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فعاليت 3 ــ 7
ثابت جهانی G نخستين بار توسط هانری کاونديش دانشمند انگليسی با يک آزمايش بسيار دقيق به دست آمد 

طرح واره ای از تجربه کاونديش را مشاهده می کنيد.

به  نوار  محور  موازی  گشتاور  يک  اعمال  با  را  نوار  پيچش  ضريب  قبًال  کاونديش 
α بچرخاند.  دست آورد. فرض کنيد مطابق شکل با اعمال يک جفت نيرو نوار را به اندازه 
جهت  الزم  گشتاور  بنابراين  بود.  خواهد   mgd نوار  چرخش  جهت  شده  اعمال  گشتاور 

چرخش نوار به اندازه ی ١ راديان برابر خواهد بود با:  

θ باشد، آن گاه گشتاور اعمال شده  اگر ميزان چرخش نوار در آزمايش کاونديش 
برابر خواهد بود با:         

چنان چه فاصله ی مرکز کره بزرگ از کره کوچک r باشد آن گاه:

دانستنیدانستنی

شکل ٣ــ ٣٤ــ طرح واره ای از آزمايش کاونديش

شکل ٣ــ ٣٥

چشمه ی نور

mm

d

نخ

ميله

نوار

mgdF.r θ
=

α
2

mgdθ
α

2

mgd
α

با   ١٧٩٨ سال  در  ــ١٧٣١)   ١٨١٠) کاونديش 
استفاده از ابزاری به نام ترازوی پيچشی کاونديش توانست 
 G مقدار  وی  کند.  اندازه گيری  را  جهانی  ثابت  دّقت  به 
/ به دست آورد که با مقدار  N.m kg−× 11 2 26 7 10 را 
 / N.m kg−× 11 2 26 673 10 امروزی  شده ی  پذيرفته 
تفاوت چندانی ندارد. اين امر مهارت چشم گير کاونديش 

را در انجام آزمايش نشان می دهد. 
همان طوری که در طرح واره نشان داده شده است 

نوار انعطاف پذير و درازی از سقف آويزان است. (سقف آزمايشگاه کاونديش بسيار بلند بود) يک ميله ی افقی که به دو 
انتهای آن دو گوی فلزی نصب شده به انتهای نوار آويزان است. به اين نوار يک آينه ی کوچک چسبيده است و يک 

باريکه ی نور به آينه می تابد و بازتاب آن روی يک نقاله می افتد (شکل ٣ــ ٣٤). 
گوی  دو  از  کدام  هر  از  مساوی  و  معين  فاصله ای  در  (سربی)  سنگين  و  بزرگ  فلزی  گوی  دو  قرار دادن  با 
کوچک، بين گوی های فلزی بزرگ و کوچک نيروی گرانشی پديد می آيد و باعث چرخش (بسيار بسيار اندک) نوار 
٢ است.) و فاصله بين کره بزرگ و کوچک  θ θ (انحراف پرتوی بازتاب  می شود. با اندازه گيری ميزان چرخش نوار 

می توان  G را به دست آورد. 

آينه



163

به اين ترتيب با داشتن M ،F جرم گلوله بزرگ، m جرم گلوله کوچک و r فاصله مرکزهای دو گلوله بزرگ و 
کوچک، G به دست می آيد. 

برابر  گرانشی  نيروی  بودند  شده  مماس  برهم  بزرگ  و  کوچک  فلزی  گلوله  دو  وقتی  کاونديش  آزمايش  در 
/ شده بود.  N−× 61 67 10

در قسمت دوم فعاليت ٣ ــ٧ مانند قسمت اّول هدف، توجه 
به تاريخ علم است. بسياری از يافته های علمی در زمان های گذشته 

به وسيله دانشمندان با ابزار ساده به شيوه های جالب و شگفت آور 
به دست آمده است. 

دانستنیدانستنی

A

BH

O

α

α

C

پرتوهای 
خورشيد

چوب  سايه 
روی زمين

روش کار اراتوستن در محاسبه ی شعاع زمين  
بسيار  روشی  بـا  ميالد  از  قبل  قرن  سه  حدود  در  اراتـوستن 

ساده و تقريبی زيبا توانست محيط زمين را محاسبه کند. 
در  برج  يک  سايه ی  طول  اندازه گيری  با  را  کار  اين  وی 
اسکندريه ، هم زمان با تابش عمودی پرتوی خورشيد در شهر سوئنه 
(Syene) انجام داد. در اين شهر چاهی عميق وجود داشت که تصوير 
خورشيد در هنگام ظهر روز اول تابستان درست در آن می افتاد. وی 
گروهی را مأمور کرد تا فاصله ی اين دو شهر را اندازه گيری کنند. در 
شکل ٣ــ٣٦ روش کار او نشان داده شده است. در زمانی معين از 
روز پرتوی خورشيد بدون برخورد به ديواره ی چاه به کف آن برخورد 
اندازه گيری  اسکندريه  در  برج  سايه  زمان  اين  در  درست  می کرد. 

شد. 
شکل ٣ــ ٣٦

چاه

با توجه به شکل داريم.
                                                               

, بود) سپس با داشتن زاويه ی مرکزی و فاصله دو  ′7 12� α حدود  α به دست آمد (مقدار  از اين جا زاويه ی 
eBC فاصله ی دو شهر اراتوستن  R= α × (شعاع زمين)  شهر (BC)، شعاع زمين محاسبه شد. (زاويه ی مرکزی) 
محيط زمين را حدود ٢٥٠٠٠٠ استاديوم اندازه گيری کرد. استاديوم يکای طول در يونان باستان بود هر استاديوم در 

حدود ١٦٠m است. 

طول سايه برج
ارتفاع برج

HBtan
AB

α = =
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دانستنیدانستنی

شدت ميدان گرانشی
قانون گرانش عمومی بيان می کند به جسمی که در فاصله ای از جسم ديگر قرار گرفته باشد، نيرو وارد می شود. 

r است.)
→ r برداری که در جهت بردار 

| r |

→

→
G به دست می آيد. ( rW m

r r

→
→

→= −
2

اين نيرو از رابطه ی 

اين ميدان يک نيروی مرکزی به وجود می آورد که با فاصله نسبت وارون دارد و سبب می شود که به هر جسمی که 
در اطراف ستاره يا سياره ای واقع باشد، نيرو وارد کند. اين نيرو را وزن می ناميم. توجه به چند نکته اهمّيت دارد:

واقع  نقطه  آن  در  که  مختلفی  جسم های  وزن  ولی  است.  معينی  مقدار  گرانشی  ميدان  شدت  نقطه  هر  در  ١ــ 
می شوند، متفاوت است (چرا؟) چون هر جسم دارای مشخصه ی ويژه خود است که واکنش آن را به ميدان گرانشی 
نشان می دهد. اين مشخصه است که آن را «جرم گرانشی» می ناميم. جرم هر جسم در تمام عالم و در هر آزمون گرانشی 

اندازه ی   می کنند  حرکت  دايره ای  مسير  در  تقريباً  زمين  دور  به  ماهواره ها  می دانيم 
سرعت هر ماهواره و شعاع گردش آن به دور زمين ثابت می ماند. مدتی که ماهواره يک دور 
کامل می زند دوره ناميده می شود که با نماد T نمايش می دهند. با استفاده از حرکت ماهواره 

روشی را برای به دست آوردن شعاع پيشنهاد کنيد.
پاسخ: سرعت ماهواره و نيز دوره ی گردش آن معلوم است. بنابراين، طول مسيری 
که در يک دور طی می کند، محيط دايره ای است که از حاصل ضرب سرعت ماهواره در 

دوره ی آن به دست می آيد. 
r محيط دايره = طول مسيری که در هر دور طی می شود  vT= π =2                      

                                                                
 r فاصله ماهواره از مرکز زمين است. فاصله ی ماهواره از سطح زمين را می توان با روشی مشابه آن چه در 

تمرين ٧ صفحه ی ٢٩ (استفاده از موج  فرا صوت) به دست آورد بدين ترتيب مطابق شکل خواهيم داشت:
eR (r h)= −  

دی
نها
ش
پي

ت  
الي
فع

دی
نها
ش
پي

ت  
الي
فع

متر ين متر ين 3 ــ  ــ 3

هدف: معرفی روش هايی ساده (بهره گيری از قانون های نيرو) جهت به دست آوردن کميت هايی که وسيله ی 
اندازه گيری برای آن ها در دسترس نيست. 

e e
e

e

M gR / ( / )g G M / kgGR / −
× ×= ⇒ = = = ×

×

2 6 2
24

2 11

9 8 6 4 10
6 016 10

6 67 10

پاسخ: 

r

h

Re

فاصله ٣ــ ٣٧

 ماهواره
مدار

زمين

v Tr ×=
π2
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مقدار ثابتی است.
معنای جرم  مطرح می شود اّما اين موضوع که دو   Fm

a
= نيوتون مفهوم جرم به صورت؛  ٢ــ در قانون دّوم 

(جرم گرانشی و جرم لختی) با هم چه ارتباطی دارند، موضوع بسيار پراهميتی است.
٣ــ فاصله ی جسم ها بر روی سطح زمين از مرکز گرانی زمين (مرکز ميدان گرانشی) بسيار زياد است (حدود 
١٠٦m) و جابه جايی های معمولی روی کره زمين نسبت به فاصله ی جسم ها از مرکز زمين ناچيز است. از اين رو، 
) و نيز  (| g |) / m s

→
= 29 8 در کارهای روزانه، در عمق و در ارتفاِع در دسترس ما، اين کميت مقداری ثابت است (

r  را با دقت خوب 

| r |

→

→
چون سطح بسيار وسيعی از کره زمين را می توان با دقت بسيار، تخت در نظر گرفت، بردارها 

هم ارز می گيريم. به اين ترتيب بردار شدت ميدان گرانشی در نزديک زمين، يک نواخت و پايين  سو است.
برابر  شتابی  جسم  آن  به  می شود،  وارد  جسمی  به  گرانشی)  جرم   mg)  W=mg.g وقتی  که  است  روشن  ٤ــ 
جرم  به  بستگی  ميدان،  اين  در  جسم  شتاب  و  گرانشی  ميدان  شدت  بين  نسبت  لختی )  جرم   mi ) می دهد   

i

Wa
m

→
→
=

گرانشی و جرم لختی دارد.
i برای همه ی جسم ها با دقت بسيار زياد برابر ١ است.

g

m
m

آزمايش های بسيار نشانگر اين واقعيت است که 

معرفی بيش تر جرم گرانشی و جرم لختی: ديناميک نيوتونی مجموعه ی اصولی است که به کمک آن ها می توان 
حرکت جسم های مادی را در يک مسير معين بررسی کرد. اين اصول، رابطه ای رياضی بين عامل خارجی که سبب نوع 

خاصی از حرکت می شود و مشخصه ای از جسم که به اين عامل های مؤثر واکنش نشان می دهد، تعريف می کند.
نيوتون اين عامل مؤثر را نيرو ناميد و واکنش اجسام به نيرو را که ناشی از ويژگی عام و انحصاری اجسام است؛ 
کاهلی  نزديک به  معنايی  کرده ايم با  ترجمه  لختی  اينرسی را  ناميد،  سنجيد و آن را «اينرسی»  نيرو  تأثير  ميزاِن  معيار  با 

(تنبلی) يا مقاومت اجسام در برابر تغيير وضعيت.
شتاب تعيين کننده ی نوع حرکت جسم و متأثر از نيروی وارد بر جسم است. نسبت نيرو به شتاب را «لختی» 
تعريف می کنيم. به اين ترتيب جرم هر جسم را برحسب تعريف، استاندارد معينی از لختی (بنابر سابقه ی تاريخی) بيان 

می شود.
اين جرم براساس مفاهيم ديناميکی تعريف شده است. اما از همان ابتدا مفهوم لختی با چالشی بنيادی رو به رو 

شد. وقتی نظريه ی تأثير متقابل اجسام و قانون گرانش عمومی تدوين شد، با مفهوم ميدان مواجه شديم.
ميدان به جسم های مادی نيرو وارد می کند. چه مشخصه ای از جسم مادی موجب می شود که جسم تحت تأثير 

ميدان گرانشی قرار گيرد؟
نيروی گرانی وزن را مشخص می کند. در هر نقطه اگر جرمی موجود نباشد، در آن نقطه نيروی وزنی وجود 
ندارد. اّما آيا اين جرم همان جرم ديناميکی است؟ اين پرسش از زمان نيوتون تا امروز ذهن فيزيکدانان را مشغول کرده 
است. نيوتون اين مشخصه را جرم گرانشی ناميد و تالش کرد آزمايشی طراحی کند تا بتواند تفاوت يا يکسان    بودن اين 

دو معنای جرم را بيازمايد.
حاصل تجربه های نيوتون نشان داد نسبت اين دو جرم مقدار ثابتی است. بعدها کاونديش با دقت بيش تر، اين 

آزمون را تکرار کرد و نتيجه ی نيوتون را به دست آورد.



166

710− نسبت ثابتی است. i با وقت 

g

m
m

O) اهل مجارستان نشان داد  tVOS)
∨ ∨ در اواخر قرن نوزدهم اوتوش 

باالخره بحث اساسی در مورد اين مفهوم را انيشتن مطرح کرد و به آن پاسخ داد. نظريه ی نسبيت عام تعبير 
ديناميکی گرانش است. اساس آن يکی بودن جرم گرانشی و جرم لختی است. 

دانستنیدانستنی

g تغيير
و  زمين  بين  نيروی  بزرگی  درک  آن گاه  می گيريم.  نظر  در   M جرم به  يکنواخت  کره ای  را  زمين  سادگی  برای 
MmF ساده تر می شود. شعاع اين کره همگن که جرم آن برابر جرم زمين و چگالی  G

r
=

2
جسمی به جرم m با رابطه ی 

آن برابر چگالی زمين است، r شعاع ميانگين است.
اگر اين جسم در ميدان گرانشی زمين رها شود، تحت تأثير اين نيرو با شتابی که آن را «شتاب گرانشی» (با نماد 

) می ناميم، سقوط می کند با به کارگيری قانون دوم نيوتون داريم: ga
→

gF ma=  
ga در مکان های مختلف در جدول زير داده شده است:

→ تغييرات 

ارتفاع برحسب agKmمکان (موقعيت)
r ٩/٨٣٠روی سطح کروی ميانگين با شعاع

٩/٨٨/٨قله اورست (مرتفع ترين نقطه روی زمين)
٩/٧١٣٦/٦بلندترين ارتفاع بالون (اوج بالون)

٠/٢٢٥٣٥٧٠٠در محل ارتباط های مخابراتی سفينه ها

علت اين اختالف را می توان به صورت زير توضيح داد:
١ــ توزيع جرم زمين يکنواخت نيست.

٢ــ زمين کامًال کروی نيست.
٣ــ زمين به دور محور خود می چرخد.

 يکی نخواهد بود می توان هرکدام از اين علت ها را قدری 
e

MmF G
R

=
2

W با نيروی گرانشی  mg= از اين رو 
عميق تر مورد بررسی قرار داد.
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ـ  ٣٨ تغيير چگالی زمين را برحسب  ١ــ توزيع جرم: چگالی زمين با فاصله ازمرکز آن تغيير می کند شکل ٣ـ
شعاع (فاصله از مرکز زمين) نشان می دهد.

به عالوه چگالی بخش خارجی ازنقطه ای به نقطه ی ديگر تغيير می کند.
٢ــ زمين کامًال کروی نيست: زمين در قطب ها فرو رفته  و در استوا برآمده است و تقريباً شلجمی شکل است.

بنابراين نقطه های واقع در قطب ها، به مرکز زمين يعنی بخش چگالتر نزديک ترند.
هر  است.  جنوب  و  شمال  راستای  در  زمين  چرخش  محور  می چرخد:  خود  محور  دور  به  زمين  ٣ــ 
جسم در هر نقطه روی زمين (به جز نقطه هايی که در قطب ها روی محور چرخش واقع اند)، در روی مسير دايره ای 

می چرخد.
 Rω2 بنابراين بايد برای اين نقطه، شتاب مرکز گرای 
را در نظر گرفت. اين شتاب برای هر ذره به جرم m واقع در 

اين نقطه مستلزم وجود نيرويی به سوی مرکز زمين است.
پايه ای  روی   m جرم  به  کره ای  کنيد  فرض  حال 
ـ الف  ٣ــ٣٩ـ شکل  در  است  واقع  استوا  خط  روی  در 
است،  شده  داده  نشان  زمين  سطح  روی   m جسم موقعيت 
شکل  است.  کاغذ  صفحه ی  بر  عمود  زمين  چرخش  محور 
ـ ب نمودار نيروهای وارد بر جسم را نشان می دهد.  ٣ــ٣٩ـ
دو نيروی مرکزگرای و گرانشی به سوی مرکز زمين و نيروی 
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١٠٦m  فاصله از مرکز زمين برحسب
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شکل ٣ــ ٣٨

شکل ٣ــ ٣٩



168

r است. مطابق قانون دوم نيوتون داريم:  
→ عمودی تکيه گاه در جهت مثبت 

N gF ma m( r )− = − ω2  
N g gF m(a r ) mg m(a r )= − ω ⇒ = − ω2 2  

                                                                                                                                                                                              gg a r= − ω2               
   

ga کم تر است.  اگر جسم m را روی ترازوی فنری قرار دهيم، وزن آن اندازه گيری می شود. مشاهده می کنيم همواره g از 
) با اين وجود نسبت به مقدار g قابل چشم پوشی است. / m s20 034 در خط استوا اين اختالف بيشينه است (حدود 

نيروی عمودی تکيه گاه
راهنمای تدريس:

ايجاد انگيزه: برای شروع می توان يک اسفنج را روی 
ميز قرار داد ابتدا يک کتاب فيزيک و سپس چندين کتاب فيزيک 

را روی آن قرار داد. و اين پرسش را مطرح کرد.
پرسش: آيا به اسفنج نيرويی وارد می شود؟ اين نيرو چه 

نام دارد و در چه جهتی است؟
پاسخ: آری، نيروی وزن، از باال به پايين

(کتاب ها)  کتاب  به  نيرويی  اسفنج  طرف  از  آيا  پرسش: 
وارد می شود؟ اين نيرو در چه جهتی است؟

«عمودی  را  نيرو  اين  باالست.  به  رو  و  عمودی  پاسخ: 
تکيه گاه» می ناميم.

شکل٣ــ ٤٠

کتاب

اسفنج
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فعاليت:
دانش آموزی در کالس روبه روی تابلو ايستاده است. نيروهای وارد بر 
او را نام برده و با رسم شکل نمايش دهيد. اين نيروها از طرف چه جسم هايی بر 

دانش آموز وارد می شوند؟
ازکف  تکيه گاه  عمودی  نيروی  و  زمين  طرف  از  وزن  نيروی  پاسخ: 

زمين به دانش آموز وارد می شود.
حال از دانش آموزان می خواهيم به شکل ٣ــ١٢ کتاب توجه کند (يا اين 

که شکل را روی تابلو رسم کنيم)
برده  نام  را  نيروها  اين  می شود،  وارد  نيروهايی  چه  جسم  به  پرسش: 

روی شکل مشخص کنيد:
پاسخ: نيروی وزن و عمودی تکيه گاه

مترين: قانون دوم نيوتون را در مورد اين جسم بنويسيد.
F ma= =0 پاسخ:  
F N W N W mg= − = ⇒ = =0  

W

N

دی
نها
ش
پي

ت  
الي
فع

دی
نها
ش
پي

ت  
الي
فع

١ــ يک جعبه (يا وزنه ای) را روی ترازوی فنری قرار دهيد. برای جعبه وزن 
و نيروی عمودی تکيه گاه را تعيين کنيد.

 (١٠N به طور مثال) پاسخ: وزن جعبه را ترازو نشان می دهد
F ma N W ma N W N= = ⇒ − = = = =0 0 10

F را رو به پايين وارد 
→ ٢ــ روی جعبه در فعاليت ١ با انگشت نيروی 

کنيد. (فرض کنيد ترازو ١٥N نشان دهد) نيروی عمودی تکيه گاه و F را تعيين 
 F ma= کنيد.                                                                               
N-F-W=٠                                                             N=F+W                                                    

فعاليت 3 ــ 8
مطابق  را  فعاليت  می توان  تکيه گاه،  عمودی  نيروی  محاسبه  هدف: 
شکل روبه رو نيز مطرح کرد: طنابی به دور جعبه ای پيچيده و آن را روی يک 
با  حال   (١٠N) می کنيم يادداشت  را  وزن  نيروی  می دهيم  قرار  فنری  ترازوی 
نيروی F طناب را اندکی باال می کشيم به طوری که جسم ساکن بماند. نيروی 

عمودی تکيه گاه و نيروی F را تعيين کنيد.

شکل ٣ــ ٤٣

شکل ٣ــ ٤٤

گاهسطح زمين
کيه 

ی ت
مود

ی ع
يرو

ن

وزن شکل ٣ــ ٤١

شکل ٣ــ ٤٢

W

N

F

(ب)(الف)
شکل٣ــ ٤٥

F
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پاسخ: مطابق شکل (ب)  
(N F W) ma N W F+ − = = ⇒ = −0

N نيرويی است که ترازو نشان می دهد. نيروی وزن قبًال 
اندازه گيری شده است. و از آن جا نيروی F به دست می آيد.

روشن است که N<W است.
عمودی  نيروی  که  است  ضروری  نکته  اين  تأکيد 
رابطه  و  می آيد  به دست  دوم  قانون  کمک  به  تکيه گاه 

مستقلی برای آن نداريم.
اشتباه رايج: اغلب اتفاق می افتد که دانش آموز 
نيروی وزن و نيروی عمودی تکيه گاه را کنش و واکنش 
فرض کند. اين تصور ناشی از آن است که وقتی جسم 
روی تکيه گاه ساکن است و نيروی ديگری بر جسم وارد 
جهت  خالف  در  و  اندازه  هم  نيرو  دو  اين  نمی شود، 
نيرو  دو  اين  گرچه  شويم  متذکر  است  الزم  يک ديگرند. 
بر  دو  هر  ولی  يک ديگرند،  جهت  خالف  در  و  هم اندازه 
برآيند  آن ها  برای  می توان  و  می شوند  وارد  جسم  يک 
تعيين  برآيند  واکنش  و  کنش  بين  که  در حالی  کرد  تعيين 

نمی کنيم زيرا بر دو جسم متفاوت وارد می شوند.

فعاليت 3 ــ 9
انجام  گروه  چند  در  فعاليت  اين  می شود  پيشنهاد 

شود.
الف) دانش آموز روی ترازو می ايستد و عددی را 
که ترازو نشان می دهد يادداشت می کند (مطابق آن چه در 
دانستنی ٢ گفته شد اگر عدد برحسب Kg است می توان 

آن را به N تبديل کرد)  
 N W ma− = =0                                             
N =W                                                              

W = mg

N

(ب)

شکل ٣ــ٤٦

(الف)
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ب) قبل از انجام آزمايش از دانش آموزان می خواهيم پيش بينی کنند عددی که ترازو نشان می دهد، بيش تر يا کم تر از 
حالت قبل است؟ سپس از آنان می خواهيم با رسم نيروهای وارد بر شخص برای پاسخ خود دليل بياورند. 

شکل ٣ــ٤٧

F1

F1
� 

� 
′ 

 ترازو

ـ  ٤٨ شکل ٣ـ

F1

F1

N

′ 

 ترازو

ـ  ٤٩ شکل ٣ـ

به شخص (رو به باال) وارد می شود.  F→′1 F به سطح ميز وارد می کند از طرف ميز نيز نيروی 
→

1 شخصی نيروی 
بنابراين نيروهای وارد در شخص عبارتند از:

F و از آن جا مطابق قانون دّوم نيوتون داريم:
→
′1 ١ــ وزن   ٢ــ عمودی تکيه گاه   ٣ــ نيروی 

N F W ma′+ − = =1 0                                                                                                             
N W F′= − 1                                                                                                                             

و نتيجه می گيريم آن چه ترازو در اين وضعيت نشان می دهد، کم تر از نيروی وزن شخص است.
پ) باز از دانش آموزان می خواهيم ابتدا در مورد عددی که ترازو نشان خواهد داد پيش بينی کنند.

F′1 را به شخص اعمال می کند  F را به ميز وارد می کند ميز نيز نيروی رو به پايين 
→

1 شخص نيروی رو به باالی 
و با توجه به شکل می توان نوشت.  

a =0                                                   
                       

عددی که ترازو نشان می دهد بيش تر از وزن شخص
 است.

N F W ma N W F′ ′− − = = ⇒ = +1 10
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مثال ٣ــ٧
بياموزيم  دانش آموز  به  می خواهيم  مثال  اين  در  هدف: 
چگونه نيروی عمودی تکيه گاه را هنگامی که جسم دارای حرکت 

شتاب دار است، محاسبه کند. 

شخصی روی يک ترازوی فنری ايستاده است.
الف) نيروهای وارد بر شخص را رسم کنيد.

ب) تعيين کنيد واکنش هريک از اين نيروها به کجا اثر می کند؟
پ) با به کارگيری قانون دوم و سوم نيوتون نشان دهيد، عددی که ترازو نشان 

می دهد، به اندازه ی وزن شخص است.

پاسخ: الف) بر شخص دو نيرو وارد می شود، يکی وزن از طرف زمين و 
ديگری نيروی عمودی تکيه گاه، N از طرف ترازو.

ب) واکنش نيروی وزن بر مرکز زمين و واکنش نيروی عمودی تکيه گاه بر ترازو 
′N می ناميم). اثر می کند (اين نيرو را 

F =  ma پ) 
a N W ma N W mg= ⇒ − = = ⇒ = =0 0  
N N′= بنا به قانون سوم نيوتون    

.mg يا N درنتيجه نيرويی که به ترازو وارد می شود برابر
را  زير  فعاليت  خود  گروه  اعضای  همکاری  با  امکان،  صورت  در 

دی
نها
ش
پي

ت  
الي
فع

دی
نها
ش
پي

ت  
الي
فع

W = mg

N

N′ 

ـ  ٥٠ شکل ٣ـ

(الف)

(ب)

(پ)
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بگذاريد. ابتدا عددی را که ترازو نشان  خارج از کالس انجام و به کالس گزارش دهيد. يک ترازو را کف آسانسور 
می دهد و سپس عددی را که ترازو در حالت های زير نشان می دهد يادداشت کنيد.

الف) لحظه ی حرکت به باال              ب) چند لحظه پس از حرکت و هنگامی که مسير طوالنی طی می شود   
پ) هنگام توقف در طبقه ها              ت) لحظه ی شروع حرکت هنگام پايين آمدن  

ث) لحظه ی توقف در طبقه ها، هنگام پايين آمدن دی
نها
ش
پي

ت  
الي
فع

دی
نها
ش
پي

ت  
الي
فع

نيروی اصطکاک
هدف: آشنايی با نيروی اصطکاک و اثرهای آن در کارهای 

روزانه
حالت های  در  اصطکاک  نيروی  محاسبه ی  در  مهارت 

سکون و حرکت.
راهنمای تدريس:

ايجاد انگيزه و زمينه: 
هل  را  ساکن  سنگين  کاميون  يک  شخصی   :١ فعاليت 

می دهد و کاميون ساکن می ماند.
قانون دوم نيوتون را در مورد اين کاميون بنويسند.
F (برآيند نيروها) ma a F= = ⇒ =0 پاسخ: 0

پرسش: آيا نيروی شخص تنها نيرويی است که بر جسم 
در راستای افق اثر می کند؟ توضيح دهيد.

پاسخ: خير اگر چنين باشد، جسم بايد حرکتی شتاب دار 
(هرچند با شتاب بسيار اندک) داشته باشد.

وارد  نيرو  جسم  بر  شخص  که  وجودی  با  چرا  پرسش: 
می کند، جسم ساکن می ماند؟

پاسخ: برآيند نيروهای وارد بر آن صفر است. بنابراين بايد 
نيرويی در راستای افق در خالف جهت نيروی شخص به کاميون 

وارد شده باشد.
وارد  کاميون  بر  کجا  از  نيرو  اين  شما  نظر  به  پرسش: 

می شود؟
پاسخ: از طرف زمين نيرويی موازی سطح بر جسم اعمال 

می شود.
فعاليت ٢: جسمی روی سطح زمين موازی سطح پرتاب 

ـ  ٥١ شکل ٣ـ
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می کنيم. نظر خود را در مورد حرکت جسم بر روی سطح زمين 
بيان کنيد.

پاسخ: جسم پس از طی مسافتی متوقف می شود.
بر  جسم  توقف  موجب  است  ممکن  نيرويی  چه  پرسش: 

روی سطح زمين شود؟
پاسخ: نيرويی که از طرف سطح در خالف جهت به جسم 

ديگر  مثال های  و  فعاليت ها  اين  به  توجه  با  حال  می شود.  وارد 
می توان با مثال های کتاب به بحث ادامه داد و باالخره مطابق آن چه 
در کتاب گفته شده است بگوييم اين نيرو را «نيروی اصطکاک» 
می ناميم. و متذکر شويم وقتی جسمی را روی سطحی می کشيم 
نيروی  می کند.  حرکت  سطح  روی  جسم  يا  و  می دهيم)  هل  (يا 

اصطکاک پديد می آيد.

يک جسم (مکعب چوبی) را به نيروسنجی وصل می کنيم. 
نيروی  با  ابتدا  و  گذاشته  ميز  سطح  روی  شکل  مطابق  را  جسم 
بسيار اندک جسم را می کشيم و به آرامی نيروی کشش را افزايش 
به طور  را  آن  بعد  شود.  خارج  سکون  حالت  از  جسم  تا  می دهيم 
نشان  نيروسنج  که  را  نيرويی  می کشيم.  سطح  روی  يکنواخت 
وارد  زير  جدول  در  و  يادداشت  مختلف،  حالت های  در  می دهد، 

می کنيم.

نج 
روس

که ني
دی 

عد
دهد

 می 
شان

در حرکِت يکنواختدر لحظه ی شروع حرکتدر حالت سکونن
F١F٢F٢fsmaxfK

دی
نها
ش
پي

ت  
الي
فع

دی
نها
ش
پي

ت  
الي
فع

با توجه به ارقام جدول جاهای خالی را پر کنيد.
ــ در لحظه ی به راه  افتادن جسم نيروسنج …… مقدار را نشان می دهد.

حرکت ……  شروع  لحظه ی  در  اصطکاک  نيروی  از  می دهد  نشان  حرکت  حين  در  نيروسنج  که  عددی  ــ 
است.

پاسخ: بيش ترين ــ کم تر

متر ين پيشنهادیمتر ين پيشنهادی

پس از اين که زمينه ی الزم جهت ارايه مبحث اصطکاک 
فراهم شد. می توان مطابق طراحی کتاب ابتدا اصطکاک ايستايی 

و سپس اصطکاک جنبشی را مطرح کرد.

ـ  ٥٢ شکل ٣ـ
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متر ين پيشنهادیمتر ين پيشنهادی

جمله ی زير را نقد کنيد. «وقتی جسمی را هل 
می دهيم و حرکت نمی کند در حقيقت نيروی وارد بر 

آن از نيروی اصطکاک کم تر است.»
اصطکاک  نيروی  اگر  نيست  چنين  پاسخ: 
بيش از نيروی وارد بر جسم باشد، جسم در خالف 
در  درمی آيد.  حرکت  به  آن  بر  وارد  نيروی  جهت 
اعمال  نيروی  هم اندازه ی  اصطکاک  نيروی  حقيقت 

شده و در خالف جهت آن است.
بايد گفت نيروی وارد بر جسم کم تر از نيروی 

اصطکاک در آستانه ی حرکت است.

آزمايش 3ــ4
هدف: اندازه گيری نيروی اصطکاک جنبشی و بستگی اين نيرو با جنس و سطح تماس است.

درصورتی که کيفيت تمام سطح های مکعب يکسان باشد، جواب آزمايش قسمت ١ و ٢ يکی خواهد بود. با استفاده 
از نتيجه های اين آزمايش می توان پاراگراف آخر اين مبحث يعنی اصطکاک جنبشی را مطابق کتاب توضيح داد.

ـ   ٨ مثال ٣ـ
هدف: مهارت در به کارگيری قانون های 

نيوتون و محاسبه نيروی اصطکاک

آ
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١ــ جسمی به جرم ٥Kg مطابق شکل روی سطح افقی قرار دارد. ضريب اصطکاک ايستايی بين جسم و سطح 
K است. نيروی اصطکاک بين جسم و سطح را حساب کنيد. /µ =0 2 s و ضريب اصطکاک جنبشی  /µ =0 5

sf =0  ، F sF (نيروی کشش) جسم در اين حالت کشيده نمی شود. 0= f ma− = پاسخ: 0=
قرار  حرکت  آستانه  در  نيرويی  چه  با  جسم  الف)  ٢ــ 

می گيرد؟
ب) اگر در اين وضعيت به جسم ضربه کوچکی بزنيم 

با چه شتابی حرکت می کند؟
fsmax sN= µ پاسخ: الف)                                  
N mg ma N mg− = = ⇒ =0 با توجه به شکل داريم: 
fsmax smg / N= µ = × × =0 5 10 5 25            

s باشد. زيرا:  maxF f= برای آن که جسم به آستانه ی حرکت برسد بايد 
ب) وقتی جسم به راه می افتد،

kF f ma− =  
k k kf N mg / N= µ = µ = × × =0 2 10 5 10  

a a m s− = ⇒ = 225 10 5 3  

متر ين پيشنهادیمتر ين پيشنهادی

mg

N

F
f smax

  fsmax  
sN= µ رابطه ی دانش آموز  گاهی  رايج:  اشتباه 

می گيرد.  به کار  حالت ها  همه ی  در  ايستايی  اصطکاک  برای  را 
مثًال در تمرين ١ نيروی اصطکاک را ٢٥N محاسبه می کند. الزم 
آستانه ی  در  فقط  ايستايی  اصطکاک  ضريب  شويم  متذکر  است 
 fsmax حرکت تعريف می شود. زيرا اصطکاک ايستايی از صفر تا

تغيير می کند.
k که يک رابطه ی جبری است و  kf N= µ ٢ــ رابطه ی 
نه برداری (زيرا نيروی اصطکاک در حقيقت واکنش افقی سطح 

است). گاهی دانش آموز آن را رابطه ی برداری فکر می کند با اين 
تصور که در هر دو طرف تساوی کميت های برداری هستند.

٣ــ از آن جايی که نيروی اصطکاک (ايستايی يا جنبشی) 
با نيروی عمودی تکيه گاه بستگی دارد برای دانش آموز گاهی اين 
متناسب  عمود  نيروی  با  نيز   ( kµ (يا   sµ که می آيد  پيش  تصور 
) با جنس و کيفيت سطح های  kµ sµ (يا  است. تأکيد اين نکته که
k به معنی 

k
f
N

µ = تماس بستگی دارد ضروری است و رابطه ی 
kf نيست. kµ با N يا  بستگی 

١ــ اصطکاک از ديدگاه ميکروسکوپی
اصطکاک نوعی نيروی تماسی است که با حرکت نسبی دو جسم که با هم در تماسند مخالفت می کند. پديده  ی 
پيچيده ای است که نظريه بنيادی و منسجمی برای آن وجود ندارد، اّما ويژگی های اصلی مربوط به اين پديده در مورد 

سطح های خشک و غير روغنکاری شده نسبتًا ساده و مدت هاست که شناخته شده اند.

دانستنیدانستنی

شکل ٣ــ٥٣

 F _ fsmax= ma =٠
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١ــ نيروی اصطکاک متناسب با نيرويی است که دو جسم را به هم می فشارد.
٢ــ نيروی اصطکاک (لغزشی) بستگی محسوسی به مساحت سطح تماس دو جسم ندارد.

٣ــ نيروی اصطکاک (در سرعت های کم) مستقل از سرعت است.
جالب است بدانيم ويژگی های اول و دوم را اولين بار لئوناردو داوينچی در اوايل قرن شانزدهم ميالدی کشف 

کرد. حدود دو قرن بعد دانشمند فرانسوی ديگری آمونتون به طور مستقل هر سه ويژگی را تدوين و منتشر کرد.
ويژگی اول با مشاهدات روزانه سازگار است و با نگاه اوليه معقول به نظر می رسد. ولی ويژگی دوم قدری عجيب 
همان طور  دارد.  تفاوت  واقعی  سطح  با  تماس  ظاهری  سطح  که  داشت  توجه  بايد  دوم  ويژگی  درک  برای  می نمايد. 

سطح های  بهترين  حتی  می بينيم،  شکل  در  که 
صيقلی هم در مقياس ميکروسکوپی واقعًا صاف 
 mm−510 نيستند. ابعاد اين ناهمواری ها حدود 
mm−410 است. دو جسم درواقع فقط در  تا 
مساحت  که  تماس اند  در  هم  با  (تپه) ها  نوک 
مجموع اين قله  ها مسلمًا بسيار (حدود ده هزار 

بار) کوچک تر از سطح ظاهری است.
حال اگر جسمی به شکل مکعب   مستطيل را يک بار از طرف سطح بزرگ تر و بار ديگر از طرف سطح کوچکش 
قرار  ديگر  جسم  بلندی های  ــ  پستی  با  تماس  در  که  قله هايی  تعداد  که  است  درست  دهيم.  قرار  ديگری  جسم  روی 
می گيرد کم تر است، ولی هريک از قله ها تخت تر می شود (چون فشار بيش تری دريافت می کنند) يعنی در هر دو حالت 
بار روی مساحت واقعی يکسان تقسيم می شود. به اين ترتيب، اصطکاک با آن که به مساحت واقعی تماس بستگی دارد 

ولی مستقل از مساحت ظاهری است.
در مقياس ماکروسکوپی طبيعی است فرض کنيم هر اندازه سطح ها زبرتر و خشن تر باشند، اصطکاک ميان آن ها 
بيش تر است. سطحی که زبری آن قابل ديدن است، ناهمواری هايی در حدود ٢mm-١٠ دارد. اگر اين سطح ها را با 
سمباده کاری صيقل دهيم، اصطکاک ميان آن ها کم تر می شود ولی اگر آن ها را بيش از حد معينی صيقل بدهيم، اتفاق 
عجيبی می افتد، اصطکاک دوباره افزايش می يابد. در توضيح اين پديده چند نظريه موجود است. يکی اين که برآمدگی های 
ميکروسکوپی در سطح صيقلی به هم «جوش سرد» می خورند و درنتيجه نوعی چسبندگی سطحی بين دو جسم پديد می آيد 
که برای شکستن اين اتصاالت (که مدام شکل می گيرند) و لغزاندن دو جسم بايد انرژی بيش تری صرف شود. نظريه ی 

ديگری می گويد که دراثر مالش دو سطح بسيار صيقلی به يک ديگر ربايش الکترواستاتيکی پديد می آيد.
در شکل زير تغيير نيروی اصطکاک را برحسب نيروی کشش مشاهده می  کنيد.

شکل ٣ــ ٥٤ــ عکسی از يک سطح صيقلی در مقياس ميکروسکوپی

Fsmay

f k

F

لغزش گيردار
لغزش روان

(نيروی کشش)

ـ  ٥٥ شکل ٣ـ
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هرکدام از دو نظريه را بپذيريم می توان چنين استدالل کرد که در حرکت فرصت و امکان درگيری کم تر از حالت 
سکون است.

٢ــ اصطکاک غلتشی
اصطکاک چرخ يا توپی که روی سطحی می غلتد، اصطکاک غلتشی ناميده می شود. می دانيم اين نوع اصطکاک 
از اصطکاک جنبشی لغزشی بسيار کوچک تر است. جهت نيروی اصطکاک غلتشی بستگی به اين دارد که غلتش 
آزاد يا واداشته باشد، در غلتش واداشته، (مانند چرخ عقب دوچرخه که به آن نيرو وارد می شود و يا چرخ های خودرو 
می کند.  وارد  جاده  به  عقب  طرف  به  نيرويی  زمين  با  تماس  محل  در  چرخ  می شود)  اعمال  آن ها  به  موتور  نيروی  که 
پرتاب سنگ ريزه به عقب می شود.) جاده هم واکنش اين نيرو را که  نيروست که در جاده های خاکی موجب  (همين 
همان اصطکاک است، به خودرو (يا دوچرخه) به طرف جلو وارد می کند و در واقع همين نيروست که به خودرو شتاب 
جاده  که  نيرويی  بيش ترين  جلو)  به  است، (رو  چرخ  حرکت  جهت  در  اصطکاک  نيروی  واداشته  غلتش  در  می دهد. 
می تواند به چرخ وارد کند، نمی تواند از حّداکثر نيروی اصطکاک ايستايی ميان چرخ و جاده بيش تر باشد.(اگر نيروی 

چرخاننده بيش از اين باشد، غلتش با لغزش همراه است.)
 در غلتش آزاد نيروی اصطکاک غلتشی به عقب اثر می کند و حرکت چرخ را کند می کند. مثًال اگر چرخی را 
روی زمين با يک ضربه بغلتانيم، پس از طی مسافتی می ايستد. علت اصطکاک غلتشی آن است که محل تماس جسم 
غلتان و سطح در اثر فرو رفتگی يکی از اين دو يا هر دو عمًال گسترده می شود و جسم غلتان موقع بيرون   آمدن از اين 

«چاله» ضربه ای به عقب دريافت می کند.

٣ــ نقش اصطکاک
عمده  نقش  اجسام  توقف  در  اصطکاک  است.  گريزناپذير  ما  روزانه ی  کارهای  در  اصطکاک  نيروی  حضور 
دارد (ترمز خودرو). حدود ٢٠ درصد ازسوخت مصرف    شده در خودروها صرف غلبه بر اصطکاک موتور و مسير 
حرکت می شود. با اين وجود می گويند اصطکاک نيرويی مضّر و ضروری است. وقتی قلم به دست می گيريم و با آن 
می نويسيم، وقتی با دست در يک شيشه يا قوطی را باز می کنيم و …… نيروی اصطکاک موجب انجام اين کارها 

می شود، راه   رفتن و حرکت کردن و …… با کمک نيروی اصطکاک انجام می گيرد.
در سرعت های کم، که نيروی اصطکاک بالفاصله بعد از شروع لغزش افت می کند اصطکاک به صورت ترکيبی 
از اصطکاک ايستايی و جنبشی ظاهر می شود. در اين هنگام يکی از اجسام دچار نوعی حرکت گيردار و مقطع می شود 

(گيرش ــ لغزش) و معموًال صدای ناهنجاری توليد می کند.
نمونه اش حرکت ناپيوسته و بد   صدای دری است که لواليش روغن نخورده است. يا حرکت مرتعش بعضی 
اصطکاک ها  نوع  اين  صدای  خوشبختانه  می کند.  بيزار  نوشتن  از  را  آدم  صدايش  که  تخته  روی  نامرغوب  گچ های 

هميشه هم ناهنجار نيست. صدای کشيدن آرشه روی سازهای زهی دقيقًا با همين ساز و کار توليد می شود.
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مثال ٣ــ٩
هدف: استفاده از قانون دوم نيوتون هنگامی که  اصطکاک 

نيز در حرکت دخالت داشته باشد.

درباره ی  نيوتون  قانون های  از  استفاده  ٣ــ٤ــ 
حرکت 

در اين قسمت راهبردهای حل تمرين های ديناميک يک   بعدی 
گفته شده است.

٣ــ١٢  ٣ــ١١،  ٣ــ١٠،  حل    شده  ازمثال های  هريک  در 
و ٣ــ١٣

را  مثال  راهبردها  به کارگيری  با  می خواهيم  دانش آموز  از 
الزم،  مهارت  کسب  برای  تمرين ها  حل  در  هم چنين  کند.  حل 
حل  اصول  راهبردها  اين  است.  ضروری  نکته ها  اين  رعايت 

مسأله های ديناميک را به دانش آموز ياد می دهند.
درسی  کتاب   ٨٦ صفحه  زيرنويس  در  که  همان طوری 
اشاره شده الزم است مسأله هايی مطرح شود که در آن ها نيروها يا 
در يک راستا يا عمود بر هم باشند. افزودن مسأله های خارج از 

هدف های برنامه درسی اختالل در آموزش ايجاد می کند.
مثال ٣ــ١٠

هدف: بيان ارتباط مبحث ديناميک وسينماتيک است.
مثال ٣ــ١١

حرکت  شتاب  نيز  و  اصطکاک  نيروی  محاسبه ی  هدف: 
است.

مثال ٣ــ١٢
هدف: بيان اين موضوع است که وقتی جسم از تکيه گاه 
در  اصطکاک  باالخره  و  تکيه گاه  عمودی  نيروی  می شود،  جدا 

محاسبات وارد نمی شود.
مثال ٣ــ١٣

ديناميک   و  سينماتيک  مبحث  از  است.  ترکيبی  مثال  يک 
چگونگی استفاده از قانون دوم نيوتون جهت محاسبه ضريب اصطکاک 

نيز مطرح می شود.
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نيرو
نيرو بر هم کنش ذرات موجود در عالم است. از نمونه هايش يکی نيروی گرانشی ميان خورشيد و زمين و ديگری 

نيروی الکتريکی ميان الکترون ها و پروتون هاست.
در مکانيک نيوتونی، نيرو علت تغيير حرکت اجسام تلقی 
می شود. پس اگر حرکت جسمی تغيير نکند، معنی اش اين است 
مضمون  همان  اين  نمی شود.  وارد  آن  به  هم  خالصی  نيروی  که 
قانون اول نيوتون است. اين قانون می گويد جسمی که در حالت 
ثابت  سرعت  با  يا  باشد  ساکن  يا  يعنی  باشد،  يکنواخت  حرکت 
حرکت کند، تا وقتی نيروی خالصی به آن وارد نشود در همين 
حالت خواهد ماند. نمونه ی عملی اين قانون، وضعيت فضاپيمايی 
است که در فضای تهی و دور از هر چشمه ی گرانشی حرکت 
می کند. اين فضاپيما برای ادامه ی حرکتش در اين حالت، نيازی 
به راه اندازی موتورهای موشکی اش ندارد. وقتی به آن سرعت 
اوليه ای داده شود، طبق قانون اول نيوتون می تواند با موتورهای 

خاموش با همان سرعت اوليه راهش را ادامه بدهد.
بيشتر نيروها را از لحاظ پديده شناسی می توان به صورت 
«جذب» يا «دفع» مدل سازی کرد. مثًال، جاذبه ی زمين بر بدن ما 
همان چيزی است که به صورت وزن خودمان احساس می کنيم. 

نيروها به آن دسته از کميات فيزيکی تعلق دارند که به آن ها بردار می گويند. بردار در مفهوم ساده اش کميتی است که 
هم مقدار و هم جهت دارد. جهت نيرو مسلمًا در توصيف کامل آن اهميت دارد. مثًال، برای بلند کردن يک جسم 
سنگين، الزم است که نيرو را به طرف باال اعمال کنيم. نيرويی که به طرف پايين اعمال شود، به نتيجه ی کامًال متفاوتی 

منجر خواهد شد.
کنند ولی حرکت آن را  همزمان به جسمی اثر  نيرو به طور  تعدادی  دارد  امکان  نيروها،  ماهيت برداری  به علت 
تغيير ندهند. در اين صورت، حتمًا نيروی خالص صفر است، يعنی بردارهای نيرو يکديگر را خنثی کرده اند، که در 
اين صورت می گويند جسم دارای تعادل انتقالی است. تعادل انتقالی ممکن است ايستا (استاتيکی) باشد يا جنبشی 
(ديناميکی). مثًال، شاغولی که تحت جاذبه ی زمين (به طرف پايين) و کشش نخ (به طرف باال) ساکن باشد در تعادل 
ايستاست، و اتومبيلی که با سرعت ثابت درحرکت باشد در تعادل جنبشی است. در اين حالت برايند همه ی نيروهای 
وارد بر اتومبيل ــ نيروی گرانش از زمين، نيروی عمودی ناشی از جاده، نيروی اصطکاک جاده، و مقاومت هوا ــ 

صفر است.
اگر نيروی خالصی به جسمی وارد شود، حرکت جسم تغيير می کند که اين تغيير را به صورت تغيير تکانه ی جسم 

دانستنیدانستنی

ـ  ٥٦ شکل ٣ـ
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مشاهده می کنيم. برای جسمی که جرمش ثابت بماند، تغيير تکانه به معنی تغيير سرعت است. آهنگ تغيير سرعت را 
شتاب می نامند. شتاب ناشی از نيروی خالصی که به جسمی اثر می کند، بستگی به مقاومت جسم در مقابل تغيير حرکت 

دارد. معيار اين مقاومت، کميتی است که جرم ناميده می شود.
رابطه ی دقيق ميان نيرو، جرم، و شتاب همانی است که به صورت قانون دوم نيوتون (در يکی از شکل هايش) 

بيان می شود:
Fخالص = ma

يا  نيروها  اين  برايند  کند،  اثر  جسمی  به  نيروها  از  ترکيبی  که  است  آن  از  حاکی  معادله  اين  در  خالص  کلمه ی 
نتيجه ی خالص ترکيب آن هاست که تغيير حرکت را تعيين می کند. اين معادله می گويد که برای يک جرم معين، هر چه 
نيروی خالص بزرگ تر باشد شتاب حاصل هم به تناسب آن بزرگ تر می شود. اين يک تجربه ی آشناست که هر قدر 
جسمی را شديدتر ُهل بدهيم، حرکتش سريع تر تغيير می کند. از طرف ديگر، اگر بخواهيم به اجسام مختلفی شتاب يکسان 
بدهيم، از اين معادله می بينيم که نيروی الزم برای هر جسم بايد متناسب با جرم آن باشد. اين هم البته جزو تجربيات 

روزمره ماست که هر چه قدر جسمی سنگين تر باشد، تغيير دادن حالت حرکتش دشوارتر است.
ــ  سوم  قانون  ــ  نيوتون  قوانين  از  ديگر  يکی  به  منجر  است،  چيز  دو  بين  هم کنش  بر  معرف  نيرويی  هر  که  اين 
می شود. اين قانون نشان دهنده تقارن بر هم کنش است؛ هر جسم برهم کنش کننده يک نيروی مساوی با نيروی وارد بر 

خودش ولی در خالف جهت آن به جسم ديگر وارد می کند. يک بيان رايج قانون سوم نيوتون اين است:
اگر جسم A نيرويی به جسم B وارد کند، جسم B هم همان نيرو را در جهت مخالف به جسم A وارد می کند، 
مثًال، فرض کنيد کودکی اسکيت به پايش بسته و کنار ديواری ايستاده است. اگر اين کودک با دست هايش نيرويی افقی 
به ديوار وارد کند، ديوار هم با نيرويی مساوی ولی در جهت معکوس او را هل خواهد داد. در نتيجه حرکت کودک 

تغيير خواهد کرد، يعنی از حالت سکون به حرکت در خواهد آمد و از ديوار دور خواهد شد.
در يک مدل از نيروها، بر هم کنش ميان ذرات مستقيمًا (يا بی واسطه) صورت می گيرد، و اين ناشی از خاصيتی از 
ذرات مثل جرم يا بار الکتريکی آن هاست. اين مدل که عمومًا به کنش از دور معروف است، اين پرسش را مطرح می کند 
که ذرات چگونه حضور خود را به ذرات ديگر اعالم می کنند. در يک مدل ديگر ــ نظريه ی ميدان ــ به اين پرسش چنين 
تغييريافته ای  پاسخ داده می شود که يکی از ذرات، به علت خاصيت مخصوصی که دارد، در اطراف خودش فضای 
ايجاد می کند. اين فضای تغيير يافته را ميدان می گويند (که نمونه اش ميدان گرانشی و ميدان الکتريکی است). ذره ی 
ديگر، آن هم به خاطر همان خاصيت مخصوص، با اين ميدان بر هم کنش می کند و به اين ترتيب است که نيرو بين دوجسم 
مبادله می شود. مدل ديگری هم هست ــ نظريه ی ميدان کوانتومی ــ که در آن برهم کنش اجسام برحسب گسيل و جذب 
ذرات تبادلی ميان آن ها توصيف می شود. مثًال، فرض بر آن است که ذرات باردار الکتريکی با هم فوتون مبادله می کنند، 
فرمول بندی  توصيف ها  اين  از  يک  هر  می شود.  منجر  الکترومغناطيسی  نيروی  به  که  فوتون هاست  مبادله ی  همين  و 

رياضی مربوط به خود دارد، که رفتار ذرات برهم کنش کننده را در شرايط معينی پيش بينی می کند.
چنان که گفته شد، برهم کنش ميان ذرات (يا ميان يک ذره و يک ميدان) بستگی به خاصيت ويژه ی اين ذرات 
دارد. تا اواخر قرن بيستم، چهار برهم کنش بنيادی شناسايی شده اند: گرانشی، الکترومغناطيسی، هسته ای قوی، و 

هسته ای ضعيف.
می کند.  عمل  برخوردارند،  انرژی  خاصيت  از  که  ذراتی  ميان  که  است  جاذبه ای  کنش  هم  بر  گرانشی  نيروی 
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حالت  انرژی  يا  جرم  انرژی  می شود،  متأثر  گرانشی  نيروی  از  مالحظه ای  قابل  نحو  به  که  انرژی  شکل  معمولی ترين 
می کنند.  توصيف  جرم دار  ذرات  ميان  کنش  برهم  صورت  به  را  گرانش  اغلب  که  است  علت  همين  به  است؛  سکون 
نيروی گرانشی ذاتًا نيروی ضعيفی است، و آثار قابل مشاهده ی اين نيرو مستلزم توده های خيلی بزرگی از جرم است. 
اين نيرو بلندبرد است، و متناسب با عکس مجذور فاصله ی ميان توزيع های کروی جرم (مثل سياره ها) کاهش می يابد. 

در نظريه ی ميدان کوانتومی، ذرات ميانجی تبادل اين نيرو را گراويتون می نامند.
اين  دارند.  الکتريکی  بار  خاصيت  که  است  ذراتی  ميان  دافعه ی  يا  جاذبه  کنش  برهم  الکترومغناطيسی،  نيروی 
نيرو خيلی از نيروی گرانشی قوی تر است، و درنتيجه، آثار مشهودی هم بر ذرات ميکروسکوپيکی ــ مانند الکترون 
و پروتون ــ و هم بر اجسام مـاکروسکوپيکی ــ مثل پيچه های سيم در مـوتـورها ــ دارد. نيروی الکترومغناطيسی هم 
ـ برد است و کاهش آن متناسب با عکس مجذور فاصله ی ميان چشمه های نقطه ای است. برهم کنش ميان بارهای  بلندـ 
الکتريکی ساکن نيروی الکتريکی، و برهم کنش ميان بارهای الکتريکی متحرک نيروی مغناطيسی است. بار الکتريکی 
يا مثبت است يا منفی. نيروی الکتريکی ميان بارهای همنام از نوع دافعه و برای بارهای ناهمنام از نوع جاذبه است. 
بارهای الکتريکی متحرک موجب می شوند نواحی ای در فضا ايجاد شوند که به آن ها قطب شمال مغناطيسی و قطب 
جنوب مغناطيسی می گويند. در اين جا هم، مثل مورد بر هم کنش الکتريکی، قطب های مغناطيسی همسان يکديگر را 
دفع و قطب های مغناطيسی ناهمسان يکديگر را جذب می کنند. در نظريه ی ميدان کوانتومی، ذره ی ميانجی تبادل اين 

نيروها هم فوتون است.
از  يکی  اين  و  می کند،  عمل  دارند  رنگ  بار  خاصيت  که  ذراتی  بين  که  است  جاذبه ای  نيروی  قوی  نيروی 
نگه  قوی،  نيروی  اصلی  نقش  می نامند.  رنگ  نيروی  اغلب  را  قوی  نيروی  دليل،  همين  به  کوارک هاست.  خواص 
مانده ای  باقی  نيروی قوی  مـی شوند.  نـاميده  هادرون  کلی  به طور  است که  ذراتی  در  هم  کنار  در  کـوارک ها  داشتن 
بار  با  قطبی های  دو  بين  وان دروالس  نيروی  که  همان طور  درست  می کند،  عمل  خنثی  رنگ  با  هادرون های  بين  هم 
خنثی عمل می کند. نتيجه اش نيروی جاذبه ای است که پروتون ها را در هسته در کنار هم نگه می دارد، يعنی در واقع 
نيروی دافعه ی الکترومغناطيسی بين آن ها را خنثی می کند. نيروی قوی باقی مانده بسيار کوتاه ــ برد است، و فقط در 
محدوده ی فواصل از مرتبه ی  m  ١٥ ــ١٠ عمل می کند. در نظريه ی ميدان کوانتومی، ذرات ميانجی تبادل نيروی قوی 

(نيروی رنگ) را گلوئون می نامند.
نيروی ضعيف، در ميان چهار برهم کنشی که گفتيم، تصورش به صورت عامل کشيدن يا هل دادن از همه مشکل تر 
است. بسيار آموزنده تر است که اين را، به جای نيرو، به صورت برهم کنش در نظر بگيريم. بارزترين نقش نيروی ضعيف 
در اثری است که بر ذرات هسته ای می گذارد، که منجر به تراجهش پروتون ها به نوترون ها و بالعکس می شود. اثر قابل 
فواصل  در  و  است  کوتاه برد  ضعيف  نيروی  پرتوزاست.  هسته های  بعدی  بتازايی  واپاشی  تراجهش،  اين  مشاهده ی 
کوچک نسبت به نوکلئون عمل می کند، بنابراين نيرويی است که بهتر است گفته شود در داخل ذره عمل می کند تا در 
ميان ذرات. در نظريه ی ميدان کوانتومی، ذرات ميانجی مبادله ی اين نيرو را W (که بار الکتريکی مثبت يا منفی دارد) 

و Z (که از لحاظ الکتريکی خنثی است) می نامند.
تا نخستين دهه های قرن نوزدهم، الکتريسيته و مغناطيس هر يک جدا از ديگری جزو مبادی نيروهای بنيادی 
بنيادی واحداند.  مختلف از يک نيروی  طبيعت تلقی می شد. در آن زمان هنوز روشن نشده بود که اين ها دو نمود 
نيروی  قالب  در  نيرو  دو  اين  که  بود  ماکسول  کلرک  جيمز  و  فاراده،  مايکل  اورستد،  کريستيان  هانس  کارهای  با 
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نيروهـای  کـردند تا  تالش  بسياری  فيزيکـدان هـای  بيستم،  نيمه ی دوم قـرن  شدند. در  الکترومغناطيسی بـا هم يکـی 
بيش تری را وحدت ببخشند. و هدف نهايی شان اين بود که نشان بدهند همه ی نيروها نمودهای يک برهم کنش واحداند. 
در اين رهيافت، در انرژی های به قدر کافی زياد، چهار نيروی  بنيادی ای که در باال گفتيم از لحاظ نظری از همديگر 
تمايزناپذير خواهند شد. اما در انرژی های کمتر، اين برهم کنش ها خاصيت های منحصر به خودشان را پيدا می کنند و به 
صورت نيروهايی از انواع مختلف جلوه گر می شوند. موفقيت هايی در وحدت بخشی نظری نيروهای الکترومغناطيسی 

و ضعيف در قالب يک برهم کنش الکتروضعيف حاصل شده است.
تماسی  نيروی  نمونه های  است.  تماسی  نيروهای  نشده،  ياد  آن  از  صريحًا  باال  بحث  در  که  نيروها  از  رده ای 
به  اتاق  کف  از  که  عمودی ای  نيروی  می شود،  وارد  می لغزد  ميز  روی  که  کتابی  به  دست  از  که  نيرويی  از  عبارت اند 
از  که  اصطکاکی  نيروی  تار،  رشته  يک  در  موجود  کشش  نيروی  می شود،  وارد  است  ايستاده  آن  روی  که  شخصی 
الکترومغناطيسی اند. وقتی  يخ به قرص هاکی لغزنده وارد می شود، و از اين قبيل. در واقع، همه ی اين نيروها اساساً 
دستی کتابی را روی ميزی ُهل می دهد، آن چه موجب تغيير حرکت کتاب می شود در واقع نيروی دافعه ی الکتريکی 
بين اتم های دست و اتم های کتاب است. نيروی عمودی ناشی از کف اتاق هم دافعه ی الکتريکی بين اتم های کف اتاق 
وکف پا يا کفش مشخص است. کشش نخ ناشی از جاذبه ی ميان اتم هايی است که نخ را تشکيل داده اند. اصطکاک 
ميان قرص هاکی لغزنده و يخ ناشی از برهم کنش الکترومغناطيسی ای است که در هر لحظه هنگام لغزش اتم های قرص 

و اتم های يخ از روی همديگر پديد می آيد.
بنابراين، در سطح ماکروسکوپيکی، تنها نيروهايی که در تجربيات روزمره مستقيماً با آن ها مواجه می شويم يکی 
نيروی گرانشی (برهم کنش ما با زمين) است، و ديگری نيروی الکترومغناطيسی (در برهم کنش های ديگری است که در 
دور و برمان مشاهده می کنيم). برهم کنش های اشيای ماکروسکوپيکی در واقع به واسطه ی نيروهايی است که بين ذرات 
ميکروسکوپيکی تشکيل دهنده شان وجود دارند. نيروهای قوی و ضعيف (هسته ای) در تمام پديده های ميکروسکوپيکی 

دور و برمان دخالت دارند، ولی ما در پديده های قابل مشاهده و روزمره مستقيماً با آن ها سروکاری نداريم.
است  آن  پايستار  نيروی  می کنند.  متمايز  هم  از  اتالفی،  يا  ناپايستار،  و  پايستار  دسته ی  دو  در  را  نيروها  گاهی 
که اگر به سيستمی اثر کند امکان می دهد که انرژی های جنبشی و پتانسيل طوری به هم تبديل شوند که مجموع شان 
همواره ثابت بماند. مثالً، توپی را در نظر بگيريد که به هوا پرتاب شده است و فرض کنيد مقاومت هوا هم صفر است؛ 
در اين صورت انرژی مکانيکی سيستم توپ ــ زمين، يعنی مجموع انرژی های جنبشی و پتانسيل گرانشی اين سيستم، 
در تمام مدت حرکت مقدار ثابتی است ــ علتش اين است که نيروی گرانشی نيرويی پايستار است. نيروی الکتريکی هم 
پايستار است: وقتی الکترونی در تفنگ الکترونی يک تلويزيون شتاب می گيرد، مجموع انرژی های جنبشی و پتانسيل 

الکتريکی آن ثابت می ماند.
از طرف ديگر، حاال فرض می کنيم مقاومت هوا بر توپ مؤثر باشد. مقاومت هوا موجب افزايش انرژی داخلی 
توپ و هوا می شود، يعنی دمای آن ها را باال می برد. اين انرژی از همان انرژی کل جنبشی به اضافه ی پتانسيل تأمين 
می شود، يعنی اين مجموع به علت مقاومت هوا کاهش می يابد. پس مقاومت هوا يک نيروی ناپايستار است ــ چون 
موجب می شود که مقداری از انرژی به انرژی داخلی تبديل شود. به همين ترتيب، اصطکاک ميان کتاب لغزنده و سطح 
انرژی  کتاب به  حرکت  وابسته به  جنبشی  انرژی  قدری از  ميز می شود.  سطح  کتاب و  دمای  افزايش  ميز هم موجب 

داخلی سيستم تبديل می شود. پس اصطکاک هم نمونه ی ديگری از نيروهای ناپايستار است.
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زوجی  بين  کنيم  فرض  که  شرطی  به  گفتيم  باال  در  که  بنيادی ای  نيروهای  ــ  پايستارند  ذاتًا  ذرات  بين  نيروهای 
از ذرات عمل می کنند پايستارند. اما اگر برهم کنش اين نيروها با ماده ی اطراف را هم به حساب بياوريم، امکان دارد 
نيروهای ناپايستار هم وارد عمل شوند. در هر دو مورد مقاومت هوا و اصطکاک که در باال گفتيم، جسم مورد نظرمان 
در واقع با ماده ی اطراف برهم کنش دارد و در نتيجه امکان دارد که انرژی وابسته به آن به انرژی داخلی ماده ی پيرامون 

تبديل شود.

دانستنیدانستنی

نيروی عمودی (تکيه گاه)
چرا کف اتاق نمی گذارد به طرف پايين سقوط کنيم؟ از لحاظ مفهومی، با در نظر گرفتن اتم های هر يک از اين 
دو جسم (پای ما و کف اتاق) و مقاومت شان در مقابل تراکم اتمی و با استفاده از اصل عدم قطعيت می توان به چنين 
پرسشی پاسخ گفت. اما برای پاسخ به پرسش هايی از اين قبيل، بايد برهم کنش های کوانتومی بين پا و کف اتاق را به 
دقت تحليل کنيم ــ که حتی برای پيشرفته ترين رايانه ها هم کار دشواری است. بنابراين، فيزيکدان ها برای ساده کردن 
مسئله، يک نيروی ماکروسکوپيکی به نام نيروی عمودی تعريف می کنند که همه ی اين برهم کنش های اتمی پيچيده را 

در بر می گيرد و اثر جمعی شان را توصيف می کند.
اسم اين نيرو را برای اين عمودی گذاشته اند که به طور عمود بر سطح جسم وارد می شود. اين نيرو از جمله ی 
نيروهای تماسی است، به اين معنی که فقط تا وقتی وجود دارد که دو جسم با هم در تماس باشند. در مثال باال، کف 
اتاق در جهت عمود بر سطح آن نيرويی عمودی به پای ما وارد می کند. پای ما هم، بنا به قانون سوم نيوتون، در جهت 

عمود بر کف خودش نيرويی عمودی بر کف اتاق وارد می کند.
نيروی عمودی وابسته به نيروهای ديگر است. وقتی کتابی به جرم kg ٥ روی يک ميز تخت و افقی (در سطح 
دريا در کره ی زمين) قرار داشته باشد، ميز نيرويی عمودی برابر با N ٤٩ به اين کتاب وارد می کند. اما اگر ما هم کتاب 

را با نيروی N ٢٠ به پايين فشار بدهيم، نيروی عمودی ناشی از ميز به کتاب هم به N ٦٩ افزايش پيدا می کند.
يکی از عادی ترين مواردی که با نيروی عمودی روبه رو می شويم، وقتی است که روی ترازوی حمام می ايستيم 
تا خودمان را وزن کنيم. در واقع، اين ترازو نيروی عمودی ای راکه خودش به ما وارد می کند اندازه می گيرد. اين 
صفحه ی  از  پايين تر  به  ما  که  می شود  آن  از  مانع  ماست،  وزن  برابر  درست  مورد  اين  در  قضا  از  که  عمودی،  نيروی 
بی وزن می گوييم که نيروی عمودی بين آن و جسم ديگر  ترازو «سقوط» کنيم. در واقع، وقتی جسمی را اصطالحاً 
صفر شود. مثالً، اگر بگذاريم ميزی که کتابی روی آن است از ارتفاعی سقوط کند، نيروی عمودی بين ميز و کتاب 
صفر می شود. در اين صورت، می گوييم که ميز وکتاب در حال سقوط آزادند. فضانوردانی که در شاتل فضايی به دور 
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زمين می گردند هم در حال سقوط آزادند. بنابراين، اگر بتوانيم نيروی عمودی وارد بر فضانوردی را که بر صندلی اش 
«نشسته» است اندازه بگيريم، خواهيم ديد که صفر است.

از نيروی عمودی برای محاسبه ی شتاب های گرانشی ای که بر خلبانان در پروازهای آکروباتی اثر می کند، بسيار 
 g استفاده می شود. مثالً،امروزه هواپيماهای جت قدرت مند می توانند شتاب هايی در حدود ٨ تا ٩ برابر شتاب گرانی
ايجاد کنند. اما خلبان نوعی، بدون تجهيزات خاص يا آمادگی فيزيکی، فقط می تواند ٣ تا g ٤ را به طور مداوم تحمل 
کند. بنابراين، برای خلبان خيلی اهميت دارد که بداند کشش چند g را تحمل می کند. عدد g يا مضرب شتاب گرانی ای 
که خلبان حس می کند برابر با نيروی عمودی وارد بر خلبان تقسيم بر وزن اوست. خلبان هواپيمای ١٦ -F، در يک 
 (١٨٠ m/s) معموًال بخش پايينی حلقه را با سرعت هوايی ٣٥٠ گره ،(٨٢٥ m با شعاعی درحدود) حلقه زنی پشت و رو
طی می کند. خلبان در اين نقطه شتاب g ٥ را تحمل می کند. به عبارت ديگر، در اين نقطه نيروی عمودی وارد بر خلبان 

به پنج برابر وزن او افزايش می يابد.

دانستنیدانستنی

وزن
وارد  موردنظر  جسم  بر  سيارک  يا  ماه،  سياره،  مثل  ديگری  جرم  پر  جسم  از  که  است  نيرويی  جسم  هر  وزن 
پرواز  به  فضا  در  که  نمی گذارد  و  می کشد  زمين  طرف  به  را  اجسام  که  است  نيرويی  زمين،  مورد  در  مثًال،  می شود. 
بيرونی  خاصيت  يک  بنابراين  و  دارد؛  جسم  موقعيت  به  بستگی  و  است  آن  جرم  با  متناسب  جسم  هر  وزن  دربيايند. 
(عرضی) جسم است. معنی «وزن» برای علم پيشگان و غير علم پيشگان خيلی فرق می کند. برای علم پيشه، تعريف دقيق 
اين است که وزن کميتی برداری است و با W = mg بيان می شود، که در آن m جرم جسم و g شتاب سقوط آزاد جسم 
است. با آن که سطح زمين چارچوب مرجع لخت نيست، بردار g را می توان با تقريب خوبی از قانون نيروی گرانشی 

به دست آورد؛ مقدار اين بردار در سطح زمين در حدودm/s٢  ٩/٨٠ و جهت آن به طرف مرکز زمين است.

ـ  ٥٧ شکل ٣ـ
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وزن اجسام نوعًا با ترازوی فنری مدرج تعيين می شود. اما چون وزن با جرم متناسب است، ترازوهای فنری 
را می شود هم برحسب يکای وزن و هم برحسب يکای جرم مدرج کرد. ترازوی فنری برای تعيين وزن ممکن است 
به سادگی ترازوی حمام باشد. يک روش ديگر اين است که ابتدا جرم جسم را به وسيله ی ترازوی حساسی که آن را 
با جرم معلومی مقايسه می کند، تعيين کنيم و بعد وزن جسم را با استفاده از معادله ی باال محاسبه کنيم. يکای وزن در 
دستگاه SI نيوتون است (N) که از ترکيبی از يکاهای اصلی جرم (kg)، طول (m)، و زمان (s) به دست می آيد. يک 
رايج وزن در اياالت  نيرويی است کـه برای دادن شتاب m/s٢  ١به جسمی بـه جرم  kg ١ الزم است. يکای  نيوتون 

.٤/٤٤٨ N  است که مساوی است با (lb) متحده امريکا پاوند
با آن که وزن برای علم پيشگان تعريف خيلی دقيقی دارد، اما در کاربرد روزمره اش با مفاهيمی بسيار متفاوت 
روبه رو می شويم. اصطالح «وزن» در تمام تاريخ مکتوب برای بيان کميت معيار مهمی به کار رفته است. يونانيان در 
خريد و فروش و تجارت کاال از وزنه هايی به عنوان معيار مشترک استفاده می کردند. مبادله ی پول، سنگ های قيمتی، 
و فلزاتی مانند طال و نقره برحسب وزنه های معيار صورت می گرفت. رومی ها هم شبيه به همين وزنه های استاندارد را 
در تمام اروپا رايج کردند. اما روش مشترک برای اندازه گيری، اين بود که کاالهای موضوع داد و ستد را با جرم های 
معلومی مقايسه کنند. چنين روشی اين خوبی را داشت که ديگر الزم نبود معيارهای تجاری برحسب طول و عرض 
 ،SI جغرافيايی تنظيم شوند. امروزه بيش تر کشورهای جهان دستگاه متريک را پذيرفته اند و يکای جرم در دستگاه

يعنی کيلوگرم، جای پاوند را در مبادالت کاال گرفته است.
فضانوردی را در روی زمين در نظر بگيريد که وزن خودش برابرlb ١٧٠و وزن کوله پشتی اش، که حاوی 
وسايل ضروری است، برابر lb ٨٠ است. جرم فضانورد، چه در زمين باشد چه در ماه، يا حتی در شرايط «بی وزنی»، 
يکی است. اما در ماه وزن هر جسم يک ششم وزن آن در زمين است. بنابراين، در کره ی ما، وزن اين فضانورد 
فقط lb ٢٨و وزن کوله پشتی اش هم درحدود lb ١٣ است. عضالت فضانورد که در روی زمين می توانند (با قدری 
 ٤١ lb دشواری) خودش و کوله اش را حرکت بدهند مسلماً در ماه برای حمل باری که در مجموع چيزی در حدود
است مشکلی نخواهند داشت. گواه خوبش فيلم کوتاهی است که از راه رفتن فضانوردان سفينه ی آپولو (ی ناسا) 
نشان می دهد. در واقع،  آزمايش ها در آن جا  نمونه برداری و اجرای  هنگام  شده، و آن ها را به  تهيه  سطح ماه  در 
احتماالً  اگر  چون  نکنند،  جهش  باال  به  زياد  و  نروند  تند  خيلی  که  باشند  بوده  مواظب  می بايست  فضانوردان  اين 
می افتادند و به «زمين» می خوردند ممکن بود لباس مخصوص فضايی شان پاره شود و بالقوه به حادثه ی مرگباری 

بی انجامد.
بی وزنی وضعيتی است که در آن وزن، يا وزن ظاهری، جسم تقريباً صفر است. از آن جا که در اين موارد تقريبًا 
هميشه مقداری نيروی گرانشی يا شتاب گرانشی هنوز حضور دارد، بعضی علم پيشگان ترجيح می دهند که به جای 
«بی وزنی» از اصطالح ميکروگرانی استفاده کنند. در هر حال، به دو طريق می شود به چنين وضعيتی رسيد. يکی اين 
که جسم در محلی واقع شود که به قدر کافی از همه ی چشمه های نيروی گرانشی دور باشد، چنان که در يک چارچوب 
به صفر برسد. ديگر اين که بگذاريم جسم همراه با محيط دور و برش در ميدان جاذبه ی  مرجع لخت وزن آن تقريباً 
گرانشی سقوط آزاد داشته باشد. نمونه ای از اين مورد اخير، وضعيت فضانوردی است که در پايگاهی فضايی همراه 
با خود پايگاه در مداری به دور زمين می چرخد. اگر اين فضانورد سعی کند در اين پايگاه روی صفحه ی ترازويی 
بايستد، هيچ نيروی خالصی بين او و ترازو وجود ندارد و در نتيجه وزن ظاهری اش صفر است. درست مثل اين است 
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که جسمی را که روی ترازوی حمام قرار گرفته است همراه با خود ترازو از پنجره به بيرون بيندازيم، و بخواهيم که در 
موقع سقوط هم وزن جسم را به کمک ترازو به دست آوريم.

دانستنیدانستنی

بی    وزنی
وزن، نيروی گرانی وارد بر جسم است. اين نيرو در جهت رو به پايين است و موجب می شود که جسم سقوط 
کند ــ مگر اين که نيروی رو به بااليی آن را خنثی کند. وقتی می گوييم «وزنه ای که پرتاب می شود در روی زمين ١٦ 
خود  سمت  به  نيوتونی   ٧٢ نيروی  با  را  وزنه  اين  زمين  که  است  اين  منظور  دارد»،  وزن  نيوتون)   ٧٢ تقريبًا  (يا  پاوند 
می کشد. جرم جسم اغلب با وزن آن اشتباه می شود. اگر به طور َسرَسری صحبت کنيم، جرم مقدار «ماده ای» است 
که جسم از آن ساخته می شود. به طور دقيق تر، جرم مقاومت جسم در مقابل شتاب گيری است. جرم يکی از خواص 
ذاتی جسم است، که به مکان استقرار آن بستگی ندارد. وزن جسم با جرم آن متناسب است، اما مقدار آن به مکان جسم 
بستگی دارد، زيرا گرانی در مکان های مختلف شدت های متفاوتی دارد. در ارتفاع ٦٤٠٠ کيلومتری زمين، وزنه ی 
پيش گفته فقط در حدود ١٨ نيوتون وزن دارد. در عمق فضا، بسيار دور از زمين و دور از ساير منابع بزرگ گرانی، 

وزن آن وزنه و وزن ذرات زير اتمی، کوه ها، يا اشخاص همگی صفر است؛ يعنی همه ی آن ها بی وزن اند.

ـ ٥٨ شکل ٣ـ
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هنگامی که به بی وزنی می انديشيم، نخست به رهايی از سطح زمين يا رهايی از قيد گرانی، فکر می کنيم. اما اين 
تنها يکی از وجوه بی وزنی است. پرنده ای که در حال پرواز است، از قيود سطح زمين رهايی يافته است ولی بی وزن 
نيست. زمين هم چنان اين پرنده را به پايين می کشد؛ پرنده هنوز همان وزنی را دارد که وقتی روی شاخه ی درختی 
نشسته بود داشت. در هوا يا روی شاخه، بر پرنده نيروهای روبه بااليی وارد می شود که نيروی وزن رو به پايين را خنثی 
می کند، و در نتيجه پرنده را از سقوط حفظ می کند. روی شاخه ی درخت، پرنده اين نيروها را از فشار رو به باالی 
شاخه بر پاهای خود حس می کند؛ در هوا اين نيروها که چندان بديهی نيستند از [فشار] هوای متحرکی پديد می آيند 
که رو به باال بر بال های پرنده وارد می شوند.بال ها، بدن پرنده را نگه می دارند.بدن، سر او را نگه می دارد و همين طور 

تا آخر. هر بخشی از بدن پرنده وزنی دارد و بايد نيروی رو به  بااليی اين وزن را خنثی کند.
در محيط بدون گرانی، هر قسمت از بدن پرنده بی وزن است. هيچ قسمتی از بدن پرنده هيچ قسمت ديگری را 
«نگه نخواهد داشت». اگر ما مثًال در فضای خارج بی وزن باشيم، همه ی قسمت های بدن ما بی وزن خواهند بود و به 
علت فقدان برهم کنش های عادی ميان قسمت های مختلف بدن احساس عجيبی به ما دست می دهد. ستون فقرات ما 
بر اثر وزن قسمت باالی بدن روی قسمت پايين تر، تحت فشار نخواهد بود؛ محل مايع گوش ميانی تغيير خواهد کرد، 

و همين طور توزيع خون نيز در بدن تفاوت خواهد داشت.
غير از حواس بدنی، تغييرات بسيار زيادتری نيز به وجود خواهد آمد. ما با فرايندهای روی سطح زمين آشنا 
هستيم ولی غالبًا به نقش گرانی، به علت جدايی ناپذيری آن، پی نمی بريم. در محيطی که بی وزنی حاکم است، گياهان رو 
به باال رشد نخواهند کرد (اصًال «روبه باال» معنی نخواهد داشت)؛ مايعات در ته ظرف قرار نمی گيرند (واژه ی «ته» فاقد 
معنی خواهد بود). دود حاصل از شعله ی شمع رو به باال نخواهد رفت؛ در واقع در نبود گرانی، جريان های جابه جايی 
هوا که شعله را تغذيه می کند ماهيت بسيار متفاوتی خواهد داشت، و با وضعيت قائم شعله روبه رو نخواهيم شد (واژه ی 

«قائم» مفهومی نخواهد داشت).
به  شيرجه  سکوی  از  اگر  کنيم.  سفر  فضا  اعماق  به  که  نيست  الزم  حتمًا  بی وزنی،  به  دست رسی  برای  البته 
هستيم؛  آزاد»  حال «سقوط  در  می رسيم  آب  سطح  به  که  لحظه ای  تا  می کنيم  ترک  را  سکو  که  زمانی  از  بپريم،  پايين 
هرقسمت از بدن در حال سقوط آزاد است و با شتاب m/s٢  ٩/٨١ به سمت پايين می رود. هيچ قسمتی تندتر يا کندتر 
مجموعه ی  همان  دقيقًا  اين  ندارد.  وجود  قسمت ها  بين  نيرويی  هيچ  بنابراين  و  نمی کند،  سقوط  ديگر  قسمت های  از 
برهم کنش هايی است که اگر در فضای بيرونی بوديم، وجود می داشت. اين وضعيت تنها به بدن انسان محدود نمی شود. 
اگر در حال سقوط آزاد ظرفی حاوی مايع در دست می داشتيم، اين مايع ترجيحًا به ته ظرف نمی رفت. هم مايع و هم 
ظرف در حال سقوط آزاد هستند. در واقع هيچ پديده ای که بتواند ميان سقوط آزاد و بی وزنی تمايز بگذارد، وجود 
ندارد. در نظريه ی کالسيکی گرانش آيزاک نيوتون، اين را به عنوان پيامدی از اين واقعيت چشم گير در نظر می گيريم 
که همه ی اجسام، مستقل از جرم و ترکيب خود، به طور يکسان سقوط می کنند (اصل هم ارزی). در نظريه ی نوين 
دستگاه  در  گرانش،  اينشتينی  توصيف  در  است.  اساسی تر  بسيار  ارتباط  اين  کرد،  مطرح  اينشتين  آلبرت  که  گرانش 
مرجعی که سقوط آزاد می کند وزن ناپديد می شود، درست همان طور که نيروی گريز از مرکز در دستگاه مرجعی که 
دوران نمی کند ناپديد می شود. هم نيروی گريز از مرکز و هم نيروی وزن وارد بر جسم با جرم آن متناسب اند، و هر دوی 
آن ها را اکنون نيروهای حقيقی به حساب نمی آوريم، به همين دليل، توجيه پذير است که بی وزنی در دستگاهی را که 

آزادانه سقوط می کند مترادف با بی وزنی در عمق فضای بدون گرانی بگيريم.
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و  فضانوردان  که  است  اين  بی وزنی،  با  آزاد  سقوط  حال  در  مرجع  دستگاه های  هم ارزی  پيامدهای  از  يکی 
آزمايش های علمی را می توان در هواپيمايی که با شيرجه از ارتفاع زياد سقوط آزاد می کند در معرض بی وزنی قرار 
داد. فضانوردان در درون هواپيما شناوراند، درست مثل اين که در عمق فضا هستند. البته چنين شيرجه ای فقط برای 
زمان نسبتًا کوتاهی می تواند دوام يابد. فضانوردان وآزمايش های علمی را برای آن که مدت زمان طوالنی تری در حالت 
بی وزنی باشند، در پروازهای مداری قرار می دهند. هنگامی که ماهواره ها در مدار قراردارند، به طرف زمين در حال 
سقوط آزاد هستند و اين وضعيت هم ارز با استقرار در محيط های بی وزنی است. اين مطلب نه به دليل کاهش نسبی 

گرانی در ارتفاع مدار است، بلکه به دليل اين است که آن ها بخشی از دستگاه در حال سقوط آزاد هستند.
اگر با تأمين گرانش در ايستگاهی فضايی بتوانيم محيطی مشابه زمين پديد آوريم، محيطی قابل استفاده خواهد 
بود. گرانی واقعِی با شدت درخور توجه را فقط با جرم اجسام بسيار بزرگ نجومی می توان توليد کرد. اما براساس 
تشابه ميان نيروهای وزن وگريز از مرکز (به ويژه از اين نظر که هر دو متناسب با جرم اند)، جانشين مفيدی [برای وزن] 
به دست می آيد. فضای مسکونی درون ايستگاه فضايی را علی االصول می توان از اين نظر به شکل چنبره ای توخالی 
ساخت. اگر اين چنبره با آهنگ مناسبی دوران کند، نيروی گريز از مرکز رو به بيرونی را می توان توليد کرد که مساوی 
با نيروی وزن رو به پايين موجود در سطح زمين باشد. ساکنان ايستگاه فضايی، چنبره ای به شعاع m ١٠٠٠ را که هر 

دقيقه يک بار دور بزند، درست مشابه زمين خواهند يافت.
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هدف اين پرسش کسب مهارت در ترسيم نيروها 
بر روی جسم است.

الف)
در  را  ديگر  جسم  هر  يا  چترباز  يک  می توان 

هنگام سقوط در هوا در نظر گرفت .

حل مترين های فصل سومحل مترين های فصل سوم

ب) توجه:
در اين تمرين منظور تجزيه نيروها و جای گزينی مؤلفه ها نيست. فقط هدف آن است که سه نيروی در حال تعادل 

در عمل نمايش داده شود (البته می توان گفت برآيند هر دو نيرو هم اندازه و در خالف نيروی سوم است)

W = mg

FR

شکل ٣ــ٥٩
(ب) (الف)

مقاومت هوا

وزن

N

W = mg

Sf

N

W = mg

Sf

شکل ٣ــ٦٠

 تکيه گاه
نيروی عمودی

نيروی وزن
(ب)(الف)
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پ) در اين تمرين نيز تشخيص نيروهای وارد بر جسم و مهارت در ترسيم درست نيروها مورد نظر است. (اگر 
sf رو به باال وارد می شود) ′ ديوار اصطکاک داشته باشد با باالی نردبان نيروی 

٢ــ در اين تمرين هدف تعيين نيروهای وارد بر جسم و واکنش آن هاست.
الف)

F12 نيرويی که خورشيد بر زهره وارد می کند

( F12 F21 نيرويی که زهره بر خورشيد وارد می کند (واکنش نيروی 

S

M

F21 F12

نيروی عمود تکيه گاه 
بر روی زمين

نيروی عمودی تکيه گاه 
از طرف ديوار

وزن

نيروی اصطکاک ايستايی

( F12 F21 نيرويی که ديوار به توپ وارد می کند (واکنش نيروی  F12 نيرويی که توپ به ديوار و  ب) 

خورشيد

شکل ٣ــ٦١

شکل ٣ــ٦٢

شکل ٣ــ٦٣



192

پ) بر قايق دو نيرو وارد می شود
وارد  قايق  به  زمين  طرف  از  که  نيرويی   (١
زمين  مرکز  به  نيرو  اين  واکنش  قايق،  (وزن  می شود 

وارد می شود).
٢) نيرويی که از طرف آب به قايق وارد می شود. 

اين نيرو نيروی شناوری نام دارد. واکنش اين نيرو به آب وارد می شود.
ت) به چراغ دو نيرو وارد می شود:

١) نيروی وزن که از طرف زمين بر جسم وارد می شود واکنش اين نيرو از طرف جسم به 
مرکز زمين اعمال می شود.

وارد  طناب  به  نيرو  اين  واکنش  می شود  وارد  جسم  به  طناب  سوی  از  که  نيرويی   (٢
می شود.

W

N

T

T1

mg

F و استنباط رابطه تغيير سرعت جسم (شتاب) با جرم  ma= ٣ــ هدف اين تمرين مهارت در به کارگيری رابطه ی 
جسم است. 

vF m a m t
∆

= =
∆

1
1 1 1 1  

vF m a m t
∆

= =
∆

2
2 2 2 2

 
 
 

v mm v m v v m= ⇒ =2 1
1 1 2 2

1 2   
٤ــ هدف اين تمرين بررسی اثر يک نيروی خارجی (عالوه بر وزن) بر شتاب حرکت جسم در ميدان گرانش 

زمين است.
پاسخ: آری هنگامی که بر جسم نيرويی رو به پايين در هنگام سقوط اعمال شود مثًال وقتی از يک هواپيمای 

جنگی موشکی به هدف زمينی شليک می شود، شتاب در آغاز حرکت بيش از g است.

شکل ٣ــ٦٤

شکل ٣ــ٦٥

v vF F m m
t t
− −

= ⇒ =1 2
1 2 1 2

0 0
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٥  ــ هدف های اين تمرين عبارت اند از:
روی  وقتی  اجسام  بر  وارد  نيروی  تشخيص  ١ــ 

سطح زمين حرکت می کنند.
شتاب  با  جسم  حرکت  شتاب  مقايسه  و  برآورد  ٢ــ 

ناشی از اين حرکت بر زمين
پاسخ:  

F ma N= = × =60 5 300                                   
اين نيرو را زمين به دونده می دهد.

دونده با پا به زمين ضربه می زند، واکنش آن را از طرف زمين نيز دريافت می کند. واکنش 
زمين در امتداد افق شخص را به طرف جلو پرتاب می کند.

٦  ــ هدف اين تمرين مطالعه ی خاصيت لختی در برخی از رخدادهای روزانه است وقتی سرنشين خودرو روی صندلی 
نشسته است، کامًال به دستگاه وصل نشده است (يک پارچه نيست) بنابراين در ترمز ناگهانی سرنشين بنابر خاصيت لختی در 
مسير حرکت به راه خود ادامه می دهد و به طرف شيشه جلو پرتاب می شود. کمربند ايمنی سرنشين را با دستگاه يک پارچه 

می کند و شتاب حرکت سرنشين در رخدادهای ناگهانی شتاب خودرو می شود. (همراه وسيله ی نقليه شتاب می گيرد)
٧ــ هدف اين تمرين مهارت در به کارگيری مطالب مربوط در فصل ٢ در حل مسأله های ديناميک است.

v v a( x)− = ∆2 2
0 2  

a( )− =400 0 2 100 v و  =0 چون از حال سکون حرکت می کند 0  
a m s= 22  
F ma=  
m Kg= × =2 1000 2000  
F N= × =2000 2 4000  

٨  ــ هدف اين تمرين کسب مهارت در يافتن ارتباط بين نيروی 
وارد بر دستگاه و چگونگی حرکت جسم است.

 mv Km h m ss
×= = =

372 1072 20
3600  

v v a( x)− = ∆2 2
0 2  

 v = الف) در توقف ٠
a( )− =20 20 2 125  

a / m s− −
= = = − 2400 8

1 6
250 5  

شکل ٣ــ٦٦

شکل ٣ــ٦٧
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F ma ( / ) N= = × − = −1200 1 6 1920 ب) 
٩ــ الف)

 va / m st
∆ −= = =
∆

212 0 1 5
8

 F ma / N= = × =900 1 5 1350

ب) اگر نيروی رو به جلو را با FT نشان دهيم، با نوشتن قانون دوم نيوتون خواهيم داشت:
T KF f ma− =

 T TF F N− = ⇒ =450 1350 1800

١٠ــ الف) در آن صورت برآيند نيروهای وارد بر هواپيما در راستای افق و نيز در امتداد قائم صفر است.
 نيروی وزن N=mg نيروی باالبر، و

T نيروی جلوبر RF F=  نيروی مقاومت هوا 

mg

N

NfK

mg

FT

شکل ٣ــ٦٨

شکل ٣ــ٦٩

ب) در اين صورت: (نيروی وزن) < (نيروی باالبر) و (مقاومت هوا) < (نيروی جلوبر)
پ) در اين حالت : نيروی وزن > (نيروی باالبر) و نيز (مقاومت هوا) > نيروی جلوبر

١١ــ الف) چون جسم روی سطح افقی بدون اصطکاک حرکت می کند، تنها نيروی وارد بر آن در امتداد افق 
نيرويی است که آن را به جلو حرکت می دهد. 

F ma=  
F N= × =5 2 10  

ب) چون فرض شده است سطح دارای اصطکاک است بنابراين در راستای افق دو نيرو بر جسم اثر می کند يکی 
نيرويی که آن را به جلو حرکت می دهد و ديگری نيروی اصطکاک

kF f ma− =  
k به دست می آوريم. kf N= µ نيروی اصطکاک را از رابطه ی 

N mg− در اين حالت  0=
N mg=  

k kf mg= µ  
 

F / N= × × + × =0 2 5 10 5 2 20  
k kF mg F mg ma−µ ⇒ = µ +
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F mg ma− = پ)  
F mg ma= +  
F N= × + × =5 10 5 2 60  

ت) جهت مثبت محور y را جهت مثبت انتخاب می کنيم.
F mg ma− =  

a m s= − 22 حرکت رو به پايين است و 
F mg ma ( )= + = × + × −5 10 5 2  
F N= 40  

١٢ــ هدف تمرين در قسمت (الف) بررسی حرکت وقتی نيروی مؤثر نيروی اصطکاک باشد.
در اين جا ممکن است بار ديگر به دانش آموز گوشزد کنيم که نيرويی که جسم را پرتاب می کند، در مسير حرکت 

موجود نيست.
سرعت  شدن با جرم و  کند  شتاب  رابطه ی  بررسی  تمرين در قسمت (ب)  هدف 

است. در اين جا تنها نيروی اصطکاک بر جسم اثر می کند.
Kf ma= پاسخ الف: 

برای محاسبه نيروی اصطکاک، نيروی عمودی تکيه گاه را به دست می آوريم.
در راستای قائم داريم: 

N mg N mg− = ⇒ =0  

k k k kf N f mg= µ ⇒ = µ  
kma mg− = µ kf منفی است بنابراين:   جهت نيروی 

ka g / m s= −µ = − × = − 20 2 10 2  
v v a( x)− = ∆2 2

0 2  
v = در توقف ٠ x x m− = − × ×∆ ⇒ ∆ =0 100 2 2 25  
ka نشان می دهد که شتاب کند شدن مستقل از جرم است و از آن جا داريم: g= −µ پاسخ ب: رابطه 
a / m s= × = 20 2 10 2  

( x )− = − × ∆2
220 2 2  

x m∆ =2 100  
برابر   ٤ توقف  مسافت  باشد،  برابر   ٢ اوليه  سرعت  وقتی  نمی کند،  تغيير  کند  شدن  شتاب  چون  ديگر  عبارت  به 

          
vمی شود.                 vv v x ( x )a a

′ ′= ∆ = = = ∆
2 2
0 0

0 0 2 1
4

2 4
2 2  

mg

F

mg

N V

fk

mg

F

شکل ٣ــ٧٠

شکل ٣ــ٧١

شکل ٣ــ٧٢

y
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که  است  نيرويی  بررسی  تمرين  اين  هدف  ١٣ــ 
جسم به تکيه گاه (وزن ظاهری) اعمال می کند.

T نيروی کشش mg ma− = =0 الف)  
T mg N= =20  
T k( L)= ∆  

N Nk N mcm m−= = =
2

2020 2000
10  

( L) L / m cm= ∆ ∆ = =20 2000 0 01 1  
L cm cm cm= + =12 1 13  

  ب) 
T mg , a− = =0 چون سرعت ثابت است 0  
T N=20   

( L) L / m= ∆ ⇒ ∆ =20 2000 0 01  
L cm cm cm= + =12 1 13  
T mg ma− = پ) 

 چون جهت حرکت رو به پايين است،
T mg ma (a )− = = −2     
 a m s= − 22  

 
T k( L)= ∆  

 
L / / cm∆ = × =0 008 100 0 8  

 L / / cm= + =12 0 8 12 8  
ت)

T mg ma− =  

T mg ma N= + = × + × =2 10 2 2 24
 

 
L / / cm= + =12 1 2 13 2  

١٤ــ هدف در اين مسأله به طور کامل مهارت در 
حل مسأله ها درهنگام تأثير نيروی اصطکاک ايستايی و 

جنبشی مورد بررسی قرار می گيرد.

T

mg

F

شکل ٣ــ٧٣

شکل ٣ــ٧٤

( L) L / m= ∆ ⇒ ∆ =16 2000 0 008

T ( ) N= × + − =2 10 2 2 16

TT k( L) L / m / cmk= ∆ ∆ = = = =24 0 012 1 2
2000
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 a =الف) چون جسم ساکن است ٠      
S SF f f F N− = = =0 15

ب) چون جسم در آستانه ی حرکت است. fS=fS max و در نتيجه
s max

s
f

Nµ =
                             

N = mg
       

s /µ = =
20

0 4
50

 

نمی کنيم.  محاسبه  وارد  را  کوچک  نيروی  می شويم  متذکر  جا  اين  در  می افتد،  راه  به  کوچکی  ضربه  با  جسم 
بلکه آن را عامل تغيير وضعيت جسم محسوب می کنيم. وقتی جسم به راه می افتد نيروی اصطکاک، نيروی اصطکاک 

جنبشی است. با توجه به قانون دوم نيوتون داريم:
kF f ma− =  

x at= 212
2

برای محاسبه شتاب داريم:   

a a m s= × × ⇒ = 21
32 64 1

2
 

k kf f N− = ⇒ =20 5 15  
k k kf N /= µ ⇒ µ = =15 0 3

50
 

e m
em

M mF G
r

=
2

 و 
 
r m= × 84 10 ١٥ــ      

em
/F /

( )
− × × ×

= ×
×

24 22
11

8 2

6 10 7 4 10
6 6 10

4 10
 
 // − × ×= ×

×

46
11

16
7 4 6 106 6 10
64 10  

/ N= × 194 58 10  
نيروی گرانشی ماه بر زمين نيز همين مقدار است.

١٦ــ الف) ١ــ تصميم گيری راننده با ديدن رخدادی فکر می کند که چگونه عمل کند.
٢ــ زمانی که فرمان صادر شده از مغز به عضو (پا) جهت اجرا می رسد (حدود ٠/١ ثانيه)

ب) سرعت اوليه، شتاب ترمز (نيروی ترمز) کيفيت سطح جاده و الستيک ها
پ) در زمان واکنش راننده، خودرو حرکت يکنواخت دارد. 

 
x vt v m s/∆ = = =1

24 40
0 6  

در زمانی که راننده ترمز می کند، خودرو حرکت کند شونده دارد. در لحظه ی توقف 
 v va m s vt

− −= = = − =20 0 40 4 0
10

  


