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فصل 9

ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردن ﻧﯾروی ﺑﯾﺷﺗر

ﻣﺛﺎﻟﮭﺎﯾﯽ از
ﮐﺎرﺑرد
ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ
ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

دوره باستان،
چگونه میتوانیم جسمی راکه خیلی سنگین است ،حمل یا جابهجا کنیم؟ به نظر شما ایرانیان ٔ
چگونه توانستهاند قطعات سنگین تخت جمشید را روی هم قرار دهند؟ یا امروزه چگونه ماهوارهها را به فضا
اجازه انجام کارهای فراتر از
پرتاب میکنند؟ پاسخ این سؤاالت ،قطعاً استفاده از ماشین است.ماشینها به ما
ٔ
وسیله جک ،جابهجایی میلیونها لیتر نفت توسط یک کشتی ،حفر
انتظار را میدهند .بلند کردن خودرو به
ٔ
تونل بین دو جزیره در زیر دریا ،ساختن آسمانخراشهایی با ارتفاع بیش از  500متر ،ساخت پلهای چند
کیلومتری ،پرتاب ماهوارهها و  ،...تنها بخش کوچکی از کارهایی است که به کمک ماشینها صورت میگیرد.
هوشمندانه ماشینها توانایی انجام کار خود را بسیار افزایش داده است.
بشر به کمک اختراع و طراحی
ٔ
انسان های اولیه از جابه جا کردن تخته سنگ های بزرگ یا تنه های درخت عاجز بودند در حالی که امروزه با
استفاده از ماشین ها می توانیم سازه های عظیم و بسیار سنگین را جابه جا کنیم.
اﻧواع ﻣﺎﺷﯾن از ﻧظر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐدام اﻧد؟ ﻣﺎﺷﯾن ﺳﺎده  -ﻣﺎﺷﯾن ﻣرﮐب  -ﻣﺎﺷﯾن ﭘﯾﭼﯾده

ﻣﻧظور از ورودی و ﺧروﺟﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﭼﯾﺳت؟

ماشینها چگونه به ما کمک میکنند؟

روزانه ما نقش اساسی دارند و
تصور زندگی بدون ماشین ،بسیار سخت است .ماشین ها در بیشتر کارهای
ٔ
به ما کمک میکنند .هر ماشین برای منظور و کار
مشخصی طراحی و ساخته شد ه است .برای درک بهتر
ﺣرﮐت ﮐردن
درباره ورودی و خروجی یک
این موضوع ،خوب است
کار خروجی
ٔ
همه آن چیزهایی
شامل
ماشین
ورودی
کنیم.
فکر
ماشین،
ٔ
است که انجام میدهیم تا ماشین کار کند وخروجی آن
کار ورودی
چیزی است که ماشین برای ما انجام می دهد .مثال ً
رﮐﺎب زدن
برای حرکت دوچرخه ،نیرویی که به پدال وارد میکنیم،
ورودی ماشین وخروجی آن حرکتی است که دوچرخه
شکل1ــ کار انجام شده توسط نیروی پا به انرژی جنبشی انجام میدهد (مانند سریعتر حرکت کردن یا از یک شیب
باال رفتن) .ورودی یا خروجی ماشینها ممکن است
تبدیل میشود.
براساس نیرو ،گشتاور نیرو ،توان یا انرژی بررسی شوند.

فکر کنید
شکل 2تصویر تعدادی از ماشینهایی را که روزانه با آنها سروکار داریم نشان میدهد.در مورد
ورودی و خروجی این ماشینها در زندگی و تبدیل انرژی در آنها گفت  وگو کنید.
ورودی :ﻧﯾروی ﻣوﺗور
وردی :ﭘﺎرو زدن و ﺧروﺟﯽ ﺣرﮐت ﻗﺎﯾق

ﺧروﺟﯽ :ﺣرﮐت ﻗطﺎر

ورودی :اﻧرژی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ

ورودی :اﻧرژی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ

ﺧروﺟﯽ اﻧرژی ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ

ﺧروﺟﯽ اﻧرژی ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ

ﯾﺎ ﺣرﮐﺗﯽ

ﯾﺎ ﺣرﮐﺗﯽ

شکل2ــ تعدادی از ماشینهایی که روزانه با آنها سروکار داریم.
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ورودی :اﻧرژی ﺣرﮐﺗﯽ دﺳت
ﺧروﺟﯽ :ﺣرﮐﺎت ﻗطﻌﺎت ﭼرخ
ﺧﯾﺎطﯽ و دوﺧﺗن ﻟﺑﺎس

ﻣﺎﺷﯾن ﺳﺎده ﭼﯾﺳت؟ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﺎده ای دارد
ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺳﺎده ﭼﻧد دﺳﺗﮫ اﻧد؟ 6دﺳﺗﮫ:اھرم -ﻗرﻗره-ﭼرخ و ﻣﺣور-ﺳطﺢ ﺷﯾب دار  -ﮔوه  -ﭘﯾﭻ

هر ماشینی می تواند از اجزای ساده تری به نام
ماشین ساده تشکیل شده باشد .این اجزا با هم
در ارتباطاند و یک هدف را دنبال میکنند؛ مثال ً
در ساخت دوچرخه از ماشینهای سادهای مانند:
اهرم ،چرخ و محور ،پیچ و مهره ،چرخدنده و ...
استفاده میشود تا بتواند کار نیروی پا را تبدیل به
انرژی جنبشی کند .دوچرخه به ما امکان حرکت
سریعتر و جابهجایی بیشتری را میدهد.

ﺗﻌرﯾف
ﻣﺎﺷﯾن
ﻣرﮐب

دوﭼرﺧﮫ از ﭼﮫ ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ؟

ﺑﮭﻔر
شکل 3ــ دوچرخه از اجزا یا ماشین های ساده تری مانند :اهرم،
پیچ ومهره ،چرخ و محور ،چرخ و دنده و...تشکیل شده است.

ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﭘﯾﭼﯾده از ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد؟

ماشین ساده
تولید خودرو ،هواپیما ،کشتی ،ماهوار ه و دیگر
ماشینهای پیچیده با اختراع ماشینهای ساده،
صورت گرفته است .یک ماشین ساده مانند اهرم،
وسیلهای مکانیکی است که به کمک آن می توان
فعالیت های مشکل را به سادگی انجام داد .مثال ً
با یک اهرم ،شما میتوانید یک جسم سنگین را
که وزن آن چند برابر وزن خودتان است ،حرکت
دهید (شکل .)4

ﺑﺎ ﯾﮏ اھرم
ﭼﮫ ﮐﺎری
ﻣﯽ ﺗوان
اﻧﺟﺎم داد؟

شکل 4ــ مرد با وارد کردن نیروی کوچکی بر دستۀ اهرم
می تواند جسم سنگینی را بلند کند.

زﯾرا اﯾن اھرم ﻣﻘدار ﻧﯾرو را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد

دوره ابتدایی با ماشینهای ساده ای مانند اهرمها،سطح شیبدار و قرقره به صورت مقدماتی آشنا
در ٔ
شدیم .در اینجا به بررسی دقیقتر برخی از انواع این ماشینها میپردازیم.
ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮد

ﭘﺎد ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮد

چرخ و دنده

طناب و قرقره
چرخ و محور
سطح شیبدار

E

اهرم

ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮد

f

E

R

ﭘﺎد ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮد

R
شکل 5ــ برخی از انواع ماشینهای ساده

ﺑﮭﻔر

93

ﺑﮭﻔﺮ دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﯿﺰھﻮﺷﺎن

ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام
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پیش از آنکه به بررسی ماشینهای ساده بپردازیم ،مفهوم گشتاور نیرو را بیان می کنیم که در تحلیل برخی
ماشینها به ما کمک میکند.
ﻣﺛﺎﻟﮭﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﺑرد اﺛر ﭼرﺧﺎﻧﻧدﮔﯽ ﻧﯾرو ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

شکل 6ــ با وارد کردن نیرو به دسته آچار ،پیچ میچرخد.

گشتاور نیرو
در علوم سالهای پیش اثر نیرو بر یک جسم
را بررسی کردیم ،یکی دیگر از اثرهای نیرو ،اثر
چرخانندگی آن است .مثال ً برای باز و بسته کردن
در اتاق ،به آن نیرو وارد میکنید و در حول لوالیش
دسته آچار ،پیچ را
میچرخد .با وارد کردن نیرو به ٔ
شل یا سفت میکنید .با وارد کردن نیرو به فرمان
دوچرخه ،آن را میچرخانید و دوچرخه را در
جهتی که الزم است ،هدایت میکنید.

اثر چرخانندگی یک نیرو را گشتاور نیرو می گوییم .برای شناسایی عوامل مؤثر بر گشتاور نیرو،آزمایش
زیر را انجام دهید.

ﮔﺷﺗﺎور ﭼﯾﺳت؟ ﻣﺛﺎل ﺑزﻧﯾد

آزمایش کنید
هدف :بررسی عوامل مؤثر بر گشتاور نیرو
وزنه
وسایل و مواد الزم :حلقه ،تعدادی ٔ
کوچک شکاف دار ،خطکش ،وزنه گیر
روش اجرا:
1ــ خطکش را درون حلقه قرار دهید و وزنه گیر
را آویزان کنید.
2ــ انتهای خطکش را با دست خود بگیرید و به صورت افقی نگه دارید.
3ــ در وزنه گیر ،وزنه قرار دهید و به تدریج وزنهها را زیاد کنید.
حلقه فلزی تا دستتان را کم و زیاد کنید.
4ــ اکنون وزنهها را ثابت نگه دارید و
فاصله ٔ
ٔ
از این آزمایش چه نتیجهای میگیرید؟ھر ﭼﮫ ﻣﻘدار ﻧﯾرو و ﻓﺎﺻﻠﮫ ی آن ﺗﺎ ﻣﺣل ﭼرﺧش ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد
ﮔﺷﺗﺎور ﻧﯾرو ﯾﻌﻧﯽ اﺛر ﭼرﺧﺎﻧﻧدﮔﯽ آن ﺑﯾﺷﺗر اﺳت
تأثیر چرخشی که دستتان احساس میکند و باید با آن مقابله کند تا خطکش را به صورت افقی نگه دارد،
اندازه نیرو
ناشی ازگشتاور نیرویی است که وزنهها ایجاد کردهاند .همان طور که از آزمایش پی برده اید،
ٔ
فاصله نیرو تا محور چرخش در گشتاور نیرو ،مؤثر است.
و
ٔ
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ﺑﮭﻔر

ﻣﻘدار ﯾﺎ ﯾزرﮔﯽ ﮔﺷﺗﺎور ﻧﯾرو ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود؟
محور چرخش

بزرگی گشتاور نیرو برابر با
اندازه نیرو
حاصل ضرب
ٔ
فاصله محل اثر نیرو تا
در
ٔ
محور چرخش است.
()1

نیرو

فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش

شکل  7ــ بزرگی گشتاور نیرو به اندازۀ نیرو و فاصلۀ نقطه اثر نیرو تا محورچرخش بستگی دارد.

اندازه گشتاور نیرو
فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش =
اندازه نیرو ×
ٔ
ٔ
ٔ

ﻓرﻣول ﮔﺷﺗﺎور

با توجه به اینکه یکای نیرو نیوتون ( )Nو یکای فاصله متر ( )mاست ،یکای گشتاور نیرو ،نیوتون متر()Nm
است.
ﯾﮑﺎی ﮔﺷﺗﺎور ﭼﯾﺳت؟
خود را بیازمایید
ﺑﮫ دﻟﯾل زﯾﺎد ﺷدن ﻓﺎﺻﻠﮫ ی
مهره محکم را میتوان آسانتر باز کرد؟ ﻧﻘطﮫ اﺛر ﻧﯾرو ﺗﺎ ﻣﺣل ﭼرﺧش
توضیح دهید چرا با آچار بلندترٔ ،

اکنون که با گشتاور نیرو آشنا شدیم ،میتوانیم درک بهتری از اساس کار برخی از ماشینهای ساده
به دست آوریم.

اهرم ﺳﺎده ﺗرﯾن ﺷﮑل اھرم ﭼﯾﺳت؟
اهرمها به شکلهای مختلفی وجود دارند.
سادهترین شکل اهرم ،االکلنگ است که در
میله آن ،یک تکیهگاه قرار دارد .وقتی به
وسط ٔ
یک طرف االکلنگ نیرویی به سمت پایین وارد
میشود،آن سمت به طرف پایین وسمت مقابل به
طرف باال حرکت میکند.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗوان اھرم را ﺑﮫ ﺗﻌﺎدل رﺳﺎﻧد؟
میتوان
فاصله دو جسم از تکیهگاه اهرم را چنان شکل  8ــ در حالت تعادل گشتاور ناشی از وزن پسرها،
ٔ
تنظیم کرد که اهرم در حالت تعادل قرار گیرد .هم اندازه و در خالف جهت یکدیگراند.
در این حالت ،اثر چرخشی هر یک از نیروها یکدیگر را خنثی میکنند .به عبارت دیگر،در حالت
اندازه گشتاور نیرویی که هر یک از نیروها نسبت به تکیهگاه ایجاد میکنند ،باهم برابر و جهت
تعادل،
ٔ
چرخششان مخالف یکدیگر است.
M2

M1
شکل  9ــ گشتاور ناشی از وزنۀ ()1
می خواهد اهرم را ساعتگرد بچرخاند
وگشتاور ناشی از وزنۀ ( )2پاد ساعتگرد

F1

d1

ﺳﺎﻋت ﮔرد ﯾﻌﻧﯽ در ﺟﮭت ﺣرﮐت ﻋﻘرﺑﮫ ھﺎی ﺳﺎﻋت و ﭘﺎد ﺳﺎﻋت ﮔرد
ﯾﻌﻧﯽ در ﺟﮭت ﻣﺧﺎﻟف ﻋﻘرﺑﮫ ھﺎی ﺳﺎﻋت

d2

F2
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در ﭼﮫ ﺻورت اھرم در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل اﺳت؟
رابطه  d1×F1به دست میآید ،میخواهد اهرم را به صورت ساعتگرد
در شکل،9گشتاور نیروی  F1که از ٔ
رابطه  d2×F2به دست
(در جهت حرکت عقربههای ساعت) بچرخاند و گشتاور نیروی ناشی از  F2که از ٔ
میآید ،میخواهد اهرم را به صورت پاد ساعتگرد (در خالف جهت حرکت عقربههای ساعت) بچرخاند.
در حالت تعادل ،گشتاور نیروی ساعتگرد با گشتاور نیروی پادساعتگرد هم اندازه است:
گشتاور نیروی پاد ساعتگرد=گشتاور نیروی ساعتگرد
d1×F1= d2×F2

()2
2m

مثال ً در شکل 10گشتاور نیروی ناشی از وزن
پدر با گشتاور نیروی ناشی از وزن پسر ،هم اندازه
است ،اما گشتاور ناشی از وزن پدر به صورت
پادساعتگرد و گشتاور ناشی از وزن پسر به صورت
ساعتگرد است و به همین دلیل آنها در تعادلاند.

0/5m

800N * 0/5m = 200N * 2m
400Nm = 400Nm

شکل 10ــ اندازۀ گشتاور پادساعتگرد پدر برابر با اندازۀ
گشتاور ساعتگرد پسر است.

در اھرم ﻣﻧظور از ﻧﯾروی ﻣﺣرک ،ﻧﯾروی ﻣﻘﺎوم
ﺑﺎزوی ﻣﺣرک و ﺑﺎزوی ﻣﻘﺎوم ﭼﯾﺳت؟ ،

مزیت مکانیکی
دیدیم برای بلندکردن یک جسم سنگین توسط یک نیروی کوچک ،میتوان از اهرم استفاده کرد.در
شکل ( )11نیرویی که ما وارد میکنیم تا جسم را بلند کنیم ،نیروی محرک ( )F١و وزن جسم بزرگ را
نیروی مقاوم (،)F٢
فاصله نقطه اثر
فاصله نقطه اثر نیروی محرک تا تکیهگاه را بازوی محرک ()d1و
ٔ
ٔ
نیروی مقاوم تا تکیهگاه را بازوی مقاوم ( )d٢مینامیم .در حالت تعادل ،هر چه بازوی محرک بزرگ تر
باشد ،برای جابهجا کردن جسم سنگین ،به نیروی محرک کمتری نیاز داریم .مثال ً اگر بازوی محرک،
 4برابر بازوی مقاوم باشد ،نیروی محرک الزم برای جابهجایی وزنه (نیروی مقاوم) ١
___ نیروی مقاوم
٤
اندازه نیروی مقاوم
است .به طور کلی ،مزیت مکانیکی یک ماشین در حالت تعادل ،به صورت نسبت
ٔ
اندازه نیروی محرک ،تعریف می شود:
به
ٔ
ﻣزﯾت ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد
اندازه نیروی مقاوم
ٔ
مکانیکی
مزیت
=
()3
و راﺑطﮫ ی آن را ﺑﻧوﯾﺳﯾد
اندازه نیروی محرک
ٔ
شکل  11ــ شکل اهرم که
در آن بازوی محرک ،نیروی
محرک ،بازوی مقاوم ونیروی
مقاوم نشان داده شده است.

d1

d٢

F1
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در ﯾﮏ اھرم ﻣﺣل ﻧﯾروی ﻣﺣرک ،ﻧﯾروی ﻣﻘﺎوم  ،ﺑﺎزوی ﻣﺣرک و ﺑﺎزوی ﻣﻘﺎوم را ﻧﺷﺎن دھﯾد
F2

f2=40n

d2=15cm

d1=60 cm

f1=10

مثال ً اگر مزیت مکانیکی یک ماشین  5و نیروی مقاوم  1000Nباشد می توان با نیروی محرک 200N
نیروی مقاوم  1000Nرا جابه جا کرد.
ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ی اھرم ھﺎ
اندازه وزنه (نیروی مقاوم)  ١٥٠Nباشد،
مثال :اگر در شکل  ،11مزیت مکانیکی اهرم  2و
ٔ
اندازه نیروی محرک چقدر باشد تا دستگاه در حالت تعادل باقی بماند؟
ٔ
پاسخ:
? =  = F1نیروی محرک  =150N ،نیروی مقاوم  = 2 ،مزیت مکانیکی
150 N
F1 = ______ = 75N
2

اندازه نیروی مقاوم
150 N
ٔ
_____________ = مزیت مکانیکی
→ ______ = → 2
F1
اندازه نیروی محرک
ٔ

فعالیت
رابطه زیر نیز به دست میآید.
نشان دهید در اهرم ها و در شرایط تعادل ،مزیت مکانیکی از ٔ
ﺷﮑل اھرم ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺣﮫ
60
بازوی محرک
= مزیت مکانیکی
=------- =4
بازوی مقاوم
15

:ﻧوع ﺳوم
ﻧﯾروی
ﻣﺣرک
ﺑﯾن ﺗﮑﯾﮫ
ﮔﺎه و
ﻧﯾروی
ﻣﻘﺎوم ﻗرار
دارد

اھرم ھﺎ را ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ اﻧواع اھرم را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد
فعالیت
اهرمها در بسیاری از ماشینهای معمولی ،دیده میشوند .اهرمها را میتوان برحسب محل قرار
گرفتن تکیهگاه ،نیروی محرک و نیروی مقاوم بررسی کرد .در هر یک از شکل های زیر تکیه گاه،
محل وارد کردن نیروی محرک و نیروی مقاوم را نشان دهید .از وزن اهرم ها صرف نظر می شود.
ﻧوع دوم:ﺟﺳم ﺑﯾن ﻧﯾروی
ﻣﺣرک و ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه
ﻗرار دارد
ﻧوع اول :ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه
ﺑﯾن ﻧﯾروی ﻣﺣرک و
ﻣﻘﺎوم ﻗرار دارد
قرقرهها :با طناب و قرقره نیز میتوان ماشین ساده ساخت .با استفاده از چنین ماشینی میتوان اجسام
سنگین را بلند کرد (شکل  .)13هر قرقره محوری دارد که حول آن می تواند آزادانه بچرخد .در شکل
 ،12دو روش اصلی استفاده از قرقره را مشاهده میکنید.
شکل13ــ با ترکیب
وی

نیر

ﻗرﻗره ﭼرﺧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺣول
ﯾﮏ ﻣﺣور ﻣﯽ
ﭼرﺧد

مناسب قرقرهها میتوان با
نیرویی نسبت ًا کوچک جسم
سنگینی را جابهجا کرد.

رک

مح

از ﺗرﮐﯾب ﻗرﻗره ھﺎی ﺛﺎﺑت و
ﻣﺗﺣرک ﻣﯽ ﺗوان
ﻗرﻗره ی ﻣرﮐب ﺳﺎﺧت

اﻧواع ﻗرﻗره ﮐدام اﻧد؟

نیروی مقاوم

ب)
الف)
شکل  12ــ قرقرۀ ثابت و قرقرۀ متحرک
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ﻣزﯾت ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﻗرﻗره ی ﺛﺎﺑت ﺑراﺑر ﺑﺎ  1اﺳت و ﻓﻘط ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭت ﻧﯾرو ﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد

ﻣزﯾت ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﻗرﻗره ی ﻣﺗﺣرک  2اﺳت و ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻣﻘدار ﻧﯾرو ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد
فعالیت
درباره مزیت مکانیکی
وزنه معین و یک نیروسنج
قرقره ثابت ،یک
به کمک یک
قرقره متحرک ،یک ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
قرقره های ثابت و متحرک شکل  12تحقیق کنید.
وقتی یک ِ
طرف طناب سبکی را که انتهای آن به دیواری بسته شده است ،با نیروی  5Nمیکشیم ،در تمام

طول طناب ،نیروی کشش  5Nبرقرار میشود .یعنی نیروی کشش طناب در طول آن ،ثابت است .مثال ً
در شکل الف ،برای بلند کردن سطلی به وزن  40نیوتون ،کافی است با نیروی محرک  40نیوتون طناب
ﻣزﯾت ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ
را بکشیم ،اما در شکل ب برای بلند کردن سطل
ﺑﮫ ﺗﻌداد طﻧﺎﺑﮭﺎﯾﯽ
  ٤٠نیوتونی باید نیروی محرک  20Nرا وارد کنیم.
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗرﻗره
شکل ،14سه ترکیب متفاوت از به هم بستن طناب
ﻣﺗﺣرک ﻣﺗﺻل
اﺳت ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد
و قرقره را نشان میدهد .در شکل الف برای
50N
50N
50N
وزنه  50نیوتونی (نیروی مقاوم) نیروی
3
بلندکردن ٔ
2
محرک  50Nالزم است .در شکل ب با نیروی
= 1ﻣزﯾت
وزنه  100نیوتونی (نیروی
محرک  50Nمیتوان ٔ
50N
100N
مقاوم) را بلند کرد .در شکل پ با نیروی محرک
150N
الف)
پ)
ب)
وزنه  150نیوتونی (نیروی مقاوم)
شکل  14ــ بر اساس ترکیب قرقرهها با یک نیروی محرک  50Nمیتوان ٔ
را بلند کرد.
ثابت نیروی مقاوم متفاوتی را میتوان بلند کرد.
خود را بیازمایید
درباره مزیت مکانیکی ماشینهای شکل  ،14کامل کنید.
با توجه به تعریف مزیت مکانیکی ،جدول زیر را
ٔ

ﺑﮭﻔر

اندازۀ نیروی محرک
اندازۀ نیروی مقاوم
مزیت مکانیکی

شکل (الف)
50N
50N
1
......

شکل (ب)
50N
......
100
2

شکل(پ)
50N
150N
......
3

در شکل پ برای جابهجایی جسم سنگین  150Nاز نیروی کوچکتر  50Nاستفاده کردیم .یعنی با
ترکیبی از قرقره ها و طناب توانستیم به کمک یک نیروی کوچک ،جسم سنگینی را به سمت باال جابهجا
اندازه کار نیروی
وزنه سنگین است .یعنی
کنیم .اما در این فرایند،جابهجایی طناب 3 ،برابر جابهجایی ٔ
ٔ
اندازه کار نیروی مقاوم برابر است (البته با صرف نظر کردن از اصطکاک) .به عبارت دیگر
محرک با
ٔ
اندازه ٣ m
اندازه  ١ mباال ببریم باید طناب را با نیروی  ٥٠ Nبه
وزنه  ١٥٠نیوتونی را به
برای آنکه ٔ
ٔ
ٔ
بکشیم (هر یک از سه طناب متصل به وزنه  1mجابه جا می شود) .بنابراین براساس قانون پایستگی
انرژی و با صرف نظر کردن از اصطکاک ،میتوانیم بنویسیم:
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()4

اندازه کار نیروی محرک
اندازه کار نیروی مقاوم=
ٔ
ٔ

اﺻل ﮐﺎر ﯾﺎ ﻗﺎﻧون ﭘﺎﯾﺳﺗﮕﯽ اﻧرژی ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

ﺳوال و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﮭم
اندازه  0/4mکشیده شود :الف) کار نیروی
مثال :در شکل  14ــ ب ،اگر طناب توسط شخص به
ٔ
محرک چند ژول می شود؟ ب) جابه جایی وزنه چقدر خواهد بود؟
اندازه کار نیروی محرک
پاسخ :الف)  = 50N ×0/ 4m = 20Jجابه جایی × نیروی محرک =
ٔ
اندازه کار نیروی محرک
اندازه کار نیروی مقاوم =
ب)
ٔ
ٔ
جابه جایی × نیروی مقاوم = 20J
جابه جایی × 20J = 100N
متر  = 0/2جابه جایی
اندازه نصف جابهجایی نیروی محرک ،جابه جا شده است.
یعنی وزنه (نیروی مقاوم) به
ٔ

ﺑﮭﻔر

جمع آوری اطالعات
درباره نقش قرقرهها در زندگی اطالعاتی را به همراه تصویر ،جمع آوری کنید و آن را در کالس
ٔ
در ﺟرﺛﻘﯾل -ﺑﺎﻻ ﺑرھﺎ -آﺳﺎﻧﺳور -ﮐرﮐره ی ﭘرده
گزارش دهید.

چرخ دنده ها :در اغلب ماشین هایی که می چرخند از چرخ دنده
استفاده می شود .ماشینی مانند یک دریل کوچک در سرعت های
باال به نیروی کمی احتیاج دارد و ماشین های دیگری مانند چرخ های
بزرگ (پرهدار) پشت کشتی های بخار ،به نیروی زیادی در سرعت های
کم ،احتیاج دارند .ﮐﺎرﮐرد ﭼرخ دﻧده ھﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد؟
چگونگی کارکرد چرخ دنده ها به تعداد دندانه های آن ،بستگی دارد.
دنده بزرگتر
مثال ً در دندانه های نشان داده شده در شکل ،16چرخ ٔ
دارای  36دنده و دومی دارای  12دنده است .این چرخ دندهها با هم
(سر نمی خورند) ،وقتی
تماس دارند و با فرض آنکه روی هم نمی لغزند ُ
دنده کوچک نیز
دنده بزرگ به
اندازه یک دنده می چرخد ،چرخ ٔ
ٔ
چرخ ٔ
یک دنده می چرخد.پس وقتی چرخ بزرگ که دارای  36دنده است،
یک دور کامل می چرخد ،چرخ کوچک که دارای  12دنده است3 ،
36دنده
دنده کوچک
دورمی چرخد (دور12 =3دنده ) .بدیهی است اگر چرخ ٔ

شکل  15ــ ترکیب پیچیده ای از چرخ دنده در
جعبه دنده خودرو
چرخ دندۀ
ورودی با
36دنده
چرخ دندۀ خروجی با
12دنده

دنده بزرگ شود ،بهازای هر سه بار چرخیدن آن،
سبب چرخش چرخ ٔ
دنده
دنده بزرگ یک بار می چرخد .یعنی سرعت چرخش چرخ ٔ
چرخ ٔ
دنده بزرگ است.
کوچک بیشتر از سرعت چرخش چرخ ٔ
این تبدیل ها در صنعت کاربردهای فراوانی دارد .از چرخ دندهها میتوان برای تغییر سرعت چرخش،
تغییر گشتاور یا تغییر جهت نیرو استفاده کرد؛ مثال ً در خودروها چرخ دنده ها با تغییر سرعت چرخشی
سبب تغییر سرعت خودرو میشوند.
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شکل 16ــ به ازای هر بار چرخش چرخ دندۀ
بزرگ چرخ دندۀ کوچک سه بار میچرخد.

از ﭼرخ دﻧده ھﺎ در ﭼﮫ ﻣواردی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود؟

ﭼرخ دﻧده ھﺎ در ﺟﻌﺑﮫ دﻧده ی اﺗوﻣﺑﯾل -دﺳﺗﮕﺎه ﻓﺗوﮐﭘﯽ و ﭼﺎﭘﮕر-ﺳﺎﻋت ھﺎ ﻗدﯾﻣﯽ
جمع آوری اطالعات
درباره انواع چرخ دندهها و کارکرد آنها اطالعاتی را به همراه تصویر جمع آوری کنید و آن را به
ٔ
کالس گزارش دهید.
سطح شیبدار :فرض کنید میخواهیم اسباب کشی کنیم.میدانیم که جابهجا کردن وسایل سنگین
مانند یخچال و گذاشتن آنها داخل کامیون حمل بار ،بسیار سخت است؛ زیرا برای این کار باید حداقل
نیرویی هم اندازه با وزن یخچال ــ رو به باالــ به آن وارد کنیم .به نظر شما سادهترین روش برای انجام
این کار چیست؟ شکل  17نشان میدهدکه چگونه میتوانیم برای جابهجا کردن اجسام سنگین از سطح
شیبدار استفاده کنیم .سطح شیبدار یک ماشین ساده است که از قدیم از آن استفاده میشده است.

4m

1m

ﺳطﺢ ﺷﯾب دار ﭼﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد؟

شکل  17ــ استفاده از سطح شیبدار جابهجایی جسمهای سنگین را آسان تر میکند.

سطح شیبدار به ما کمک می کند تا با نیروی کمتر؛ اما در مسافتی طوالنی تر ،جسم سنگین را به سمت
باال حرکت دهیم .وقتی از سطح شیبدار استفاده می کنیم ،نیروی محرک ،کاهش پیدا می کند؛ اما
مسافتی که باید طی شود تا جسم باال برده شود ،افزایش پیدا می کند .به عنوان مثال اگر فردی با صندلی
اندازه  ١mباال برود ،میتواند از یک سطح شیبدار  10متری استفاده کند .بنابراین
چرخ دار بخواهد به
ٔ
در این حالت نیروی الزم برای باال رفتن  1برابر می شود (البته با صرف نظر کردن از اصطکاک).
10
یعنی نیروی محرک الزم  1نیروی مقاوم که وزن فرد و صندلی چرخ دار است ،می شود؛ با استفاده از
10
تعریف مزیت مکانیکی ،مزیت این سطح شیبدار برابر است با:
نیروی مقاوم
نیروی مقاوم
=
= 10
 1نیروی مقاوم نیروی محرک
10

= مزیت مکانیکی

فکر کنید
چرا در مناطق کوهستانی ،قسمتی از جاده ها را
به صورت پیچ های شیبدار می سازند؟
ﺳطﺢ ﺷﯾب دار ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻧﯾرو
و ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭت ﻧﯾرو ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ
ﻣﯽ ﮐﻧد
 100زﯾرا ﺟﺎده ی ﻣﺎرﭘﯾﭻ ﻣﺛل ﺳطﺢ ﺷﯾﺑدار ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ طﯽ ﻣﺳﺎﻓت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻘدار
ﻧﯾروی ﮐﻣﺗری ﻻزم اﺳت ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻻی ﮐوھﺳﺗﺎن ﺑرود ،وﻟﯽ ﻣﻘدار ﮐﺎر
در دو ﺣﺎﻟت ھﯾﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد

