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1ٔنظروا, بدون اح+اكك الهواء س�یكون 
التّدفّق حول اجلسم م+غّريًا متامًا و لن  

یعطي رفعاً 



  

يف F1ٔد اDّEٔم اسABقظ 1ٔ�سامل مبزاج معكّر

I Dيه

ّمث امجلعة و نبد1ٔ جمّدداً  
مك هذا ممل 

طبعًا, \ة ]زبي احملّمص املطلّیة Uلّزبدة

الّسbت, اFEٔد, االثنني, 
 الثّالfء, اEٔربعاء, امخلdس



  

ماjس, k1ٔن ماjس؟

1ٔحّس 1ٔ�سامل Uحلزن و الفراغ  مك مل pس�بق o ذm فقد اكنت اDّEٔم 
مBشاهبة  كقطرات املطر

انّه هناك يف اxEٔىل, 
Dحلّظه

ماjس, z1ٔ 1ٔیضًا 1ٔرید الّطريان



  

الّطريان؟ I Dيه

هّال xلّمتين D ماjس, من املؤكّد 1ٔنّنا 
س�ن�د وس�ی� ما فقد س�مئت الّزحف 

xىل هذا الكوjب

...1ٔنظر, س�ٔرفع قدمًا و ان رفعت الثّانیة �رسxة اكفAة فلربّام

1ٔظنّه �سbب ّلك هذا الهواء اّ�ي 
یُثقل كتفي

Uلعكس, فدافعة 1ٔرمخیدس تُنقص من وزنك ب�نني غراماً 



  

اكن D ماكن يف قدمي الّزمان خشص pسّمى 1ٔرمخیدس

�رید القول 1ٔنّين ملّا 1ٔزن نفيس لن pشري املزيان اىل الوزن 
الّصحیح �سbب دافعة 1ٔرمخیدس؟

متامًا, ف�ٔنت �زن حقAقة مثانني غراماً 
زDدة

نتلكّم كثريًا عن دافعة 1ٔرمخیدس مفا يه 
Uلتّ	دید يف هنایة اEٔمر؟ قّوة مطّبقة xىل قرص 

مغمور يف سائل

ختّیل قرصًا مغمورًا يف حمیط معّني, معود الهواء املتوا¢د x1ٔاله تُثقل 
و\ه العلوي و لكّام xال العمود لكّام زادت القّوة املطّبقة , و لكن لو 
اكن العمود م+نايه اّ©قّة فقّوة مماث� و معاjسة س�ُتطّبق xىل و\ه 

الّسفيل فAُصبح مجموع القّوتْني مªعدماً 



  

 ختّیل  1ٔسطوانة شّدة قاxدهتا 1ٔكرب من ت³ الّيت يف جزهئا العلوي و الفرق بdهنام
  pساوي وزن معود الهواء املامثل. 1ّٔما القوى اجلانAbّة هنا مفنعدمة ال ت�ٔثري لها

قّوة الهواء

قّوة دافعة 1ٔرمخیدس

و الثّامنون غرامًا متثّل وزن الهواء اّ�ي 
1ٔحّركه

تلعب قّوة دافعة 1ٔرمخیدس دورًا ¹ّمًا يف الّطبیعة

من املؤكّد 1ٔنّنا لن نطري ب�نني
غرام فقط 

 ًDس�ٔحّرض شا

لقد ُكرس حصن الBّس«ني, jیف 
س�ّٔخسن املاء اEٓن؟ ماذا لو 

اس�تعملت هذا املشعاع املاك¿



  

D لفعالّیته! لقد Àىل املاء 
 �رسxة

ما خطب هذا 
الّشاي؟ انّه ارد متاماً 

و كذm املاء يف 
zIء

ال 1ٔصّدق ما جيري !  اكن 
املاء یغيل Åلتّو

لقد ّخسنت فقط سطح املاء و الّطبقة  
الّيت تغيل يه الّيت تطفو jوهنا ممتّددة و 

  1ٔقّل كثافة



  

ماء ساخن

ماء Uرد

بÈd لو ّخسنّا املاء من اEٔسفل الرتفع املاء املمتّدد الّساخن اEٔقّل كثافة حنو الّسطح 
فAربد و یتقلّص ّمث kرجع لÊٔسفل  و هذا هو امحلل احلراري

حيدث نفس اليشء يف اجلو, فÍعض مªاطق اEٔرض متتّص حرارة الّشمس
1ٔكرث و الهواء فهيا مش�ّبع Uلّرطوبة, لكّام اكن هذا اEٔ]ري Fاّرًا  لكّام زادت 
�س�بة املاء املتبّخر به ّمث  kمتّدد و یتصاxد و عندما یصل در¢ة معیّنة 

من Iرتفاع یتقلّص خبار املاء �سbب الربودة يف شلك قطْريات 
 فªحصل xىل حسابة مجی� 

ظاهرة التّفاxل هاته جتعل در¢ة 
حرارة الهواء م+�ا�سة و لوالها لبلغت 

 حرارة اEٔرض مÙات اّ©ر¢ات

ان تعلّقت FUدى فقاقAع الهواء الّساخن هاته ربّام 
اس�تطیع الّطريان یوماً 

 D ن تضع قدمكk1ٔ 1ٔنظر
!! هذا



  

من یت	ّدث؟ 1ٔال ميكªك التفكري يف ماكن 1ٓخر؟

لقد كدت تدوس�نا D هذا

1ٓسف الّطريان؟ و Ûّٔن احلیاة لdست 
! معقّدة مبا فAه الكفایة

لقد و¢د xلامؤz 1ٔنّه مس�تحیل 
رDضّیاً 

1ٔال تظّن 1ٔنه هناm 1ٔش�یاء 1ٔكرث 
¢دیّة من الّطريان

تفاهة

و¢دُهتا

س�ٔضع فقاxة هواء ساخن يف ظرف



  

اEٔش�یاء اEٔكرث خفّة من الهواء 

اقطع هذا اليشء املشابه Åلنّار من 
الورق و x1ٔد الكّرة عرشة مّرات

1ٔربع ورقات من 
اجلریدة املضاعفة 
ملصقة Uلّرشیط 

:ّرس املناطیدالّالصق

لكّام اكنت jبرية اكن معلها 1ٔفضل, 
تصنعون هاته ب�ٔربعني ورقة مضاعفة 
من جریدة ما Uس�تعامل رشیط الصق 

شفّاف كام يف الّشلك. لقد متّت 
احلساUت حبیث ميكن Åلمنطاد هذا 

نقل قطّ äUاكمل

 
ملاكن  هذا انّ 

åلوAلقÅ ّدAج 



  

æلته اEٔخّف من الهواء  هكذا kركّب 1ٔ�سامل 1

j1ٔره الفزيDء

جمرم ّخسنه بقارورة الغاز اخلاّصة  Uلتّخیمي و امحي 
الورق ب�ٔنبوب من البالسABك الّصلب و ال 

 تضع بدا]ë القطّ اEّٔ يف اEٔ]ري



  

اّهنا ¹ّمه مخس   z1ٔ. 1ٔفعëما  مل قطّ  
س�نوات. ا¢ذبنا لÊٔسفل س�ّید س�بوك

Fمل من ورق...  ّلك هذا لن kرفع شÙdاً 
اىل x1ٔىل ّمث اّن هذه اåæE لعبة يف ید 
 الّرحي, ال ميكªين 1ٔ]ذها حAث 1ٔرید

1ٔرسع فقد بد1ٔت 
1ٔتعب

ما هو ّرس الّطريان؟



  

ال ميكن فعل يشء هذا ال ینفع, یو¢د يشء ما مل 1ٔفهمه

D عزkزي

1ٔ�سامل, اذا 1ٔردت الّطريان فAجب xلیك التّ�ٔقمل مع 
æلیّة الّسوائل, لdس الّطريان EٔUمر الّسهل 1

و ما هو الّطريان 
Uلّضبط؟

1ٔهو يشء pس�یل؟

mت وصفه كذðنعم اذا ش
و لكªّه 1ٔكرث تعقAداً ّمما تظن



  

حس�ناً 

یتحّرك الّرمل اكملاء, هل هناx mالقة بني هذkن 
یðْني؟ ّ�الش

صويف, هل یُطبñق مÍد1ٔ دافعة 
1ٔرمخیدس xىل الّرمل؟

هل الّرمل سائل؟

الّسوائلاحملاوå ا xلیك االّ م

©ینا ش�یðْني: قطعة نقود و jرة ّطاوå. ان اكن 
 ë[ْني اذا ُوضعا بداðْی ّ�الّرمل سائًال فهذkْن الش
س�ُیقابَالن بدفع من اEٔسفل pساوي جحم الّرمل 

ك ñاحملر

هكذا اذن



  

لقد دفªت الكرة و وضغت قطعة النّقود 
xىل الّسطح

من البدهيõي 1ّٔن القطعت جيب 1ٔن تغرق 
يف الّرمل بÈd تصعد الكرة اىل الّسطح

اليشء

ربّام يه مس�åٔ وقت

هل ُجّن رفAقمك؟

xلیمك 1ٔن �كونوا Fذرkن مع 
الفزيDء

ما اخلطب مع 
التّجربة؟

لقد Fاولت



  

1ٔنظر, لقد صعدت 
الكرة اىل الّسطح و ùزلت القطعة النّقدیّة اىل 1ٔسفل هبّز الّرمل فقد مسح 

ْیðْني معًا و 1ٔصبح الّرمل سائالً  ّ�  1ٔ�سامل حبركة معاjسة Åلش

قالت صويف 1ٔنّه لكّام اكنت 
حÍّات الّرمل رقAقة لكّام اكنت 

العملیّة 1ٔرسع

فالّسائل عبارة عن رمل ذو حÍْیبات ¢دّ 
رقAقة تزنلق �سهوå مع بعضها البعض

قالت صويف 1ٔنّه هكذا ¢اء Åلوjرpس Fدس 
اّ�ّرات يف القرن اEّٔول قÍل املیالد

تعرف صويف دامئًا  ّلك يشء 
1ٔحسن من ّلك النّاس



  

و اكن اEٔمر كذm العتربz اجلنب ل
 لز¢ًا Åلغایة و كذm الّز¢اجسائالً 

�رید القول 1ّٔن مÍد1ٔ 
... 1ٔرمخیدس

ال تþسب ايل ما مل 1ٔقل

Åلغایةالّز¢اج فعًال سائل لزج    (*)

خمرب الّطاقة



  

1ٔر1ٔیت D 1ٔ�سامل,  لفهم سائل ما جAّدا جيب التّذكّر 1ٔنّه مجموxة من 
اجلُزیْئات املشاهبة ÅلكرDّت اليت تنطّ و یزنلق بعضها xىل بعض ف� 

pسّمى بفوىض اجلزیئات

هیا اذن لرنى 
بعض الفوىض

©ینا عرشkن ملیارًا من امللیار من ت³ الكرDّت يف الس�نBميرت املكّعب 
من الهواء اّ�ي �س�تþشقه. هذه اجلزیئات صغرية ©ر¢ة 1ّٔهنا ال �ُرى 

حّىت Uس�تعامل ا
هر اEٔكرث تطّوراً 

الك�افة

مفهوم الك�افه Fديس ©ر¢ة 1ٔنّنا 
كدz ال نت	ّدث عنه

z1ٔ ال 1ٔفهم شÙdاً  انّه xدد اجلزیئات يف وFدة احلجم



  

الّضـــــــــغط:

هذا ماكن جAّد 
Eٔتدّرب

اÅلّوFة م+وازنة كام جيب, 
س�ٔعود Eٔثbّهتا بعد قلیل

I Dيه
لی� هادئة
لی� Fلوة
لی� سعیدة

و ما جيب فهمه هنا؟

سرتى



  

انّه جمنون

 التّصادمات اجلزیAðّة العدیدة الّيت انّ 
حتُدث xىل احلائط يه الّيت توّ©ِ ما 

انظروا احلائط املتوا¢د pسمى Uلّضغط
يف الهواء اّ�ي نªBفّسه

تبقى ¢امدة Eّٔن دفعات اجلزیئات املطّبقة من \ة و من 1ٔخرى xرب التّصادمات تتوازن ف� بdهنا

رائع

1ٔمر مدهش



  

الّطاقة احلرjّیة

  يشء ذو كت�         و ذو رسxة
  

 ميت³ طاقة حرjّیة �ساوي
½ m V²

الّطاقة احلراریّة

هذا عنرص Àازي, جزیئات الك+�......یتحّرjون �شلك 
.......عشوايئ, رسxة حركهتم  احلراریّة يه

احلرطة احلراریّة لهذا العنرص و هذا النّظام يه 
مجموع ........( الّطاقات احلراریّة) äّلك اجلزیئات الّيت �كّونه



  

در¢ة احلرارة

اxذر سؤايل التّافه D صدیقي و لكن ملا 
ّلك حركة اجلزیئات احلراریّة هاته؟

اّهنا در¢ة 
حرارة الغاز هذا معناه 1ّٔن الغاز 

ساخن

 m V² ½الّطاقة املطلقة Åلغاز يه مقAاس                 (طاقة حرjّیة حتریضّیة) جلزيء يف الغاز

Iدارة

يه مقAاس در¢ة      
التّحریض اجلزیيئ يف الوسط

و عندما ال �كون 
هناك حركة البتّة؟

در¢ة حرارة الغاز 1ٓنذاك يه الّصفر املطلق



  

ال ميكªنا الهبوط 1ٔكرث, ال یو¢د 
سكون 1ٔكرث من ذm اّ�ي یقابل 

انعدام احلركة, 1ٔلdس كذm؟

بدون حركة جزیAðّة س�تكون هناك 
اصطدامات 1ٔكرث xىل اجلدار و Uلتّايل ضغط 

1ٔكرب

لقد فهمت

لنلّخص: لكّام كُرثت اجلزیئات كُرثت احلركة و احلرارة و 
Uلتّايل ارتفع ضغط الغاز

احلرارة

اجلسم املوضوع يف سائل معّرض لعدد ال یþهتõي من 
الّصدمات الّصغرية و هكذا ميكن Åلجزیئات تبادل و 
�رش الّطاقة و احلرارة. تزتاید قدرة ایصال احلرارة مع 

كثافة الّسائل و لهذا ینقل املاء احلرارة 1ٔحسن من الهواء



  

عندما مييش رائد فضاء يف الفضاء فهو یتقّدم يف هواء ش�به 
مªعدم ( عرشة جزیئات يف الس�نBميرت املكّعب). حركة اجلزیئات 

  در¢ة حراریّة  و رمغ ذm فاّن ذاك الهواء ال 2500تªBاسب مع 
حيرق الّرائد jونه قلیل الك�افة و Uلتّايل ضعیف يف �رشه Åلحرارة

2500در¢ة حراریّة         و 1ٔاكد 1ٔجتّمد 

در¢ة احلرارة مرتفعة و لكّن انBشارها ضعیف

الّطاقة العاّمة

هنا مجع بني نظام ذو        من اجلزیئات           
و حرارة مطلقة      .1ٔريم Uلقارورة D 1ٔ�سامل    

V معطیًا لها رسxة xاّمة

N

T



  

  هذه الّرسxة       تªBاسب
 مع طاقة xاّمة 

jوهنا الك+� العاّمة Åلغاز املتوا¢د دا]ل   
القارورة

�رید القول بوجود نوxْني من الّطاقة 
احلرjّیة؟

 o نعم و ال....نظام اجلزیئات املوجود دا]ل القارورة
طاقة xاّمة متثّل هذه اEٔ]رية و كذا ت³ احلراریّة

æلیّة الّسوائل معقّدة  1
Åلغایة

�رید الّطريان؟ ف+عمل 1ٔن تطري

یقول الك+اب 1ّٔن يف نظام اجلزیئات ميكªنا 
حتویل الّطاقة التّحریضّیة احلراریّة اىل طاقة 
xاّمة و 1ٔنّه يف نظام اجلزیئات ميكªنا حتویل 
الّطاقة التّحریضّیة احلراریّة اىل طاقة xاّمة

مبعىن 1ٓخر, من حرارة اىل حركة

V

½ m V² 



  

لفعل ذk mكفي 1ٔن ùزیل الغطاء

 Iح+فاظ  نظام اجلزیئات   طااقة حراریّة
Uلّطاقة

Åلتbّس�یط, س�نفرض 1ّٔن �رسحي الغاز هذا 
    س�ی	دث بدون عوارض ]ارجAّة يف الفراغ

                   
Iدارة 

D هذا

 �ساوي رسxة احلركة جلزیئات

N x ½ m V²

N



  

ان اكن حتّول احلرارة اىل حركة xاّمًا فس�تكون äّلك اجلزیئات 
N x ½ m V ²نفس الّرسxة  ( لكّیة) و طاقة النّظام يه طاقة xاّمة

حسب مÍدI 1ٔح+فاظ Uحلرارة فاّن الّطاقة العاّمة Åلنّظام 1ٔي مجموع الّطاقة 
.احلرjّیة التّحریضّیة (حراریّة) fبتة يف هذه العملّیة

Iدارة

1ٔ]ربين, ان فهمت جAّدًا فانّه و يف Fاالت ]اّصة من هذا 
                       Iسرت]اء العام یعطینا Iح+فاظ Uحلرارة
                 

جAّد

ّ©فع )رّدة الفعل اتطبیق التّحّول Åلّطاقة احلراریّة التّحریضّیة  العاّمة:
فّوهة احملّراكت الّصاروخAّة عبارة عن هندسة �سمح ب�ٔفضل حتویل حرارة اىل 

رسxة. القّوة اّ©افعة zجتة عن مجموع قوى الّضغط الغري مªعدمة ]الل فرتة Iرختاء

N x ½ m V ² = N x ½ m V ²V = V هل یعين هذا



  

لقد فهمت ربّام kكفي نفخ الّرحي اىل 1ٔسفل Åلطريان

mاول فعل ذ	لن

لdس Uلفّعال

1ٔنظر D 1ٔ�سامل, 1ٔجª	ة العصافري لdس لها شلك املّطارDّت 
�رید دامئًا 1ٔن تفهم �رسxة, اصرب و 1ٔمكل

معك حق D صويف

هل فهممت؟

و ما ش�ٔننا؟

قد نطري یومًا ما؟



  

تدفٌّق )ك�افة fبتة

دفة التّعبري " حر اكلهواء" لdس Uلص-
جزیئات الغازال حتّب Iخ+الط فهõي تb+عد مبا 

فAه الكفایة عن بعضها البعض

 ëال یو¢د ما ميكن فع
لزDدة كثافة الهواء

مل �كن رسیعًا مبا فAه 
الكفایة

ماّ�ي یُنِفر اجلزیئات 
Uقرتاب املضارب؟

ربّام اخلوف



  

جيّب ختّیل ماكن یو¢د به z1ٔس 1ٔعیهنم معّصبة یلعبون دور اجلزیئات حبیث یتحّرjون  
 �رسxة Àري مªتظمة و هذه صورة رسxة احلركة احلراریّة

لن یذهبوا اىل ماكن معّني, بعد         من الثّواين س�ُتقطع مسافة        و سd+صادمون, سþسّمي     
 املسافة احلّرة املتوّسطة و        وقت املسافة احلّرة املتوّسطة

املسافة احلّرة املتوّسطة          يف الهواء اّ�ي نªBفّسه         رسxة احلركة احلراریّة تقارب
اجلزیAðّة تقارب مÙة جزء من اEٔلف من الس�نBميرت بÈd الوقت اّ�ي مييض بني تصاُدمْني 

جلزيء مع ¢اراهتا ال ميثّل اّال عرشة 1ٔجزاء من اEٔلف من الثّانیة

ال يشء یدفع هؤالء النّاس املُعّصبة عیوهنم Åلتّجّمع, Uلعكس, حركهتم املس�متّرة س�تجعل لكّ 
      حشد ذو قطر       یتفّرق  يف زمن

انّه الوقت الّالزم لهؤالء اEٔش«اص لقطع املسافة        و Uلتّايل لالبتعاد عن ماكن BFIشاد

V

من هنا

t l

l t 

V340f/م

D D/V

D



  

 mن نعتربمه )مكٌ كذk�ّهؤالء النّاس ا
بعیدkن عن 1ٔطراف 1ٔیدهيم فلو د]ل يشء 
ما وسطهم �رسxة        1ٔقّل من رسعهتم  
 الس�تطاعوا ادراك ذU mصطدام بعضهم 
البعض اEٔقرب فاEٔقرب و Uلتّايل ميكهنم 
Iبتعاد قÍل 1ٔن یصلهم ذm اليشء و 
هذه املعلومة يف احلقAقة تþ+قل حسب 
 رسxة مش�هيم 1ٔي �رسxة التّحریض

 الّصوت هو IنBشار )ك�افة fبتة ©فع الّضغط, انّه عبارة عن مو¢ة تدافع ذات رسxة

جيب فهم 1ّٔن الّصوت هو انBشار اندفاع و لdس انBشار ماّدة

الّصوت مو¢ة ضغط

انّه لبفضل رسxة الّصوت تعرف اجلزیئات 1ٔدىن 
حتّراكت مضارب 1ٔ�سامل

V V

V

V



  

لقد وضع 1ٔ�سامل بعض الكرات xىل خط ّ واFد Åلتجربة, انّه 
 ,mلثّانیة و ما اىل ذÅ وىل الّيت بدورها تنقلهاÊٔیوّ¢ه رضبة ل

هذه صورة خطّیة النBشار الّصوت
انBشار النّبضة

مفهوم الّرسxة �س�يب, Uلتّايل      متثّل لنا رسxة يشء خيرتق 
سائًال يف Fاå اسرت]اء

1ٔو 1ّٔن الّرسxة العامة Åلغاز ت�ٔيت xىل 
يشء fبت

رحي

العالقة               سBُسّمى xدد ماش,       يه رسxة الّصوت اذا اكن           فقط و اذا 
.اكن             , یقال عن الّسائل انّه يف نظام حتت الّصويت

س�یكون التّدفّق يف كثافة fبتة و سdُسّمى Àري مضغوط

قانون )رنويل

V 

M = V / V V V < V

M < 1 



  

قانون )رنويل

.لdست الّراحئة Uلّطیبة هنا اّهنا راحئة ا8رب , ماذا كنت تتوقّع؟

 لرنى, دانیال )رنويل xامل فزيDء سوpرسي

1782-1700 

.1ٔظّن اEٔمر سªdجح هكذا

ماّ�ي یصنعه يف اxEٔىل؟

ال هيّمين



  

لقد اùهتیت اùهتیت من ماذا؟
نظام اäّهتویة اEٓيل اخلاص يب

اّن الرحي هتّب, 1ُٔحتّس Uم+صاص الهواء؟

1ٔ¢ل, و لكن ملا یُمَتّص هواء 
النّفق؟

©ّي سؤال

متثّل الكومة xائقًا يف و¢ه الهواء 
فزيید هذا اEٔ]ري من رسعته 

.لت�اوزها

ملا pُرسع؟



  

م�ل �سارع اäّهنر يف ا
رى 
الّضّیق

لضامن جمرى fبت

فهمت

حس�نًا, �زید رسعته و 
لكن ال 1ٔفهم بعد قضّیة 

 Iم+صاص هاته

تصّور عنرصًا سائًال ( مجموxة جزیئات) ميّر من معرب ضّیق, سÍBقى ح<ً طاق+ه fبتة, و س�ی	دث 
الBّسارع xىل حساب الّطاقة احلراریّة و Uلتّايل xىل حساب حركة التّحریض

و اذا انقضت رسxة 
التّحریض ینقص الّضغط

مب�ّٔن الّضغط یتغّري �سAbّاً 
حسب احلرارة و الك�افة فانّه 

åسوف ینخفض ال حما

و هذا سbب ام+صاص هواء النّفق



  

jیف m ّلك هذا العمل؟

تعلّمت هاته اEٔش�یاء 
مبرور الوقت

غطاء القّمة مرخAًّا و یتّ�ه حنو اّ©ا]ل و يف Fاå  انّه Eٔمر م�ري Åلفضول , يف Fاå الّسكون اكن
احلركة اEٓن ùراه مªتف«ًا یتّ�ه حنو اخلارج

رمغ 1ّٔن الهواء 
یدفع حنو اxEٔىل

نفس الّيشء حيدث لنفق التّجربة و هو 
یارة ذات  ّ�pش�به ما حيدث Åلس

احلصانْني نوxًا ما

جيب xىل الهواء Iرساع لالFاطة 
ّیارة )ك�افة fبتة, تنخفض  ّ�Uلس
احلرارة و الّضغط كذm و بذا 

یُمَتّص الغطاء



  

نفس الّظاهرة جتعل من عطري یصعد دا]ل البّ«اخ

و ما ميتّص اّ©]ان دا]ل املداخن بفضل الهواء

و مªذ مىت تتلكّم 
املداخن؟

غریب, كنت 1ٔظّن الهواء 
حمبوس دا]ل هذا القمع

      اxالن حسب )رنويل: یتغّري الّضغط و الّرسxة عكس�ّیاً 
             

Iدارة

æلّیة السوائل Àالبًا Fدس�نا و مªطقªا يف احلقAقة تت	ّدى 1



  

م�ال عن مفارقة 
مرتبطة بقانون 

)رنويل

لdس Uحلديس يف يشء

ما هذا؟ يشء 1ٓخر من 
1ٔش�یاهئم؟

الّظاهر 1ٔنّه 1ٔنبوب قصري 
ملصق xىل قرص

1ٔنبوب یوضع 
xىل xلبة 
كربیت؟



  

انّه ینفخ فريفع العلبة

I Dيه

jیف ميكن Iم+صاص بضخّ 
الهواء؟

یضیق معرب الهواء جف�ٔة يف نقطة اتّصال Iسطوانة Uلقرص 
فBAسارع الهواء ّمما جيعل الّضغط هناك 1ٔقّل من ضغط اجلوّ 

Uلّضغط اجلويّ اجلزء اخلارA یتوا¢د يف Fاå ضغط مªخفض مقارنة 
جزء ¢دار العلبة املقابل Åلقªاة املركزیّة یتوا¢د حتت

ضغط مرتفع مقارنة Uلّضغط اجلّوي 



  

ربّام ن�ABة ّلك هذا هو Iم+صاص

ميكªك القAام بتجربة مماث� Uس�تعامل الورق

امسكها هكذا

انفخ هنا �شّدة

دع الورقة لوFدها مبجّرد النّفخ و 
سوف تبقى لوه� يف ماكهنا

مالحظة: جيب النّفخ �شّدة
Iدارة



  

هّال 1ٔتdت لتطري 
قلیًال؟

بعد ّلك ما ر1ٔیته الیوم, 1ٔفّضل 
اّ�هاب مش�یاً 

سائل, كثافة, ضغط, حرارة, رّدة فعل 
برينويل, ©ّي ّلك اäلكامت املف+احAّة 

Eٔطري

لdس لكّها, بل 

تنقصك واFدة و ما يه؟

من فض³



  

Fمل 1ٔ�سامل

I Dيه, kْ1ٔن z1ٔ؟

و Ûٔنّين يف غّواصة, o D من 
ماكن خمیف

جيب 1ٔن 1ٔخرج من هنا �رسxة

 I Dيه



  

Å Dلهول, ادفع 
اّ©ّواسات مªذ ساxة

و ال 1ٔتقّدم U�ش واFد


ادیف, اليشء, و ال1ٔحّس ب�ّٔي مقاومةU اول	لن

البّد 1ٔنّين يف فراغ

ال لو كنت يف فراغ
ملا طفت غّواصيت 



  

سائل 
الهلیوم

و Ûٔنّين 1ٔصعد 
.Åلّسطح

1ٔرجويك D صويف, ارشB يل ما 
حيصل



  

كنت بbساطة يف سائل الهلیوم, تذكّر قّصة كdس 
الّرمل, اح+اكك احلّبات اكن ¹ّمًا ©ر¢ة 1ّٔن الّرمل اكن 
یتدفّق بصعوبة, هنا یو¢د العكس و ذm حتت در¢ة 
حرارة معّینة , مªخفضة ¢ّدًا, تُصِبح س�یوå الهیلیوم Àري 

حمدودة و ینعدم Iح+اكك

و ما xالقة Iح+اكك  Uلتّ�دیف, Uلّطريان 1ٔو 
Uالندفاع بواسطة مروحAّة؟

اكن معك حّق نوxًا ما ف�  ُخيّص مّطاریّتك, 
Åلحصول xىل دمع الهواء  جيب احلصول xىل 

بعضه

لو اكنت الّرحي سائ� Åلغایة ملا نفعتك مظلّتك يف يشء و اEٔسوء 1ّٔهنا ملا ام+Êٔت Uلهواء  و 
لسَقْطت سقوطًا ُحّراً 



  

1ّٔول حAوان 1ٔراد الّطريان فهم رسیعًا وجوب التّمّسكِ 
هبذا الوسط بطریقة 1ٔو ب�ٔخرى

و هكذا فاّن طريان جسم 1ٔثقل من الهواء pُش�به س�باقًا دامئاً 
حملاوå التّمّسك بوسط Àري قار

مع لزوم اجياد طریقة ما Åلتّمّسك هبذا الوسط

لو اكن هذا اEٔ]ري سائًال Åلغایة فاّن ُجزیْئاته تزنلق xىل 
بعضها البعض و xىل اEٔش�یاء دون 1ٔدىن اح+اكك و  

äاكن xىل الّطري امليش و لتوقّفت الّطاحوzت, 1ّٔما النّقل 
اجلّوي فالعمتد xىل املناطید املندفعة )رّدة الفعل

فالّطريان اذن مرتبط Uالح+اكك الغازي



  

سوائل مع اح+اكك

هّیا بنا D ویيل

م�ل هذه اEٔطباق, الّطبقات الغازیّة املتوّضعة  xىل بعضها 
البعض  ال یزنلق بعضها xىل بعض اّال Uح+اكك معّني 

لنتصّور شÙdا fبتًا, و xلیه ت�ٔيت جزیئات 
:سþ+صّورها موضوxة يف xُلب مكّعبة
يف غیاب Iح+اكك بعد اّ©وران xىل 

الّيشء, س�َت�د اجلزیئات نفسها م+وّضعة xىل 
بعضها البعض م�ل الكومة

بÈd یُنِقص Iح+اكك من رسxة اجلزیئات 
املتوّضعة Uلقرب من الّيشء , بصغة xامة 
سوف �ُزاح الُعلب من ماكهنا . یُنقص 
الّيشء من رسxة الغاز, و يف املقابل 
س�ُیطّبق الغاز قّوة "ق" xىل الّيشء: 

حسب Iح+اكك



  

نعم, ّلك هذا ُمعقّد Åلغایة, س�ٔذهب EٔرFح قلیالً 
æلّیة  æلّیة �س�یطة, 1 بلعب التþّس, xىل اEٔقل, هذه 1
القذائف, نقذف الكرة بbساطة و ان مل ُختطئ 

حساUتنا وقعت الكرةيف املاكن املقصود

الكرة املرفوxة

س�ّٔجسل, ©ینا هنا ماكن حر, جبونغ بورغ, 
ال 1ٔعرفه

مس�تعد؟



  

I Dيه, ال 1ٔاكد 1ٔملس واFدة, لهذا الّشخص طریقة غریبة 
يف رفع مرضبه عندما یقذف, من املفروض 1ٔن kكون 

الهدف رفع الكرات

Uلعكس, انّه یُزنل 
الكرات

jیف تفعل ذm؟
1ٔمر سهل, ُادّور الكرة هكذا

س�تزنل Eٔسفل ّمما pسمح يل Uلّرضب بقّوة و 1ٔجعلها يف امللعب

 يف اäّهنایة س�تّة لصفر

مقابل س�تّة 
لصفر

و سهل Åلغایة هذا واحض



  

لرنى D بورغ, هّال رمAت الكرة من الdسار اىل اäميني xىل و¢ه 
الّصف	ة املاضیة و س�ٔجعل الهواء ميُّر xىل الكرة من اäميني اىل الdسار

1ٔ�سامل یصنع مªف«اً 

1ٔر1ٔیت D صويف, 
د]ان الغلیون یَوّحض 

ش�باكت الهواء

یبقى ضامن دوران الكرات, البد 
1ٔن یفي هذا Uلغرض

متام



  

1ٔنظر, دوران الكرة دفع Uّ©]ان اىل x1ٔىل و يف نفس الوقت 
1ٔحّس بقّوة جتذب الكرة اىل 1ٔسفل

الّرشح: بفضل Iح+اكك pسحب دوران الكرة الهواء و یþُِ+ج هذا 
زDدة رسxة يف "1ٔ" و نقصاzً يف "ب

 åاF رة يفj
دوران

مل یبقى سوى تطبیق قانون )رنويل



  

رسxة الّرحي
زDدة الّرسxة- نقص الّضغط

نقص الّرسxة- زDدة الّضغط

الّضغط و الّرسxة یتغّريان  �شلك معاjس فÍیk Èكون 
يف اEٔسفل اكتئاب یعلو xىل الّسطح ضغط زائد و هو 

ما یُعطي القّوة احلرjّیة الهوائّیة

ّلك هذا ممكن بفضل اح+اكك 
الهواء xىل الكرة. يف جّو سائل 
Åلغایة ینعدم فAه Iح+اكك لن 

ميكªك القAام بفعل الكرات املرفوxة

انظر, عندما نعكس اّجتاه اّ©وران, یزنا اّ©]ان اىل 
1ٔسفل و تنقلب القّوة و هذا یُعطیين رفعاً 

ما یعمل مع jرة لربّام یعمل مع 
اسطوانة يف Fاå دوران

1ٔحسþت



  

دّوار فلترن

رائع

حقّاً 

زماليئ و 1ٔصدقايئ لنتفّحص مع 
 بعض اّ�ي حيدث يف اEٔعقاب

التّناوب يف اEٔسطوانة یþُ+ج رسxات خمتلفة بني التّدفّق اEٔقىص و التّدفّق 
اEٔدىن

ج التّايل ُ+þاّمة, عندما تلتقي طبق+ْني من الهواء یx بصفة:
1ّٔوًال:  اضطراUت صغرية

fنّیًا: الغاء تدرجيي Åلفرق بني الّرسxات

و¢د فرق يف الّضغط بني اجلزء اxEٔىل و اجلزء اEٔدىن Åلغطاء (برينويل) 
و هذا ما pرشح حتّدب ش�باكت الهواء

x1ٔىل

1ٔسفل



  

بنقل اسطوانة, يف Fاå تناوب, يف الهواء حنصل xىل رفع, هذا 
åæ  طاNرة یعطیين فكرة : البد انّه Uماكين صنع 1

ماّ�ي یصنعه؟

سوف 1ٔنتج رّدة فعل 
Uّ©فع

یظهر اEٔمر معقّداً 



  

هّال 1ٔشعلت الّصاروخ  يف اخللف

(*)انّين 1ٔطري 

اذا اكنت القّوة اكفAة فس�یعمل هذا بن�اح (*)

جبمع احلركتْني و بنفخ الهواء 
حنو اEٔسفل س�ٔنتج رفعاً 

جنحت



  

æليت �سقط ما اّ�ي حيدث؟ 1

ر  هذا 1ٔمر xادي مفثلام تُدّوِ
الهواء يف \ة یدور يف 

اجلهة املعاjسة

انه مÍد1ٔ الفعل و رّد الفعل

مÍد1ٔ ماذا؟

D لیتك س�ٔلتين D 1ٔ�سامل, یو¢د �1ٔسط من هذا و لكªّك �رید 
1ٔن تقوم )ّلك يشء لوFدك دامئّا, تعاىل فالقهوة ¢اهزة



  

D هلم من 
مغامرkن

جعیب ما حيدث يف ف�ªان 
القهوة

�1ٔرى عندما 1ٔحّرك 

ِحّس  R1 امللعقة قلیًال

فقط مبقاومة ضعیفة 

zجتة عن Iح+اكك

بÈd لو حّركهتا �رسxة 

س�تþ+ج دّوامة



  

عیناها رائعتان

القّوة �ساوي الّصفر

تدفق �رسxة صغرية ¢ّداً 

�ُرى jیف یتغّري التّدفّق حول امللعقة 
عندما نوقف الّرسxة الّصغرية xىل هاته 

سومات الر-

�زید رسxة اّ©ّوامة يف اxEٔىل و تقّل يف اEٔسفل

احÍاط اxEٔىل-رسxة xالیة-

اEٔسفل-رسxة مªخفضة- ارتفاع يف الّضغط

ظهور الّرفع



  

رائع, سوف ميكªين الّطريان مبالعق

رة ñاجلناح ملعقة ُمطو

حس�نًا و k1ٔن التّناوب؟

فهمت



  

جتد حتت اجلناح نفس نظام 
اّ©ّوامات الّصغرية اّ�ي جتد 
]لف اEٔسطوانة اّ©ّوارة و 
Uلتّايل ميكªنا اعتبار اجلناح 

دّوارة fبتة
جªاح 1ٔو 

1ٔسطوانة دّوارة

:نفس الفعل xىل الهواء
اFذر من الّسقوط م�لام حصل من قÍل مع هذه اåæE عند تدوkر 

الهواء

ّطاNرة ینقصك ذیل ال



  

اّ�یل جªاح صغري مائل يف اجلهة املعاjسة یþُ+ج رفعًا سلبّیًا و یدفع مؤّخرة الّطاNرة اىل 1ٔسفل 
ُمجنّبًا اDها الّسقوط

ُانظر 1ٔ�سامل, هذا النّظام ذو اس�تقرار ذايت

نعم

خيلق اّ�یل توازx zًاّمًا مينع الّطاNرة من التّوّ¢ه حنو 
اEٔسفل و یُبقهيا xىل خطّ م+وازن



  

نفس الّيشء عند الBّسل-ق

1ٔ�سامل, 1ٔنت ال �سمع 
Sيم

بىل بىل

من الّرائع Iحساس Uالس�تقرار 
اّ�ايت



  

و هكذا تعّمل 1ٔ�سامل الّطريان

اكن اEٔمر �س�یطًا يف اäّهنایة, و اه<مه Uلعمل جيعلنا نؤمن 1ٔكرث مع 
Iرتفاع يف الهواء



  

اäّهنایة


