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هر روز در اطراف ما اتفاقات زیادی رخ می دهد، هر کدام از این اتفاق ها یک پدیده است، تابش نور خورشید، حرکت
عقربه های ساعت، حرف زدن معلم و شنیدن شما، ترمز کردن یک اتومبیل، راه رفتن، افتادن برگ از درختان و ......
هرکدام یک پدیده هستند،اگر به سادگی از کنار این پدیده ها عبور نکنیم وبخواهیم علت آن هارا با روش علمی مطالعه

کنیم، نیازمند علم فیزیک خواهیم بود.
 

فیزیک به معنای شناخت طبیعت است.
 

فیزیک دانان ابتدا پدیده های گوناگون طبیعت را مشاهده می کنند. سپس می کوشند الگوها و نظم های خاصی میان
این پدیده ها بیابند.

نخستین گام در بررسی یک پدیده، مدل سازی نام دارد. طی فرایند مدل سازی، یک پدیده فیزیکی را آن قدر ساده و
آرمانی می کنیم که بتوانیم آن را بررسی و تحلیل کنیم. به عنوان نمونه، اگر جسمی که سقوط می کند، یک توپ باشد،

واقعیت هایی که در مورد این پدیده وجود دارد این ها هستند:
 

١.توپ، اغلب یک کره کامل نیست. ٢. ضمن افتادن، مقاومت هوا و وزش باد بر آن اثر می گذارد. ٣. هرچه توپ به
زمین نزدیک تر می شود، جاذبه زمین بر آن افزایش می یابد ( البته به اندازه های بسیار بسیار اندک ). بررسی حرکت

توپ با در نظر گرفتن این سه واقعیت، بسیار پیچیده است؛ اما، می توان برای ساده کردن بررسی سقوط توپ، از
اندازه و شکل توپ چشم پوشی کرد. و همانطور که در ذهن بچه شکل رو به رو میبینید :

فیزیک: دانش بنیادی 

آن را به صورت یک جسم نقطه ای یا ذره در نظر گرفت. در این صورت مقاومت هوا 
 و وزش باد، تاثیر چندانی بر آن ندارند؛ همچنین، از تغییر وزن توپ با نزدیک شدن 

به زمین هم می توان صرف نظر کرد و وزن توپ را ثابت فرض کرد

هنگام مدل سازی، باید اثرهای جزئی تر را نادیده بگیریم؛ نه اثر های مهم و تعیین کننده را!.   

اکنون بیایید ببینیم بشر در طول زمان، چگونه با نظریه های مختلف، سقوط اجسام را توصیف کرده و توضیح داده است
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یو�ن �ستان
فیلسوف های یونانی، فکر می کردند که اجسام به این دلیل به طرف زمین سقوط می 

کنند که می خواهند به جایگاه های طبیعی خود باز گردند .( آن ها اعتقاد داشتند که
جایگاه طبیعی همه چیز، زمین است! ) بنا بر نظریه آن ها، هرچه جرم جسمی بیشتر

باشد، شتاب سقوط آن هم بیشتر است

شاید شنیده باشید که گالیله با رها کردن اجسامی با جرم های مختلف از باالی برج
کج پیزا، به این نظریه رسید که شتاب سقوط اجسام ( درست بر خالف نظر یونانیان

باستان)، به جرم آن ها بستگی ندارد. توجه کنید که  نظریه های فیزیکی در طول
زمان، همواره معتبر نیستند و اگر نتایج آزمایش های جدید با آن ها سازگار نباشند،

دست خوش تغییر می شوند

نیوتن

نیوتون نظر گالیله را تایید کرد. او همچنین متوجه شد که دلیل سقوط اجسام به
طرف زمین، نیروی جاذبه ای است که بین زمین و آن جسم وجود دارد و ما به آن

نیروی گرانش  می گوییم. 

او همچنین فهمید که: (( نیروی گرانش ، بین هر دو جسمی که جرم دارند، وجود دارد.)) این، یک گزاره کلی است
که برای تمام اجسام اطراف ما که دارای جرم اند، بیان شده است. به گزاره های کلی و در عین حال مختصر، که

در دامنه وسیعی از پدیده های گوناگون طبیعت، معتبرند، قانون فیزیکی گفته می شود.
 ( اگر یک گزاره در دامنه محدود درست باشد، به آن اصل می گویند.)

تفاوت اصل و قانون در همین است که اصل ها
         عمومیت کمرتی از قانون ها دارند
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فیزیک علم تجربی است و مشاهده و آزمایش در پیشبرد و تکامل علم فیزیک، نقش و اهمیت زیادی دارد، اما این به
تنهایی کافی نیست. تفکر نقادانه و اندیشه ورزی فعال  فیزیک دانان نسبت به پدیده های طبیعی، نقش بیشتری در
این زمینه ایفا کرده است. از طرفی باید بدانیم که ممکن است مدل ها و نظریع های فیزیکی در طول زمان همواره

معتبر نباشند و گاهی بنابر نتایج آزمایش های جدید، دستخوش تغییر و بازنگری شوند. همین ویژگی، یعنی آزمون
پذیری و اصالح نظریه های فیزیکی ،  نقطه قوت دانش فیزیک است

نمونه:تغییر مدل اتمی در طول زمان. مدل اتمی یکی از نمونه های خوبی است که تاثیر مشاهده، آزمایش و اندیشه
ورزی فیزیک دانان را در طول زمان نشان می دهد

مدل سازی در فیزیک

روشی که شما برای ساده سازی پدیده فیزیکی مورد مطالعه تان به کار بردید،
مدل سازی نامیده می شود.  مدل سازی فرایندی است که در آن یک پدیده فیزیکی

را آن قدر ساده و آرمانی  در نظر می گیریم تا امکان بررسی و تحلیل آن فراهم
شود.

از مدل سازی تقریبا در تمام موضوعات علم فیزیک استفاده می شود. 
در ادامه، دو مثال از کاربرد مدل سازی در مکانیک را با هم می بینیم. مکانیک
شاخه ای از فیزیک است که حرکت اجسام و نیروهای وارد برآن ها را بررسی

میکند
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موشکا� خط به خط کتاب در�

تعاریف و مفاهیم اولیه

قانون و اصل
قانون : قانون های فیزیکی روابط بین برخی از کمیت های فیزیکی را توصیف می کند و در دامنه  وسیعی از پدیده های 

گوناگون  معتبر هستند مانند: قوانین نیوتن، قوانین بقای جرم و انرژی و...
 

اصل: برای توصیف دامنه ی محدودتری از پدیده های فیزیکی که عمومیت کمتری دارند، استفاده می شود
مانند: اصل پاسکال که مربوط به شاره های محصور و ساکن است.

 
مدل سازی در فیزیک فرایندی است که طی آن پدیده های فیزیکی را به قدری ساده و آرمانی می کنند تا بررسی آن ساده 
و امکان پذیر شود، به عنوان مثال فرض کنید، جسم کوچکی مانند سنگ در حال سقوط است. هنگام حرکت چرخش رخ 

می دهد، مقاومت هوا باعث کند شدن حرکت سنگ می شود و هرچند سنگ به زمین نزدیک تر می شود وزن سنگ افزایش
 می یابد.(قانون گرانش نیوتن)

با در نظر گرفتن تمام این جزئیات، بررسی و تحلیل حرکت سنگ پیچیده خواهد بود، برای ساده سازی فرض می کنیم 
سنگ، جسم نقطه ای است که نیروی ثابت وزن روی آن اثر می گذارد و نیروهایی مانند مقاومت هوا و وزش باد بر حرکت

 سنگ تاثیری ندارد.
 هنگام مدل سازی پیچیده های فیزیکی باید از اثرهای جزئی صرف نظر شود ولی اثر های مهم و تعیین کننده باید لحاظ

 شوند 

مترین ۱
کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید ؟

١) ویژگی ازمون پذیری و اصالح نظریه های فیزیکی، (نقطه قوت – نقطه ضعف) دانش فیزیک است
٢)ویژگی آزمون پذیری واصالح نظریه های فیزیکی نقش مهمی در (پیشرفت دانش و تکامل ما از جهان – عقب ماندگی فیزیکی )

داشته است
٣)نظریه های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر (هستند – نیستند)

۴)آنچه روابط برخی از کمیت های فیزیکی را توصیف می کنند و در دامنه ی وسیعی از پدیده ها معتبر است(قانون – اصل ) نام
دارد.

 ۵)توصیف دامنه ی محدود از پدیده ها از (قانون – اصل) استفاده می شود.
 ۶)فرایندی که طی آن یک پدیده فیزیکی آنقدر ساده می شود تا امکان بررسی آن فراهم شود (مدل سازی – نظریه پردازی) نام

دارد.
 


