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 یکاربرد است که مبناو پر  یا ه یپا میاز مفاه ی کی ک ی زیمفهوم کار در ف
  دیبا ی کیزیف یها  دهیدرک بهتر پد یبرا .ردیگ ی ها قرار م لیاز تحل یار یبس

 در .هستند رگذار یدر آن تأث ی و چه عوامل ستیکه منظور از کار چ میبدان
 .میکن ی بررس کیزیمفهوم کار را از منظر علم ف میمطلب قصد دار نیا

 .دیبا ما همراه باش انیپا تا

 

 (Work in Physics) کی ز یکار در ف فی تعر  1#

کار   مفهوم که مینکته جلب کن نیابتدا الزم است توجه شما را به ا نیهم
متفاوت   م،ی واژه دار نی روزمره از ا ی که ما در زندگ ی ر یبا تعب کیزیدر ف

که هر زمان کار  یطور  به .رابطه دارد یکار با انرژ  کیزیعلم ف در .است
از  نیبنابرا .کند ی م  دایانتقال پ یآن است که انرژ  یمعنا انجام شود، به 

آن به دست  یدر راستا  یی در جا به جا رویکار از حاصل ضرب ن ی نظر علم
 .دیآ ی م

 :است ریفوق به شکل ز ف یتعر  ی اضیر رابطه

W = F × d × cos(θ) 

 :رابطه فوق عبارت اند از یها تیکم

• W: کار 
• F :روین 
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• D: یی جا به جا 
• Θ: جسم  یی و جا به جا رویبردار ن نیب هیزاو 

 

 

 کی ز یکار در ف یکای  2#

 SI ستمیکه در س ی معن  نیا به  .است یاز نوع انرژ   کیزیکار در ف یکای
تر در  قیعم ی کم  دیاجازه ده اما .باشد ی م (J) کار ژول یر یواحد اندازه گ

  م،ی ار که در باال ذکر کردک ی اضیبه رابطه ر گرید بار .میخصوص بحث کن نیا
به  SI یآحاد ستم یدر س یی و جا به جا روین یر یاندازه گ یکای .دیدقت کن

کار  یر یاندازه گ یکایاساس  نیا  بر .است (m) و متر (N) وتنین بیترت 
  ی ژول در نظر گرفته م کی معادل  زیمتر ن وتنین کی هر  .متر است  وتنین

 .شود
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 ک ی ز یعوامل مؤثر بر محاسبه کار در ف 3#

  یی عوامل مؤثر در آن را شناسا د یبا کیزیدرک بهتر مفهوم کار در ف یبرا
 .میکن

جسم اثرگذار  کی یکار رو یر یدر شکل گ یدیدو عامل کل ی طور کل به
 :هستند که عبارت اند از

 (Force) روین .1

توجه داشته  دیبا .شود ی جسم وارد م کیبه  ی مختلف یبه شکل ها روین
  .شود ی کار نم  جادیبه اجسام باعث ا یی رویکه وارد شدن هر نوع ن دیباش

  ای دیایبه حرکت درب نیجسم با جرم مع کیباعث شود تا  دیبا روین بلکه
شتاب آن دست خوش   ایحرکت، سرعت  جهت اگر در حال حرکت است،

که عالوه بر مقدار،   ی معن نیبه ا است  یبردار  تیکم ک ی روین .شود رییتغ
 .جهت هم دارد

  جسم صفر باشد، کیواردشده به  یرویکه اگر ن دیتوجه داشته باش دیبا
 یاگر جسم در حال حرکت باشد، کار انجام شده رو ی حت ی ط یهر شرا تحت

 .آن صفر است
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 (Displacement) یی به جا جا .2

جسم  کیکه  د یکن فرض .است یبردار  ی ت یکم رویمانند ن زین یی به جا جا
و به  دیایخود به حرکت درب  هیاول تیاز موقع رو،یدر اثر وارد شدن ن

که   (Distance) یر یه مسب یی به جا جا .کند دایانتقال پ هیثانو تیموقع
 شود؛ ی کند، مربوط نم ی م  ی ط  یی و انتها  یی جسم در حدفاصل نقاط ابتدا 

کند،   ی را به هم وصل م  یی و انتها  یی که نقطه ابتدا ی می به خط مستق بلکه
اگر   ی حت  کیزیاساس در مفهوم کار در ف نیا بر .شود ی گفته م  یی جا به جا

حرکت آن  ی نقاط ابتدا و انتها یول  کند؛ ی را ط ی طوالن ری جسم مس کی
 .انجام نشده است یکار  چی ه فتند،یهم ب یرو
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 از مفهوم کار  یمثال 4#

 کیزیمثال به درک بهتر از مفهوم کار در ف کیکه با  ستیادامه بد ن در
  25به جرم  یورزشکار قصد دارد وزنه ا کیکه  دیکن  تصور .میکمک کن

  ی سر او قرار م  یوزنه باال ی حالت وقت  نی باالتر در .سر ببرد یرا رو لوگرمیک
  دیدر رابطه کار با نی بنابرا .کند ی م  دایپ نیاز سطح زم  یمتر  2فاصله  ردیگ

 .میقرار ده 2عدد  یی جا به جا یبه جا
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صرف  یی جا به جا نی که در ا یی روین .می رو ی م رویبه سراغ محاسبه ن حال
برابر با شتاب گرانش   9.81 عدد .بوده است نیغلبه بر جاذبه زم یشده، برا

 .شود ی محاسبه م رویاست که از حاصل ضرب آن با جرم جسم، ن نیزم

 :برابر است با روین نیبنابرا

F = 25 × 9.81 = 245.25 (N) 

بردار   نیب هیراستا هستند، زاو کیدر  یی و جا به جا رویکه ن  نیتوجه به ا با
 .جسم برابر با صفر است یی ا به جاو ج روین
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 :برابر است با یی جا به جا نیکار انجام شده در ا کیزیاساس علم ف بر

W = 245.25 × 2 × COS(0) = 490.5 (J) 


