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 5آزمايش شمارة 

 تعادل اجسام

 
دهد. اما اگر چند مشخخة خخ   هایي وجود دارد که اندازة آنها به تنهایي اطالعات کافي به ما نميدر فیزیک کمیت

م شخخخودن آن کمیت داراط اطالعات کام  و کافي براط تللی  مةخخخرد  مورد         مهم دیگر در مورد آن کمیت معلو 

شة ه   مطادعه خواهد بود. کمیت ست. این کمیت هایي وجود دارند که عالوه بر اندازهن جهت نیز از م ها هاط آنها

و  تدهند. طول پینان متناسخخب با اندازة کمیشخخوند. بردار را به رخخورت یک پینان نشخخان ميبردارط خوانده مي

سوط عم  )اثر( کمیت بردارط مورد نظر مي  شتاب و نیروکمیت     جهت آن  سرعتن  شد. جابجایين  هاط بردارط با

سباتي با آن )به عنوان نمونه      ضي و ملا شنایي با عملیات ریا اط هةتند. در این آزمایش ترکید ما بر بردار نیرو و آ

 از کمیت بردار( است.

 گیرد.ع بردارها و شرط تعادل اجةام مورد مطادعه قرار ميدر این آزمایش قانون جم هدف آزمايش:

 

 نظريه
توان بدسخخت آورد. برآیند دو یا چند جمع بردارهان مجموع یا برآیند بردارها را به دو طریق ترسخخیمي و تللی  مي

یند چند   کند. به عنوان مثالن برآ   بردارن بردارط منفردط اسخخخت که همان اثر مجموع  بردارهاط قبلي را ایجاد مي     

ست همان اثرط را بر مرکز جرم جةم )مجموعه      شده ا اط از ذرات( دارد که ترکیب اثر نیرو که به جةمي اعمال 

شتاور این نیروها حول یک ملور دوران همان اثرط را دارد     شت. همچنین برآیند گ تک نیروهاط مجموع  اول دا

 دو طریق  جمع بردارها نمایش داده شده است. 1شود. در شن  که از ترکیب اثر گشتاور تک نیروها حار  مي

 
 دو طريقة جمع بردارها -1شكل 

رورت متوازط    سیمي که خود به دو  ضالع و مثلثي مي در روش تر شدن اندازه برآیند دو بردار که با هم زاویه  اال با

 آید: سازندن از رابط  زیر بدست ميمي 

(1)      CosBABAR ||.||||||||
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کنیم. اندازه بردار برآیند و زاوی  آن با در روش تللیلي دو بردار را در یک دسخختگاه مةت خخات دکارتي رسخخم مي 

 شوند:از روابط زیر ملاسبه مي OXملور افقي 
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ةم )یا مجموعه  سبب تغییر حادت حرکتي   اط از ذرات( بهتعادل انتقادي و دورانين اعمال نیرو بر یک ج دو طریق 

 شود:آن مي

amFطبق  -1


شودنن سبب تغییر حرکت انتقادي مرکز جرم مي 

طبق رابط  -2


I )ن سخخخبب تغییر حرکت دوراني حول مرکز جرم )یا هر ملور دوران دیگر

 شود.مي

در رابط  دومن 
باشخخد که به رخخورتشخختاور نیروهاط اعمال شخخده به جةخخم ميبرآیند گ  )( ii Fr


 

شود و تعریف مي
  شتاب زاویه )(اط بردار 

2

2

dt

d 
 2  وI   ةم حول ملور دوران )معادل که  mدةتي دوراني ج

 باشد.جرم و یا دةتي انتقادي جةم است( مي

شرایط  ري جةم مي   اما تلت  شد. به این معنا که جةم هیچ تمایلي براط تغییر حرکت     خا شته با تواند تعادل دا

 انتقادي و یا دوراني نداشته باشد. این شرایط عبارتند از: 

(3)          
0

0













F
 

 در این حادت اگر جةم در ابتدا بدون حرکت باشد به همان حادت سنون باقي خواهد ماند. 

 

 مراحل انجام آزمايش
 ابزار مورد نیاز

 -6اط آن ه دو پای  فلزط همراه گیره   -5نیروسخخخن   -4کش یک مترط چوبي  خط -3چهار قرقره   -2میزنیرو  -1

 .تراز -9 ترازو -8هاط کوچک وزنه -7 ط )کفه(اهچهار جاوزن

. این رفله روط میله قائمي  است  شده  مدرجاط شن  است که ملیط آن   یرهمیز نیرو رفله فلزط دا  ميز نيرو:

سه پایه فلزط در هر پایه خودن             ست.  شده ا سنگین فلزط پیچ  سه پایه  ست. میله قائمن خود بر روط  شده ا پیچ 

ست که با پیچاندن آنها مي  ةمي که تعادل آن مورد نظر      داراط پیچي ا شت. ج رفله را کامالً افقي نگاه دا توان 

هایي اسخخت که به این حلقه بةخخته هاط نخاط وارد بر حلقهن کشخخشاسخخت حلق  واقع در وسخخط میز اسخخت. نیروه

ایي است که از نخ آویزان شده   ها ناچیز است نیروط کشش هر نخ برابر با وزن وزنه  اند. چون ارطناك قرقره شده 

 است.

 نمایید. هاط واقع در سه پایه و ترازن رفل  میز را افقيپیچ براط کار با میز نیرو ابتدا با تنظیم توجه :

 جمع بردارها و تعادل انتقالي، -1

را با زاویه  Bو  Aهاط هبنامید. ابتدا قرقر Cو  Bن Aسه قرقره را انتةاب کنید و آنها را  :الف( برآيند دو بردار-1)

 200اط به جرم حدود وزنه Bگرم و از نخ  100اط به جرم حدود وزنه Aدرجه نةبت به هم قرار دهید. از نخ   90

 آویزان نمایید. گرم 
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و مل  آن را چنان انتةاب کنید که حلقه وسط میز در حادت تعادل باشد. در    Cآنگاه وزنه آویةته شده از قرقرة  

 1را بر حةخخب گرم نیرو در جدول  C( و اندازة کشخخش نخ )زاویه Cو نخ  Aاین حادت زاویه میان راسخختاط نخ 

 یادداشت نمایید. 

اط اسخخت که روط آن قرار ن مجموع جرم کفه و جرم وزنه«وزن  آویةته از هر نخ»در تمام مراح  آزمایش  توجه:

گیرد. براط دقت بیشتر جرم مجموعه را بر حةب گرم )که برابر با کشش هر نخ بر حةب گرم نیرو است( هر       مي

 ثبت کنید. 1گرم در جدول  5ط کرده و با دقت گیربار با ترازو اندازه

ةبت به هم قرار دهید. از نخ   180را با زاویه  Bو  Aاکنون نخ  :ب( تعادلي انتقالي -1) به ترتیب  Bو  Aدرجه ن

 Aرا در طرفین دو قرقرة  D نو قرقرة چهارم  Cگرم را آویزان کنید. قرقرة   200گرم و  100اط به جرم حدود   وزنه 

گرمي را آویزان کنید.  50کفه خادي به جرم حدود  Dخ گرم و از ن 100وزنه حدود  Cقرار دهید. آنگاه از نخ   Bو 

سعي و خطا زاوی  بین نخ   سط    )( Dو  Bبین نخ  و زاوی  )( Cو  Aحال با  را چنان بدست آورید که حلقه و

ید فقط یک حادت منل ر به فرد  یادداشت نمایید. توجه کن  2میز در حال تعادل کام  باشد. نتیجه را در جدول  

 وجود ندارد.

 

 جمع بردارها و تعادل دوراني -2

سانتیمترط  25کش یک متر است. در فارله شود. طول این خطکش چوبي استفاده ميدر این مرحله از یک خط

کش چنان  خطگیرد و نیروهاط وارد بر گاه فلزط قرار دارد که بر روط شیارهاط فلزط قرار مياز یک سر آنن تنیه

گذرد تعادل دوراني داشخخته باشخخد و در این گاه ميکش حول ملور فرضخخي که از تنیه شخخود که خطانتةاب مي

 کش به رورت افقي خواهد بود. حادت خط

ستفاده کنید  همواره براط اطمینان از حادت تعادل خط کش و افقي بودن آنن  توجه : ستاط  از تراز ا و با تغییر را

سن  )در   شود که     نیرو سعي  شاخص آن قرار    رورت امنان( و یا جابجا کردن آن روط پایهن  سط دو  حباب تراز و

براط این منظور تراز را روط خط کش قرار داده به طورط که مرکز جرم آن روط تنیه گاه قرار گیرد. به        بگیرد.

ر  نمایید. در حادتي که خط کش افقي با  ست    کمک تراز از افقي بودن خط کش اطمینان حا شد حباب تراز در

 گیرد.وسط دو شاخص آن قرار مي
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گاه خودن روط شخخیار فلزط که بر روط کش را از تنیهخط :كش يا چگالي طولي آنالف( تعيين جرم خط -2)

سانتیمترط   1اط به فارله  پایه و در ارتفاع ثابتي از میز آزمایشگاه استن قرار دهید. سپس نیروسنجي را از نقطه     

کش مت خخ  کنید. سخخر دیگر نیروسخخن  را به پایه دیگر مت خخ  کنید. با حرکت دادن پایه دوم و گر خطاز سخخر دی

همچنین حرکت دادن انتهاط نیروسن  که به پایه مت   استن در راستاط قائمن سعي کنید نیروسن  به رورت          

شته ب   قائم قرار گیرد و خط شود( تعادل دا سن     کش در حال افقي )با تراز به دقت تنظیم  شد. عددط را که نیرو ا

 را کام  کنید. 3را خوانده جدول  Fدهدن مقدار نشان مي

گاه سخخانتیمترط سخخمت چي تنیه 35گرم را به فارخخله  550اط به جرم حدود وزنه :1ب( تعادل خط كش -2)

سعي کنید تعادل خط کش را در حادت افقي برقرار کنید.    سپس با حرکت دادن پایه دوم  این  در آویزان نمایید. 

سخخازدن در اط که راسخختاط نیروسخخن  با امتداد قائم مين زاویهدهد و ن عددط را که نیروسخخن  نشخخان ميFحادت 

گیرط زاویه دو ضلع مثلث قائم ادزاویه را با متر به دقت اندازه گرفته و زاویه  یادداشت نمایید. براط اندازه  4جدول 

 را حةاب کنید. 

رله   650اط به جرم حدود وزنه :2كشج( تعادل خط -2) ست تنیه   سانتي  20گرم را در فا سمت را گاه مترط 

ر  500اط حدود خط کش و وزنه سمت چي تنیه    35له گرم را به فا آویزان کنید. با حرکت پایه  گاهسانتیمترط 

دهد وکه نیروسن  نشان مي   ن عددطFکش دوباره به حادت افقي درآید. در این حادت مقدار دوم سعي کنید خط 

یادداشت کنید. 5  با امتداد قائم مي سازدن در جدول ناط که راستاط نیروسن زاویه 

 هاخواسته

 ها از خط کش و ابزارهاط ترسیمي مورد نیاز استفاده کنید.براط رسم شن 
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ل شده به حلقه را رسم کنید. با اعمال شرط    نمودار آزاد سه بردار نیروط اعما  :1هاط جدول تللی  داده -1

شش نخ    ستفاده از مقادیر ک شش  Bو  Aهاط تعادلن و با ا ستفاده از روش   و زاویه  CTن نیروط ک را با ا

 ترسیمي و تللیلي به دست آورید و با نتای  آزمایش مقایةه کنید.

ه بر حلقه را رسم کنید. با استفاده از مقادیر کشش نخ   چهار نیروط اعمال شد  :2هاط جدول تللی  داده -2

هان زوایاط   را با استفاده از روش ترسیمي و تللیلي به دست آورید و با نتای  آزمایش مقایةه کنید. ,

 کش را بدست آورید.با اعمال شرط تعادل دورانين جرم واحد طول خط :3هاط جدول تللی  داده -3

ج(  -2ب ( و ) -2کش را در مراح  )  نیروهاط وارد بر خط  : ادف( نمودار آزاد5و  4ها جدول   داده تللی   -4

ةید. از این روابط با جایگزین         سب( بنوی شرط تعادل انتقادي و دوراني را )حول ملورط منا سم کنید.  ر

 رط شده مقایةه نمایید.گیکنید و با مقدار اندازه هاز جدول در هر مرحلهن زاوی  را ملاسب Fکردن مقدار 

گاه را ملاسخخخبه کنید. حداق         کش در تنیه ج( نیروط عمودط وارد بر خط – 2ب( و ) -2ب( در مراح  ) 

اه یک گضخخریب ارخخطناك ایةخختایي رادر مل  تنیه گاه براط برقرارط این تعادلن با این فرگ که اگر تنیه  

 بودن بدست آورید.سطح کوچک افقي و تةت مي

 

 سؤاالت 

Aق دو بردارتفری (1


Bو  


 کنیم؟را چگونه تعریف مي 

0آیا در مرحله اول آزمایش تلقیق رابطه (2


 دزومي دارد؟ چرا؟ 

 هید؟دکش را افقي قرار ميدومن جمع بردارها و تعادل دوراني( خط چرا در تمام مراح  آزمایش )خ وراً مرحل  (3

اول آزمایشن آیا تلقیق رابط  در مرحل  (4  0


 نفقط در مورد ملور دورا O گاه( باید رورت گیرد؟)تنیه 
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  5هاي آزمايش شمارة جدول

 تعادل اجسام
 

 

 
 برآيند دو بردار )نيرو( -1جدول 

θ Tc(gr) (gr)BT (gr)AT 

    

 

 
 تعادل انتقالي -2جدول 

β α (gr)DT (gr)CT (gr)BT (gr)AT 

      

 

 
 كشتعيين جرم خط -3جدول 

OA(cm) F(N) 

  

 

 
 (1كش )تعادل خط -4جدول 

α F(N) 

  

 

 
 (2كش )تعادل خط -5جدول 

β F(N) 

  

 
 

 

 

 

 
 


