تِ ًام خذا
ًقطِ هفَْهی فصل 2
اًذازُگیری در علَم ٍ اتسارّای آى
کویت :در علَم تِ ّر چیسی کِ قاتل اًذازُگیری تاضذ ٍ تتَاى هقذار آى را تا عذد تیاى
کٌین کویت گفتِ هیضَد.
**** ًوًَِّایی از کویتّایی کِ در فصل  2تا آىّا آضٌا هیضَین *****
 -1خرم) :(mتِ هقذار هادُی تطکیل دٌّذُی ّر خسن خرم گفتِ هیضَد  .یکای آى
کیلَگرم) (Kgاست ٍ هقذار آى تا ترازٍ اًذازُگیری هیضَدٍ(.احذّای دیگر :گرم ٍ تي
ٍ )...
ٍ -2زى) :(Wهقذار ًیرٍی خارتِ زهیي کِ تر اخسام ٍارد هیضَد ٍزى گفتِ هیضَد  .یکای
آى ًیَتَى) ٍ (Nهقذار آى تا ًیرٍسٌح اًذازُگیری هیضَد.
ارتثاط عذدی ٍزى تا خرم در سغح زهیي ًیَتَى  = 1گرم  100یا ًیَتَى  = 10یک کیلَگرم

 -3عَل) :(Lتِ فاصلِ تیي دٍ ًقغِ ٍ یا هسافتی کِ پیوَدُ هیضَد عَل گفتِ هیضَد.
ٍ یکای آى هتر) (mاست ٍ .تا خظ کص ٍ هتر اًذازُگیری هیضَدٍ(.احذّای دیگر:
ساًتیوتر ٍ هیلیهتر ٍ کیلَهتر ٍ)...
-4حدن) : (Vتِ هقذار فضایی کِ یک هادُ اضغال هیکٌذ حدن گفتِ هیضَد.یکای آى
هترهکعة) (m3است .حدن یک خسن کِ ضکل هٌظوی دارد از رٍشّای ریاضی تِ
دست هیآیذ ٍ .حدن هایعات (حدن کن) تا ظرٍف هذرج هطخص هیضَدٍ .احذّای
دیگر :لیتر(ترای هایعات) ٍ ساًتیوترهکعة ٍ....
 -5زهاى) : (tپاسخ تِ چِ ٍقت؟ ٍ یا چِ هَقع؟ ٍ یکای آى ثاًیِ) (sاست ٍ هقذار آى تا
ساعت یا زهاىسٌح اًذازُ گرفتِ هیضَدٍ .احذّای دیگر :دقیقِ ٍ ساعت ٍ رٍز ٍ ّفتِ
ٍ ....

 -6چگالی)ً : (dسثت خرم خسن تِ حدن آى ( خرم خسن تقسین تر حدن آى) ٍ ٍاحذ
آى تا استفادُ از ٍاحذ خرم ٍ حدن لحاػ هیضَد  .هثالً اگر ٍاحذ خرم گرم ٍ ٍاحذ حدن
ساًتیوتر هکعة تاضذ ٍ ،احذ چگالی گرم تر ساًتیوتر هکعة) (gr/cm3هیضَد .هقذار
چگالی از هعادلِ رٍترٍ تِ دست هیآیذ:
حدن /خرم = چگالی
هثال :خرم خسوی 200گرم ٍ حدن آى 400ساًتیوتر هکعة است  .چگالی ایي خسن را
حساب کٌیذ؟
 =200 : 400 = 0/5چگالی حدن /خرم = چگالی
دقت در اًذازُگیری تِ دقت ضخص ٍ دقت ٍسیلِ اًذازُگیری تستگی دارد.

موفق باشید :ارجمندنیا

