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١٣٩٧ خرداد ١ شنبه سه

انرژی بهینه ی ذخیره ی .١

انتقال ماشین ی از را مشابه نکات م توان شد. گفته انرژی انتقال ماشین ی درباره ی 6.5.3 بخش در
درگ(پسروی نیروی بخاطر ناچار به ، سلول دنیای در اینچنین دستگاه هر گونه آموخت. نیز ساده تر انرژی

ی با وز ویس سیال ی در را دادن هل حال در توپ ی داد. خواهد دست از انرژی وزیته) ویس از ناش
نیروی هوک رابطه ی طبق .(۶٬١١ ل م کند(ش جم را فنر ی که م گیریم نظر در f خارج ثابت نیروی
به خارج نیروی با نیرو این وقت است. فنر ثابت k که م شود. داده f = kd کشسان نیروی با فنر شدن جم

م ایستد. باز حرکت از d = f
k در برسد، توپ تعادل

انجام کار fd = f2

k میزان به ما نکته این دانستن با بنابراین است. ثابت اعمال نیروی فرآیند، این حین در
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k یا ∫ d
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2 میزان به تنها داریم که فنری که م دهد نشان هوک معادله ی روی انتگرال اما داده ایم.

م کند. ذخیره خود در انرژی

(فنر) االستی عنصر ی و شده است پر وز ویس سیال ی با محفظه ی انرژی. ذخیره ی سیستم ی :١ ل ش
م کند. مخالفت درگ نیروی با آن حرکت که دارد قرار آن در مهره ی و

بخش d تا 0 از x ان م هر در بنابراین است. شده  صرف گرما تولید برای دادیم انجام ما که کاری باقیمانده ی
م کند. غلبه وز ویس اک اصط نیروی بر آن مابق و م کند جم را فنر f از

متوقف فنر که هنگام را آن از زیادی مقدار که ،چرا بازگردانیم را 1
2
f2

k شده، ذخیره انرژی همه ی نم توانیم ما
از کوچ تر که f1 مقدار ی به را خارج نیروی ناگهان طور به کنید فرض داده ایم. دست از است م شده

م دهیم. کاهش f

را دوم مقدار م دهد؟ انجام خارج نیروی برابر در کار میزان چه م کند؟و ط را مسافت چه تا توپ (آ)
م نامیم. ذخیره ای سیستم ی مفید» «کار



انتخاب با حت دهید داشت؟نشان خواهد را خود بیشینه ی مقدار مفید کار ، f1 ثابت از مقدار چه برای (ب)
بود. خواهد 1

4
f2

k بعبارت یا فنر در شده ذخیره مقدار نصف تنها مفید کار بهینه ای مقدار چنین

[ بسپارید. بخاطر را ۶٬٢٠ توجه:ایده ی ] کنیم؟ بهینه تر را فرآیند این م توانیم ونه چ (ج)

پلیمری مش بندی .٢

را ، داخل غشای به متصل پلیمری ه ی شب ی قرمز، گلبول های لت سیتواس انی م ویژگ د.دیشر اخیرا
.( ۶٬١٢a ل (ش کرد متصل ه شب این به را 40nm قطر به مهره ی دیشر است. داده قرار مطالعه مورد

قرمز گلبول ی در کتین آ به فلوئورسنت نانوذره ی ی اتصال :٢ ل ش

پرسید خود از او سپس م کند. رفتار م کند، محدود را مهره آزاد حرکت که فنر ی همانند ه شب این
چیست؟» فنر این فنر) (ثابت «سخت

جهت در ∆x جابجایی اندازه گیری مهره، به مشخص نیروی ی اعمال با م توانیم ما بزرگ مقیاس جهان در
جسم چنین به شناخته شده  نیروی ی اعمال اما دهیم. پاس پرسش این به f = k∆x رابطه ی از استفاده و x

رصد و مشاهده مورد را مهره گرمایی حرکت غیرمستقیم طور به تنها دیشر درعوض نیست. آسان کار کوچ
دمای در خود تعادل ان م از میانگین مربعات ریشه ی انحراف که دریافت او ( ۶٬١٢b ل (ش داد. قرار
را مقداری چه او کرد. محاسبه را فنر ثابت مقدار او مقدار این روی از و است.

√
⟨(∆x)2⟩ = 35nm اتاق،

است؟ آورده بدست

باشید» «موفق


