روزبه جيران زاده

نام دبير:آقای بهادريان

کﻼس٩/٣:

نام آزمايش:بررسی رابطه بين شتاب و جرم و نيرو
وسايل مورد نياز:ميز،چهارچرخه،نيروسنج،وزنه های مختلف،قﻼب،نﺦ
هدف آزمايش:با افزايش جرم شتاب کاهش می يابد و با افزايش نيرو شتاب افزايش می يابد.
انجام آزمايش:
مرحله:١ابتدا چهارچرخه  ١٠٠گرمی را بر روی ميز گزاشته و آن را توسط يک نﺦ به
قﻼبی که بر روی لبه ی ميز قرار دارد،وصل می کنيم.سپس وزنه ای  ۵٠گرمی را از
قﻼب توسط نﺦ آويزان می کنيم.همان طور که در شکل پيداست نيروی محرک ما برابر
وزن وزنه ی آويزان است و جرم متحرک هم همان جرم چهارچرخه می باشد.سپس
چهارچرخه را رها می کنيم و با شتابی به سمت جلو حرکت می کند که از فرمول زير به
دست می آيد.
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شتاب اين متحرک در حدود  ٣/٣نيوتون بر
کيلوگرم می باشد.

مرحله : ٢همانند مرحله اول عمل می کنيم اما اين دفعه يک وزنه ی  ١٠٠گرمی را بر روی
چهارچرخه قرار می دهيم و شتاب آن از اين رابطه به دست می آيد:
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شتاب اين متحرک  ٢نيوتون بر کيلوگرم است که
نسبت به حالت قبل کاهش يافته است و دليل آن
اضافه شدن وزنه به چهارچرخه است.

مرحله : ٣در سومين مرحله وزنه را از چهارچرخه برداشته وبر روی جسم آويزان قرار می
دهيم و شتاب چهارچرخه برابر است با:
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شتاب متحرک  ۵نيوتون بر کيلوگرم می باشد که
نسبت به هر دو دفعه ی قبل مقدار بيشتری است.

نتيجه:با افزايش جرم شتاب متحرک کاهش می يابد چون با آن نسبت وارون دارد.
با افزايش نيرو شتاب متحرک افزايش می يابد چون با آن نسبت مستقيم دارد.
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