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فصل( )4حرکت
همه چیز در جهان پیرامون ما در حرکت است .حتی زمین که ساکن به نظر می رسد ،نیز در حرکت است.
راه شناخت جهان فیزیکی پیرامون چیست؟ شناخت حرکت
چند مورد از حرکات اطراف ما که توسط دانشمندان کشف شده اند عبارتنداز:

مسافت چیست؟
 )1به مجموع طو لهایی که برای رفتن از)مبدأ (تا (مقصـد یممـو م مـی شـو
مسافت می گویمم.
 )2کل مسمر طی شدم بمن شروع تا یایان حرکت را مسافت یممو م شدم می
نامند.
پاره خط چیست؟ کوتام ترین فاصله یا مسمر بمن و نقطه ،خط راسـتی اسـت
که آن و نقطه را به یکدیگروصل می کند.
بردارچیست؟ یارم خطهای جهت ار را بر ار می گویند.
جابه جایی چیست؟ به فاصله مستقمم ممان نقطه شروع تا یایـان حرکـت ،بـر ار جابـه
جایی گفته می شو .
تندی متوسط چیست؟ گالمله انشمند سرشناس ایتالمایی نز یک به  500سـا یـم
به بررسی و مطالعه چگونگی حرکت اجسام به کمک آزمای

یر اخت .مر م تا یـم

از گالمله ،حرکت اجسام را به صورت «کند  ،تند» توصمف می کر ند.
تندی متوسط یک متحرک به صورت زیر تعریف می شود.
نکته:
 )1اگر مسافت برحسب مترو زمان برحسب ثانمـه انـدازم گمـری شـوند ،ر ایـن
صورت یکای تندی متوسط متر بر ثانمه  m/sخواهد شد.
 )2جابجایی و مسافت هر و از جنس طو هستند و یکای اندازم گمری آنها متر می باشد.
مثال :وچرخه سواری مسافت  840متر را ر مدت زمان  60ثانمه می یمماید.تندی متوسط وچرخـه سـوار چنـد
متر بر ثانمه است؟
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تندی لحظه ای چیست؟ به تندی خو رو یا هرمتحرک ر هر لحظه ،تندی لحظه ای گفته می شو .
نکته :اگر تندی اتومبملی ر مسمر حرکت تغممر نکند نوع حرکت مستقمم الخط یکنواخت (ثابت می باشد .ر این حالت تندی متوسـط و
لحظه ای باهم برابر خواهد بو .
حرکت یکنواخت روی خط راست چیست؟
شکل زیر خو رویی را نشان می هد که ر امتدا مسمری مستقمم از نقطه  Aبه نقطه  Bرفته است.اگر ر طو مسمر  Aتا  Bتنـدی
خو رو تغممری نکر م باشد،تندی متوسط و تندی لحظه ای خو رو باهم برابرند .ر این صورت می گـویمم خـو رو بـه طـور یکنواخـت
روی مسسمر مستقمم حرکت کر م است.این نوع حرکت را ،حرکت یکنواخت روی خط راست می نامند.

تفاوت سرعت لحظه ای و تندی لحظه ای در چیست؟
 )1سرعت نشان هندم ی و مور است.
 )aتندی جسم(مقدار عد ی
 )bجهت حرکت جسم
 )2تندی نشان هندم یک مور است.
 )aمقدار عد ی
مثال :وقتی می گویمم خو رویی با تندی  40 km/hر حرکت است ،تندی آن را بمان کر م ایم.
اگر بگویمم خو رویی با تندی  40 km/hبه طرف شما

ر حرکت است ،سرعت آن را مشخص کر م ایم.

سرعت متوسط چیست؟
سرعت متوسط را به صورت زیر تعریف می کنیم:
نکته :اگر جابه جایی برحسب متر و زمان برحسب ثانمه باشد ،سرعت متوسط برحسب متر
برثانمه بمان می شو .
مثال :شکل زیر قایق تندرویی را نشان ممدهد که ر امتدا مسمری مستقمم ر حرکت است و یس از  8ثانمه حـدو  113متـر جابـه
جا می شو سرعت متوسط قایق برحسب متر بر ثانمه و همچنمن کملومتر بر ساعت چقدر است؟
نکته :ر مثا فوق چون قایق ر امتداد خط راست حرکت می کند ،مسافت طی شدم و جابه جایی آن با هم برابرند.
ویژگی های حرکت عبارتنداز:
 )1تندی
 )2سرعت
 )3شتاب
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انواع حرکت در یک متحرک عبارتنداز:
 )1حرکت یکنواخت:
اگر سرعت متحرک ر کل مسمر ثابت و بدون تغممر باشد حرکت یکنواخت است.
 )2حرکت شتابدار:
اگر سرعت متحرک ر کل مسمر ثابت و بدون تغممر نباشد حرکت شتابدار است.
شتاب متوسط چیست؟
وقتی سرعت یک متحرک ر حا تغممر باشد ،می گویمم حرکت

ارای شتاب است.

شتاب متوسط متحرک به صورت زیر تعریف می شو .
واحدها :یکای شتاب از تقسمم یکای سرعت m/sبر یکای زمان sبه ست می آید که متر بر مربع ثانمه  m/s2است.
نکته :وقتی یما م یا با وچرخه از خانه به مدرسه ممرویم ،ر طو مسمر بارها و بارها سرعت خو را تغممر ممدهمم .گاهی تند ،گاهی
کند و گاهی آرام حرکت ممکنمم  .ر برخی مواقع نمز ممکن است برای چند لحظه بـدون هـم حرکتـی بایسـتمم.به ایـن گونـه حرکتت
شتابدارلحظه ای می گویند.
انواع حرکت شتابدار عبارتنداز:
 )1حرکت شتابدار کند شونده :ر این حرکت سرعت متحرک ر حا کاه
 )2حرکت شتابدار تند شونده :ر این حرکت سرعت متحرک ر حا افزای

است.
است.

مثال:
رانندم ای ر یک مسمر مستقمم ،سرعت خو رویی را ر مدت  5ثانمه از 18 km/hبه 72 km/hرساندم اسـت) شـکل زیـر شـتاب
متوسط خو رو را برحسب متر بر مجذور ثانمه  m/s2حساب کنمد.
مثال:
2

شکل زیر هوایممایی را روی عرشه ی یک ناو هوایممابر نشان می هد که با شتاب  31 m/sبه حرکت ر می آید تـا یـس از مـدت
کوتاهی به سرعت برخاستن برسد.مدت زمانی را که طو می کشد تا سرعت هوایمما از صـفر بـه ( 62 m/sحـدو  223کملـومتر بـر
ساعت برسد ،حساب کنمد.

پایان فصل ()4
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