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در ز روزه ا از ــر 
ــ ی؛ ــر زید و ر 
  ا در ر رددر .
ا ،ــر  ،ّل ز ، 
زود و   ــر و 
 دار   رــ   آن ی
   ــای . ــ
 روزا در ز   ا
 ا ر آنــر و آــ ع ــ

.ی
  ــ ر را 
ــ. و ــ ا در ل 

  .»وزوز در آی «  ش ــا   ندی  رــ نــ از ی وازی
 م ای .   از   ا . ا   ده ی ا  ــ

.ط دارر ار   هی
   ما  . در ای فا ا   یــ ــآ یو  ، در ای
 ،  از .ا هروز هی در از آن  و ا و ر اتا   ا 

ا     ث اید ر ا د.

ر و و
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دی  ن


 ژا ،ِی ــ در آن  ــا  ــدی
ــ یــ ر، و ی ی ــ دی دا ــد. 
 ل ر در اوای  اعاز ا   دی

.ی  د ۱۸00
 . وــ دی ن از ــ مــ
ن ی ً اژ   اس دی ا. درک 
 ن .دار ا دزی از ا دی ن
  و ،ا نی د و  د دی

.د  ز رادرون  د
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ژا


 .ا ی  م از ها  ژا
در ، اژ   رت  و   رت 
  ا  ژد. ا   ژا
وزن  و ای ر    ز  ده 
  ژا دارا  دارد. ی  ه ا
   و از ی   در  ر در ــا
 دی  ــد )اژ  ا( ی در 

 .)  ژا(   ل
 ژا  ج ،دــ دت ای و
را  ، در  ــ در رد ج ر 
 .  را ژم ـ ا ون ذرة ن ـ یــ
  را یا ِژــا ا یا یــو 
 ژا .د  ژا دی ــ رــ
یــ  ات در دــ و  ده ط 
 ژا  از آن ا  ژا ی ن .ا
  .  آن ــ   رود  از
  ژا  ده یــف، ا رد ن درز
 یدر آز .ا ژا ی  ر 
زی ،یــ اژ و ای اژ  ا از 

. ر د را ی ع دی  ع ی
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گو ر ئ ر

ی ر زها از ی ا   د از  رً ،  در  رای ی ت 
  جل از  ه  ان را ئ ر .د  ی ر  هــ پ
     ا ر ر ً  ی د. ر  ــ هدی  ر 
  ـ  ای بز  از ار د و ب  ر از ار .ز  ر ه در
 ل  د. در ها  ر در ــ ف  ص و ا  در ــ اق
 ا ااا ل . و و ااا ل   د دارر و  س
روی ر را آر  و ر را آر  ،ل و    ع  ر ر 
  ع ی ،)ر آ ( سا  جل  و ل ع از ی . ررا آ
لج ــ ( ر ( و ی ع  لج رگ ) ر 
    در و و ااا ل  .)
 ،  .م ــل ااا و و را   و 

اس ر  را  ود آورد.
 ر از د، در وا هدی ــ ً ــر ر ا
  ر ی ده ازــا  .ه ا ــ  ر
 ار  ،ر در  جل . را ای ا
و   و  را  م ر رن از 

.آور دو    
 .  را ــس رــو ا ــ ، در ای

. ر را  و ی ،او ر 
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ی
5

ی ـ ی ی   ن در دا رگ در 
 ا  .ا ی ل در ةی ص ـ ی 
   ر را در ای )آو ی (  ن ا 
  د ام د .و ر ا ث 
 ر و ا و ، ن   در   
 ن ر دا   آن رو ــ  ــ در
 .ا ی در ر و   رتد. در ای ا
 دا  ی ــ ا  از 
 در ی   ش یل ار ن درــری ی ا .ــ
 ی ا  ،ی  یی ــا ی در 
   یــ  .دــ ه اول 

.آن ا ی م و  ،دوم 
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ور و

 د  و  ،ار دارد رها درون  و
  ور و ،ار دارد در آب یدریزی ی ی ا در
  د ره را در در ور و اا . آن ا
 .  و در آب  ورــ  ی دی ،
ا ری   از ا ــ ،ور ن آن ا زیا 
  ای و د ایرا ا ری  ن 
 نآ در آب دری ورــ .ی  ، ن 
 ل را آب دری ، ازی ا ی در آب ورــ از
 .)۱-6 ( و ور  ل د 

.ور ا یو
ا و ور  آ در آب اس د.  ر 
   در آب    مــدن ا  ،ل
ا ده ا. ی  در آب  از ون آب اس 

د.
و ــور  و ام در ا ار دار از 
 ین ر  از  ا .ــردار ا ا
 ن .ی ب  را آن ی  ه    
ا م و  ای  ا دم را در ا 
(   6-2( زیا  درون  ی ا م درون 

ن از ا ااف   دارد.

  ور را ی ورــ و :1-6 ــ
دارد.

 :2-6 و ور ا و ۀ 
.د كای  
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 دو ح


 دو      )2D( ر 
ن در دو  )ی ر( ا .دهی ع 
  ی ــ ی ــرا  ،
 ا را ِ ل .ــا  در ی
   ده ل در  ــ 
  رت  از ز    ی 

  ب د.
      در ی  ا
 ر ،د ب دی  ن در ده و
 آن دــار اــ .ل دی  دو 
 ی ل ی پ دن ی ب ا 
 ل در .ــ ل در  رــ ب
 ر را ز ــا ان در  ،

.
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اة زاوی


م  زاویا ا     د. وت در ای ا    م  در 
  اق ا در   زاویا ط   دایها ا  . از  ب 
 .ا ازاوی  در  ور ب  ازاوی    در آی ــد  ــ م در
  نرادی ازاوی  د. وا رو نز ع در وا   ا ازاوی ،ω ازاوی 

، ی  رت rad/s  )ی    رت  )s-۱ی داده د.
 ی   .د ن را    ا ار ).د داده ی I  (  ور

.د  را  آ ا نر آ
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طس


در  ن، ده  ی    آ و ات 
  ی م  ا    ده د. ای ب را
 ی ا از   . ه  ،  در آن
  " "  ه ا. ا یها   آن 
را  آی  ــر  از آن  ی آن را 
   دارا   .د ه ه  در  
  ا  ل ۴۵00 ود  ه و ه ُن۱

.د دهاز آن ا رددری 
 ی ه در   های   وزها
  ر در ،  ا ل در رای ا  ا
، ی ا  دا یددا رو درب یل اده 
 ی از د دارد، یو اف زدر ا ا ان .د
  ل ا 2000 ود   در  در

ا ی رد اده ار  ا   .از  ان  ز ار د.
    د ب ی را ی  یو ی از  اد در آن  ا های 
  ی .د داردو    در آن  ا ا  ان ی .دار  
   دو  آ ی . ه )آ ی(   درا ای  ا ای
   در ، را د یی ل در دو آــ  .ب  ل وــ  ،دارد

. ب را یب ی ل و

 1- Lodestone
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طوا ا


  ر در آن ، م داده۹ را ا  در »ر د یده« وش ا
 د. در ای دهــا ــ ان  ا  در ی ین ای از 

 ا آ د مرا ا  ای  در  ی ز بــو ا ارا  
 ر ا ای  . دها ین ای  ا ــ ان از ی -ــ

 .ی وا
 ،د  ه دری ای .ا   در ژا  سا ــوا ا
 قآ، و وه ا  ر آی .وه  ای، ا او در 

یب  ، ای و ل   ر ده د.
ا ر  دا ی    وژ  ا . در ی ار ، ای وژ ین 

 د. ی ه )هــ ا ی( ین ای د وــ   ای   ی .  یا
ین ای ان  در       در ان   .  ن 
 !  ده درا ای ین ای ای  ا ان رآ  دارد ــ ین ای ای ،دی

ای یه ن  م دارد.
:آی د  زی از را ε ه دژ( ایو( یا  و ،راده ن ا سا 

ε = -∆Φ
∆t

. نز  ∆t و  ر  ∆Φ در آن 
ین ای اید ــه، وف  ین دا، ز در ی ر اید   ان 
 ره در  از اوا در دا نی .  نز  ر اف یا ر 

.دار بی ق و ر ،یا
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 ت


 ی   در ا  ی و  ر     ی آ یو   در ای
.  را   و و از ای ر .دی ا آن ذ ا
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كوش 11E

كة د
 و  ــةم ك  ا د )ك ــةك ك 
د؛ ــ )1-11 یه   ك   ازه 
 ر داریا از آن چ  ر رگ را ــةك ی د

.د ك

كر  ز
. ه را آن  و ی دا رگ  ر دو ی .۱

 ا را  از ی .ار د ز رو  ر را  .2
.اری ر داور

 ی  زآدا -اری   دن د ا .۳
 ا زانآاز دا ی .ــه ا م در را ا ای

. داور
  ر رد ا(  د د را  ی داور ــ .۴

.) را 


م ام آزی   د  دی؟  ا اد؟ 	•

و داور  را  از د   ا ا؟ ا؟ 	•


ای

. ای  •

 ة11-1:  ك 
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11A

 ة11-7: ك 

 :8-11 
در ی ف ة ك ك ر ئ آویان ا در 

. ح ك ادا

كة د
   د  زانآدا  از ای 
رگ ) ،  ۱۱-7( را ام داد  داور 
ا. را  ا ود   ۳0-20 دن 
د  ز  داری و ی ی دو ر  ت در آن ت 

.  ی ا از  دن  ا ر ای .
 ، ق ره رد در   س اا 
  ر  ا از  ل در ا د 
 دارد. ا، آزی دها ود دارد   ام آن 
ا ن د   دن ا از درون ریین، 
 زی افا  از  ر  ا  ا 
 ).م اا  آ  دهرت ای  ر ای :(
 ز   د  داری  ن را آن  
  ت ی   ف آن و از ی ــ انآوی
 ا      ه .)۸-۱۱ (
ک ف  د. در ی  ز  اف 

ر در    د.
 ا ی ــ  ا دن تــ ،ا
۱  از آن ی .درا ای دی ا

   د دای     .ــا
 .  د  را ا ا ،ک ا
 ــ ده و ر ا ای ان رو از ــ
 ای ر  از آن   ً ار 

داری را   . دن 
 ا ت ی   
 ل ــ در ــ
 ا ل .دــ داده    و
 ی از  ا ل اه   دی
  ون ا .    ای
  د   درون ا از  ا ده

ث د   ی ت  د.
  دارد؟ ا  ا  و   
   و ر در ل  رش در 
 ذ  در  رن .ا   ی  ی
  ا ر در   ز  در ی ــ
    ر     ر   ا را از
  ر اوــ وت ر  ث از  ،د
ا ک و  د.   در س 

.ا  وت از ا ده و ر و
  دن دود ازــم دورــ نــ آ
ً را  .  هی از ای ا
 ــ از در ی ه ــار د. ای ر 

آ دش ا را ر  د.

در ی ف ة 
. ك

 ئ ر   ك ة 
.ان اآوی

 1- entrainment




