
 شتاب  جرم    نيرو

توان به هر كدام يـك واحـد نـسبت             بگيريم مي   توانيم چيزهاي مختلفي را در جهان اندازه        ما مي 

اي است كه واحد آن قابل بيان بر حسب واحدهاي ديگر         ها تعريف كميت بگونه     اما خيلي وقت  … دهيم و   

وط سـاز  دتوان گيري مي   باشد و شيوه اندازه     نيز مي  در كـل در  . د واحد آن كميت را به واحدهاي ديگر مرـب

  مثالً چگونه؟.  نوع كميت به اصطالح اصلي بيان كرد7بر حسب ) تابحال(ها را  توان همة كميت جهان مي

اين به آن معناسـت  . شود كنيم مقدار مسافتي كه در يك واحد زماني طي مي   سرعت را تعريف مي   

اگر با همان سرعت    . كه يك واحد سرعت حاصل از طي يك واحد مسافت در زمان يك واحد زماني است               

شود پس، يك واحد سرعت برابر است بـا يـك    به مقدار دو واحد زماني طي شود مسافت هم دو برابر مي         

 يعنـي   (m/s) واحد سرعت خواهد بود متر بر ثانيـه          SIواحد طول تقسيم بر يك واحد زمان پس مثالً در           

 يا جورهاي ديگر اين واحد را  s * m  اما چرا به طور   . آنكه متحرك در هر ثانيه چند متر جابجا خواهد شد         

ايم كه با طـول   اي سرعت را تعريف كرده     چون ما به گونه   بيان نكرديم؟ علت آن در نحوة تعريف آن است          

  .نسبت مستقيم و با زمان نسبت معكوس داشته باشد، پس اين خواص در واحد حاصل هم بايد پيدا باشد

 SIواحـد  . ير سرعت در يك واحـد زمـاني اسـت       طبق تعاريف سينماتيك شتاب مقدار تغي      .مثال

  .شتاب را بر حسب كميات اصلي بيان كنيد

 s است حال اين را بايد در واحد زمان در نظر گرفت يعني در هر               m/s سرعت كه داراي واحد      .حل

s بخش كرد  s را بر m/sپس بايد، 
s
m

s
m

=2  

 نيرو چه خواهد SIل ضرب جرم در شتاب است واحد     نيرو برابر حاص   طبق قانون دوم نيوتن،      .مثال

  شد؟

F                                          .حل m a=       



واحد جرم كه . ضرب يك واحد جرم در يك واحد شتاب است  هر يك واحد نيرو حاصلي از حاصل      

kg و واحد شتاب m/s2 پس واحد نيرو kgm/s2صطالحاً به نيوتن معروف شده است خواهد بود كه ا.  

  : خوب بياييد كميات اصلي را برايتان معرفي كنم

  

  

  

ها و حاصل ضربهاي اين كميات نوشت بعدها در بخش  توان بر حسب توان هر آن چيز ديگري را مي

  .تر صحبت خواهم كرد ابعادي مفصل تحليل

هاي فيزيكي كه تا بحال صورت گرفته         گيري خيلي از واقعيت     رسد در مورد اندازه     به نظرم الزم مي   

  .جداولي را بيان كنم تا شهود كلي از جهان اطراف خود بدست بياوريد

  )به طور تقريبي (.طول

  كميت  مقدار تقريبي

m 1022 * 2  فاصله تا اولين كهكشان  

m 1016 * 4  بعد خورشيد(ترين ستاره  فاصله تا نزديك(  

m  1012 * 6    سياره(فاصله تا پلوتو(  

m 106 * 6  شعاع زمين  

تعداد (الكتريكي ، دماي ترموديناميكي، مول  ، زمان ، جريان طول ، جرم

  ).مقدار روشنايي(، شمع ) ذرات



بينيد كه اعداد را بفـرم        مي

 نوشتم و اين توانهـا      10توانهايي از 

 را تـشكيل    -15 تـا    22اعدادي از   

ها خيلـي     گيري  در اندازه . دهند  مي

وقتها منظور از مرتبـة يـك عـدد         

.  آن عدد است   10همان نماي توان    

ود بـود              m  2/0متـر،      سـانتي  20مثالً طول يـك خـط كـش                                 زيـرا  ) -1( اسـت و مرتبـة آن خواهـد ـب

m 1-10* 2=m2/0 نشان از مرتبه است  -1 و.  

   ؟300000 به يك نزديك تر است يا به 10000 .مثال

 تا و تـا  9999 تا يك 10000اي باشد واضح است كه اختالف   شايد به نظرتان سئوال مسخره   .حل

 به يك نزديكتـر     10000 است پس    9999 > 290000باشد كه بديهي است        تا مي  290000 ،   300000

  اما دقت كنيد معيار نزديكي چيست؟. خواهد بود

در خيلي از موارد آنچه كه مهم اسـت مرتبـة كميـت             .  بگويم صورت سئوال ناقص است     اصالً بايد 

  مورد بحث است نه خود مقدار آن يعني

  1 = 100                         ⇒  مرتبه صفر  

  10000 = 104                 ⇒      4مرتبه 

  300000 = 3 * 105       ⇒      5مرتبه 

m 103  *9  ارتفاع اورست  

m 4-10  ضخامت يك برگ كاغذ  

m 8-10  ابعاد يك ويروس نوعي  

m 11-10 * 5   شعاع اتم هيدروژن  

m 15-10  شعاع پروتون  



نزديكتر  3 * 105 به 104 نزديكتر است پس 4 به 5در اين شيوه مقايسه اگر مرتبه مهم باشد قطعاً   

  .خواهد بود تا به يك

  .جرم

  د نظرجسم مور  )تقريبي(جرم 

kg 1053  جهان شناخته شده  

kg 1041 * 2  كهكشان ما  

kg 1030 * 2  خورشيد  

kg 1022 * 7  ماه زمين  

kg 1022  يك كوه كوچك  

kg 107 * 7  كشتي اقيانوس پيما  

kg 103 * 5  فيل  

kg 3-10 * 3  يك دانه انگور  

kg 10-10 * 7  يك غبار  

kg 17-10 * 5  سيلين مولكول پني  

kg 25-10 * 4  اتم اورانيوم  

kg 27-10 * 2  پرتون  

kg 31-10 * 9  الكترون  



  

  .زمان

  بازه زماني  مقدار زمان

S 1039 * 1   حساب شده(عمر پرتون(  

S 1017 * 5  عمر جهان  

S 1011 * 1  اهرام مصر 1عمر   

S 109 * 2  عمر محتمل يك انسان  

S 104 * 9  طول يك روز  

S 1-10 * 8  ب انسانهاي قل فاصله زماني ضربان  

S 6-10 * 2  طول عمر ذرة ميون  

S 15-10 * 6  آزمايشگاه در  توليدي نوري باس كمترين  

S 23-10 * 1  عنصرتوليدي طول عمر ناپايدارترين  

S 43-10  مدت زمان پالنك  

  

قوانين فيزيـك آن   ) بعد از انفجار بزرگ   (مدت زمان پالنك، مدتي است كه پس از پيدايش جهان           

  .اند بر جهان برقرار شدند خته شدهطور كه حاال شنا

                                                

 1 muon  



                                                                                                                                       


