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حمیده محمودی میمند: مدرس

فیزیک عمومی
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قوانین نیوتن

اول نیوتونقانون 

در خود یکنواختاگر بر جسمی هیچ نیرویی وارد نشود آن جسم به حرکت . 

ونسکراستای خط مستقیم ادامه می دهد، اگر جسم در ابتدا ساکن باشد در حالت 

. می ماندباقی 

چهارچوب مرجع لخت 

چارچوب مرجعی که در آن قانون اول نیوتون صادق باشد
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.جرم یک جسم معیاری از لختی یا مقاومت در برابر تغییر سرعت است

جرم

: جرم يك جسم به دو عامل بستگي دارد

.  هر چه تعداد ذره هاي سازنده ماده بیش تر باشد، جرم  بیش تر است:تعداد ذره هاي سازنده آن ماده ( 1

.هر چه جرم هر ذره سازنده بیشتر باشد، جرم نیز بیشتر مي شود:جرم هر ذره ( 2

كول باس-ترازوي آشپزخانه-ترازوي دو كفه اي دقیق آزمایشگاهي-ترازوي دو كفه اي معمولي:ترازوانواع 

ترازوهاي دیجیتال -(براي اندازه گیري جرم اجسام بسیار سنگین)

استكیلو گرم  :واحد اندازه گیري جرم
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را بدهد،axشتاب mxرا بدهد، و همین نیرو به جسم a0شتاب m0حاال اگر نیروی به جسم 

:نسبت این دو جرم برابر است با

نیروی یکسانی وارد شوداگر به دوجسم: مثال

متر بر مجذور ثانیه بگیرد 1کیلوگرم شتاب 1جرم اول به جرم 

؟متر بر مجذور ثانیه بگیرد0.25شتاب جرم دوم چند کیلوگرم است اگر
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یکای نیرو نیوتن است

این می باشد اگر وزن 2200پیشران موتور اتومبیلی برابر نیروی 

باشد، یشترین شتاب ممکن این اتومبیل چقدر خواهد بود؟1500kgاتومبیل

قانون دوم نیوتون 

سمنیروی خالص وارد بر جسم برابر است با حاصل ضرب جرم جسم در شتاب ج
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گرانشی

وزن

انواع نیرو

نیروی عمودی سطح 

اصطکاک

کشش طناب

نیروی الکتريکی

نیروی فنر
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نیروی گرانشی

وبهm1,m2جرمهایبهدوذرهیکهگرانش،نیرویجهانیقانونسبراسا

اصلوخطدرامتدادکهاستجاذبه اییکدیگرواردمیکنند،نیرویبهازهمrفاصله

.اثرمیکنددوذره
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وزن

:وزن جسم برابر است با بزرگی نیروی گرانش وارد بر جسم

شتاب سقوط آزاد استgکه در آن 

ركرهدجسمیكوزنآوردندستبهبراي.استزمینكرهششمیكتقریبا  ماهجاذبهنیروي

.ضرب كنیم1/6درآنرابایدجرمماه

؟.وزن آن در كره زمین و كره ماه چقدر است. كیلو گرم است 6جسمي جرم : مثال

در زمین   :

 در ماه              :

6*10 60w mg N  

10 10
( ) * 6* 10
6 6 6

moon

g
w ma m m N    
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(نیروی تماسی)نیروی عمودی سطح 

ویی که جسمی بر روی یک سطح نیرو وارد می کند، سطح تغییر شکل داده و نیرهنگامی 

.به جسم وارد می کند که این نیرو بر سطح عموداستFNعمودی 
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اصطکاک

fsاگر جسم حرکت نکند، نیروی اصطکاک ایستایی . 1

:برابر است باfs,maxمقدار بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی . 2

µs ضریب اصطکاک ایستایی

FN بزرگی نیروی عمودی سطح.

برابر fkاگر جسم شروع به لغزش روی سطح کند، اندازه ی نیروی اصطکاک جنبشی . 3

:بااست 

µk ضریب اصطکاک ایستایی

FNبزرگی نیروی عمودی سطح

.میکندنیروی تماسی است که با حرکت نسبی دو جسم که با هم در تماس اند مخالفتنوعی 
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کشش طناب

ا به یک جسم متصل کنیم و آن ر... ( یا طناب، نخ، کابل و ) یک ریسمان وقتی 

این نیرو در امتدار . به طرف ما می کشدTبکشیم، ریسمان نیز جسم را با نیروی 

.  شودنامیده می( کشش)ریسمان است و اغلب نیروی کشش ریسمان 
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نیروی الکتريکی

افعه یا د( وقتی که دو بار الکتریکی غیرهمنوع هستند)این نیرو ممکن است جاذبه 

بار باشد و مقدار آن باحاصل ضرب دو( وقتی ه دو بار الکتریکی همنوع هستند)

دارد معکوسالکتریکی نسبت مستقیم و با مجذور فاصله دو بار الکتریکی نسبت
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نیروی فنر

را که با Fsاز حالت عادی خود خارج می شود، نیروی (ایده آل) که فنریهنگامی 

جابه جایی فنر نسبت به حالت عادی آن متناسب است
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قانون سوم نیوتون

دارند هنگامی که دو جسم با هم برهمکنش: قانون سوم نیوتون یا قانون کنش و واکنش

، نیروی وارد شده بر هر جسم از طرف جسم (به یکدیگر نیرو وارد می کنند)

دیگر، از نظر بزرگی برابر و در جهت مخالف هم هستند
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کار و انرژی: فصل دوم
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انرژی چیست؟

هر جسمی که در حال حرکت باشد، صرفا به خاطر حرکتش، انرژی جنبشی دارد

:انرژی جنبشی کمیتی اسکالر است و اندازه ی آن برابر است با

. تعریف می کنند(( قابلیت انجام کار))انرژی را گاهی به صورت 
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کار

:  هنگامی که نیروی وارد شده در راستای جابه جایی نباشد، داریم

یا از–انرژی منتقل شده به جسم: ))به طور کلی عبارت است ازWتعریف کار 

((.  به وسیله ی برآیند نیروهای عمل کننده روی جسم–جسمی

انرژی جنبشی–قضیه ی کار 

(تغییر انرژی جنبشی جسم( = )کار خالص انجام شده روی ذره)
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کار انجام شده توسط نیروی گرانشی

به طرف باال پرتاب می کنیم، سرعت جسم v0هنگامی که جسمی را با سرعت اولیه ی 

. کم شده تا به صفر برسدFgرفته رفته در اثر نیروی گرانشی 
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کار انجام شده توسط نیروی فنر

-2. فنر بدون جرم است-1: برای بررسی کار انجام شده توسط نیروی فنر، فرض می کنیم

(. از قانون هوک پیروی می کند)فنر ایده آل است
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پايستگی انرژی مکانیکی

ر تمامی اگر چه انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل ذره تغییر می کند ولی حاصل جمع آن ها د

نقاط یکی است

Uو پتانسیل Kیک سیستم برابر است با مجموع انرژی جنبشی Emecانرژی مکانیکی 
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بدون سرعت اولیه 30mجسمی را از باالی مسیر منحنی بدون اصطکاک به ارتفاع:

رها می کنیم، سرعت جسم را در پایین مسیر محاسبه کنید؟

ار وزن کار کارنیروی عکس العمل سطح صفر می باشد، بنابراین فقط نیروی پایست:حل

:انجام می دهد

:اگر سطح پتانسیل صفر را سطح پایین مسیر درنظر بگیریم
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ویژگی های ماده: سومفصل 
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:حاالت ماده

یع در جامدات فاصله مولکولها مانند فاصله آنهادر ما. جامدات شکل و حجم معینی دارند

از است ولی در جامدات مولکول ها نمیتوانند مانند وضعیتی که در حاالت مایع وگ

دارند، آزادانه به اطراف حرکت کنندو در مکانهای خاصی قرار میگیرند 

جامد

مواد جامد دربرابر تغییر شکل مقاومت می کنند و سفت و شکننده هستند
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ویسکوزیته

نیروها آنقدر قوی نیستند که قادر به ممانعت ازحرکت مولکولها گردند

مايع

یکه در حالت مایع ، مولکولها درمقایسه با حالت گاز خیلی به هم نزدیکترند بطور

نیروهای مابینشان قویتر از انرژیجنبشی آنان میباشد

ود که میزان مقاومت یک مایع در مقابل جاریشدن ،یعنی ویسکوزیته آن نامیده می ش

خود تابعی از شکل ، اندازه مولکولی ، دماو فشار میباشد
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گاز

لها ، به پخش سریع مولکولهای گازداللت بر آن میکند که نیروهای موجود بین مولکو

می از مراتب ضعیفتر از انرژی جنبشیآن است و از آنجایی که ممکن است مقدار ک

باید یک گاز در سرتاسر تانک یافت شود، نشاندهنده آن است که مولکولهای گاز

نسبتا از هم فاصله گرفته باشند

لکه گاز ها کم چگالند و ساده متراکممی شوند و نه تنها شکل ظرف خود را می گیرند ب

آنقدر منبسط می شوند تا ظرف راکامال پر کنند

یواره در حالت گازی ، مولکولهاآزادانه به اطراف حرکت کرده و با یکدیگر و نیز با د

.  ظرف برخورد میکنند
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چگالی

چگالی یک کمیت اسکالر است 

اشغال می کندحجممقدار ماده ای است که واحد ( Density)چگالی 
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نیروهای چسبندگی

سوی یک ماده را بنیروهایی هستند که مولکولهای( پیوستگی)نیروهای چسبندگی 

.  یکدیگرمی کشند

دا شدن از اگر به قطره آبی که از شیر آب می چکد توجه کنیم، می بینیم که قطرهپس از ج

شیر آب در تمام طول مسیر به صورت قطره باقی می ماند
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کشش سطحی

ه ای نیروی چسبندگی بین مولکولها که سبب می شود سطح مایع بصورت ورق

کشسان عمل کند
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مويینگی

شده اثر مویینگی یعنی باالآمدن سطح مایع درون لوله ای که درون مایع فروبرده

اشد، کشش اگر لوله به قدر کافی باریک باشد و چسبندگی آب به لوله زیاد ب. است

.سطحی می تواند آب را در لوله باال بکشد
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فشار

F بزرگی نیروی عمود بر سطحAفشار کمیتی اسکالر است. است

.  نیرو در واحد سطح را فشار گویند

در سطح دریاست( اتمسفر)اتمسفر تقریبا متوسط فشار جو یک
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از سطح مایع برابر  hباشد فشارمایع در ارتفاع اگر چگالی مایع: فشار درمايعات

:  است با

وارد شود ففشار از Fنیروی Aاگر بر سطحی جامد به مساحت:فشار در جامدات

.محاسبه می شودفرمول

P gh

:بدست خواهد آمدhفشارکل در عمق :فشار هوا 

P ،فشار کل یا فشار مطلقP0 فشار جو در سطح مایع وρghفشار پیمانه ای است

فشار کل= فشار جو + فشار پیمانه ای 
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اصل پاسگال

.هیدرولیکی باشد( جک)اصل پاسکال می تواند اساس کار باالبر 

هرگاه فشاری به یک قسمت از شاره ی محبوس وارد شود، آن فشار بدون کم"

وکاست به تمامی قسمت های دیگر آن شاره منتقل می شود
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دما و گرما:4فصل
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دماو گرما

ر دو و بلعکس اگ. وقتی دو جسم در تعادل گرمایی هستند، دمای آن ها یکسان است

جسم دمای یکسانی داشته باشند در تعادل گرمایی اند

است و در مقیاس کلوین اندازه گیری می SIدما یکی از هفت کمیت اصلی در

ویژگی . (صفر مطلق. )حد پایین دما صفر کلوین درنظر گرفته می شود. شود

های بیشتر اجسام با دما تغییر می کند

انتخاب شد و برای 273.16Kبا توافق بیت المللی برای نقطه ی سه گانه آب مقدار 

.  کالیبره کردن دماسنج ها استفاده شد
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مقیاس سلسیوس و فارنهايت:يکای دما

قیاس مقیاس فارنهایت در ایاالت متحده استفاده می شود و به صورت زیر به م

سلسیوس مربوط می شود

دما بر حسب کلوین باشد، خواهیم Tبیانگر دمای بر حسب سلسیوس و TCاگر 

داشت
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تعادل گرمايی، دمای تعادل

.دمای آن ها تغییر می كندهرگاه دو جسم با دمای متفاوت در تماس با یك  دیگر باشند،

دمای تعادلاین دما را. این تغییر دما تا جایی ادامه دارد كه دمای هر دو جسم یكسان شود

.دو جسم می نامند

هستند كه اگر در تماس كامل با یك  دیگر تعادل گرمايیدو جسم، هنگامی با یك  دیگر در

قرار گیرند  دمای آن ها تغییری 

نكند
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داده می شود، بر افزایش دمای که به یک جسممقدار انرژی گرمایینسبت:ظرفیت گرمايی

 .می گویندگرمایی آن جسمراظرفیتمتناظر با آن

ود تا مقدار گرمایی است که باید به یک کیلوگرم از یک جسم  داده ش:گرمای ويژه

.دمای آن رابه اندازه یک درجه سلسیوس باال ببرد

. آن  می گویندجسم راظرفیت گرمایی ویژهظرفیت گرمایی واحدجرم:ظرفیت گرمايی ويژه

برای مثال گرمای ویژه آب برابر است با
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و با دمای اولیه   در تماس هرگاه چند جسم متفاوت با گرمای ویژه  و جرم های

ادل از کامل با هم قرار گیرند پس از مدتی به تعادل گرمایی می رند که دمای تع

روابط زیر به دست می آید

1 1 1 2 2 2 3 3 3(T T ) (T T ) (T T ) 0 ?m c m c m c T       

1 2 3 0Q Q Q  
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روش های انتقال حرارت

واج یک جسم و محیط اطرافش می توانند انرژی گرمایی را با استفاده از ام:تابش

ما جلوی هنگامی که ش. الکترومغناطیسی مبادله کنند و نیازی به محیط مادی ندارد

بخاری می ایستید، بدن شما با جذب تابش حرارتی بخاری گرم خواهد شد

می که چنین انتقال انرژی وقتی اتفاق می افتد که یک شاره، مثل هوا یا آب، با جس:همرفت

دمای باالتری نسبت به شاره دارد تماس پیدا می کند

ی دست  اگر انتهای یک سیخ فلزی را که درون آتش اس در دست بگیرید، بعد از مدت:رسانش

انرژی توسط رسانش در طول فلز از آتش به دست شما منتقل شده است. داغ خواهد شد
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. ابداگر همه ی ابعاد یک جامد با دما منبسط شود، حجم جامدافزایش می ی: انبساط حجمی

انبساط گرمايی

با افزایش دما اتم ها از هم دور تر شده و حجم، یا طول یا سطح اجسام بزرگتر می شود

افزایش یابد، ΔTبه اندازه ی Lاگر دمای یک میله ی فلزی به طول : انبساط خطی

افزایش طول آن برابر است با

β ضریب انبساط حجمی جامد یا مایع است

خواهیم داشتαبرای اجسام جامد با ضریب انبساط خطی 
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با تشکر از توجه شما
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