقیت حل نمود و با
مطرح کردن این فرضیۀ به صورت کامل جدید به کمک بعﻀﻰ از مفاهیم فزیک کالســیک،
توانســت رابطهیﻰ را که پیش از این برای تابش جســم سیاه به دســت آورده بود ،به اثبات
برساندکه در ادامۀ بحث با آن آشنا خواهیم شد.
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 :5-1-2تابش جسم سﻴاه
طوریکه مﻰدانید ،همۀ اجسام در درجههای بلند حرارت از خود نور مرﺋﻰ پخش مﻰکنند؛
طور مثال نوریکه از آتش افروخته شــده و یا از کدام جســم دیگر پخش مﻰشــود ،نشــان
مﻰدهد که اجسام در هر درجۀ حرارت یعنﻰ درجات حرارت باال و پایین از خود نور مرﺋﻰ به
شکل امواج الکترومقناطیسﻰ پخش مﻰکنند که آنرا به نام تابش حرارتﻰ یاد مﻰکنند.
قســمﻰکه گفته شد ،از سطح هر جسمﻰهمیشه انرژی تابشﻰ پخش مﻰشود و اجسام دیگر
که در اطراف آن هستند ،این تابش را دریافت مﻰکنند .هر جسم یک قسمت از این تابش را
جذب و بقیه را از خود عبور مﻰدهد .تابش وسیلهیﻰ است که حرارت مﻰتواند به آن وسیله
انتقال نماید و به عاملﻰ به نام ضریب جذب بستهگﻰ دارد.
نســبت انرژی تابشﻰ جذب شده توسط هر جســم بر انرژی تابشﻰ وارد شده بر آن جسم را
ضریب جذب همان جسم مﻰنامند و آن را به  aنشان مﻰدهند.
ضریب جذب هر جســم به ویژهگﻰها ســطح جســم بســتهگﻰ دارد و مقدار آن برای طول
موجهای متفاوت یکسان نیست .به عبارۀ دیگر ،یک جسم برای هر طول موج ضریب جذب
خاصﻰ دارد.
اﻧرژى ﺗاﺑﺸﻰ ﺟﺬب شﺪه ﺑا ﻃﻮل مﻮج

0

اﻧرژى ﺗاﺑﺸﻰ وارده شﺪة ﺗﺸعﺸعﻰ ﺑا ﻃﻮل مﻮج

= a

i

نظر به رابطۀ باال ،چون مقدار عددی صورت همیشــه از عدد مخرج کمتر است ،بنابر آن a

نمﻰتواند بزرگتر از یک باشد .اما هر قدر جسم انرژی تابشﻰ بیشتری را جذب کند ،ضریب
آن باال تر و به یک نزدیکتر مﻰشود.
بهتریــن جذب کننده ،جسمﻰاســت که تمام تابش وارده را جــذب کند که در آن صورت
 a = 1است.
جسمﻰکه بتواند همۀ طول موجهای وارده را جذب کند ،جسم سیاه نام دارد .جسمهای به
رنگ ســیاه همۀ نور مرﺋﻰیﻰ را که به آنها مﻰتابد ،مﻰتوانند جذب کنند .ولﻰ توجه داشته
باشــید ،هر جسمﻰکه رنگ سیاه داشته باشد ،جسم ســیاه نیست؛ زیرا ممکن است ضریب
جذب آن برای بعﻀﻰ از طول موجهای غیر مرﺋﻰ کمتر از یک باشد.
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 :5-1-3شدت تابﺸﻰ
شدت تابشﻰ یک جسم ،مســاوی به مقدار مجموعﻰ انرژی امواج الکترومقناطیسﻰیﻰ است
که در واحد زمان از سطح یک جسم پخش مﻰشود .نظر به این تعریف ،هر چه ضریب جذب
یک جســم باال باشــد ،شدت تابشــﻰ یا توان تابشﻰ نیز بزرگتر اســت .به عبارۀ دیگر ،توان
تابشــﻰ هر جسم با ضریب جذب آن نسبت مستقیم دارد .جسم سیاه دارای باالترین شدت
تابشﻰ در هر درجهی حرارت مﻰباشد .مﻰتوانیم بگوییم که جسم سیاه بهترین پخشکنندۀ
امواج الکترومقناطیسﻰ و هم بهترین جذبکنندۀ این امواج است.
طوریکه گفته شد ،مقدار تابش پخش شده از سطح هر جسم نه تنها به درجۀ حرارت بلکه
به عوامل دیگر از جمله خواص ســطح آن بستهگﻰ دارد .به همین سبب ،دانشمندان فزیک
برای ساختن یک جسم سیاه به سراغ جسمﻰهستند که هر تابشﻰ را که از محیط اطرافش
دریافت مﻰکند ،از خود عبور نداده و به خود جذب نماید.
آیا مﻰدانید که در عمل به کدام جسم ،سیاه گفته مﻰتوانیم؟
برای پاســخ به این ســوال ،یک جسم میانخالﻰ مطابق شــکل( )5-3را در نظر بگیرید که
سوراخ کوچکﻰ روی آن ایجاد شده است .این سوراخ خاصیت جسم سیاه را داشته و مانند
یک جسم سیاه عمل مﻰکند؛ یعنﻰ سوراخ این جسم ،جسم سیاه است نه خود جسم.
تشعشــعاتﻰکه از اطراف جســم به سوراخ مﻰتابد ،به داخل خالیگاه جسم وارد شده و بعد از
انعکاس دوباره در داخل ســوراخ انرژی خود را از دســت مﻰدهد و در نتیجه بدون آنکه از
خالﻰگاه خارج شــود ،به طور کامل جذب مﻰشــود .به این ترتیب ،ضریب جذب این سوراخ
برای تمام طول موجهای وارده در داخل جســم ،مســاوی به یک اســت .از چنین سوراخﻰ
مﻰتوان به عنوان یک جسم سیاه استفاده کرد.
مقدار تابش پخش شــده از سطح یک جســم را به نام تابندهگﻰ (درخشندهگﻰ) مشخص و
معین مﻰکنند .تابندهگﻰ یک جســم در هر طول موج مســاوی اســت با مقدار انرژی امواج
 +که در واحد زمان از واحد سطح یک
الکترومقناطیســﻰ با طول موجهای بین و
جسم پخش مﻰشود.
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انرژییﻰ کــه به صورت تابش حرارتﻰ در واحد
 +از واحد
زمان بین طول موجهای تا
سطح یک جسم تشعشعکننده پخش مﻰشود،
تابندهگــﻰ طــول موج نــام دارد و آنرا به I
نشان مﻰدهیم.
شکل ()5-3

( Iشدت تشعشعﻰ است که توسط امواج پخش مﻰشود)
در شــکل ( ،)5-4تابندهگﻰ جســم ســیاه (  ) Iدر طول موجها با درجههای حرارت مختلف
اندازهگیری شده است.
ناحیۀ قابل دید
5000 K

ارقام تجربﻰ
تیوری پالنک
نظریۀ کالسیک

طول موج

شدت

) (
شدت

طول موج

)( m

شکل (،)5-4
چهار درجۀ حرارت مختلف نشان داده شده است.

طوریکه در شــکل دیده مﻰشــود؛ هرچه درجۀ حرارت جسم ســیاه بیشتر باشد ،به همان
اندازه طول موجهایﻰ که پخش مﻰشــوند ،کوتاهتر است ،و شدت تابش مجموعﻰ با افزایش
درجۀ حرارت ،بیشتر مﻰشود.
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فعالﻴت
در گروپهای مختلف ،روی هر یک از ســؤاالت ذیل بحث نمــوده و نظریات خویش را به همصنفانتان
گزارش دهید.
.1چرا در تابســتان پوشیدن لباسهایﻰ به رنگ روشــن و در زمستان لباسهایﻰ به رنگ تیره مناسبتر
است؟
 .2در دو گیالس مشابه هم ،در یکﻰ چای سیاه و در دیگری چای سبز با عین درجۀ حرارت ریختهایم،
به نظر شما کدام یک زودتر سرد مﻰشود؟چرا؟

 :5-1-4طﻴف اتمﻰ ()Atomic spectrum
یکﻰ دیگر از پدیدههایﻰ که با فزیک کالســیک قابل بیان نبود ،بررســﻰ طیف پخش شده از
اتمها بود که با انجام آزمایش توســط تعدادی از دانشمندان فزیک و کیمیا به بررسﻰ گرفته
شد.
نیوتــن بــرای اولین بار با عبــور نور آفتاب
از منشور ،طیف نور ســفید را تشکیل داد.
نیوتن نشــان داد که نور ســفید متشکل از
هفت رنگ مختلف اســت .طیف نور سفید
یک طیف پیوسته است که در شکل ()5-5
نشان داده شــده اســت .در درس قبلﻰ با
تابش حرارتﻰ آشــنا شدیم و دیدیم که این
تابش دارای طیف پیوســته اســت .حال به
بررسﻰ نوع دیگری از تابش مﻰپردازیم.

شکل ()5-5

دریــن نوع تابش از یک گروپ باریک و طویل شیشــهیﻰ کــه در داخل آن یک گاز رقیق و
بخار با فشــار کم از یک عنصر معین مانند جیوه ،ســودیم و یا نیون است ،استفاده مﻰشود.
دو الکترود به نامهای انود و کتود در دو طرف این چراغ قرار دارد که به ترتیب به قطبهای
مثبــت و منفﻰ یک بطری با ولتاژ باال وصل اســت .با قــرار دادن ولتاژ بلند بین الکترودهای
کتــود و انــود گروپ ،تخلیۀ الکتریکﻰ (برقﻰ) رخ مﻰدهــد و اتمهای گاز به ایونهای مثبت
تبدیل شــده و شــروع به پخش نور مﻰکنند .نوری که ازگروپ پخش مﻰشــود به رنگ آبﻰ
اســت .اگر این نور را از منشــور بگذرانیم و طیف آنرا تشکیل دهیم ،مﻰبینیم که این طیف
پیوسته نیست ،بلکه از چند خط رنگۀ جدا ازهم با طول موجهای معین تشکیل شده است.
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شکل ()5-6

به همین ترتیب اگر داخل گروپ به جای بخار جیوه ،بخار عنصر دیگری باشد ،بازهم طیف
حاصــل از آن بــه صورت خطهای رنگۀ جدا از هم دیده مﻰشــود .اما این خطها هم از نظر
تعداد و هم از نظر طول موج ،با خطهای طیف حاصل شده از گروپ جیوه تفاوت دارد .طیف
نور پخش شــده از بخار هر عنصر را طیف اتمــﻰآن عنصر مﻰنامند .پس گفته مﻰتوانیم که
طیف اتمﻰعناصر مختلف با هم متفاوت اند .طیف اتمﻰحاصل از نور پخش شده توسط بخار
هر عنصر را طیف نشری اتم همان عنصر هم مﻰنامند.
لولۀ حاوی گاز
ولتاژ باال
پرده
سوراخها

منشور
(الف)

شکل ()5-7
طیف پیوسته

خطهای تاریک

نور سفید منبع نور
بخار سودیم
منشور

(ب)

طیفهــای گروپ بخار جیــوه ،مقدار زیادی نور مادون قرمز پخــش مﻰکنند که این نور به
صحت انســان مﻀر است ،به همین جهت انسان نباید به طور مستقیم در معرض نور پخش
شده از گروپ جیوه قرار بگیرد.
در داخل گروپهای مهتابﻰ (فلورســینت) بخار جیوه قــرار دارد .اما دیوار این گروپها را با
پوشــش نازکﻰ از یک مادۀ سفیدرنگ مﻰپوشانند .این مادۀ سفیدرنگ باعث مﻰشود که اگر
نور مادون قرمز بر آن بتابد ،آن را جذب و نور سفید پخش مﻰکند.
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 :5-1-5طﻴف جﺬبﻰ ()Absorption spectrum
در ســال  1814میــالدی فرانهوفر( )Fraunhoferبا انجــام دادن تجارب دقیق ،خطهای
تاریکﻰ را در طیف آفتاب کشــف نمود .وی نشــان داد که اگر به طیف آفتاب به دقت دیده
شــود ،خطهای تاریکﻰ به نظر مﻰرسد ،به این معنﻰ که در این طیف بعﻀﻰ از طول موجها
وجود ندارد ،به جای آنها خطهای تاریک ســیاه دیده مﻰشود .اکنون مﻰدانیم که گازهای
عناصر موجود در جو آفتاب بعﻀﻰ از طول موجهای پخش شــده از آفتاب را جذب مﻰکنند
که نبود آنها به شکل خطهای تاریک در طیف آفتاب به نظر مﻰرسد.
به طیف نور ســفید که بعﻀﻰ از خطها یا طول موجهای آن جذب شــده باشد ،طیف جذبﻰ
گفته مﻰشود.
تجارب نشــان مﻰدهد که هرگاه نور ســفید از داخل یک عنصر معین عبور کند و طیف آن
تشکیل گردد ،در طیف آن خطهای تاریکﻰ ظاهر مﻰشود .یعنﻰ بعﻀﻰ از طول موجهای نور
سفید جذب شده ،و طیف حاصل از آن به شکل طیف خطﻰ به نظر مﻰرسد.
مطالعۀ طیفهای نشری و جذبﻰ عناصر مختلف نشان مﻰدهدکه:
 - 1در طیفهای نشری و جذبﻰ هر عنصر طول موجهایﻰ معین وجود دارد که از مشخصات
آن عنصر مﻰباشد .یعنﻰ طیف نشری و جذبﻰ دو عنصر با هم مشابه نمﻰباشند.
 - 2اتــم هــر عنصر طــول موجهایﻰ را از نور ســفید جذب مﻰکند ،که اگــر درجۀ حرارت
آن عنصــر باال برود و یا به طور دیگری برانگیخته شــود ،آنهــا را دوباره مﻰتاباند (منعکس
مﻰسازد) .در شکل ( )5-8طیف جذبﻰ و نشری اتم هایدروجن نشان داده شده است.
طیفهای اتمﻰهر عنصر خطها یا طول موج خاص خود را دارد و طیفهای نشری و جذبﻰ
هر عنصر مانند اثر انگشت افراد برای شناسایﻰ هر عنصر به کار مﻰرود.
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فعالﻴت
شــکلهای الف و ب در صفحۀ قبل ،طیف نشــری و جذبﻰ بخار اتمهای هایدروجن را نشــان مﻰدهد .با
توجه به این شکلها ،طیفهای جذبﻰ و نشری را مشخص نمایید.

تهیه و بررسﻰ طیفهای نشری و جذبﻰ را طیف نمایﻰ مﻰگویند .طیف نمایﻰ وسیلۀ خوبﻰ
برای شناسایﻰ عناصر است که در اواخر قرن نوزدهم سبب کشف چند عنصر ناشناخته شد.
ولــﻰ بــا وجود این کاربرد موفــق ،هنوز هم در مورد اینکه چرا هــر عنصر ،طیف مخصوص
خود را دارد ،در فزیک کالســیک پاســخﻰ وجود ندارد .بنابر نظریۀ کالســیک ،یک اتم در
صورتﻰ نور پخش مﻰکند که به شــکلﻰ مانند برخورد با ســایر اتمها و یا توسط میدانهای
برقﻰ ،به الکترونهای آن اتم انرژی داده شــود .این الکترونها به اثر به دســت آوردن انرژی
نوســان مﻰکنند و موجهای الکترو مقناطیســﻰ پخش مﻰکنند .و اگر نور به یک اتم بتابد،
نوســان میدان برقﻰ نور وارده باعث مﻰشــودکه الکترونها شروع به نوسان کرده و نور وارده
را جذب نمایند .بنابرین با توجه به نظریات کالســیکﻰ ،هر اتم مﻰتواند نوری را با هر طول
موجﻰ تابش دهد و یا جذب کند .در حالﻰکه تجربه نشــان مﻰدهد که در طیف تابشــﻰ و
جذبﻰ اتمها تنها در طول موجها ی معینﻰ مﻰتوانند پخش یا جذب شوند یا به عبارۀ دیگر،
الکترونهای هر اتم تنها با فریکونسﻰهای معین مﻰتوانند نوسان کنند.

 :5-2-1مودل اتمﻰتامسون
تامسون دانشمند انگلیسﻰ ،نخستین مودل ساختار اتمﻰرا پیشنهاد کرد .درین مودل ،اتم به
صورت توزیع یکنواختﻰ از کتله و چارج مثبت به شکل کروی در نظر گرفته شده است .در
این مودل الکترونها با چارجهای منفﻰ ،مانند (کشــمشها در داخل یک کیک کشمشﻰ)،
در سرتاســر مودل توزیع مﻰشوند .از این سبب این مودل را مودل کیک کشمشﻰ (Plum
الکترونها
 )pudding modelهم مﻰگویند.
تامســون بر اســاس مــودل کیک کشمشــﻰ ،بعﻀﻰ از
ویژهگﻰهــای اتمها مثل اندازۀ کتلــه ،تعداد الکترونها
و خنثــا بودن آنها را بیان نمــود .ولﻰ بعدا ً رادرفورد با
انجام آزمایشﻰ به این نتیجه رسید که چارجهای مثبت
اتــم باید در مرکز اتم متمرکز باشــد و به این اســاس،
مودل دیگری را برای ساختار اتم پیشنهاد نمود.
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شکل (،)5-9
چارجهای برقﻰ مثبت در داخل کره به شکل
یک نواخت توزیع شده است.

 :5-2-2مودل اتمﻰرا در فورد
رادرفورد شــاگرد تامسون در  1911با انجام تجارب به این نتیجه رسید که تمام چارجهای
مثبت یک اتم با حجم بســیار کوچک در هســته ،در مرکز اتم متمرکز مﻰباشد و الکترونها
با چارج منفﻰ ،اطراف این هستۀ مرکزی را در فاصلههای زیاد احاطه کرده اند ،یعنﻰ فﻀای
بین هســته و الکترونها خالﻰ است .مودل رادرفورد در بسیاری موارد با موفقیت همراه بود
ولﻰ به سؤاالتﻰ مانند :اتمها چگونه حرکت مﻰکنند؟ چه چیزی مانع مﻰشود که الکترونها
با چارج منفﻰ بر اثر قوۀ برقﻰ به طرف چارجهای مثبت هســته ســقوط نکنند؟ هسته از چه
چیزی ترکیب شده و چگونه مﻰتوان چارج آن را اندازه گرفت؟ پاسخگو نبود .به این ترتیب،
به فرضیههای دیگری ضرورت بود تا مودل اتمﻰ رادرفورد را کاملتر بســازد و به ســواالت
مطرح شده در مورد ساختمان اتم پاسخگو باشد ،که بعدها فزیکدان دنمارکﻰ ،بور (Niles
 ) 1885 1962 ( ،)Bohrدر ســال  1913مودل جدید اتم هایدروجن را بهحیث مودلﻰ که
مﻰتواند طیف اتمﻰرا تشریح نماید ،پیشنهاد کرد.

 :5-2-3نﻈرﻳﺔ ماکﺲ پﻼنک )Max planck (1858-1947
بر اســاس فزیک کالســیک ،هرگاه یک ذرۀ چارج دار ،حرکت شــتاب دار داشته باشد (مث ً
ال
حول وضع تعادل خود نوسان کند) ،یک موج الکترومقناطیس از آن منتشر مﻰشود.
همچنان مطابق فزیک کالسیک ،انرژی موج الکترومقناطیسﻰ یک کمیت پیوسته است .بنابر
نظریۀ ماکس پالنک ،مقدار انرژییﻰ که جســم به صورت موجهای الکترومقناطیسﻰ منتشر
مﻰکند ،همواره مﻀرب تامﻰاز یک مقدار ثابتﻰ اســت که این مقدار ثابت با به فریکونســﻰ
موج الکترومقناطیسﻰ بستهگﻰ دارد .مطابق این نظریه ،انرژی یک موج الکترومقناطیسﻰ با
فریکونسﻰ برابر است باE = nh .........(I ) :
در این رابطه  nعدد تام مثبت اســت و ضریب  hمقدار ثابتﻰ اســت که به نام ثابت پالنک
یــاد مﻰشــود .این ثابت توســط ماکس پالنــک از نتیجۀ تطبیق محاســبه بــا منحنﻰهای
تجربﻰ مربوط به تابش جســم ســیاه به دســت آمد که مقدار پذیرفته شدۀ این عدد برابر به
 h = 6.63.10 34 Jsاست.
 hکوانتم انرژی نور منتشــر شده با فریکونسﻰ است که به آن فوتون هم مﻰگویند و n
تعداد کوانتمها را مشخص مﻰسازد که به نام عدد کوانتمﻰیاد مﻰشود.
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در رابطۀ ( )1اگر ثابت پالنک را برحسب (ژول ثانیه) قرار دهیم ،انرژی برحسب ژول به دست
مﻰآید .ولﻰ در بحث اجزای ساختمان اتوم از ژول منحیث واحد استفاده نمﻰشود ،زیرا ژول
یک واحد بزرگ اســت و اســتفاده از آن مناسب نیست ،و به طور معمول از واحد دیگری به
نام الکترون ولت ) (evاستفاده مﻰشود .بنابر تعریف یک  evبرابر با تغییر مقدار انرژی یک
الکترون تحت ولتاژ یک ولت است .در حالﻰکه یک ژول ( )1Jبرابر است با مقدار انرژی چارج
برقﻰ برابر به یک کولمب ( )1Cتحت ولتاژ ( )1Vیک ولت است.
J

19

c ×1v = 1 60 ×10

19

1ev = 1 60 ×10

مﺜال :فریکونســﻰ موجهــای رادیویﻰ از مرتبۀ  1 MH Zتا  100MH Zاســت .میدان تحول
انرژی فوتونهای وابســته به این موجها را حســاب کنید .برای فریکونســﻰ
1 = 1MH Z
داریم:
J = 4.125 ×10 9 e

28

Js)(106 s 1 ) = 6.6 ×10

و برای فریکونسﻰ = 100 MH Z

J

26

2

34

= (6.63 ×10

1

E1 = h

داریم که:

Js )(100 ×10 6 s 1 ) = 6.6 ×10

34

= (6.63 ×10

2

E2 = h

با تعویض قیمت اخیر از جنس  evداریمE2 = 4 ×10 ev :
7

بنابراین محدودۀ میدان تحول انرژی فوتونهای وابسته به موجهای رادیویﻰ از 4 ×10 9 ev

تا  4 ×10 7 evاست.

 :5-3اﺛر فوتو الکترﻳک
در ســال  1887میالدیهانریﭻ هرتز  Heinrich Hertzدانشمند آلمانﻰ مشاهده کرد که
وقتﻰ نوری با طول موج بســیار کوتاه؛ مانند :نور بنفش ،به کالهک فلزی الکتروســکوپ که
دارای چارج منفﻰ مﻰباشد بتابد ،باعث تخلیۀ الکتروسکوپ مﻰشود.
تجربۀ دیگر نشان داد که این تخلیۀ الکتریکﻰ (برقﻰ) به دلیل جدا شدن الکترونها از سطح
کالهک فلزی الکتروســکوپ (برقنما) رخ داده است .این پدیده ،یعنﻰ جدا کردن الکترونها
از سطح یک فلز توسط تابانیدن نور بر آن را پدیدۀ فوتوالکتریک ،و الکترونهای منتشر شده
از ســطح فلز را فوتو الکترون مﻰنامند .برای بررســﻰ پدیدۀ فوتو الکتریک دســتگاهﻰ مانند
شکل ( )5-10را در نظر مﻰگیریم.

117

منبع نور یک رنگ

در ایــن دســتگاه دو الکترود فلــزی  Aو  Bدر یک
محفظۀ خالء قرار دارند و از بیرون به یک منبع ولتاژ
الکترود
B
 Aالکترود
قابل تنظیم وصل شــده اند .الکترود  Aدر مقابل یک
منبع نور مونوکروماتیــک یا یک رنگ که دارای یک
الکترونهای جدا شده از سطح A
طول موج و یا یک فریکونسﻰ است ،قرار دارد .شکل
امپر متر
( )5-10نشــان مﻰدهد که اگر نــوری به طور عادی
ولت متر
بــر الکترود  Aبتابد ،هر قدر که ولتاژ باال هم باشــد،
جریانﻰ در مدار دیده نمﻰشــود؛ ولﻰ هرگاه نوری با
منبع تغییر دهندۀ ولتاژ
شکل ()5-10
فریکونسﻰ مناسب به الکترود  Aبتابد ،جریان درمدار
برقرار مﻰشود.
وجــود این جریان را مﻰتوانیم به این ترتیب تفســیر کنیم که تابیدن نور باعث جدا شــدن
فوتوالکترونها از سطح الکترود  Aو منتشر شدن آنها شده است .اگر این الکترونها انرژی
اهتزازی کافﻰ داشــته باشــند ،به الکترود  Bمﻰرسند و جریان برقرار مﻰشود .با تغییر دادن
ولتاژ  vمﻰتوانیم منحنﻰ تغییرات جریان  Iرا برحسب  vبه دست آوریم.
در شــکل ( )5-11منحنﻰ تغییرات جریان برحســب ولتاژ برای دو مقدار مختلف شدت نور
وارد شده بر الکترود Aنشان داده شده است .فریکونسﻰ نور وارد شده در هردو حالت یکسان
است .مقدار مثبت  vمربوط به شرایطﻰ است که الکترود  Bبه قسمت اخیر مثبت منبع ولتاژ
وصل است .همان طوریکه منحنﻰ الف نشان مﻰدهد ،برای مقدارهای مثبت  vبا زیاد شدن
ولتاژ  ،vاول جریان زیاد مﻰشــود و بعد از آن ،به یک مقدار ثابت مﻰرســد ،که دیگر با زیاد
شدن ولتاژ  vاثری برمقدار آن وارد نمﻰشود ،شکل(الف .)5-11،این موضوع را مﻰتوانیم به
این صورت توضیح دهیم که ولتاژ  vمثبت باعث مﻰشود که فوتوالکترونها به سمت الکترود
 Bکشــیده شوند و با زیاد شدن ولتاژ  vتعداد بیشتری از فوتو الکترونها به سمت  Bکشیده
مﻰشــوند و جریان زیاد مﻰشــود؛ ولﻰ زمانکه ولتاژ  vبه حدی برســد که الکترود  Bبتواند
تمام فوتوالکترونها را جمع کند ،دیگر با زیاد شدن ولتاژ  vجریان باال نمﻰرود .نکتۀ جالب
و قابل توجه دیگری که در این منحنﻰ دیده مﻰشــود این اســت که بر مقدارهای منفﻰ v
(وقتﻰکه الکترود  Bبه قسمت اخیر منفﻰ منبع ولتاژ وصل شده است) ،جهت جریان تغییر
نمﻰخورد و با کم شدن ولتاژ  ،vجریان مثبت کاهش مﻰیابد ،تا این که در مقابل یک ولتاژ
 oکه ولتاژ متوقف کننده نامیده مﻰشــود ،جریان صفر مﻰشود و برای مقدارهای کمتر
از  oجریان همچنان صفر مﻰماند.
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بــرای بیان این وضعیت مﻰتوانیم بگوییم که برای مقدارهای منفﻰ  ،vالکترود  Aکه اکنون
به قسمت اخیر مثبت وصل است ،فوتو الکترونها را به سوی خود مﻰکشد ،و انرژی اهتزازی
آنهــا را کــم مﻰنماید و در نتیجه تعداد کمتری از آنها مﻰتوانند به  Bبرســند و در ولتاژ
 v0هیﭻ فوتو الکترونﻰ به  Bنمﻰرسد.
جریان I
منحنــﻰ (ب) مربوط بــه تجربهیﻰ اســت که در آن
شــدت نــور وارده را نصف کردهایم؛ ولــﻰ نور همان
v0
مقدار فریکونســﻰ را دارد .همــان گونه که از منحنﻰ
(ب)
پیداســت ،مقدار  v0برای هر دو منحنﻰ یکﻰ است،
به این معنﻰ که مقدار ولتاژ متوقف کننده به شــدت
ولتاژ ov
شکل (+ )5-11
شعاع وارده بستهگﻰ ندارد.
هرگاه در دستگاه شکل (الف) جنس الکترود فلزی  Aرا تغییر دهیم ،باز هم همین نتایج را
به دست مﻰآوریم؛ ولﻰ در این حالت نیز مقدار ولتاژ متوقف کننده تغییر مﻰکند .به عبارت
دیگر ،مقدار ولتاژ متوقف کننده به جنس الکترود فلزی  Aبستهگﻰ دارد.
رابــرت میلیــکان ()1886-1953م  Robert Millikanبا تجربههــای دقیقﻰ که در طول 10
ســال انجام داد ،مقدار ولتاژ متوقف کننده را برای فلزهای متفاوت و برای فریکونســﻰهای
متفاوت شــعاع نور وارده اندازه گرفت .در شــکل ( )5-12منحنﻰ با تغییرات ولتاژ متوقف
کننده برحسب فریکونسﻰ شعاع نور وارده ،برای چند فلز مختلف نشان داده شده است .این
منحنﻰها نشــان مﻰدهد که هر قدر فریکونســﻰ شعاع وارده بر الکترود  Aکمتر باشد ،ولتاژ
قطعکننده نیز کمتر خواهد بود .مقدارهای ولتاژ قطع کننده برای هر فلز روی خط مستقیم
قرار دارد .طوریکه در شــکل مﻰبینید ،هر خط محور فریکونسﻰ را در فریکونسﻰ معین که
آنرا به  oنشان مﻰدهیم قطع مﻰکند .تجربه نشان مﻰدهد که اگر فریکونسﻰ شعاع وارده
بر الکترود فلزی  Aاز  oمربوط به آن فلز کمتر باشد ،پدیدۀ فوتو الکتریک رخ نمﻰدهد ،از
) V (V
این رو  oرا فریکونسﻰ قطع مﻰنامند.
(اﻟﻒ)

0

3
شکل ()5-12

2
1

) (1015 Hz
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vo
1.5

1.0

0.5

0

 :5-4مودل اتومﻰبور (Niels Bohr )1885-1962
در پﻰ پیشــنهاد رادرفورد مبنﻰ بر اینکه کتله و چارج مثبت اتم در ناحیۀ بســیار کوچکﻰ
در مرکز اتم متمرکز اســت ،بور فزیکدان دنمارکﻰ در سال  1913پیشنهاد کرد که اتوم در
واقعیت مانند یک مودل منظومۀ شمسﻰ است .در مدارهای آن الکترونها مانند سیاراتﻰ که
گرد آفتاب حرکت مﻰکنند ،به دور هسته مﻰچرخند.
با توجه به نظریۀ بور ،حادثۀ از هم ریختن اتوم تحت تأثیر جاذبۀ الکتروستاتیکﻰ کولنﻰ بین
هســته و الکترونها به همان دلیل صورت نمﻰگیرد که منظومۀ شمســﻰ به اثر جاذبۀ (قوۀ
جاذبۀ میخانیکﻰ) بین سیارات و آفتاب وجود دارد ،فرو نمﻰریزد.
بور ،برای حل مشــکل ناپایداری مودل نمونهیﻰ اتومﻰ رادرفورد ،و با توجه به طیف گسستۀ
تشعشــعات تابیده شــده از اتومها و رابطۀ تجربﻰ ریدبرکیت بالمر()Balmer- Brackett
برای طیف اتم هایدروجن ،و با الهام گرفتن از نظریههای کوانتومﻰپالنک و انشتاین ،نمونهیﻰ
را بــرای اتــوم هایدروجن که یک الکترون دارد ،ارایه کرد .در این نظریه ،بور پیشــنهاد کرد
که باید قانونهای میخانیکﻰ و الکترومقناطیســﻰ کالســیک ،در مقیاسهای اتومﻰهمراه با
فرضیهها در نظر گرفته شــوند و این فرضیهها را مﻰتوان به طور ســاده در چهار اصل ذیل
بیان کرد:
 -1الکترونها تنها روی مدارهای دایرهیﻰ با شعاعهای معین حرکت مﻰکنند.
این مدارها ،مدارهای ثابت ( )stationary orbitsنامیده مﻰشــود .در شکل ( )5-13حرکت
الکترون با کتلۀ  mو چارج  eروی یک مدار دایروی به شعاع  rبه دور مرکز (هسته) با چارج
 + eنشان داده شده است.
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قوۀ جذب به مرکز در این حرکت ،عبارت از جذب الکتریکﻰ (برقﻰ) بین الکترون و هســته
ke2
است که برابر است با
r2

و در آن قیمت  kچنین است( k = 8.99.109 Nm 2 / c 2 :ثابت کولمب)
شــتاب فرار از مرکز در حرکت الکترون نظر به حرکت دایروی برابر است با

v2
r

که در آن v

سرعت الکترون روی مسیر دایروی است و در نتیجه با استفاده از قانون نیوتن داریم که:
e

قوۀ فرار از مرکز= قوۀ جذب به مرکز

a

ke 2 mv 2
یعنﻰ..............(1) :
=
r2
r
شکل ()5-13

r

v

p+

مﻰتوان نشان داد که انرژی پوتانسیلﻰ (جذب به مرکز) الکترون در ساحۀ برقﻰ هسته برابر
2
2
1 2
به  U = ke2 × r = keو انرژی حرکﻰ (فرار از مرکز) آن مساوی به mv
2
r
r

است.

در نتیجه انرژی مجموعﻰ (انرژی پوتانسیل  +انرژی حرکﻰ) الکترون در این مدار برابر است
با:

ke 2
r

1
E = k E + U = mv 2
2

اطراف رابطۀ ( )1را ضرب  rمﻰکنیم و در نتیجه:
2

و یا:

ke 2 r
mv 2 r
=
(
)
) (
r2 2
r 2

1
ke 2
2
= mv
2
2r

بنابریــن قیمت مطلقۀ انرژی حرکﻰ الکترون روی یک مدار ثابت با شــعاع  rبرابر اســت با:
ke 2
=E
2r
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 -2در اتــم بعﻀــﻰ حالتهای خــاص حرکتﻰ به نام حالتهای ثابت وجــود دارد که در این
حالتها ،دیگر طبق معمول (اصول فزیک کالسیک) ،الکترون امواج الکترومقناطیسﻰ پخش
نمﻰکند ،در این وضعیت مﻰگوییم که الکترون در یک حالت ثابت اســت .با توجه به فزیک
کالســیک ،یک چارج برقﻰ شــتابدار ،مانند الکترونﻰ که به دور هســته مﻰچرخد ،باید به
طور پیوســته انرژی الکترومقناطیســﻰ بتاباند ،که با تابیدن این انرژی ،انرژی مجموعﻰ این
الکترون کم مﻰشود و الکترون در یک حرکت مارپیچﻰ به سوی هسته حرکت مﻰکند و در
اتوم فرو مﻰریزد.
 -3شــعاع مدارهای ثابت ،مقدارهای مشخص گسســتهیﻰ مﻰتوانند داشته باشند .اگر شعاع
اولیــن مــدار را برابر به  a0بگیریم ،شــعاعهای مجاز ممکنۀ مدارها از رابطۀ ذیل به دســت
مﻰآید.
n = 1, 2, 3 ......

rn = a° n 2

که در آن  nیک عدد صحیح است.
عالوه بر این ،بور کوچکترین شــعاع مدار یعنﻰ  a°را در اتم هایدروجن که آنرا شــعاع اتم
h2
بور نیز مﻰنامند ،به اندازۀ
4 2 mke 2

=  ، a°که در آن  hثابت پالنک k ،ثابت کولمبe ،

چارج الکترون و  mکتلۀ الکترون است ،به دست آورد که تحلیل آن را در صنوف تحصیالت

عالﻰ خواهید خواند.
 -4بــور همچنین فرض کرد که اگرچه الکتــرون ثابتﻰ که در یک حالت ثابت خاص ،دارای
انرژی  En1مﻰباشد ،نمﻰتابد ،اما مﻰتواند با رفتن به سطح (سویۀ) انرژی پایینتر  En2بتابد.
در این سویۀ پایینتر ،انرژی الکترون کمتر از انرژی سویۀ اولﻰ آن است ،یعنﻰ En2 < En1
که این اختالف انرژی به صورت کوانتم یا فوتون نوری ظاهر مﻰشود که مقدار این اختالف
انرژی بین سویهها برابر است به:
= En1 En2

h
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 :5-5شعاع اﻳکﺲ X
در  8نوامبر ســال  ،1895روینتگن ( )Wilhelm Conrad Roentgenســاینسدان جرمنﻰ
مانند دیگر فزیکدانان جهان ،مصروف تجربه با شــعاعهای کتود بود که تازه شــناخته شده
بودند .او در تجربۀ خود المپ (گروپ) گالبﻰشــکل شیشــهیﻰ را با قطعههای مقوای ســیاه
پوشــانیده و اتاق را تاریک کرده بود ،تا اندازۀ (درجۀ) کدری پوشــش کاغذ سیاه را امتحان
کنــد .ناگهان در حدود یک یارد ) (91.44cmدورتر از المــپ ،نور ضعیفﻰ را دید که به روی
دســتگاه کوچکﻰ چشــمک مﻰزند .روینتگن در حالﻰ که فوقالعاده هیجانزده شــده بود،
گوگردی را روشن کرد و با شگفتﻰ بسیار کشف کرد که منبع نور مرموز همان توتۀ کوچک
باریم پالتینو سیانید است که بر روی دستگاه افتاده است.
باریم پالتینو ســیانید از جملۀ مواد کیمیاوی معدنﻰ اســت که خاصیت فلوریســینتﻰ دارد
(یعنﻰ هرگاه با نور بنفش روشن شود ،نور مرﺋﻰ از آن منتشر مﻰگردد).
ولــﻰ در تجربــۀ روینتگن هیﭻ نوع منبع نور ،نه نور ماورای بنفش و نه شــعاعهای کتود که
مﻰتوانســتند سبب خاصیت فلوریسینتﻰ باشند ،وجود نداشت .از این جهت روینتگن نتیجه
گرفت که این خاصیت فلوریســینتﻰ مربوط به شــعاع جدیدی است نامعلوم و ناشناخته که
آنرا شعاع  Xنامید .روینتگن نشان داد که شعاع  Xاز محل تولید به خط مستقیم منتشر
مﻰشــود و لوحۀ عکاسﻰ را نیز ســیاه مﻰکند .او به تفصیل ،قدرت نفوذ شعاع  Xرا در مواد
مختلــف ارایــه کرد .او گفت که قدرت نفوذ این شــعاع در مواد ســبک مانند کاغذ ،چوب و
گوشــت بیشــتر از مواد متراکم مانند پالتین ،سرب و استخوان است .او عکس استخوانهای
دســت را توســط شــعاع  xگرفت .روینتگن گفت که شعاع  Xبه وســیلۀ ساحۀ مقناطیسﻰ
منحرف نمﻰشود .و همچنان نشان داد که هیﭻ نوع عمل انعکاس ،انکسار و یا اثرهای تداخل
و تفرق از شعاع مذکور دیده نمﻰشود.
مورد اســتفادۀ شــعاع  ،Xزیادتر در طبابت بود ،چنانکه که ششماه بعد از کشف روینتگن
در یکﻰ از شــفاخانههای (وین) در عملیاتهای جراحﻰ از این شــعاع اســتفاده شد و بعدها
ساحۀ مورد استفادۀ این شعاع در طبابت وسیعتر شد و به ویژه با تشخیص بعﻀﻰ از امراض
و درمان انواع ســرطان توســط این شــعاع انقالب بزرگﻰ در طبابت به وجود آمد .همچنان
شــعاع  Xدر شاخههای دیگر علوم فزیکﻰ و زیست شناسﻰ مورد استفادۀ وسیع قرار گرفت،
چنانچه دربارۀ تحقیق و تشــخیص نواقص در کیفیت مواد ســاختمانﻰ ،مهندسﻰ ،بررسﻰ
نقاشﻰها و مجسمههای قدیمﻰبه پیمانۀ و سیعﻰ استفاده مﻰشد.
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 :5-6-1فرضﻴﺔ )تﻴورى( کوانتم
گســترش فزیک اتومﻰو هسته بر مبنای دو پیشــرفت بزرگ در اندیشههای فزیکﻰ صورت
گرفت .برای پیگیری توســعۀ بیشتر این تیوری و رسیدن به تیوری میخانیک کوانتمﻰ ،الزم
است بعﻀﻰ از نتایج تیوری نسبیت را بدانیم.
در ســال  1905البرت انشتاین نخســتین بخش از نظریۀ معروف نسبیتش را عرضه کرد .او
به بررســﻰ پیامدهای دو نکتۀ تجربﻰ بسیار پیچیده پرداخته بود و تجارب گستردهیﻰ تا آن
زمان انجام داده بود و به دو نتیجۀ ذیل رسید:
 -1با اندازهگیریهای دقیق نشــان داد که مقدار ســرعت نور در خالء مستقل از چگونهگﻰ
حالت منبع نور ،برابر به  c = 2, 998 ×108 m / sاست.
 -2ســرعتها را فقط نســبت به جســم یا عالمۀ معینﻰ مﻰتوان اندازهگیــری کرد .ما فقط
مﻰتوانیم چیزی را نسبت به چیز دیگر ،در حال سکون بدانیم ،یعنﻰ گفتن اینکه جسمﻰدر
حال سکون است ،هیﭻ معنایﻰ ندارد.
انشــتاین متوجه شد که این دو نکته مﻰتوانند متﻀمن پیامدهای سادۀ حیرانکننده باشند.
او با فرض درست بودن دو نکتهیﻰ که در باال ذکر شد ،به نتایج ذیل رسید:
اول :هیﭻ نوع جسم یا انرژی را نمﻰتوان با سرعت باالتر از سرعت نور در خالء ( )cبه حرکت
آورد.
دوم :کتلۀ هر جسمﻰهمراه با زیاد شدن سرعت آن زیاد مﻰشود.
سـوم :فرض کنید که یک وســیلۀ اندازهگیری زمان (هر نوع ساعت) با سرعت زیاد از مقابل
شــخص در حرکت است .اندازهگیری این شخص نشان خواهد داد که زمان تک تک ساعت
در مقایســه با زمان تک تک آن ساعتﻰ که نســبت به شخص در حال سکون است ،کند تر
مﻰشود.
چﻬارم :فرض کنید که جسمﻰبا سرعت زیاد از مقابل شخصﻰ در حرکت است .اندازهگیری
این شخص ،طول جسم را در امتداد حرکت ،کوتاهتر نشان خواهد داد.
از میان نتایج باال سه نتیجۀ اولﻰ برای ما در اینجا از اهمیت بیشتری برخورددارند.
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بهطور مثال از نتیجۀ اول گفته مﻰتوانیم :هنگامﻰکه الکترونها را با سرعتهای زیاد شتاب
بدهیم ،رفتارشان دیگر حالت عادی ندارد ،به خصوص وقتﻰ که سرعت  vبه سرعت نور ()c
نزدیک مﻰشــود ،در این حالت حرکت آنها تابع معادالت معمولﻰ حرکت نمﻰباشــد .ما هر
قدر که کوشش کنیم ،نمﻰتوانیم یک الکترون را به قدری شتاب بدهیم که سرعتش به  cو
یا باالتر از آن برسد .در واقع ،سرعت هیﭻ جسم یا ذرهیﻰ را نمﻰتوان به سرعت مسیر اشعۀ
نور در خالء رساند .صحت نتیجۀ اول را مﻰتوان در نتیجۀ دوم جستجو کرد .در سرعتهای
خیلﻰ باال ،کتلۀ جســم همرا با ســرعتش زیاد مﻰشود .این خاصیت را در حرکت الکترونها
مﻰتوان نشــان داد .برای این منظور الکترونها را با ســرعت معلوم وارد ســاحۀ مقناطیسﻰ
مﻰکنیــم .مﻰدانیم در ایــن حالت نیز الکترونها در مســیر دایروی بــه حرکت خود ادامه
مﻰدهند و باید قوههای جذب به مرکز (  ) mvبا قوۀ ســاحۀ مقناطیســﻰ ) q VB ( ،با هم در
r
تعادل قرار بگیرند تا الکترونها بتوانند به حرکت مستقیمشان ادامه دهند.
2

بنابرین ،از مساوی بودن این دو قوه داریم:
mv 2
= qVB
r

 Bخارج از صفحه

از این رابطه قیمت  mچنین حاصل مﻰشود:
qBr
V

r

=m
شکل ()5-14

v

چون کتلۀ الکترون قابل محاســبه اســت .در واقع این مومنتم الکترون است که مﻰتواند به
طور مســتقیم اندازه شود .مقدار مومنتم در اینجا  mv = qBrاست ،که در آن کمیتهای
 Bو  rبــا انجــام دادن تجربه در البراتوار تعیین مﻰشــوند .چون در عمــل  mرا اندازهگیری
نمﻰکنیم ،از آن به عنوان »کتلۀ ظاهری« یاد مﻰکنند.
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نتایج اندازهگیری  mبه صورت تابعﻰ از ســرعت در شــکل ( ) 5-15نشــان داد شده است.
کتلۀ ذره را در حالتﻰ که ســاکن است (با ســرعت صفر)» ،کتلۀ سکون ذره« مﻰنامند و آن
را به  m°نشــان مﻰدهند .چنانچه در شــکل مﻰبینیم ،کتلۀ الکترون در سرعتهای پایین
نزدیک به  m°اســت .اما وقتﻰ که  vبه  cنزدیک مﻰشود ،کتلۀ ذره به سرعت زیاد مﻰگردد.
انشتاین پیشبینﻰ کرد که وقتﻰ  vخیلﻰ به  cنزدیک مﻰشود ،کتلۀ ذره به سمت بﻰنهایت
 . vاین ادعا تا اکنون با به دست آوردن مقادیر بیشتر از هزاران

تقرب مﻰکند،
c, m
m
از طریق تجارب تأیید شــده است .ما بر این باوریم که تمام اجسام
مرتبه برای نســبت
m°
تابع همین خاصیت هستند ،یعنﻰ با نزدیک شدن سرعت هر جسمﻰبه سرعت نور در خالء،
کتلۀ ظاهری آن به طور نا محدود زیاد مﻰشود.
کتله()m
m = 4m0
m = 3m0
m = 2m0

شکل ()5-15

m = m0

سرعت نور ()c

1.0 c

0.5c

0

انشــتاین نشــان داد کــه کتلۀ جســم ( )mدر هنگام حرکت از رابطۀ ذیل حســاب شــده
m°
مﻰتواند:
=m
v
1 ( )2
c

در این فورمول v ،سرعت الکترون نسبت به ناظر c ،سرعت نور در خالء  m°کتلۀ سکون و m
کتلۀ اندازهگیریشدۀ الکترون در وقت حرکت به وسیلۀ ناظر است .قابل یاد آوریست ،وقتﻰ
 v = 0است ،کتلۀ جسم برابر به کتلۀ جسم در حالت سکون آن یعنﻰ  m = m°مﻰشود ،اما
هنگامﻰکه قیمت  vبه  cنزدیک مﻰشــود (  ،) v = cمخرج معادلۀ باال به صفر نزدیک گردیده
و کتلۀ  mبه طرف الیتناهﻰ مﻰرود ،یعنﻰ

 . mمنحنﻰ شکل گراف تغییرات معادلۀ
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مذکور را نشــان مﻰدهد .فورمول تغییر کتله با سرعت نه تنها برای الکترونها و دیگر ذرات
اتومﻰ ،بلکه برای همۀ اجسام متحرک معتبر است .ولﻰ چون سرعت اجسام بزرگتر از قبیل
اجســامﻰکه در زندهگﻰ روزانه با آنها ســروکار داریم ،معموالً در مقایســه با سرعت نور به
2
v
قدری کم اســت که مقدار بســیار کوچک مﻰشــود .در این صورت مقدار  v 2فوقالعاده

c

c

کوچــک تر گردیده و در نتیجه مقادیر  mو  m°به قدری به هم نزدیک مﻰشــوند که دربارۀ
تفــاوت آنها چیزی نمﻰتوانیم بگوییــم .به عبارۀ دیگر ،افزایش نســبتﻰ کتله را به صورت
عملﻰ تنها در مورد ذراتﻰ مﻰتوان تشخیص داد که اندازۀ ابعاد اتومﻰ کوچکتر از آن دارند
و مﻰتوانند ســرعت کوچکتر از  cپیدا کنند .مواردی که تا به اینجا مورد بحث قرار گرفته
شد ،اهمیت تاریخﻰ دارند ،زیرا سرانجام فزیکدانان را به درست بودن تیوری نسبیت متقاعد
کرد .تجاربﻰ که در سالهای اخیر به عمل آمده اند ،شواهد برجستهتری برای نارسایﻰ فزیک
نیوتنﻰ در مورد ذراتﻰ که سرعت بسیار زیاد دارند ،فراهم آورده است .به الکترونها مﻰتوان
انرژیهای بســیار زیاد داد .این کار با شــتاب دادن به الکترونها به وسیلۀ یک ولتاژ قوی در
خالء صورت مﻰگیرد .چون چارج الکترون  qeمعلوم اســت ،زیاد شدن انرژی (  ) q° vمعلوم
و کتلۀ ســکون (  ) m°الکترون نیز معلوم اســت .و ســرعت  vرا با تعیین نمودن مدت زمان،
و مســیر الکترون را در یک فاصلۀ معین مﻰتوان اندازهگیری کرد .بنابراین ،مقایســۀ مقادیر

انرژی حاصل (  ) qe vبا رابطۀ انرژی حرکﻰ در میخانیک کالسیک )  ( 1 mv 2ممکن مﻰشود.
2

با تجارب معلوم شده است که وقتﻰ الکترونها سرعتهای کوچکﻰ در مقایسه با سرعت نور
دارند ،این رابطه برقرار است:
1
mv 2 = qe v
2

باید گفت ،زمانﻰکه از فوتو الکتریک سخن مﻰزنیم ،رابطۀ فوق را بهکار مﻰبریم.
تا این جا دانستیم که الکترونها در واقع سرعتهای کوچکﻰ دارند m ،و  m°در آنها تقریباً

برابر هســتند اما وقتﻰ که سرعت الکترونها زیاد مﻰشود ،نسبت  vدیگر یک کسر کوچک

نیست و کمیت )  ( 1 mv 2متناسب با  q°vزیاد نمﻰشود.
2
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c

این ناسازگاری با زیاد شدن  qe vبه سبب تغییرات در  m°زیاد مﻰشود .البته زیاد شدن انرژی
حرکﻰ هنوز هم برابر با مقدار کار انجام شده به وسیلۀ ساحۀ برقﻰ  qe vاست .ولﻰ چون کتله
دیگر همان  m°نیست ،بنابراین انرژی حرکﻰ را نمﻰتوان با )  ( 1 mv 2اندازهگیری کرد.
2
مقــدار  v 2به جای آنکه پیوســته با انرژی ذخیروی زیاد شــود ،تا حــد معینﻰ به  c 2نزدیک
مﻰشود .بیان زیاد شدن کتله با سرعت ،بسته به این است که چگونه زیادت انرژی حرکﻰ با
زیاد شدن کتله همراه است .هرگاه انرژی حرکﻰ اندازهگیری شود و در یک نظام عطالتﻰ K E

باشــد ،افزایش کتلۀ ) ( mاندازهگیری شــده در آن نظام متناسب با  K Eخواهد بود ،یعنﻰ:
KE

 . mولﻰ مقدار بســیار زیادی انرژی حرکﻰ الزم اســت تا افزایش قابل اندازهگیری

درکتله حاصل شــود .ثابت تناســب بسیار کوچک در واقع به انشتاین نشان داد که این ثابت
KE
1
)  ( 2اســت که در آن  cسرعت نور در خالء است ،یعنﻰ2 :
c
c
KE
برای یک جسم ،برابر با مجموع کتلۀ سکون )  (m°و  2خواهد بود ،یعنﻰ:
c

=  ، mپس کتلۀ کل ()m
KE
c2

m = m° +

به اســاس این پیشنهاد انشــتاین ،معادل با انرژی حرکﻰ ،فقط یک حالت خاص است ،و بنا
به نظر او ،به طور کلﻰ یک رابطۀ تساوی دقیق میان کتله و انرژی وجود دارد .پس مﻰتوان
انتظار داشت که مقدار کتلۀ سکون  m°نیز باید با یک مقدار مساوی یا برابر با انرژی سکون

E°
)  ( E°مطابقت داشــته باشــد .به طوریکه
c2
 . m = E° / c 2 + K E / c 2اگر انرژی  Eرا برای انرژی کل یک جسم  E = E° + K Eبه کار

=  ، m°پس رابطۀ قبلﻰ را مﻰتوان نوشــت:

گیریم ،با تعویض قیمتها در رابطۀ فوق مﻰتوانیم بنویسیم . m = E / c 2 :رابطۀ اخیر ،دقیق
همان نتیجهگیری انشتاین در سال  1905بود که به اساس آن ،کتلۀ یک جسم در حقیقت
اندازهیﻰ از محتوای انرژی آن است .این رابطه را به صورت آشنا تری که احتماالً مشهورترین
معادلۀ فزیک است ،چنین مﻰنویسند. E = mc 2 :
از توضیح معادلههای اخیر به این اندیشه مﻰرسیم که :کتله و انرژی تعبیرهای متفاوتﻰ برای
یک مشــخصۀ سیستم هستند .مناسب نیست بگوییم کتله به انرژی یا انرژی به کتله تبدیل
مﻰشود .بلکه مﻰگوییم جسمﻰبا کتلۀ اندازهگیری شدۀ  ،mانرژییﻰ برابر  E = mc 2دارد.
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مفاهیم ضمنﻰ این تســاوی یا برابری کتله و انرژی بسیار هیجانانگیز است .نخست آنکه دو
قانون بزرگ تحفﻆ (بقا) ،دو بیان مترادف یک قانون واحد مﻰشوند .در هر سیستمﻰکه کتلۀ
کل آن تحفﻆ دارد ،انرژی کلﻰ نیز بقا خواهد داشت ،ثانیاً این فکر مطرح مﻰشود که ممکن
این مقدار از انرژی ســکون به شــکلهای دیگری از انرژی تبدیل شود .چون مقایسۀ تساوی
انرژی با کتله بســیار زیاد است .پس کاهش بســیار کمﻰدر کتلۀ سکون با آزاد شدن مقدار
عظیم انرژی ،به طور مثال انرژی جنبشﻰ یا تابش الکترومقناطیسﻰ خواهد بود.

 :5-6-2طبﻴعت دوگانﺔ نور
مﻰخواهیــم یکﻰ از رابطههای کتله و انرژی را دربارۀ کوانتمهای نور و تأثیر متقابل آنها بر
اتومهــا از نــگاه نظری مورد بحث قرار دهیم ،که این بحث ما از اثر فوتو الکتریکها بر مودل
بور متفاوت اســت .از بررســﻰ اثر فوتو الکتریک دانستیم که یک کوانتم نور دارای انرژی hf

اســت که در آن  hثابت پالنگ و  fفریکونیســﻰ نور است .این مفهوم در مورد شعاعهای x
نیز بهکار مﻰرود .مﻰدانیم که شعاعهای  xمانند اشعۀ نور مرﺋﻰ تابشهای الکترومقناطیسﻰ
هستند .اما فریکونسﻰ آنها از فریکونسﻰ نور مرﺋﻰ زیادتر است .با این هم ،اثر فوتو الکتریک
چیــزی دربارۀ اندازۀ حرکت یک کوانتم به مــا نمﻰگوید .مﻰدانیم که یک کوانتم نور دارای
انرژی اســت ،پس آیا اندازۀ حرکت (مومنتم) نیز دارد؟ بزرگﻰ مومنتم  pبرای یک جسم به
صورت حاصل ضرب کتلۀ  mو سرعت  vتعریف مﻰشود .یعنﻰ . p = m.v :هرگاه به جای m
انرژی معادل آن )  ( E / c 2را بگذاریم ،مﻰتوانیم بنویســیم که . p = EV / c 2 :معادلۀ فوق
برای محاسبۀ مومنتم و یا اندازۀ حرکتﻰ بهکار برده مﻰشود که در آن از کتله نام برده نشده
است .اکنون با همین معادله ،اندازۀ حرکت یک فوتون را با انرژی  Eمعین مﻰنماییم.
در اینجا به جای سرعت  vسرعت نور ( )cرا وضع نموده و مﻰتوانیم بنویسیم که:
 . p = EC / c 2 = E / Cبرای یک کوانتم نور  ، E = hfهرگاه به عوض  Eقیمت آن  hfرا
در رابطۀ باال بگذاریم ،اندازۀ حرکت یا مومنتم یک کوانتم نور چینن به دست مﻰآید:
hf
c
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=p

طبق تیوری الکترومقناطیســﻰ کالسیک ،وقتﻰ یک اشعۀ نور (یا اشعۀ  )xبه اتمهای موجود
در یــک هدف (به طور نمونــه یک ورقۀ نازک فلزی) برخورد کند ،نور در جهتهای مختلف
پراکنده مﻰشود ،ولﻰ فریکونسﻰ آن تغییر نمﻰخورد .جذب نور با طول موج معین به وسیلۀ
اتم ممکن اســت خروج مجدد نور با فریکونســﻰ دیگر را به دنبال داشته باشد .ولﻰ اگر موج
نور به سادهگﻰ پراکنده شود ،طبق تیوری کالسیک نباید تغییری در فریکونسﻰ آن به وجود
آید.
ولﻰ بنابر تیوری کوانتمﻰ ،نور از فوتونها ساخته شده است و بنا بر تیوری نسبیت ،فوتونها
دارای مومنتم هســتند .کامپتون چنین اســتدالل کرد که در برخورد میان یک اتوم و یک
فوتون ،قانون تحفﻆ مومنتم باید بهکار رود .بنابرین قانون ،وقتﻰ یک جســم با یک کتلۀ کم
با جسمﻰکه دارای کتلۀ بزرگ و ساکن باشد برخورد نماید ،جسم مذکور اندکﻰ با کم شدن
سرعت یعنﻰ با تغییر کمﻰ در انرژی ،به عقب برمﻰگردد .ولﻰ اگر اندازۀ کتلههای دو جسم
بسیار متفاوت نباشد ،مقدار زیادی از انرژی را با خود انتقال مﻰدهد.
کامپتــون ( Arthur Holly Compton )1892-1962فزیــکدان امریکایﻰ حســاب کرد که
هــرگاه یک فوتون با یک اتوم برخــورد کند ،در صورتﻰکه اندازۀ حرکــت (مومنتم) فوتون
 hf / cباشــد ،چــه مقدار انرژی باید از دســت بدهــد .او نتیجه گرفت که اگــر یک فوتون
بهســادهگﻰ به کل اتوم برخورد کند ،تغییر در انرژی آن بسیار کم است .ولﻰ اگر یک فوتون
بــا الکترونﻰ برخورد کند که کتلــۀ کم دارد ،فوتون باید مقدار زیــادی انرژی را به الکترون
منتقــل کند .کامپتون نظر به تجارب خود نشــان داد که فوتــون مﻰتواند به صورت ذرهیﻰ
باشــد ،با اندازۀ حرکت و همچنان انرژی معین .او نشان داد که برخوردهای میان فوتونها و
الکترونها از قانون تحفﻆ مومنتم و انرژی پیروی مﻰکند که این دلیل دیگری برای واقعیت
نظریۀ کامپتون که نور مانند ذره اســت ،مﻰباشــد .و باید دانســت که فوتونها مانند ذرات
معمولﻰ نیســتند که در سرعتهای کمتر از ســرعت نور وجود داشته باشند (فوتونهای در
حال ســکون وجود ندارد) ،بنابراین کتلۀ ســکون برای فوتونها نمﻰتواند وجود داشته باشد.
ولــﻰ از جهتهای مختلف با همیــن خاصیت عمل پراکندهگﻰ آن ماننــد ذرات ماده عمل
مﻰکند که دارای مومنتم و انرژی مﻰباشــند و همچنان فوتونها با داشــتن خواص امواج
(امواجﻰ که فریکونســﻰ و طول موج دارند) مانند موج نیز عمل مﻰکنند .در حاالت مختلف
گاهﻰ نور رفتاری با ویژهگﻰ الکترومقناطیسﻰ دارد ،یعنﻰ به شکل امواجﻰ اند که طول موج
و فریکونسﻰ دارند که این رفتار از ویژهگﻰ موجﻰ نور است .در حالتهای دیگر و آزمایشات،
نور از خود هم رفتار موجﻰ و هم ذرهیﻰ نشان مﻰدهد که اینگونه رفتارها را غالباً خاصیت
دوگانهگــﻰ یا طبیعت دوگانهیﻰ (ذرهیــﻰ – موجﻰ) نور مﻰگویند .پــس مﻰتوان گفت که
فوتون به هر دو (ذره و موج) شباهت دارد.
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همچنان در ســال  1923لوییس دی بروگلﻰ ( Louis de Broglie )1892-1987دانشــمند
فرانســوی پیشــنهاد کرد که طبیعت دوگانهگﻰ (موجﻰ – ذرهیﻰ) نور را در مورد الکترونها
و دیگــر ذرات اتومﻰنیز مﻰتوان بــهکار برد .او گفت که احتماالً خصلــت دوگانهگﻰ موجﻰ
– ذرهیــﻰ ،یک خاصیت بنیادی برای تمام مراحل (پروســههای) کوانتمﻰاســت .نظر به این
خاصیت آنچه را ما همیشه به ذرات مادی مﻰدانیم ،در بعﻀﻰ از شرایط مﻰتوانند مانند موج
عمــل کنند .همچنان دی بروگلﻰ ،رابطهیﻰ را برای دریافت طول موج ذرهیﻰ که مانند موج
عمل مﻰکند ،دریافت کرد.
طوریکه دیدیم ،اندازۀ حرکت فوتون با طول موج برابر است با  . p = hنظر دی بروگلﻰ
آن بود که این رابطه برای فوتونها اســتخراج شده است و در مورد الکترونهایﻰکه مومنتم
 p = m.vدارند نیز بهکار مﻰآید .بنابرآن او پیشنهاد کرد که طول موج یک الکترون عبارت
h
از
mv

=

مﻰباشد .طبق فرضیۀ دی بروگلﻰ و تجارب متعدد ،ثابت شده است که خاصیت

دوگانهگﻰ (موج -ذره) یک خاصیت عمومﻰنه تنها برای نور بلکه برای ماده نیز است ،و امروز
فقط معمول این اســت که کلمۀ ذره را برای الکترونها و فوتونها بهکار مﻰبریم و هر دوی
آنهــا (با وجود این که تفاوتهای بســیار مهمﻰمیان آنها وجود دارد) ،هم خواص ذرات و
هم خواص امواج را دارا هستند.

 :5-6-3سرعت امواج دى بروگﻠﻰ
با کشف نیوتن مبنﻰ بر اینکه امواج نورگاهﻰ مانند فوتونها عمل مﻰکند ،این سوال مطرح
گردید که آیا ممکن است که ذرات هم گاه گاه مانند امواج عمل کنند؟ بعدها معلوم گردید
کــه در واقع ذرات نیز یک نوع خواص موجگونه را دارند .این نکته در ســال  1913کشــف
گردید ،دراین ســال لوﺋﻰ دی بروگلﻰ نظریهیﻰ ارایه کرد که بر اســاس آن ،هر ذره به طول
موجﻰ وابسته است که ما این طول موج را به روش ساده بر مبنای استدالل به دست آورده
مﻰتوانیم .طول موج و ابسته به هر ذره را مﻰتوان به کمک تشبیه آن ذره ،به فوتون حدس
زد .در مورد فوتون مﻰدانیم که:
hc
= طول موج ( ) فوتون
انرژی فوتون

ﻳﺎ:
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hc

= انرژی فوتون

از نســبیت مﻰدانیــم که رابطۀ بین کتله و انرژی به صورت  E = ( m)c 2اســت .اگرچه
فوتون کتلۀ ســکون ندارد ،ولﻰ کتلۀ معادل انــرژی دارد .اگر کتلۀ معادل انرژی فوتون را به
 m phنشان دهیم (  phمخفف فوتون است) مﻰتوان نوشت که = m ph c 2 :انرژی فوتون
این مقدار را رابطۀ باال قرار داده ،طول موج فوتون را چنین به دست مﻰآوریم:
hc
h
h
=
=
2
فوتون
مومنتم
m ph c
m ph c

= طول موج فوتون

زیرا که  mcهمان  mvیا مومنتم فوتون اســت .هرگاه هر ذره ،طول موج وابســتهیﻰ داشته
باشد ،پس این طول موج را از روی استدالل مﻰتوانیم به صورت ذیل نوشت:
h
mv

=

h
مومنتم ذره

= طول موج ( ) ذره

ایــن طول موج فرضﻰ ذره را طول موج دی بروگلــﻰ مﻰگویند .پس طول موج دی بروگلﻰ
برای یک ذره با کتلۀ  mو ســرعت  vعبارت از ) ( = h ،ذره و سرعت موج دی بروگلﻰ
h
عبارت از
m

=  vمﻰباشد.

mv

 :5-7اصول عدم قطعﻴتﻫاﻳزنبرگ
مــا همواره چنیــن گفتهایم که مﻰتوانیم هــر خاصیت فزیکﻰ را با هر صحت که خواســته
باشــیم ،اندازهگیری کنیم ،و برای رســیدن به صحت اندازهگیری بــه درجۀ مطلوب ،کافﻰ
است که وسیلۀ حساستر و دقیقتری طرح کنیم .ولﻰ میخانیک موجﻰ نشان داده است که
حتا در آزمایشهای فکری ،و یا وســایل اندازهگیری ایــدهآل هم محدودیتهایﻰ در صحت
اندازهگیری وجود دارد.
به طور مثال ،چگونه ما مﻰتوانیم مواضع و سرعت موتری را که در روی جاده به آهستهگﻰ
حرکت مﻰکند ،اندازهگیری کنیم .برای تعیین یک موقعیت در لحظۀ معین ،موضع قســمت
پیشــروی مســیر موتر را با کشیدن خطﻰ نشــانﻰ مﻰکنیم .در همان لحظه یک ستاپ واچ
(ساعت توقف کننده) را سویﭻ مﻰنماییم .موتر مسیر مورد نظر را طﻰ مﻰنماید و در لحظهیﻰ
که به قســمت آخر جاده رسیده ،بازهم نشانﻰ مﻰکنیم و ساعت را متوقف مﻰسازیم .سپس
چون جهت حرکت موتر هم معلوم است ،فاصله میان دو نشانﻰ را اندازه مﻰکنیم و از تقسیم
فاصلۀ طﻰ شده بر زمان سپری شده ،سرعت متوسط موتر را به دست مﻰآوریم.
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پس مﻰدانیم که در لحظهیﻰ که موتر به قســمت نشانﻰ شدۀ دوم رسید ،در فاصلۀ معین از
نقطۀ شــروع در حرکت بوده و با سرعت متوسط معین مسیر خود را پیموده است .اگر عمل
مذکور را در فاصلههای کوتاهتری تکرار کنیم ،همچنان مﻰتوانیم ســرعت لحظهیﻰ را در هر
لحظۀ مسیر به دست آوریم.
حاال جاده و موتر را یک طرف مﻰگذاریم و الکترونﻰ را که از میان یک المپ (گروپ) تخلیه
مﻰگذرد ،در نظر مﻰگیریم .ما کوشش مﻰکنیم که موقعیت و سرعت الکترون را اندازهگیری
کنیم .ما باید تغییراتﻰ را در طریقۀ اندازهگیری خود به عمل بیاوریم .ما مﻰدانیم که الکترون
به قدری کوچک است که نمﻰتوانیم جای آن را به کمک نور مرﺋﻰ معین کنیم( .طول موج
نور مرﺋﻰ با آنکه کوچک است ،ولﻰ هنوز هم  104بار بزرگتر از قطر یک اتوم است).
برای دریافت مکان یک الکترون در ساحهیﻰ به اندازۀ قطر یک اتم (از یک سر تا سر دیگر در
10
o
حدود  ) 10 m = 1Aباید از اشعۀ نوری استفاده کنیم که طول موج آن در حدود 10 10 m
یا حتا کوتاهتر از آن باشد .اما فوتون که با چنین طول موج کوتاه ) ( (فریکونیسﻰ زیاد ،)f
مومنتــم  hو انرژی ( )hfفوقالعاده زیــادی دارد ،با توجه به این مﻰدانیم که این فوتونها
هنگامﻰکه به وســیلۀ الکترونها پراکنده مﻰشوند ،مانند آن است که لگد سختﻰ به آن زده
مﻰشــود .در نتیجۀ تیزی الکترون ،تغییر بســیار زیادی در جهــت جدید و نامعلومﻰخواهد
کرد( .که این مسألۀ جدیدی است ،مسألهیﻰ که در هنگام بحث دربارۀ اندازهگیری موقعیت
موتر ،حتا دربارۀ آن فکر هم نمﻰکردیم) .از این رو وقتﻰ ما فوتون پراکنده نشده را دریافت
مﻰکنیــم ،مﻰتوانیم از جهتﻰ که دارد ،نتیجه بگیریم که الکترون کجا بوده اســت و در این
صورت در واقع ،مکان الکترون را یافتهایم .اما در این پروســه ســرعت الکترون را هم از نظر
بزرگــﻰ و هم از نظــر جهت تغییر داده ایم .واضح بگوییم ،اگر چه مﻰتوانیم جای الکترون را
(با اســتفاده از طول موج کوتاهتر) با صحت بیشــتری معین کنیم ،ولﻰ سرعت آن با صحت
کمتری معلوم مﻰشود .ما مﻰتوانیم با فوتونهای کمانرژی تر ،برانگیختهگﻰ الکترون را کمتر
کنیم .ولﻰ چون نور به صورت کوانتمهای  hfانرژی وجود دارد ،فوتونهای کمانرژیتر ،طول
موجهای بزرگتری خواهند داشت .بنابراین عدم قطعیت بیشتری در دقت موقعیت الکترون
حاصل مﻰشود.
133

خالصه آنکه ما نمﻰتوانیم همزمان هم مکان و هم ســرعت یک الکترون را با صحت و دقت
کامــل اندازهگیــری کنیم ،این نتیجهگیری را اصل عدم قطعیت مﻰگویند که نخســتین بار
به وسیلۀ ورنرهایزنبرگ ( Werner Heisenberg )1901-1976فزیکدان جرمنﻰ بیان
شده است .اصل عدم قطعیت را مﻰتوان به طور کمﻰبا فورمول سادهیﻰ که از معادلۀ موجﻰ
شــرودینگر برای حرکت ذرات اســتخراج شده اســت ،بیان کرد .هرگاه  xعدم قطعیت در
مکان و ) ( pعدم قطعیت در مومنتم باشد ،به سویههای باال ثبوت خواهید کرد که حاصل
ضرب دو عدم قطعیت باید برابر یا بزرگتر از ثابت پالنگ بر  2باشد ،یعنﻰ:
h
2

2

= Dx

x. p

همین استدالل و معادله در مورد تجارب موتر صادق است ،ولﻰ محدودیت آن برای جسمهایﻰ
که کتلههای زیاد دارند ،نتیجۀ عملﻰ ندارد .فقط در مقیاس اتومﻰاســت که این محدودیت
آشکار و حایز اهمیت مﻰباشد.
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ﺧﻼصﺔ فصل پنجم
اســاس فزیک جدید را نظریههای نسبیت و کوانتمﻰتشکیل مﻰدهد .نظریات نسبیت مربوط
مطالعۀ پدیدهها در سرعتهای بسیار زیاد (نزدیک به سرعت نور) است.
نظریات کوانتمﻰبه مطالعۀ پدیدههایﻰ در اندازههای بســیار کوچک مانند مالیکولها ،اتومها
و ذرههای کوچکﻰ که اتومها را مﻰسازند ،مﻰپردازد .ذراتﻰ که اتومها را مﻰسازد ،به نام ذرات
تحت اتومﻰیاد مﻰشوند.
امواج الکترومقناطیسﻰ که از سطح اجسام در هر درجۀ حرارت پخش مﻰشود ،تابش حرارتﻰ
از ســطح اجســام گفته مﻰشــود .اگر در یک طیف بین طول موجها فاصله نباشد ،آن طیف را
طیف پیوسته مﻰگویند.
جســمﻰکه بتواند همۀ طول موجهای وارده را به طور کامل جذب کند ،جســم ســیاه گفته
مﻰشود .نسبت مقدار انرژی تابشﻰ جذب شده توسط هر جسم بر انرژی تابشﻰ وارده بر جسم
را ضریب جذب آن جسم مﻰنامند که به  aنمایش داده مﻰشود.
شــدت تابشﻰ یک جسم مســاوی است با مقدار مجموع انرژی امواج الکترومقناطیسﻰ که در
یک ثانیه از واحد سطح آن جسم پخش مﻰشود.
تابندهگﻰ ( درخشندهگﻰ) یک جسم در هر طول موج مساوی است با مقدار انرژی موجهای
 +که در واحد زمان از واحد ســطح جسم
الکترومقناطیســﻰ با طول موجهای بین و
پخش مﻰشود.
طیف نور پخش شده از بخار هر عنصر را طیف اتومﻰآن عنصر مﻰنامند و طیف حاصل از نور
پخش شده از بخار عناصر را طیف پخشﻰ و یا نشری آن اتوم مﻰنامند .طیف نور سفیدی را که
بعﻀﻰ از خطها یا طول موجهای آن جذب شده باشد ،طیف جذبﻰ مﻰنامند.
بنابــر نظریــۀ ماکس پالنــک ،مقدار انرژییﻰ که جســم بــه صورت موجهای الکترومقناطیســﻰ
منتشــر مﻰکند ،همواره مﻀرب تامﻰاز یک مقدار ثابت اســت که این مقدار ثابت به فریکونسﻰ موج
الکترومقناطیسﻰ بستهگﻰ دارد .مطابق این نظریه ،انرژی یک موج الکترومقناطیسﻰ با فریکونسﻰ برابر
است E = nh .در این رابطه  nیک عدد تام مثبت است و ضریب  hمقدار ثابتﻰ است که به نام
ثابت پالنک یاد مﻰشود و  nتعداد کوانتمها را مشخص مﻰسازد که به نام عدد کوانتمﻰیاد مﻰشود.
در سال  1988میالدیهانریﭻ هرتز دانشمند آلمانﻰ مشاهده کرد ،وقتﻰ نوری با طول موج بسیار
کوتاه مانند نور بنفش ،به کالهک فلزی یک برقنما که دارای چارج منفﻰ است بتابد ،باعث تخلیۀ
برقنما مﻰشود ،که این تخلیۀ الکتریکﻰ (برقﻰ) به دلیل جدا شدن الکترونها از سطح یک فلز توسط
تابانیدن نور به آن را پدیدۀ فوتوالکتریک ،و الکترونهای منتشــر شــده از سطح فلز را فوتوالکترون
مﻰنامند.
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بــور مودل خود را برای اتــوم هایدروجن که یک الکتــرون دارد ،ارایه کرد که این مودل
مبتنﻰ بر آن است.
 .1الکترونهــا تنهــا روی مدارهای دایرهیﻰ با شــعاعهای معینﻰ حرکــت مﻰکنند که این
مدارها ،مدارهای ثابت ( )stationary orbitsنامیده مﻰشود.
 .2در اتــم بعﻀﻰ حالتهای خــاص حرکتﻰ به نام حالتهای ثابت وجــود دارد که در این
حالتها ،دیگر طبق معمولﻰ (اصول فزیک کالسیک) الکترون انرژی الکترومقناطیسﻰ بخش
نمﻰکند ،که در این وضعیت مﻰگوییم :الکترون در یک حالت ثابت است.
 .3شــعاع مدارهای ثابت ،مقدارهای مشــخص گسستهیﻰ مﻰتوانند داشته باشند .اگر شعاع
اولین مدار را برابر به  a0بگیریم ،شعاعهای مجاز ممکنه از رابطۀ ذیل به دست مﻰآید.
rn = a0 n 2
r = 2.3......

که در این رابطه ،توان  nیک عدد صحیح است.
 .4بور همچنین فرض کرد که اگرچه الکترون ثابتﻰ که در یک حالت ثابت خاص ،با انرژی
 Emنمﻰتابد ،اما مﻰتواند با رفتن به سطح (سویه) انرژی پایینتر  ، En 2بتابد .در این صورت
در ســویۀ پایینتر ،انرژی الکترون کمتر از انرژی ســویۀ اولﻰ آن است ،یعنﻰ  En 2 < En1و
اختــالف انرژی به صورت کوانتم یا فوتون نوری ظاهر مﻰشــود ،که این اختالف انرژی بین
سویهها برابر است باh = En1 En 2 :
در  8نوامبر ســال  1893رونتگن فزیکدان مشــهور جهان که مصروف تجربه با شعاعهای
کتود بود ،شــعاع جدید و ناشناختهیﻰ را کشــف کرد .او در تجربۀ خود نور ضعیفﻰ بر روی
دستگاه کوچکﻰ که در نزدیکﻰاش بود ،مشاهده کرد .رونتگن نشان داد که شعاع  Xاز محل
تولید به خط مســتقیم منتشــر مﻰشود و صفحۀ عکاســﻰ را نیز سیاه مﻰکند .او به تفصیل
توانایﻰ نفوذ شــعاع  Xرا در مواد مختلف مانند کاغذ ،چوب ،المونیم ،پالتین و ســرب شرح
کرد .او گفت که توانایﻰ نفوذ این شــعاعها از مواد ســبک مانند کاغذ ،چوب ،گوشت بیشتر
از مواد متراکم مانند پالتین ،سرب و استخوان است .از این شعاع زیادتر در طبابت استفاده
مﻰشود.
نظریۀ نسبیت انشتاین بیان مﻰدارد که:
 -1هیﭻ نوع جسم یا انرژی را نمﻰتوان با سرعتﻰ باالتر از سرعت نور ( )cدر خالء به حرکت
آورد.
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 -2کتلۀ هر جسمﻰهمرا با زیاد شدن سرعت آن زیاد مﻰشود ،کتلۀ جسم را هنگامﻰکه سرعت آن
2

برابر  V = 0باشد ،کتلۀ سکون را  moمﻰنامند .انشتاین نشان داد که m = m° 1 v 2 :است.
c
 -3فرض کنید که یک وسیلۀ اندازهگیری زمان (هر نوع ساعت) با سرعت زیاد از مقابل شخصﻰ
در حرکت اســت .اندازهگیری این را نشــان خواهد داد که کار تک تک ساعت در مقایسه با کار
همان ساعت که نسبت به شخصﻰ در حال سکون است ،کندتر مﻰشود.
کامپتون در اثر تجربۀ خود نشــان داد که یک فوتون را مﻰتوان مانند یک ذره دانســت که دارای
اندازۀ حرکت و همچنان دارای انرژی معین اســت و همچنان او نشــان داد که برخوردهای میان
فوتونهــا و الکترونها از قانــون تحفﻆ مومنتم (اندازۀ حرکت) و انــرژی پیروی مﻰکند .همچنان
کامپتــون گفــت که فوتونها در حال ســکون وجود ندارنــد .بنابراین کتلۀ ســکون برای فوتونها
نمﻰتواند وجود داشــته باشــد .همچنان او گفت که فوتونها در بعﻀــﻰ جهتها مانند ذرات ماده
عمــل مﻰکنند ،با اندازۀ حرکت و انرژی معیــن و در بعﻀﻰ حالتها مانند امواج عمل مﻰکنند که
دارای فریکانس و طول موج اســتند ،همچنان رفتار الکترومقناطیسﻰ دارند .دی بروگلﻰ فزیکدان
فرانســوی پیشنهاد کرد که خاصیت دوگانهگﻰ موجﻰ – ذرهیﻰ تابش را درمورد الکترونها و دیگر
ذرات اتومﻰنیــز مﻰتوان بهکار بــرد .او گفت که احتماالً خاصیت دوگانهگﻰ (موجﻰ – ذرهیﻰ) یک
خاصیت بنیادی برای تمام پروســههای کوانتمﻰاست و آنچه را ما همواره ذرات مادی مﻰدانیم ،در
بعﻀﻰ شرایط مﻰتوانند مانند موج عمل کنند.
نظریۀ دی بروگلﻰ چنین بود که هر ذره به طول موجﻰ وابســته اســت .طول موج موج وابسته به
هر ذره را به کمک تشبه آن با ذرۀ فوتون مﻰتوان حدس زد .طول موج دی بروگلﻰ برای ذرهیﻰ با
کتلۀ  mو سرعت  vعبارت از = h / mv :طول موج ذره ( )
مکان الکترونﻰ که دارای ســرعت زیاد اســت ،در نتیجۀ تیزی الکترون تغییر بســیار زیادی در
جهت جدید و نامعلوم پیدا مﻰکند .ما مﻰتوانیم از جهتﻰ که دارد نتیجهگیری کنیم که الکترونها
کجا بوده و جهت آن کدام اســت .خالصه اینکه ما نمﻰتوانیم هم مکان و هم سرعت یک الکترون
را با صحت محدود اندازهگیری کنیم .این نتیجهگیری در اصل عدم قطعیت نخســتین بار توســط
ورنرهایزنبرگ بیان شد .اصل عدم قطعیت را مﻰتوان به طور کمﻰیا فورمول سادهیﻰ که از معادلۀ
موجﻰ شرودینگر برای حرکت ذرات استخراج شده است ،بیان کنیم.
هرگاه  xعدم قطعیت در مکان و  pعدم قطعیت در اندازۀ حرکت باشد ،دراین صورت حاصل
ضرب دو عدم قطعیت برابر یا بزرگتر از ثابت پالنگ بر  2است ،یعنﻰx. p h / 2 :
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I

سؤالﻫاى فصل پنجم
 -1در شــکل مقابل ،تابندهگﻰ دو جســم سیاه و غیر سیاه با
عین درجۀ حرارت نشــان داده شده اســت ،با دلیل توضیح
دهید که کدام یک از منحنﻰها مربوط به جسم سیاه و کدام
یک مربوط به جسم غیرسیاه است.
 -2تابش پخش شده از سطح هر جسم به کدام عوامل بستهگﻰ دارد؟ توضیح دهید.
 -3نخســتین نظریه از نظریههایﻰ که مبانﻰ میخانیک کوانتمﻰرا تشــکیل مﻰدهد ،توسط
کدام دانشمند فزیک ارایه شد؟
 -4نارســایﻰهای فزیک کالســیک در توجیه پدیدهها چه بود؟ از آنچه در مورد آموختهاید،
چند سطر بنویسید.
 -5چه چیز ســبب شــد که تحقیقات تازه در مورد شــناخت ماده و ســاختمان اتوم آغاز
شود؟
 -6شعاع ایکس(  ) xبرای اولین بار توسط کﻰ و چطور کشف گردید؟
 -7نظریۀ کامپتون را راجع به طبیعت دوگانۀ نور بنویسید
 -8بنابر اصول قطعیت ،موقعیت و سرعت الکترونها را چگونه تعیین مﻰنماییم؟
سؤاﻻت چﻬار جوابﻪ:
 -1واحد ثابت ماکس پالنگ عبارت از:
الف :الکترون ولت ev

ب :الکترون ولت فﻰ ثانیه ev / s

ج :ژول ثانیه J.s

د :ژول فﻰ ثانیه J / s

 -2در پدیدۀ فوتوالکتریک مقدار ولتاژ متوقف کننده به چه عاملهایﻰ بستهگﻰ دارد؟
الف :بزرگﻰ سطح الکترود فلزی و شدت نور وارده

ب :فریکونسﻰ نور وارده

ج :فریکونسﻰ نور وارده و جنس الکترود فلز
 -3معادلۀ سرعت دوبروگلﻰ عبارت از:
الف-

he /

ب= h / mv -

جv = h / m -

دv = d / t -
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فصل شﺸم
فزﻳک ﻫستﻪﻳﻰ
پیش از این با برخﻰ از مفهومهای فزیک اتومﻰجدید آشــنا
شدیم .نظریههای نسبیت و کوانتمﻰدر سدۀ بیستم میالدی،
فزیک را به طور کامل متحول ســاخت .امروز داشــمندان به
کمک مفهومها و نظریههای مکاتب کوانتمﻰ ،برای بســیاری
از پدیدههــا بــه توجیههای کام ً
ال ســازگار با تجربه دســت
یافتهاند.

( 236مهیج شده)
92 U

اولین تجارب را ،رادرفورد در بمباردمان اتومها توسط اشعۀ
الفا ) (  ،نشــان داد که هستۀ اتوم بسیار کوچک اما دارای
بخش اعظم کتله اســت .او نتیجه گرفت که همۀ هســتهها
داری پروتون اند .اما کتلۀ هستهها بیشتر و چارج آنها کمتر
از مقداری اســت که با توجه به تشــکیل آنها از پروتون در
هسته انتظارمﻰرود .پس باید در هسته ،نوعﻰ ذرات خنثایﻰ
یا ترکیب برقﻰ خنثا از ذرات با چارج مخالف وجود داشــته
باشــد .معمای ذرات خنثا تا ســال  1932حل ناشــده باقﻰ
ماند.
فاصلۀ متوسط میان پروتونها در هسته خیلﻰ کم است ،بنابرین قوۀ دافعۀ برقﻰ میان آنها
بســیار بزرگ اســت .اگر یک قوۀ جاذبۀ بزرگتر برای اتصال پروتونهــا و نیوترونها وجود
نداشته باشد ،این قوه به شدت پروتونها را از هم دور خواهد کرد.
در این فصل ،یکﻰ از موضوعهای اساســﻰ که در فزیک جدید اتومﻰمطرح مﻰشــود ،یعنﻰ
ســاختار هســتۀ اتوم و برخﻰ از ویژهگﻰها و عکسالعملهای مربوط به آن را مورد مطالعه
قرار مﻰدهیم و شــما با مفاهیمﻰاز قبیل انرژی بســتهگﻰ هســتهیﻰ ،رادیواکتیف طبیعﻰ،
رادیواکتیف مصنوعﻰ ،ایزوتوبهای رادیواکتیف ،انشــقاق هســته ،تعامــل زنجیرهیﻰ ،گداز
هستهیﻰ و ریکتور هستهیﻰ آشنایﻰ حاصل خواهید کرد.
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 :6-1-1اندازه و ساﺧتار ﻫستﻪ
آیا مﻰدانیدکه چه وقت و توســط کدام شــخص مطالعۀ اندازه و ساختار هسته آغاز یافت؟ و چه
نتیجهیﻰ از آن بهدست آمد؟
ســال  1896میالدی را مﻰتوان زمان آغاز مبحث فزیک هســتهیﻰ دانست .زیرا در این سال بود که
هنری بیکیورل ( )Becquerel Henriتشعشعات رادیواکتیف
7.2×10 13 m
( )Radio Activeو ترکیبهای یورانیم ()Uرا کشف کرد.

از آن پس ،دانشــمندان دیگری با انجام تجارب متعدد و ارایۀ
مدلها و نظریههای بهخصوص در مورد میخانیک کوانتم،
به گسترش و تکمیل این بحث پر داختند.

شکل ()6-1

محاســبات رادرفورد (  ) Rutherfordآشکار ســاخت که شعاع هستهها بزرگتر از حدود
 10 14 mنمﻰباشد که بنابر کوچکﻰ طول شعاع آنها در فزیک هسته ،فیمتومتر  fmبهحیث
واحد مناسب قبول شده است ،که آنرا بعﻀﻰ اوقات فرمﻰ(  ) fermiهم مﻰگویند و فرمﻰبرابر
به  10 15 mمﻰباشد.

فعالﻴت
در یک میدان ورزشــﻰ ناحیهیﻰ را مشــخص کنید که ابعاد آن به همان اندازه کوچکتر از ابعاد ســطح
میدان اســت که ابعاد هســتۀ اتوم کوچکتر از ابعاد خود اتوم مﻰباشــد .فکر کنید و دربارۀ با گروپها
بهبحث بپردازند.

هســتۀ هر اتوم شــامل تعداد معینﻰ پروتون و نیوترون اســت ،به جز هستۀ اتوم هایدروجن
معمولــﻰ کــه تنها یک پروتــون دارد .پروتون ( )Protonذرهیﻰ اســت با چارج  ، + eولﻰ
نیوترون ( )Neutronاز نظر برقﻰ خنثا مﻰباشد .پروتونها و نیوترونها را به طور کلﻰ ذرات
هســته مﻰنامند .مقدار چارج و کتلۀ ذرههای ســازندۀ اتومها در صفحۀ یکصدوچهلوسوم
کتاب نمایش داده شده است.
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تعداد پروتونهای هستۀ هر اتوم را عدد ( نمبر) اتومﻰمﻰنامند و آن را با  Zنشان مﻰدهند.
به این ترتیب ،چارج کل هسته  + zeاست .مﻰدانیم که اتوم از نظر چارج برقﻰ خنثا است.
از این رو باید تعداد پروتونهای موجود در هستۀ یک اتوم با تعداد الکترونهای آن اتوم برابر
باشــد .همانگونه که گفتیم ،هر هســته عالوه بر پروتونها ،تعدادی نیوترون نیز دارد .تعداد
نیوترونهای موجود در یک هسته را عدد نیوترونﻰ آن هسته مﻰنامند و آن را  Nبا نمایش
مﻰدهند .به این ترتیب ،تعداد کل نوکلیونهای هر هسته برابر است با  Z + Nاست که این
مقدار را عدد (نمبر) کتلۀ اتمﻰمﻰنامند و آن را با  Aنمایش مﻰدهند ،یعنﻰ:
)A = Z + N ..............(1

با توجه به آنچه گفته شــد ،در فزیک هســتهیﻰ ،عالمۀ کیمیایﻰ یک اتوم  xرا به صورت زیر
نمایش مﻰدهند:
( x ZAX Nهستۀ اتوم)
واضح است که اگر مقدار  Nرا ننویسیم ،بازهم مﻰتوانیم عالمۀ کیمیایﻰ Xرا با  ZA Xنمایش
دهیم.
مﺜال 5626 Fe :هســتۀ اتوم آهن اســت که  26پروتون و  N = 56 26 = 30نیوترون دارد.
همچنان به مثالهای زیر دقت شود:
 11Hیا H 0

 24 Heیا He 2
63
29

Cu

یا Cu 34

1
1

4
2

63
29

اتوم هایدروجن
هستۀ اتوم هیلیوم
هستۀ اتوم مس

اتوم هر عنصر ،تعداد پروتونهای مشــخص دارد ،بــه این معنﻰ که هیﭻ دو اتومﻰکه از یک
جنس نباشند ،تعداد پروتونهای برابر با هم ندارند .از این رو عدد  Zبه طور کامل مشخص
مﻰکند که هسته ،مربوط به کدام عنصر است .به همین دلیل گاهﻰ برای سادهگﻰ بیشتر ،از
مقدار  Nدر عالمۀ هسته صرف نظر مﻰکنند؛ زیرا با مشخص شدن عالمۀ کیمیایﻰ مربوط،
مقدار  Nهم مشخص مﻰشود.
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سواﻻت
 -1ابعاد هستۀ اتوم به چه اندازه از ابعاد اتوم کوچک تر است.
 -2در فزیک هستهیﻰ ،عالمۀ کیمیایﻰ یک اتوم را به کدام شکل مﻰتوان نمایش داد؟ مثال بیاورید.

مﺜال :مادهیﻰ که در نخســتین بمب هســتهیﻰ به کار رفت ،یورانیم  235بود .فراوانﻰ این
ایزوتوپ یورانیم طبیعﻰ فقط در حدود  0.715در صد اســت .یورانیم ،عنصر شــماره  92در
جدول دورهیﻰ عناصر اســت .تعداد هرکدام از نیوترونهــا و پروتونهای موجود در یورانیم
 235چقدر است؟
حل :نظر به سوال داریم که Z = 92 :و A = 235
پس تعداد پروتونهای موجود در هر هســته برابر به  92اســت .چــون نیوترونها از تفاضل
(  ) A Zبه دســت مﻰآید ،پس تعداد آنها برابر به  143مﻰشــود و عالمۀ مشــخصۀ این
 ) 235نشان داده مﻰشود.
ایزوتوپ به صورت (
92 U

 :6-1-2قوة ﻫستﻪﻳﻰ
دیدیم که هســته از نیوترونهای بﻰچارج و پروتونهای دارای چارج مثبت تشــکیل شــده
اســت .اکنون این ســوال مطرح مﻰشود که چه قوهیﻰ این ذرات هسته را در کنار یک دیگر
نگه مﻰدارد؟
در فصل قبل دیدیم که قوهیﻰ که بر الکترونها در مدارهای اتومﻰوارد مﻰشود ،قوۀ شناخته
شدۀ جاذبۀ برقﻰ بین چارجهای مخالف است .اما واضح است که این قوهیﻰ نیست که ذرات
را در هسته نگه مﻰدارد .زیرا اوالً ،نیوترون بﻰچارج است و قوۀ برقﻰ بر آن اثر نمﻰکند .ثانیاً
پروتونها چارج مثبت دارند و قوۀ برقﻰ بین آنها دافعهیي اســت .ممکن اســت تصور شود
که قوۀ جاذبهیﻰ بین ذرات هسته ،آنها را درکنار یکدیگر نگه مﻰدارد .در حالﻰ که چنین
هم نیست ،زیرا قوههای جاذبهیﻰ موجود بین ذرات هسته ،آنقدرکوچکتر از قوههای دافعۀ
برقﻰ بین پروتونها است ،که مﻰتوان آنها را نادیده گرفت .دانشمندان از مجموع مطالعات
و آزمایشهای موجود نتیجه گرفتهاند که باید قوۀ دیگری بین ذرات هســته وجود داشــته
باشد تا آنها را در کنار یکدیگر نگهدارد و این قوه را قوۀ هستهیﻰ نامیدهاند.
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قوۀ هستهیﻰ در فاصلۀ بسیار کوچک ،یعنﻰ تنها بین ذرههای هسته که به فاصلۀ خیلﻰ کم
(در حــدود  ) 2 fmاز یکدیگر قــرار دارند ،عمل مﻰکند .مقدار این قوه زیاد و قابل مالحظه
است .قوۀ جاذبۀ هستهیﻰ بین دو پروتون با چنین فاصلۀ کم از یکدیگر ،بسیار قویتر از قوۀ
دافعۀ برقﻰ بین آنهاست .از این رو قوۀ هستهیﻰ را قوۀ عظیم نیز مﻰنامند.
سواﻻت
.1قوۀ هستهیﻰ کدام قوه را گویند؟
 .2پروتون و نیوترون از هم چه فرقﻰ دارند؟

 :6-1-3اﻳزوتوپ ﻳعنﻰ چﻰ؟
هستههای یک عنصر کیمیایﻰ معین را که تعداد نیوترونهای متفاوت و در نتیجه نمبر کتلۀ
اتمــﻰ متفاوت دارند ،ایزوتوپهای آن عنصر مﻰنامند .تعداد نیوترونهای موجود در هســتۀ
اتــوم یک مادۀ کیمیایــﻰ معین (برخالف تعداد پروتونهای آن) ثابت نیســت .بهطور مثال:
هستههای عنصر کاربن دارای سه ایزوتوپ  146C 8 136C 7 , 126C 6است
کــه در این میان ،فراوانــﻰ  12Cدر طبیعت  98.9درصد و فراوانﻰ کاربــن  13 Cبرابر به 1.1
درصد است ،اما کاربن  14Cبه کلﻰ در طبیعت یافت نمﻰشود .لذا آن را در آزمایشگاه و در
حین برخﻰ از پروسههای هستهیﻰ به دست مﻰآورند .اتوم هایدروجن سه ایزوتوپ دارد که
3
عبارتند از 12 H ، 11H :و
1H
این ایزوتوپها دارای خاصیتهای بسیار متفاوتﻰ هستند.
نام ذره

= Me

31

9.1×10

غیر قابل اندازهگیری با وسیلههای موجود

1. 67 ×10

1.2

1. 68 ×10

1.2

الکترون

= e

19

1 . 6 ×10

پروتون

=+e

19

= Mp + 1 . 6 ×10

27

= Mn

27

نیوترون
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چارج )کولمﺐ(

کتﻠﻪ ) ( Kg

صفر

شعاع ) ( fm

از ایــنرو آنهــا را به نامهای متفاوت مﻰخوانند .هایدروجــن معمولﻰ (که تنها یک پروتون
داشته و نیوترون ندارد) ،سبکترین و متداولترین ایزوتوپ هایدروجن است 99.985 .درصد
هایدروجنﻰ که در طبیعت یافت مﻰشود ،از این نوع است .ایزوتوپ بعدی (  ) 12 Hکه دوتریوم
نامیده مﻰشــود ،با عالمه  12 Dنیز نشان داده مﻰشــود .دوتریوم یک پروتون و یک نیوترون
دارد و بســیار نادر اســت ،چنانچه محض  0.015درصد هایدروجنﻰ که در طبیعت یافت
مﻰشــود ،از این نوع مﻰباشد .ایزوتوپ نوع سوم هایدروجن )  (13 Hبوده و ترینیوم نام دارد
کــه با عالمۀ )  ( 13 Tنشــان داده مﻰشــود و در طبیعت در مقابل هــر  108اتوم هایدروجن
معمولﻰ فقط یک ایزوتوپ )  ( 13 Tوجود دارد.

فعالﻴت
با استفاده از جدول قبلﻰ ،قوههای جاذبهیﻰ و برقﻰ بین دو پروتون
را که به فاصلۀ  rاز یکدیگر واقع اند ،محاسبه کنید.
شکل ()6-2

 :6-1-4پاﻳدارى ﻫستﻪﻫا
به تصور شما ،هسته چه وقت پایدار بوده مﻰتواند؟
مﻰدانیم که قوۀ دافعۀ برقﻰ بین پروتونها سعﻰ بر از هم پاشیدن یا متالشﻰ شدن هستهها
را دارد؛ امــا چون قوۀ جذب هســتهیﻰ بر این قوه غلبه دارد ،هســته پایدار مﻰماند .هر چه
تعداد ذره های داخل یک هســته بیشتر باشــد ،هســته بزرگتر و فاصلۀ بین ذرات هسته
زیادتر مﻰشــود و در نتیجه تعادل بین قوهها ،ضعیف و هســته ناپایدارتر مﻰگردد .این گونه
ایزوتوپها را ناپایدار مﻰنامند .با گذشــت زمان ،در هســتۀ ایزوتوپهــای ناپایدار تغییراتﻰ
صورت مﻰگیرد که در نتیجه ،آنها به هســتههای پایدا تبدیل مﻰشوند .این گونه تغییرات،
به صورت خود به خود رخ مﻰدهد .بیشــتر ایزوتوپهایﻰ که اکنون در طبیعت وجود دارند،
ایزوتوپهای پایدار اند.
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(تعداد نیوترونها) N

A = 240

144

Z + N = A = 200

128

A = 180
A = 160

112

96

A = 140
A = 130
A = 124
A = 120
A = 100

80

A = 96
A = 80

64
48

A = 60
A = 40

A = 20

96

64

80

( Zتعداد پروتونها)

48

شکل ()6-3

32

16

32
16
0

اما در هنگام تشــکیل منظومۀ آفتــاب (در حدود 4
میلیارد سال قبل) تعداد ایزوتوپهای ناپایدار موجود
در زمین ،بیشــتر از تعداد کنونﻰ آنها بوده است .در
واقع بســیاری از آن ایزوتوپها در طول زمان ،در اثر
متالشﻰ شــدن ،به عنصرهای دیگر تبدیل شده اند.
متالشﻰ شدن بر خﻰ از ایزتوپها بسیار سریع است.
در حالﻰ که متالشــﻰ شــدن برخﻰ دیگــر به قدری
بطﻰ و کند است که تعدادی از آنها از آغاز پیدایش
زمیــن تا کنــون هم به طور کامل از بیــن نرفته اند.
عدد اتومﻰعنصرهایﻰ که در طبیعت وجود دارند ،در
محدودۀ  1 Z 92و عدد نیوترونﻰ آن در محدودۀ
 0 < N 146قرار دارد N .و  Zهستههای طبیعﻰ
در شکل ( )6-3نشان داده شده است.

فعالﻴت
با توجه به شکل قبلﻰ و مباحثه با گروپ خود ،به سوالهای زیر جواب بدهید.
 .aخط راست (خط نقط چنین) به چه مقدارهایﻰ از ذرات  Z ، Nو  Aمربوط مﻰشود.
 .bآیا نســبت تعداد نیوترون بر تعداد پروتون برای هستههای پایدار مختلف ثابت است یا تغییر مﻰکند؟
اگر تغییر مﻰکند ،این تغییر چگونه است؟
 .cایزوتوپهای مختلف یک عنصر را چگونه مﻰتوان با استفاده از شکل تشخیص داد؟

تمام عنصرهایﻰ که نمبر اتومﻰ آنها بزرگتر از  Z = 83است ،ناپایدار اند .این عنصرها به
تدریج از کرۀ زمین ناپدید مﻰشوند .رادیوم ،توریوم و یورانیم از جملۀ این عنصرها هستند.
ایزوتوپهای ناپایدار را مﻰتوان در ریاکتورهای هستهیﻰ به طور مصنوعﻰ تولید کرد .عالوه
بر این ،ذرههای پرانرژی فﻀایﻰ هم که به آنها اشعۀ کیهانﻰ مﻰگویند ،هنگام رسیدن به
زمین و برخورد با هستههای پایدار ،به صورت ناپایدار درمﻰآیند.

145

سواﻻت
 .1چطور هسته ناپایدار مﻰگردد؟
 .2معلومات خویش را در مورد  Nو  Zهستههای طبیعﻰ با هم درمیان بگذارید و نتیجه بگیرید.

 :6-2-1انرژى بستﻪگﻰ ﻫستﻪ
اندازهگیری دقیق کتلۀ هسته ،نشان داده است که کتلۀ هسته از مجموع کتلۀ ذرات
تشکیلدهندۀ آن کمتر است .یعنﻰ اگر کتلۀ هسته را با  M xنشان دهیم ،داریم:
)M x =< ZM P + NMn......(2

اگر این اختالف کتله را  Mبنامیم ،پس M = ( ZM P + NMn) M x :بوده و مﻰتوانیم
بنویسیم:
)M x = ( ZM P + NMn) M ......(3
حال سوال مﻰشود که این اختالف کتله به چه دلیل وجود دارد و کتلۀ کم شده کجا رفته
است؟ جواب این سوال را نظریۀ نسبیت انشتین مﻰدهد .بنا بر نظر یۀ انشتین ،کتله و انرژی
شکلهای مختلفﻰ از یک کیمت فزیکﻰ اند ،بنا بر این مﻰتوانند تحت شرایطﻰ به یکدیگر
تبدیل شوند .وی نظریۀ خود را به صورت رابطۀ زیر بیان کرد:
)B / A( Mev
Mg

)E = mc 2 ......(4

Mo Te Sm Lu Hg Ra

در این رابطه  Eانرژی m ،کتله و  cسرعت نور
است .براساس این رابطه اگر کتلهیﻰ برابر  mبه
انرژی تبدیل شود ،مقدار انرژی ایجاد شده (که
انرژی معادل آن کتله نامیده مﻰشود) برابر به
 E = mc 2خواهد بود.
عدد کتلهیﻰ

A

24

Ne

20

O

16

8

Ca Fe Zn Kr

He

7

2

C

12

6

Li

6

5
4

3

200

150

100

He

3

H

2

2
1
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شکل ()6-4

سؤال
انرژی معادل کتلۀ یک پروتون را بر حسب ژول و الکترون ولت حساب کنید.
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حل :برای کتلۀ پروتون داریم:
kg

27

m = M p = 1. 67 ×10
c = 3 × 108 m / s

پس

kg ) (3 . 3×108 m / s ) 2

27

E = mc 2 = (1. 67 ×10
J

10

E = 1. 503 × 10

با توجه به آن که یک ژول برابر به  6.25 ×1018الکترون ولت است داریم:
× 6.25 × 1018 ev = 939.375 × 10 6 ev

10

E = 1.503 × 10

بنا بر نظریۀ نسبیت و با توجه به رابطۀ انشتین ،دو اصل تحفﻆ کتله و تحفﻆ انرژی ،در یک
اصل به صورت زیر بیان مﻰشود:
مجموع تمام کتله و انرژی در تأثیرات متقابل ثابت مﻰماند.
واضح است که در محاسبۀ این مجموع ،باید کتله را برحسب انرژی معادل آن در نظر
بگیریم .اکنون مﻰتوانیم جواب این سوال که اختالف کتله بین هسته و ذرات موجود در آن
(  ) Mکجا رفته است را این طور توضیح دهیم که این تفاوت کتله به انرژی تبدیل شده
است .به عبارت دیگر ،هنگامﻰکه ذرات در هسته گرد هم آمده اند ،مقداری انرژی از دست
داده اند که اندازۀ این انرژی از رابطۀ زیر که آن را انرژی بستهگﻰ هستهیﻰ مﻰنامند و با B
نشان مﻰدهند ،بهدست مﻰآید.
)B = Mc 2 ...............(5

اگر بخواهیم ذرات تشکیل دهندۀ هسته را از یکدیگر دور کنیم ،باید مقدار انرژی برابر با
انرژی بستهگﻰ هسته ،به هسته بدهیم .هر چه انرژی بستهگﻰ یک هسته بیشتر باشد ،آن
هسته پایدارتر است .با توجه به مطالب باال مﻰتوانیم بنویسیم:
)B = ( ZM P + NMn M x ) c 2 ............(6

انرژی بستهگﻰ هسته را به طور معمول بر حسب ( Mevمیگا الکترون ولت) که برابر با
 106 evاست حساب مﻰکنند.
مﺜال :هستۀ اتوم دوتریوم ،یک پروتون و یک نیوترون دارد .این هسته که دوتریوم نامیده
مﻰشود ،کتلهیﻰ برابر به  3,34 10 27 Kgدارد ،انرژی بستهگﻰ دوتریوم را محاسبه کنید.
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حل :با استفاده از رابطۀ  B = ( ZM p + NM n M x )c 2داریم:
) × (3 108 ) 2

27

3,34 10
J

چون:
پس:

13

27

+ 1,68 10

9 1016 = 9 10

27
27

B = (1,67 10
B = 0,01 10

1J = 6,25 10 ev
18

6,25 1018 ) ev = 56,25 105 ev = 5,625Mev

13

B = (9 10

 :6-2-2سطوح انرژى ﻳا ترازﻫاى انرژى ﻫستﻪ
انرژی ذرات در هسته نیز مانند انرژی الکترونها در اتوم ،کوانتیده (تابنده) است .ولﻰ اختالف
بین سطوح انرژی ذرات در هسته بسیار بیشتر از اختالف بین سطوح انرژی الکترونها در
اتوم است .در درسهای قبل دیدیم که اختالف ترازهای انرژی الکترونها دراتوم در حدود
چند الکترون ولت است .در حالﻰکه اختالف بین ترازهای انرژی ذرات در هستههای سنگین
به طور معمول درحدود دهها کیلو الکترون ولت (  ) Kevیا بیش تر از آن است.
همان گونه که الکترونها در اتوم مﻰتوانند با جذب فوتونها و دریافت انرژی برابر با اختالف
انرژی بین دو سطح ،به سطح باالتر بروند و در نتیجه اتوم برانگیخته شود ،ذرات هسته هم
مﻰتوانند با دریافت انرژی از نیوترونها یا پروتونهای پرانرژی به سطح باالتر بروند و هسته
برانگیخته شود .هستۀ برانگیخته شده نیز مانند اتوم برانگیخته شده ،مﻰتواند با خروج
فوتون به حالت پایه باز گردد .انرژی فوتون گسیل شده از هستۀ برانگیخته ،برابر به اختالف
انرژی بین تراز ذرات برانگیخته و تراز پایۀ آن است .یک هستۀ برانگیخته شده را با عالمۀ
 ZA Xنمایش مﻰدهند .این عالمه نمایانگر حالت برانگیختۀ هسته است.

فعالﻴت
با اســتفاده از طیف موجهای الکترومقناطیســﻰ در فصل قبلﻰ ،نوع تشعشــع گسیل شده از هستهها را
مشخص کنید.
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با توجه به خوبﻰهای مودل اتومﻰبور ،مﻰدانیم که اگر به الکترون ،انرژییﻰ بیش از انرژی
بستهگﻰ آن به اتوم داده شود ،الکترون از اتوم جدا مﻰشود .همین طور در هسته نیز اگر به
ذرات هسته انرژییﻰ بیش از انرژی بستهگﻰ آن به هسته داده شود ،آن ذرات مﻰتوانند از
هسته جدا شوند.
انرژی تعامالت کیمیایﻰ در حدود چند الکترون ولت است ،به همین دلیل هستۀ اتومها
در تعامالت کیمیایﻰ برانگیخته نمﻰشوند .بنا بر آن ،هستهها در تعامالت کیمیایﻰ دخالت
ندارند.
برای ثبات انرژی در تعامالت هستهیﻰ ،تأکید بر تبادالت هستهها و ذرات شده بود؛ اما این
تعامالت خاصیت دیگری نیز دارند که دارای اهمیت است و آن عبارت از جذب یا آزاد کردن
انرژی است .مﻰدانید که در بعﻀﻰ از تعامالت کیمیایﻰ ،باید انرژی الزم از خارج تأمین گردد
تا تعامل ادامه یابد؛ در حالﻰکه در بعﻀﻰ تعامالت دیگر ،انرژی آزاد مﻰشود .تشکیل آب از
اکسیجن و هایدروجن ،نمونهیﻰ از تعاملﻰ است که در آن انرژی آزاد مﻰشود .تعامل بین
این دو گاز به طور معمول شدید است و حرارت حاصل مﻰشود .بنا بر این ،انرژی آبﻰیﻰ
که تشکیل مﻰشود ،کمتر از انرژی موادی است که آب را به وجود مﻰآورند .از طرف دیگر،
وقتﻰ آب به وسیلۀ الکترولیز تجزیه مﻰشود ،از عبور جریان برقﻰ از آب ،انرژی برقﻰ فراهم
مﻰگردد ،و محصوالت تعامل یعنﻰ اکسیجن و هایدروجن آزاد شده ،انرژی بیشتری نسبت
به آب دارند .تعامالت هستهیﻰ نیز ممکن است انرژی جذب یا آزاد کنند ،یک دلیل عمدۀ
قابل توجه در تعامالت هستهیﻰ این واقعیت است که مقدار انرژی جذب شده یا آزاد شده
در برابر هر هستۀ درگیر در تعامل با ضریبﻰ در حدود یک میلیون چند یا بزرگتر ،بیشتر از
مقدار انرژی جذب شده یا آزاد شده در برابر هر اتوم درگیر در تعامل کیمیایﻰ است .انشقاق
هستهیﻰ و پیوند تعامالت هستهیﻰ (که بعدها در این بخش مورد بحث قرار مﻰگیرد) دو
نوع خاص از تعامالت هستهیﻰ اند که در آنها رهایﻰ انرژی ،فوق العاده زیاد است .بنا بر آن،
این نوع تعامالت در کاربردهای صنعتﻰ و نظامﻰاهمیت بهسزایﻰ دارند.
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 :6-3رادﻳواکتﻴف طبﻴعﻰ
تا حال دانستیم که وقتﻰ نوکلیونها ( )Nuclionsبرای تشکیل ثبات در هسته با همدیگر
اتصال پیدا مﻰکنند ،چه چیز به و قوع مﻰپیوندد .تمام هستهها با ثبات نیستند .در حدود
 400هستۀ با ثبات و صدها هستۀ بﻰثبات وجود دارند که میل دارند بشکنند و به ذرات
دیگر تبدیل شوند ،که مراحل شکستن هستهها را متالشﻰ شدن هسته ()Nuclear decay
مﻰگویند .جریان متالشﻰ شدن هسته مﻰتواند یک حادثۀ طیبعﻰ باشد و یا اینکه به شکل
مصنوعﻰ و اجباری صورت پذیرد .در هر دو حالت ،وقتﻰ یک هسته متالشﻰ مﻰشود ،در
نتیجه آن تشعشعات به اشکال ذرهها ،فوتونها و یا هر دو مﻰتواند از هستۀ مذکور بتابد
که همین عملیه تابش ذرهها و فوتونها بهنام تشعشع( )Radiationو مراحل و یا جریان
عملیۀ تشعشع بهنام رادیواکتیفیتﻰ ( )Radioactivityیاد مﻰشود .بهطور مثال عقربهها و
شمارههای ساعتﻰ که در تاریکﻰ روشنﻰ مﻰدهد ،دارای مقدار کمﻰنمکهای رادیوم است.
در اثر متالشﻰ شدن هسته در این نمکها ،انرژی نوری آزاد شده و سبب مﻰشود که ساعت
در تاریکﻰ بدرخشد .هسته قبل از متالشﻰ شدن بهنام هستۀ اصلﻰ و یا هستۀ مادر ،و هستۀ
باقﻰمانده بعد از متالشﻰ شدن بهنام هستۀ دختر یا نوزاد یاد مﻰشود.

q=0

خروج اشعۀ گاما

q = +2e

شکل ()6-5

خروج اشعۀ الفا

q= e

خروج اشعۀ بیتا
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در تمام تعامالت هستهیﻰ انرژی آزاد شده از معادلۀ  E = mc 2بهدست مﻰآید.
همۀ عنصرهای سنگینتر از هایدروجن و هلیوم به اثر انفجار هسته ،در قسمت داخلﻰ
ستارهگان تولید شدهاند .این نوع انفجارها نه تنها عنصرهای پایدار ،بلکه عنصرهای
رادیواکتیف را نیز به وجود آورده اند .نیم عمر بیشتر عنصرهای رادیواکتیف درحدود مرتبۀ
روز یا سال است که از عمر زمین (حدود  4.5 × 109سال) بسیار کوتاهتر است .بنابراین
بیشتر عنصرهای رادیواکتیفیتﻰ که در هنگام تشکیل زمین وجود داشته اند ،به عنصرهای
پایدار متالشﻰ شدهاند .اما تعداد کمﻰاز عنصرهای رادیواکتیف که در قدیم تولید شدهاند؛
نیم عمرهایﻰ در حدود عمر زمین دارند و هنوز هم مﻰتوان تشعشات رادیواکتیف را در
آنها مشاهده کرد .این عنصرها بخشﻰ از عناصر رادیواکتیف طبیعﻰ را مﻰسازند که اطراف
ما را احاطه کرده است .در پروسههای متالشﻰ شدن عناصر رادیواکتیف ،عدد کتلۀ اتومﻰ،
یک هستۀ (  ) Aرا در صورت متالشﻰ شدن ( ) ،به چهار واحد تغییر مﻰدهد و در صورت
متالشﻰ شدن و به وجود آمدن عدد کتلۀ اتومﻰهسته تغییر نمﻰکند.
واحد تابش اشعه در سیتم ( )SIبیکیورل (  ) Becquerelاست که آن را به عالمۀ  Bqنمایش
مﻰدهند .یک بیکیورل مساوی است به یک واحد تابش اشعه بر ثانیه ) (1Bq = 1decay s
 .کیوری ( )Curieکه به  Ciنمایش داده مﻰشود ،واحد اصلﻰ تابش بوده و تقریباً برابر با
تابش اشعۀ یک گرام رادیوم ( )Radiumمتالشﻰ شده مﻰباشد1 C i = 3.7 ×1010 Bq .
سوالﻫا
 .1عنصرهای سنگینتر از هایدروجن و هلیوم در کجا و چطور تولید شدهاند؟
 .2طول نیم عمر عنصرهای رادیواکتیف به چه اندازه از عمر زمین کمتر است؟
 .3در اثر متالشﻰ شدن ) (  ،عدد کتلۀ اتومﻰ( )Aیک هسته را به چند واحد تغییر مﻰدهد؟

عالوه بر آنچه گفته شد ،همانطوریکه دیدیم یکﻰ از ویژهگﻰهای بارز هستههای ناپایدار،
متالشﻰ شدن خود به خودی آنها به هستههای سبکتر است که با گذشت زمان ،متالشﻰ
و به هستۀهای سبکتر تبدیل مﻰشوند .در این پروسه (روش)  Zو  Nهستهها از مقدار
اولﻰ به مقدار کمتر تبدیل مﻰشوند .روش متالشﻰ شدن هستههای ناپایدار ،همواره باخارج
شدن اشعۀ رادیواکتیف همراه است.
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عالوه بر هستههای ناپایدار ،هستههای برانگیخته نیز با گسیل اشعه ،متالشﻰ مﻰشوند .به
طور کلﻰ این نوع هستهها را ،هستههای رادیواکتیف مﻰنامند .یک مادۀ رادیواکتیف مﻰتواند
سه نوع تشعشع را از خود بتاباند ،یعنﻰ هستههای ناپایدار به سه نوع متفاوت متالشﻰ
مﻰشوند که در نتیجۀ آن  Zو  Nهسته را تغییر داده و به هستههای دیگر عوض مﻰشوند.
این سه نوع عبارت اند از متالشﻰ شدن ذرۀ الفا ( ) ،متالشﻰ شدن ذرۀ بیتا ( ) و نیز
خارج ساختن فوتونهایﻰ که اشعۀ گاما ( ) نامیده مﻰشوند توسط هستههای اصلﻰ ،که در
ادامۀ بحث به تحقیق هر یک از این سه نوع ذرۀ متالشﻰ شده مﻰپردازیم.

 :6-4متﻼشﻰ شدن ﻫمراه با ﺧروج اشعﺔ الفا ) (
اشعۀ  ،همان هستۀ هیلیوم (  ) 24 Heاست ،که از دو پروتون و دو نیوترون تشکیل شده
است .یعنﻰ با گسیل اشعۀ الفا ،با توجه به آن که اشعۀ خود دارای عدد اتومﻰبرابر  2و
عدد نیوترونﻰ برابر به  2است 2 ،واحد از نمبر اتومﻰو  4واحداز عدد کتلۀ هستۀ ناپایدار
کاسته مﻰشود .این تعامل را مﻰتوانیم به صورت زیر بنویسم:
Y + 42

A 4
Z 2

) ....... (7

Xn

A
Z

یعنﻰ محصول این متالشﻰ شدن ،هستۀ یک عنصر جدید است .پروسۀ متالشﻰ شدن الفا با
آزادسازی انرژی همراه است .زیرا انرژی اتصالﻰ محصولهای عملیۀ متالشﻰ شدن ،قویتر از
انرژی اتصالﻰ هستۀ اولیه است .انرژی آزاد شده در این پروسه ،به صورت انرژی حرکﻰ ذرۀ
الفا و هستۀ  Yظاهر مﻰشود.
 ، (238یک ذرۀ الفا ( ) خارج مﻰشود.
مﺜال :با متالشﻰ شدن هستۀ یورانیوم
92 U )238
معادلۀ این تعامل را بنویسید و تعیین کنید که در اثر این متالشﻰ شدن چه عنصری ایجاد
مﻰشود؟
حل :معادلۀ متالشﻰ شدن به صورت زیر است:
+ zA 24 X

4
2

U

238
92

با استفاده از قاعدۀ دوم یعنﻰ برابری مجموع عددهای کتلۀ اتومﻰدر دو طرف تعامل داریم:
A = 234

238 = 4 + A
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و از برابری مجموع نمبرهای اتومﻰدر دو طرف داریم:
Z = 90

 2پروتون
 2نوترون

92 = 2 + Z
238
90

با مراجعه به جدول تناوبﻰ معلوم مﻰشود که ، X
عنصر شماره  90یعنﻰ توریوم است .بنابراین ،تعامل
باال به صورت زیر نوشته مﻰشود:
4
2

Tn +

234
90

238
92

4

Th

U

238

234

 92پروتون
 146نوترون

 90پروتون
 144نوترون

U

شکل ()6-6

تمرﻳن:
 ) 226یک عنصر رادیواکتیف است که اشعۀ الفا خارج مﻰکند .معادلۀ این تعامل
رادون (
86 Rn
را بنویسید و عنصر تولید شده را تعیین کنید.

فکر کنﻴد
خروج الکترون از هسته ،متالشﻰ شدنﻰ بسیار حیرت انگیز است؛ زیرا هستۀ اتوم الکترون ندارد که خارج کند.
لذا این سوال مطرح مﻰشود که این الکترون از کجا آمده است؟

 :6-5متﻼشﻰ شدن ﻫمراه با ﺧروج اشعﺔ بﻴتا
متالشﻰ شدن بیتا ،نخستین مورد رادیواکتیفیتﻰ بود که بیکیورل مشاهده کرد .در این متالشﻰ
شدن ،یک نیوترون در هسته به یک پروتون تبدیل مﻰشود Z .و  Nهر کدام یک واحد تغییر
مﻰکند ،اما در  Aتغییری پدید نمﻰآید .وقتﻰ این متالشﻰ شدن برای اولین بار مطالعه مﻰشد،
ذرات خروجﻰ را ذرات بیتا نامیدند .بعدها معلوم شد که این ذرات ،الکترونها اند .متالشﻰ
شدن بیتا یعنﻰ خارج شدن الکترون از هسته ،بسیار تعجبآور است.
زیرا همان طور که پیش از این دیدیم ،الکترون
Co
در هستۀ اتوم وجود ندارد .الکترون خارج شده
e
در متالشﻰ شدن  ،یکﻰ از الکترونهای مداری
اتوم نیست ،این الکترون را هسته با انرژی موجود
در خودش مﻰسازد ،از این رو ،خروج اشعۀ بیتا به
Ni
این دلیل است که یک نیوترون در هسته به یک
 27پروتون
 33نوترون
پروتون تبدیل مﻰشود ،که این تعامل را به صورت
زیر مﻰنویسیم:
A
A
 28پروتون
XN
)Y N 1 + o ....(8
60

60

1
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Z +1

Z

 32نوترون

شکل ()6-7

محصول متالشﻰ شدن بیتا  ،عنصر جدیدی است که در جدول تناوبﻰ بالفاصله بعد از
عنصر  xقرار دارد.
 ) 176عنصر رادیواکتیف است که با خروج ذرۀ بیتای منفﻰ ( ) متالشﻰ
مﺜال :لیتوم (
71 Lu
مﻰشود .معادلۀ امکان تعامل را بنویسید و عنصر جدیدی را که تولید مﻰشود ،تعیین کنید.
جواب :بهرویت معادلۀ ) Y + o1

 ( ZA Xمﻰتوانیم بنویسیم:

A
Z +1

Y104 + o1

176
72

Lu105

176
71

تمرﻳن:
فاسفورس (  ،) 1532 Pعنصر رادیواکتیف است که ذرۀ خارج مﻰکند ،معادلۀ عکسالعمل
مربوط را بنوسید و تعیین کنید در این متالشﻰ شدن چه عنصری تولید مﻰشود؟

 :6-6متﻼشﻰ شدن اشعﺔ گاما ) (
هرگاه هستۀ اتومﻰ در حالت برانگیخته شده قرار داشته باشد ،با خروج یک یا چند فوتون
که به آنها اشعۀ گامای هستۀیﻰ مﻰگویند ،به حالت استقرار (ثابت) مﻰرسد ،که این روش
روش متالشﻰ شدن گاما نامیده مﻰشود؛ یعنﻰ با خروج اشعۀ گاما نه عدد کتلهیﻰ تغییر
مﻰکند و نه نمبر اتومﻰ ،بلکه هسته تنها مقداری از انرژی خود را از دست مﻰدهد .تعامل
A
A
خروج اشعۀ گاما را با معادلۀ زیر نمایش مﻰدهیم:
Z X
)Z X + ............(9

* Pa

* Pa

234

234

 91پروتون
 143نوترون

شکل ()6-8
 91پروتون
 143نوترون
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معادالت ( )8( ،)7و ( )9از دو قاعدۀ زیر پیروی مﻰکنند:
 .1مجموع نمبرهای اتومﻰ Zدر دو طرف تعامل یکسان است.
 .2مجموع عددهای کتلهیﻰ  Aدر دو طرف تعامل یکسان است.
این دو قاعده در تمام تعاملهای هستهیﻰ قابل تطبیق مﻰباشد.

فعالﻴت
با بحث در گروپ خود مشــخص کنید که کدام یک از دو قاعدۀ فوق از تحفﻆ (ثبات و یا پایش) چارج
برقﻰ نتیجه مﻰشود؟

ﻻﻧﺪې ﺟﺪول د ﺗﺸﻌﺸﻊ د ﺗوﭘﻴﺮ درې ﻟﻨ ６ډوﻟوﻧﻪ ＊ﻴﻰ:

جدول ﺧﻼصﺔ تﺸعﺸعات الفا ،بﻴتا و گاما

ذره

سمبول

ترکﻴﺐ

چارج

تﺄﺛﻴر باﻻى ﻫستﺔ مادر

الفا

)( He

 2پروتون
 2نیوترون

+2

کاهش کتله
تولید عنصر جدید

بیتا

)( e

الکترون
پوزیترون

1

عدم تغییر در عدد کتلهیﻰ
تولید عنصر جدید

فوتون

0

گاما

4
2

0
1

) (

+

باخت انرژی

مﺜال:
در یک حالت برانگیخته شدن ،کاربن  ، (126C ) 12با خروج اشعۀ گاما 4,43Mev ،انرژی باخته
به حالت ثبات مﻰرود .معادلۀ تعامل این متالشﻰ شدن را بنویسید.
جواب :با توجه به آنچه دربارۀ متالشﻰ شدن گاما دیدیم ،تعامل را مﻰتوان نوشت:
(تشعشع یک مقدار انرژی) C +

12
6

C

12
6

تمرﻳن :پروتاکتیوم  ( 91234 Pa )91اشعهیﻰ با انرژی  92 Kevرا گسیل مﻰکند .معادلۀ این
تعامل را بنویسید.
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سواﻻت
 .1اشعۀ الفا ) ( مربوط به کدام عنصر است؟
 – dیورانیم
 -cهلیوم
 – bنایتروجن
 – aهایدروجن
) است.
 .2ذرۀ ( اشعۀ) بیتا از جنس (
 .3اشعۀ گاما از کدام نوع موج است و چطور؟
 .4دو مادۀ رادیواکتیف که خاصیت رادیواکتیف در هر دو یکســان است ،دارای نیمۀ عمر متفاوت اند.
در کدام یک از این دو ماده ،شدت تابش اشعۀ رادیواکتیف بیشتر است؟
 .5آیا مﻰتوان با استفاده از خاصیت جذب اشعۀ گاما ) (  ،یکنواخت بودن ضخامت ورقههای فلزی
را کنترول کرد؟ چگونه ،توضیح دهید.
 .6چه را بطهیﻰ بین نمبر اتومﻰو تعداد الکترونهای مداری اتوم برقرار است؟

 :6-7-1نﻴم عمر مادة رادﻳواکتﻴف
در یک قطعه از مادۀ رادیواکتیف تعداد بسیار زیادی هستۀ رادیواکتیف وجود دارد .این
هستهها با گذشت زمان به تدریج تغییر مﻰکنند .هر چه زمان بگذرد ،تعداد هستههای مادۀ
رادیواکتیف اولﻰ باقﻰمانده کمتر مﻰشود که چگونهگﻰ این تغییرات را مﻰتوانیم با معر فﻰ
کمیتﻰ به نام نیم عمر بیان کنیم.
بنا بر تعریف :نیم عمر یک مادۀ رادیواکتیف ،مدت زمانﻰ است که طﻰ آن نیمﻰاز هستههای
رادیواکتیف موجود در آن متالشﻰ ( )Decayمﻰشوند .نیم عمر را با  t = 1 Tنشان
2
مﻰدهند.
به طور نمونه ،در سؤال فوق دیدیم که هستههای یورانیم 238با گسیل ذرۀ الفا به هستههای
توریوم  234تبدیل مﻰشوند .محاسبات بر اساس تجربه نشان مﻰدهد که در یک قطعه
یورانیم 4,5 109 ،سال طول مﻰکشد که نیمﻰاز هستههای آن به هستۀ توریوم تبدیل
شوند .به این ترتیب مﻰگوییم که نیم عمر یورانیم 4,5 109 ،سال است .از آن جا که این
نیم عمر از عمر زمین بیشتر است ،هنوز هم مقدار قابل مالحظۀیﻰ یورانیم  238در طبیعت
وجود دارد .دیدیم که نیم عمر یورانیم 238بسیار طوالنﻰ است .ولﻰ نیم عمر برخﻰ دیگر
از ایزوتوپهای آن تنها در حدود چند دقیقه است .به همین دلیل این نوع ایزوتوپها در
طبیعت یافت نمﻰشود.
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مﺜال:
کوبالت  60به عنوان منبع تولید اشعۀ گاما ( ) در صنایع مختلف به کار برده مﻰشود.
این ایزوتوپ که مﻰتوان آن را در ریاکتورهای تحقیقاتﻰ تولید کرد ،دارای نیم عمر 5,25
سال است .پس از  26سال چه کسری از هستههای کوبالت  60در نمونۀ اولیه باقﻰ خواهد
ماند؟
حل 26 :سال تقریباً  5برابر نیم عمر کوبالت  60است ،زیرا:
26 ÷ 5,25 = 4,95 = 5

پس اگر مقدار  mگرام کوبالت  60در نمونۀ اولیه وجود داشته باشد ،پس از گذشت هر نیم
عمر مقدار آن نصف مﻰشود که مﻰتوانیم آن را در جدول ذیل تنظیم کنیم.
0

1

2

3

4

5

مقدار باقﻰ مانده ازکوبالتm 60

m
2

m 1 m
= ×
2 2 4

m 1 m
= ×
4 2 8

m
16

m
32

تعداد نیم عمرها

بنابراین پس از  26سال یعنﻰ گذشت  5نیم عمر ،تنها کسری برابر به  1یا
32
حدود  3درصد (  ) 1 = 0,03,52از مقدار اولیۀ کوبالت ( mگرام) ،باقﻰ مﻰماند و
32
 97درصد دیگر آن متالشﻰ مﻰشود.
 :6-7-2حفاﻇت در برابر اشعﻪ
اشعۀ کیهانﻰ و اشعهیﻰ که از مواد رادیواکتیف خارج مﻰشوند ،در برخورد با اتومها و
مالیکولها مﻰتوانند آنها را به آیون تبدیل کنند و یا موجب شکسته شدن پیوندهای
کیمیایﻰ شوند .این پروسه به گونۀ اغلب منجر به تخریب ساختار ماده مﻰشود و به اجسام
زنده آسیب مﻰرساند؛ به طور مثال :فوتونهای ماورای بنفشﻰ که از نور آفتاب به بدن
مﻰرسند ،به مالیکولهای پوست آسیب مﻰرسانند و باعث آفتاب سوختهگﻰ مﻰشوند .اشعۀ
پرقدرتﻰ مانند اشعۀ  xو ذرات بسیار سریع ،حتا مﻰتوانند از سطح پوست بگذرند و به بدن
صدمه برسانند .چنانچه از همین خاصیت برای تخریب و از میان بردن غدههای سرطانﻰ
از اشعۀ  xو استفاده مﻰکنند.
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این اشعه به تشکل اعﻀای نوزادان آسیب مﻰرساند و حتا باعث تشکل غیرمنظم اعﻀای
شان مﻰگردد.
اتومهای ذرات رادیواکتیف ،در سنگ ،خاک ،چوب و در محل کار و زندهگﻰ ما وجود دارند.
عالوه بر آن اشعۀ کیهانﻰ ،یعنﻰ ذرههای پرانرژییﻰ که از فﻀای خارج از جو زمین به کرۀ
زمین مﻰرسند ،از منابع اجتناب ناپذیر این اشعۀ خطرناک هستند.

 :6-7-3رادﻳواکتﻴفﻴتﻰ مصنوعﻰ ( i cial adio ac i i

)

بحث تعامالت هستۀیﻰ ،حاکﻰ از کشف جالب دیگری نیز بوده است :مﻰدانیم که تعامل یک
نیوترون به وسیلۀ پالتین  ،196به تولید پالتین  197و پخش یک اشعۀ مﻰانجامد .در
طبعیت شش ایزوتوپ متفاوت از پالتین یافت شده است.
اکنون این پرسش مطرح مﻰشود که :آیا پالتین  197که با تعامل نیوترون تولید مﻰشود
پایدار است؟ پاسخ منفﻰ است ،زیرا این محصول رادیواکتیف است و با پخش یک ذرۀ با
طالی ( 197تنها ایزوتوپ پایدار طال) از بین مﻰرود.
یک مقدار انرژی Au + 10e +

197
79

Pt

197
78

باید گفت که نیم عمر پالتین  20 ،197ساعت است.
تولید پالتین ( 197رادیواکتیف) در یک تعامل هستهیﻰ ،نمونهیﻰ از رادیواکتیف مصنوعﻰ
است .این پدیده در سال  1934به وسیلۀ ایرن کیوری وف .ژولیو کشف شد .آنها آثار ذرات
را بر هستههای فلزات سبک بررسﻰ مﻰکردند .وقتﻰ آنان عناصر مگنیزیم و المونیم را
با ذرات الفای حاصل از پلوتونیم بمباران کردند ،دیدند بالفاصله پروتونها و نیوترونهایﻰ از
هستۀ بمباران شده بیرون مﻰافتد .اما شاهد آن بودند که عالوه بر این ذرات ،الکترونهای
مثبت یا پوزیترونها نیز پخش مﻰشود( .پوزیترون ذرهیﻰ است که کتلۀ آن برابر با کتلۀ
الکترون و بزرگﻰ چارج آن برابر با بزرگﻰ چارج الکترون مﻰباشد ،ولﻰ چارج آن مثبت
است) .پوزیترون را فزیکدان امریکایﻰ ک .د .آندرسن در سال  1932در جریان مطالعۀ
شعاع کیهانﻰ کشف کرد( .شعاع کیهانﻰ تابشهای بسیار نفوذ کنندهیﻰ است که منشای آن
در ماورای هوای زمین بوده و مرکب از پروتونها ،الکترونها ،نیوترونها ،فوتونها و دیگر
ذرات مﻰباشد).
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اندرسن با استفاده از یک اتاق کوچک که در یک ساحۀ مقناطیسﻰ قرار گرفته بود ،خطوطﻰ
را مشاهده کرد که فقط مﻰتوانست در طول مسیر به اثر ایونایز شدن (برقﻰ شدن) ،ذراتﻰ با
سرعت زیاد و با کتله و اندازۀ چارج برابر با کتله و چارج یک الکترون ،لیکن انحنای خطوط
آنها در جهت مخالف با خطوط الکترونهایﻰ که چارج منفﻰ داشته باشند ،ایجاد شوند .به
این ذرات نام پوزیترون (با سمبول  +یا  ) 10 eداده شد.
در آزمایش ژولیووکیوری که بر اثر بمباران یک عنصر سبک با یک ذرۀ پوزیترون همراه
با نیوترون تولید مﻰشد ،چنین به نظر مﻰرسید که نوع جدیدی تعامل هستهیﻰ صورت
مﻰگیرد .آزمایشهای بیشتر باالخره نشان داد که هستههای عنصر سبک ،حتا پس از آنکه
از منبع ذرات هم دور شوند ،به پخش پوزیترون ادامه مﻰدهند .وقتﻰ ،پس از دور ساختن
منبع ذرات  ،تغییر ثابت پخش پوزیترونها برحسب گذشت زمان ترسیم شد ،منحنﻰهایﻰ
برای هر هدف بهدست آمد که شبیه به منحنﻰهای بهدست آمده برای رادیواکتیف بیتای
طبیعﻰ بود( .و معلوم شد که نیم عمر پوزیترون پخش شده  2.5دقیقه است).
نتایج حاصل شده نشان مﻰداد که ذرات هستۀ پایدار اولیه به ذرات هستۀ رادیواکتیف تبدیل
شده است .بمباران  1327 ALبا ذرات که نیوترون و همچنین یک مادۀ جدید رادیواکتیف تولید
مﻰشود ،یک تعامل هستهیﻰ است که ذرات هستهیﻰ با عدد کتلهیﻰ )(27 + 4 1) = 30
و نمبر اتمﻰ ) (13 + 2 0) = 15که ایزوتوپﻰ از فاسفورس است ،ایجاد مﻰکند .این تعامل
عبارت است از:
27
4
1
30
n + 15 P

0

AL + 2 He

13

کیوری و ژولیو برای جدا سازی مواد حاصله شبیه همان تعامالتﻰ که برای جداسازی عناصر
رادیواکتیف طبیعﻰ انجام مﻰدادند ،تعامالت کیمیاوی را انجام دادند و به این وسیله نشان
دادند که نتیجۀ حاصله پس از بمباران ،واقعاً شامل مقدار کمﻰفاسفورس و یا ایزوتوپﻰ
است که رادیواکتیف مﻰباشد .فاسفورس در طبیعت فقط به صورت  1531Pیافت مﻰشود،
هیﭻ ایزوتوپﻰ از فاسفورس با عدد کتلهیﻰ  30در طبیعت یافته نشده است .پس این فرض
منطقﻰ بود که چنانچه  30 Pدر یک تعامل هستهیﻰ ایجاد شود ،هسته پایدار نخواهد بود،
بلکه رادیواکتیف است .اگر این هسته با پخش یک پوزیترون متالشﻰ شود ،تعامل آن به
طریق زیر بیان خواهد شد:
si + 10e +
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30
14

P

30
15

در تعامل  1430 siایزوتوپ شناخته شدهیﻰ از سیلسیوم 10 e ،نمایانگر یک پوزیترون و
نوترینو است .این نوع متالشﻰ شدن حاکﻰ از آن است که یک پروتون در داخل هسته
یک

ممکن است به یک نیوترون ،یک پوزیترون و یک نوترینو تبدیل شده باشد که نیوترون در
هسته باقﻰ مانده و پوزیترون پخش شده است:
(داخل هسته)

n + 10e+

1
0

P

1
1

به طور خالصه پس از این کشف ،که بمباران ذرات هستۀ سبک با ذرات

مﻰتواند به

محصوالت رادیواکتیف منجر شود ،معلوم شد که تعامالت هستهیﻰ القا شده با پروتونها،
دوترونها ،نیوترونها ،فوتونها نیز مﻰتوانند محصوالت رادیواکتیف را تولید کنند.
ذرات هستهیﻰ رادیواکتیف مصنوعﻰ ،مانند ذرات هستهیﻰ رادیواکتیف طبیعﻰ با نیم عمر و
نوع اشعهیﻰ که پخش مﻰکنند ،مشخص مﻰشوند.
اگر محصوالت تعامالت هستهیﻰ رادیواکتیف باشند ،مﻰتوان مسیر آنها را در جریان
جداسازی کیمیاوی به وسیلۀ نیم عمرهای اختصاصﻰ آنها یا محصوالت متالشﻰ شدن
شان را تعیین کرد( .آنها را از لحاظ کیمیایﻰ نمﻰتوان دنبال کرد ،زیرا مقدارشان بسیار کم
و غالباً کمتر از یک میلیونم گرام است) .ولﻰ توسط شاخۀ خاصﻰ از کیمیا که با جداسازی
و تشخیص محصوالت رادیواکتیف در تعامالت هستهیﻰ سروکار دارد ،که امروزه بخش
مهمﻰاز علم هستهیﻰ شده است .این رشته به حدی توسعه یافته که از سال  1935تاکنون
در حدود  1200ذرۀ هستۀ مصنوعﻰ رادیواکتیف ساخته و مشخص شده است که بسیاری
از آنها در صنعت و تحقیقات مورد استعمال دارد.

فکرکنﻴد
گاهﻰ گفته مﻰشود که تمام منابع از انرژی هسته حاصل شده اند .آیا سوختهایﻰ مانند ذغال سنگ
و نفت هم از انرژی هستهیﻰ به دست آمده اند؟
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 :6-8انﺸقاق ﻫستﻪﻳﻰ ()Nuclear Fission
طوریکه دیدیم ،یک هسته مﻰتواند با پخش کردن اشعۀ الفا یا بیتا به هستۀ دیگری انشقاق
شود .این انشقاق یا متالشﻰ شدن نوعﻰ از تعامل هستهیﻰ است که در ادامۀ این بحث به
شرح مختصر این تعامل ،که یکﻰ از منبعهای مهم تولید انرژی است ،مﻰپردازیم.
هستۀ یورانیم  235دارای این ویژهگﻰ است که اگر یک نیوترون به آن برخورد کند ،احتمال
زیاد مﻰرود که آنرا جذب کند و به یورانیم  236تبدیل شود .یورانیم  236ناپایدار است و
تمایل زیادی به زوال و تجزیه به دو یا چند هسته با کتلۀ کمتر دارد .پروسۀ جذب نیوترون
توسط یورانیم  235و تشکیل هستۀ سنگینتر پایدار و تجزیۀ آن به دو یا چند هستۀ
سبکتر را متالشﻰ شدن و یا انشقاق هستهیﻰ مﻰنامند.
یکﻰ از این پروسههای متالشﻰ شدن یورانیم  235در شکل ( )6-9نشان داده شده و معادلۀ
آن قرار ذیل است:
1
235
236
144
89
1
Ba + 36 Kr +30 n

56

U

92

U

92

n+

0

در پروسۀ تعامل هستهیﻰ  235Uممکن است مجموعههای گوناگون از محصوالت متالشﻰ
شده تولید شوند .به طور مثال در تعامل هستهیﻰ یورانیم  235حدود  90محصول مختلف
بهدست مﻰآید .هستههای حاصل شده از اثر متالشﻰ شدن را پارچههای متالشﻰ شده نیز
مﻰگویند .بدین ترتیب ،انشقاق هستهیﻰ را چنین مﻰتوان تعریف کرد:
»انشقاق هستهیﻰ یک تعامل هستهیﻰ است که طﻰ آن یک هستۀ سنگین به دو هسته با
کتلۀ کمتر متالشﻰ مﻰشود«.
وقتﻰ یک هستۀ سنگین متالشﻰ مﻰگردد ،کتلههای
n
حاصل متالشﻰ شده ،از مجموع کتلۀ اولیۀ هسته و کتلۀ
نیوترون که با آن برخورد نموده ،کمتر است .این تفاوت
U
کتله به انرژی تبدیل مﻰشود ،که قسمت عمدۀ این انرژی
در آغاز به صورت انرژی جنبشﻰ یا اهتزازی پارچههای
متالشﻰ شده به ظهور مﻰرسد و به سرعت انرژی خود
را به محیط اطراف منتقل مﻰکنند و در نهایت سبب
افزایش بسیار زیاد درجۀ حرارت محیط مﻰشود؛ به طور
مثال ،مقدار انرژی آزاد شده در متالشﻰ شدن یورانیم
 235به اندازهیﻰ زیاد است که انرژی حاصل از
1
0

235
92

n
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شکل ()6-9

Ba

1
0

144
56

Kr
n

1
0

n

1
0

89
36

متالشﻰ شدن  1کیلوگرام یورانیم  235معادل انرژی حاصله از سوختن  107کیلوگرام (ده
هزار تن) ذغال سنگ و یا  2,25 106لیتر نفت است .به همین لحاظ مﻰتوان از یورانیم به
حیث یک منبع سرشار از انرژی استفاده کرد.
دستگاهﻰکه در آن تعامل هستهیﻰ صورت مﻰگیرد و انرژی آزاد شده در پروسۀ تعامل به
شکل دیگر انرژی (مانند انرژی برقﻰ) تبدیل مﻰشود ،ریکتور هستهیﻰ نام دارد.
انرژی حاصل از تعامل هستهیﻰ را به اختصار ،انرژی هستهیﻰ مﻰنامند .استفاده از انرژی
حاصل از تعامل هستهیﻰ ،نقاط ضعیف و مشکالتﻰ نیز دارد که باعث مخالفت بسیاری با
تولید آن شده است.
این نقاط ضعیف از آنجا ناشﻰ مﻰشود که پارچههای متالشﻰ شده ،خود به شدت ناپایدار
هستند و برای رسیدن به حالت پایداری ،مقدار زیادی اشعه پخش مﻰکنند .علت ناپایداری
هم آن است که هستهها (پارچههای متالشﻰ شده) برای پایدار بودن به تعداد نیوترون
کمتری نیاز دارند ،و همین وجود نیوترونهای اضافﻰ است که باعث ناپایداری آنها مﻰشود
و در نتیجه این هستهها به اثر واپاشﻰ بیتا به هستههای پایدارتر تبدیل مﻰشوند.
بنابرین پارچههای متالشﻰ شده ناچار رادیواکتیف هستند .مشکل اساسﻰ دیگر آن است
که برخﻰ از این پارچههای ناپایدار که پسماندههای متالشﻰ شده هستند ،نیم عمر بسیار
طوالنﻰ دارند و در نتیجۀ انباشته شدن ،تشعشعات آنها مشکالت فراوانﻰ را نه تنها برای
نسل حاضر ،بلکه برای نسلهای بعدی به وجود مﻰآورند.

فکرکنﻴد
گاهﻰ گفته مﻰشود که »کتله را نمﻰتوان تولید و یا نابود کرد« ،این گفته را تحلیل کنید.
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 :6-9ﻏنﻰ سازى ﻳورانﻴم
یگانه عنصر طبیعﻰ که با جذب نیوترون پس از زمان بسیار کوتاه  10 12 sمتالشﻰ مﻰشود
و مقدار زیادی انرژی آزاد مﻰکند ،یورانیم  235است.
در یورانیم طبیعﻰ تنها  0.7در صد U

236

و بقیه یعنﻰ  99.3درصد آن U

238

است که

برای تمام هدفهای عملﻰ ،متالشﻰپذیر نمﻰباشد.
برای تهیۀ سوخت ریکتور یا جنگ افزار هستهیﻰ ،باید غلظت U

235

به مقدار قابل

مالحظهیﻰ افزایش یابد ،که این پروسه را به نام غنﻰسازی یاد مﻰکنند.
 235Uو  238Uاز لحاظ کیمیایﻰ یکسان هستند ،ولﻰ در پروسۀ غنﻰسازی تنها از
اختالف کتلۀ آنها بهرهگیری مﻰشود .این پروسه نسبتاً دشوار و پرمصرف است ،اما مﻰتوان
با مقدار زیاد یورانیم به آن دست یافت.
 (239است .این ماده به
یک مادۀ دیگریکه به آسانﻰ متالشﻰ مﻰشود ،پلوتونیم
94 pu )239
صورت طبیعﻰ وجود ندارد اما مﻰتوان آن را با تعامل نیوترون در  238Uکه متالشﻰپذیر
 (239از بین
نیست ،تولید کرد .یورانیم  239حاصل شده با پخش بیتا به نپتونیم
93 Np )239
رفته و با پخش بیتا به  Pu 239متالشﻰ مﻰشود .معادلۀ تعامل این پروسه مانند ذیل است:
U + 01n

238
92

239
92

U
Np
Pa

239
94

0
1

239
93
0
1

+

U+

239
92

NP

239
93

پلوتونیم را مﻰتوان با روشهای کیمیاوی از یوارنیم جدا کرد .این پروسۀ تولید سوخت
پلوتونیم از یورانیم ،به زایندهگﻰ معروف است و ریکتوری را که برای تولید سوخت پلوتونیم
طراحﻰ شده است ،زاینده مﻰنامند .در بمبهای متالشﻰ شده ،به طور اغلب پلوتونیم نقش
یک مادۀ فعال را دارد.
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 :6-10تعامل زنجﻴرى ()Chain Reaction
برای آنکه تعامل زنجیری در یک نمونۀ یورانیم با سرعت یکنواخت ادامه یابد ،باید توازن
مناسبﻰ بین تولید خالص نیوترونهای حاصل از عمل متالشﻰ شدن و از دست رفتن
نیوترونها در جریان سه پروسۀ زیر وجود داشته باشد:
.1جذب نیوترون به وسیلۀ یوارنیم بدون صورت گرفتن انشقاق
 .2جذب نیوترون به وسیلۀ مواد موجود دیگر در دستگاه تجربﻰ
 .3فرار نیوترون از دستگاه تجربﻰ بدون اینکه جذب شود.

نیوترون
پارچه انشقاق شدۀ هسته

شکل ()6-10

235
92

هستۀ U

اگر نیوترونها به حد بسیار زیادی فرار نمایند
و در دستگاه (که ریکتور نامیده مﻰشود) جذب
شوند ،نیوترون کافﻰ باقﻰ نمﻰماند تا تعامل
زنجیری ادامه یابد .برعکس ،هرگاه نیوترونها به
حد بسیار کم فرار نمایند یا جذب شوند ،تعامل
ادامه مﻰیابد و نیوترونهای بیشتر و بیشتری
مﻰسازد .در طراحﻰ ریکتورهای هستهیﻰ که
به حیث منبع انرژی بهکار مﻰروند،

طرق مختلفﻰ را برای یافتن اندازهها ،شکلها و مواد مناسبﻰ که توازن بین نیوترون تولید
شده و نیوترون از دست رفته را حفﻆ و کنترول نماید ،بهکار مﻰبرند.
چون هسته فقط جزء ناچیزی از حجم یک اتم است ،چانس برخورد یک نیوترون با یک
هستۀ یورانیم اندک است .یک نیوترون در حالﻰکه چند سانتﻰمتر حرکت مﻰکند ،مﻰتواند
از میان میلیونها اتم یوارنیم (یا اتمهای دیگر) بگذرد .هرگاه ریکتور کوچک باشد ،فیصدی
قابل توجهﻰ از نیوترونهای حاصل از نتیجۀ متالشﻰ شدن ،بدون ایجاد عمل واپاشﻰ بیشتر،
از دستگاه فرار مﻰکند و نفوذ برخورد نیوترونها ممکن است آنقدر محدود باشد که یک
تعامل زنجیری نتواند ادامه یابد .تعداد نیوترونهای تولید شده همواره متناسب با حجم
مﻰباشد ،اما تعداد نیوترونهایﻰ که فرار مﻰکنند ،متناسب با مساحت سطح است .اگر L
اندازۀ خطﻰ دستگاه زیاد شود ،حجم و مساحت به ترتیب متناسب با  L3و  L2افزایش مﻰیابد؛
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طوریکه با بزرگ شدن ،Lاندازۀ تولید نیوترون سریعتر از فرار نیوترون افزایش مﻰیابد.
طرح ریکتور با ابعاد مناسب و با مواد معین که با اندازۀ بحرانﻰ مطابقت داشته باشد ،بخش
مهمﻰاز تحقیق در زمینۀ مهندسﻰ هستهیﻰ است .موضوع مهم دیگر در طرح ریکتورهای
هستهیﻰ ،این واقعیت است که وقتﻰ  235Uبا نیوترونهای کند بمباران شود ،نیوترونهایﻰ
که در عمل متالشﻰ شدن آزاد مﻰشوند ،به صورت عموم با سرعتهای بسیار زیاد خارج
مﻰشوند ،انرژی نوسانﻰ آنها از حدود  0.01Mevتا حدود  ، 20Mevو انرژی نوسانﻰ
متوسط آنها حدود  2Mevاست .نیوترونهای سریع را مﻰتوان با افزودن مادهیﻰ که
نیوترونها در برخورد با آن انرژی خود را از دست بدهندُ ،کند کرد .چنین مادهیﻰ باید
کتلۀ اتمﻰنسبتاً کمﻰداشته باشد .درین صورت نیوترونها در برخورد کشکننده با اتمهای
این ماده ،بخش قابل مالحظهیﻰ از انرژی خود را منتقل خواهند کرد ،اما این ماده نباید
نیوترونهای زیادی را تولید یا جذب کند .کاربن خالص به صورت گرافیت و همچنین آب و
بریلیم مﻰتوانند چنین ضرورتهایﻰ را رفع نمایند .این مواد را تعادل کننده مﻰنامند ،زیرا
حرکت نیوترونهای تازه تولید شده را ُکند یا متعادل مﻰکنند و تندی (تیزی) آنها را به
حدی مﻰرسانند که احتمال متالشﻰ شدن اضافﻰ به وسیله آنها کم مﻰشود.
اتمهای هایدروجن آب در ُکند کردن نیوترونها بسیار مؤثر اند ،زیرا از طرفﻰ کتلۀ هستۀ
هایدروجن تقریباً برابر با کتلۀ نیوترونهاست و از طرف دیگر ،تعداد اتمهای هایدروجن در
واحد حجم زیاد است .نیوترون در برخورد با هستۀ هایدروجن ،بخش بزرگﻰ از انرژی خود
را از دست مﻰدهد.
فقط حدود  20برخورد الزم است تا به طور متوسط نیوترون سریع کند شده و اندازۀ انرژی
آن به تحت  1evبرسد .اما نیوترونها مﻰتوانند به وسیلۀ هستۀ هایدروجن طبق عکسالعمل
زیر تعامل کنند:
H+

2
1
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H + 01n

1
1

احتمال اینکه این تعامل به جای برخورد ،کشکننده صورت گیرد ،به قدرکافﻰ زیاد است.
طوریکه معلوم شده ،انجام تعامل زنجیری با یورانیم طبیعﻰ و آب معمولﻰ غیرممکن
مﻰباشد.
اما برای ساختن ریکتورها راههای دیگری نیز وجود دارد؛ به طور مثال احتمال فوقالعاده
کمﻰبرای جذب نیوترون به وسیلۀ هستۀ دوتریم ،یعنﻰ هستۀ ایزوتوپ هایدروجن سنگین
که در آب سنگین یافت مﻰشود ،وجود دارد .نیوترون به اساس هر برخورد با  12 Hانرژی
زیادی از دست نمﻰدهد .لیکن این نقص با میزان جذب بسیار کمتر آن جبران مﻰشود.
بنابرین یک تعامل زنجیری با یورانیم طبیعﻰ و آب سنگین به سهولت امکانپذیر است.
ریکتورهایﻰ با یوارنیم طبیعﻰ به حیث سوخت و آب سنگین به حیث متعادلکننده در
ایاالت متحده ،کانادا ،فرانسه و دیگر کشورها ساخته شده است.
اختالف بین خواص هستهیﻰ هایدروجن  11Hو دوتریم (  12 Dیا  ) 12 Hاز لحاظ توسعۀ
ریکتورهای هستهیﻰ اهمیت زیادی دارد .آب سنگین بسیار گرانتر از آب معمولﻰ است،
و وقتﻰ با یورانیم طبیعﻰ (عمدتاً  ) 238Uبه کار برده شود ،یک تعامل زنجیری به طور مؤثر
صورت مﻰگیرد .آب طبیعﻰ را در صورتﻰ مﻰتوان به کار برد که بهجای یورانیم طبیعﻰ،
یورانیم غنﻰ شده نسبت به ایزوتوپ  239Uبه کار برده شود .در ایاالت متحده ریکتورهای
بسیاری که سوخت آنها یورانیم غنﻰ شده و متعادل کنندۀ آنها آب معمولﻰ است ،ساخته
شده است .تقریباً در تمام توانگاههای بزرگ هستهیﻰ که تا کنون ساخته شده و همچنین
در ریکتورهای کشتﻰهایﻰ که با توان هستهیﻰ کار مﻰکنند بهکاربرد این نوع ریکتور متداول
است.
جذب کننده

سوخت

متعادل کننده

شکل ()6-11
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کاربن به صورت گرافیت نیز در بسیاری از ریکتورها به حیث متعادلکننده به کار رفته است،
از جمله در ریکتورهای اولیه .اما گرافیت ،عامل ُکندکنندۀ خوبﻰ چون آب یا آب سنگین
نیست ،حدود  120برخورد با اتمهای کاربن الزم است تا یک نیوترون سریع با انرژی اولﻰ
 2Mevکند شده ،به انرژی مطلوبﻰ حدود  0.025evبرسد؛ در حالﻰکه در آب سنگین
فقط حدود  25برخورد الزم است .گرچه کاربن به صورت گرافیت بهترین متعادلکننده
نیست و تعداد محدودی نیوترون جذب مﻰکند ،اما وقتﻰ قطعاتﻰ از یورانیم طبیعﻰ (مث ً
ال به
صورت میلههای استوانهیﻰ) در پارچۀ بزرگﻰ از گرافیت به طور منظم قرار گیرد ،یک تعامل
زنجیری امکان وقوع پیدا مﻰکند .چگونهگﻰ انجام این کار ،یکﻰ از مشکالت عمدهیﻰ بود
که مﻰبایست پیش از انجام نخستین تعامل زنجیری حل مﻰشد .نخستین تعامل زنجیری
در سال  1942به وسیلۀ گروپﻰ که زیر نظر انریکوفرمﻰکار مﻰکردند ،در دانشگاه شیکاگو
عملﻰ شد .امروزه ریکتورهای بسیاری که متعادلکنندۀ گرافیتﻰ دارند ،در سراسر جهان کار
مﻰکنند ،هدف کار با این نوع ریکتورها در مبحث بعدی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
کنترول یک ریکتور آسان است .هرگاه میزان متالشﻰ شدنها زیاد شود ،چند میلۀ کنترول
در ریکتور داخل مﻰکنند .این میلهها مرکب از مادهیﻰ چون کادمیم یابور (چون عنصر
بور توسط دانشمندی دنمارکﻰ بهنام نیلزبور کشف گردید ،این عنصر بهنام خودش مسما
گردید) است که نیوترونهای کند را جذب مﻰکند و بدین وسیله تعداد نیوترونهای متعادل
کننده را کاهش مﻰدهد .خارج ساختن میلههای کنترول موجب مﻰشود که میزان کار
ریکتور باال رود .شکل ( )6-11تعامالت اساسﻰ یک ریکتور هستهیﻰ را نشان مﻰدهد که مادۀ
متالشﻰپذیر آن یورانیم است.

بﺤﺚ کنﻴد
چگونه مﻰتوان سرعت عکسالعمل یک ریکتور را کنترول کرد؟
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رﻫاﻳﻰ انرژى بﻪ مقﻴاس زﻳاد و بعﻀﻰ از پﻴامدﻫاى آن:
در طول جنگ جهانﻰ دوم ،از ریکتورهای هستهیﻰ برای تولید مواد خام نوعﻰ بمب هستهیﻰ
یعنﻰ برای ساخت  239 Puاز  238Uاستفاده صورت گرفت که به قدر کافﻰ کند مﻰشدند و
موجب متالشﻰ شدن در اتمهای  235Uنمﻰشدند (در یورانیم طبیعﻰ فقط حدود 0.75%
اتمهای  235Uوجود دارد) استفاده مﻰشد ،و در عوض ،نیوترونهای متالشﻰ شده از طریق
تعامالتﻰکه در بخش قبل بیان شد ،به وسیلۀ  238Uجذب شده و هستههای  239 Puرا
تشکیل مﻰدادند 239 Pu .به مانند  235 Puعمل مﻰکند ،هر دوی آنها مﻰتوانند تعامل
زنجیری کنترول نشدۀ سریع ایجاد کنند .بمبهای هستهیﻰ از هر دوی این مواد ساخته
مﻰشدند .تنها یک بمب اتمﻰکه از  235Uساخته شده بود ،شهرهیروشیما در جاپان را در 6
اگست سال  1945ویران کرد ،بمب دیگر که در آن از  239 Puاستفاده شده بود ،سه روز
بعد شهر ناگاساکﻰ را منهدم ساخت.
از پایان جنگ جهانﻰ دوم یعنﻰ از سال  1945به بعد تکنالوژی ازهمپاشﻰ (متالشﻰ شدن)
در دو جهت متفاوت توسعه یافت است .یکﻰ جهت نظامﻰبوده است که در این جهت عالوه بر
ایاالت متحده ،کشورهای دیگر از جمله بریتانیا ،روسیه ،فرانسه ،هند و چین سالحهای هستهیﻰ
ساختهاند .توانایﻰ عظیم مرگبار این سالحها و تعداد روزافزون بمبهای متنوعﻰ که در چهار
گوشۀ جهان انباسته شده ،تنشهای خطرناک موجود در سراسر جهان افزونﻰ بخشیده و نیاز به
فرونشانﻰ صلحآمیز مشاجرات بینالمللﻰ را امری مهم و قاطع ساخته است.
مسألۀ اساسﻰ خطرناک دیگر ،تشعشعات رادیواکتیف در آزمایشهای بمب هستهیﻰ است.
در انفجار بمب هستهیﻰ مقدار قابل توجهﻰ محصوالت متالشﻰ شدۀ رادیواکتیف پراکنده
مﻰشوند .این مواد به وسیلۀ وزش باد از یک بخش جهان به نقاط دیگر آن منتقل مﻰشوند و
به وسیلۀ برف و باران از هوا فرو مﻰریزند .بعﻀﻰ از مواد رادیواکتیف طول عمر زیادی دارند،
آنها به وسیلۀ مواد غذایﻰ روینده جذب و به وسیلۀ انسانها و حیوانات خورده مﻰشوند.
معلوم شده است که این گونه مواد رادیواکتیف آثار جنیتیکﻰ و همچنین آثار زیانآور
جسمانﻰ دارند .یکﻰ از فراوانترین محصوالت در تعامل متالشﻰ شدن  235Uیا  239Uکه
طول عمر زیادی نیز دارد ،ایزوتوپ استرانسیم  (3890 Sr )90است .این ایزوتوپ از لحاظ خواص
کیمیاوی شبیه به  2040Caاست.
168

بنابراین وقتﻰ  90 Srاز تشعشعات رادیواکتیف وارد بدن مﻰشود ،به مادۀ استخوانﻰ بدن راه
مﻰیابد 90 Sr .با پخش کردن ذرات با انرژی ( 0.54Mevنیم عمر  28سال) از بین مﻰرود
که مﻰتواند به سلولها آسیب رساند و موجب امراض دیگری مانند تومور استخوان و احتماالً
صدماتﻰ به اشکال دیگر به خصوص در کودکان در حال رشد شود.
دربارۀ آسیبهای ممکن برای نسل حاضر و نسلهای آینده ،بحثها و پژوهشهای بسیار
به عمل آمده است .تا حدی در نتیجۀ درخواستها و اعتراضهای سازمانیافتۀ دانشمندان،
ایاالت متحده ،بریتانیا ،شوروی و ملتهای دیگر (به جز فرانسه و چین) در سال 1963
دربارۀ به تعویق انداختن آزمایشهای بیشتر بمب هستهیﻰ در فﻀا به توافق رسیدند.
همچنان درین معاهده ملتها موافقت نمودند که سالحهای هستهیﻰ در اختیار ملتهای
فاقد کورههای هستهیﻰ قرار نگیرد .و بدین ترتیب ،از سال  1970زمینه برای گفتگو دربارۀ
محدودیت تسلیحاتﻰ آماده شد و با موفقیت نسبﻰ ادامه یافت .همچنان حرارت بدون مصرف
پخش تشعشعات رادیواکتیف و فﻀوالت رادیواکتیف حاصل از مراکز هستهیﻰ ،امکان ایجاد
مخاطراتﻰ در محیط زیست دارند؛ مث ً
ال :مراکزیکه به واسطۀ بخار ،برق تولید مﻰکنند،
خواه هستهیﻰ باشد یا فوسیلﻰ ،بین  30%و  40%قابل استفاده مﻰباشد .این بدان معنﻰ
است که از هر سه واحدیکه حرارت آن به توان محرکه تبدیل مﻰشود ،یک واحد آن برق
تولید مﻰکند و دو واحد دیگر آن بدون مصرف باقﻰ مﻰماند .ذخیرهگاههایﻰ که سوختهای
فوسیلﻰ (ذغال سنگ ،نفت ،گاز) مصرف مﻰکنند ،همواره مقداری از حرارت بﻰمصرف خود
را به هوا مﻰفرستند و سبب آلودهگﻰ محیط زیست مﻰشوند ،که همین عمل را آلودهگﻰ
حرارتﻰ مﻰنامند .اگر همین حرارت به دریاها و دریاچهها هم وارد گردد ،حیات موجودات
بحری را با خط مواجه مﻰکند.

 :6-11ﻫمجوشﻰ ﻳا گداز ﻫستﻪﻳﻰ ()Nuclear Fusion
در تعامل انفجار (متالشﻰ شدن) هستهیﻰ دیدیم که یک هستۀ سنگین با جذب یک
نیوترون به دو هستۀ سبکتر پراکنده شده و مقداری انرژی آزاد مﻰشود.
یک نوع تعامل هستهیﻰ دیگر نیز وجود دارد که گداز هستهیﻰ نامیده مﻰشود و آن وقتﻰ
صورت مﻰگیرد که دو هستۀ سبک با یکدیگر ترکیب شوند و هستۀ سنگینتری تولید
کنند .در این تعامل ،کتلۀ هستۀ تولید شده کمتر از کتلۀ هستههای اولیه است و در نتیجه
مقداری انرژی آزاد مﻰشود .از این نوع تعامالت ،به طور مثال مﻰتوان تعامل زیر را نام برد:
4
+
مقدار انرژی
4 11H
2 H + 2e +
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در این تعامل ،چهار هستۀ اتم هایدروجن (یعنﻰ چهار پروتون) با هم ترکیب مﻰشوند .و یک
هستۀ هیلیم ( 4یعنﻰ یک ذرۀ الفا) به اضافۀ یک پوزیترون ) (+eتولید مﻰکنند و مقداری
انرژی نیز آزاد مﻰنمایند .پوزیترون ذرهیﻰ مشابه الکترون است که کتلۀ آن با کتلۀ الکترون
برابر و چارج آن مثبت است .تعامل همجوشﻰ هستهیﻰ با یک مشکل بزرگ همراه است و
آن اینکه ذرههایﻰ که درین تعامل باید با هم ترکیب شوند ،چارج مثبت دارند و برای آن
که با هم ترکیب شوند (به هم جوش بخورند) ،باید بر قوۀ دافعۀ برقﻰ غلبه کنند .برای این
کار در ابتدای پروسه باید مقدار زیادی انرژی صرف کرد .به طور مثال برای اینکه دو پروتون
را به اندازۀ کافﻰ به هم نزدیک کنیم ،باید به آنها انرژییﻰ حدود  0.1Mevبدهیم تا به هم
نزدیک شوند .این کار را مﻰتوان به کمک دستگاههایﻰ به نام شتاب دهنده انجام داد .اما
دادن انرژی الزم برای آغاز فعالیت چنین دستگاهﻰ ،خیلﻰ بیشتر از انرژی حاصل از تعامل
همجوشﻰ است .راه دیگریکه برای تأمین این انرژی وجود دارد ،حرارت دادن به هستهها
تا درجۀ حرارت  107 c oاست که در چنین درجۀ حرارتﻰ ،انرژی حرکتﻰ هستهها برای غلبۀ
قوۀ دافعۀ برقﻰ بین آنها کافﻰ خواهد بود .چنین درجۀ حرارت باالیﻰ در ستارهگان و آفتاب
وجود دارد؛ طور مثال :درجۀ حرارت داخلﻰ آفتاب در حدود  2×107 c oاست ،پس تعامل
گداز هستهیﻰ در آفتاب و ستارهگان به طور عادی و طبیعﻰ صورت مﻰگیرد .بخش عمدۀ
انرژی آفتابﻰ از طریق تعامل همجوشﻰ تأمین مﻰشود .این انرژی به اندازهیﻰ است که هم
آفتاب را داغ نگه مﻰدارد و هم انرژی الزم را برای اقمار و سیارههای منظومۀ شمسﻰ و از
آن جمله سیارۀ زمین فراهم مﻰکند.
تعامﻼت ﻫمجوشﻰ در ستارهگان
یکﻰ از دلچسپترین موضوعات فزیک هستهیﻰ ،مطالعۀ انواع گوناگون منابع انرژی ستارهگان
است که آفتاب یکﻰ از آنهاست .در آفتاب پروسۀ همجوشﻰ ،تولید یک هستۀ هیلیوم از
4
0 +
چهار پروتون است.
4 11H
2 He + 2 1 e + 26 Mev
این تعامل در یک مرحله صورت نمﻰگیرد ،بلکه طﻰ مرحلههای متفاوتﻰ از تعامالت به
پیش مﻰرود که نتیجۀ کلﻰ آنها در معادلۀ باال خالصه شده است .در هر مرحله مقدار
کل انرژی آزاد شده  26Mevاست .منبع اصلﻰ همجوشﻰ چهار پروتون و تبدیل آنها به
هستۀ هیلیوم ،انرژی داخلﻰ آفتاب است .تعامالت کیمیایﻰ نمﻰتوانند آنقدر زیاد (یا آنقدر
دوامدار) انرژی ایجاد کنند که جوابگوی تولید انرژی در آفتاب باشد ،اما تعامالت همجوشﻰ
هستهها در آفتاب از عهدۀ این کار برمﻰآیند .هایدروجن و هیلیوم مجموعاً حدود 99%
کتلۀ آفتاب را تشکیل مﻰدهند که در آن تقریباً هایدروجن دو برابر هیلیوم است.
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بنابرین در آفتاب ذخیرۀ هایدروجن کافﻰ وجود دارد که مﻰتواند انرژی آفتاب را برای
میلونها سال آینده تأمین نماید.
تبدیل هایدروجن به هیلیوم با کدام مجموعه از تعامالت ممکن صورت مﻰگیرد؟ پروسۀ
مستقیم از نتیجۀ برخورد چهار پروتون برای تشکیل یک هستۀ هیلم قابل قبول دانسته
نشده است ،زیرا احتمال چنین تعاملﻰ در شرایط آفتاب بسیار کم است .البته ممکن است
چنین تعاملﻰ صورت گیرد مگر نه آنقد زیاد که جوابگویﻰ مقدار انرژی آزاد شده باشد.
وقتﻰ درجۀ حرارت در حدود  107 k oباشد ،انرژی جنبشﻰ یا ارتعاشﻰ ،آنقدر زیاد است که
برای فایق آمدن بر قوۀ دافعۀ برقﻰ بین پروتونها کفایت مﻰکند و در نتیجه همجوشﻰ دو
پروتون  11Hصورت مﻰگیرد .نیتجۀ این تعامل هستهیﻰ یک دیوترون  ، 12 Hیک پوزیترون
(  ) +10eو یک نوترینو است .به محض آنکه یک دیوترون تولید شود ،بر پروتون دیگر اثر
مﻰکند و نتیجۀ آن یک هیلیوم  ( 23He) 3و یک اشعۀ است.
هستههای هیلیوم  3با یکدیگر جوش خورده ،ذرۀ و دوپروتون به وجود مﻰآورند .در
هر یک از این تعامالت انرژی آزاد مﻰشود و حاصل آن برای یک دورۀ کامل ،تبدیل چهار
پروتون به یک هستۀ هیلیوم و  26Mevاست .سرعت پیشرفت تعامل به تعداد هستهها
در واحد حجم و به درجۀ حرارت بستهگﻰ دارد .به هر اندازه که درجۀ حرارت بیشتر باشد،
حرکت و یا انرژی حرارتﻰ ذرات بیشتر و برخورد بین ذرهها سریعتر ،مکررتر و پُرانرژیتر
خواهد بود .در حرارت هستۀ (داخل) آفتاب که به  10تا  20میلیون درجه بالﻎ مﻰگردد،
انرژیهای جنبشﻰ حاصل از حرکت حرارتﻰ ذرات در حدود  1kevمﻰباشد .آزاد شدن انرژی
زیاد با پروسۀ تعامالت همجوشﻰ ،تا کنون فقط به وسیلۀ انفجارهای حرارت هستهیﻰ از
قبیل بمبهای هایدروجنﻰ در روی زمین ممکن بوده است .یک بمب هایدروجنﻰ ،مخلوطﻰ
از عناصر سبک با یک بمب متالشﻰ شده است .ذرات پُرانرژی که به وسیلۀ تعامل متالشﻰ
شدن ایجاد مﻰشود ،به عنوان آغازگر تعامل همجوشﻰ به کار مﻰآیند .انفجار بمب متالشﻰ
شده ،درجۀ حرارتﻰ در حدود  5×10 7 k oتولید مﻰکند که برای ایجاد تعامل همجوشﻰ کافﻰ
است .به دنبال آن ،تعامالت همجوشﻰ مقادیر عظیمﻰ انرژی اضافﻰ آزاد مﻰکنند .مجموع
انرژی رها شده ،بسیار بیشتر از مقدار انرژییﻰ است که از بمب متالشﻰ شده به تنهایﻰ
آزاد مﻰشود.
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تمرﻳن :تعامالت زیر را کامل کرده و برای تعیین عالمۀ ایزتوپها از جدول مندلیف استفاده
کنید:
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U

1
0

 :6-12رﻳکتور ﻫستﻪﻳﻰ ()Nuclear Reactor
دیدیم که در پروسۀ تعامل هستهیﻰ ،یوارنیم  235با جذب یک نیوترون ٌکند متالشﻰ
مﻰشود و سه نیوترون مﻰفرستد ،این تعامل در شکل ( )6-9نشان داده شده است.
نیوترونهای فرستاده شده مﻰتوانند به نوبۀ خود موجب انجام تعامل هستههای دیگر
یورانیم  235شوند .اگر این پروسه همچنان ادامه پیدا کند ،تعداد نیوترونها به سرعت زیاد
مﻰشود و تعامالت بیشتری رخ مﻰدهد که این روند را تعامل زنجیری مﻰنامند .در شکل
زیر ( )6-12یک نمونه تعامل زنجیری نشان داده شده است.

شکل ()6-12

دیده مﻰشود که در این نمونۀ تعامل ،انرژی زیادی تولید مﻰشود .اگر تعامل زنجیری کنترول
نشود (یعنﻰ اگر به آهستهگﻰ صورت نگیرد) ممکن است به انفجار عظیمﻰمنجر شود ،از این
رو ریکتورهای هستهیﻰ را به گونهیﻰ طراحﻰ مﻰکنند که در آنها تعامالت متالشﻰ شدن به
صورت کنترول شده انجام شود .دیدیم که در یورانیم طبیعﻰ تنها  0.7درصد یورانیم 235
وجود دارد و بقیه یورانیم  238است که تعامل هستهیﻰ در آن روی نمﻰدهد.
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برعکس یورانیم  238مﻰتواند با جذب نیوترونهای پُرانرژی و سریع حاصل از نتیجۀ تعامل
یوارنیم  ،235به هستههای دیگر مانند نپتونیم تبدیل شود ،ولﻰ نمﻰتواند نیوترونهای کند
را جذب کند .در نتیجه باید گفت که یوارنیم طبیعﻰ مادۀ مناسبﻰ برای تعامل زنجیری
است .ولﻰ اگر یورانیم طبیعﻰ را با مادۀ دارای اتمهای سبک مخلوط کنیم ،اتمهای سبک
باعث کند کردن نیوترونها و مانع جذب آنها به وسیلۀ یورانیم  238مﻰشوند که این نوع
مادههای با اتمهای سبک را ک ُندکننده مﻰنامند.
ُکندکنندههای متداول عبارت اند از :آب معمولﻰ ،آب سنگین و کاربن .آب سنگین آبﻰ است
که مولیکولهای آن بهجای هایدروجن معمولﻰ (با هستۀ  ) 11Hایزتوپ آن یعنﻰ دوتریم (با
هستۀ (  ) 12 Dرا دارند .اثر افزودن مادۀ ُکندکننده درست مانند کم کردن تعداد هستههای
یوارنیم  238است .اگر بخواهیم جریان تعامل زنجیری ادامه داشته باشد ،نباید مقدار
هستههای یورانیم  235خیلﻰ کم باشد ،به قسمﻰکه نیوترونهای حاصل از هر مرحلۀ
متالشﻰ شدن یا پراکنده شدن بتوانند پیش از آن که جذب شوند ،به هستۀ دیگر یورانیم
 235برخورد کنند .از سوی دیگر ،اگر تعداد هستههای یورانیم  235بسیار زیاد هم باشد،
تعامل زنجیری با سرعت بسیار زیاد روی مﻰدهد و انفجاری خواهد بود .بین این دو وضعیت،
حالت بهتری وجود دارد که در آن تنها یک نیوترون حاصل از هر مرحله در عمل متالشﻰ
شدن بعدی شرکت مﻰکند و تعامل با زمان معین ادامه مﻰیابد .این مقدار معین مادۀ اولیه
را که برای آن در هر متالشﻰ شدن تنها یک نیوترون برای متالشﻰ شدن بعدی شرکت
مﻰکند ،کتلۀ بحرانﻰ مﻰنامند .به این اساس ،ریکتورهای هستهیﻰ را به گونهیﻰ طراحﻰ و
استفاده مﻰکنند که عملیههای متالشﻰ شدن در آنها در شرایطﻰ نزدیک به حالت بحرانﻰ
انجام شود .انرژییﻰ که از اثر عمل متالشﻰ شدن حاصل مﻰشود ،سرانجام به شکل حرارت
ظاهر مﻰشود ،یعنﻰ ریکتور هستهیﻰ مانند کورهیﻰ عمل مﻰکند که سوخت آن به جای
ذغال سنگ ،نفت یا گاز ،یورانیم  235است و مﻰتواند یک توربین بخار معمولﻰ مؤلد برق را
به کار اندازد .سوخت مورد نیاز ریکتورها ،یورانیم غنﻰ شدهیﻰ است که باید در حدود چند
درصد یورانیم  235داشته باشد .شکل ( )6-13نیروگاه هستهیﻰ را نشان مﻰدهد .مواد
سوخت ریکتور در محلﻰ به نام قلب ریکتور در داخل غالف مخصوصﻰ قرار مﻰگیرد.
سرعت عکسالعمل متالشﻰ شدن را به کمک چند میلۀ کنترول از جنس عناصر کادیم یا
بور که در قلب ریکتور قرار مﻰگیرد ،تنظیم مﻰکنند .بدین ترتیب ،اتمهای کادیم یا بور
نیوترونها را به خوبﻰ جذب مﻰکنند.
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برای افزایش مقدار زمان معین تعامل متالشﻰ شدن ،میلههای کنترول را در حد معینﻰ از
قلب ریکتور خارج مﻰکنند و برای کاهش مقدار زمان معین تعامل و یا متوقف کردن ،آن
میلهها را در قلب ریکتور فرو مﻰبرند .حرارت تولید شده در اثر متالشﻰ شدن را به وسیلۀ
سادهیﻰ که سرد کنند نامیده مﻰشود ،از ریکتور خارج مﻰکنند که متداولترین سردکننده،
آب معمولﻰ است .ریکتورهای هستهیﻰ منبع انرژی بزرگﻰ را به وجود مﻰآورند ،ولﻰ استفاده
از آنها با مسایل و مشکالت بزرگﻰ نیز همراه است ،از جمله اینکه:
 میزان ذخایر معدنﻰ یورانیم که سوخت ریکتورهای هستهیﻰ را تشکیل مﻰدهند ،درطبیعت محدود است.
 غنﻰسازی یورانیم طبیعﻰ پروسهیﻰ مشکل و بسیار پُرمصرف است. -یورانیم مادهیﻰ رادیواکتیف است وکار کردن با آن برای انسان زیان آور است.

میلههای کنترول

سرد کننده
قلب ریاکتور
شکل ()6-13

 پسماندههای سوخت ریکتورها ،رادیواکتیف هستند و نگهداری و دفن آنها نه تنها عواقبناگوار برای زیست محیطﻰ به دنبال دارد ،بلکه پُرمصرف نیز است.
 حوادث احتمالﻰ در ریکتورها باعث پخش مادههای رادیواکتیف در محیط زیست وآلودهگﻰ آن مﻰشود .از این رو نظارت و حفاظت از ریکتورهای متالشﻰ شده ،بسیار مهم و
کاری پُرمصرف است
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 :6-13-1بمﺐﻫاى ﻫستﻪﻳﻰ
در یک کتلۀ معینﻰ از  235Uو ( 239 Puپلوتونیم) ،اینکه نیوترونهای تولید شده بر اثر
متالشﻰ شدن ،خود بهخود با نیوترونهای سرگردان مﻰتوانند یک تعامل زنجیری را آغاز
نمایند و اینکه این تعامل ادامه پیدا کند یا نه ،بستهگﻰ به تعداد نیوترونهایﻰ دارد که بر
اثر جذب بدون تعامل (مانند  ) 238Uیا خارج شدن از محدودۀ کتله از دست مﻰروند.
اگر کتله بزرگ باشد ،تعداد کمﻰاز نیوترونها مﻰتوانند بدون برخورد با یک هسته به جوار
کتله برسند ،از اینرو کتلۀ بزرگ مانع فرار نیوترونها مﻰشود و برای تعامل زنجیری مناسب
است .اگر تعداد نیوترونهای تلف شده (بر اثر فرار یا جذب) از تعامل زنجیری برابر با تعداد
نیوترونهای آزاد شده در اثر متالشﻰ شدن باشد ،این کتله را کتلۀ بحرانﻰ مﻰگویند .در این
حالت ،تعامل زنجیری با حالت ثابت به پیش مﻰرود (مانند ریکتورهای هستهیﻰ) اگر تعداد
نیوترونهای تلف شده از تعامل زنجیری کمتر از تعداد نیوترونهای آزاد شده در تعامل
متالشﻰ شده باشد .انفجار بمب متالشﻰ کتله را فوق بحرانﻰ مﻰگویند .دراین حالت تعامل
زنجیری به طور فزاینده به پیش میرود و به انفجار منجر مﻰشود (مانند بمب هستهیﻰ).
برای  235Uخالص که به صورت کرهیﻰ در آمده باشد ،کتلۀ بحرانﻰ در حدود  50kgاست.
سادهترین بمب اتمﻰ متشکل است از دو قطعۀ  235Uکه کتلۀ هر یک به تنهایﻰ کمتر از
کتلۀ بحرانﻰ و به طور مجموعﻰ بیشتر از کتلۀ بحرانﻰ است .برای اینکه بمب منفجر شود،
باید دو قطعه را که ابتدا در فاصلۀ امنﻰ از یکدیگر قرار دارند ،ناگهان به هم نزدیک کرد .در
اولین بمب وسیلهیﻰ که برای به هم نزدیک شدن دو قطعۀ یورانیم به کار رفت ،تفنگﻰ بود
که یک قطعه را با سرعت زیاد به سمت قطعۀ دیگر به پیش مﻰراند.
شکل ()6-14
یورانیم
مادۀ منفجره پیشران

منعکس کنندۀ نیوتورن

175

لولۀ تفنگ

منعکس کنندۀ نیوتورن

بمبهای متالشﻰ شدۀ پیچیدهتر متشکل اند از یک کتلۀ تحت بحرانﻰ  . 239Uانرژی آزاد
شده در انفجار هر بمب اتمﻰ ،در نوع خود معادل انرژی آزاد شده در انفجار حدود  20کیلو
تن تﻰ .ان .تﻰ است TNT .مخفف ( )Tri Nitro Tolueneبوده و مانند دینامیک یک
مادۀ انفجاری است ،شکل ( .)6-14بیشترین بهرۀ انفجاری در بمبهای هایدروجنﻰ به
دست مﻰآید که در آنها یک بمب اتمﻰ برای شروع تعاملهای هستهیﻰ شبیه تعاملهای
هستهیﻰ داخل آفتاب به کار مﻰرود .انرژی آزاد شده در هر بمب هایدروجن در حدود یک
یا چندین میگاتن مﻰباشد .چنین انفجاری با آتشسوزی و انهدام کامل و نابودی زندهگﻰ تا
شعاع شانزده کیلومتری از مرکز انفجار ،مﻰتواند شهر کاملﻰ را با خاک یکسان کند.
برای استفادۀ صلحآمیز از تعاملهای هستهیﻰ در ریکتور هستهیﻰ ،باید تعامل زنجیری را
کنترول کنیم تا به قسم ثابت و یکنواخت انرژی آزاد کند .یعنﻰ سیستم محافظتﻰ یوارنیم
یا هر سوخت هستهیﻰ دیگر باید به حالت بحرانﻰ باشد .رایجترین نوع ریکتور ،ریکتوری
است که با یورانیم غنﻰ شده شامل چند درصد  235Uمخلوط با نودوچند درصد  238Uکار
مﻰکند .این مخلوط یورانیم نمﻰتواند به خودی خود تعامل زنجیری را حفﻆ کند ،زیرا
 238Uبیشتر نیوترونها را جذب مﻰکند .اما اگر این مخلوط را مادهیﻰ که نیوترونهای
آزاد شده در عملیۀ متالشﻰ شدن را کند مﻰکند احاطه کند ،تعامل زنجیری تداوم مﻰیابد.
مادۀ ُکندکنندۀ نیوترونها را کندساز مﻰگویند .نقش مادۀ کندساز در هر عمل متالشﻰ
شدن ،شبیه به نقش کتلست در یک تعامل کیمیاوی است ،چون نیوترونهای کند در ایجاد
متالشﻰ شدن  235Uمؤثرتر از نیوترونهای تند (سریع) هستند و احتمال جذب آنها توسط
 238Uنیز کمتر است .کندساز تعامل زنجیری را تقویت مﻰکند.
میلۀ کنترول

خروج آب داغ
شکل ()6-15
محفظۀ ریاکتور

میلۀ سوخت
ورود آب سرد

کندساز (آب)
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یورانیم در داخل ریکتور ،به صورت معمول در میلههای سوخت بلند قرار داده مﻰشود و این
میلهها در داخل کندساز غوطهور اند ،شکل ( .)6-15نیوترونهای سریعﻰ که در اثر متالشﻰ
شدنها آزاد مﻰشوند ،از میلههای سوخت به کندساز مﻰروند و در آنجا بر اثر برخورد با
هستههای کندساز انرژی نوسازی خود را از دست مﻰدهند ،سپس به طرف یکﻰ از میلههای
سوخت برمﻰگردند و سبب تولید متالشﻰ شدنهای دیگری مﻰشوند .سه ُکندساز مناسب
عبارت اند از :آب معمولﻰ (  ،) H 2Oآب سنگین (  ) D2Oو گرافیت (کاربن خالص).
سیستمبندی و ساختار ریکتور (اندازه ،تعداد و محل میلههای سوخت و شکل کندساز آن)
باید طوری طراحﻰ شوند که ریکتور تقریباً بحرانﻰ باشد .تنظیم دقیق تعداد نیوترونها در
تعامل به طور ثابت با وسیلهیﻰ به نام میلههای کنترول بور یا کادیم انجام مﻰشود .این مواد
نیوترونها را به شدت جذب مﻰکنند و با فشار دادن میلههای کنترول به داخل و یا بیرون
کشیدن آنها ،تعامل به طور ثابت کاهش یا افزایش مﻰیابد.

 :6-13-2کاربردﻫاى رﻳکتور ﻫستﻪﻳﻰ
در مورد شناخت ریکتور هستهیﻰ در درس گذشته معلومات حاصل نمودید ،اکنون در مورد
کاربردهای ریکتور هستهیﻰ آشنایﻰ حاصل مﻰکنید.
کاربرد عمدۀ ریکتورها در تولید توان الکتریکﻰ (برقﻰ) است .در ایاالت متحده ،قلب بیشتر
ریکتورهایﻰ که برای این منظور به کار مﻰروند پر از آب است .آب همزمان هم به حیث
ُکندساز و هم به حیث سردکننده به کار مﻰرود .آب در قلب ریکتور مﻰچرخد و انرژی
حرارتﻰ آزاد شده در تعاملهای متالشﻰ شدن را خارج مﻰکند ،شکل (.)6-16
مولد بخار

توربین

پمپ
آب سرد کننده

متراکم کننده
شکل (،)6-16
طرح نیروگاه هستهیي
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پمپ

ریاکتور

این حرارت از آب به بخار منتقل مﻰشود و بخار ،یک توربین
بخار را که به یک مؤلد برقﻰ متصل است ،مﻰچرخاند .از این
رو ریکتور هستهیﻰ نقش یک کورۀ ماشین بخار معمولﻰ را
بازی مﻰکند ،که سوخت آن به جای ذغال و یا نفت ،یورانیم
است .منبع قوههای هستهیﻰ مﻰتوانند همۀ نیازهای انرژی
چندین صد سال ،یا حتا چندین هزار سال آیندۀ ما را تأمین
کنند .با تأسف تعامالت متالشﻰ شدن هستهیﻰ ،انرژی کثیف
حاوی پسماندههای خطرناک اشعۀ رادیواکتیف را نیز تولید
مﻰکنند .منبع قوههای هستهیﻰ باید طوری با دقت عیار
شوند که بتوانند این پسماندهها را محبوس نگهدارند.
شکل ()6-17
نیروگاه هستهیي

قلب ریکتور در یک محفظۀ سنگین قرار دارد و به حیث یک اقدام احتیاطﻰ اضافﻰ به این
محفظه ،پمپها و پیپهای متصل به آن در جای محفوظﻰ قرار مﻰگیرد .وقتﻰ سوخت
ریکتور تمام شد ،پسماندههای رادیواکتیف باید به محل امن منتقل و در آنجا صدها سال
انبار شود تا اشعۀ رادیواکتیف آنها از بین برود .سوخت همۀ ریکتورهای قدرتمند در ایاالت
متحده  235Uاست .متأسفانه ذخیرۀ این سوخت هستهیﻰ نسبتاً محدود است و انتظار مﻰرود
که در اوایل قرن آینده تمام شود .اما سوختهای هستهیﻰ دیگر به مقدار زیاد وجود ندارد،
238
که یکﻰ از آنها  238Uاست .اگر چه ادامۀ تعامل زنجیری در  238Uممکن نیست ،اما U
239
239
مﻰتواند به  Puتبدیل شود که تعامل زنجیری در آن صورت مﻰگیرد .تولید Pu
یک محصول محرکۀ کار ریکتورهای هستهیﻰ فعلﻰ است ،در همۀ این ریکتورها ،میلههای
سوخت ،حاوی مخلوطﻰ از  235Uو  238Uهستند و به اثر برخورد نیوترونهای متالشﻰ شده
با  ، 238Uبه تدریج آن را به  239 Puتبدیل مﻰکند .ریکتوری که  239 Puمصرف مﻰکند ،نه تنها
238
239
مواد باالقوۀ زاید را به کار مﻰبرد ،بلکه اگر در پوششﻰ از  Uمحصور شود ،مﻰتواند Pu
اضافﻰ نیز تولید کند .تعداد نیوترونهای آزادشده در متالشﻰ شدن  238Uبه قدری زیاد است
که در ریکتوریکه خوب طراحﻰ شده ،نیوترونها مﻰتوانند بدون این که اختاللﻰ در تعامل
زنجیری به وجود آید ،به طرف  239 Puنیز هدایت شوند .چنین ریکتوری مﻰتواند بیش از
مقدار  239 Puکه از ذخیرۀ اصلﻰ آن مصرف مﻰکند ،تولید کند .این نوع ریکتورها را ریکتور
زاینده مﻰگویند .این ریکتورها به دلیل نگرانﻰ از ایمن نبودن آنها ،در ایاالت متحده به کار
برده نمﻰشوند .اما تعدادی از آنها به طور موفقیتآمیز در اروپا کار مﻰکنند.
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ﺧﻼصﺔ فصل شﺸم
تمام کتلۀ اتومهای یک عنصر در هستۀ آن متمرکز است.
هسته شامل پروتونها و نیوترونهایﻰ است که به صورت فشرده کنار هم قرار گرفته اند.
عناصری که نمبر اتومﻰشــان یکﻰ ،اما وزن اتومﻰشــان از هم فرق داشته باشد ،آیزوتوپ
نامیده مﻰشوند.
قوۀ دافعۀ برقﻰ پروتونها ســعﻰ بر متالشــﻰ شــدن هســتهها را دارد اما چون قوۀ جاذبۀ
هستهیﻰ بر این قوه غلبه دارد ،در نتیجه ،هسته پایدار مﻰماند.
هر قدر تعداد ذرات یک هسته بیشتر باشد ،هسته بزرگتر و فاصلۀ بین ذرات هسته زیادتر
مﻰشود ،در نتیجه تعادل قوهها از بین مﻰرود و هسته ناپایدار مﻰگردد .این گونه آیزوتوپها
را ناپایدار مﻰنامند.
با گذشت زمان در هستۀ ایزوتوپهای ناپایدار تغییراتﻰ صورت مﻰگیرد و آنها به هستههای
پایدارتر تبدیل مﻰشوند .اینگونه تغییرات به صورت خود به خودی رخ مﻰدهد.
تمام عنصرهایﻰ که عدد ،اتومﻰ شــان بزرگتر از  Z = 38است ،ناپایدار اند .این عنصرها
بــه تدریج از کرۀ زمین ناپدید مﻰشــوند .ریدیــوم ،توریوم و یورانم از جملــۀ این عنصرها
هستند.
هنگامﻰکه ذرات در هســته گرد هم آمده اند ،مقداری انرژی از دســت داده اند .مقدار این
انرژی از رابطۀ  B = Mc 2به دست مﻰآید و آن را انرژی بستهگﻰ هسته مﻰنامند.
ذرۀ الفا ) (  ،هستۀ هلیوم است که از دو پروتون و دو نیوترون تشکیل شده است.
ذرۀ بیتا ) ( از جنس الکترون است.
ذرۀ گاما ) ( از جنس موجهای الکترومقناطیسﻰ با طول موج بسیار کوتاه است.
نیم عمر یک مادۀ را دیواکتیو ،مدت زمانﻰ است که طﻰ آن نیمﻰاز هستههای رادیواکتیف
موجود در آن متالشﻰ مﻰشوند.
انشقاق هستهیﻰ ،یک عکسالعمل هسته است که طﻰ آن یک هستۀ سنگین به دو هسته
با کتلههای کمتر انشقاق مﻰشود.
ریاکتور هســتهیﻰ ریاکتوری است که سوخت آن به جای زغال سنگ ،نفت یا گاز ،یورانیم
 235اســت و مﻰتوانــد یک توربین بخــار معمولﻰ مولد برق را به کار انــدازد .ریاکتورهای
هستهیﻰ ،منبع انرژی بزرگﻰ را به وجود آورده اند.
تولیــد پالتین  ( 197مادۀ رادیواکتیف) در یک تعامل هســتهیﻰ ،نمونهیﻰ از رادیواکتیف
مصنوعﻰ است.
حرارت مصرف نشــدۀ بخش تشعشــات رادیواکتیف و فﻀوالت رادیواکتیف حاصل شده از
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مراکز هستهیﻰ ،امکان ایجاد مخا طراتﻰ را در محیط زیست دارند.
تعامل زنجیری در ســال  1942بهوسیلۀ گروپﻰ که زیر نظر انریکوفرمﻰکار مﻰکردند ،در
دانشگاه شیکاکو عملﻰ گردید.
وقتﻰ که دو هســتۀ سبک با یکدیگر ترکیب شــوند و هستۀ سنگینتری تولید کنند ،در
این صورت کتلۀ هستۀ تولید شده کمتر از کتلۀ هستههای اولیه است ،و در نتیجه مقداری
انرژی نیز آزاد مﻰشود.

سؤالﻫاى فصل شﺸم
 )1فرق بین الکترون و پوزیترون چیست؟
 )2هسته چه بوده و دارای کدام اجزاست ،واضح سازید؟
 )3کدام هستهها را هستههای رادیواکتیف مﻰنامند؟
 )4فرق بین رادیواکتیف و آیزوتوپ چیست؟
 )5فرق بین اشعۀ

و

چیست؟

 )6اشعۀ و از هم چه فرقﻰ دارند؟
 )7چه وقت در هسته انشقاق صورت مﻰگیرد؟
 )8از ریاکتورهای هستهیﻰ برای چه استفاده مﻰکنند؟
 )9وقتﻰ یک اتوم تحت بمبارد مان قرار گیرد ،کدام مواد را تولید مﻰکند؟
 )10از هســتۀ ریدیوم  88226 Raیــک ذرۀ الفــا
بنویسید.

گیســل مﻰشــود .معادلۀ عمــل متقابل را

 )11از کوبالت  60اشعۀ گاما ( ) گیسل مﻰشود .معادلۀ عمل متقابل را بنوسید.
 ( 210عنصر رادیواکتیف است که از آن اشعۀ
 )12بیسموت
83 Bi ) 210
عمل متقابل را بنویسید؟

گیسل مﻰشود .معادلۀ

 )13هنگامﻰکه از ایزوتوپﻰ ،اشعۀ الفا( )گیسل مﻰشود ،چه تغییری در هسته رخ مﻰدهد؟
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وهمچنان هنگام گیسل اشعۀ بیتا ( ) و هنگام گیسل اشعۀ گاما ( ) چگونه تغییراتﻰ رخ
مﻰدهد؟
 )14یورانیم  239ایزوتوپﻰ است؟
 : aپایدار

 : cهر دوی آن

 : bناپایدار

 : dبﻰتفاوت

 )15قطر هستۀ اتوم در کدام حدود ذیل کوچکتر از قطر اتوم است؟
a

 102چند

b

 105چند

c

 10 2چند

 10 5چند

d

 )16کدام یک از عالمههای زیر عالمۀ کیمیایﻰ یک اتوم  Xرا در فزیک هســتهیﻰ درســت
نشان مﻰدهد؟
a

XA

N
Z

b

XZ

A
N

c

XN

A
Z

XN

d

Z
A

 )17با گیسل کدام اشعه از هستۀ اتوم ،فقط چارج هسته تغییر مﻰکند و عدد کتلۀ آن ثابت
مﻰماند؟
 bالفا ( )

 aبیتا ( )

 dگاما ( )

 cپروتون

 )18کدام عبارت درست است؟
 aبا گذشت زمان ،نیم عمر یک عنصر رادیواکتیف کاهش مﻰیابد.
 bبر اثر تشعشع (رادیواکتیفیتﻰ) ممکن است نمبر اتومﻰهسته کاهش و یا افزایش یابد.
 cهر چه انرژی بستهگﻰ هسته بیشتر باشد ،آن هسته ناپایدارتر است.
 dاگر از هسته فقط اشعۀ الفا خارج شود ،عدد کتلۀ آن یک واحد کاهش مﻰیابد.
 )19در اتوم Ni

a
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28

60
28

تعداد پروتونها در هسته چند دانه است؟
b

32

c

60

d

88

ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﻛﺘﻴﻨﺎﻳﺪﻫﺎ
ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻻﻧﺘﺎﻧﺎﻳﺪﻫﺎ
ﮔﺎزات
ﻧﺠﻴﺒﻪ
ﻫﻠﻮﺟﻦﻫﺎ

ﻏﻴﺮﻓﻠﺰات

ﺷﺒﻪﻓﻠﺰات

ﻓﻠﺰات
ﻓﻠﺰاتاﺻﻠﻰ ﻓﻠﺰاتاﻧﺘﻘﺎﻟﻰ اﻟﻘﺎﻟﻰزﻣﻴﻨﻰ ﻓﻠﺰاتاﻟﻘﺎﻟﻰ

Periodic Table of Elements

جدول دورهﻳﻰ عناصر
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منابعﻰ کﻪ از آن استفاده شده:
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 .6کتاب درســﻰ فزیک صنــف دوازدهم مکاتب تعلیمات عمومﻰ ،ریاســت تألیف و ترجمه ،وزارت
معارف ،کابل .1383 ،هـ .ش
 .7کتاب درسﻰ فزیک صنف دهم مکاتب تعلیمات عمومﻰ ،ریاست تألیف و ترجمه ،وزارت معارف،
کابل .1383 ،هـ .ش
 .8اصول فزیک جلد اول،هانس سﻰ .اوهانیان ،مرکز نشر دانشگاهﻰ ،تهران1383 ،
 .9فزیک برای رشتههای فنﻰ ،فردریک بیوکﻰ ،مرکز نشر دانشگاهﻰ ،تهران1385 ،
 .10طــرح فزیکهــاروارد ،واحد( )5مدلهای اتم ،هولتون ،رادرفورد ،واتســون ،مؤسســۀ فرهنگﻰ
فاطمﻰ ،تهران1380 ،
 .11طــرح فزیکهاروارد ،واحد( )6هســتۀ اتــم ،هولتون ،رادرفورد ،واتســون ،مؤسســۀ فرهنگﻰ
فاطمﻰتهران1380 ،
 .12فزیک  2دورۀ پیش دانشــگاهﻰ (کتاب کار دانشآموز) ،محمد علﻰ پزشــپور و روح اﷲ خلیلﻰ
بروجنﻰ ،مؤسسۀ فرهنگﻰ فاطمﻰ ،تهران1384 ،هـ .ش
 .13فزیک ( 1و  )2دورۀ پیش دانشــگاهﻰ ،احمد احمدی ،اعظم پورقاضﻰ و ...ســازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشﻰ وزارت آموزش و پرورش ایران1384 ،
 .14فزیک ( )3و آزمایشــگاه ،ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــﻰ وزارت آموزش و پرورش،
شرکت چاپ و نشر کتابهای درسﻰ ایران ،سال طبع  1385هـ .ش
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