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 4آزمايش شمارة 

 سرعت، شتاب خطي و قانون دوم نیوتن
 

 مقدمه

ضا، تعریف یک            سم در ف ضعیت حرکت یک ج صیف موقعیت و و ست. براي تو سبي ا حرکت امري ن

دستگاه مختصات مرجع ضروري است. موقعیت یک نقطه در هر دستگاه مختصات با تعدادي مختصه 

صه            سه مخت سه عدد یا به عبارتي دیگر  صات قائم،  ستگاه مخت شود. مثالً در د  zو  yو  xمعین مي 

صات مذکور           موقعیت یک نقطه ستگاه مخت سه محور متعامد د شده براي  سبت به مبدأ اختیار  را ن

کند. واضح است مختصات یک نقطه که در حال حرکت است با زمان تغییر خواهد کرد. به     معین مي

باشد. دو کمیت برداري مهم یعني سرعت و شتاب    عبارت دیگر مختصات آن نقطه تابعي از زمان مي 

 چگونگي حرکت هر نقطه از فضا را تشریح کنند.توانند تا حدودي مي

تري هاي مختلفي از نیرو شتتود. و ي در فیزیک تعریف دقی  از دیدگاه عامه ممكن استتت استتتنبا 

کند و آن را بر حسب شتابي که جسم    مورد نیاز است. نیرو تأثیري است که محیط بر جسم وارد مي   

 گیرند. گیرد، اندازه ميدر آن محیط مي

گیري ستترعت و شتتتاب در حرکت بر روي خط مستتتقیم و مطا عه رابطه بین اندازههدف آزمايش: 

 نیرو، شتاب و جرم )قانون دوم نیوتن(.

 
 نظريه

) نسبت به مبدأ   0xدر موقعیت  0tکند در  حظة اگر جسمي که بر روي یک خط مستقیم حرکت مي  

شد و در  حظه     شده( با سرعت   0x-xقرار گیرد، جابجایي آن  xدر موقعیت  tاختیار  خواهد بود. حال 

 جسم به ترتیب به صورت: (V)اي و سرعت  حظه)V(متوسط 

(1)          
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t t

x x dx
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t t dt



 


 

سم در یک بازة زماني   تعریف مي شد در   (V)در هر  حظه  V)(شوند. اگر آهنگ جابجایي ج ثابت با

)x       داریم:  00t=حا ت  t ) x Vt  

شتتود، مكان )موقعیت( جستتم به صتتورت  ذا در این حرکت که ستترعت ثابت یا یكنواخت نامیده مي

م شود. اگر سرعت جس  کند. شتاب نیز آهنگ تغییر سرعت با زمان تعریف مي  خطي با زمان تغییر مي

سط      Vبرابر  tو در  حظه  0Vبرابر  0tدر  حظة  شتاب متو شد،  شتاب  حظه  a)(با سم به   (a)اي و  ج

 ترتیب به صورت: 

(4)          
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(5)        
t t

V V dV
a lim

t t dt



 


 

 شوند. تعریف مي

 توان نوشت: اي جسم ميبراي سرعت  حظه t=0اگر شتاب جسم ثابت باشد در حا ت 

(6)         V( t ) at V  

 اي در حرکت شتاب ثابت تابعي خطي از زمان استیعني سرعت  حظه

توان تابعیت مكان )موقعیت( جسم را با زمان به صورت زیر از این رابطه با توجه به تعریف سرعت مي

 بدست آورد:

(7)        21
x( t ) x V t at

2
   

سرعت هاي مختلفي دارند،     ستقل از زمان را براي دو  حظة متفاوت که  همچنین مي توان معاد ة م

 به صورت زیر به دست آورد؛
2𝑎(𝑥2 − 𝑥1) = 𝑉2

2 − 𝑉1
2                                                                                             (8) 

 

شد، در        صفر با شود و یا برآیند نیروهاي وارد بر آن  سمي نیرو وارد ن طب  قانون اول نیوتن، اگر به ج

در همان دستگاه مختصات    صورتي که جسم در یک دستگاه مختصات ) خت( در حال سكون باشد،      

مرجع همواره به حا ت ستتكون باقي خواهد ماند و اگر در حال حرکت باشتتد به حرکت خود بر روي 

 طي راست با سرعت ثابت ادامه خواهد داد. خ

کند که اگر برآیند نیروهاي وارد بر جسمي صفر نباشد    قانون دوم نیوتن نیز در مورد حرکت بیان مي

شود، به     چه اتفاقي براي آن مي سمي وارد  صفر بر ج افتد. طب  این قانون اگر یک نیروي خا ص غیر 

آن با اندازة نیرو متناسب و با جرم جسم نسبت عكس    دهد که اندازة جسم شتابي در جهت نیرو مي  

نیرو  ها، همان تابعیتتواند ثابت و یا متغیر باشد. تابعیت شتاب یک جسم به مختصه    دارد. شتاب مي 

 هاي مكان، زمان و سرعت باشد. تواند تابعي از مختصههاست. نیرو حداکثر ميبه آن مختصه

(8)      
amF

)v,t,x(FF






F ( x ,t ,v )
a a( x ,t ,v )

m
   

پردازیم. جسمي  توان از آن استنبا  کرد، مي هایي که قانون دوم نیوتن را ميحال به یكي از آزمایش

گیري شتتتاب مقداري برابر کنیم، اندازهرا به آن وارد مي Fکنیم و نیروي خا ص و ثابت را اختیار مي

1a  2خواهد داد. اگر همان نیرو را بر جستتتم دیگري وارد کنیم، شتتتتاب آنa  خواهد شتتتد. حال اگر

2بینیم که آزمایش را با نیروي دیگري تكرار کنیم، مي 2

1 1

a a'

a a'
 1که در آنa'  2وa'     سم شتاب دو ج

 نتیجه رسید. توان به این در مرحلة فرضي قبل به همان ترتیب است. براي اجسام دیگر نیز مي

 توان نوشت: بنابراین براي یک جسم مشخص مي

(9)            F a 

  و  ذا،
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(10)       .
2

1

1

2
2211 const

m

m

a

a
amamFamF 


 

amF رابطة


باشتتد که در آنبیان ریاضتتي قانون دوم نیوتن ميF


)بردار( برآیند نیروهاي وارد بر  

aباشد ومي mجسمي به جرم 
 کند. )بردار( شتابي است که جسم در اثر نیرو پیدا مي 

شتاب       ستاندارد )واحد کیلوگرم( نیرویي وارد کنیم، بطوري که  سم معیار ا اگر به ج
2

1
s

m  ،پیدا کند

 کنیم.( انتخاب ميSIدر سیستم  N1بزرگي این نیرو را بر حسب تعریف یک نیوتن )

 

 مراحل انجام آزمايش
 ابزار مورد نیاز:

 -5ستتتنل ا كترونیكي زمان -4آغازگر حرکت  -3شتتتیر اتصتتتال به پم  هوا  -2ریل هوا با پایه  -1

سور نوري     صال به پم  هوا   -6سن تیغه  -9متر کش با دقت نیم میليخط -8سره   -7خرطومي ات

یه   ندازه  cm 10  ،cm 7  ،cm 5  ،cm2دار پا با         )این ا ید  با عات را  ند و عرط قط ها تقریبي هستتتت

شي  خط ست اندازه بگیرید(      ک شده ا شته  سورخدار )  -10که در اختیارتان گذا ( g 50تعدادي وزنه 

 نخ . -13وزنه  -12نگهدارنده وزنه  -11دار قرقره پایه -11

براي آشنایي او یه با روش انجام آزمایش به سایت آزمایشگاه مراجعه نموده و مراحل انجام آزمایش را 

 http://physics.sharif.edu/genphyslabs1/002.htm        در گزارش تصویري مشاهده نمایید.

 

 حركت با سرعت ثابت
 : سنجروش كار با زمان

ستفاده در این   سنل زمان هاي )مدهاي( کاري مختلفي دارد و هر حا ت وظایف آزمایش حا تمورد ا

 دهد، در این آزمایش فقط دو حا ت مورد استفاده را توضیح مي دهیم:انجام ميمخصوصي را 

سور نوري: در این حا ت    اندازه -)               (1حا ت  سن گیري زمان عبور طول تیغه از چهار 

شدن دوبارة ارتیا          صل  شود و با و شروع مي  سور را قطع مي کند زمان  سن وقتي تیغه ارتبا  نوري 

 متوقف مي شود. نوري زمان 

گیري زمان عبور یک جسم از تفنگ شروع کننده حرکت تا مكان اندازه -)               (2حا ت  

چهار سنسور نوري: در این حا ت با فشار دادن ضامن تفنگ فنري و ضربه به جسم و شروع حرکت         

و قطع ارتبا  نوري زمان در هر چهار سنسور شروع مي شود و با رسیدن تیغه به هر یم از سنسورها        

 زمان در آن سنسور متوقف مي شود. 

ستتتنستتتورها را به ترتیب نزدیكي به تفنگ فنري که شتتتروع کننده حرکت مي باشتتتد، به   .1

 کنید. Resetسنل را روشن کرده و آن را سنل متصل کنید. دستگاه زمانزمان

 ها سوار کنید، سره را بر روي ریل قراردهید. دار را بر روي یكي از سرههاي پایهیكي از تیغه .2

 پم  هوا را روشن کنید. .3

http://physics.sharif.edu/genphyslabs1/002.htm
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ها، کامالً تراز کنید. اگر ریل تراز باشد سره موجود بر روي ریل با   ریل را با پیچاندن پیچ پایه .4

 ماند. وجود جریان هوا در ریل در هر مكاني ساکن مي

را با پایه و میله طوري آماده کنید که تیغه متصل به سره از میان دو شاخه سنسور       سنسور   .5

 عبور کند. 

 کنید. Resetسنل را روشن کنید و آن را دستگاه زمان .6

 

 
 شمای كلي آزمايش -1شکل 

 

   
 سنجزماننمای مقابل  -2شکل 

 

ساکن روي آن در   هاي پایهبا پیچاندن پیچ سره به حا ت  هاي ریل هوا، آن را طوري تنظیم کنید که 

 هر نقطه د خواه با وجود روشن بودن پم  هوا، قرار گیرد.

هاحالت  

 قسمت مربوط به سقوط آزاد

Start Sensor Stop Sensor 
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قرار دهید. سره   )                (1حالت سنل را در  متري را روي سره نصب کنید و زمان  سانتي  2تیغه 

را مقابل آغازگر حرکت )تفنگ فنري( قرار دهید و تفنگ فنري را تا انتها فشتتتار داده و ستتتره را در 

ضربه( وارد مي   سره نیرو ) سره حرکت مي تماس با آن قرار دهید. آغازگر حرکت به  کند. توجه کند و 

ست. مدت زم      صفر ا سره پس از آغاز حرکت  )(ان جابجایي تیغه کنید برآیند نیروهاي وارد بر  t را

 یادداشت کنید، هر آزمایش را چند بار تكرار کنید.

را یادداشتتت کنید. نتایل  tمتر تكرار وستتانتي 10و  5، 2در مراحل بعد آزمایش را براي تیغه هاي 

ي کشتتعرط قطعات را باید با خط ها تقریبي هستتتند وثبت کنید )این اندازه 1آزمایش را در جدول 

 که در اختیارتان گذاشته شده است اندازه بگیرید(.

،  45،  30، 15هاي دو سنسور را به ترتیب  قرار داده و فاصله )                (2حالت سنل را در  زمان

 2فقط تیغه متر قرار دهید و براي این حا ت آزمایش را تكرار کنید. در این حا ت ستتتانتي 75و   60

وارد  2را در جدول  2و 1سانتي متري را روي سره قرار دهید و اختالف زمان هاي دو سنسور نوري     

 کنید.

 

 حركت با شتاب ثابت و قانون دوم نیوتن
قرار دهید. در این  )                (1حالت سنل را در دستگاه را مطاب  آزمایش قبل آماده کنید و زمان

شكل       بخش از تفنگ فنري سر نخ را مطاب   شود. یک  سر دیگر  به تیغه سوراخ  1استفاده نمي  دار و 

نخ را به نگهدارنده وزنه وصتتتل کنید، طول نخ را طوري انتخاب کنید که نگهدارنده وزنه ضتتتمن              

جا شود. وزنه شیاردار مناسب بر نگهدارنده وزنه و سره     کشیدن سره از  به میز تا کف آزمایشگاه جابه   

سور             2تیغه  سوار کنید.  سن صله از  سره را در نزدیكترین فا صب کنید.  سره ن سانتي متري را روي 

سور قرار گیرد و           سن سره، تیغه در جلوي  شدن  صله پس از رها  نوري نگه دارید. به نحوي که بالفا

ست بگیرید که به مانع قرقره برخورد            سره را با د سور  سن شود. پس از عبور از  شمارش زمان آغاز 

)(شتتتكند. مدت زمان جابجایي تیغه       نكرده و ن t     3که از ستتتنستتتور اول مي خوانید را در جدول 

و  5، 2یادداشتتت کنید، هر آزمایش را چند بار تكرار کنید. در مراحل بعد آزمایش را براي تیغه هاي 

قرار دهید و  gr 50را یادداشتتت کنید. حال به هر طرف ستتره یک وزنة  tستتانتي متر تكرار و 10

 وارد کنید.  4نتایل آزمایش را در جدول 

جرم  ،M)0(هاي قرار داده شده روي سره   ، جرم وزنه(M)هاي متصل به آن  جرم سره را همراه با تیغه 

 (m)هاي قرار داده شده روي آن  دهد( و جرم وزنه)جرمي که به سره شتاب مي   m)0(نگهدارنده وزنه 

 باشد. gr 40گیري و یادداشت کنید؛ بهتر است جرم شتاب دهنده کمتر از را اندازه

( استتتفاده مي کنیم و در محاستتبه 1X(، تنها از تیغه با کوچكترین طول )5در مرحله بعد )جدول 

 ( را در معاد ه محاسبه سرعت قرار مي دهیم. 1Xطول آن )  2Vو  1Vسرعتهاي 

،  45،  30، 15هاي دو سنسور را به ترتیب    قرار داده و فاصله )                ( 1حالت سنل را در  زمان

هاي مرحلة اخیر این حا ت آزمایش را با شتتتاب ثابت و وزنهمتر قرار دهید و براي ستتانتي 75و   60

 وارد کنید. 5را در جدول  2و  1( تكرار کنید. زمان هاي نشان داده شده در دو سنسور 4)جدول 
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 هاخواسته
ستفاده از جداول   .1 شیب نمودارها را     –نمودار، مكان  2و  1با ا سم کنید. و  زمان متحرك را ر

 م بزرگي شیب نمودار و خطاي آن بحث کنید. بدست آورید، درباره مفهو

را رستتم کنید. شتتیب نمودارها را بدستتت  2tبر حستتب  X منحني 4، 3با استتتفاده از جداول  .2

آورده، درباره شیب نمودار و خطاي آن بحث کنید و با استفاده ازشیب نمودار، شتاب حرکت 

 را تعیین کنید.

ستفاده از جدول   .3 سب اختال  X، منحني 5با ا سرعت هاي  بر ح 2V (2و  1Vف مجذور 
1V -

2
2V )

را رسم کنید. شیب نمودار را بدست آورده، درباره شیب نمودار و خطاي آن بحث کنید و با     

 استفاده ازشیب نمودار، شتاب حرکت را تعیین کنید.

 آید توان نشان داد که شتاب سیستم طب  قانون دوم نیوتن از رابطه زیر بدست ميمي .4

0

mg
a

M M m


 
 

حال با توجه به فرمول مقدار تئوري را بدست آورده و با مقدار تجربي مقایسه کنید؛ خطاي نسبي 

 چقدر است و علت خطاها را ذکر کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 1دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه 
 

 4های آزمايش جدول

 سرعت، شتاب و قانون دوم نیوتن

 
 1جدول 

            )(cmX 
            t 

    t 
     

 
 2جدول 

75 75 75 60 60 60 45 45 45 30 30 30 15 15 15 )(cmX 
               t 

     t 
      

 

 3جدول 

            )(cmX 
            t 

    t 

=0M 
m = 

 4جدول 

            )(cmX 

            t 

    t 

=0M+M 
m = 

 5جدول 

75 75 75 60 60 60 45 45 45 30 30 30 15 15 15 )(cmX 
               

1t 
               

2t 

     
1t 

     
2t 

 

    

=1V

)(1 cmX

1t/ 

 

    

=2V

)(1 cmX

2t/ 

=0M+M 
m= 
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