
آزمايش شماره 7
آونگ كاتر 



آونگ كاتر •
 پاية مخصوص آونگ كاتر  •
 متر با دقت يك ميلي متر•
)كورنومتر(زمان سنج الكترونيكي    •

وسايل  مورد استفاده در آزمايش آونگ كاتر       



مهره ها و تيغه هاي ثابت

E تيغة 

A  مهرةF تيغة 

B  مهرة D  مهرة متحرك

C  مهرة متحرك

پيچ هاي تنظيم فاصله 

اجزاء آونگ  



3 cm 4 cm

x cm

.   بايستي از تيزي تيغه تا شيار وسط مهره هاي متحرك اندازه گيري شودxاندازة 

4 cm3 cm

x cm

 و نيز تيغه هاي آونگ بايستي ثابت مانده و فاصله هاي مهره هاي  B و Aمهره هاي 
در طي آزمايش . متحرك با توجه به لبه تيغه ها، مشابه شكل بايد اندازه گيري شود 

.  از دو طرف بايد برابر باشد تا تقارن آونگ حفظ گردد   xاندازه 



پيچ تنظيم پايه  

تكيه گاه صفحة تنظيم      

صفحة تنظيم  

) نقاط تعليق  ( محل قرار گرفتن تيغه هاي آونگ  



آونگ را از نقاط تعليق آويزان كرده و سر ديگر آن را با دو        
.پا طوري بگيريد كه دامنه حركت آن محدود باشد     

 آرامي بچرخانيد تا  مطابق شكل با يك دست تيغه ها را گرفته با دست ديگر پيچ تنظيم را به  
آنها مساوي تقسيم  تيغه هاي آونگ روي تيغه هاي پايه طوري قرار گيرند كه وزن آونگ روي 

 هاي پايه براي فهميدن اين مورد كافيست مشابه شكل، تيغه هاي آونگ را روي تيغه   . گردد 
خواهند اگر اصطكاك يكي باشد و هر دو تيغه آونگ باهم روي تيغه هاي پايه سر    . بچرخانيد  

. ين شرط حاصل گرددخورد در غير اين صورت بايد پيچ تنظيم بايد آن قدر پرخانده شود تا ا



پس از تنظيم به آونگ از سر آزاد آن      
يك نوسان كوچك داده و پس از      

 نوسان را   100چند نوسان، به تعداد    
.شمرده و زمان را اندازه بگيريد 

 سانتي متر 10تقريبا  

 ، پس از اندازه   xبراي هر مقدار  
 تناوب آونگ   Fگيري تناوب آونگ از    

. تكرار كنيدEرا براي سر  



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


