
4آزمايش شماره 
سرعت، شتاب و قانون دوم نيوتن  



وسايل  مورد استفاده در اين آزمايش    
 و دقت آنها   

ريل هوا با پايه  •
 پمپ هوا  •
)تفنگ فنري  (آغازگر حركت متصل به ريل هوا       •
سنج   زمان يك عدد  •
 نوريسنسوردو عدد    •
 سانتيمتري   10 و   7 ، 5 ، 2دار   عدد تيغه پايه4 •
 گرمي 50وزنه سورخدار     •
وزنه    •
ط كش براي اندازه گيري دقيق عرض تيغه ها    خ •
 نخ  •
 اتصال فيشي مخصوص براي بستن سره به نخ    •
) كه روي ريل هوا نصب مي باشد   ( متر •



ريل هوا با پايه  
سره 

دار تيغه پايه   نوري سنسور نوري سنسور

سنج  زمان 

وسايل آزمايش  
4شماره 



10 دار تيغه پايه 

4وسايل آزمايش شماره   

وزنه سورخدار  
 گرمي50

اتصال فيشي مخصوص  
براي بستن سره به نخ

5 دار تيغه پايه 7 دار تيغه پايه 

2 دار تيغه پايه 

)تفنگ فنري (آغازگر حركت    

خط كش براي اندازه گيري دقيق عرض تيغه ها       



حالت ها   
   قسمت مربوط به سقوط  

آزاد

 اندازه گيري زمان سقوط آزاد گلوله    -1حالت  
 سنسور نوري  2 اندازه گيري زمان عبور يك جسم بين دو مكان با استفاده از             -2حالت 
 اندازه گيري زمان عبور يك جسم از يك سنسور نوري           -3حالت 
استاپ و فريز  /  اندازه گيري زمان توسط كليد استارت    -4حالت  

با فعال     .   مي توان حالت ها را تغيير داد        MODE با فشار دادن شاسي        . كار خواهيم كرد    3 و 2در اين آزمايش ما فقط با حالت           
.  فعال است   1 شكل نشان مي دهد كه حالت      . مقابل آن روشن خواهد شد   LEDشدن هر حالت  

نماي مقابل زمان سنج  

Start Sensor Stop Sensor

نماي پشت زمان سنج 



براي ايجاد سرعت ثابت  ) تفنگ فنري(آغازگر حركت 
به اين ترتيب .  سره روي ريل هوا استفاده  مي شود

كه تفنگ تا آخر كشيده شده و در تماس با سره قرار 
براي اين كه بتوانيد .  داده مي شود و رها مي شود

سرعت هاي ثابتي با تفنگ ايجاد كنيد پس از چند  
.بار تمرين، شروع به آزمايش كنيد

پمپ هوا 

دكمة روشن و خاموش كننده و نيز  
تنظيم كنندة ميزان هواي داخل ريل  

سمت كشيدن گلن گئدن 

اين قسمت براي ايجاد سرعت ثابت     
.در تماس با سره قرار داده مي شود

گ 
تفن

دة 
دارن

گه
ة ن
پاي

پيچ براي سفت نگه  
داشتن آغازگر حركت

گلن گئدن آغازگر حركت



پس از رها . را كشيده و در تماس با سره قرار داده مي شود) تفنگ فنري(آغازگر حركت 
دقت كنيد كه پس از جدا . كردن گلن گئدن  يك سرعت اوليه به  سره داده مي شود  

ره با سرعت شدن سره از سر تخت آغازگر ديگر نيروي خالصي به آن وارد نمي شود و س  
 باشد زمان عبور از بين 2اگر سنسور در حالت . ثابت روي ريل هوا حركت خواهد كرد

.  باشد زمان عبور عرض تيغه را اندازه مي گيرد3دو سنسور و اگر روي حالت 

فاصلة بين دو سنسور 
عرض تيغه   

جهت حركت با سرعت ثابت   
پس از نيروي اوليه

 سنسور نوري 2 اندازه گيري زمان عبور يك جسم بين دو مكان با استفاده از  -2حالت 
 اندازه گيري زمان عبور يك جسم از يك سنسور نوري    -3حالت  



آزمايش قانون   
دوم نيوتن

نخ به اين حلقه بسته شده ، از قرقره    
.رد مي شود و به وزنه متصل مي گردد   

متر نصب شده روي ريل براي تنظيم 
وزنهفاصلة دو سنسور

پيكان هاي سفيد جهت نيروهاي  
. كششي را نشان مي دهند  

قرقره  



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


