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 ی ک یزیاصول ف ن یحال پرکاربردتر  نی و در ع نیاز ساده تر  ی کیاصل پاسکال 
از  یار یبس دات یو تول ی اصل در طراح نی ا کاربرد .است االت یحاکم بر س

  نیا در .قابل مشاهده است م،یکه روزانه با آن ها سر و کار دار ی زاتیتجه
 .م یقرار ده ی اصل را مورد بررس نیبه دقت ا می مقاله قصد دار

 .دیانتها با ما همراه باش تا

 

 Pascal's)  ست؟یاصل پاسکال چ 1#
Principle) 

بر واحد سطح  میتقس رویشکل ممکن به صورت ن نی در ساده تر فشار
 ایآن است که آ د،یآ ی م  شیپ نجایکه در ا ی مهم  سؤال .شود ی م  فیتعر 

 گرید الیسطح س یبا اعمال فشار رو ال،یس کیتوان فشار را در سطح   ی م
  .شده است فی سؤال تعر  نیپاسخ به ا یبرا قایپاسکال دق اصل .داد رییتغ
 گریکدیکه به  دیدر دو محفظه بسته داشته باش الیاگر دو س ی حالت کل در

 الیهمان فشار به س نایاز آن ها، ع ی کی یاعمال فشار رو با مرتبط باشند،
 ی عنوان نم چیرا به ه ات یعمل نی ا .شود ی در محفظه مجاور وارد م  گرید

 .انجام داد ستند،یبسته ن  یکه در محفظه ها ی االتیس یتوان برا

قادر  الیس کی دهنده  لیتشک یقرار است که مولکول ها  نی از ا داستان
است که  ی عیطب ی طیشرا نیچن در .هستند به صورت آزادانه حرکت کنند

حرکت به  با  رند،یگ ی مولکول ها تحت فشار مضاعف قرار م نی ا ی وقت
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به   نایموجود در محفظه مجاور، تمام فشار را ع الیس  یسمت مولکول ها
  دینکته تأک نیا یدارد رو جا .کنند ی محفظه آن منتقل م  واریو د الیس
  ی مجاور منتقل م  الیبه س ی گونه تلفات  چیکه تمام فشار بدون ه میکن

به زبان ساده تحت عنوان اصل پاسکال شناخته  د،یالعه کردمط آنچه .گردد
 Blaise) با نام بلز پاسکال یفرانسو یاصل توسط دانشمند نیا .شود ی م

Pascal )شد فی بار تعر نینخست یبرا. 

 

 

 اصل پاسکال تیاهم 2#

 کیزیشده در علم ف رفتهیپذ ی تجرب  یها تیاز واقع ی کیپاسکال  اصل
نکته مهم   کی اصل  نی ا م،ی که در باال اشاره کرد ی فی بر تعر عالوه .است
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همواره برابر   الیس کیکل در  فشار .کند ی به ما گوشزد م  زیرا ن گرید
   .شوند ی است که به آن اعمال م ی از منابع مختلف ی ناش یمجموع فشارها

 

 کیدرولیه یها  ستمیاست که امروزه س یقانون به حد نی درک ا تیاهم
اصل  نی ا نیبنابرا .شوند ی م  دیو تول  ی بر قانون پاسکال طراح ی تماما مبتن 

شده است که در  دیجد ی ات یو عمل ی حوزه علم کیگذار   هیپا  یی به تنها
 .میپرداز  ی به آن م  شتریادامه ب

 

 کاربرد اصل پاسکال 3#

از   عات یکه به کمک انتقال ما میاساسا به دنبال آن هست کیدرولیه در
داشته  اریدر اخت ی کیمکان یرویبه عنوان ن ی لوله ها و کانال ها، منبع قیطر
که   ی زاتی ها و تجه ستمیاز س یار یمفهوم به ظاهر ساده در بس نیا .میباش

که قصد   دیکن  تصور .قابل مشاهده است م،یروزانه با آن ها سر و کار دار
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را به  یفشار  ال،یاز س نیسطح مع ک یبه  ی مشخص  یرو یبا اعمال ن دیدار
است که هر چه سطح مورد نظر بزرگ تر باشد،  ی عی طب .دیآن اعمال کن

  .داشت دیخواه یشتر یب یرویبه ن ازیبه مقدار ثابت فشار، ن ی اب یدست یبرا
که دو   یطور  به .دیآ ی اصل پاسکال به کمک ما م  ی طیشرا نیچن در

کانال به  ایلوله  قیهستند را از طر یکسان ی  االت یس یه که حاومحفظه بست
دو محفظه سطح مقطع به مراتب کوچک   نیاز ا ی کی .کنند ی هم متصل م 

کمتر به محفظه با سطح   یرویبا اعمال ن بیترت  نیا به  .دارد یگر یاز د یتر 
  تیدرنها .شود  ی م  جادیفشار مورد نظر ما ا زانیمقطع کوچک تر، همان م

و  الیس نیب کنواخت یبه محفظه مجاور منتقل و به طور  نایفشار ع نیا
واقع به کمک قانون پاسکال، با  در .شود ی م  ع ی محفظه توز یها وارهید

 .میکن ی م دایکمتر به فشار مورد نظر دست پ یرویصرف ن
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 کیدرولیه ی ها ستمیقانون پاسکال در س یکاربردها نی جمله مهم تر از
 :اشاره کرد ری توان به موارد ز  ی م

  اریترمز بس یرویپدال ترمز، ن یکم رو یرویخودرو )با اعمال ن ترمز •
 گردد.(  یخودرو اعمال م  یچرخ ها  یرو یادیز
 ک یدرولیه باالبر •
 ک یدرولیه جک •
 ک یدرولیه یها پمپ •
 ک یدرولیه لیجرثق •

 

 قانون پاسکال یاضی رابطه ر  4#

به  زین ی نگاه میکه ن ستیبد ن م،یره کردجا اشا نیتوجه به آن چه تا ا با
محفظه محبوس را در نظر   دو .میندازیساده اصل پاسکال ب ی اضیرابطه ر

 .لوله به هم متصل شده اند کی که به کمک  دیریبگ
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  زیو مساحت محفظه بزرگ تر ن A1 مقطع محفظه کوچک تر برابر سطح
قرار  F1 میمستق رویسطح مقطع کوچک تر را تحت ن حال .است A2 برابر

 .میده ی م

 ری وارد به سطح مقطع بزرگ تر به صورت ز یرویکمک قانون پاسکال، ن به
 :قابل محاسبه است

 یبند جمع 

طور که مشاهده   همان .میاصل پاسکال پرداخت ی مقاله به معرف نیا در
مورد    ی قانون تجرب کی ساده و مهم به صورت  ی کیزیاصل ف نی ا د،یکرد
را به   یفوق العاده ا یحال کاربردها نیع در .قرار گرفته است رشیپذ

با   نیسنگ اریبس  زات ی تجه یی جابجا یاصل برا نیا از  .همراه داشته است
و   روین دیمنظور با نیا یبرا یحالت عاد در شود که ی کم استفاده م  یروین

 صرف شود. یادیز اریبس نهیهز


