
 

 

 فیزیکفا                                                    :حل تمرین های اصل برنولی 

 یده می شوند؟: چرا دو قایق که به موازات هم در یک جهت حرکت می کنند به طرف هم کش1تمرین 

چون جریان آبی که از بین دو قایق می گذرد تندی بیشتری نسبت به طرف دیگر قایق ها پیدا خواهد کرد، طبق اصل برنولی فشار 

 بین دو قایق کمتر از فشار طرف دیگر قایق ها می شود و این اختالف فشار موجب می شود قایق ها به سمت هم کشیده شوند.

 : با استفاده از اصل برنولی اثر چتر نجات در کند کردن سقوط آزاد را توضیح دهید.2تمرین 

فشار باالی و در نتیجه طبق اصل برنولی فشار زیر چتر بیشتر از  هوای زیر چتر است تندی گذرنده از روی چتر بیشتر ازتندی هوای 

 یرویی باالسو به چتر وارد می کند که موجب کند شدن سقوط می شود.آن می شود و اختالف فشار ایجاد شده ن

 : چرا جریان آبی که از شیر خارج می شود، هر چه پایین تر می رود، باریکتر می شود؟3تمرین 

ر چه باریکه آب پایین تر می هبا توجه به شتاب گرانشی زمین هر چه از زمان سقوط می گذرد تندی جسم بیشتر می شود. بنابراین 

 آید، تندی آن افزایش یافته و در نتیجه سطح مقطع آن کاهش می یابد.

 31600mجریان دارد. چه مدت طول می کشد تا  2.62m/s، آب با تندی  34.5cmدر لوله ای به قطر : 4تمرین 

 آب از لوله خارج شود؟

 شاره را بدست می آوریم : ابتدا آهنگ جریان

𝑅 = 𝐴𝑣 = 𝜋𝑟2𝑣 = 𝜋 (
𝑑2

4
) 𝑣 = 3.14 ×

(34.5 × 10−2)2

4
× 2.62 = 0.25 

𝑚3

𝑠
 

𝑡 = 1600 𝑚3 ×
1 𝑠

0.25 𝑚3
= 6400 𝑠 

مطابق شکل زیر، درون دو لوله متصل به هم جریان مداوم آب برقرار است. شعاع سطح مقطع های دو : 5تمرین 

باشد، تندی آب هنگام خروج از  20cm/sاست. اگر تندی آب هنگام ورود به لوله بزرگتر  1cmو  10cmلوله 

 است؟ cm/sباریک تر چند  لوله
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چرا در هنگام گردباد و طوفان های شدید سقف خانه ها بلند می شود؟ و چرا در این موارد باید پنجره : 6تمرین 

 ها را باز نگه داشت؟

در صورتی که فشار داخل خانه  موجب می شود تندی هوا زیاد شود، فشار باالی سقف کاهش می یابددر باالی سقف  طوفانچون 

می شود و این اختالف فشار موجب می شود نیرویی به سمت باال به سقف وارد شود و موجب بلند شدن سقف گردد.  بیشتر از آن

داخل اتاق به جریان بیافتد و اختالف فشار بین زیر و در برای جلوگیری از این اتفاق می توان پنجره ها را باز نگه داشت تا هوا 

 روی سقف کاهش یابد.

 بدن خود را خم می کند و دستانش را به پهلو ها قرار می دهد؟ اسکی باز: چرا در ورزش اسکی پرش، 7تمرین 

و فشار  می گیرد که موجب می شود تندی هوای روی بدنش بیشتر از پایینش شودجمع کردن دستانش حالتی شدن و  اسکی باز با خم

هوای روی بدنش کمتر از فشار هوای زیر بدنش می شود و نیرویی به سمت باال به دلیل اختالف فشار به آن وارد می شود و می 

 سافت بیشتری روی هوا طی کند.تواند م

 توجه به اصل برنولی توضیح دهید چرا دود شومینه ها، داخل اتاق پخش نمی شود؟: با 8تمرین 

 

هنگامی که جریان هوا توسط باد از روی دودکش رد می شود موجب کاهش فشار در آن نقطه شده و چون فشار داخل اتاق بیشتر 

 است، دود به سمت قسمت های با فشار کمتر می رود و از دودکش خارج می شود و در داخل خانه پخش نمی شود.
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