
2آزمايش شماره  
گيري چگالي به روش ارشميدس و       اندازه
)II( العمل شخص   گيري زمان عكس اندازه



 نيوتني5/2 و 1دو عدد :  نيرو سنج•
 جك اپتيكي•
 ميلي ليتري500 بشر •
گرم 0/ 1اندازه گيري جرم با دقت :  ترازو •
 عدد با جرم هاي مختلف 10 وزنه به تعداد •

وسايل  مورد استفاده در اين آزمايش    
 و دقت آنها   

 ميلي ثانيه1اندازه گيري زمان با دقت  :   دستگاه اندازه گيري زمان واكنش    •

قسمت اول

قسمت دوم



دستگاه اندازه گيري   
زمان واكنش 

 نيوتني5/2 و 1نيروسنج هاي   

بشر محتوي آب

جك اپتيكي  

پايه و گيره نگهدارنده نيروسنج ها   

وزنه هاي شماره دار  
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 10 تا 1وزنه هاي آزمايش ارشميدس كه از 
 6زير عدد  (. شماره گذاري شده است 
) نقطه گذاشته شده است  

جك اپتيكي، كه با چرخاندن پيچ مي توان 
.ارتفاع سطح جك را تغيير داد  

 نيوتني5/2 و 1نيروسنج هاي 
 5/2 و با 1-4 نيوتني وزنه هاي 1با نيروسنج 

.  مورد آزمايش قرار مي گيرند  5-10نيوتني 



 آن نيروسنج ها در حالت آويخته قرار داده و بدون اينكه وزنه اي از قالب         
كم آويزان كنيد خطاي صفر آن را بدست آورده و از اندازه گيري هاي بعدي        

.كنيد

براي خواندن خطاي صفر لبة پائين 
و يا باالي شاخص نيروسنج را در  

نظر گرفته و اندازه گيري هاي   
بعدي را با توجه به خطاي صفر و 

لبه شاخص اندازه گيري انجام     
.دهيد

با توجه به لبه پايين شاخص ها   
خطاي صفر نيروسنج سمت راست    

 نيوتن و نيروسنج سمت چپ   05/0
.  نيوتن مي باشد02/0

شاخص نيروسنج شاخص نيروسنج



سطح جك را در پائين ترين وضعيت خود   
وزنه را به آرامي از نيروسنج قرار داده و

آويزان كنيد و با جابه جا كردن ميله اي كه  
نيروسنج به آن آويزان است  وزنه را با 
. اختالف كمي بيرون از آب قرار دهيد



در اين صورت .  جك را را به آرامي باال ببريد 
. تغييرات نيروسنج را مشاهده خواهيد كرد

الزم (وقتي جسم كامالً در آب غرق شد 
مقدار ) نيست قالب هم در آب فرو رود  

.نيروي نشان داده شده را يادداشت كنيد



اندازه گيري شده كه نيروي شناوري برابر با       ) آب(نيروي وزن براي يك وزنه در محيط بيرون و مايع    
.اختالف آنهاست



نماي جلوي دستگاه اندازه گيري زمان      

نماي پشت دستگاه   

كليد روشن و خاموش
stop و startاتصاالت 

شاسي هاي مراحل انجام آزمايش

دستورالعمل كار با دستگاه

LCD



هر شاسي عملكرد پيكان همجوار خود را با توجه   
.به صفحه نمايشگر اجرا مي كند  

نمايشگر دستگاه كه به 
كاربر امكان و روش 

انجام هر مرحله را با  
توجه به جهت پيكان ها 

و شاسي مربوط به هر  
. پيكان را نشان مي دهد 



  stop و  startكليدهاي   

پس از مشاهده نمايشگر در اين حالت دستگاه 
در اين حالت يك نفر كليد   . آمادة اندازه گيري است 

start  را فشار مي دهد و نفر بعدي منتظر روشن 
 مي شود و با مشاهدة روشن شدن آنها  LCDشدن  
.  را فشار مي دهد stopكليد 



.در پايان ميز مرتب شده، و به آسيستان تحويل داده مي شود             


