
نامهدرس

هوافشار

 ًیاشٍی  :ّاَا  فشااس  ٍ چگالی تش صهیي گشاًش ًیشٍی شاگ

 اعاشا   دس ّاَا  ًگْاذاسی  تاػا   صهیي، (گشاًش) جارتِ

 ساغ   اص km51 حاذٍد  تا کِ شَد هی جَ تشکیل ٍ خَد

 تِ صهیي سغ  اص ًمغِ ّش دس َّا فشاس. داسد اداهِ صهیي

ِ  آى تاایی  ّاَای  ستَى ٍصى دلیل سا  ّاَا ) اسا   ًمغا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .( کشد تشثیِ شاسُ اص الیاًَسی یک تِ تَاى هی

 صهایي  ساغ   اص شاذى  دٍس تاا  (g) صهیي گشاًش شتاب ٍ جارتِ ًیشٍی صهیي، اعشا  دس g ٍ p تغییشات

ِ . )یاتذ هی کاّش ًیض َّا فشاس ٍ چگالی ًتیجِ، دس یاتذ هی کاّش( استفاع افضایش)  ّاَا  صیاشیي  ّاای  ییا

                                                                .(ّستٌذ تش هتشاکن تایتش، ّای ییِ تِ ًسث 

 توریچلیآزمایش•

 آصهایش لَلِ یک تَسیچلی(: تاسٍهتش کاس ًحَُ) تَسیچلی آصهایش 

 دّاًِ اًگشتش تا کِ دسحالی ٍ کشد جیَُ اص پش سا هتش یک حذٍد

. کشد جیَُ اص پش تش  ٍاسد ٍاسًٍِ عَس تِ سا آى تَد، تستِ سا لَلِ

 هؼیٌی استفاع دس ٍ آهذُ پاییي کوی لَلِ دس جیَُ هذتی اص پس

 دس جیَُ تا شذ تاػ  کِ ػاهلی. کشد استذیل چٌیي اٍ. هاًذ ثات 

                                                            فشاس تَدى یکساى تِ تاتَجِ .اس  هحیظ َّای فشاس تواًذ، ثات  استفاع ایي

 PM = PN = Pₒ= pgh  :ًَش  تَاى هی سٍ سٍتِ شکل دس M ٍ N تشاص ّن ًماط دس

 



 جاای  تِ اگش ًماط ایي دس(. َّا فشاس هؼادل) اس  جیَُ cm 67 هؼادل دسیا سغ  ّن ًماط دس استفاع ایي

 ساتَى  استفاع اص حاصل فشاس کِ عَسی تِ. افتاد هی اتفاق ایي ،شذ هی سیختِ لَلِ دس دیگشی هایغ ّش جیَُ،

ِ  ،شذ هی استفادُ آب اص جیَُ جای تِ اگش آصهایش، ایي دس هثالً. شَد َّا فشاس تشاتش لَلِ، دس هایغ ِ  تا  لَلا

 . تَد ًیاص هتشی 5۱ تمشیثاً

 اس  صفش تمشیثاً لَلِ تایی فضای فشاس آصهایش ایي دس ؛نکته                

 یک تشای لَلِ، داخل دس هایغ ستَى استفاع(. تَسیچلی ًسثی خأل)

 لَلِ شکل ٍ لَلِ همغغ سغ  لَلِ، لشاسگشفتي ًحَُ تِ هؼیي هایغ

                                                                                                                    . تَد خَاّذ یکساى استفاع ٍ ًذاسد تستگی

 خَاّین حال  ۲ تاشذ داشتِ ٍجَد َّا لَلِ تایی فضای دس اگش

  داش 

 حالا   ایاي  دس. اسا   هایغ ستَى تایی دس هحثَس َّای فشاس اص تیشتش هحیظ َّای فشاس :(1)حالت

ِ  ظش  دسٍى هایغ آصاد سغ  اص تایتشی استفاع دس ٍ شذُ ساًذُ تای تِ لَلِ دس هایغ اص همذاسی  تؼاادل  تا

 . سسذ هی

 

 

 ایاي  دس. اسا   هاایغ  ساتَى  تاایی  دس هحثاَس  ّاَای  فشااس  اص تاش  کان  هحیظ َّای فشاس :(۲)حالت

ِ  دسٍى هاایغ  شاذُ،  حاثس  َّای فشاس حال  ِ  سا لَلا  اص تاش  پااییي  لَلاِ،  دسٍى هاایغ  ٍ ساًاذُ  پااییي  تا

 .سسذ هی تؼادل تِ ظش ، دسٍى آصاد سغ 

PN = PM                

 Pₒ = P‘+ Pهایغ 

P‘ < Pₒ             



 تایذ شَد، خَاستِ جیَُ هتش ساًتی حسة تش فشاس اگش :نکته hHg استفاع تِ هایغ ستَى فشاس h ساتغِ اص     

(ph = PHg hHg) گشدد هحاسثِ جیَُ هتش ساًتی تشحسة . 

 

 

 

 

 

فشارسنجوایپیمانهفشار•

 فشاس گیشی اًذاصُ تشای. شَد هی استفادُ هخاصى گاص فشاس گیشی اًذاصُ تشای کِ اس  ای ٍسیلِ فشاسسٌج، 

 هایغ یک حاٍی لَلِ،. کٌین هی ٍصل صیش ّای شکل هغاتك شکل U لَلِ یک تِ سا آى هحفظِ، یک داخل

 دس هایغ کِ شَد هی تاػ  هحفظِ داخل گاص فشاس ٍ َّا فشاس اختال . اس  p چگالی تا( َُیج هؼوَیً)

 فشاس آى تِ کِ( َّا ٍ گاص هخضى تیي) فشاس اختال  ایي. ًگیشد لشاس سغ  یک دس شکل U لَلِ عش  دٍ

 .اس  هایغ h استفاع اص حاصل فشاس تا تشاتش ،گَیین هی ای پیواًِ

 

 

                                                           

 خَاّذ( 5) شکل هغاتك لَلِ دسٍى هایغ تاشذ، هحیظ َّای فشاس اص تیشتش گاص هخضى فشاس اگش : 1نکته 

     . اس  هثث  ای پیواًِ فشاس صَست ایي دس. تَد

 

 

 

PN = PM            

'P  ;هایغ Pₒ +P 

P' > Pₒ          

 (∆P = P - Pₒ = pgh ) 

PA = PB                                                                                                             

                                             ₒPg = pgh + P  ⇒ 

  P = ∆P = Pg - Pₒ = pgh                      گاص پیواًْای فشاس   

∆P = + pgh  

pgh + ; ًِای پیوا P 



 خَاّذ تؼادل تِ( ۲) شکل هغاتك هایغ تاشذ، هحیظ َّای فشاس اص تش کن گاص هخضى فشاس اگش: ۲نکته 

 . اس  هٌفی ای پیواًِ فشاس صَست، ایي دس. سسیذ

 

 

 

 

 داسین گاص هخضى فشاس هحاسثِ تشای حال  ّش دس: 3نکته                                                                               

 .شَد هی جایگزاسی آى جثشی ػاله  تا P∆ کِ کٌیذ دل 

  ِشَد هی گیشی اًذاصُ کِ خَدسٍ یستیک دسٍى َّای فشاس ٍ پضشکی فشاسسٌج تَسظ کِ فشاسخَى :ًکت، 

 .اس ( َّا فشاس تا یستیک دسٍى َّای یا فشاسخَى اختال ) ای پیواًِ فشاس ّواى

  ًِکت: psi ٍ bar داسین ٍ سًٍذ هی کاس تِ صٌؼ  دس کِ ّستٌذ فشاس دیگش یکاّای  

 

هیدرولیکیباالبروپاسکالاصل•

  پاسکالاصلطبق

 تذٍى ًمغِ یک دس هحصَس هایغ تش ٍاسد فشاس افضایش -5

 عش  ّای دیَاسُ ٍ هایغ ّای لسو  توام تِ یافتي کاّش

                                                  .شَد هی هٌتمل

                                                 هایغ، تِ شذُ اضافِ فشاس شَد، ٍاسد ًیشٍ هایغ اص هؼیٌی سغ  تِ اگش -۲

                                                       تٌاتشایي شَد؛ هی هٌتمل یکساى عَس تِ ٍ آى دیگش ّای سغ  ٍ ّا لسو  تِ

 . اس  ثاتتی همذاس تؼادل حال دس هایغ، یک دس هؼیي ًمغِ دٍ تیي فشاس اختال 

∆P = - pgh         

pgh - ; ایپیمانه P  

∆P = Pg - Pₒ ⇒P = Pₒ + ∆P  

 atm  5; Pa 5۱1bar = 5   ٍPa789۱psi = 5 

= F
A

 f
a
  ∆ PA ⇒; Pa∆ 

a                                



هیدرولیکیباالبر

ِ  اس  دستگاّی ّیذسٍلیکی، تایتش   اصال  اسااس  تاش  کا

 . سٍد هی کاس تِ ًیشٍ افضایش تشای ٍ کٌذ هی کاس پاسکال

  هؼادل فشاسی ،شَد هی ٍاسد  f ًیشٍی a کَچک سغ  تش ٍلتی دستگاُ ایي دس

  f
a
 = P   ِضسگت سغ  تش اػیٌ کِ شَد هی تحویل ها ت A شَد هی تملٌه 

 P‘=F

A
    داش  نیخَاّ شاىتاٌت    

 پیستَى شؼاع اگش  .آٍسد دس  تِ سا F تضسگ ًیشٍی تَاى هی f  کَچک ًیشٍی اػوال تا ػثاستی تِ 

 تاشذ R ٍ r ةیتشت تِ کَچک ٍ تضسگ

  داش  خَاّین اس ،a = πr ٍ ۲A = πR ۲  کِ ایي تِ تاتَجِ 

  داش  خَاّین اس ، تشاتش عش  دٍ دس جاشذُ جاتِ هایغ حجن چَى عشفی اص

         

  :ًَش  تَاى هی ًْای  دس
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