چرا کشتی در آب فري ومی ريد



آیا تاتحال فکز کزدُ ایذ کِ یک کشتی تشرگ چگًَِ هی تَاًذ تذٍى غزق شذى در رٍی
آب حزکت کٌذ؟



آیا هی داًیذ چزا یک کٌذُ درخت در سطح آب تِ حالت هعلك هی هاًذ ٍ ّزچِ آى را
تِ پاییي فشار دّین ٍ رّا کٌین ،تال فاصلِ تِ تاالی سطح آب هی گزدد؟



چزا اگز یک سٌگ در آب تیٌذاسین ،تالفاصلِ در آب فزٍ هی رٍد ٍ ّز چِ تالش کٌین
ًویتَاًین آى را در سطح آب ًگاُ دارین؟



دلیل پذیذُّای فَق ٍ ّشاراى پذیذُ دیگز هاًٌذ آًْا را کِ در سًذگی رٍسهزُ خَد
هشاّذُ هیکٌینً ،یزٍی ارشویذس یا ًیزٍی شٌاٍر شذى است.

تعریف شىاير شدن:
ّزگاُ جسوی را در داخل شارُای غَطِ ٍر کٌینً ،یزٍیی تزاتز تا ٍسى شارُ جاتجا هی شَد.
تَسط آى  ،تز آى ٍارد هی گزدد ،کِ ایي ًیزٍ را ًیزٍی ارشویذس ٍ یا ًیزٍی شٌاٍری هی
گَیٌذ .ایي تیاى در ٍالع ّواى اصل ارشویذس است کِ اس سهاى یًَاى تاستاى شٌاختِ شذُ
است.

آزمایش ساده :

یک تکِ سٌگ اًتخاب کٌیذ ٍ .آى را اس یک تزاسٍ آٍیشاى ًوَدُ ٍ جزم آى را یادداشت کٌیذ.
حال آى را در داخل یک ظزف آب فزٍ تثزیذ ٍ دٍتارُ جزم آى را اس رٍی تزاسٍ تخَاًیذ .اختالف
هیاى دٍ جزم تا جزم آب جاتجا شذُ تزاتز است .چَى چگالی آب تزاتز ّشار کیلَ گزم تز هتز
هزتع است ،تعذاد جزم تز حسة گزم تزاتز است تا حجن تز حسة ساًتی هتز هکعة  ،کِ تا
حجن سٌگ ًیش تزاتز است .تا تمسین جزم سٌگ تز حجن آى چگالی سٌگ تذست هی آیذ.

چرا یک قطعه آهه بر خالف کىده درخت در آب فري می ريد؟
ٍلتی کِ یک کٌذُ درخت در آب غَطِ ٍر است ،همذاری آب تزاتز تا آب ّن حجن خَدرا
جاتجا هی کٌذ .اها ٍسى آب اس ٍسى کٌذُ تیشتز است ٍ لذا ًیزٍی شٌاٍری اس ًیزٍی ٍسى تیشتز
است .ایي لضیِ فمط سهاًی صادق است کِ چگالی کٌذُ اس چگالی آب کوتز تاشذ .عوَها اگز
چگالی شارُ اس چگالی جسن تیشتز تاشذ ،جسن در شارُ شٌاٍر هی شَد .تٌاتزایي دلیل ایٌکِ
یک لطعِ آّي یا سٌگ تالفاصلِ در داخل آب فزٍ هیزٍد ،ایي است کِ چگالی ایي اجسام اس
چگالی آب تیشتز است.

علت غزق شذى یک کشتی تشرگ در دریا :
اگز در رٍی جذٍلّایی کِ در کتابّای هختلف ٍجَد دارد ،چگالی فَالد را پیذا کٌین.
هالحظِ هی کٌین کِ چگالی فَالد ّفت تزاتز چگالی آب استٍ ،لی تا ٍجَد ایي کشتی در آب
فزٍد ًویرٍد ٍ .در سطح آى تالی هی هاًذ .ایي تذاى دلیل است کِ کشتی عوذتا اس َّا تشکیل

شذُ است تا آب .تٌاتز ایي  ،اگز حجن َّای داخل کشتی را ًیش تِ حساب آٍرین ،چگالی
هتَسط کشتی خیلی کوتز اس چگالی آب هی گزدد .تٌاتزایي تا هالحظِ َّای داخل کشتی ،
چگالی هتَسط کشتی اس چگالی هتَسط آب کوتز خَاّذ تَد.

