
 1دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه 

 6آزمايش شماره 

 حركت پرتابي
 

رمابه در میدتو ، حرکت در یک بعد، شتتتتا  ا وا وو داي  یومو مورد بررستتت  ورتر حرفت  حرکت پ4در آزمایش 

های  که دترد، مهم تستتتت  حرت شتتت  یاخوتحت حرکت  در دا بعد تستتتت که مدايعه دویا آو با موكه به کاربرد

ش   پوراد  تحر تز مقاامت هوت چشم عالاه حرکت پرماب  یا  تر مسائل معراف دیخامیک کالسیک به شمار م     به

محت شتتتا  لقل حوتهد بود  مدايعه حرکت  yئم یاخوتحت ا حرکت در رتستتتا  وا xکخیم حرکت در رتستتتا  

به   ها  پرماب  مربوط  های  ما خد حلويه موپ پیچیده بوده ا به طور کل  مقاامت هوت  قش مهم  در حرکت         پرمابه  

ساده   صخایع  ظام  تیفا م   ش   ستگ  برد   فلز  ت جاي م  تز حرکت پرماب  حلويه کخد  در تدتمه آزمای ا  شود ا ب

 حیرد با زتایه پرما ، ا سرعت تايیه مورد بررس  ورتر م بیشیخه ترمفاع 

 ا بستگ  برد ا بیشیخه ترمفاع به شرتیط تايیه پرما   س  حرکت پرماب  حلويه فلز برر هدف:

 

 نظريه
دهد  در شال، سرعت هر  قده با موكه به شتا   مائ  تز حرکت دا بعد  محت حرت ش رت  شاو م  1شال 

رت بررس  ا آزمایش  1حوتهیم حرکت دابعد  مشابه شال   حال در تیو آزمایش م حرت ش   شاو دتده تست

 کخیم 

 
 vو سرعت اوليه  اي با زاويه پرتاب گلوله -1شكل 

 

پرما   0hتز ترمفاع  vا سرعت تايیه  با زتایه  2ت  مدابا شال پوش  کخیم ا حلويههرحاه تز مقاامت هوت چشم

 شود معادالت حرکت آو عبارت تست تز:
0mx

my mg
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 0hع از ارتفا vو سرعت اوليه  اي با زاويه پرتاب گلوله -2شكل 

 

0tتحر در    0دتشته باشیم &x y h   :آ گاه با موكه به راتبط باال 

0x  
y g  

cosx v  

siny gt v    

cosx v t  

21
sin

2
y gt v t h    

0yبا ورتر دتدو    فوقدر معادالت پراتز پرمابه ما رسیدو به زمیو رت بدست آارد  ا با كایگذتر   زماوموتو م 

 برت  برد ا بیشیخه ترمفاع دتریم:

0yدتریم یعخ   xدر بیشیخه  ، : که در تیو حايت  
2
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 تحر ترمفاع تايیه برتبر با صفر باشد برد برتبر حوتهد بود با:
2 sin 2v

R
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معاديه  yا  xبیو راتبط مربوط به  tبیشیخه ترمفاع تست  با حذف پارتمتر  hبرد ا  Rها  فوق که در عبارت

 آید به شال سهم  تست بدست م  مسیر حرکت که

 ت پرمابه تست در تیوسرع vدر  ظر بگیریم که  ترمفاع تايیه برتبر با صفر ا mvبه صورت  تحر مقاامت هوت رت

 صورت برد عبارت تست تز:
2 3

2

sin 2 4 sin 2 sin
...
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  که كمله تال برد بداو مقاامت هوت ا كمالت بعد  تلر مقاامت هوت تست 

 

 مراحل انجام آزمايش

R 

0h 

φ 
0v 
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 صفحه مخظیم زتایه -2( 4ما  2ها  سیستم پرما  کخخده شامل مفخگ فخر  سه حايته )شال -1ابزار مورد نياز: 

 -6حیر  ترمفاع کش مخصوص ت دتزهحط -5میز فراد  -5فلز   حلويه -4حیر  سرعت ت دتزه سخسور -3پرما  

 متر  وتر   -7کاغذ کاربخ   شاو دهخده مااو فراد 

حیر  سرعت ا صفحه ت دتزه سخسورکخخده )مفخگ فخر  سه حايته(، پرما پیدتست  3طور  که تز شال هماو

 کخخده )مفخگ فخر  سه حايته(پرما  4شال  تز وبل را  پایه تصل  دستگاه  صب شده تست  ،مخظیم زتایه پرما 

دستگاه باید به میز  ،برت  ت جاي آزمایشکخد  رت تیجاد م  0vسرعت مختلف  3دهد که هر حايت، رت  شاو م 

تز  0hبا تحتالف ترمفاع  گرها  فراد  یز در تمتدتد یادیمیز آزمایشگاه محام شده ا در طول آزمایش كابجا  شود 

  را  میز فراد کاغذ کاربخ  چسبا ده شده ا در تلر برحورد (4)دها ة مفخگ( ورتر دترد )شال حلويه محل پرما 

 دهد برحورد حلويه رت  شاو م  که مااو شودت  را  آو تیجاد م حلويه ياه میره

 

 

 
 و تنظيم زاويه گيري سرعتبخش پرتاب، اندازه -3شكل

 

 
 دستگاه پرتاب كننده گلوله -4شكل
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 دستگاه پرتاب به همراه ميز فرود -5شكل

 

اشد  برت  بحیرد ترمفاع تايیة پرمابه م ربا  آو ورتر م تحتالف ترمفاع میز فراد با دها ة مفخگ که حلويه را  آهو

 متوسطآو رت در حايت ورتر دتده ا  خگ فخر مفمغخاطیس   را   گهدتر دهفلز  رت ت جاي آزمایش تبتدت حلويه 

دركه مخظیم کخید  با  45زتئده با ضامو مفخگ فخر  درحیر شود(  زتایه پرما  رت را   دامیو ) ورتر دهید کشش

شود  حال فاصله بیو  قده رها کردو ضامو مفخگ فخر  حلويه رها شده ا تلر برحورد آو را  میز فراد لبت م 

حیر  ترمفاع رت در اسط آو را  میز فراد کش عمود ت دتزهرت با متر  وتر  ت دتزه حرفته ا حطپرما  ا  قده فراد 

بار مارتر  2رت  فراد باید برتبر باشد  آزمایشکش عمود  ما  قده پرما  ا  قده  صب کخید  به عبارم  فاصله حط

حیر  ت کخید  بعد تز فراد حلويه ا ت دتزهیاددتش 1کرده ا میا گیو برد، بیشیخه ترمفاع ا سرعت تايیه رت در كدال 

یا هر عالمت کوچک دیگر مثل × حذتر  تز یک عالمت برت  عالمتحذتر  کخید  مااو فراد رت عالمت ،برد آو

 حیر  شما تزموت ید تستفاده کخید ما ت دتزهها  متفاات م دتیره ا یا مربع ا یا تشاال هخدس  دیگر با ر گ

آمده مغییر دتده ا  تایج رت یاددتشت  1 زتایه رت به مرمیب  که در كدالرتو مشخص باشد  ها  دیگحیر ت دتزه

 کخید  

 مغییر دتده ا آزمایش رت مارتر کخید   2سرعت تايیه رت با مغییر کشش فخر مفخگ پرما  کخخده مدابا كدال 
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 هاخواسته
 

 شده در بخش مئور  محاسبه کخید  ها  دتدهبرد ا ترمفاع بیشیخه حلويه رت با تستفاده تز رتبده  1

ها ا حدا  آ ها در رت بر حسب زتایه پرما  رسم کخید  در مورد شال مخحخ  حلويه برد 1كدال برت    2

بدست آمده تز آزمایش ا مقدتر  مربوط به کشش مخحخ  مقایسه با مقدتر محاسبه شده موضیح دهید  )

شامل منحني محاسبه شده و منحني    مودتر باید به عبارم رسم کخید  محاسبه شده رت در یک  مودتر

 باشد ( کششیک در  هاي آْزمايششامل داده

رسم کرده ا در مورد شال مخحخ  ا  2ا  رت برت  كدالمخحخ  بیشیخه ترمفاع حلويه بر حسب زتایه پرم  3

تز آزمایش  بدست آمده مربوط به مقادیر مقدتر محاسبه شده موضیح دهید  )مخحخ  هحدا  آ ها  سبت ب

رسم کخید  به عبارم   مودتر باید شامل مخحخ  محاسبه شده  مختصاتا مقدتر محاسبه شده رت در یک 

 باشد ( کمیخه  در کشش ا  آْزمایشها مخحخ  دتده

 70ا  45، 20ها  يگاریتم  برد بر حسب سرعت تايیه رت در زتایهمخحخ  مماي  هاكدالبرت  هر کدتي تز   4

در مورد شال  مودتر موضیح دهید  شتا  لقل رت با تستفاده تز مخحخ  فوق بدست آارده  دركه رسم کخید 

 متر بر مجذار لا یه مقایسه کخید  چه حداهای  در تیو راش اكود دترد؟ 78/9ا با مقدتر 
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 6هاي آزمايش جدول

 حركت پرتابي
 

 

 
 (متوسط : كننده) ضربه تفنگ پرتاب -1جدول

 )درجه(زاويه 45 30 60 20 70

 ميانگين سرعت اوليه     

 ميانگين ارتفاع بيشينه     

 ميانگين برد     

 
 

 

 

 

 (كمينه :كننده)ضربه تفنگ پرتاب -2جدول

 زاويه)درجه( 45 30 60 20 70

 ميانگين سرعت اوليه     

 ميانگين ارتفاع بيشينه     

 ميانگين برد     

 

 

 

 

 


