


ترای جَاًاى ٍ ًَجَاًاى  IYPT در هساتقِ 2010، سال ICEایي آزهایش تحت ػٌَاى 
 .ػالقِ هٌذ طراحی شذ ٍ تا کٌَى تَسط اشخاص زیادی ترسی شذُ است

 :هقذهِ





 جوغ اٍری اطالػات

در هرحلِ اٍل از 
اساتیذی کِ در حَضِ ػلن 
فیسیک فؼالیت داشتِ 

.اًذ سَال کردین  

تاکة ّای هؼتثر ًیس 
هٌاتؼی تَدًذ کِ تَاًستین 
از آًْا تْرُ تسیاری 

.تثرین  

تؼذ از آى در ایٌترًت 
تِ دًثال سایت ّایی 
گشتین کِ ایي آزهایش  

.را اًجام دادُ اًذ  

 سرچ در ایٌترًت هطالؼِ کتاب پرسیذى

03 



 فرضیِ سازی
 

 :پس از هطالؼاتی کِ اًجام دادین تٌْا یک فرضیِ تِ رّي ها رسیذ
 

 سین ًیرٍیی را کِ ٍزًِ ّا تِ خاطر ًیرٍی جارتِ تِ آى ٍارد هی کٌٌذ تِ یخ ٍارد کردُ ٍ تاػث هی
 

 .  سپس سین تِ داخل آب فرٍ هیرٍد ٍ تِ الیِ تؼذی ًیرٍ ٍارد هیکٌذ. قسوت زیریي سین آب شَد 
 

در ّویي زهاى آب یخ کِ دهایی تسیار ًسدیک تِ ًقطِ اًجواد دارد تِ  راحتی گرهای خَد را از دست هی دّذ ٍ یخ 
 .هی زًذ



:ٍسائل الزم  

 
 دٍػذد ٍزًِ یکساى

 
 یک سین ًازک

 
 یک ػذد یخ هتَسط

 
یک پایِ      

 

 آزهایش فرضیِ



 اًجام آزهایش

یخ را رٍی پایِ  
 قرار هی دّین 

ٍزًِ ّا را تِ دٍ سر سین 
 ٍصل هی کٌین

سین را تِ آراهی رٍی یخ 
قرار هی دّین  ٍ هٌتظر 

 ًتیجِ هی هاًین
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سین تِ داخل یخ رٍب 
شذُ کِ در زیر آى تَد 

 فرٍ رفت

یخ رٍب شذُ کِ ّواى  
آب صفر درجِ است 
 رٍی سین را هی پَشاًذ

تؼذ از هذتی الیِ زیریي  
سین شرٍع تِ رٍب 

دشذى کر  

آب صفر درجِ شرٍع 
 تِ یخ زدى کرد

سین ّوچٌاى الیِ زیریي 
 خَد را رٍب هی کٌذ

ٍ تار دیگر آب صفر 
درجِ شرٍع تِ یخ زدى ٍ 

 جاهذ شذى کرد



 ًظریِ
 .ًتایج آزهایش تا فرضیات ها کاهال تطاتق داشت

سین تِ دلیل آى کِ گرهای هحیط را سریؼتر گرفتِ ٍ اًتقال هی دّذ آى  قسوت از یخ  
کِ زیر خَد است را سریغ رٍب هی کٌذ از طرفی ٍزًِ ّایی کِ تِ دٍ طرف سین هتصل 

 است تر اثرًیرٍی  جارتِ ، سین را تِ طرف پاییي هی کشذ







 تا تشکر از تَجِ شوا


