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 ها ماشین نهم فصل

 : از پایه هفتم یادآوری

 :کار مفهوم

 باشد، حرکت حال در جسم یا ، کند نیرو حرکت شدن وارد راستای در جسم و شود وارد نیرو ، ساکنی جسم بر هرگاه

 .است شدهانجام کار گوییممی کند، تغییر آن مسیر یا سرعت نیرو شدن وارد با

  : کار انجام در مؤثر عوامل

  جسم به واردشده نیروی-1

  ( پایان نقطه و ابتدا نقطه بین فاصله ترینکوتاه)  جسم مکان تغییر یا جاییجابه-2

 .شود آن شدن جاجابه سبب جسم، به واردشده نیروی که شودمی انجام کار هنگامی : نکته

  :شودنمی انجام کار ، زیر حالت دو در :نکته

 دیوار دادن هل:  مانند.نکند حرکت جسم اما شود وارد نیرو جسم به -1
 ( فضا در اجسام حرکت مانند. ) نشود وارد نیرویی آن به و کند حرکت ثابت سرعت با جسم -2

  :کار مقدار محاسبه

کار = × نیرو  جابه جایی

𝐖 =        𝐅   ×       𝐝 

 است. ژولواحد اندازه گیری کار و انرژی نکته: 
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 مسائل کار 

 حساب را است داده انجام که کاری مقدار. است کرده جاجابه متر 25 اندازهبه را نیوتنی 400 بار ، کارگری -1

  کنید؟

 

 

 متوقف ، جاییجابه متر 14 از پس ، زمین و آن هایچرخ بین نیوتنی 125 اصطکاک نیروی براثر ایدوچرخه -2

  ؟ است داده انجام کار مقدار چه اصطکاک نیروی کنید محاسبه. شودمی

 

 

  است؟ شدهانجام کار ژول چند. است جاشدهجابه متر 15 دستیچرخ یک توسط کیلوگرم 50 جرم به جسمی -3

 

 

 زمین سطح از متر نیم را کیلوگرم 1200 جرم به اتومبیلی ، روغنی باالبر یک یوسیلهبه اتومبیل مکانیک یک -4

  است؟ داده انجام اتومبیل روی کار اندازه چه باالبر. کندمی بلند

 

 

 متر 20 ارتفاع به ورزشگاه سقف به بلند شوت یک با را دارد جرم گرم 700 که فوتبال توپ فوتبالیست یک -5

  است؟ داده انجام کار ژول چند عمل این با او. رساندمی

 

 

 

 کنید محاسبه. کشدمی زمین روی متر 100 اندازهبه نیوتنی 60 افقی نیروی با را نیوتنی 300 جعبه یک رضا -6

  ؟هست چقدر است داده انجام او که کاری مقدار
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 شود.شود، ماشین نامیده میای که سبب آسان شدن کارها میوسیلهماشین :

 انواع ماشین : 

قرقره  –های دیگر است. اهرم ماشینی که ساختمان ساده داشته و پایه و اساس ساخت ماشین الف ( ماشین ساده :

 اند. های سادهدار و ... جزء ماشینسطح شیب –چرخ و محور  –

 انبردست و ...  –اند. مانند : قیچی شدههای که از تعدادی ماشین ساده ساختهماشین های مرکب :ب ( ماشین

خیاطی اند مانند : چرخهای که از ترکیب چند ماشین مرکب در کنار هم ایجادشدهماشین چیده :های پیپ ( ماشین

 خودرو و ...  –گوشت چرخ –

 :  کنندمینه به ما کمک وچگ هاماشین
 به ورودی و خروجی ماشین توجه کنیم . توانیممی،  کندمیبرای آنکه متوجه شویم که هر ماشین چگونه به ما کمک 

 را از لحاظ علم فیزیک برای ما انجام دهد. کاریماشینآن چیزهایی است تا  یهمهشامل  انرژی ( ورودی : کار )

 .دهدمیآن چیزهایی است که ماشین برای ما انجام  یهمهشامل  کار ) انرژی ( خروجی :

کار ورودی کاری است  چرخانیممیو آن را  کنیممی، ما به پدال نیرو وارد  کنیممی سواریدوچرخه کههنگامی مثال :

. کار خروجی کاری است که دوچرخه هنگام حرکت انجام شودمیو باعث حرکت  دهیممیکه ما بر روی پدال انجام 

 .دهدمی

 بررسی شود.  نیرو ، توان یا انرژی بر اساسورودی یا خروجی ماشین ممکن است  نکته :

ودی ما در اثر اصطکاک تلف شود. در این صورت کار ) انرژی ( خروجی ممکن است مقداری از کار ) انرژی ( ور نکته :

 از کار ) انرژی ( ورودی ما خواهد بود  ترکمماشین 

 شدهتلفکار ) انرژی ( ورودی = کار ) انرژی ( خروجی + کار ) انرژی ( 

 که شکلی از قانون پایستگی انرژی است . شودمیگفته  « اصل کار» به رابطه باال  نکته :

 :  هاماشینکمک  هایروش

 . کنندمیبه این روش کمک  هاماشین یهمه انتقال نیرو : -1

 قیچی فلز بری و ...  –انبردست  افزایش نیرو ) یا کاهش نیرو ( : -2

 قرقره بنایی و ...  تغییر جهت وارد شدن نیرو : -3

 و ...  بلنددستهجاروی  – کاغذبریقیچی  :افزایش سرعت و مسافت نقطه اثر نیرو  -4
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فرمان خودرو را  کههنگامیباعث چرخش آن شود، مانند  تواندمیگاهی وارد شدن نیرو به جسم  گشتاور نیرو :

 . نامندمی نیرو گشتاور. اثر چرخانندگی یک نیرو را چرخانیممی

 در گشتاور نیرو :  مؤثرعوامل 

 نیرو  -1
 جسم ( گاهتکیهنیرو از  یفاصلهبازو )  -2

 توانیممیبر جسم اثر چرخشی ایجاد کند . در این حالت  خواهدمی( نیرو  هااهرم) مانند  هاماشیندر بسیاری از  نکته :

 گشتاور نیرو را برای آن حساب کنیم . 

 گشتاور نیرو :  یمحاسبه

 اندازهی گشتاور نیرو = اندازهی نیرو × فاصلهی نقطه اثر نیرو تا محور چرخش ) تکیهگاه (

  است. N.mنیرو  گشتاور یاندازهیکای  نکته :

. اگر جسم در اثر این گشتاور نچرخد، کنندمیگشتاور ایجاد  هاآن یهمهو  شوندمیگاهی چند نیرو بر جسم وارد  نکته :

 است .  تعادل چرخشیجسم در  گوییممیدر این صورت 

 3. اگر نیروی وارد بر انتهای آچار  کنیممیاستفاده  مترسانتی 40، از آچاری به طول  ایمهرهبرای باز کردن  مثال :

 بر آچار را به دست آورید ؟  واردشدهگشتاور نیروی  یاندازهنیوتن باشد، 
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 مزیت مکانیکی : 

 . کندمیبه چه روشی به ما کمک  هاماشینبفهمیم که  توانیممیشاخصی است که به کمک آن 

 انواع مزیت مکانیکی : 

 الف ( مزیت مکانیکی واقعی : 

مزیت مکانیکی واقعی =  
 اندازه نیرویی مقاوم

اندازه نیرویی محرک
= A =  

R

E
 

 ب ( مزیت مکانیکی ایده آل : 

مزیت مکانیکی ایده آل =  
 بازوی محرک

بازوی مقاوم
= A =  

LE

LR
 

 مزیت مکانیکی :  یدربارهنکات مهم 

 . کندمیاگر مزیت مکانیکی ماشین برابر یک باشد، فقط با تغییر جهت نیرو کمک  -1
 . کندمیاگر مزیت مکانیکی ماشین بیشتر از یک باشد، با افزایش نیرو کمک  -2
 . کندمیاگر مزیت مکانیکی ماشین کمتر از یک باشد، با افزایش سرعت و مسافت نقطه اثر نیرو کمک  -3
 ندارد . گیریاندازهمزیت مکانیکی یکای  -4

 شود.جویی در نیروی محرک میماشینی که افزایش نیرو دارد سبب صرفه : 1نکته

 شود.جویی میکند در زمان صرفهماشینی که با افزایش سرعت و مسافت نقطه اثر نیرو کمک می : 2نکته

 هستنیوتن  20است  شدهاستفادهآن  جاییجابهنیوتن و نیروی محرکی که برای  80در یک اهرم نیروی مقاوم مثال:

 مزیت مکانیکی در این اهرم را حساب کنید ؟ 
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 است . شدهتشکیل گاهتکیهاست که از یک میله و یک  ایوسیله اهرم :

 

 اجزای یک اهرم

 تعریف  نماد اختصاری  اجزاء 

 محلی که اهرم به آن تکیه داده است .  F  گاهتکیه

 و یا وزن جسم ( کندمی. ) نیرویی که اهرم به جسم وارد شودمینیروی که مانع حرکت   R نیروی مقاوم 

  کنیممینیرویی که ما به اهرم وارد  E نیروی محرک 

 است  گاهتکیهنیروی مقاوم تا  یفاصله LR بازوی مقاوم 

 است گاهتکیهنیروی محرک تا  یفاصله LE بازوی محرک 
 .کندمیمسافتی که نیروی مقاوم طی  dR نیروی مقاوم  جاییجابه
 .کندمیمسافتی که نیروی محرک طی  dE نیروی محرک جاییجابه

 :  هااهرمقانون تعادل 

نیروهای دیگری مثل اصطکاک دخالت ندارند. گشتاور این نیروها خالف جهت هم ولی  کهدرحالیدر حالت تعادل و 

 هستند. اندازههم

 ( گردساعت( = گشتاور نیروی محرک ) گشتاور نیروی  گردپادساعتگشتاور نیروی مقاوم ) گشتاور نیروی 

 نیروی محرک   ×بازوی محرک نیروی مقاوم =    ×بازوی مقاوم 

E ×  LE = R × LR 
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قرقره ، چرخ شیارداری است که  درواقع.  کندمیقرقره نوعی ماشین ساده است که در انجام کارها به ما کمک  قرقره :

 آزادانه حول یک محور دوران کند .  تواندمی

 :  هاقرقرهمحاسبه کار در 

 کار نیروی محرک یاندازهکار نیروی مقاوم =  یاندازه

 نیروی محرک × جاییجابهنیروی مقاوم =  × جاییجابه

E ×  dE = R × dR 

 :  هادندهچرخ

و با چرخش در کنار یکدیگر برای ما کار  گیرندمیدر کنار هم قرار  هادندهچرخدار است .  دندهچرخیک  هادندهچرخ

 . دهندمیانجام 

 نیرو شوند. یاندازهنیرو یا تغییر جهت نیرو و  گشتاورباعث تغییر سرعت ، تغییر  توانندمی هادندهچرخ

 دندهچرخ، حتماً از شودمیباعث چرخش  درنهایتیی که انرژی یا نیروی ورودی به ماشین ، هاماشیندر  : 1نکته

 .شودمیاستفاده 

کنار آن در خالف جهت  یدندهچرخ، ( بچرخد   گردساعتساعت )  هایعقربهدر جهت  دندهچرخاگر یک  : 2نکته

 . چرخدمی(  گردپادساعتساعت )  هایعقربه

 :  هادندهچرخمحاسبه مزیت مکانیکی 

مزیت مکانیکی چرخ دنده ها =  
 تعداد دنده چرخهای دنده ی خروجی

تعداد دنده چرخهای دنده ی ورودی
 

 .بیان کنیم توانیممی، روش کمک آن را  هادندهچرخبا توجه به مزیت مکانیکی  : 1نکته

دنده داشته باشد، سرعت دور زدن  10دیگر   یدندهچرخدنده داشته باشد و  50 دندهچرخاگر یک  : 2نکته

50است  تربزرگ یدندهچرخبرابر  5 ترکوچکی دندهچرخ
10

= 1 تربزرگی دندهچرخو بلعکس سرعت دور زدن   5
5

 

 است . ترکوچکی دندهچرخ
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بتوانیم جسمی را با نیروی کم در مسافتی طوالنی باال بکشیم .  کندمیاست که کمک  ایسادهماشین  : دارشیبسطح 

 ند. دارشیباز سطح  هایمثالهوایی  هایپلکوهستانی ،  هایجاده

 دارشیبنیروی محرک = طول سطح  جاییجابه

 دارشیبنیروی مقاوم = ارتفاع سطح  جاییجابه

مزیت مکانیکی سطح شیب دار =  
 طول سطح شیب دار

 ارتفاع سطح شیب دار
=> A =  

𝑑𝐸

𝑑𝑅
 

 

 بیشتر باشد، افزایش نیرو بیشتر است. دارشیببه ارتفاع سطح  دارشیبهر چه نسبت طول سطح  : 1نکته

 بیشتری خواهد شد  جوییصرفهدر نیروی محرک شیب کمتر باشد ،  یزاویههر چه  : 2نکته

 ( کندمی شتریباز یک است. ) یعنی همیشه نیروی ما را  بیشترهمیشه  دارشیبمزیت مکانیکی سطح  : 3نکته

 

 
 

dR 
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