شناسنامهنجو شما

#SKYATHOME

بسازید یادبگ ید لذت ب ید ﺭﻭز نجوﻡ۱۳۹۹

دﺍنﺶﺁموﺧﺘگاﻥ ﺭصدﺧانه ﺁموز زعفرﺍنیه

#ﺁسماﻥدﺭﺧانه

"شناسنامه نجومي شما" يك شناسنامه اختصاصي براي شماست كه ميتوانيد با راهنمايي ما بسازيد.در اين
شناسنامه چه چيزهايي وجود دارد؟ سن شما در سيارات مختلف و وزنتان در آن سيارات .پس بياييد شروع كنيم
به ساختن شناسنامه در چهار مرﺣله:
الف شناسنامهي خام را بسازيد:
 -١يك كاغذ  A4را برداريد و از وسط تا كنيد .اين صفحه هاي شناسنامهتان خواهد بود.

 -٢يك مقواي  A4رنگي)ترجيحا قرمز( را هم از وسط تا كنيد .اين را براي جلد شناسنامه استفاده
ميكنيم.

 -٣مثل الگوي زير روي كاغذهاي شناسنامهتان جاهاي ﻻزم را مشخص كنيد .

با مراجعه به كتابهاي نجومي يا سايتهاي نجومي ميتوانيد تصوير سيارات را در جاهاي معلوم شده نقاشي كنيد.
اين كار را به بچهها بسپاريد  .خيلي لذت بخش است و شناسنامهتان اصالت بينظيري مييابد.

شناسنامهي خام شما حاضر است ...حاﻻ بخشهاي بعدي را كامل كنيد.

ب(سنشماﺭ سیاﺭﺍتمخﺘلف
 -١در صفحهي شناسنامه جلوي سيارهي زمين و در ستون سن شما)ستون اول( سنتان را با عدد بنويسيد) مثﻼ
اگر بنويسيد  ،١٠يعني ده ساله هستيد(
 -٢با استفاده از يك ماشينﺣساب سنتان را روي هر سياره ﺣساب كنيد.براي اين كار سن زمينيتان را در عدد
ضريب تبديل سال )ستون اول از جدول زير( ضرب كنيد و در ستون مربوط به وزن در شناسنامه جلوي
اسم هر سياره بنويسيد.
 -٣بخش دوم شناسنامه تان آماده شد.

نام سياره

ضريب تبديل سال

نام سياره
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عطارد

٤.١

مشتري
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زهره

١.٦

زﺣل

٠.٠٣

زمين

١

اورانوس

٠.٠١

مريخ

٠.٥

نپتون

٠.٠٠٦

اما چرا سن شما روي سيارات مختلف متفاوت است؟
ما آدمها روي سيارهي زمين زندگي ميكنيم .وقتي ميگوييد مثﻼ ده ساله هستيد يعني از وقتي كه به دنيا
آمدهايد زمين دهبار به دور خورشيد چرخيده است .ﺣاﻻ فكر كنيد همان روزي كه روي زمين به دنيا آمده بوديد
يك نفر هم روي سيارهاي ديگر از منظومه شمسي به دنيا آمده باشد ،آيا او هم مثل شماي زميني ده ساله
خواهد بود؟ جواب خير است!

ﺣاﻻ پرسش اين است كه چرا سن آدمهايي كه همزمان به دنيا
آمدهاند روي سيارات مختلف متفاوت است؟
جوابش به سرعتِ چرخش سياره به دور خورشيد و تعريف سال ربط
دارد .همانطور كه اول اين نوشته خوانديد ،هر سال برابر است با يكبار
چرخيدن سياره به دور خورشيد .اما نكتهي مهم اين است كه سيارات
هرچه از خورشيد دورتر ميشوند سرعتشان هم كمتر ميشود و
مدارشان هم بزرگتر ميشود ،بنابراين سيارات دورتر ،زمان بيشتري را
سپري ميكنند تا يكبار دور خورشيد بگردند و درنتيجه طول سالشان
هم بلندتراز سيارات نزديك به خورشيد است .اينكه سيارات دورتر با سرعت
كمتري دور خورشيد ميگردند را اولين بار منجمي به نام يوهانس كپلراعﻼم
كرده است.

يوهانس كپلر
منجم آلماني١٦٣٠-١٥٧٠

ج (ﻭزﻥشماﺭ سیاﺭﺍتمخﺘلف
 -١وزنتان روي زمين چند كيلوگرم است؟ آن را در ستون دوم شناسنامه نجوميتان روبروي زمين بنويسيد
 -٢ﺣاﻻ با كمك يك ماشين ﺣساب وزنتان را روي سيارات ديگر ﺣساب كنيد براي اين كار كافيست وزن
زمينيتان را با عددي كه در ستون ضريب وزن در جدول زير ميبينيد ضرب كنيد .ﺣاصلضرب اين دو
عدد را در ستون وزن شما در شناسنامه نجومي و مقابل هر سياره بنويسيد.
 -٣و تمام .شناسنامه تان كامل شده .
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و چرا وزنتان روي سيارات مختلف تغيير ميكند؟
پيش از اينكه درباره وزنتان روي سيارات ديگر بگويم ،خب است دربارهي وزن و جرم چيزهايي بدانيد .در زندگي
روزمره به راﺣتي اين دو واژه را هم معني و يكسان فرض ميكنيم اما در دنياي فيزيك اينها با هم خيلي فرق

دارند .جرم در ﺣقيقت مقدار ماده ايست كه هر چيزي را تشكيل داده .مثﻼ مقدار ماده ي بدن شما يا مقدار مادهي
يك سنگ را جرم شما يا جرم آن سنگ ميناميم .هر چيزي كه جرم داشته باشد خاصيتي هم دارد به نام اينرسي.
اينرسي يعني تمايل جرم به ﺣفظ وضعيتش .اگر جرمي ساكن باشد دوست
دارد ساكن بماند و دربرابر ﺣركت كردن مقاومت به خرج ميدهد و اگر در
ﺣال ﺣركت باشد در برابر تغيير سرعت و توقف يا ﺣتي تغيير جهت ﺣركت
مقاومت ميكند .اين خاصيت را اينرسي ميناميم.اما وزن به كل با جرم
متفاوت است .در تمام عالم ،هر چيزي كه جرم داشته باشد چيزهاي ديگر
را به سوي خود ميكشد .به اين ميگوييم نيروي جاذبه)گرانش( .مقدار
اين نيروي كشش اجسام به مقدار جرم و به فاصلهي اجرام از همديگر ربط
دارد .تعيين مقدار كشش اجرام كوچك )مثﻼ كشش يك خودكار يا يك
خانه و  (...سخت است و چون جرم آنها كم است كشش خيلي كمي هم
دارند .اما كشش يك جرم خيلي بزرگ مثل زمين كار سادهايست  .كافيست

ايزاك نيوتن
فيزيكدان انگليسي ١٧٢٧-١٦٤٣

برويد روي ترازو .وقتي وزنتان را روي ترازو ميبينيد يعني ترازو مقدار
كشش)جاذبه( بين شما و زمين را اندازه گرفته و نشان ميدهد .نيوتون دانشمند انگليسي رابطهي بين وزن)نيروي
كشش( و جرم را نشان داد .او معلوم كرد كه نيروي كشش بين دو جسم با مقدار جرم آن دو و فاصله شان از
همديگر نسبتي دارند .ﺣاصلضرب جرم آن دو با وزن)نيرو( رابطه مستقيم دارد)يعني هرچه اين ﺣاصلضرب بيشتر
باشد ،وزن بيشتر ميشود( و فاصلهي اين دو جرم از همديگر با وزن نسبت عكس دارد)يعني هرچه فاصله بيشتر
شود وزن كمتر ميشود(  .ﺣاﻻ دليل اينكه چرا روي سيارات مختلف وزنتان متفاوت است معلوم شد .هر سيارهاي
جرمي متفاوت با سيارات ديگر دارد و همينطور اندازهي شعاعش هم فرق دارد و وقتي شما روي آن ميايستيد
فاصلهتان تا مركز آن سياره با ديگر سيارهها فرق دارد در نتيجه مقدار كشش آن سياره براي شما فرق ميكند و
مقدار كشش يعني همان وزن شما.

