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Yenka :يك نرم افزار شبيه ساز قدرتمند  

  
  حميد بيضائي

  98615-538دانشكده علوم پايه، گروه شيمي، صندوق پستي  ،دانشگاه زابل
hbeyzaei@yahoo.com  

  

 :خالصه

 Yenka م افزار شامل چهار اين نر. ه هاي دوبعدي و سه بعدي را داراستژيك نرم افزار شبيه ساز است كه قابليت شبيه سازي پرو

. دو مجموعه شيمي و فيزيك است علوم آن خود مشتمل برقسمت . علوم، رياضيات، محاسبات و فن آوري: قسمت مجزاست كه عبارتند از

م استفاده خانگي از اين نر .اشاره مي گردد در بخش شيميجهت انجام آزمايشات مجازي اين نرم افزار  فراوان در اين مقاله به قابليت هاي

  .افزار بصورت رايگان است و تنها در ابتداي اجراي برنامه بايستي به اينترنت وصل شد و پس از آن مي توان اينترنت را قطع كرد

   مقدمه - 1

Yenka مجزا در گذشته در چهار غالب اين نرم افزار. ه هاي دوبعدي و سه بعدي استژيك نرم افزار قدرتمند در زمينه شبيه سازي پرو 

ي، هر چهار قسمت در هم ادغام شده است و در غالب ميالد 2010آوري ارايه مي گرديد كه از سال ت و فن م، رياضيات، محاسباعلوشامل 

   .روانه بازار شده است Yenka يك نرم افزار به نام

  بحث و بررسي  -2 

باشد كه هر زيرمجموعه از  يبخش شيمي شامل چندين زيرمجموعه م. شامل دو مجموعه شيمي و فيزيك است Yenkaبخش علوم 

تشكيل دهنده آنها  كيت هايو و قابليت هاي اين زيرمجموعه ها  ويژگيهابرخي در اين قسمت با . تشكيل شده است چندين كيت درسي

  .آشنا مي شويم

  طبقه بندي مواد -1- 2

و مولكولها در واكنش هاي ساده كه چگونه ماهيت اتمها  كاربران مي آموزنددر اين كيت  :اتميشبيه سازي جنبش هاي ) 1-1- 2

  .تغيير مي يابد

  
  .د كه اختالف بين عناصر و تركيبات چيستنياد مي گير كاربران در اين كيت :عناصر و تركيبات )1-2- 2

و  يدر اين كيت توانايي هدايت الكتريكي تركيبات يوني، كوواالنس :و فلزي يمواد يوني، كوواالنس الكتريكي رسانايي )1-3- 2

   . مي گيرد      مورد بررسي قرار فلزي 

و فلزي مورد  يدر اين كيت تغييرات نقاط ذوب و جوش تركيبات يوني، كوواالنس :و فلزي يمواد يوني، كوواالنس نقاط ذوب )1-4- 2

   . بررسي قرار مي گيرد

  . ايش دما بررسي شده استدر اين كيت تغيير ساختار آب از يخ به آب و به بخار با افز :ذوب شدن يخ و جوشيدن آب )1-5- 2
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در اين كيت حالليت تركيبات يوني، كوواالنسي و فلزي در حاللهاي مختلف مورد  :محلوليت مواد يوني، كوواالنسي و فلزي) 1-6- 2

    . بررسي قرار مي گيرد

   .ها داده شده استدر اين كيت توضيحاتي در مورد اختالف ماهيت جامدات، مايعات و گاز :جامدات، مايعات و گازها )1-7- 2

  سنگها و فلزات -2- 2

در اين كيت با چگونگي استخراج فلزات از اكسيدهاي مربوطه اشان توسط كاهش با كربن آشنا كاربران  :استخراج كاني فلزي )2-1- 2

  .دنمي گرد

   .دنآشنا مي شو انبا چند واكنش مربوط به سنگ آهك و كاربردهايش كاربران در اين كيت :سنگ آهك )2-2- 2

  

  
  

  .در اين كيت چندين روش مختلف جهت استخراج آهن از اكسيد آهن توضيح داده شده است :آهن )2-3- 2

  .در اين كيت سرعت واكنش فلزات مختلف در محيط اسيدي مقايسه شده است :در اسيدها اتواكنش پذيري فلز )2-4- 2
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   . مقايسه شده است) اكسيداسيون(ختلف با هوا در اين كيت سرعت واكنش فلزات م :در هوا اتواكنش پذيري فلز )2-5- 2

    . مقايسه شده است با آبدر اين كيت سرعت واكنش فلزات مختلف  :در آب اتواكنش پذيري فلز) 2-6- 2

  معادالت و كميت ها -3- 2

   .ده شده استدر اين كيت درباره معادالت شيميايي موازنه شده توضيح دا :معادالت موازنه شده) 3-1- 2

ساخته  د كه تركيبات از طريق انجام واكنشهاي شيمياييندر اين كيت ياد مي گيركاربران  :تركيبات و واكنشهاي شيميايي )3-2- 2

  . هستنداز عناصر تشكيل دهنده اوليه اشان  يمتفاوت داراي خواص مي شوند و

  .دنيك اكسيد فلزي آشنا مي گرد با چگونگي تعيين فرمول تجربي كاربران در اين كيت :يفرمول تجربي اكسيد فلز )3-3- 2

در اين كيت نكاتي در مورد تعادل شيميايي آمونيوم كلريد با آمونياك و هيدروژن كلريد ذكر  :)آمونيوم كلريد(تعادالت  )3-4- 2

  .شده است

  
  

  .در اين كيت مفهوم مول تعريف شده است :مول و جرم) 3-5- 2

  .ين كيت نكاتي در مورد واكنش برگشت پذير آمونيوم كلريد ذكر شده استدر ا ):آمونيوم كلريد(واكنش برگشت پذير ) 3-6- 2

   .در اين كيت نكاتي در مورد واكنش برگشت پذير مس سولفات ذكر شده است ):مس سولفات(واكنش برگشت پذير ) 3-7- 2

  .ه استدر اين كيت چگونگي محاسبه راندمان چند واكنش تجزيه اي توضيح داده شد :محاسبه راندمان) 3-8- 2

  . در اين كيت تأثير دما بر تعادالت برگشت پذير بيان شده است :تعادالت و دما) 3-9- 2

  

  

  سرعت واكنش ها - 4- 2

   .در اين كيت اثر كاتاليزور بر روي سرعت يك واكنش بررسي شده است :كاتاليزورها و سرعت) 1- 4- 2
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  .سرعت يك واكنش بررسي شده است در اين كيت اثر غلظت واكنشگرها بر روي :غلظت و سرعت) 2- 4- 2

در اين كيت چگونگي تعيين سرعت يك واكنش با استفاده از سرعت تشكيل محصوالت توضيح داده  :تعريف سرعت واكنش) 3- 4- 2

  .شده است

اليي رخ ياد مي گيرند كه انفجارها، واكنشهاي شيميايي هستند كه در سرعت بسيار باكاربران در اين كيت  :باروت و انفجار) 4- 4- 2

  .مي دهند

  

  
در اين كيت چگونگي تعيين سرعت يك واكنش با استفاده از سرعت مصرف واكنش دهنده ها  :اندازه گيري سرعت واكنش) 5- 4- 2

  . توضيح داده شده است

  .در اين كيت اثر تغيير سطح مؤثر در تغيير سرعت بررسي شده است :وسعت سطح و سرعت) 6- 4- 2

  . كيت تأثير تغييرات دما بر روي سرعت يك واكنش بررسي شده است در اين :دما و سرعت) 7- 4- 2

  آب و محلولها -5- 2

  .در اين كيت كاربران با چگونگي استخراج نمك از آب دريا آشنا مي گردند :استخراج نمك) 5-1- 2

  .ي اسيدي اشاره مي گرددبه نوشيدنيها و تشكيل محلولها CO2در اين كيت به چگونگي افزايش گاز  :ي گازدارنوشيدني ها) 5-2- 2

     . در اين كيت توضيح داده شده است كه آب سخت حاوي يونهاي فلزي به ويژه كلسيم و منيزيم است :سختي آب) 5-3- 2

  .در اين كيت كاربران ياد مي گيرند كه محلولهاي حاوي تركيبات يوني، رساناي جريان برق هستند :يونها در محلول) 5-4- 2

در اين كيت كاربران ياد مي گيرند كه موالر به صورت تعداد مولهاي ماده حل شده در يك ليتر محلول تعريف  :غلظت مولي) 5-5- 2

  . مي شود

از حالل در يك دماي  ml 100در اين كيت مفهوم حالليت به صورت بيشترين مقدار گرم ماده حل شده در  :تعريف حالليت) 5-6- 2

  .  خاص تعريف شده است
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در اين كيت چگونگي جداسازي محلولي از مايعات با نقاط جوش مختلف توسط حرارت دادن و متراكم  :به جزءتقطير جزء ) 5-7- 2

  .كردن مجدد توضيح داده شده است

   

  
  

  . در اين كيت تأثير دما بر ميزان حالليت تركيبات گوناگون بررسي شده است :حالليت و دما) 5-8- 2

  

  

  انرژي - 6- 2

اين كيت كاربران ياد مي گيرند كه سوخت ها و غذاهاي مختلف هر دو داراي مقادير متفاوتي از انرژي  در :سوخت ها و غذاها) 1- 6- 2

   .مي باشند

  
  

  . در اين كيت مقايسه اي بين محصوالت توليد شده از سوختن سوختهاي گوناگون صورت گرفته است :محصوالت سوختن) 2- 6- 2
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محاسبه تغييرات انرژي يك واكنش از طريق ميزان گرماي آزاد شده يا جذب شده در اين كيت چگونگي  :انرژي هاي واكنش) 3- 6- 2

  .  توضيح داده شده است

  . در اين كيت كاربران ياد مي گيرند كه از سوختن زغال كربن دي اكسيد و مقادير زيادي حرارت توليد مي گردد :آتش زغال) 4- 6- 2

  .   فاهيم گرماگير يا گرمازا بودن يك واكنش توضيح داده شده استدر اين كيت م :گرماگير و گرمازا) 5- 6- 2

  اسيدها، بازها و نمكها -7- 2

  .در اين كيت توضيح داده شده است كه اسيدها دهنده پروتون و بازها پذيرنده پروتون مي باشند :اسيدها و بازها) 7-1- 2

تن سوختهاي فسيلي گاز گوگرد دي اكسيد توليد مي گردد و در اين كيت توضيح داده شده است كه از سوخ :باران اسيدي) 7-2- 2

  . از حل شدن اين گاز در آب باران، باران اسيدي توليد مي گردد

  .اختالف بين اسيدهاي قوي و ضعيف داده شده استتوضيحي درباره در اين كيت  :جداسازي) 7-3- 2

  .ي گوناگون توليد مي گردندبازها از واكنش اسيدها ونمكهاي مختلف  در اين كيت :ساخت نمكها) 7-4- 2

  . در اين كيت توضيح داده شده است كه واكنش خنثي سازي شامل واكنش بين اسيدها و بازهاست :خنثي سازي) 7-5- 2

2 -7-6 (pH در اين كيت كاربر با چگونگي تعيين  :و شناساگرهاpH  آشنا مي گردديك محلول.   

  

  
  

  .با مخلوط كردن مقادير خاص از يونهاي مختلف، نمكهاي نامحلول در آب را مي سازددر اين كيت كاربر  :حالليت نمكها) 7-7- 2

   .در اين كيت چگونگي هضم غذا با استفاده از محلول هيدروكلريديك اسيد توضيح داده شده است :اسيدهاي معده) 7-8- 2
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  .ز مجهول را اندازه خواهد گرفتدر اين كيت كاربر با انجام تيتراسيون، غلظت يك اسيد يا با :تيتراسيون) 7-9- 2

 - ضعيف يا باز قوي باز - واكنش اسيد قويمنحني تيتراسيون در اين كيت به كاربر چگونگي رسم  :منحني هاي تيتراسيون) 7-10- 2

  .مي شود  اسيد ضعيف آموخته 

   جدول تناوبي - 8- 2

جدول تناوبي توضيح داده شده  1قليايي در گروه  در اين كيت چگونگي تغيير نقاط ذوب فلزات :نقاط ذوب فلزات قليايي) 1- 8- 2

  . است

  .جدول تناوبي با هم مقايسه شده است 1در اين كيت واكنش پذيري فلزات قليايي در گروه  :واكنش پذيري فلزات قليايي) 2- 8- 2

  .ايسه شده استجدول تناوبي با هم مق 3و  2در اين كيت برخي از خواص فلزات واسطه گروه فرعي  :فلزات واسطه) 3- 8- 2

   .دول تناوبي بررسي شده استج 7در اين كيت برخي از خواص چند هالوژن در گروه  :هالوژن ها) 4- 8- 2

  

  
در اين كيت واكنش پذيري هالوژن ها در واكنشهاي جايگزيني با هم مقايسه شده  :واكنش هاي جايگزيني هالوژن ها) 5- 8- 2

  .است
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  شناسايي مواد -9- 2

  .در اين كيت يونهاي فلزي مختلف توسط رنگهاي گوناگوني كه در شعله ايجاد مي كنند، شناسايي مي گردند :علهآزمايش ش) 9-1- 2

  

  
  

  .در اين كيت واكنش كربنات ها با اسيدهاي ضعيف بررسي شده است :آزمايش براي كربنات ها) 9-2- 2

  

  
  

  .قوانين موجود در گازها آورده شده است در اين كيت چندين آزمايش مختلف جهت بررسي :آزمايش براي گازها) 9-3- 2

  . در اين كيت آزمايش تشخيص يونهاي هاليد توسط تشكيل رسوب نقره هاليد توضيح داده شده است :آزمايش براي هاليدها) 9-4- 2

يي شناسا ات مختلفدر اين كيت با طراحي چند آزمايش، يونهاي فلزي توسط تشكيل رسوب :آزمايش براي يونهاي فلزي) 9-5- 2

  .شده اند

در اين كيت چگونگي تشخيص يون سولفات با استفاده از باريوم كلريد و كلريدريك اسيد رقيق  :آزمايش براي يون سولفات) 9-6- 2

  .توضيح داده شده است

نه موجود در اين كيت كاربر بايستي با انجام چند آزمايش مختلف بتواند ماده مجهولي را از بين چندين گزي :مواد ناشناخته) 9-7- 2

  .شناسايي كند

  الكتروشيمي -10- 2

  .در اين كيت مفهوم الكتروليز همراه با انجام يك آزمايش توضيح داده شده است :مفهوم الكتروليز) 10-1- 2

  .در اين كيت تأثير غلظت محلولها بر الكتروليز توسط انجام آزمايش بررسي شده است :الكتروليز و غلظت) 10-2- 2

  .رددگآشنا مي الكتروليز  طدر اين كيت كاربر با چگونگي خالص سازي مس در صنعت توس :مسخالص سازي ) 10-3- 2
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در اين كيت كاربر با چگونگي پوشش دهي يك فلز با فلز مختلف ديگر توسط الكتروليز  :طراحي يك آزمايش الكتروليز) 10-4- 2

  . آشنا مي گردد

از الكتروليز آب دريا توضيح داده شده گاز كلر و محلول سديم هيدروكسيد  ليددر اين كيت چگونگي تو :الكتروليز آب دريا) 10-5- 2

  . است

  
  

  .در اين كيت تأثير مواد شيميايي گوناگون بر الكتروليز بررسي شده است :الكتروليز و محلولها) 10-6- 2

  .در اين كيت تأثير ولتاژ بر الكتروليز بررسي شده است :الكتروليز و ولتاژ) 10-7- 2

  . در اين كيت تأثير الكترودهاي مختلف بر الكتروليز بررسي شده است :الكتروليز و الكترودها) 10-8- 2

    .در اين كيت كاربر خواهد آموخت كه ولتاژ مي تواند از طريق يك سل الكتروشيميايي توليد گردد :باتري ها) 10-9- 2

  نصب نرم افزار راهنماي - 3

به صورت رايگان دانلود كنيد،  http://yenka.com/en/Free_Yenka_home_licencesي از سايت اين نرم افزار را مي توانيد به سادگ

 http://scapa.mihanblog.com/extrapage/yenkaايران بهتر است آن را از سايت  IPهرچند كه بدليل مشكالت تحريم و بدليل شناسايي 

  :سپس اقدامات ذيل را به ترتيب انجام دهيد. دانلود كنيد

  .ابتدا فايل دانلود شده برنامه را اجرا كنيد *

در قسمت پايين  "Product Chooser"داده مي شود، با آن شرايط موافقت نماييد و در پنجره  در پنجره اي كه شرايط برنامه نمايش* 

  .كليك نماييد "Your Yenka Licences" سمت چپ روي گزينه 

  .كليك كنيد "Use all products for free"روي گزينه  "at home"زير * 

  .اولين بار كه برنامه را باز مي كنيد، نشاني پست الكترونيكي خود را وارد كنيد* 

اين مرحله و . (كليك كنيد Yenkaبه پست الكترونيكي خود كه در فرايند نصب برنامه وارد كرده ايد و روي لينك ارسال شده از جانب * 

  .)ام دهيدمرحله قبل را فقط يك بار بايستي انج
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   .حال مي توانيد از برنامه استفاده كنيد

ثانيه  2كليك كنيد؛  "I'm at home"را اجرا كنيد؛ و روي گزينه  برنامهبه اينترنت متصل شويد و هر بار كه قصد اجراي برنامه را داريد، 

  . منتظر بمانيد و وقتي وارد برنامه شديد اينترنت را هم قطع كنيد

  نتيجه گيري -4

Yenka  در مقوله شيمي كاربر با مفاهيم اختصاصي . استمحاسبات يك نرم افزار مفيد شبيه سازي در مقوله علوم، فن آوري، رياضيات و

؛ عوامل مؤثر بر سرعت، انرژي، مفاهيم مرتبط شامل باران اسيدي، اسيدهاي معده و سوختهاي فسيلي ؛كاتاليزورو از قبيل حالليت، مول 

 همراه با طرح سؤاالت مختلف طراحي و اجراي آزمايشات گوناگونآشنا خواهد شد و همچنين با   شهاي شيمياييحالليت و تعادالت واكن

استفاده خانگي از اين نرم افزار بصورت رايگان است و تنها در ابتداي اجراي برنامه بايستي به اينترنت . بهتر درك خواهد شداين مفاهيم 

در زبان هاي مختلف اجرا مي شود ولي متأسفانه قابليت اجرا به زبان اين نرم افزار  .را قطع كرد وصل شد و پس از آن مي توان اينترنت

در شروع هر كيت هدف از انجام آزمايش بيان شده است  .فارسي را ندارد و بايستي براي استفاده از آن حداقل به زبان انگليسي مسلط بود

به زباني ساده گفته شده است و در پايان جهت نتيجه گيري سواالتي نيز پرسيده شده و سپس مراحل اجراي آزمايش با راهنمايي كاربر 

    .يه مي شودتوصمجازي  آزمايشگاهبنابراين استفاده از آن به كليه دانش آموزان، دانشجويان و عالقه مندان به فعاليت در . است
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