
آزمايش شماره 8
برخورد (بقاي تكانه ) 



وسايل  مورد استفاده در اين آزمايش    
 و دقت آنها   

ريل هوا با پايه  •
)تفنگ فنري  (آغازگر حركت متصل به ريل هوا       •
)  Step by Step( سنج   دو عدد زمان   •
 نوريسنسوردو عدد    •
دو عدد سره   •
cm 5دار  دو عدد تيغه پايه   •
g 50وزنه سورخدار     •
 خمير بازي •
 استوانةآلومينيومي توخالي براي پر كردن خمير داخل آن        •
سوزن برخورد قابل اتصال به سره     •
تيغه برخورد •
 قابل اتصال به سره فنريگير  ضربه •



8وسايل آزمايش شماره   

دار تيغه پايه 
خط كش براي اندازه گيري عرض تيغه ها

تيغه برخورد سوزن برخورد قابل اتصال به سره   قابل اتصال به سرهفنريضربه گير 

وزنه سوراخدار استوانةآلومينيومي 
محتوي خمير بازي

خمير بازي 

تفنگ فنري



8وسايل آزمايش شماره   

ريل هوا با پايه     

سره    سره   
دار تيغه پايه   نوري سنسور نوري سنسور

تيغه برخورد

)  Step by Step(سنج   زمان  )  Step by Step(سنج   زمان 

دار تيغه پايه 

 قابل اتصال به سرهفنريضربه گير •



) Step by Step(سنج   زمان 
) Step(  مرحله        زمان 

براي .  بار ورود و خروج هر مانعي را از ميان يك سنسور ضبط كند       9اين زمان سنج مي تواند زمان      
 دوبار فشار داده شود، كه در هر مرحله دو تا زمان       stepمشاهدة زمان عبور هر مانع كافي است شاسي         

. مي باشد) تيغة پايه دار(خوانده مي شود كه زمان اوليه و ثانوية هر مانع       



سوزن برخورد قابل اتصال به سره    

يغة پايه دار نشان    در اين شكل ها زمان سنج، زمان هاي عبور بار چهارم و پنجم را براي ت          
. به عبارتي زمان عبور براي بار چهارم و پنجم به صورت زير مي باشد       .  مي دهد 
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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



برخورد االستيك يا كشسان
ضربه گير قابل اتصال به سره  

) چرا؟.(تيغه هاي برخورد براي حفظ تقارن روي سره گذاشته شده اند  

جهت حركت  
1 2

سنسور اول سنسور دوم

به  با استفاده از تفنگ فنري با سرعت اوليه از سنسور اول عبور كرده و 1در اول آزمايش سرة  
 جرم ها برابر  -1: كه سه حالت مي تواند داشته باشد. سرة دوم كه ساكن هست برخورد مي كند 

.  دومي سنگين تر از اولي باشد-3 سرة اول سنگين تر از دومي و -2باشند 



برخورد غير االستيك يا غير كشسان

)چرا؟ .(تيغه هاي برخورد براي حفظ تقارن روي سره گذاشته شده اند              

سوزن برخورد قابل اتصال به سره   استوانةآلومينيومي پر شده با خمير

1  سره   
دار تيغه پايه 

2  سره   
دار تيغه پايه 

وزنه هاي سوراخدار  

جهت حركت  

به  با استفاده از تفنگ فنري با سرعت اوليه از سنسور اول عبور كرده و 1در اول آزمايش سرة  
سوزن .  كه فقط يك حالت مي تواند داشته باشد  . سرة دوم كه ساكن هست برخورد مي كند 

. فرو رفته و هر دو باهم حركت مي كنند2 در استوانة حاوي خمير سرة 1سرة 



ساكن  حركت با سرعت ثابت 
قبل از برخورد

بعد از برخورد  
كل مجموعه با سرعت  

.ثابت حركت مي كند  



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


