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 فشار و اثرات آن (8فصل)
 اهداف درس:

 روند؟ می فرو آن در هایتان کفش روید، می راه برف روی معمولی های کفش با وقتی چرا (1

 روید؟ می فرو برف، در کمتر باشید، داشته پا به اسکی چوب اگر چرا (2

 است؟ اتوبوس پنجره از تر کوچک هواپیما پنجره ابعاد چرا (3

  شود؟ می تر بزرگ آید می باال به آب استخر ته از وقتی هوا، از پر بادکنک اندازه چرا (4

 دارد؟ وجود میخ گلُِ  تعدادی فوتبال، بازیکنان کفش ته در چرا (5

 شود؟ می استفاده نیز واشر از مهره، و پیچ بر عالوه چوبی، های قطعه اتصال برای چرا (6

 رود؟ می فرو دیوار یا چوب درون تالش کمی با پونز چرا (7

  فشار ازنظر فیزیکی چیست؟

 ( نمـایش مـی دهندوواحدانـدازه گیـری فاـار پاسـکالPمقدارنیرویی است که بطورعمود برواحد سطح وارد مـی شودففاـارراباعالمت  

 Pa می باشدف) 

 نکته:

  اگرسطح کم باشد فاارافزایش می یابدفوفااررابطه عکس وجود داردفیعنی به شرط ثابت بودن نیرو بین سطح  (1

 استف Paیکای فاار پاسکال  (2

 استف2N/m 1هر پاسکال معادل یک نیوتن بر متر مربع  (3

 مثال:

 دو از ب و الـف های شکل مطابق را نیوتون 12000 وزن به ای قطعه

 طـرف از شـده وارد فاـارف ایـم داده قرار صافی سطح روی آن، وجه

 فکنید حساب طورجداگانه به حالت، دو از هریک در را سطح به قطعه

 

 فیلسـوف و فیزیکـدان ریاضـیدان، ( 1623 ــ1662   پاسـکال ب لـز بیشتر بدانید:

 آمـوزش تحت و داد دست از را مادرش که نداشت بیاتر سال سه هنوز فرانسوی،

 مکـانیکی حسـاب ماشین اولین ساخت روی کار سالگی 19 در فگرفت قرار پدرش

 حسـاب ماشـین ایـن از شده کامل نمونه 20 آن از پس سال سه تا و کرد شروع را

 او، افتخـار بـه فاار یکایف نمود علوم و ریاضی پیارفت به زیادی خدمات کرد، زندگی سال 39 فقط اینکه وجود با پاسکالف ساخت را ها

 فاست شده انتخاب(Paپاسکال  

 ،مـایع سـطح از ماـخ  عمـق یک در مایع فاار دیدید باال کنید آزمایش انجام با که طور همان :(مرتبطه های ظرفمایع) آزاد سطح

 از یکـی درون اگرمایعیف ببینید رازیر  مرتبطه های ظرف موضوع، این بیاتر بررسی برایف است یکسان ها، بطری اندازه به توجه بدون

 فشود یکسان ظروف تمامی در مایع آزاد سطح اینکه تا یابد می جریان مختلف های ظرف در مایع بریزید، آنها
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 بیشتر بدانید:

 ایع استففااردرمایعات به ارتفاع مایع بستگی دارد،هرچه ارتفاع مایع بیاترباشدفاارنیزبیاتر استفعامل دوم فاار مایعات چگالی م

 چگالی مایع=فاارمایعات×شتاب گرانش زمین×ارتفاع مایع

M÷V =ρ                           P=ρ. g. h 

  فااردرمایعات به همه جهت ها وارد میگرددف  نکته:

  فشاردرمایعات به چه عواملی بستگی ندارد؟

 مقدارکلی مایع  (1

  سطح قاعده ظرف (2

  موارد کاربردفشار مایعات عبارتنداز:

  ترمزاتومبیل (1

 جک های روغنی (2

  فرمان هیدرولیک ماشین (3

 پاسکال)ویژگی مایعات(چیست؟ اصل

 های دیواره و مایع دیگر های بخش به شدن ضعیف بدون فاار، این کنیم وارد فاار است محصور ظرفی درون که مایع از بخای بر اگر

 فشود می نامیده پاسکال اصل ها، مایع ویژگی اینف شود می منتقل ظرف

 خودرو: هیدرولیکی روش کار ترمز

 فکند می کار پاسکال اصل مبنای بر که دهد می ناان را خودرو هیدرولیکی ترمز دهنده تاکیل اجزایزیر شکل

 توسـط فاـار ایـن دهد، می فاار را ترمز پدال راننده وقتی

 می منتقل بالاتکها و ها کفاک ها، پیستون به ترمز روغن

 صفحه به ها بالاتک و عقب ترمز کاسه به ها کفاکف شود

 سـرانجام و کرده وارد نیرو است متصل جلو چرخ به که ای

 فیابد می کاهش خودرو سرعت
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 گازها در فشار

 فدارد به نیروی گرانش زمین بستگی  :در محیط باز (1

 دارد: در محیط بسته به دوعامل بستگی (2

  الف(تعداد مولکول های گاز

  ب(مقدارجنبش وحرکت مولکول های گاز

 ناـان را هـوا هـای مولکـول از فرضی ستون یکمقابل  شکلف دارد وجود هوا معینی، ارتفاع تا و زمین کره اطراف

 کوهسـتانی منـاطق در هـوا فاـار دلیل همین بهفشود می کمتر هوا فاار باالتررویم زمین سطح از هرچهف دهد می

 مـی وقتی مثال برایفدارد فراوانی اثرهای ما روزمره زندگی در هوا فاارفاست ساحلی مناطق در هوا فاار از کمتر

 فکنید می استفاده هوا فاار آثار از بنوشید نی کمک به را قوطی یک درون خواهیدآبمیوه

 توان است،می یکسان مایع یک تراز هم نقاط در فاار که واقعیت این از استفاده با آیا میدانید:

 ساده فاارسنج یک رو روبه شکلف کاررود به هوا فاار گیری اندازه برای که ساخت ای ساده فاارسنج

 بسته آن سر یک که،متر سانتی 100 تا 80 حدود طول به ای شیاه لوله یکف دهد می ناان را ای جیوه

 انگات با جیوه، درون هوای کردن خارج از پس و کرده جیوه از پر را لولهفکنیم می انتخاب را است

 باف بریم می فرو جیوه ظرف یک در طورقائم به و کرده وارونه را آن سپسفبندیم می را آن دهانه

 که آید می پایین آنجا تا لوله در جیوه سطح A در هوا فاار برابر که کنیم می مااهده انگات، برداشتن

 اینف است نقطه B جیوه ستون ارتفاعف شود (h  آزمایش محل در هوا فاار از معیاری نقطه در فاار

 فاست متر سانتی 76 حدود دریا سطح در ارتفاع

 آزمایش این انجام با بودکه کسی نخستینایتالیایی، فیزیکدان میالدی( 1608 ـ 1647 ) توریچلی

 را هوا فاار توانست جیوه ستون ارتفاع گیری اندازه با همچنین ویف دارد فاار هوا که داد ناان ساده،

 فکند گیری اندازه کوه باالی و دریا کنار در

 رعایت با و آزمایاگاه در فقط آزمایش این شود می توصیهف است سمی آن بخار و جیوه: هشدار 

 (شود انجام الزم استانداردهای

 آیا میدانید:

 سـال در خأل پمپ مخترع و آلمان شهرهای از یکی شهردار ،گریکه فون اوتو را هوا فاار به مربوط های آزمایش ترین معروف از یکی

 های اتصال اوفدهند تاکیل ای کره تا گذاشت هم کنار را، متر سانتی 50حدود قطری با نیمکره دو گریکه فونف داد انجام میالدی 1654

 گـروه دو حتـی شکل مطابق کرد، تخلیه هوا از را کره خأل پمپ با وقتیف کرد درست روغن به آغاته چرمی واشر یک با را شده هوابندی

 !کنند جدا هم از را نیمکره دو نتوانستند نیز اسب

 

 

 

 (8پایان فصل)


