
 انقباض و انبساط

 فلزات

 باضذ هی فلسی پیًَذ دارای ٍ ضذُ تطکیل ّن با هرتبط ّای اتن از ای دستِ از کِ فلسات

 

 یونی ترکیبات

 .باضٌذ هی یًَی ّای پیًَذ دارای ّای اتن از ای هجوَعِ یًَی ترکیبات

 

 انبساط

 ایي. کٌذ هی داللت آى بِ گرها سرایت اثر بر هادُ ضذى بسرگ بر کِ است فیسیک علن در اصطالحی اًبساط 

 .است اًقباض عول هعکَس عول

 

 انقباض

 آهذى پذیذ یعٌی آى، از گرها گرفتي اثر بر هادُ ضذى کَچک بر کِ است فیسیک علن در اصطالحی اًقباض

 .است اًبساط عول ایي هعکَس. کٌذ هی داللت سرها، پذیذُ

 

 انبساط و انقباض ساده قوانین

 چکیده

 .ضَیذ هی آضٌا اًبساط ٍ اًقباض سادُ قَاًیي با کَتاُ هقالِ ایي در

 

 اولیه توضیح 

 ًکٌیذ؟ رعایت را قاًًَی اگر افتذ هی اتفاقی چِ



 آضٌا قَاًیي ایي با  کِ است بْتر پس. ًِ چِ بطٌاسیذ را آًْا ضوا چِ کٌٌذ هی پیرٍی قَاًیٌی از فلسات

 .افتذ هی اتفاقی چِ کاری ّر ًتیجِ در بذاًین تا ضَین

 ٍ است آساى بسیار ٍ هْن بسیار هَضَع ایي. کٌین صحبت "اًبساط " ٍ "اًقباض " دربارُ اٍل است بْتر

 .ضَد هی جَضکاری ٌّگام فاجعِ برٍز هاًع آى، اصَل داًستي

 .کٌٌذ هی پیذا اًبساط عبارتی بِ یا ضًَذ هی بسرگ ضًَذ، هی گرم فلسات بقیِ ٍ چذى کِ ٌّگاهی      ·

 .باضٌذ ضذُ هحذٍد ای ٍسیلِ بِ ایٌکِ هگر یابٌذ هی اًبساط جْات ّوِ از ضذى گرم ٌّگام فلسات      ·

 .یابٌذ هی اًقباض دیگر عبارت بِ یا ضًَذ هی کَچک ضًَذ، هی سرد فلسات سایر ٍ چذى کِ ٌّگاهی      ·

 .باضٌذ ضذُ هحذٍد ای ٍسیلِ بِ ایٌکِ هگر است یکساى جْات ّوِ در ًیس اًقباض      ·

 :کٌیذ ًگاُ زیر ّای ضکل بِ بفْوین بْتر را هَضَع ایٌکِ برای

 .ضَد بسرگ جْات ّوِ در چذًی هکعب کِ ضَد هی باعث چذى، ضذى گرم ٌّگام در آزاد اًبساط

 .برگردد خَد قبلی ابعاد بِ چذًی هکعب کِ ضَد هی باعث ضذى سرد ٌّگام در آزاد اًقباض

 رخ هحذٍد اًبساط ضذى گرم ٌّگام باضذ، ضذُ هحذٍد ٍ گرفتِ قرار دیَارُ چٌذ یا دٍ بیي چذى کِ ٌّگاهی

 فقط کِ چرا کٌذ هی تغییر آى ابعاد ، دّین حرارت را آى ٍ دادُ قرار پرس بیي را چذًی هکعب اگر. دّذ هی

 .کٌذ پیذا اًبساط است آزاد کِ جْاتی در تَاًذ هی

 یکساى طَر بِ جْات ّوِ در هکعب کٌین، سرد را یافتِ ضکل تغییر هکعب هحذٍد، اًبساط از بعذ اگر

 یکساى دیگر آى ارتفاع ٍ عرض ٍ طَل کِ ضَین هی هتَجِ آى ٍجَُ گیری اًذازُ دٍبارُ با ٍ یابذ هی اًقباض

 .است دادُ تغییر ّویطِ برای را آى ابعاد پرس، درٍى هکعب کردى گرم یعٌی. ًیست

 دّین جَش را فلسات خَاّین هی کِ ٌّگاهی. پردازین هی هحذٍد اًقباض ّوراُ بِ هحذٍد اًبساط بِ حاال

 کِ چرا یابذ اًبساط یکساى جْات ّوِ در تَاًذ ًوی فلس فلس، کردى گرم ٌّگام. ضَد هی هْن هَضَع ایي

 کٌذ رضذ تَاًذ هی کِ جْتی تٌْا در کِ ضَد هی هجبَر ًتیجِ در. است ضذُ هحذٍد سردتری فلس تَسط

 .ضَد کلفت ٍ ضخین یعٌی

 فلس اکٌَى. کٌذ هی تغییر ّویطِ برای آى ابعاد ، باضذ هحذٍد فلس کِ دّذ رخ ضرایطی در اًبساط ٍقتی

 تر پیص کِ فلسی هکعب هاًٌذ. گردد برًوی خَد اٍلیِ ضکل بِ اًقباض، ٍ ضذى سرد با ٍ است ضخیوتر

 .کرد تغییر ابعادش کِ دیذین



 بِ فلس کِ است ایي در تفاٍت تٌْا. ضَد هی هٌقبض جْات ّوِ در ضَد، هی سرد دٍبارُ فلس کِ ٍقتی سپس

 هی تخلیِ ضذى ضکستِ با فطار ایي هعوَال ٍ ضَد هی ٍارد فطار آى بِ پس. است ضذُ بستِ خَد هحیط

 .ضَد


