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آزمايش حركت پرتابي    



وسايل  مورد استفاده در اين آزمايش    

سيستم پرتاب كننده شامل تفنگ فنري سه حالته    •
صفحه تنظيم زاويه پرتاب     •
گيري سرعت حسگر اندازه •
 فلزي گلوله  •
ميز فرود •
گيري ارتفاع  كش مخصوص اندازه  خط •
كاغذ كاربني نشان دهنده مكان فرود  •
هاي فرود قبلي  گذاري مكان  ماژيك نشانه  •
متر نواري •



وسايل آزمايش  
  6شماره 
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سنسور اندازه گيري 
سرعت 

بستر نرم فرود براي گلوله  

حصار براي جلوگيري از فرار گلوله  
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حسگر اندازه گيري سرعت  

كليد ريست    

 درجه تنظيم شده است     45صفحه اندازه گيري زاويه پرتاب، روي     
اتصال الكتريكي 
سنسور سرعت

نده  
ب كن

ضامن پرتاب كنندهپرتا

گلن گئدن



متر نواري براي اندازه گيري برد 

پاية خط كش براي اندازه گيري  
ماكزيمم ارتفاع 

خط كش براي اندازه گيري ماكزيمم ارتفاع گلوله  

گلولة فلزي به عنوان پرتابه 

ميز فرود

كاغذ كاربني براي مشخص نمودن محل   
برخورد گلوله با ميز فرود



محور تعليق خود براي تنظيم زاويه، پيچ اندكي شل مي شود تا صفحة چرخان آزادانه حول  
بنديم تا صفحات  اجازة چرخيدن پيدا كند سپس زاوية مورد نظر انتخاب شده و پيچ را مي  

. ثابت و چرخان به يكديگر مقيد شوند

صفحة چرخان     

صفحة ثابت 

پيچ تنظيم زاويه     



حسگر اندازه گيري سرعت  

كليد ريست    

اتصال الكتريكي 
حسگر سرعت 

گلن گئدن  



نحوة قرار دادن گلوله در    
دهانة پرتاب كننده       

دهانة آهنربائي تفنگ پرتاب كننده   

طرز صحيح قرار گرفتن گلوله مقابل   
دهانة آهنربائي تفنگ پرتاب كننده   



123
كمتريت كشش    .  3كشش متوسط         . 2بيشترين كشش         .  1

ضامن پرتاب كننده     

 كشيم تا پس از قرار دادن گلوله در دهانة تفنگ، گلن گئدن را به آرامي عقب مي   
با كشيدن ضامن، گلوله رها . گير كند) 3 تا 1شماره هاي (ضامن به زائده مورد نظر 

. شده و عمل پرتاب گلوله انجام مي شود 

ضامن پرتاب كننده     



محل فرود گلوله به  
ازاي يك پرتاب

خط كش را در محلي كه گلوله       
بيشترين ارتفاع را  براي هر پرتاب     
دارد گذاشته و ارتفاع را با توجه به        

 خط كش ديده        1رنگ و عالئم سمت       
 مقدار ارتفاع را به طور      2و ازسمت  

.كمي بخوانيد   

1سمت  2سمت 



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


