ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻯ ﻓﺸﺎﺭ
ﭼﮑﻴﺪۀ ﻓﺼﻞ
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﻓﺸﺎر ،ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎ ،ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮن ﺳﻴﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم
ﻧﺤﻮه اﻧﺪازهﮔﻴﺮی آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺸﺎرﻧﺴﺒﯽ و ﻣﻄﻠﻖ و ٔ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ،در درس ﻓﻴﺰﻳﮏ ،آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.
داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺸﺎر و ﻓﺮم
ٔ
اﻫﺪاف ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ زﻳﺮ را آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن
ﻧﺤﻮه
ٔ
ــ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺸﺎر و ٔ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن
ﻧﺤﻮه
ٔ
ــ ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮن ﺳﻴﺎل و ٔ
ــ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ و ﻣﺎﻳﻌﺎت
ــ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺸﺎر
ﻧﺤﻮه ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ــ ٔ
ــ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﻄﻠﻖ
ــ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ
راﺑﻄﻪ ﻓﺸﺎرﻧﺴﺒﯽ و ﻣﻄﻠﻖ
ــ ٔ
ــ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮی و ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﻫﻔﺘﻪ
۷

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺸﺎرــ ﻓﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ و ﻣﺎﻳﻌﺎت ــ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮن ﺳﻴﺎل ــ
واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺸﺎر و ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮــ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺸﺎرﻧﺴﺒﯽ و ﻣﻄﻠﻖ

ﺻﻔﺤﻪ
۱۴ــ۱۹

٥١

ﻫﻔﺘﺔ ﻫﻔﺘﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ

دﻗﻴﻘﻪ

۱

آﻣﺎده ﮐﺮدن ﮐﻼس )اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ،ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب(

۵

۲

رﻓﻊ اﺷﮑﺎل

۱۰

۳

آزﻣﻮن ﻓﺼﻞ دوم

۲۰

۴

ﺗﺪرﻳﺲ

۹۰

۵

اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻴﺎن ﺗﺪرﻳﺲ )دو ﻧﻮﺑﺖ(

۱۰

ﻧﻤﻮﻧﻪای از آزﻣﻮن ﻓﺼﻞ )(۲
۱ــ ﺻﻔﺮﻣﻄﻠﻖ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﻘﺪار آن را در ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻴﺎس دﻣﺎﻳﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ(۱/۵) .
ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻣﺎﻳﯽ  ۲۰۰Kو  ۴۰۰Kرا ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ(۲/۵).
۲ــ
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﺪاد درﺟﺎت ﮐﻠﻮﻳﻦ  ...از ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺖ(۰/۵).
۳ــ در ﻳﮏ
ٔ
ﻣﺤﺪوده ﮐﺎرﺑﺮد دﻣﺎﺳﻨﺞﻫﺎی ﻣﺎﻳﻌﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ(۰/۵).
۴ــ
ٔ

زﻣﺎن ۲۰ :دﻗﻴﻘﻪ

)ﺟﻤﻌ ًﺎ  ۵ﻧﻤﺮه(
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن ﻓﺼﻞ )(۲
۱ــ ﺻﻔﺮﻣﻄﻠﻖ ،ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ
دﻣﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ(۰/۵) .
°
°
°
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﻔﺮﻣﻄﻠﻖ -۲۷۳ C ،و  -۴۶۰ Fو  ۰Kو ) ۰ Rﻫﺮ ﻣﻮرد(۰/۲۵ ،
۲ــ
)TR = ۱/۸TK (۰/۵
)T۱R = ۱/۸ * ۲۰۰ = ۳۶۰°R (۰/۲۵
)T۲R = ۱/۸ * ۴۰۰ = ۷۲۰°R (۰/۲۵
)TR = TF + ۴۶۰ (۰/۵
)T۱F = ۳۶۰ - ۴۶۰ = -۱۰۰°F (۰/۲۵
)T۲F = ۷۲۰ - ۴۶۰ = ۲۶۰°F (۰/۲۵
)ΔT = ۲۶۰ - (-۱۰۰) = ۳۶۰°F (۰/۵
۳ــ ﮐﻤﺘﺮ )(۰/۵
ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﻣﺎﻳﻊ درون دﻣﺎﺳﻨﺞ )(۰/۵
ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺠﻤﺎد و ٔ
۴ــ ﺑﻴﻦ ٔ
٥٢

ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ و ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب »ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ« ﻣﺸﺘﺮکاﻧﺪ و ﭘﻴﺸﺘﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه
ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی اراﺋﻪ داد و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرس ﻫﺮ دو ﮐﺘﺎب ،ﻳﮏ ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان
از ﺗﮑﺮار ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮﺗﮑﺮاری و ﺿﺮوری ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺗﺪرﻳﺲ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ
اﺑﺘﺪا ،ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐﺗﻮﺟﻪ و اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ،اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﺸﺎر در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻴﺎن
ﮐﻨﻴﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
»ﻓﺸﺎر ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﮐﻤﻴﺖﻫﺎﺳﺖ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮی آن ﻳﮑﯽ از راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازهﮔﻴﺮیﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻳﺪ .ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻤﻴﺖﻫﺎ ،۱ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﮐﻤﻴﺖﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﮏ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺬا
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﺸﺎر از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ«.
ﺗﺎﺑﻠﻮ ← اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﺸﺎر

۳ــ۱ــ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺸﺎر
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻋﻨﺎوﻳﻦ زﻳﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ــ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎر ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ آن
ــ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻣﻮل
ٔ
ــ ﺗﻌﺮﻳﻒ »ﭘﺎﺳﮑﺎل «۲ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺸﺎر در ﺳﻴﺴﺘﻢ  SIاﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﭘﺮﺳﺶ از آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﻓﺼﻞ اول
ــ ﻓﺸﺎر ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﻤﻴﺘﯽ اﺳﺖ؟ )اﺻﻠﯽ ﻳﺎ ﻓﺮﻋﯽ(
ــ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺸﺎر را در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی  CGSو  FPSﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺑﻌﺎدی ﻓﺸﺎر را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ.
ــ
ٔ
ــ ﻧﻮع واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺸﺎر را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ) ،(۱را ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﻳﺎ در
ٔ
۱ــ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر ﺑﺎ دﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ »دﻣﺎﺳﻨﺞ اﻧﺒﺴﺎط ﺳﻴﺎل« ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ دوم ﮐﺘﺎب ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﻻت ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻫﺮ دو ﮐﺘﺎب ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻳﺎ ﺑﺎ دﺑﯽﺳﻴﺎﻻت ،ﺑﺎﻋﺚ
ٔ
۲ــ ﺑﺮای دﻳﮕﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﮑﺎل ،ﻣﯽﺗﻮان اراﺋﻪ داد.

٥٣

ﻓﺸﺎر ﮐﻤﻴﺘﯽ ﻓﺮﻋﯽ ﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﻤﻴﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﻓﺸﺎر ﺑﺎز ﺷﻮد،
ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺑﻌﺎدی آن ﮐﻤﻴﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻃﻮل و ﺟﺮم و زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﺮ:
در
ٔ
F ma m.L t2
m
=
=
= 2
2
A A
L
L.t

=P

)۳ــ۱ــ(۱
واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺸﺎر در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی  SIو  CGSو  FPSﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﭘﺎﺳﮑﺎل ) ،(Paدﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )  ( dyne cm2و ﭘﻮﻧﺪ ﻧﻴﺮو ﺑﺮ اﻳﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ ) (Psiﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از ﻧﻮع ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
داﻧﺴﺘﻨﯽ )(۱

اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺸﺎر ،ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻋﻤﻮدی ﺑﻮدن ﻧﻴﺮو ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺗﺄﮐﻴﺪ
درﺑﺎرۀ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺸﺎر :ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ٔ
ﺷﻮد ،زﻳﺮا؛
ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻧﻴﺮو ﻳﮏ ﺑﺮدار اﺳﺖ ،ﭘﺲ دارای ﺟﻬﺖ و ﻣﻘﺪار اﺳﺖ .در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮدار ﻧﻴﺮو ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺎت ،دو ٔ
ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻋﻤﻮدی ﻧﻴﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻧﻘﺶ دارد.
اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی آن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ ،ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ٔ
ﻣﺜﺎل :ﻓﺸﺎر ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻧﻴﺮوی ) (Fرا ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ) (Aﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻋﻤﻮدی F
ﺣﻞ :ﺑﻪ ﺷﮑﻞ )۳ــ (۱ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد؛
ٔ
α
ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ:
F
F1
)F۱ = Fcos (α
F2
و از اﻳﻦ ﺟﺎ ،ﻓﺸﺎر را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد:
A
)F1 Fcos(α
=
A
A

=P
ﺷﮑﻞ ۳ــ۱

۳ــ۲ــ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻌﺎت
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ؛
ــ ﻣﻔﻬﻮم »ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮن ﺳﻴﺎل«
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮن ﻣﺎﻳﻊ
ــ روش
ٔ
ــ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر در ﻣﺎﻳﻌﺎت
آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد.
اﺑﺘﺪا ﻳﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد »ﻫﺪف از ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻣﺒﺤﺚ »ﻓﺸﺎر« در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ،ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺎﻻت و اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﮐﻨﺘﺮل آن
اﺳﺖ«.
ﭼﻮن درک »ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻌﺎت« ﺑﺮای ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ و ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺒﺤﺚ ﻓﺸﺎر را از »ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻌﺎت« آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻳﮏ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﺪ:
ﻇﺮﻓﯽ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ  ،Aﺣﺎوی ﻣﺎﻳﻌﯽ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ  ρﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  ،hوﺟﻮد دارد .ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻊ را ﺑﺮ ﮐﻒ ﻇﺮف ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮐﻨﻴﺪ.
٥٤

راﺑﻄﻪ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای
راﺑﻄﻪ ﮐﻠﯽ ﻓﺸﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ٔ
ﺣﻞ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎ ،از ٔ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺎﻻت ﺑﻪدﺳﺖ آﻳﺪ:
ٔ
F
A

p

h

=P

اﻧﺪازه وزن آن اﺳﺖ ،ﭘﺲ:
ﻧﻴﺮوی وارد از ﻃﺮف ﻣﺎﻳﻊ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺮﮐﻒ ﻇﺮف ،ﺑﻪ
ٔ
W
A

A

=P

⇒

F=W

P = mg A

⇒

W = mg

P = ρVg A

⇒

m = ρV

۱
راﺑﻄﻪ روﺑﻪرو ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ:
) (Vﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ از ٔ

)۳ــ۲ــ(۱

P = ρgh

⇒

ρgh A
A

ﺷﮑﻞ ۳ــ۲

=P

⇒

V = hA

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ) (ρو ارﺗﻔﺎع ) (hﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ از اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ )٣ــ۲ــ (١ﺟﻬﺖ
ٔ
راﺑﻄﻪ »ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺎﻻت« ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮن ﺳﻴﺎل« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ )٣ــ۲ــ (١ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ:
از ٔ
۲
»در دﻣﺎی ﺛﺎﺑﺖ  ،ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺎﻻت ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺑﻊ ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎﺳﺖ«.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ ﺑﺮای »ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮن ﺳﻴﺎل« اراﺋﻪ داد» :ﻓﺸﺎر در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻳﮏ ﻣﺎﻳﻊ ﺳﺎﮐﻦ ،از وزن
ذرات ﻣﺎﻳﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺸﺎر »ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮن ﺳﻴﺎل« ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ«.
۳
ــ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
راﺑﻄﻪ )٣ــ۱ــ kg m.s2 ،(١اﺳﺖ .
راﺑﻄﻪ )٣ــ٢ــ (۱ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ٔ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺑﻌﺎدی ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ٔ
ٔ
داﻧﺴﺘﻨﯽ )(٢

راﺑﻄﻪ )٣ــ۲ــ (١ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮاﺳﺎس ٔ
راﺑﻄﻪ ﻋﮑﺲ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ
ارﺗﻔﺎع و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺳﻴﺎل ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر
ٔ
ٔ
۵
ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ۴و ﺑﺎروﻣﺘﺮ  ،ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﻣﺎﻳﻌﯽ ﭼﻮن ﺟﻴﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ،
زﻳﺮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻌﯽ ﭼﻮن آب در ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻳﮑﺴﺎن ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ:
۶
ارﺗﻔﺎع ﺟﻴﻮه در ﻳﮏ ﺑﺎروﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮهای ،در ﻓﺸﺎر ﻳﮏ اﺗﻤﺴﻔﺮ  ۰/۷٦ mاﺳﺖ .ارﺗﻔﺎع آب در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
۱ــ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎ ﻫﺮ دو از اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﻨﺪ و اﮔﺮ در ﻣﻮاردی از ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮن ﮔﺎزی ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
۲ــ ﺷﺮط دﻣﺎی ﺛﺎﺑﺖ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺗﺎﺑﻊ دﻣﺎﺳﺖ.
ﺻﻔﺤﻪ  ۱۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
۳ــ اﺛﺒﺎت آن در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ
ٔ
۴ــ ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ :ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر دو ﺳﻴﺎل را ﺑﺮﺣﺴﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﻳﻊ دروﻧﺶ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ.
۵ــ ﺑﺎروﻣﺘﺮ :ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا را اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﻴﺮد.
۶ــ ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ در ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ،ﻣﻌﺎدل  ۷۶۰ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه اﺳﺖ.

٥٥

زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

ρHg h Hg
ρH2O

ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ:
= 10 / 336m

13 / 6 gr cm3 ×0 / 76m
1gr cm3

= PHg = PH2O ⇒ ρHg g h Hg = ρH2O g h H2O ⇒ h H2O

= ρH2O = 1gr cm3 ⇒ h H2O

ρHg = 13 / 6 gr cm3 ,

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻴﻮه  ۱۳/۶ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﮕﺎﻟﯽ آب اﺳﺖ ،ارﺗﻔﺎع آب ﻧﻴﺰ  ۱۳/۶ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻔﺎع ﺟﻴﻮه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎروﻣﺘﺮی از ﻧﻈﺮ اﻳﻤﻨﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز اﺳﺖ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارﺗﻔﺎع آب را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻳﮏ ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت:
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ
ٔ
=10 / 333 mH2O

0 / 3048 m

33 / 9 ft H2O

1 ft

760 mm Hg

760 mm Hg

راﺑﻄﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ و ارﺗﻔﺎع اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻫﺪف ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ٔ

۳ــ۳ــ ﻓﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ و ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻳﮏ ﺟﻤﻠﻪ؛ » ﻓﺸﺎر در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻳﮏ ﮔﺎز ﺳﺎﮐﻦ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﮔﺎز در آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﻳﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﮔﺎز ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،زﻳﺮا ﻣﻴﺰان ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎت ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

۳ــ۴ــ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺸﺎر
اﻧﻮاع واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺸﺎر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد:
اﻧﻮاع واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺸﺎر ،ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﺟﺪول ۱ﺑﻴﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
۱ــ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻠﯽ ﻓﺸﺎر ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﭘﺎﺳﮑﺎل( ،دﻳﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﭘﻮﻧﺪ ﻧﻴﺮو ﺑﺮ اﻳﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ )(Psi
۲ــ ﺑﺮاﺳﺎس ارﺗﻔﺎع ﻳﮏ ﻣﺎﻳﻊ ،۲ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه ،ﻓﻮت آب و ...
۳ــ در واﺣﺪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﺑﺎر.
ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺸﺎر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ روش ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم داد.۳
۱ــ ﺟﺪول )٣ــ (١در ﺻﻔﺤﻪ  ۱۶ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎر دارد ،ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻌﺎت را ﺑﺮﺣﺴﺐ ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻳﻊ ذﮐﺮ ﺷﻮد )ﻣﺜﻼ ً ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه(،
۲ــ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ در
ٔ
زﻳﺮا ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻴﺰ در اﻳﺠﺎد ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺻﻔﺤﻪ  ۱۶ﮐﺘﺎب ،در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ۲۰۰ Psiﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﺳﺖ.
۳ــ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل )۳ــ(۱
ٔ
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ﻣﺜﺎل۳ــ۱ــ ﻓﺸﺎر  ۲۰۰ Psiرا ﺑﻪ ﺑﺎر و ﻓﻮت آب و دﻳﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺣﻞ:
=13 / 79 bar

اﻟﻒ(

ب(

ج(

= 461 / 35 ft H2O

= 13 / 79 ×106 dyne cm2

۳ــ۵ــ ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ ۱و ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ

1 / 01325 bar

200 Psi

14 / 696 Psi

33 / 9 ft H2O

200 Psi

14 / 696 Psi

1 / 01325 ×106 dyne cm2

200 Psi

14 / 696 Psi

۲

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽﺷﻮد:
ــ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﻄﻠﻖ
ــ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ دو
راﺑﻄﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﻄﻠﻖ
ــ ٔ
درک ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﻄﻠﻖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﺘﺎب در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ .ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻴﺎن ﮔﺮدد .ﻓﺸﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ ،ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻧﺪازهﮔﻴﺮی
ﻣﯽﺷﻮد:
۲ــ ﻣﻄﻠﻖ
۱ــ ﻧﺴﺒﯽ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر دو ﺳﻴﺎل را ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ دو ﺳﻴﺎل ،ﺳﻴﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﺸﺎر
آن اﺳﺖ و ﺳﻴﺎل دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر آن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ.۳
ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ را اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ» ،ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻧﺴﺒﯽ« ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺎل در ﻳﮏ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ،ﻓﺸﺎر ﺻﻔﺮ ﻳﺎ ﺧﻼٔ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻣﺴﺘﻘﻼ ً ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ« ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را »ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻣﻄﻠﻖ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
۴
ﻧﺤﻮه اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﺸﺎر
ﺟﻬﺖ ٔ
اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ،ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ٔ
ﻣﻨﺰﻟﻪ راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻳﮏ ﻣﺜﺎل ٔ
ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻴﺎل ﺑﻴﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
) Relative Pressure (PRــ۱
) Absolute Pressure (PAــ۲
۳ــ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎروﻣﺘﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
۴ــ ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺎل را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺜﺎل :ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﮏ ﻣﺨﺰن را ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ.
ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ آﺷﻨﺎ ۱ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎن
ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻳﮑﺴﺎن
ﻃﻮریﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۳ــ ۳ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﻓﺸﺎر در دو
ٔ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻳﻊ در ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و در دو ﺷﺎﺧﻪ ،ﺳﻄﻮح ﻳﮑﺴﺎن دارد.
در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻳﮏ اﺧﺘﻼف
ﺳﻄﺢ ،ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر دو ﺳﺮ ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮای آن اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ،ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن
ﻣﺘﺼﻞ و
ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﺎز اﺳﺖ.۲ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد:
ٔ
ﺣﺎﻟﺖ اول :ﻣﺎﻳﻊ درون ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺟﻴﻮه اﺳﺖ( ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ۳ــ (۴اﻳﻦ اﺳﺖ:
PN۲ = PAir

۴
۳
۲
۱
۰
۱
۲
۳
۴

۴
۳
۲
۱
۰
۱
۲
۳
۴

ﻣﺎﻳﻊ

ﺷﮑﻞ ۳ــ۳

PAir
N2

ﺟﻴﻮه
ﺷﮑﻞ ٣ــ٤

ﺣﺎﻟﺖ دوم :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ۳ــ ۵ﺟﻴﻮه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
اﻳﻦ ﺻﻮرت:
PN۲ > PAir
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن دارای »ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ« اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار آن
ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ۳ﻣﯽﮔﺮدد:

PAir

PN۲ + ۴γN۲h - γHgΔh۱ = PAir ⇒ PN۲ - PAir = γHgΔh۱ - γ۱h
ﺟﻤﻠﻪ  γN۲hﻣﯽﺗﻮان ﺻﺮفﻧﻈﺮ
ﭼﻮن ﻣﻘﺪار ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ از ٔ
ﮐﺮد .ﭘﺲ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ در ﻣﯽآﻳﺪ:
)۳ــ  ۵ــ(۱
PN۲ - PAir = γHgΔh۱
۱ــ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎروﻣﺘﺮ و ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در درس »ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ« آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.
۲ــ ﭘﺲ ﺷﮑﻞ ۳ــ ۴ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ آن »ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺳﺮﺑﺎز« ﻧﻴﺰ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﮐﺘﺎب »ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ« ،ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﯽ ،آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد.
۳ــ اﻳﻦ ٔ

۴ــ  γﻧﻤﺎد وزن ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ) (ρgاﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس P = ρgh = γh :اﺳﺖ.
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N2

h
∆h1

ﺟﻴﻮه
ﺷﮑﻞ  ٣ــ ٥

راﺑﻄﻪ ) ۵ــ  ۵ــ (۱اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر دو ﺳﺮ آن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒγHgΔh۱،
آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  ∆h1اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ٔ
راﺑﻄﻪ
ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر ﻧﻴﺘﺮوژن ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ؛ ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .از ٔ
)٣ــ  ۵ــ (١ﻓﺸﺎر ﻧﻴﺘﺮوژن را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد:
)۳ــ  ۵ــ(۲
PN۲ = PAir + γHgΔh۱
راﺑﻄﻪ )٣ــ  ۵ــ (٢را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ در آورد:
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ) (PN۲ﻧﻤﺎد ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻴﺘﺮوژن اﺳﺖٔ ،
)۳ــ۵ــ(۳

ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ +ﻓﺸﺎر ﻫﻮا = ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ
PA = PAir + PR

۱

ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ۳ــ ۶ﺟﻴﻮه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺰن ﻧﻴﺘﺮوژن ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
زﻳﺮا
PN۲ < PAir
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن دارای »ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﯽ «۲اﺳﺖ ،و ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ:
روش
ٔ
PN۲ = PAir - γHgh۲ ⇒ PA = PAir + PR
)۳ــ۵ــ(۴

PAir
N2
h1

h2

ﺟﻴﻮه
ﺷﮑﻞ  ۳ــ۶

ﺧﻼﺻﻪ:
ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﻮای
در اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ ﻳﮏﺳﻴﺎلٔ ،
ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺣﺬف ﻓﺸﺎر ﻫﻮا و اﻳﺠﺎد ﺧﻼ ٔ در آن ﺷﺎﺧﻪ ،ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ
ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻴﺎل را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی
ﮐﺮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ٣ــ ٧ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد:
در ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻣﻄﻠﻖ )ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ( ﻓﻘﻂ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،زﻳﺮا
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺎل از ﻓﺸﺎر ﺻﻔﺮ )ﺧﻼ ٔ ﮐﺎﻣﻞ (۳ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .در اﺛﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ
راﺑﻄﻪ )۳ــ  ۵ــ  (۵ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ:
روش ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن از ٔ
)٣ــ  ٥ــ (٥

PN۲ = γHgΔh٢

راﺑﻄﻪ )۳ــ  ۵ــ:(۳
در ٔ

N2

ﺧﻸ
h
∆h2

ﺟﻴﻮه
ﺷﮑﻞ  ۳ــ۷

) Absolute pressure (PAـ
) Relative Pressure (PRـ

۲ــ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن »ﻓﺸﺎر زﻳﺮ َﺟﻮ ﻳﺎ ﺧﻼٔ« دارد.
۳ــ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﻼٔ ﮐﺎﻣﻞ روی ﺟﻴﻮه اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ،زﻳﺮا در آن ﻓﻀﺎ ﺑﺨﺎرات ﺟﻴﻮه وﺟﻮد دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر ﮐﻢ ﺟﻴﻮه ،ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ،ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ.
اﺳﺖ و ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻴﻮه ﺑﻪ ٔ

٥٩

ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻴﺎل اﺳﺖ و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ:
از
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺷﮑﻞ  ۳ــ ۵و ۳ــٔ ۷
ٔ

Δh۲ > Δh۱
دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺟﻴﻮه) ،ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ در ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺸﻬﻮد
اﺳﺖ( ﻣﯽﺷﻮد.۱
ﺧﻼﺻﻪ:
ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺧﻼ ٔ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،ﺑﺮای ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ
در اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﻳﮏ ﺳﻴﺎلٔ ،
راﺑﻄﻪ )۳ــ  ۵ــ (۳ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ،ﻣﺜﺎلﻫﺎی)۳ــ (۲و )۳ــ (۳ﻧﻴﺰ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺴﺒﯽ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و ٔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺟﻠﺴﻪ آﻳﻨﺪه ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎن
از ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ را ﺑﺮای
ٔ
ﮐﻼﺳﯽ )ﮐﻮﺋﻴﺰ( آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺴﺘﻨﯽ )(۳

اﻧﻮاع ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞﻫﺎ
اﮐﺜﺮ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در داﻧﺴﺘﻨﯽ ) (۳ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،در ﮐﺘﺎب »ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ« ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺪرﻳﺲ ﮐﺘﺎب »ﻋﻤﻠﻴﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ« را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ًا
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
دﺳﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﺑﻪ دو ٔ
۱ــ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر را ﺑﺮﺣﺴﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﻳﻊ دروﻧﺸﺎن ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎروﻣﺘﺮ و اﻧﻮاع
ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  Uﺷﮑﻞ ،ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﯽ و ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ(.
ﻣﺎده اﻻﺳﺘﻴﮏ ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ
۲ــ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﻳﮏ ٔ
ﺑﻮردن.
ﺑﺎروﻣﺘﺮ:۲
ِ
ﺑﺎروﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮهای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎروﻣﺘﺮ ﺧﺸﮏ ،اﺧﺘﻼف
ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﺎ ﺑﺎروﻣﺘﺮ ﺧﺸﮏ ﻳﺎ
ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎﻟﯽ را اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻃﺮز ﮐﺎر ﺑﺎروﻣﺘﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺒﻴﻪ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﻮردن اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت
ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﻳﮏ ٔ
ﺧﻼ ﮐﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ درون ﻟﻮﻟﻪٔ ،
۳
ﺑﺎروﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮهای ،ﻋﺒﺎرت از ﻟﻮﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻃﺮف آن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ٣ــ . (٩اﺑﺘﺪا ﻟﻮﻟﻪ را از ﺟﻴﻮه
ﭘﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ آن را واروﻧﻪ درون ﻳﮏ ﻇﺮف ﺟﻴﻮه ﻏﻮﻃﻪور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ  ٣ــ  (٨و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،در ﻗﺴﻤﺖ
»ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮن ﺳﻴﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮهای« ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
۱ــ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ،در آزﻣﺎﻳﺶ
ٔ
 Barometerــ۲
۳ــ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺟﻴﻮه ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﻮد.
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دﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در
ﺑﺎﻻی ﻟﻮﻟﻪ ﺧﻼ ٔ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻴﻮه در ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽآﻳﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﺟﻴﻮه در ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺸﺎن
ٔ
آن ﻣﺤﻴﻂ ) (Rاﺳﺖ.
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ،ﻣﻘﺪار  Rﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۷۶ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻓﺸﺎر ﺑﺎروﻣﺘﺮی،
در ﺳﻄﺢ درﻳﺎﻫﺎی آزاد در دﻣﺎی ﺻﻔﺮ
ٔ
ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻣﻘﺪار  Rاز
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻳﮏ ﺑﺎروﻣﺘﺮ را در ٔ
داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ٔ
اﮔﺮ ﺑﺎروﻣﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮی را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﮐﺮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﮑﻞ ۳ــ.(۱۰
ﺧﻸ

PAir

R

Hg

ﺷﮑﻞ ٣ــ  ٨ــ ﺗﻬﻴﮥ ﺑﺎروﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮهای

ﺷﮑﻞ ٣ــ٩ــ ﺑﺎروﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮهای

ﺷﮑﻞ ٣ــ١٠

ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ :۱ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ،
ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻴﺸﻪای ﺑﻪ ﻃﻮر
ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ٔ
ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﻳﮏ ﻣﺨﺰن ﻳﺎ در
h
ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﮏ ﻣﺎﻳﻊ ۲ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد
h
ﻫﻤﺎن ﻃﻮریﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﮑﻞﻫﺎی
۳ــ۱۱ــ اﻟﻒ و ۳ــ۱۱ــ ب ﻣﺸﺎﻫﺪه
A
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرش،
)ب(
ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ ﺻﻌﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ
در ٔ
)اﻟﻒ(
ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .آنﮔﺎه ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﮑﻞ ٣ــ١١ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺼﺐ ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ
ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻓﺸﺎر در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ٔ
ﻣﻌﺮف ﻓﺸﺎر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻃﻮل ﺳﺘﻮن ﻣﺎﻳﻊ داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﻳﺎ
ﻗﺎﺋﻢ آن ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ درون ﻟﻮﻟﻪ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ّ
ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻊ ،آب و  h = ۱۲cmﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﺸﺎر  ۱۲cm H۲Oاﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.
 Piezometerــ۱
۲ــ ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﮑﻪ ﺳﺮ آن ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﺎز اﺳﺖ.

٦١

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد ،زﻳﺮا در آن ﺻﻮرت ﻫﻮا از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﺸﺎرﻫﺎی زﻳﺎد ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻔﺎده از
ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻳﮏ ٔ
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
۱
ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻮردن اﺳﺖ.
ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﻮردن  :ﻳﮑﯽ از راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ ﺳﻴﺎﻻتٔ ،
ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺎزک ۲ﻓﻠﺰی ﺧﻤﻴﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  Cﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻴﻀﯽ اﺳﺖ .اﻧﺘﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و
اﻳﻦ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ دارای ﻳﮏ ٔ
ﻟﻮﻟﻪ
ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﺘﺪای آن ﺑﻪ ﺳﻴﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻴﺎل ورودی ﺑﻪ ٔ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرش ،ﺧﻤﻴﺪﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ )زﻳﺮا ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻮﻟﻪ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻀﯽ ﺑﻪ داﻳﺮه ﻣﻴﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ( و
ﻋﻘﺮﺑﻪ را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ .در ﺷﮑﻞﻫﺎی ٣ــ ۱۲و ٣ــ ۱۳ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺧﻠﯽ و ﻧﻤﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﻮردن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

ﺷﮑﻞ ٣ــ١٢ــ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﻮردن

ﺷﮑﻞ ٣ــ١٣ــ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﻮردن

ﺷﮑﻞ ٣ــ ١٤ﻳﮏ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﻮردن دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:

ﺷﮑﻞ ٣ــ١٤ــ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﻮردن دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ
 Bourdon tube gaugeــ۱
ﻣﺎده اﻻﺳﺘﻴﮏ ،ﻣﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ
ﻣﺎده اﻻﺳﺘﻴﮏ )ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع( ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ٔ
۲ــ در ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﻮردن ،از ﻳﮏ ﻓﻠﺰ ﻧﺮم ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ٔ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻓﺸﺎر ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اوﻟﻴﻪاش ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

٦٢

در ﻳﮏ ﻃﺮح ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ،ﻓﺸﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﭘﻤﭗ دﺳﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺪازهﮔﻴﺮی
ﻧﻤﻮد )ﺷﮑﻞ ٣ــ.(١٥
ﻓﺸﺎر ﻫﻮای ﻣﺤﻴﻂ

ﻓﺸﺎر ﻫﻮای ﻣﺤﻴﻂ

ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  Uﺷﮑﻞ
ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﻮردن

ﭘﻤﭗ دﺳﺘﯽ

ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ
ﺷﮑﻞ ٣ــ ١٥

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
راﺑﻄﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮن ﺳﻴﺎل ) ،(P = ρghواﺣﺪ ﻓﺸﺎر را در ﺳﻴﺴﺘﻢ  CGSﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ و ﺛﺎﺑﺖ
۱ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ٔ
ﮐﻨﻴﺪ ﻣﻌﺎدل  dyne cm2اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ ﻣﺬﮐﻮر ،واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻤﻴﺖﻫﺎی ﭼﮕﺎﻟﯽ و ﺷﺘﺎب ﺟﺎذﺑﻪ و ارﺗﻔﺎع در ﺳﻴﺴﺘﻢ  ،CGSﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺣﻞ :در
ٔ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
= g cm.s2

cm

g

cm
3

2

s

=

cm

واﺣﺪ ﻓﺸﺎر

ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ،ﺑﻪ دو روش ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻤﻞ ﮐﺮد:
اﻟﻒ(
ب(

cm
g.cm
dyne
= 2
=
2
cm s .cm
cm2
g
cm.s2

۲ــ ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮﻧﯽ از آب را در ﺳﻴﺴﺘﻢ  CGSﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ۱۰cmﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ.
ﺣﻞ :در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺬﮐﻮر:
ρ
= 1 g cm3
H2O

=

g.cm
2

2

s .cm

×
=

g
2

cm.s

dyne
2

cm

g = 980 cm s2 ,

P = ρgh = 1× 980×10 = 9800 dyne cm2

٦٣

۳ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۳ــ ،۱۶ﻓﺸﺎر ﻫﻮا را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ:
ﻫﻮا

ﺧﻸ

100 cm
N2

N2

25 cm

ﺟﻴﻮه
ﺷﮑﻞ ٣ــ١٦ــ اﻟﻒ

ﺟﻴﻮه
ﺷﮑﻞ ٣ــ١٦ــ ب

ﺣﻞ :ﺷﮑﻞ )اﻟﻒ( ﻳﮏ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ) (PAﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ و ﺷﮑﻞ
راﺑﻄﻪ )۳ــ  ۵ــ،(۳
)ب( ﻳﮏ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ) (PRرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ٔ
ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد:
⇒
PAir = PA - PR
PA = PAir + PR
PAir = ۱۰۰ - ۲۵ = ۷۵cm Hg
۴ــ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮی و ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮی در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﺎن ﻓﺸﺎر ﻫﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﺎ ﻫﻢ
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس
ﻧﺴﺒﺖ ﻋﮑﺲ دارﻧﺪ( و ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﺳﻄﺢ درﻳﺎﻫﺎی آزاد در دﻣﺎی ﺻﻔﺮ
ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﮏ اﺗﻤﺴﻔﺮ و دارای ﻣﻘﺪاری ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
 ۵ــ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ:
اﻟﻒ( ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ …………… را ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
ب( ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻴﻂ را …………… ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
ج( ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮی ﺑﺎ …………… ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
د( واﺣﺪ ﻓﺸﺎر در ﺳﻴﺴﺘﻢ  …………… ،SIو در  …………… ،CGSو در  …………… ،FPSاﺳﺖ.
ﻫـ( در ﻣﺎﻳﻌﺎت ،ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از …………… اﺳﺖ.
و( ﻓﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از …………… اﺳﺖ.
ز( واﺣﺪ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ و ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ در ﺳﻴﺴﺘﻢ  FPSﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ …………… و …………… اﺳﺖ.
ح( اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ و ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻴﻂ را …………… ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
ط( اﺑﺘﺪاﻳﯽﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ..............اﺳﺖ.
٦٤

ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ :
اﻟﻒ( ﺧﻼ ٔ ﮐﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻓﺸﺎر ﺻﻔﺮ
ج( ارﺗﻔﺎع
ﻫـ( وزن ذرات ﻣﺎﻳﻊ
ز(  Psiaو Psig
ط( ﺳﺘﻮن ﺳﻴﺎل ﻣﺎﻳﻊ

ب( ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ
د(  Paو  dyne cm2و Psi
و( ﺿﺮﺑﺎت ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﮔﺎز
ح( ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ

٦٥

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﻴﺎﻻﺕ
ﭼﮑﻴﺪۀ ﻓﺼﻞ
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم دﺑﯽ و اﻧﻮاع آن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﻻت ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ :ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن در ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از دوران ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺧﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺎﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ.
اﻫﺪاف ﻓﺼﻞ :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ،از ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ زﻳﺮ را آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ــ ﻣﻔﻬﻮم »اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﻻت«
ــ دﺑﯽ و اﻧﻮاع آن )دﺑﯽ ﺟﺮﻣﯽ و ﺣﺠﻤﯽ(
ــ واﺣﺪﻫﺎی دﺑﯽ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺑﯽ ﺟﺮﻣﯽ و ﺣﺠﻤﯽ
راﺑﻄﻪ رﻳﺎﺿﯽ ﺟﻬﺖ
ٔ
ــ ٔ
ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪه در اﻧﺘﺨﺎب روشﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﻻت
ــ روشﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﻻت
ــ ﺷﺮح دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﻻت

ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

٦٦

ﻫﻔﺘﻪ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

ﺻﻔﺤﻪ

۸

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﺑﯽ ،دﺑﯽ ﺟﺮﻣﯽ ،دﺑﯽ ﺣﺠﻤﯽ و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،رواﺑﻂ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺑﯽﻫﺎ و روشﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﻻت
ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺟﻬﺖ
ٔ

 ۲۰ــ  ۲۱و ۲۴

۹

ﺷﺮح اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﻻت

 ۲۱ــ ۲۴

ﻫﻔﺘﺔ ﻫﺸﺘﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻫﻔﺘﮥ ﻫﺸﺘﻢ

دﻗﻴﻘﻪ

۱

آﻣﺎده ﮐﺮدن ﮐﻼس )اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ،ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب(

۵

۲

رﻓﻊ اﺷﮑﺎل

۱۰

۳

ﺣﻞ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ

۳۰

۴

ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

۱۰

۵

ﺗﺪرﻳﺲ

۷۰

۶

اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻴﺎن ﺗﺪرﻳﺲ )دو ﻧﻮﺑﺖ(

۱۰

ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ )۳ــ۱ــ (۱و )۳ــ۲ــ (۱ﻣﻌﺎدل واﺣﺪ ﻧﻴﻮﺗﻦ را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ.
ﺣﻞ :راﺑﻄﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
= Pa

)٣ــ١ــ(١

= Pa

)٣ــ٢ــ(١

N
m2
kg
m.s2

= واﺣﺪ ﻓﺸﺎر
=

واﺣﺪ ﻓﺸﺎر

راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ ﭘﺲ ﻃﺮف ﭼﭗ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:
ﭼﻮن ﻃﺮف راﺳﺖ دو ٔ

kg
m.s2

از اﻳﻦ ﺗﺴﺎوی ) Nﻣﻌﺎدل ﻧﻴﻮﺗﻦ( ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ:
m
s2

⇒ N = kg.

=

kg.m2
2

m.s

N
2

m

=N

۲ــ ﻓﺸﺎر ۱۰۰۰in Hgرا ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ  ۱۶ﮐﺘﺎب و روش ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ از ﻣﻮرد )اﻟﻒ( ﺗﺎ )و( ﺣﻞ
ﺣﻞ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺸﺎر در
ٔ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ:
) Psiaاﻟﻒ
= 491 / 16 Psia

14 / 696 Psia
29 / 921 in Hg

1000 in Hg

= 1000in Hg

٦٧

) KPaب
= 3386 / 4 KPa

1KPa

101325 Pa

103 Pa

29 / 921 in Hg

1000 in Hg

= 1000in Hg

) atmج
1 atm

= 33 / 42 atm

1000 in Hg

29 / 921 in Hg

= 1000in Hg

) f t H۲Oد
=1132 / 98 ft H2O

33 / 9 ft H2O

1000 in Hg

29 / 921 in Hg

= 1000in Hg

) cm Hgﻫـ
ﺻﻔﺤﻪ ) (۶ﮐﺘﺎب درﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؛
ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﺪول ﻃﻮل در
ٔ
= 2540 / 01cm Hg

100cm

1m

1m

39 / 37 in

1000 in Hg

= 1000in Hg

ﺻﻔﺤﻪ ) (۱۶ﮐﺘﺎب درﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؛
ﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﺪول ﻓﺸﺎر در
ٔ
= 2540 / 02 cm Hg

1cm

760 mm Hg

10 mm

29 / 921 in Hg

1000 in Hg

= 1000in Hg

) barو
= 33 / 86 bar

1 / 01325 bar

1000 in Hg

29 / 921 in Hg

= 1000in Hg

P

۳ــ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﻣﻘﺪار آن  ۲۰۰ KPaﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺮای ﮔﺎز ﻣﺬﮐﻮر در واﺣﺪ  Psiaﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ.
ﺣﻞ :ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺷﺪه ،ﻓﺸﺎرﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ:
PR = ٢٠٠kPa
٦٨

ﭼﻮن ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،آن را ﻳﮏ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﻣﻌﺎدل آن ،از ﺟﺪول
ﺻﻔﺤﻪ ) (۱۶ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ:
)۳ــ(۱
ٔ
Pair = ۱۴/۶۹۶Psia
PA = Pair + PR
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ،اﺑﺘﺪا ﻓﺸﺎرﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ Psigﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ:
= 29 / 01 Psig

14 / 696Psig

103 Pa

101325 Pa

1 KPa

200 KPa

= PR

PA = 14 / 696 Psig + 29 / 01Psig = 43 / 706Psig

۴ــ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﻳﮏ ﺑﺮج  ۳۲ in Hgاﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ،ﻓﺸﺎر  ۳/۷ in Hgرا ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮی
ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮﺣﺴﺐ KPa،atm، mmHgﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ.
ﺣﻞ:

⇒
PAir = PA - PR
PA = PAir + PR
PAir = ۳۲ in Hg - ۳/۷ in Hg = ۲۸/۳ in Hg

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول )٣ــ (١ﮐﺘﺎب درﺳﯽ؛
۱atm = ۷۶۰ mmHg = ۲۹/۹۲۱ inHg = ۱۰۱۳۲۵ Pa

= 718 / 83 mm Hg

=0 / 946 atm

= 95 / 84 KPa

760 mm Hg

28 / 3 in Hg

29 / 921 in Hg
1 atm

28 / 3 in Hg

29 / 921 in Hg

1 KPa

101325 Pa

103 Pa

29 / 921 in Hg

28 / 3 in Hg

= PAir

= PAir

= PAir

ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﻮن ﻓﺼﻞ )(۳
۱ــ ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﻳﮏ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ  0 / 8 g cm3و ارﺗﻔﺎع  ۱mو ﺷﺘﺎب  1000cm s2ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﮑﺎل
اﺳﺖ؟ )(۲/۲۵
۲ــ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ:
اﻟﻒ( ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪﻋﻠﺖ …………… ﻧﺎﺷﯽ از وزن ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ(۰/۲۵) .
ب( ارﺗﻔﺎع ﺟﻴﻮه در ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻣﻄﻠﻖ …………… از ارﺗﻔﺎع ﺟﻴﻮه در ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ(۰/۲۵) .
٦٩

Pair

۳ــ دﺳﺘﮕﺎه زﻳﺮ ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﻘﺪار  hرا ﺑﺎ ﻳﮏ
راﺑﻄﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ(۰/۷۵) .

h
N2

Hg

۴ــ اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺎزی  ۳۰/۷ Psiaﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ۱۴/۷ Psiaﺑﺎﺷﺪ ﻓﺸﺎرﻧﺴﺒﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ(۱) .
 ۵ــ ﻃﺒﻖ ﻗﺮار داد ،ﻓﺸﺎر َﺟﻮ در ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮوﻳﻢ ،ﻓﺸﺎر َﺟﻮ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ )(۰/۵
)ﺟﻤﻌ ًﺎ  ۵ﻧﻤﺮه(

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن
ﻫﻤﻪ ﮐﻤﻴﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮﻧﺪ:
۱ــ ﭘﺎﺳﮑﺎل واﺣﺪ ﻓﺸﺎر در ﺳﻴﺴﺘﻢ  SIاﺳﺖ .ﭘﺲ ٔ
kg
) m3 (0/25

) = 800(0/25

(100)3 cm3

1 Kg
3

) 10 gr (0/25

) (0/ 5

= 10(0/25 ) m s2

)(= Pa

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ )(۰/۲۵
۲ــ اﻟﻒ(
ٔ
۳ــ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻧﺴﺒﯽ)(۰/۲۵

kg
m.s2

3

0 / 8 gr
3

3

1 m

1m

×1m = 8000
) (0/25

cm

1000 cm
2

100 cm

s

10m
2

s

×

kg
3

m

) (0/25

ب( ﺑﻴﺸﺘﺮ )(۰/۲۵
اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن )(۰/۲۵
)ρHggh = PN۲ - Pair (۰/۲۵

⇒
)PR = PA - PAir (۰/۲۵
PA = PAir + PR
)PR = ۳۰/۷ Psia - ۱۴/۷ Psia (۰/۲۵) = ۱۶ - Psia (۰/۲۵

٧٠

ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد )(۰/۲۵

=g

P = ρgh = 800

۴ــ

۵ــ اﺗﻤﺴﻔﺮ )(۰/۲۵
۶ــ ﻳﮏ اﺗﻤﺴﻔﺮ )(۰/۲۵

=ρ

۴ــ۱ــ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﺑﯽ

۱

راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺑﺘﺪا ﻫﺪف از »اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﻻت« و اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت آن ﻣﺨﺘﺼﺮ ًا ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮد .ﻣﺜﺎل زﻳﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ:
A
ﺳﻴﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ) (ρاز ﻳﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ) ،(Dﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ) (Vﻣﯽﮔﺬرد.
V
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ در واﺣﺪ زﻣﺎن ،ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از اﻳﻦ ﺳﻴﺎل از ﻣﻘﻄﻊ ) (Aﺟﺎﺑﻪﺟﺎ
D
ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺷﮑﻞ ٤ــ١

ﮐﻤﻴﺖ ﻣﺬﮐﻮر ،دﺑﯽ ﻳﺎ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل ﻧﺎم دارد و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻘﺪار ﺳﻴﺎل را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﺮم ﻳﺎ ﺣﺠﻢ آن ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﮐﺮد .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،دﺑﯽ ﺟﺮﻣﯽ ۲و دﺑﯽ ﺣﺠﻤﯽ ۳ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﺷﻮد.

٤ــ٢ــ دﺑﯽ ﺣﺠﻤﯽ )(Q
ﺗﻌﺮﻳﻒ دﺑﯽ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﻳﮕﺮ:
راﺑﻄﻪ )٤ــ ٢ــ (١ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
»ﺣﺠﻢ ﺳﻴﺎل ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه در واﺣﺪ زﻣﺎن«  ،ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،ﺑﺎ ٔ
)۴ــ۲ــ(۱
V
t

=Q

۴ــ٣ــ دﺑﯽ ﺟﺮﻣﯽ )(m٠
ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،دﺑﯽ ﺟﺮﻣﯽ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﺷﻮد:
»ﺟﺮم ﺳﻴﺎل ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه در واﺣﺪ زﻣﺎن«
)۴ــ۳ــ(۱

m
t

= mD

ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان در ﺧﺼﻮص »اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت اﻧﺪازهﮔﻴﺮی دﺑﯽ ﺳﻴﺎﻻت« در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﺻﻨﻌﺖ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن
اراﺋﻪ داد.۴

 flow rateــ۱
 Volumetric flow rateــ۲
 Mass flow rateــ۳
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎب ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ،وﺟﻮد دارد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺨﺶ
ٔ
۴ــ ٔ

٧١

داﻧﺴﺘﻨﯽ )(۱

۱

اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﻻت:
دﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ وﻓﻮر اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﯽﺷﻮد:
ــ دﺑﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﮐﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﻴﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
ــ ﻳﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﻳﯽ ﻳﮏ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ،ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯽ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﮐﻴﻔﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺴﻴﺎری از واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ در ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﯽ ،در ﮔﺮو اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺻﺤﻴﺢ دﺑﯽ ﺳﻴﺎﻻﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن واﮐﻨﺶ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در واﮐﻨﺶ اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ در ﮐﻮرهﻫﺎ ﻳﺎ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎ ،ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮی در ﻣﻴﺰان دﺑﯽ اﮐﺴﻴﮋن ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮﺧﺖ ﻧﺎﻗﺺ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻣﻨﻮاﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﺎزده ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ــ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی دﺑﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان آب ﻳﺎ ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد
داﻧﺴﺖ .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﺮوش ﺑﻨﺰﻳﻦ،
ٔ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﮏ ﺧﻄﺎی ﮐﻮﭼﮏ در اﻧﺪازهﮔﻴﺮی دﺑﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺣﻴﻄﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽﺗﻮان از اﻧﺪازهﮔﻴﺮی
ــ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی دﺑﯽ در
ٔ
ﻣﻴﺰان ﺳﺮم ورودی ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎ اﮐﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد.

۴ــ۴ــ واﺣﺪﻫﺎی دﺑﯽ ﺣﺠﻤﯽ و ﺟﺮﻣﯽ
واﺣﺪﻫﺎی دﺑﯽ ﺣﺠﻤﯽ و ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺮاﺳﺎس رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،۲ﻳﻌﻨﯽ:
واﺣﺪ ﺟﺮم
واﺣﺪ زﻣﺎن

=

واﺣﺪ ﺣﺠﻢ
واﺣﺪ زﻣﺎن

واﺣﺪ دﺑﯽ ﺟﺮم

=

واﺣﺪ دﺑﯽ ﺣﺠﻤﯽ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺣﺎل از ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،واﺣﺪﻫﺎی اﻳﻦ دو ﮐﻤﻴﺖ را در ﺳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ،در ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪول
)۴ــ (۱ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
ﺟﺪول ٤ــ١
FPS

CGS

SI

ﮐﻤﻴﺖ

ft 3 s

cm 3 s

m3 s

دﺑﯽ ﺣﺠﻤﯽ

lbm s

gr s

kg s

دﺑﯽ ﺟﺮﻣﯽ

ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺑﻬﺪﻳﻦ اﺳﺖ.
۱ــ داﻧﺴﺘﻨﯽ ) (۱ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب »وﺳﺎﻳﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﮐﻨﺘﺮل در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ،ﻣﺘﺎﻟﻮرژی و ﻣﻌﺪﻧﯽ« اﺛﺮ و.ر.راداﮐﺮﻳﺸﻨﺎن
ٔ
۲ــ در ﻓﺼﻞ اول ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ؛ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻤﻴﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﻴﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و رواﺑﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

٧٢

داﻧﺴﺘﻨﯽ )(۲

اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺑﯽ ﺣﺠﻤﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻴﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی
دﺑﯽ ﻧﻔﺖ و آب ﺷﻮر اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از ﭼﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ از واﺣﺪ؛
BPD : Barrel Per Day
ﺑﺸﮑﻪ در روز
و ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی دﺑﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﯽ از واﺣﺪ؛
MMSCFPD : Million Standard Cubic Feet Per Day
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻓﻮت ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در روز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻳﮑﯽدﻳﮕﺮ از واﺣﺪﻫﺎی راﻳﺞ دﺑﯽ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻳﻌﺎت ،ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ )  ( L hrاﺳﺖ.
راﺑﻄﮥ دﺑﯽ ﺣﺠﻤﯽ و ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ :اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺑﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﻳﻦ راﺑﻄﻪ،
۱
راﺑﻄﻪ )٤ــ٤ــ (١ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد:
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ،از ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺳﻴﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ٔ
)۴ــ۴ــ(۱
m° = ρQ
داﻧﺴﺘﻨﯽ )(۳

روﺷﯽ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ راﺑﻄﮥ دﺑﯽ ﺣﺠﻤﯽ و ﺟﺮﻣﯽ ﻳﮏ ﺳﻴﺎل:
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺑﯽ
از ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﻦ روش ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﻞ دﻳﮕﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺎل ،۲ﺟﻬﺖ
ٔ
ﺣﺠﻤﯽ و ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ.
در اﻳﻦ روش اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ،ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺒﻮری و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺳﻴﺎل ﺑﺮ دﺑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
راﺑﻄﻪ )۴ــ۴ــ (۲ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ:
ﺑﺎ ﺟﺮم ﺳﻴﺎل ﻋﺒﻮری از ﻟﻮﻟﻪ در واﺣﺪ زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﺑﯽ ﺟﺮﻣﯽ از ٔ
m° = ρVA

)۴ــ۴ــ(۲
ﺑﺮای دﺑﯽ ﺣﺠﻤﯽ ﻧﻴﺰ ،ﻣﯽﺗﻮان راﺑﻄﻪای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آورد ،ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ:
راﺑﻄﻪ )۴ــ۴ــ (۲در ﺳﻴﺴﺘﻢ  ،SIﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
واﺣﺪ دﺑﯽ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ٔ
)۴ــ۴ــ(۳

m
kg
= × m2
s
s

×

kg
3

m

=

واﺣﺪ m°

راﺑﻄﻪ )۴ــ۴ــ ،(۳ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف واﺣﺪ ﭼﮕﺎﻟﯽ ،واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺎن دﺑﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ٔ
3
ﺣﺠﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ )  ( mو اﻳﻦ واﺣﺪ از ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ،
s
ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ:
Q = VA
)۴ــ۴ــ(۴
راﺑﻄﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ:
راﺑﻄﻪ )۴ــ۴ــ (۴در )۴ــ۴ــٔ (۲
ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﺮدن ٔ
m° = ρQ
۱ــ ﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮان از روﺷﯽ دﻳﮕﺮ ،ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در داﻧﺴﺘﻨﯽ ) (۳ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲ــ ﺑﺨﺶ )٤ــ (٦در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺎل ،دﺑﯽ آن اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
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۴ــ۵ــ روشﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﻻت
ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﺎن روشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﻻت ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب
آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻳﺪ .در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻨﻨﺪه روش ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﮐﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ٔ
ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ،ﻓﺸﺎر ،ﭼﮕﺎﻟﯽ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ،دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ،ﻣﻴﺰان اﻓﺖ ﻓﺸﺎر داﺋﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺑﺮای ﺳﻴﺎل،
ﻧﻮع ﺳﻴﺎل ،دﻣﺎ ،ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر ﻳﺎ ٔ
ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل ،وﻳﺴﮑﻮزﻳﺘﻪ ،ﻣﻴﺰان ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎل... ،
در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮی را در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻗﺮار داد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻳﻨﮑﻪ ﻓﺸﺎر
ﺑﺨﺎر ﺳﻴﺎل ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻴﺰان ﻓﺮارﻳﺖ( روش اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی دﺑﯽ آن ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺳﻪ روش اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﻻت ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ٔ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺑﯽ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد:
ٔ
۱ــ روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  روش ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪای
روش اﻧﺴﺪاد ﺟﺮﻳﺎن
۲ــ روش ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 

روش اﺛﺮات ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻴﺎل

در ﻣﻮرد اﻳﻦ دو روش ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ًا ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد:
در روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮی دﺑﯽ ﺳﻴﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺮﻳﻒ ۱دﺑﯽ ﺣﺠﻤﯽ و ﺟﺮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در روش ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،
راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ دﺑﯽ از ﻃﺮﻳﻖ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮی دﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﻴﺘﯽ ﭼﻮن ﻓﺸﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ دﺑﯽ ٔ
رواﺑﻂ رﻳﺎﺿﯽ ۲ﻣﻴﺎن ﻓﺸﺎر و دﺑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
از ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺆاﻻت ) ۱و  ۲و  ۳و  (۶ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ ﻓﺼﻞ را ﺑﺮای
ﺟﻠﺴﻪ آﻳﻨﺪه ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎً
ٔ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﺮ:
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ۳از ﮐﺎرﺑﺮد دﺑﯽ:
۱ــ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ۲۰ﻟﻴﺘﺮ در  ۲۵ﺛﺎﻧﻴﻪ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﺑﯽ آب ورودی را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ.
۲ــ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ۳۰ﻟﻴﺘﺮی ﺑﺎ دﺑﯽ  2 Lit sﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎن ﭘﺮ ﺷﺪن ﻣﺨﺰن را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ.
۳ــ ﻣﺨﺰﻧﯽ در ﻣﺪت  ۱۵ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ دﺑﯽ  0 / 5 Lit sﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی )ﮐﺎرﺑﺮد دﺑﯽ(؛ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮ ﺟﻮﻳﺎن
۱ــ

?=Q

V = ۲۰Lit , t = ۲۵s

۱ــ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺑﺨﺶﻫﺎی )۴ــ (۲و )۴ــ (۳ﮐﺘﺎب ﻋﻤﻠﻴﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ
»راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻧﻮﻟﯽ« ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ.
۲ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ رواﺑﻂ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از
ٔ
۳ــ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
راﺑﻄﻪ  Q = Vﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ٔ t
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Q=

V
20
⇒ Q=
= 0 / 8 Lit s
t
25

V = ۳۰Lit , Q = ۲Lit /s
Q=

V
t

t = 15 s

Q=

٧٥

V
t

⇒

t=

t=?

ــ۲

V 30
=
= 15 s
Q 2

Q = 0 / 5 Lit s

V=?

⇒ V = Q.t = 0 / 5 ×15 = 7 / 5 Lit

ــ۳

