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پيشگفتار ويرايش بهمن 1931
محتوی جزوه دستور کار آزمايشگاه فيزيک پايه  5نتيجه زحمات گروهی از مدرسين اين درس عملی
پايه ای در گذشته و حال است که در تطابق با اصول اساسی درس فيزيک پايه  5و با توجه به
امکانات آزمايشگاهی تهيه ،تدوين و به رشته تحرير در آمدهاست .اين جزوه در مقاطعی از زمان بنا بر
نياز  ،ضرورت و باز خورد از مدرسين و بعضاً دانشجويان ويرايش گرديده است .آخرين ويرايش با
افزودن آزمايش آونگ بالستيک برای ترم پائيز ،مهر  5931صورت گرفت .قبل از آن نيز در سال
 5939به علت خراب شدن دستگاه آزمايش رسانش گرمائی ،و جايگزين کردن آزمايش انبساط
حرارتی جامدات  ،دستور کار آن آزمايش نيز تهيه و افزوده شد .در بهمن  5931آزمايش قرقرهای
مرکب جايگزين آزمايش اندازهگيری ضريب اصطکاک گرديد .در عين حال ويرايش های مقطعی در
برخی موضوعات ديگر جزوه از نظر مبانی فيزيکی و روش های اجرای آزمايش ها تالش خوبی در اين
زمينه صورت گرفته است .بجاست که از همکارهای آقای ابوالفضل اسکندری ،آقای احمدی ،خانم
دکتر پيری ،خانم تقیزاده و خانم دکتر دباغ کاشانی در کاملتر شدن دستور کار آزمايش ها قدردانی
شود.
همچنين در اين ويرايش در حد امکان تالش گرديده به روان سازی نوشتاری جزوه از نظر نثر ادبی با
رعايت نکات دستور زبان فارسی و تکميل برخی از کاستیهای آن توجه شود .بی ترديد نکاتی وجود
دارند که ممکن است در اين ويرايش مغفول واقع شده اند و ويرايش های بعدی نياز خواهد بود .از
هر گونه نقد سازنده و پيشنهاد اصالحی که به غنای جزوه بيافزايد و موجب سهولت در انجام آزمايش
توسط دانشجو گردد قطعاً تقدير میشود.
غالمحسين کتابی
بهمن ماه 5931
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پيش گفتار:1
گرچه آزمايشگاه فيزيك پايه  ۱بر پايه آزمايش هايي است كه تئوري آنها در درس فيزيك پايه  ۱ارائه و روشن شده است ،با
وجود اين ضروري است كه در هر آزمايش عالوه بر دستور كار مربوط به آن ،باري ديگر فهم تئوري و مبناي نظري كه آزمايش
بر آن استوار است ،بيان گردد .تجربه چندين بار ارائه اين درس و بررسي انواع اشكاالتي كه در فهم و درك دانشجويان در هر
آزمايش به چشم مي خورد ،بررسي و بازبيني دوبارۀ دستور كار موجود را امري ضروري و فوري مي نمود .از سوي ديگر تغيير
بعضي از آزمايشها و يا اضافه شدن آزمايشهايي تازه به سري آزمايشهاي موجود اين ضرورت را بيشتر مي نمود .در نسخه حاضر
تالش شده تا هر آزمايش دوباره بازبيني شد ه و اشكاالت آن تا حد ممكن برطرف گردد .به دليل كمبود وقت بخشهاي ابتدايي
دستور كار يا بازبيني نشده اند و اگر هم شده اند بسيار اندك بوده است ،بطوريكه بازبيني و باز نويسي آنها در آينده نيز الزم و
ضروري بوده و بايستي انجام پذيرد .بي شك هنوز اشكاالت ديگري وجود دارند كه از ديد نويسنده پنهان مانده اند ،از طرفي باز
بيني و باز نويسي انجام شده مي تواند خود داراي اشتباهات و اشكاالتي باشد كه بايستي برطرف گردند.
در پايان با سپاس از تمامي افرادي كه در تهيه دستور كار اوليه تالش نموده اند و در واقع گام اصلي را آنها برداشته اند ،همچنين
از تمام افراد و دانشجوياني كه در اين بازبيني مرا ياري نمودند از جمله آقاي مهندس مهديان و آقاي محمد رضا نيكنام (در بخش
خطاها) اين پيشگفتار را به پايان برده و از همه خواهشمندم كه با ارائه اشكاالت و ايراداتي كه در اين نسخه مي بينند در بهينه
كيفي اين دستور كار سهيم گردند.
محمدرضا زماني
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پیش گفتار:2
دستور كار حاضر پس از بازنگري همه جانبه در جزوات قبلي ،مطابق سر فصل هاي آزمايشگاه فيزيکك پايکه  ۱بکراي دانشکجويان
مهندسي تدوين شده است .در اين جزوه تالش شده است اطالعات الزم براي انجام آزمايش به طور خالصکه توضکيد داده شکود.
نكاتي كه در اثر تجربيات چندين ساله آزمايشگاه فيزيك پايه  ۱اين دانشگاه درك و مشاهده شده است و موجب فهم و سکهولت
در اجراي آزمايش توسط دانشجو مي گردد ،در دستور كار گنجانده شده است.
آزمايش ها در تطابق با درس تئوري فيزيك پايه  ۱به دو موضوع فيزيك مكانيك و فيزيك حرارت اختصاص يافته است.
بين تعداد آزمايش هاي مربوط به مكانيك و آزمايش هاي مربوط به حرارت توازن بيشتري ايجاد شده است ،بکه گونکه اي كکه بکا
ادغام چند آزمايش ،حداقل  6عنوان آزمايش جامع در مكانيك و  4عنوان آزمايش جامع در حرارت ،در نظر گرفته شکده اسکت.
ضرورت ارتقاء كيفيت آزمايش ها به لحاظ مباني تئوري مورد نيکاز و نحکوه ي اجکراي وسکيع تکر آزمکايش ،دره نتيجکه گيکري و
خواسته ها ،مد نظر قرار گرفته است.
با اين اعتقاد كه اولين تعليم آزمايشگاهي بر مبناي اندازه گيري و دقکت در انکدازه گيکري و شکناخت منکابع خطکا در حکين اجکراي
آزمايش استوار است ،فصل تعاريف و روش هاي محاسبه ي خطا براي اولين بار به دستور كار آزمايشگاه فيزيك پايه  ۱به عنکوان
مقدمه اي مفصل افزوده شده است.
سخن آخر اين كه نگرش ما در دستور كار جديد آشنا نمودن دانشجو با كاربرد دانسته هاي تئکوري و تحقيکق در مکورد مفکاهيم و
اصول و قوانين پايه در درس فيزيك پايه  ۱بوده است .با اين اميد كه دانشجو ذهنيکت مقکدماتي و سکاده اي از پک وهش تجربکه بکه
دست آورد و هم چنان بر اين باوريم كه اين دستور كار نياز به تكميل و معرفي آزمايش هاي ديگر در زمينه فيزيکك پايکه  ۱دارد.
بنابراين از هر گونه پيشنهاد اصالحي توسط همكاران و دانشجويان محترم ايکن درس بکه منظکور رفکع اشکكاالتي كکه مشکاهده مکي
نمايند ،استقيال و پيشاپيش تشكر مي كنيم.
شايان ذكر است كه تعدادي از آزمايش هاي مربوط به حرارت ايکن جکزوه ،از دسکتور كکار قبلکي توسکط آقايکان بکاجور ،مهکرزاد
استفاده شده است كه بدين وسيله از همكاران فوق الذكر قدرداني مي شود.
ضمناً از همكاري صميمانه دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ایران ،خانم ها غزال فاتد راد دانشجوي كارشناسي فيزيك ،كکه
نگارش ،تنظيم جداول و اشكال را به صورت دست نويس و مريم هومن دانشجوي مهندسکي فنکاوري اطالعکات ) (ITكکه تايک ،
تنظيم جداول ،ترسيم نمودارها و عكس برداري ديجيتال ،و آقاي نادر طواف دانشجوي كارشناسي مكانيکك و آقکاي سکيد سکعيد
حسيني كه ويرايش را بر عهده داشتند ،قدرداني مي گردد.
با تشكر
غالمحسين كتابي -مريم نوروزي
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مقدمه
دستور کار آزمايشگاه فيزيک پايه  5شامل مجموعهای از آزمايش های فيزيک مکانيک و فيزيک حرارت میباشد که با در نظر
گرفتن برنامه ی آموزشی و امکانات موجود آزمايشگاه برای دانشجويان رشتههای مهندسی و رياضی تنظيم شده است.
در اين دستور کار سعی شده که مطالب مربوط به هر آزمايش به طوور خالصوه يوادآوری شوود .در ايون دسوتور کوار تئووری
آزمايش ها به اختصار شرح داده شده اند و فرض شده که دانشجويان ،درس تئوری فيزيک پايه  5را گذرانودهانود و لوذا بورای
مرور بيشتر می توانيد به کتاب های مبانی فيزيک پايه مراجعه کنيد.

نكاتی که دانشجويان بايد توجه نمايند :
برای اين که بتوانيد از کارهای آزمايشگاه نتيجه مطلوب به دست آوريد ،بايد نکاتی چند را مورد توجه قرار دهيد .از جمله :
احاطه به موضوع :
پيش از اين که در آزمايشگاه حضور يابيد بايد دستور کار را به دقت بخوانيد و مقدم بر آن فصولی از کتاب فيزيوک پايوه  5را
که به عنوان مرجع معرفی شده ،به دقت مطالعه نمائيد .تا به موضوو موورد نظور کوامالً اشوراا داشوته باشويد و بتوانيود در
آزمايشگاه تمام وقت خود را صرا آزمايش کنيد.
نظم و ترتيب :
انجام صحيح آزمايش و امکان اخذ نتيجه مستلزم حفظ نظم و ترتيب است .پس از ورود به آزمايشگاه مستقيماً در پشوت ميوز
مربوط به آزمايش خود قرار بگيريد .رعايت نکات انضباطی از شرايط اوليه کار دسته جمعی است .هموواره موابوب باشويد توا
مزاحمتی برای ديگران ايجاد نگردد .وسايل روی ميز را با ليست وسايل مورد نيواز بورای آزموايش مقايسوه کنيود .در صوورت
ناقص بودن وسايل از مسئول آزمايشگاه در مورد وسيله مورد نظر سؤال کنيود .اسوباب هوائی کوه در اختيوار شوما قورار داده
میشود اغلب گرانبهاست .خراب شدن و يا فقدان آنها صرا نظر از خسارت و اشکال تهيه آن ،بوه پيشورفت کوار شوما لطموه
میزند .دستگاه و وسايلی را که با کارکردن آن آشنا نيستيد بدون اجازه مسئول آزمايشگاه به کار نبريد .هنگام بوه کوار بوردن
اسباب ها اگر ناروائی و يا گيری در کار آن مشاهده میکنيود هيچگواه زور و فشوار روی قطعوات آن وارد نکنيود و از مسوئول
آزمايشگاه برای رفع اشکال آن کمک بگيريد.
اسباب های دقيق را بايد با نهايت برافت و دقت به کار برد .حرکت دادن سريع ،با آتش مواجه کردن و آلووده کوردن ممکون
است دستگاه را خراب کند و يا از دقت آن بکاهد.
روی ميز کار بايد کامالً پاك باشد .اسباب هايی را که به کار میبريد پس از پايان کار تميز کرده و به همان طريق
که در آغاز آزمايش در اختيار شما گذارده شده مرتب نموده و به مسئول آزمايشگاه تحويل دهيد.
تنظيم و تقسيم کار :
وقت شما اغلب محدود است .بايد اجرای آزمايش را طوری ترتيب دهيد که بتوانيد از وقتی که در اختيوار شماسوت ،حوداکثر
استفاده را بنمائيد .اگر اين تذکر مراعات نشود ممکن است نتوانيد آزمايش را به موقع تمام کنيد.
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هنگامی که دو نفر با هم کار میکنيد بايد ضمن تقسيم کار وبيفه هر کس معلوم باشد .هر يک از شما در انجام آزموايش هوا
بايد شرکت فعال داشته باشيد.
عالقمندی به کار :
عالقه مندی به کار از تمام نکات مهم تر است چنانچه کار آزمايشگاه را تنها برای ادای تکليف انجام دهيد و عالقه و شوو بوه
انجام آزمايش نداشته باشيد نه تنها وقت خود را تلف میکنيد بلکه مخل کار ديگران هم هستيد .دانشجويی کوه بورای انجوام
آزمايش به آزمايشگاه وارد میشود ،بايد نيت و آرزوی او آشنائی با روش تحقيق عملی باشد .اگر از آغاز با اين نيت شورو بوه
کار کنيد و خود را به رعايت اصول و قواعد کار و نظم آزمايشگاه پايبند سازيد بدون شک توفيق خواهيد يافت.
گزارش کار :
گزارش کارهايی که آماده میکنيد شامل دو گزارش کار «ساده» و «کامول» اسوت .گوزارش کوار سواده را پوس از پايوان هور
آزمايش تنظيم و طبق دستورالعمل به مسئول آزمايشگاه ارائه خواهيد نمود.
هر دو نفر و يا هر گروه بايستی گزارش کار تهيه کنند و يک هفته پس از آزمايش ،گزارش کار کامل خود را تحويول مسوئول
آزمايشگاه بدهند .چنانچه يک نفر به نمايندگی گروه گزارش کار را تهيه میکند ،نمرة اين گزارش کار برای بقيوه افوراد گوروه
منظور میگردد .لذا الزم است گزارش کار با مشارکت و همکاری افراد گروه تهيه گردد.
مطالبی که الزم است در گزارش کارهای آزمايشگاهی گنجانده شود :

 هدف آزمايش. شرح کوتاهی از تئوری آزمايش. يادآوری فرمول های مربوط با معرفی هر يک از کميت های استفاده شده و ذکر يكای آنها. شرح کوتاهی از روش و چگونگی آزمايش با درج نكاتی که در ضمن آزمايش متوجه شدهايد. درج دقت هر يک از وسايل اندازهگيری مورد استفاده. نوشتن يک نمونه از م حاسبات و جايگذاری مستقيم ارقام در يک فرمول کلی و نگهداری ارققام بقا معنقی درنتايج حاصل.
 مشخص کردن خطاهای آزمايش (خطاهای سيستماتيک و آماری). برآورد محاسبه خطاهای آزمايش با توجه به دقت وسايل اندازه گيری. رسم نمودارها. پاسخ به سئواالت دستور کار. بحث و نتيجهگيری .هر گزارشی با نتيجهگيری های کلی تمام می شود که معموالً شقامل مطالقب زيقر اسقت :رسيدن به هدف آزمايش ،برآورد خطاها ،نظريات کلی ،ميقزان سقودمندی ،و مقايسقه روش هقا ،پيشقنهادهای
اصالحی.
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در روی گزارش کار نام و نام خانوادگی و شماره دانشجويی و تاريخ انجام آزمايش و تاريخ گقزارش را بنويسقيد.
چنانچه آزمايش توسط چند نفر انجام می شود ،نام و نام خانوادگی افراد گروه که در انجام آزمايش حاضر بودهاند
و عناوين آزمايش های انجام شده بايد درج شود .در صورتيكه با دليل قابل قبول از نظر مسقئول آزمايشقگاه در
جلسه ای از آزمايش نتوانستيد در آزمايشگاه حاضر شويد ،بعد از غيبت به مسئول آزمايشگاه مراجعه کنيد و در
وقت تعيين شده آزمايش را انجام دهيد.
توزيع نمره درس آزمايشگاه :
رعايت نظم و ترتيب و نکات انضباطی در آزمايشگاه و داشتن آمادگی قبلی و اجرای آزمايش حودود  51درصود ،گوزارش کوار
حدود  51تا  91درصد و امتحان تئوری و عملی در پايان ترم حدود  01تا  01درصد از کل نمره آزمايشگاه فيزيوک پايوه  5را
به خود اختصاص میدهد.
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خطاها و محاسبات آنها
سرچشمه خطاها در اندازهگيری های فيزيكی.
در هر آزمايش فيزيکی عوامل و منابع متعددی از خطا وجود دارند که موجب دورشدن نتواي آزموايش از انودازه حقيقوی آن
می شوند .بنابراين بايستی سعی نمود عامل خطا را صفر کرد و يا به حداقل رساند .در اين صوورت بسويار ضوروری اسوت کوه

بدانيم خطا در اندازهگيری يک کميت چقدر بوده است .اصوالً خطاها را به دو دسوته  :خطاهای معين يقا سيسقتماتيک و
خطاهای نامعين و يا اتفاقی تقسيم میکنند .در بيشتر موارد خطای آزمايش ترکيبی از اين دو است.
الف  :خطای سيستماتيک.
اين خطا به طور منظم در يک سو صورت میگيرد .به عبوارت ديگور دارای عالموت واحود اسوت بمثبوت يوا منفویي .خطوای
سيستماتيک معموالً قابل تصحيح است و به سه گروه زير تقسيم میشود :
 -5خطای ناشی از دستگاه که می تواند در اثر مدرج کردن غلط و يا نواموزونی دسوتگاه انودازهگيوری باشود .يوک وسويله
اندازهگيری ،ممکن است ذاتاً دارای خطا باشد و يا غلط ساخته شده باشد .موثالً عالئوم ميليمتور روی يوک خوطکوش چووبی
ممکن است فواصلشان از ابتدا تا انتهای خطکش يکسان نباشد .بيشتر دستگاه های آزمايشگاه به اندازة کوافی دقيوق سواخته
نشدهاند .لذا يا بايد از خطای وسيله در آنها صرا نظر کرد يا تصحيح مختصری در اين مورد در نظور بگيوريم .بعضوی وسوايل
مانند آمپرمتر يا ولتمتری که در آزمايشگاه به کار میرود ،تا   %9پس از قرائت صحيح دقت دارد .بعضی جعبههای مقاومت
تا   %5دقت دارد و الی آخر .بعضی وسايل اندازهگيری که بر حسب درجه است در بعضی مواقع ممکن است با دقت بيشتری
تنظيم شده باشد.
 -5خطای آزمايشگر يا خطای انسانی ناشی از شخص آزمايش کننده است .گواهی بيننوده ممکون اسوت در انودازهگيوری
مرتکب خطا شود .مثالً در به کار بردن يک ميکرومتر برای اندازهگيری های دقيق الزم است که فواصل بين عالمت های روی
لوله را حدس بزنيم .دقت به خصوصی الزم است تا اين حدس تا سر حد امکان صحيح باشد .در خواندن وضع ستون جيوه يوا
وضع عقربه يک وسيلة اندازهگيری الکتريکی ممکن است بيننده خطايی مربوط به زاويه پواروالکس مرتکوب شوود .موثالً اگور
کسی هنگام خواندن درجه بندی ،از روی عادت سرش را به چپ برد .چنين خطايی ايجاد میشود .استفاده از آئينه در وسوايل
دقيق اندازهگيری خطای پاروالکس را به حداقل میرساند.
تعصبات و تصورات شخصی از قبيل اين که کميتی قبالً اندازهگيری شده و ديگر احتياج به اندازهگيری مجدد آن
نيست يا اکتفا کردن به اولين آزمايش برای اندازهگيری ،از انوا ديگر و مهم خطاهای انسانی اسوت .همچنوين خطوای
ديگری در مورد اشتباه خواندن اندازه و يا اشتباه ثبت کردن آن روی ورقه يادداشت از انسان سر میزند .خطاهای انسانی را با
به کاربردن روشهای خوب در آزمايشگاه می توان به حداقل رساند.
 -9خطای مبنی بر اسلوب شرايط آزمايشگاه يا مربوط به .اگر دستگاهی تحت شرايط معينوی ببوه طوور مثوال فشوار و
درجه حرارتي کاليبره شده و در شرايط ديگری باز فشار و درجه حرارتي به کار رود ،بايستی تصحيحات الزم مربوط بوه ايون
تغيير شرايط را در نظر گرفت .در غير اين صورت مرتکب خطا خواهيم شد.
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در اندازهگيری انسان مايل است که تمام عوامل دخالت کننده را کنترل کند .اگر اين عوامل کنترل نشوند يا تصحيح مناسوبی
برای آنها در نظر گرفته نشود ،خطاهای اصولی توليد میشود .مثالً در اندازهگيری با نوار فلزی يا پرگوار کوه درجوه حورارتش
باالتر يا پائينتر از حد معمول باشد ،انسان ممکن است اندازههای خيلی کوچک يا خيلی بزرگ به دست آورد .يک خوطکوش
چوبی که درجات اندازه روی آن اندکی خراشيده شده باشد هميشه مقدار زيادتری را نشان میدهد .يک پيچ اندازهگيوری کوه
به طور غير متحدالشکلی کهنه شده باشد بدين ترتيب که بار بيشتری در يک نقطوه آن و بوار کمتوری در يوک نقطوه ديگور
اعمال شده يا يک سر آن بيشتر از سر ديگر سائيده شده باشد توليود خطوای مبنوی بور اسولوب موینمايود .در آمپرسون يوا
ولت سن اگر عقربه ابتدا روی صفر نباشد ،خطاهای اصولی توليد میکند .در انودازهگيوری فشوار بوا فشارسون جيووهای اگور
انبساط جيوه را در اثر درجه حرارت در نظر نگيرند يا گودشدگی سطح جيوه در اثر فشار سوطحی موورد توجوه قورار نگيورد،
خطاهای اصولی توليد میشود .وجود اندکی بخار آب در باالی سطح جيوه لوله بسته هواسن خطای اصولی در خواندن فشوار
اتمسفر توليد میکند .در اندازهگيری برد اشعه  اگر فشار و درجه حرارت هوا در نظور گرفتوه نشوود خطوای اصوولی توليود
میکند .خطاهای اصولی را در عمل ممکن است به وسيله کنترل عوامل مهم تر به حداقل رساند يا به کلی آنها را از بين برد.
ب  :خطاهای اتفاقی.
خطاهای اتفاقی خود به خود به صورت تغيير نتاي اندازهگيری های متوالی يک کميت مشاهده میشود و ناشی از پديدههوای
آماری و تغيير مداوم شرايط آزمايش است .مانند تغيير ناگهانی و پيشبينی نشدة دمای محيط ،فشار جوو ،وقوو زموينلورزه،
لرزش ساختمان آزمايشگاه در اثر عبور تريلی های بزرگ و يا پرواز هواپيما با ارتفا کم از باالی آزمايشگاه و مانند اينهوا .ايون
خطا برعکس خطاهای مذکور در بند الف که هميشه در سوی معينی صورت میگيرد ،ايون خطاهوا گواه مثبوت و گواه منفوی
هستند.
پس از آنکه کليه خطاها از بين رفت باز نتيجه آزمايش صددرصد قابل اعتماد نيست و اگر آزمايش تکورار شوود ،نتواي انودازه
گرفته شده در اطراا ميانگين ،اندکی باال و پائين می رود و اين اساس و هدا فرضويه خطاهوای اتفواقی اسوت کوه بوا تعوداد
زيادی آزمايش بهترين نتيجه را تخمين بزنند.
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فرضيه خطاهای احتمالی.
هنگامی که تعداد زيادی اندازهگيری از يک کميت به عمول مویآيود
نتيجه های اندازه گيری همگی يکسان نيسوت و اختالفوات اتفواقی در
بين آنها وجود دارد .انسان معموالً فکور مویکنود کوه ميوانگين ايون
اندازهگيری ها به حقيقت نزديک تر است تا هر يک از آنها به تنهوائی.
عموماً اين طور است ولی بايد گفت که ميوانگين يوا حود وسوط ايون
اندازهگيری ها محتملترين اندازه آن کميت است .تعوداد ارقوام مهوم
در نتيجه اندازه گرفته شده فقط يوک اشواره تقريبوی بوه صوحت آن
کميت است .بيان دقيقتری از کلمه صحت در قواعد خطای احتموالی
وجود دارد لذا روش تخمينی احتمالی را بايد آموخت.
فرض کنيم  ، xn ,...xi ,...,x3 , x2 , x1مقادير اندازه گرفته شوده باشوند و
 Nتعداد آزمايش ها باشد .اگر ميانگين

مقادير x i

ها را بوه  xنموايش

دهووووووويم ،در ايووووووون صوووووووورت خوووووووواهيم داشوووووووت :
x1  x2  ...  xi  ...  xn
N
i

x
N

 . x که ممکن است آن را بوه صوورت

 x نوشت .در اين جا  iتمام مقوادير از  5توا  nرا بوه خوود

میگيرد.

در جدول :1
)(cm2مجذور انحراف
)(cmقدر مطل انحراف
)(cmانحراف از ميانگين
) (cmمقادير اندازهگيری شده

1 10-4
9
1
4
9
0
16
4
1
1
16
0
1
25
0
4
4
1
9
0
4
9
4
1
4
1
9
0
16
4
1
4
1
9
0
1
1
4
1
1
16
4
1
0
1
0
9
4
1
4

0.01
0.03
0.01
0.02
0.03
0.00
0.04
0.02
0.01
0.01
0.04
0.00
0.01
0.05
0.00
0.02
0.02
0.01
0.03
0.00
0.02
0.03
0.02
0.01
0.02
0.01
0.03
0.00
0.04
0.02
0.01
0.02
0.01
0.03
0.00
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.04
0.02
0.01
0.00
0.01
0.00
0.03
0.02
0.01
0.02

جدول 5
11

0.01
0.03
-0.01
-0.02
-0.03
0.00
0.04
0.02
-0.01
0.01
-0.04
0.00
0.01
0.05
0.00
-0.02
0.02
-0.01
0.03
0.00
0.02
-0.03
-0.02
0.01
0.02
-0.01
-0.03
0.00
0.04
0.02
-0.01
-0.02
0.01
0.03
0.00
-0.01
0.01
0.02
0.01
-0.01
0.04
-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.00
0.03
-0.02
0.01
0.02

98.26
98.28
98.24
98.23
98.22
98.25
98.29
98.27
98.24
98.26
98.21
98.25
98.26
98.30
98.25
98.23
98.27
98.24
98.28
98.25
98.27
98.22
98.23
98.26
98.27
98.24
98.22
98.25
98.29
98.27
98.24
98.23
98.26
98.28
98.25
98.24
98.26
98.27
98.26
98.24
98.29
98.23
98.24
98.25
98.26
98.25
98.28
98.23
98.26
98.27

محور تغييرات مقادير کميت

منحنی خطای نرمال

98.2538

تعداد کميت ها با فواصل کمتر از  1/15سانتیمتر

11

در جدول شماره « »5در ستون اول مقادير اندازه گرفته شده يک طول که پنجاه مرتبه اندازهگيری شده است ،نوشته شده و
در ستون دوم ميزان انحرافات از مقدار متوسط و در ستون سوم قدر مطلق انحرافات بيعنی بدون در نظر گرفتن عالمتي و در
ستون چهارم مربع انحرافات ثبت شده است .منحنی تغييرات مقادير طول را در مقابل تغييرات انحرافات از ميانگين نشووووان
میدهد .ديده میشود که اندازههايی که نزديک حد متوسط می باشند خيلی زيادتر از اندازههايی است که از مقودار متوسوط
دورند.اگر نوسانات اندازه ها کامالً اتفاقی باشد ،آنگاه منحنی تجربی کامالً بر منحنی خطاهای طبيعی يا منحنی گوس منطبوق
میشود .که بر پايه خطاهای طبيعی احتمالی بنا شده است .اگر منحنی باريک باشد نشان میدهد کوه مقوادير انحرافوات کوم
بوده است و آزمايش ها با دقت بيشتری به عمل آمده اند و برعکس .ما نمی توانيم چيزی درباره صوحت آزموايش هوا بگووئيم
چون مقدار حقيقی معلوم نيست و ممکن است خطاهای وسيله و اصولی در ضمن اندازهگيری رخ داده باشد.
حد متوسط يا ميانگين مقادير اندازه گرفته شده در جدول « »5چنين است :
4912.69
 98.254 cm
50



x

i

N

x

انحراف از ميانگين  :تفاوت مقادير اندازهگرفته شده از مقدار  xرا انحراا از ميانگين نامند .آنها را باقی مانده نيز موینامنود.
برای تعداد بسيار زيادی آزمايش مجمو جبری انحرافات صفر است .ميانگين انحرافات از تقسويم مجموو قودر مطلوق هوای
انحرافات بر تعداد کل اندازهگيری های  Nبه دست میآيد .پس :
x1  x  ...  xn  x
N



xi  x
N

  ميانگين انحرافات

ميانگين انحرافات از حد متوسط برای جدول  5عبارت است از :
0.85
 0.017cm
50



x

i

x

N

a.d 

ميانگين انحرافات نسبی عبارت است از :
a.d 0.017

 0.0173  10 2
m 98.25

ميانگين انحرافات که بدين طريق به دست می آيد گاهی ميانگين خطا ناميده میشود .ولی اين اصطالح گواهی گموراهکننوده
است .برای مقدار زيادی آزمايش اندازهگيری ميانگين انحرافات متوسط  A.Dبرابر است با ميوانگين انحرافوات از حود وسوط
تقسيم بر جذر تعداد آزمايش ها يعنی

a.d
N

 . A.D اين کميتها انحرافات يا پخش اندازهگيری های حودود محتمولتورين

مقدار را تعيين میکنند ولی خطای احتمالی را به ما نمیگويند.

مفهوم مفيدتری در فرضيه خطا ،جذر متوسط مربع انحرافات میباشد که به آن انحراف معيار ) (s.dگفته میشود
و به طري زير محاسبه میشود :
هر يک از انحرافات را به توان دو میرسانيم که همگی اعداد مثبتی توليد میکنند .مجمو اين توانها را بر تعداد آزمايش هوا
تقسيم میکنيم تا ميانگين مربع انحرافات به دست آيد .آنگاه از اين ميانگين جذر میگيريم تا جذر متوسط مربع انحرافات به
دست آيد و اگر برای آزمايش های زيادی اين عدد را به دست آوريم ،اين عدد همان انحراا از حد متوسط خواهد بود.
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 x)2

i

 (x

N

( x1  x ) 2  ( x 2  x ) 2  ...  ( x n  x ) 2
s.d 

N



می توان نشان داد که برای تعداد زيادی آزمايش تقريباً آزمايش ها بين   s.dاز حد متوسوط واقوع خواهود بوود.



بواقی

مانده آزمايش ها از حد متوسط با   s.dاختالا خواهند داشت.
نكته مهم
بايد توجه داشت که تعداد دفعات آزمايش  Nاگر زياد نباشد ،بجای  N-5 ،Nمنظوور مویشوود .ولوی در آزموايش هوايی کوه
شمارش زياد است .مثالً شمارش اشعه يا ذرات راديواکتيو N ،منظور می شود .شمارش اشوعه معمووالً از يوک توزيوع پوآسون
پيروی میکنند که با تقريب خوبی می توان آن را يک توزيع گوس در نظر گرفت.
انحرافات مفروضات جدول « »5چنين به دست میآيد :
22110 4
 2.110 2 cm
50

s.d 

و انحرافات نسبی برابر است با :
s.d 2.110 2

 0.02110 2
x
98.25

برای تعداد زيادی آزمايش حد متوسط انحراا  S.Dاز رابطه زير به دست میآيد :
 x)2

(x

s.d
S .D 

N

i

N

خطای احتمالی ) (p.eمقداری از انحراا است که برای آن احتمال انحراا هر آزمايش از آن برای بيشتر يا کمترش مسواوی



باشد .نيمی از اندازهها انحرافشان بين  +p.eو  –p.eاست .می توان نشان داد که خطوای احتموالی تقريبواً انحوراا مخخوذ
خواهد بود.
p.e  0.6745s.d

خطای احتمالی نيز مانند ميانگين انحراا مفهومی درباره پخش مشاهدات آزمايش بوه موا نشوان مویدهود .خطوای احتموال
اندازههای جدول « »5چنين به دست میآيد.
 = 0.6745 s.d  0.67 (2.1102 )  1.4 102 cmخطای احتمالی مطلق
)s.d 0.67(0.021

 0.014%
x
98.25

در دياگرام  ss نماينده دو برابر انحراا مخخذ از حد متوسط

و pp 

 = 0.6745خطای احتمالی نسبی

نماينده دو برابر خطای احتمالی است .يک منحنی مرتفوع

و باريک نشان می دهد که خطای احتمالی کم و بنابراين دقت آزمايش بيشتر بوده اسوت .يوک منحنوی پسوت و پهون نشوان
میدهد که خطای احتمال زياد بوده و دقت آزمايش کم بوده است .چون حد وسط يا ميانگين تعودادی آزموايش هميشوه بوه
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کار برده میشود خطای احتمال متوسط  P.E.Mهميشه مورد توجه است .می توان نشان داد که  P.E.Mاز تقسيم  p.eبور
جذر کل دفعات آزمايش به دست میآيد.
p.e
N

P.E.M 

برای اندازههای جدول «: »5
0.014%
 0.002 %
5

P.E.M 

عدم قطعيت يا خطای مطل و نسبی :
عدم قطعيت مطلق در يک اندازهگيری معموالً کوچک ترين درجه تقسيماتی است که مستقيماً در روی وسويله انودازهگيوری
خوانده می شود .بنابراين خطای مطلق در اندازهگيری با يک خطکش ميليمتری عبارتست از 1.5سانتی متر و يا يک ميليمتر.
از تقسيم خطای مطلق بر مقدار واقعی کميت مورد سنجش خطای نسبی به دست میآيد .البته در اين تقسويم بايود واحودها
يکسان باشند .صد برابر خطای نسبی را درصد خطای نسبی گويند .در بعضی موارد اصطالح خطا با کلموه اشقتباه ،متورادا
میشود .در بسياری موارد خطای نسبی بسيار مهم تر از خطای مطلق است .اگر طول ميلهای را با خطکش اندازهگيری کورده
و عدد  515به دست آوريم ،خطای يک ميليمتر در اين جا خيلی کم اهميتتر از خطای يک ميليمتری است که قطور هموان
ميله را که مثالً پن ميليمتر است اندازه گرفتهايم .در حالت اول خطای نسبی %1.0و در حالت دوم  %51است .خطای نسوبی
از اين لحاظ نيز مهم است .که از روی آن می توانيم خطای کميتی را که نتيجه حاصل ضرب يا خوارج قسومت چنود کميوت
اندازهگيری شده است به دست آوريم .عموماً در مواقعی که با يک جمع يا يک تفاضل سروکار داريم خطای مطلوق را در نظور
میگيريم و هنگامی که با حاصل ضرب يا خارج قسمت سروکار داريم خطای نسبی را در نظر میگيريم.
اشتباه را در اندازهگيری ها اين چنين تعريف میکنند  :تفاوت بين مقدار حقيقی کميت و مقدار اندازهگيری شده .در بسياری
اندازهگيری ها عمالً مقدار حقيقی کميت را نمیدانيم و بدين جهت نمی توانيم مقدار خطا و درصد آن را بيابيم .با وجود ايون
ما نياز داريم که صحت نتيجه را تخمين بزنيم .دو اصل در اين تخمين خيلی مفيد اسوت .يکوی کوچوک تورين درجوهبنودی
وسيله اندازهگيری و ديگری تکرار اندازهگيری ها .اگر کوچک ترين درجات يوک خوطکوش يوک ميليمتور باشود خطوای هور
اندازهگيری با اين خطکش در حدود يک ميليمتر مویشوود .اگرچوه ممکون اسوت مقودار کوچوک تور از ميليمتور را هوم در
اندازهگيری تخمين بزنيم ،با وجود اين همان اندازه خطا در اندازهگيری وجود دارد .که ما کوچک ترين درجه تقسيم خطکش
را به عنوان خطا انتخاب کرده و درصد آن را تعيين کنيم .اگر طولی را چند بار اندازه بگيريم و نتيجه اندازهگيری ها اختالفوی
در حدود يک ميليمتر داشته باشند ما اطمينان پيدا میکنيم که نتيجه تا حد يک ميليمتر تقريب درست است .با وجوود ايون
چندين بار اندازهگيری ممکن است هميشه با حد کوچک ترين درجه وسيله اندازهگيری توافوق نداشوته باشود .ممکون اسوت
طولی را يک دفعه  0009ميليمتر و دفعه ديگر  0011ميليمتر اندازه بگيريم .ولی فعالً ما همان کوچک ترين درجوه و وسويله
اندازهگيری را به عنوان خطای تخمينی قبول میکنيم و بدين ترتيب بايد بدانيم که خطای حقيقی احتماالً بزرگتر از کوچوک
ترين تقسيمات وسيله اندازهگيری است.
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ارقام مهم :در ثبت مشاهدات هميشه الزم است که همه ارقام مورد اطمينان را يادداشت کنيم .مثالً فرض کنيد با وسويلهای
که تا صدم سانتی متر را میسنجند طولی را اندازه گرفتهايم و 11.11سانتی متر به دست آمده است .اين نتيجوه را بوه طوور
حتم و يقين نبايد  11يادداشت کنيم .زيرا در اين صورت به نظر خواهد رسيد که اين عدد يک عودد تقريبوی اسوت و ممکون
است  03يا  15بوده .در حالی که وقتی آن را  11.11ثبت کنيم معنايش اين است که با در نظر گورفتن خطوا مقودار کميوت
بين  03.33و  11.15سانتی متر میباشد .به عبارت ديگر وقتی مینويسيم  11.11معلووم مویکنود کوه آخورين رقوم موورد
اطمينان از طرا چپ چهارمين رقم آن است .در حالی که وقتی می نويسيم  11فقط دو رقم مهم را در نظر گرفتهايم.
شماره ارقام مهم به وضع قرار گرفتن نقاط اعشاری ربطی ندارد .دو عدد 15.1و 1.11151سانتی متر هور دو ،سوه رقوم مهوم
دارند و هر دو تا  %5.1تقريب اندازهگيری شدهاند .بهترين طريقه معرفی شماره ارقام مهم يک کميت اين است که ارقام مهوم
را نوشته و مميز را بعد از اولين رقم می نويسيم و سپس آن را در قوای مثبت يا منفی از عدد ده ضورب مویکنويم .موثالً اگور
جرم جسمی  51111گرم اندازهگيری شده باشد و سه رقم آن مهوم باشود بايود آن را ايون طوور بنويسويم2.50 10 4 gr :

شماره ارقام مهمی که يک کميت به وسيله آنها نشان داده میشود اشارهای تقريبی از صحت آن کميت توا آنجوا کوه دانسوته
شده است میباشد.

ترکيب اندازهگيری ها :
بسياری از کميتها از ترکيب چند اندازهگيری به دست میآيند .مثالً سرعت از تقسيم فاصله اندازهگيری شده بر زمان انودازه
گرفته شده به دست میآيد .برای فهميدن اين که چند رقم از ارقام جواب صحيح اسوت و توا چوه وقتوی بايود کميوت هوای
مختلف را اندازهگيری کرد نکات زير بايد مورد توجه دانشجو واقع شود.
مجموع و تفاضل :
مقاديری که به يکديگر افزوده می شوند و يا از يکديگر تفريق میشوند بايستی رقم اعشارشان يکی باشد .صرا نظور از ايون
که ارقام مهم آنها با هم مساوی باشد يا نه .رقم اعشار قابل اعتماد حاصل جمع و يا تفاضل کميتها نبايد از رقم قابول اعتمواد
کمترين کميت بيشتر باشد.
حاصل ضرب و خارج قسمت :
مقاديری که بر هم تقسيم يا در هم ضرب میشوند بايد با يک دقت اندازهگيری شوند و رقم اعشارشان يکی باشند .رسوم بور
اين است که معموالً يک رقم غيرمهم را در تمام محاسبات تا به دست آوردن آخرين نتيجوه بواقی مویگذارنود و بايود توجوه
داشت که در تقسيمها با اعشار رفتن زياد چيزی بر دقت آنها نمیافزايد .ارقام قابل اعتمادی کوه در حاصول ضورب يوا خوارج
قسم به دست می آيند نبايد بيشتر از ارقام مهم کمترين رقم قابل اعتماد بمهمي ضرب و تقسيم باشد .در حوذا کوردن ارقوام
غيرمهم اگر اولين رقم حذا شده کمتر از  1باشد ارقام باقی مانده تغيير نمیکند ولی اگر اولين رقم حذا شوده بيشوتر از 1
باشد رسم بر اينست که يک واحد بر آخرين رقم باقی مانده اضافه میکنند و نيز اگر آخرين رقم باقی مانوده زوج باشود ،يوک
واحد به آن اضافه میکنند ولی اگر آخرين رقم فرد باشد به آن دست نمیزنند.
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به عنوان مثال فرض کنيد که سرعت يک جت را در فاصلهای حدود يک ميل بخواهيم اندازه بگيريم .عودد  1501.1پوا ،عودد
خيلی دقيقی است که شامل پن رقم مهم است .يعنی تا يکدهم فوت دقت دارد .وسايل اندازهگيری مناسوبی وجوود دارد کوه
می تواند با اين دقت هنگامی که هواپيما از ابتدای اندازهگيری تا انتهای آن عبور میکند را اندازه بگيرد .بوا کرونوومتر دقيوق
همزمان دقيق اين مسافت را اندازه میگيريم و زموان  0.9ثانيوه بوه دسوت مویآيود .سوپس سورعت متوسوط هواپيموا بايود
d 5280.0

t
4.3

 V به دست آيد .میبينيم که اکنون در سومين رقم مهم سرعت اختالا به دست آمود .بنوابراين در حالوت

اول چون سومين رقم مهم زمان را نمیدانستيم .پس حق نداشتيم سومين رقم را تعيين کنيم .میبينويم کوه وقتوی سوومين
رقم مهم زمان تعيين میشود سومين رقم سرعت کامالً متفاوت میشود .طبق قاعدهای که در بواال گفتوه شود در حالوت اول
سرعت به دست آمده را بايد به صورت  1.2 103بنويسيم .در صورتی که در حالت دوم بايد تا سه رقم مهم آن را نوشت:
v  1.23  103

ال حجوم کوره برابور اسوت بوا
هنگامی که يک کميت به توان عددی برسد خطای نسبی آن در عدد توان ضرب مویشوود .موث ً



 . r اگر  rبا تقريب  %1.1اندازه گرفته شده باشد خطای  vبوورابر است بووا:
3  0.5%  1.5%

به عنوان مثال  :اگر ستون استوانهای شکلی از مايع به قطر  1.5سانتی متر را با خطای مطلوق  1.15سوانتی متور يوا خطوای
نسبی  5 %و نيروی  511.9گرم با خطای نسبی  1.10 %اندازه گرفته باشيم ،خطای نسبی فشار چقدر است؟
فشار عبارت است از :
ب مساحت/نيرو= فشاري

255.3gr
 268.6 gr cm 2
2
 0.55cm 

 فشار

  (2 1%) 2  (0.04) 2  2%  5 gr / cm 2خطای نسبی
چون سومين رقم نتيجه تا  1درصد خطا دارد .کافی اسوت کوه فقوط دو رقوم مهوم را بنويسويد. P  2.7 102 gr / cm 2 .
توجه کنيد که مقدار خطای نتيجه را که بدين وسيله به دست آورديم بزرگ ترين خطا است .مخصوصاً برای حالتی که يکوی
از عوامل اندازه گرفته شده با دقت کمتر از سايرين اندازه گرفته شده باشد .بنابراين هنگامی کوه چنود کميوت انودازه گرفتوه
میشوند کوشش بیفايدهای است که يکی از آنها را با دقت خيلی بيشتری هم اندازه میگرفتيم ،با مقايسوه بوا خطوای نسوبتاً
زياد مساحت تخثيری در اندازه صحيح فشار نداشت.
محاسبه خطای کميت های مرکب.
اگر کميتی به صورت تابعی از چند کميت ديگر باشد ،برای محاسبه خطای آن بسته به نوو خطوا ،خطوای سيسوتماتيک يوا
اتفاقی به روش های زير عمل میشود:
خطای سيستماتيک و قضيه خطاهای نسبی.
اگر کميتی مانند  gبه صورت حاصل جمع يا تفريق چند کميت ديگر باشد مانند :
g  ka  k b  k c
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 kو  k و  k اعداد بدون ديمانسيون مثبت يا منفی هستند .خطای سيستماتيک برابر خواهد بود با بدر تفاضل بوين دو خطوا
بيشترين خطا برای حالتی است که عالمت را مثبت در نظر بگيريم .لذا خطای تفاضل برابر خطا حاصل جمع استي.
g  k a  k  b  k  c

اگر  gبه صورت حاصل ضرب يا تقسيم چند کميوت باشود بورای محاسوبه خطوای سيسوتماتيک از روش ديفرانسويلگيوری
استفاده میکنيم .مثال :
g  ka b  c

که  kعدد بدون ديمانسيون و  و  و  اعداد صحيح کسری مثبت و يا منفی هستند.
dg  f (a)da  f (b)db  f (c)dc

.g
.g

روش 5



f (a)  ka b  c 

a


b

f (b)  kb  c a 



f (c)  ka b  c   .g
c
dg
da
db
dc



g
a
b
c

در نتيجه به دست میآيد :

g
a
b
c



g
a
b
c

از اين رابطه می توان نوشت :

رابطه فو به قضيه بيراهی های خطاهای نسبی معروا است .چون در همة موارد ديفرانسيلگيری بوه ايون سوادگی نيسوت،
بهتر است ابتدا از طرفين رابطه لگاريتم گرفته و سپس آن را به صورت ديفرانسيل نوشت :
Lng  Lnk  Lna  Lnb  Lnc

روش 5

g k
a
b
c




g
k
a
b
c
g
a
b
c



g
a
b
c

چون  kعدد ثابتی است و  k  بنابراين :

بسته به نو رابطه ای که بايستی خطای نسبی آن را به دست آورد از روش  5يا  5اسوتفاده موی کنويم .البتوه غالبوا روش 5
سريعتر مارا به محاسبه خطا رهنمون می سازد .مثالی از نحوه محاسبه خطای ديفرانسيلی در خواسته هوای آزموايش گرموای
ويژه اجسام جامد آمده است.
خطای تابع لگاريتمی :
a
اگر  x  log aباشد خطای مطلق برابر است با
a

 x و خطای نسبی عبارت است از

x
a

:
x a log a

خطای اتفاقی :
اگر کميت  dبرابر مجمو کميت های  bو  cباشد بيا تفاضل آنهاي ،انحراا معيار کميت  dبرابر خواهد بود با :
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 d   2b   2c
d  b .c 

  cو   bبه ترتيب انحراا معيار کميت های  bو  cهستند .اگر  dبرابر حاصل ضرب  bو  cباشد :
انحراا معيار کميت  dبرابر است با :
2

c 

2

2

b 

2

   
 b 
 c 
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d    

منحنی نمايش تغييرات نتايج آزمايش (رسم نمودار).
در مطالعه تجربی غالباً الزم میشود که نسبت بين کميت های مشاهده شده را از راه منحنی نمايش تغييرات به دست آورند.
رسم بر اين است که در رسم يک منحنی ،تغييرات متغير مستقل را روی محور xها و تغييرات تابع را روی محور yهوا نشوان
دهند .مثالً ) y  f (xمعنايش اين است که برای هر مقدار معينی از  xمقداری برای  yوجود دارد .يعنی  yتوابعی از  xاسوت.
با رسم منحنی از روی نقطهيابی فوراً می توان نسبت بين دو کميت تابع و متغير را نشان داد .هميشه الزم نيسوت کوه محول
تالقی دو محور را صفر قرار دهيم .اندازههای روی محورها را ممکن است طوری انتخاب کنيم که توا آنجوا کوه ممکون اسوت
منحنی در روی صفحه کاغذ بگنجد .معموالً الزم است که آخرين رقم مهم اندازه گرفته شده نماينده يک دهم کوچوک تورين
تقسيمات محورهای مختصات باشد .هر يک از محورها را بايد درجوهبنودی کورد و درجوههوا نماينوده کميوت هوای فيزيکوی
اندازهگيری شده هستند .هر يک از آزمايش ها که روی صفحه مختصات نشان داده میشود با عالمت يک دايره که يک نقطوه
در مرکز آن است .نمايش داده می شود .اگر چند دسته آزمايش داشتيم ،برای مفروضات هر يک از عالمت جداگانهای انتخواب
میکنيم .مانند  يا  يا * .
رسم يک منحنی باريک بهترين حل نمايشی يک تابع است و يک وسيله ترسيمی از مشاهدات تجربی میباشد .ممکون اسوت
يک منحنی باريک از هيچ يک از نقاط عالمتگذاری شده به وسيله آزمايش نگذرد .چون در هر يوک از آزموايش هوا خطوايی
وجود دارد .به طور کلی هر چقدر از اين نقاط در يک طرا منحنی قرار گيرند ،در طرا ديگر هم هموان انودازه از ايون نقواط
بايد قرار گرفته باشند .در فضايی دورتر از منحنی بايد نام منحنی ،تعداد آزمايش ها ،نام خودتان و همکارتان ،تواري آزموايش
را بنويسيد و هر کميت مربوطه که از روی منحنی حساب شده است بايد نوشته شده باشد.
در عمل اندازه عالمت ها که برای نشان دادن نقاط انتخاب میشوند می تواند خطوای

..
..

اندازه گيری را نشان دهد .ولی در بيشتر مووارد خطوای يوک نقطوه نموودار را توسوط
خطاهايی به موازات محورهای مختصوات نشوان مویدهنود .واحودها و بزرگوی اعوداد
مختصات بايستی به طور واضح نشان داده شده و نمودارها به طور صوحيح نامگوذاری
شوند .اگر نمودار به صورت يک خط يا شبه خط اسوت ،بهتورين معادلوه خوط را موی
توان با روش ترسيمی ،مقدار متوسط و يا حداقل مربعات به دست آورد.

y

x

روش ترسيمی :
در اين روش با در نظر گرفتن خطای هر نقطه ،خط طوری رسم میشود که به طور نظری مجموو فواصول نقواطی کوه يوک
طرا خط قرار می گيرند از خط برابر مجمو فواصل نقاطی که طرا ديگر خط هستند باشد .پوس از رسوم خوط در صوورت
لزوم می توان معادله آن را با استفاده از مختصات دو نقطه روی خط به دست آورد .ببه عبارتی اگر منحنی را با فورض معلووم
بودن مقادير حقيقی  xو  yرسم کنيم ،از تمام نقاط آزمايش عبور نمیکند .بلکه اين نقاط اغلب در حوالی منحنی قرار دارنود.
بايد منحنی را طوری رسم کرد که نقاط تجربی کم و بيش در طرفين منحنی قورار گيرنودي .بوه طوور مثوال اگور طوی هفوت
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آزمايش مقادير زير برای  Nو  با خطای  Nو  به دست آمده باشد ،پس از مشخص کردن خطای هر نقطه ،خطوا را بوه
روش ترسيمی رسم میکنيم.
ب Nعبارت از شماره اشعه است .پس خطاهای شمارش برابر است با  . N  Nدر اين مثال فرضی زاويهها را توا  1.5درجوه
می توان خواند.سپس خطای زاويه برابر است با  1.11درجه و چون قطر عالمت دايره به کار برده شده بورای مشوخصکوردن
هرنقطه،اين مقدار خطای زاويه رانشان میدهد،الزم نيست که ازخطوط ديگری برای مشخص کردنخطایزاويهاستفاده شود.ي
دو نقطه  Aو  Bروی خط نمودار در نظر می گيريم .با استفاده از مختصات آنها ،ضريب زاويه خط و ثابت منحنی به دست
N 2  N1 90  20 70


 17.5
 2  1
5 1
4

میآيد.

m

b  N1  m1  20 17.5 1  2.5

N  17.5  2.5

از اين جا معادله خط به دست میآيد:

y = 17.23x + 409.2
R2 = 0.9515

160
140
120
100
80
60
40
20
0

10

8

6

4

2

0

)T(rad
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)N(n

180

شمارش
5.1
6.5
6.6
7.9
10.9
11.7
12.1

26
42
44
62
120
138
148

زاويه
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

1
2
3
4
6
7
9

روش مقدار متوسط :
اين روش مبتنی بر آن است که مجمو اختالا مقدار آزمايش ببه طور مثال شمارش  Nدر مثال قبلي که  rعبارت اسوت از
) . r  N  (m  bبرای استفاده از اين روش نتاي را به دو گروه تقسيم میکنيم از جمع اين دو گروه دو معادله بوه دسوت
میآيد که از حل هم زمان آنها می توان  mو  bرا به دست آورد .در مثال قبلی :
گروه اول

گروه دوم
62  4m  b
120  6m  b

26  m  b

138  7 m  b

42  2m  b

148  9m  b
468  26m  4b

44  3m  b
112  6m  3b

از اين جا معادله خط به دست میآيد :
112  6m  3b
 m  17.7 , b  1.9

468  26m  4b

N  17.7  1.9

روش حداقل مربعات :
برای اجتناب از رسم خطوط ،سهمی ها و يا هر منحنی تقريبی ديگر برای يک حالت خاص ،الزم است قراردادی برای تعريوف
بهترين خط مناسب ،بهترين سهمی و غيره داشته باشيم .برای به دست آوردن يک تعريوف ممکون ،شوکل زيور را کوه در آن
نقاط با ) ( x, yو )  ( x , yو … )  ( xn , ynداده شدهاند در نظر میگيريم .برای هور مقودار  ،xموثالً  ، xاختالفوی بوين  yو
مقدار مربوطه روی منحنی وجووود دارد .همان طور که روی شکل نشان داده شده اسووت،اين اختالا را با  rنمايش دادهايوم
که می توان آن را با انحراا ،خطا يا باقی مانده ناميد .ايون مقودار موی توانود مثبوت،
منفی يا صفر باشد .به همين ترتيب به ازاء مقادير  xn ...x2انحراا  rn ...r2برای  yبوه
دست می آيد .يک معيار مناسب بودن منحنی برای نتاي داده شده بوه وسويله مقودار
 r12  r22  ...  rn2تعيين میشود.

r1
r2

اگر اين مقدار کوچک باشد منحنی مناسب است و اگر بزرگ باشود منحنوی مناسوب
نيست .پس بهترين منحنی ،منحنی ای است کوه بورای آن مقودار r12  r22  ...  rn2

مينيمم باشد .منحنی که دارای چنين خاصيتی باشد منحنی حداقل مربعات و خطی که اين خصوصيت را دارا باشد ،خقط
حداقل مربعات ناميده میشود.
خط حقداقل مربعقات  :معادلوه خوط حوداقل مربعوات تقريبوی بورای يوک سوری نقواط )  ( xn , yn )....( x1 , y1بوه صوورت
 y  mx  bاست .روی اين خط مقدار  yمربوط به نقاط

xn ..., x , x

برابور  mxn  b,..., mx2  b, mx1  bمویباشود .در

صورتی که مقادير حقيقی  yn ,..., y2 , y1است .بنابراين خط حداقل مربعات طوری خواهد بود که :





S  (mx1  b  y1 ) 2  (mx2  b  y2 ) 2  ...  (mxn  b  yn ) 2  
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 Sوقتی مينيمم است که مشتقات جزئی آن نسبت به  mو  bصفر باشد .يعنی:
s
 2(mx1  b  y1 )  (mx2  b  y2 )  ...  (mxn  b  yn )  
b
s
 2x1 (mx1  b  y1 )  x2 (mx2  b  y2 )  ...  xn (mxn  b  yn )  
m

از اين جا معادالت نرمال نتيجه میشوند :

x   y  
b x  m x   xy  
Nb  m



که از آنها  mو  bمطابق زير به دست میآيند :

 x y  N  xy
( x )  N  x
 xy x   y x   y  m x
b
N
( x )  N  x




m







برای مثال قبل  mو  bاز معادالت فو به دست میآيند :
32  580  7  3508  5996

 17.2
1024  7 196
 348
3508  32  580 196  1424
b

 14.1
1024  7 196
 248
m

معادله خط به دست میآيد :
N  17.2  4.1

به منظور مقايسه مقادير به دست آمده  mو  bبا سه روش مختلف در زير آمده است :
روش ترسيمی
روش مقدار متوسط
روش حداقل مربعات

b
5.2

m
5..2

5.1

5...

1.5

5..5

خطی که از روش حداقل مربعات به دست می آيد ،از خطوط ديگر به بهتورين خوط حقيقوی نزديکتور اسوت .در ضومن بورای
دستيابی به سرعت عمل خوب ابتدا مقادير  xو  yرا به حافظه ماشين حساب خود سپرده و سپس با يک دسوتورالعمل خواص
و فشردن يک دگمه مقادير  mو  bرا به دست آوريد.ببه دفترچه راهنمای ماشين حساب خود قسمت Regression analysis

قسمت  Linear regressionمراجعه کنيد.ي
نكته  :برای رسم منحنی ها بهتر است از کاغذهای ميليمتری با اشل معمولی در مواقع لزوم اشل لگاريتمی يا نيمه لگواريتمی
استفاده شود .در کاغذهای ميليمتری هر يک از خانههای کوچک آن به ضلع يوک ميليمتور اسوت و دارای تقسويمات مشوابه
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روی دو محور عمود بر هم است .در روی اين کاغذ هر نو تابعی را می توان نمايش داد .توابعی که به صوورت y = mx + b
میباشند ،در روی اين کاغذ به صورت خط خواهد بود .از کاغذ نيمه لگاريتمی معموالً برای رسم توابعی که معادله آنها خطوی
نيست و دارای شکل نمايی هستند استفاده میشود .اگر لگاريتم کميت های فيزيکی اندازه گرفتوه شوده را محاسوبه کنويم و
روی محورهای مختصات اندازههای لگاريتمی کميت ها را ثبت کنيم منحنی دقيقتر و بهتر به دست میآيود .در يوک کاغوذ
نيمه لگاريتمی محور xها درجه بندی معمولی شده و محور yها درجهبندی لگاريتمی شده است .مثالً فاصله پنجموين فاصوله
روی محور  yها متناسب با لگاريتم عدد پن خواهد بود .روی صفحات لگاريتمی اعداد روی محور از يک تا ده بيا از ده تا صود
و يا از صد تا هزاري درجهبندی شدهاند .منحنی که در روی صفحه لگاريتمی رسم شده باشد ،از روی آن می توان لگاريتم هور
يک از نقاط اندازه گرفته شده را به دست آورد ببدون مراجعه به جدول لگاريتمي .کاغذ لگاريتمی هم روی محور طولها و هوم
روی محور عرضها با لگاريتم اعداد درجهبندی شده است.
داريم :

ب 5ي

y  a e kx

اگر از رابطه ب5ي لگاريتم گرفته شود :

ب 5ي

ln y  ln a  kx

اگر مقادير تابع ب5ي را روی کاغذ ميليمتری رسم کنيم ،نمودار نمايی به دست میآيد .ولی چنانچه معادله ب5ي را رسوم کنويم،
نمودار را به صورت خط راستی خواهد بود که با اندازهگيری شيب خط و همچنين نقطوهای
که  xآن صفر است می توان مقادير  kو  aرا به دسوت آورد .بورای ايون کوه احتيواجی بوه
لگاريتم گرفتن از مقادير  yنباشند می توان از کاغذهای چاپ شودهای کوه يوک محورشوان

K<0

a

دارای تقسيموووات لگاريتمی است استفاده کرد .بکاغذهای نيمه لگاريتمیي .بنابراين توابعی
که به صورت معادله ب5ي هستند ،وقتی روی کاغذ نيموه لگواريتمی خوانوده مویشووند ،بوه
صورت خط میشوند که نتيجهگيری از آن آسانتر میگردد .در اين کاغذها بوا انودازهگيوری
شيب خط ببا استفاده از رابطه مربوط به کاغذهای نيمه لگاريتمی که متعاقباً توضيح داده میشودي و همچنين نقطهای کوه x
آن صفر است ،بامتداد خط محور عرض ها را در  x  در نقطهای به عرض  aقطع میکندي می توان  kو  aرا به دست آورد.
از کاغذهای تمام لگاريتمی برای رسم توابعی که معادله آنها خطی نيست و دارای شکل سهمی میباشوند اسوتفاده مویشوود.
توابعی که بهصورت  y  axnمیباشند ،چنان که در روی کاغذ ميليمتری نمايش داده شوند ،معموالً به صورت يوک منحنوی
در می آيند .ولی اگر مقادير مربوط به اين معادله را روی کاغذی که دارای دو محور با تقسيمات لگاريتمی اسوت نموايش داده
شوند ،نمودار حاصل به صورت خط راستی در میآيد که به آسانی می توان درجه بستگی دو متغير يعنی  nو ضريب ثابوت a
را به دست آورد .برای اثبات اين که نمايش معادله در روی کاغذی که دارای دو محور لگاريتمی است ،بوه صوورت يوک خوط
راست در میآيد ،کافی است از طرا رابطه ب5ي لگاريتم گرفته شود .با توجه به ايون کوه لگواريتم توابع  yو متغيور  xروی دو
محور برده میشود ،می توان نتيجه گرفت که نمودار حاصل بايد خطی باشد .شيب خط که ضوريب متغيور  log xمویباشود،
برابر  nاست که خود توان معادله  y  axnمیباشد .برای پيداکردن  ،aنقطوهای کوه  xآن برابور يوک اسوت در نظور گرفتوه
میشود .در اين صورت می توان نوشت :
x    log y  log a  y  a
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يعنی عرض نقطهای که x  میباشد برابر  aاست.
در کاغذهای لگاريتمی ،در روی محورهای لگاريتمی چند بار اعداد  5-51تکرار شده است .اگر يک بار از  5-51نوشوته شوده
باشد کاغذ را يک ردهای يا يک سيکلی مینامند .اگر به صورت  5-51-51باشود کاغوذ را دو سويکلی گوينود .در هور سويکل
کاغذ ،يک طبقه از اعداد را می توان جا داد .مثالً در يک کاغذ سه سيکلی می توان اعداد طبقوه يکوان ،دهگوان و صودگان را
جای داد.
y

اندازهگيری شيب روی کاغذهای مختلف.

C

چنانچه نمودار تابعی را به صورت خطی درآوريم ،بوا انودازهگيوری شويب آن خوط موی تووان
اطالعات زيادی در مورد نو بستگی عوامل موجود به دست آورد .منظور از شيب خط .انودازه
تانژانت زاويه ای است که خط با سوی مثبت محور xها مویسوازد.

A


شيب خط

مثالً برای اندازه شيب خط  Dمطابق شکل می توان نوشت :

B

x

برای اندازه گيری شيب هر خط روی کاغذهای مختلف همين شيوه را می توان به کوار بورد .بودين ترتيوب الزم اسوت مثلو
قائمالزاويه ای که وتر آن روی خط قرار دارد و اضال آن موازی محورها است به دلخواه کشيده و از روی آن شويب خوط را بوا
اندازهگيری پاره خط های  ACو  ABتعيين کرد .ولی بايد در نظر داشت که طول اين پارهخط ها بر حسب واحدهايی که دو
محور  xو  yبا آن مدرج شدهاند ،سنجيده میشود.
در روی کاغذهای ميليمتری انتخاب واحد کامالً اختياری است .در صورتيکه کاغذهايی که دارای محور لگاريتمی هستند ،اين
انتخاب توسط چاپ کننده کاغذ صورت گرفته است و طول اين واحد نيز برابر طول يک سويکل يوا ردهبنودی کاغوذ اسوت .از
اينرو چنانچه بخواهيم مثالً شيب يک خط را روی کاغذ لگاريتمی بيوابيم ،الزم اسوت ماننود شوکل بواال مثلثوی بسوازيم و بوا
خطکش طولهای  ACو  ABرا اندازه گرفته و بهم تقسيم کنيم تا شيب خط به دست آيد .در موورد شويب روی کاغوذ نيموه
لگاريتمی برای رسم توابعی از نو  ، y  aebxبايد توجه داشت که کاغذهای لگاريتمی چاپ شده بور حسوب لگواريتمهوای ده
دهی است .در صورتيکه توابع نمايی در پاية پنری میباشند .از اينرو الزم است پس از محاسوبه تانژانوت ،مقودار آن را در 5/9
که برابر لگاريتم عدد ده پايه نپری است ضرب کرد
.
طول ضلع مقابل
طول ضلع مجاور

y  y

= شيب در کاغذ تمام لگاريتمی

x  x

 5.9

طول ضلع مقابل
طول سيکل
x  x
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 :شيب در کاغذ ميليمتری

= شيب در کاغذ نيمه لگاريتمی

حساب تقريبی (طرز نوشتن نتايج اندازهگيری)
در فيزيک نتيجه اندازهگيری هر کميت را با عدد نمايش میدهند .اين عدد بايد طوری نوشته شود که دقوت انودازهگيوری در
آن منعکس باشد .مثالً اگر طول ميلهای را با يک خطکش که حداکثر درجوهبنودی آن ميليمتور اسوت انودازهگيوری کنويم و
نتيجه سنجش دقيقاً هفده سانتی متر شود ،بايد اين نتيجه را به صورت  5..1بنويسيم .اين عدد نشان میدهد که تا ميليمتر
را می توانستيم بخوانيم.

نمونه ای از چگونگی رسم در کاغذهای تمام لگاريتمی :
1/0
95
5/11

1/1

1/0

1/5

1/9

طول

1/5

زمان
)t (sec
)T (sec

59
50
55
51
50
1/00
1/3
5/5
5/50
5/0
«جدول نتاي فرضی از انجام آزمايش آونگ ساده»

L
g

ب 5ي
2 1
 log L
g 2

از طرفين لگاريتم میگيريم ،خواهيم داشت:

T  2

log T  log




در سمت راست تساوی فو جمله اول عرض از مبدأ و جمله دوم ضريب معادل شيب خط میباشد چرا که اگر :
ب 5ي


y b x


b


g

log T  y , log L  x , log

میبينيم که تساوی فو تبديل به معادله خط ب5ي در کاغذ لگاريتمی شده است.






چون ضريب زاويه خط میباشد پس :
L
g

طرفين را به توان دو رسانده و  gرا محاسبه میکنيم.
g  9.7

با استفاده از جدول :
در نمودار داده شده از روی شکل هم می توان شيب خط را به دست آورد:

 T    

L
g

tan 
T  

4 2 L 3.95
g 2 
 9.7 
0.64
T
AB 1.1
tan 

 0.407
BC 2.7




همان طور که مشاهده میکنيم مقدار شيب به دست آمده تقريباً برابر میباشد.
در ضمن فراموش نمیکنيم که مقادير  ABو  BCبه وسيله خطکش اندازهگيری میشود.
برای محاسبه عرض از مبدأ در کاغذ لگاريتمی خط را در جهتی امتداد میدهيم که خط L  را قطع کند .عرض ايون نقطوة
تالقی همان عرض از مبدأ میباشد.
عرض از مبدأ
25

D

OD  2.1

از روی نمودار به دست میآيد :
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با توجه به روابط فو نيز داريم :
2
2
 log
 log 2.026
g
9.7

T
)(sec

log

مشاهده می کنيم کوه دو عودد بوه دسوت
آمده از دو طريوق بسويار نزديوک بوه هوم

يکان

هستند .آن چه کوه در گوام اول در کاغوذ
لگاريتمی اهميوت دارد تعيوين طبقوات از

B

اعداد بر روی سيکل های کاغذ با توجه به

دهم

مقادير به دسوت آموده از نتواي آزموايش
است.
)L (m

سيکل بيکاني

27

سيکل بدهمي

«نمونهای از يک کاغذ تمام لگاريتمی»

28

«نمونهای از يک کاغذ نيمه لگاريتمی»

29

«نمونه ای از کاغذ ميليمتری»
31

«نمودار منحنی

»

«نمودار

در کاغذ ميليمتری»

«نمودار

در کاغذ نيمه لگاريتمی»

«نمودار خط

«نمودار

«نمودار
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»

در کاغذ ميليمتری»

در کاغذ تمام لگاريتمی»

آزمايش اول  :آشنايی با تعدادی از وسايل اندازهگيری دقي
هدف  :اندازهگيری با کوليس ،ريزسنج و گوی سنج و ترازو
الف -کوليس.
تئوری آزمايش :
قطر داخلی و خارجی يک لوله را نمیتوان با خطکش مدرج با دقت و به آسانی اندازه گرفت .برای اندازهگيری دقيقتر آنهوا از
کوليس استفاده میشود .کوليس از ترکيب يک خطکش مدرج و يک ورنيه متحرک درست شده است بشکل 5ي .خطکش بور
حسب ميليمتر مدرج شده و ورنيه دارای درجهبندی کوچکتری است ،بطوريکه تعداد کل تقسيمات روی آن برابر کووچکترين
تقسيم بندی روی خط کش است .بعنوان نمونه برای کوليسی که خط کش آن بر حسب ميليمتور و ورنيوة آن بوه  51بخوش
تقسيم شده است تمام اين  51بخش ورنيه هم ارز  5ميليمتر است ،به بيان ديگر  5ميليمتر بوه  51بخوش يکسوان بور روی
ورنيه تقسيم شده است .بنابراين میتوان گفت که هر بخش ورنيه بهر خط روی آني به اندازه
است .با اين نو کوليس به آسانی می توانيم تا

از هر درجة روی خطکوش

ميليمتر را اندازه بگيريم .دقت اندازهگيری کوليس از تقسيم کردن مقيواس

کوچکترين تقسيم خطکش بر تعداد تقسيمات ورنيه به دست میآيد .بکوليس و...ي
روش محاسبه دقت دستگاه:

کوچکترين درجه خطکش
تعداد تقسيمات ورنيه

دقت دستگاه

شکل ب5ي
برای تعيين طول يا قطر خارجی جسم ،آن را در ميان شاخکهای بزرگ کوليس قرار میدهند به طوريکه هور دو شواخک بوا
بدنه جسم تماس داشته باشند .سپس به کمک ورنيه و خطکش اندازه طول يا قطر گلوله را تعيين میکنند .عودد درجوات را
از روی خط کش بعددی که صفر ورنيه در مقابول آن قورار دارد و يوا از آن گذشوته اسوتي و کسور درجوات را از روی ورنيوه
32

میخوانند .برای خواندن کسر درجات ،درجهای از درجات ورنيه را پيدا میکنند که درست در برابر يکی از درجات خوطکوش
قرار گرفته است .شکل  5خطکش مدرج يک ورنيه را نشان میدهد که عدد  0/0ميليمتر روی آن خوانده میشود.
در اين جا صفر ورنيه از خط  0خط کش گذشته و عدد  0ورنيه بر يکی از خطهای خطکش منطبق است.

شکل ب5ي
برای اندازهگيری قطر داخلی يک لوله دو شاخک بااليی را در داخل لوله فرو میبرنود و ورنيوه را بور روی خوطکوش آن قودر
جابجا می کنند تا دو شاخک با جدار داخلی لوله تماس پيدا کنند .کوليس را تا حدی در داخل لوله میچرخانند تا دو شاخک
بر قطر لوله منطبق گردد .برای اندازهگيری عمق اجسام مثالً عمق يک سوراخ استوانهای ،انتهای خطکوش را بور لبوه سووراخ
می چسبانند و ورنيه را حرکت میدهند تا تيغه آن با کف سوراخ تماس پيدا کند .عمق اسوتوانه را ماننود انودازه قطور از روی
خطکش و ورنيه میخوانند.
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روش انجام آزمايش :
انوا کوليس 5را مورد مطالعه قرار دهيد .قطر داخلوی و خوارجی و همچنوين عموق نمونوهی داده شوده را بوا آنهوا انودازهگيوری کنيود.
اندازهگيری هايی فو را با کوليس کوليس

5

يا

ميليمتر انجام دهيود .از مقايسوة اعوداد حاصول چوه نتيجوهای مویگيريود؟ ابعواد

نمونههائی را که در اختيار داريد با انوا کوليس اندازهگيری نموده ،اعداد حاصل را با هم مقايسه و نتيجه را بنويسيد.
نتايج :

خطای دستگاه

عمق سوراخ

قطر خارجی بلبرينگ

قطر داخلی بلبرينگ

قطر ساچمه
کروی

نو وسيله اندازهگيری

کوليس

کوليس

5

5

يا

خواستههای آزمايش :
 خطای نسبی در اندازهگيری حجم ساچمه فوالدی را به دست آوريد.ب -ريزسنج :
تئوری آزمايش :
ضخامت ورقههای نازک و قطر سيم های نازک را با اسبابی به نام ريزسن اندازه میگيرند .اين اسباب از ترکيب يک پيچ و يک مهره مدرج مانند
شکل  9ساخته شده است .در اين وسيله ،مهره استوانهای است توخالی که سطح خارجی آن مدرج شده است .اين استوانه به کمانی متصل است.
L = 5.5 + 0.28 = 5.78 mm
در انتهای ديگر کمان زائدهای وجود دارد که به آن سندان میگويند .پيچ در داخل کالهکی قرار دارد و در داخل مهره حرکت میکند .کالهک پيچ
بر روی سطح خارجی مهرهها جا به جا میشود .در صورتی که پای پيچ 1.1ميليمتر باشد ،دور کالهک به پنجاه قسمت و اگر پای پيچ  5ميليمتر
باشد ،دور کالهک پيچ به صد قسمت تقسيم میشود .به آن قسمت از پيچ که از داخل مهره خارج شده در حد فاصل سندان و لبه مقابل جا به جا
میگردد ،زبانه میگويند.

اگر پيچ يک دور بپيچد در نو اول ،زبانه ريزسن نيم ميليمتر و در نو دوم يک ميليمتر جا به جا میشود .بنابراين وقتی پيچ به انودازه
يک درجه پيچانده شود ،دهانه ريزسن به اندازه يک صدم ميليمتر باز يا بسته میشود .بنابراين با استفاده از ريزسن دقت انودازهگيوری
تا يک صدم ميليمتر باال می رود .در نو اول وقتی پيچ به اندازه يک درجه بپيچد دهانه ريزسن به اندازه يوک پنجواهم از نويم ميليمتور
يعنی به اندازه يک صدم ميليمتر باز میشود.
________________________________________________________________________________________________
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توجه  :فقط با پيچ هرزگرد بپيچانيد و با شنيدن اولين صدای تماس زبانه با سندان عمل پيچاندن را متوقف کنيد.
در شکل ب9ي ريزسن فاصله موجود بين سندان و زبانه را برابر  5.78ميلی متر نشان میدهد .زيرا درجهای که مهوره مویخوانود 5.5
ميلی متر و بدرجات روی بدنه اصلی  0.5ميليمتر استي درجهای که پيچ اندازهگيری میخواند  0.28ميلی متر است .پس در مجمو
5.78ميلی متر است .برای اندازهگيری ،جسم موردنظر را بين زبانه و سندان قرار میدهند .پيچ کالهک را آن قدر میچرخانند تا جسوم
با زبانه و سندان تماس پيدا کند.برای چرخاندن کالهک ،پيچ هرز گرد را میپيچانند .پس از تماس زبانه بوا جسوم ،پويچ هرزگورد صودا
میکند .با شنيدن اولين صدای تق ،عمل پيچاندن را متوقف میکنند .در غير اين صورت از حساسيت اسباب کاسوته مویشوود .درجوات
ميليمتر بو نيم ميليمتري را روی مهره و درجات صدم ميليمتر را از روی کالهک پيچ میخوانند .درجوهای کوه از کالهوک پويچ خوانوده
میشود آن درجهای است که در امتداد خط افقی مهره قرار دارد.

0.28 mm

Lock
5.5 mm

 5سنجش با کوليسی با گام  1با تقريب  1ميليمتر انجام می شود ،خطای نسبی حجم برابر است با:
20

20

چنان چه تعداد ارقام با معنی  را در اين جا  9.505اختيار کنيم ،می توان از خطای نسبی روی  چشم پوشی کرد.
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روش انجام آزمايش :
با استفاده از ريزسنجی که در اختيار داريد قطر يک گلوله آهنی و ضخامت يک برگ کاغذ و قطر يک موو را انودازهگيوری نمائيود .قطور
گلوله آهنی مذکور را با کوليس نيز اندازهگيری کنيد .اعداد حاصل از اندازهگيری با هر دو وسويله فوو را بوا هموديگر مقايسوه کورده و
نتيجه را با توجه به ارقام معنیدار بنويسيد.
نتايج :
نتاي خود را در جدول يادداشت نمائيد.

خطای اندازهگيری

اندازه

خطای اندازهگيری

اندازه

جسم

وسيله اندازهگيری

کاغذ

ريزسن

قطر گلوله

ريزسن

ضخامت
بلبرينگ

جسم
کاغذ
گلوله
ضخامت
بلبيرينگ
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ريزسن

وسيله اندازهگيری
کوليس
کوليس
کوليس

5

5

5

يا
يا
يا

ج  -گویسنج يا انحناسنج (اسفرومتر).
تئوری آزمايش :
گویسن شکل ب0ي از بدنهای دارای سه پايه نوک تيز فلزی ثابت مرکزی عمود متصل به آن تشکيل شده است .و اين سه پا يک مثلو
متساویاالضال را میسازد .در مرکز سه پايه يک پيچ ميکرومتری با پای نوک دار فلزی قابل تنظيم بدر جهوت قوائمي وجوود دارد .پويچ
ميکرومتری از يک صفحه دايرهای مدرج تشکيل شده است .اين پای نوک دار قابل تنظيم به طور دقيق تا حدود يک ميکرومتر در جهت
قائم جا به جا میگردد .هنگامی که پيچ ميکرومتری  1.1ميليمتر در جهت عمودی جا به جا گردد ،صفحه دايرهای کوه بوه  111بخوش
يکسان تقسيم شده است يک دور کامل خواهد چرخيد .ميليمترهوا و نويمميليمترهوا از روی خوط کوش عموودی و ميکرومترهوا ز روی
صفحة دايرهای خوانده میشوند .هر خط روی مقياس دايرهای برابر با تغيير ارتفا  1.115ميليمتر است ،بنابراين از آنجا که هر خط هوم
ارز دو درجه می باشد می توان نتيجه گرفت که هر درجة صفحه برابر  1.115ميليمتر خواهد بود .مقداری که خوانده میشود منطبق بوا
ارتفا  hيعنی حد فاصل نوک پای متحرک تا سطحی مستوی که توسط سه پای نوک دار به وجود مویآيود ،مویباشود .بورای محاسوبه
شعا انحناء « »Rيک سطح خميده ،گویسن روی سطح قرار میگيرد .به طوری که هم زمان پاهای نوک دار و نوک متحورک بور روی
سطح تماس پيدا کنند .اگر فاصله بين هر دو پای ثابت را « »dبناميم شعا انحناء « »Rبا استفاده از معادله زيور و مقودار انودازهگيوری
شدة « »hبه دست میآيد :

شکل ب0ي
در شکل -5 :0مقياس عمودی  -5پيچ قابل تنظيم  -9ديسوک دايورهای بوا
مقياس  -0سه پايه  -1پای نوک دار  -0پای نوک دار قابل تنظيم
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4

اين معادله با استفاده از تشابه دو مثل قائمالزاويه که در شکل ب1ي هاشورزده شده از دو رابطه بين شوعا « »rبشوعا دايورهای کوه بوه
وسيله پاهای ثابت گویسن به وجود میآيندي و « »dبفاصله بين دو پای ثابتي به دست میآيد .هم چنان که در شکل ب0ي داريوم موی
توان نوشت :

شکل ب1ي

شکل ب0ي




Cos  

d


,

r Cos 

بنابراين :

d   mm

,

d


r

از تشابه دو مثل :

2R  h r
d2 h
 R

r
h
6h 2
روش انجام آزمايش :

محاسبه شعاع انحنای يک سطح کروی.
جسم مورد نظربشيشه ساعتي را روی سطح صاا ميز به طوری که سطح گوژ آن بوه سومت بواال باشود قورار دهيود .پويچ ميکرومتوری
گویسن را بچرخانيد .به طوريکه پای متحرک آن گویسن روی سطح شيشه قرار میگيرد با سطح آن تماس نداشته باشد .حوال پويچ
ميکرومتری را به سمت پائين بپيچانيد .به طوری که پای متحرک آن هماکنون روی سطح شيشه ساعت تماس حاصل نمايود .مقودار h
را بخوانيد .اين اندازهگيری را ده مرتبه تکرار کنيد .آنگاه  Rشعا انحناء سطح را محاسبه کنيد.
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نتايج :
خطای نسبی R

مقدار شعا R

ميانگين R

خواسته های آزمايش:
 خطای اندازهگيری  Rرا با استفاده از روش آماری محاسبه نمائيد.
 خطاهای احتمالی نسبی و مطلق را نيز محاسبه نماييد.
تصاوير آزمايشگاهی وسائل آزمايش باال
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اندازه h

د – ترازوی يک کفهای سه اهرمی
تنظيم نقطه صفر ترازو:
برای کار با ترازو ابتداء نقطه صفر دستگاه را بررسی ميکنيم .برای اينکار بدون اينکه جسمی را روی کفه ترازو بگذاريم وزنههای روی
اهرمهای ترازو را در منتها اليه سمت چپ اهرمها قرار می دهيم .چنانچه شاخص انتهايی اهرم درست روبروی خط صفر قرار گرفت نقطه
صفر درست تنظ يم شده است در غير اينصورت بايد پيچ تنظيم زير کفه ترازو را در جهت مناسب بچرخانيم تا شاخص انتهايی اهرم
درست مقابل خط سفيد قرار گيرد .اکنون ترازو برای انجام کار آماده است.

روش کار با ترازو:
ابتداء جسم مورد نظر را بر روی کفه ترازو قرار میدهيم .سپس وزنههای روی اهرمهای ترازو را طوری جابجا میکنيم که شاخص تورازو
روبروی خط صفر قرار گيرد .وزنه قرار گرفته روی اهرم وسط که از بقيه بزرگتر است گوامهوای صودگرمی دارد .گوامهوای اهورم پشوتی
هرکدام  51گرم هستند و توسط وزنه روی اهرم جلويی میتوانيم تا دقت يک دهم گرم را اندازه بگيريم .بورای مثوال اگور جسومی بوين
 911تا  011گرم باشد ابتداء وزنه بزرگتر را بر روی شيار مربوط به  911گرم قرار میدهيم .اگر جرم جسم بين  901تا  911گرم باشود
وزنه روی اهرم عقبی را روی شيار  01گرم قرار میدهيم .بعد با جابجايی وزنه کوچک روی اهرم جلويی ترازو ،ميزان گرم و دهم گرم را

نيز تعيين می کنيم تا شاخص اهرم ترازو روبروی خط صفر قرار گيرد .حتما دقت کنيد تا وزنها دقيقا بر روی شيارها قرار گرفتوه باشوند.
در صورتيکه جرم جسم بيشتر از برفيت ترازو باشد با آويزان کردن وزنههای مخصوص در زائده انتهايی اهرمها میتوانيد برفيوت تورازو
را افزايش دهيد .يک وزنه  50./1گرمی زمانی که در انتهای اهرم آويزان میشود معادل  111گرم به اعداد خوانوده شوده از روی تورازو
اضافه میکند يعنی اگر عددی که ترازو نشان میدهد  0.5/0باشد و تنها يک وزنه  50./1گرمی به انتهای اهرم آويزان شده باشد ،جرم
جسم برابر خواهد بود با  3.5/0گرم و اگر دو وزنه آويخته شده باشد جرم جسم برابر خواهد بود با  50.5/0گرم.
خواستههای آزمايش:
 -5فرض کنيد استوانهای مطابق شکل زير در اختيار داريم و میخواهيم ابعاد آن را اندازهگيری کرده و سپس جورم حجموی آن را
بدست آوريم .بوسيله کوليسی با دقت  1/11ميلی متر اندازهگيری ها را انجام دادهايم .جرم جسم نيز با ترازويوی بوه دقوت 1/5
گرم اندازه گرفته شده است .اعداد زير بدست آمدهاند:
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h = 39/35 mm
R = 34/65 mm
r = 11/45 mm
d = 15/15mm
m =175/8 gr

𝑚𝑚 34/ 5

𝑚𝑚 11/45
𝑚𝑚

𝑚𝑚 15.15

𝑚𝑚 39/35

-

حجم جسم و جرم حجمی آن را بدست آوريد.

-

خطای ديفرانسيلی در اندازهگيری حجم و جرم حجمی چقدر است؟ باز روش ديفرانسيلگيری مستقيمي

-

خطای نسبی مربوط به هرکدام از دو کميت را حساب نماييد .بروش لگاريتمیي

41

آزمايش دوم  :بررسی خطاها در حرکت نوسانی ساده در آونگ فنری (حرکت هماهنگ ساده ) SHM
هدف  :تعيين ثابت فنر در آونگ فنری (فنرهای مارپيچ) و بررسی خطاهای آزمايش
تئوری آزمايش :
فنری را در نظر بگيريد که از قانون هوک پيروی کرده و بوسيلة نيروی  Fکشيده و يا فشرده شود .در اينصورت نيروی بازگردانندهای بوه
سوی وضعيت تعادل فنر بوجود میآيد که با تغيير طول آن نسبت به وضع تعادل خود متناسب است .ضريب اين تناسوب را بوا  kنشوان
داده و ثابت فنر نامند .رابطه بين نيروی وارده و جابجايی فنر از وضعيت تعادل  xيه شکل زير است.
عالمت منفی نشان دهندة جهت نيرو میباشد که همواره به سوی وضعيت تعادل فنر است.
میتوان قانون دوم نيوتن برای جرم  mکه به آن چنين نيروئی وارد میشود را با چشم پوشی از جرم فنر چنين نوشت:

)

اگر در لحظة  t = 0فنر در موقعيت بيشينة جابجايی

و

(

باشد در اينصورت پاس معادلة باال را مویتووان بصوورت زيور

نوشت که در آن  سرعت زاويه ای نوسانهای فنر می باشد:

) (
√
ب5ي
همانطور که ديده میشود معادلة حرکت نوسانهای فنر بصورت توابعی سينوسوی و يوا کسينوسوی مویباشود کوه از ويژگيهوای حرکوت
هماهنگ ساده است .بنابراين و بطورکلی حرکتی را که از قانون هوک پيروی میکند ،حرکت هماهنگ ساده نامند.
با توجه به روابط باال و رابطة ميان زمان تناوب و سرعت زاويهای میتوان نوشت:
4

√

)

√

(

ب9ي

هدا ما در اين آزمايش ابتداء بدست آوردن ثابت فنر  kبه کمک روابط باال بکه برآمده از نوسانهای هماهنوگ سوادة فنور مویباشوندي و
سپس بررسی و محاسبة برخی از خطاهای موجود در اندازه گيریهای انجام شده خواهد بود.
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وسايل آزمايش :
چندين فنر ،خطکش پايه دار ،وزنه های مختلف.

روش انجام آزمايش :
از ميان فنرهای داده شده يکی را انتخاب نموده و بوسيلة قالب از ميلة افقی متصل به پايوه هوای عموودی بياويزيود .از سور ديگور فنور
وزنهای  511گرمی را آويزان نموده و وزنه را از وضع تعادل خود بگونهای کشيده و رها سازيد کوه فنور بصوورت هماهنوگ در يوک بعود
نوسان کند .با شمردن زمان  51نوسان کامل  ،tدورة تناوب  Tرا به دست آوريد .آزموايش را  11بوار تکورار نمووده و جودول را کامول
نمائيد .سپس جرم آويخته شده را تغيير داده و به ازای جرمهای  511و  511گرمی 51 ،بار زمان  51نوسوان کامول را انودازه گرفتوه و
نتاي حاصل را در جدول وارد نمائيد.
رابطة ب9ي در صورتی صاد است که جرم فنر صفر درنظر گرفته شده باشد .اکنون میخواهيم نموودار

را برحسوب  Mبور روی

کاغذ ميلیمتری رسم نماييم و تحقيق کنيم که آيا خط مربوطه از مرکز میگذرد يا خير.
میتوان اثبات کرد در صورتيکه جرم فنر قابل اغماض نباشد بايد رابطه را به شکل زير اصالح نمود.

√
که در رابطه باال

جرم فنر و

يک ضريب ثابت است .پس رابطه

)

4
(

بعد از رسم منحنی از روی نمودار ضريب زاويه خط يعنی

)
/

برحسب

4
(

به شکل زير در خواهد آمد.

) (

 4را بدست آورده از روی آن مقودار ضوريب سوختی فنور را بدسوت

آوريد.
جرم فنر را اندازه بگيريد .از روی منحنی عرض از مبداء خط را بدست آوريد .عرض از مبداء برابر است با
داشتن جرم فنر ،ثابت فنر و عرض از مبداء خط رسم شده مقدار

را بدست آوريد.
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/

 . 4بوا در دسوت

M[kg]

t[s]

T[s]

k

M[kg]
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t[s]

T[s]

k

خواستههای آزمايش:
 با انتخاب بازه های مناسب نمودار فراوانی مربوط به  Kهای بدست آمده در جدول بواال ،هيسوتوگرام  Kرا رسوم نمائيود .بهومبصورت دستی بر روی کاغذ ميلیمتری و هم در  Excelي
 -مقدار

را روی نمودار مشخص نمائيد.

 -برای مقادير  Kبدست آمده در جدول باال انحراا معيار يعنی

را محاسبه نمائيد و محدوده

مشخص کنيد .تعيين کنيد که چند درصد داده ها در اين محدوده قرار دارند.
 خطای ديفرانسيلی را برای يکی از  Kهای جدول باال محاسبه نماييد. خطای مربوط به  Kميانگين را به دو صورت زير محاسبه نموده با هم مقايسه نمائيد.الف:
 -5ابتداء خطای مربوط به مقادير  Tرا از طريق محاسبه انحراا استاندارد ميانگين بدست آوريد.
̅

 -5مقدار
 -9مقدار

را برای جرم  511گرمی حساب کنيد.
را از رابطه مربوطه بدست آوريد.

4
 -0خطای ديفرانسيلی را از رابطه اخير محاسبه نمائيد.

4
ب:
 -5ابتداء

را از روی دادههای بدست آمده برای جرم اوليه محاسبه کنيد.

̅

∑
 -5مقدار انحراا معيار را از رابطه زير بدست آوريد.

1
(∑ √

)
 -9انحرافات نسبی يعنی

. .
̅

̅

را حساب کنيد.
)

(

 -0خطای استاندارد بحد متوسط انحرااي
 -1خطای احتمالی مطلق

. .

45 .

 -0خطای احتمالی نسبی يعنیب

. .
̅

∑√

. .
√

/

 . .راحساب کنيد.
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 /ي را حساب نمائيد.

45

. .

را حساب کنيد.

̅

را روی نموودار

آزمايش سوم  :سقوط آزاد ،حرکت پرتابی
الف -سقوط آزاد.
هدف  :بدست آوردن شتاب جاذبة زمين به کمک قوانين مربوط به حرکت شتابدار ثابت
تئوری آزمايش :
چنانچه در مجاورت زمين مقاومت هوا وجود نداشته باشد ،نيروی گرانشی زمين باع می شود که تمام اجسام  -سوای اندازه ،جرم و يوا
جنس آنها  -با شتاب تقريبا ثابتی سقوط میکنند که به آن شتاب گرانشی گويند.
هدا از اين قسمت بدست آوردن اين شتاب گرانشی ) (gبه کمک روابط مربوط به سقوط ازاد اجسام می باشد.
اگر يک گلوله ساکن در لحظة  t  رها شده و سقوط آزاد نمايد ،با توجه به روابط حاکم بر سقوط آزاد می تووان ارتفوا پيمووده شوده
بوسيلة گلوله را ب  hي پس از مدت زمان  tبدست آورد:

1 2
gt
2

h

در اين رابطه با داشتن  hو  tمی توان  gرا بدست آورد.
برای بدست آوردن مدت زمانی که گلوله ارتفا  hرا سقوط می کند می توان گلوله ای فلزی را به يک آهنربای الکتريکی آويخت که به
ميله ای عمودی متصل است و با اتصال الکتريکی توانائی ربايش پيدا کرده است.
گلوله هنگامی سقوط مویکنود کوه جريوان الکتريکوی قطوع شوده و در نتيجوه خاصويت
مغناطيسی آهنربا محو شود .در همين زمان ساعت الکترونيکی شمارش را آغاز مویکنود.
لحظهای که گلوله از جلوی چشمة نوری واقع در پايين ميلوة عموودی موی گوذرد ،مودار
الکتريکی ساعت الکترونيکی قطع شده و شمارش متوقف مویشوود .بودين صوورت مودت
زمان سقوط گلوله ثبت شده و با اندازه گيری ميزان جابجائی گلوله در اين مدت می توان
 gرا بدست آورد.
وسايل آزمايش :
ساعت الکترونيکی ،خطکش عمودی ،کليد قطع و وصل نوری ،منبع تغذيه  DCتقريباً  5.1ولت ،گلوله فلزی.
روش انجام آزمايش :
دستگاه را مانند شکل ب0ي آماده کرده و اتصالهای الکتريکی الزم را برقرار کنيود .منبوع تغذيوه را روشون کورده و گلولوه را بوه آهنربوای
الکتريکی وصل کنيد! پيش از رها شدن گلوله دکمة  resetساعت الکترونيکوی را بفشواريد! سوپس بوا زدن دکموة  startو قطوع شودن
خاصيت ربايش در آهنربا ،گلوله رها شده و مدت زمان سقوط گلوله به اندازة ارتفا  hبوسيلة ساعت الکترونيکی ثبت می شود.
هر اندازهگيری را دوبار تکرار کنيد و برای دقت بيشتر مقدار متوسط  tرا در نظر بگيريد! آزمايش را برای دسوت کوم  0فاصولة متفواوت،
ترجيحاً در فاصله های  91تا  01سانتی متر انجام دهيد ونتاي حاصل را در جدول زير وارد نمائيد!
خواسته های آزمايش:
 نمودار ارتفا سقوط  hرا به صورت تابعی از زمان  tبکشيد! اين نمودار به چه شکلی است؟46

 نمودار  hرا بر حسب  t2کشيده و شتاب ناشی از ثقل  gرا از شيب نمودار بدست آوريد! مقدار  gبه دست آمده را با مقادير جدول  gبرای عرض جغرافيايی در شهر تهران مقايسه کنيد.در سطح دريا بسته به عرض جغرافيايی مکان مورد نظر g ،از رابطة زير پيروی می کند     ,) :تهراني
) g ( )  9.78049 (1  0.005288  sin 2   0.000006 sin 2 2

به ازای : h  

در ارتفا  hاز سطح دريا و در اتمسفر زمين رابطه زير برقرار است:
m / s2

g ( )  g ( h) ( )  0.00000309  h

ب h = 5511mتهراني
 مقدار خطای استاندارد برای تعيين  gرا به دست آوريد!]g[m/s2

]t [s

]t2[s

]t3[s

]t1[s

ارتفا ][cm
91
01
11
01
.1
01
31
511
551
551

ميانگينg
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ب -حرکت پرتابی
هدف  :بررسی حرکت پرتابی
تئوری آزمايش :
حرکت پرتابی به حرکتی گويند که در آن گلوله ای به جرم  mبا سرعت اولية

که با سطح افق زاوية

موی سوازد ،پرتواب شوود .از

آنجا که تنها نيروی وارد بر گلوله پس از پرتاب نيروی جاذبة زمين می باشد ،لذا جسم در دو راستای  xو  yحرکتهای متفواوتی داشوته
و می توان نوشت:
الف) در راستای افقی هيچ نيروئی بر جسم وارد نمی شود ،بنابراين گلوله در راستای xهوا بوا سورعت ثابوت
يکنواخت خواهد داشت و داريم

)

حرکوت

(

ب) در راستای عمودی با فرض ثابت بودن شتاب جاذبة زمين ،گلوله حرکت شتابدار ثابت داشته و حرکت آن از معادلة زير پيوروی موی
کند:
1
y(t )   gt 2  v t sin   y0
2

ب نبايد فراموش کرد که حرکت سقوط ازاد اجسام نو ويژه ای از حرکت پرتابی است که در آن

می باشد.ي

به کمک اين دو رابطه می توان بيشترين برد چنين حرکتی را ببرد ماکزيممي بصورت زير بدست آورد:

در اين بخش از آزمايش می خواهيم بطور تجربی برد  Rرا برای زوايای مختلف پرتاب
اولية پرتاب

بدست آوريم و به کمک رابطة باال سرعت

را بدست آوريم.

وسايل آزمايش :
دستگاه پرتاب کننده ،خطکش ،کاربن ،کاغذ.
يادآوری :موابب باشيد هنگامی که ماشه دستگاه پرتابی کشيده و باز میشود انگشتان خود را در منطقه خطرناک نگذاريد .زيرا ممکون
است صدمه ديده و له شوند.
روش انجام آزمايش :
مانند شکل ماشه شليک گلولهها را با قراردادن در هر شيارتنظيم کنيد .هر شيار سرعت ابتودايی مختلفوی را بوه گلولوه دسوتگاه پرتوابی
میدهد .پيچ های  iبرای تنظيم زاويه پرتاب دستگاه به کار می رود .با يک ضربه ماشه دستگاه پرتاب کننده را رها کنيد و مسير حرکوت
گلوله را مشاهده کنيد و برد گلوله را به دست آوريد.
خواستههای آزمايش :
 برد گلوله را به ازای سرعت های مختلف پرتاب دستگاه برای زوايای  01 ،91و  01درجه به دست آورده و جدول زير را کامل نمائيود!برای آسانتر شدن اندازه گيری يک نوار کاغذ پهن را که بر روی آن کاغذ کاربن قرار دادهاند در راستای پرتاب روی سکوی ويوژه کوه بوه
منظور ايجاد تراز افقی و پرتاب ،تهيه شده است قرار دهيد آنگاه يک خطکش باريک در مسير مقوا ولی در حاشيه قرار دهيد تا آنها روی
هم ثابت بمانند .هنگامی که گلوله شليک می شود بر روی اين نوار کاغذی فرود آمده و ور کاربن نقطه اثور فورود را بور روی کاغوذ بوه
خوبی نشان میدهد .فاصله اين نقطه اثر از امتداد راستای عمودی گلوله ،برد گلوله خواهد بود.
48

 نمودار تغييرات برد گلوله را به صورت تابعی از زاوية پرتاب برای سه سرعت اوليه مختلف دستگاه پرتاب کننده بکشيد! سرعت اولية پرتاب را برای هر کدام از پرتابهای انجام شده بدست آوريد! -چرا بيشترين برد گلوله به ازای زواية  01 است؟

0

) ( ⁄

]R[m

][deg
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آزمايش چهارم  :بررسی قانون هوك در فنرها

هدف  :تعيين ثابت فنرهای مارپيچی و پيچشی
الف -فنرهای مارپيچ
تئوری آزمايش :
نيروی وارد بر يک فنر مارپيچی می تواند باع کشيده و يا فشرده شدن آن گردد .فنر در اثر اين تغيير طول نيوروی مخوالفی را اعموال
می کند که همواره بسوی وضع تعادل اولية فنر بوده و در حالت تعادل با نيروی وارد شده به فنر برابر است .چنانچه رابطة ايون نيورو بوا
تغيير طول فنر رابطه ای خطی باشدآنرا قانون هوک ناميده و می توان نوشت:
در اين رابطه  kثابت فنر نام داشته و بستگی به ميزان سختی و جنس فنر دارد .عالمت منفی نيز بيان کنندة تمايل اين نيرو در رسيدن
به وضع تعادل اولية فنر است .در فنرهای پيچشی نيز وضعيتی مشابه وجود دارد ،با اين تفاوت که گشوتاور نيوروی وارد شوده بوه فنور ب
يعنی عاملی که باع چرخش يک جسم بدور يک محور می گرددي باع پيچش فنر شده و گشتاور نيوروی بازگرداننوده ای بي در فنور
ايجاد می کند که با زاوية پيچش فنر  متناسب بوده و در حالت تعادل با گشتاور نيروی وارد شده به فنر برابور اسوت ،بنوابراين شوکل
قانون هوک در فنرهای پيچشی بصورت زير در می آيد:
که در آن

ثابت فنر پيچشی بوده و مانند فنر مارپيچی بستگی به ميزان سختی و جنس فنر دارد.

وسايل آزمايش :
دو فنر مارپيچی متفاوت ،پايه ،خطکش ،چند وزنه.
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روش انجام آزمايش :
الف -يکی از فنرها را به پايه مربوطه آويزان نماييد .شاخص بااليی را جابجا کنيد تا لبه پايين آن با انتهوای فنور بودون بوار هوم سوطح
گردد .وزنه ای  511گرمی را به فنر آويزان نموده ،قسمت بااليی شاخص ديکر را با انتهای فنور کشويده شوده هوم سوطح کنيود .بودين
صورت ميزان تغيير طول فنر را در اثر وزنة آويخته شده بدست میآوريد .آزمايش را با وزنه های  011 ،911 ،511و  111گرموی تکورار
کنيد و دقت نمائيد که انتخاب وزنه ها بگونه ای نباشد که فنر از حالت کشسانی خارج شود .نتاي بدست آمده برای اين فنور و فنور دوم
را در دو جدول زير وارد نمائيد.

K1
N/m

F
Newton

X
meter

K2
N/m

F
Newton

X
meter

M
Kg

1/511
1/511
1/911
1/011
1/111

M
Kg

1/511
1/511
1/911
1/011
1/111
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حال دو فنر را به صورت سری بهم ببنديد و آزمايش را با جرمهای داده شده تکرار کنيد ،سپس جدول زير را کامل نموده و  Kمعوادل را
بدست آوريد.

K
N/m

X
meter

F
Newton

M
Kg

1/511
1/511
1/911
1/011
1/111

خواستههای آزمايش :
-

برای هر مرحله و در يک مقياس نمودار تغييرات  Fرا به صورت تابعی از  Xبکشيد .از روی شيب خطوط بدست آموده مقودار
 Kهر يک را به دست آوريد.

-

خطای ديفرانسيلی و خطای استاندارد يا انحراا استاندارد ميانگين مربوط به ثابت فنر  Kرا به دست آوريد.

-

اکنون از رابطه مربوط به فنرهای سری با داشتن مقادير متوسط ثابت های دو فنر ضريب سختی فنر معادل را حساب کورده بوا
مقدار متوسط تجربی مقايسه نماييد.

1
̅̅̅
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1
̅̅̅

1

ب -فنر پيچشی يا حلزونی.
روش انجام آزمايش :
فنر پيچشی روی پاية ايستادهای مانند شکل ب5ي سوار میشود .حال قالب نيرو سن را در شيار دوم که  51سوانتی متور از محوور دوران
فاصله دارد قرار دهيد و در جهتی که فنر حلزونی فشرده میشود ميله را بچرخانيد .دقت کنيد تا نيروسن بر راستای ميلوه عموود
باشد .زاويه چرخش را در هر حالت طوری انتخاب نماييد تا نيرويی که نيروسن نشان میدهد بيشتر از  1/1نيوتوون نباشود .بايون نيورو
سن در مقادير بزرگتر از  1/1نيوتون دقت خوبی نداردي اکنون مقادير مربوط به بازوی گشوتاور ،نيوروی وارده توسوط نيروسون و زاويوه
دوران را در جدول زير يادداشت نموده بزاويه برحسب راديان نوشته شودي و ثابت فنر را بدست آوريد .اين کار را بورای فواصول ،51 ،51
 51سانتی متری نيز تکرار نماييد.

نكته مهم :بعد از آنکه زاويه مورد نظر را انتخاب نموديد بايد نيروسن را طوری در دست بگيريد که زبانه نيروسن با بدنوه آن کمتورين
اصطکاک را داشته باشد.
نتايج :
نتاي خود را در جدول يادداشت نمائيد.

0.25

0.20

0.15

0.10

)R(meter
)F(Newton

)Θ(radian
𝛩

خواستههای آزمايش :
 -خطای ديفرانسيلی و خطای استاندارد ضريب سختی فنر  Kرا محاسبه نماييد.
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آزمايش پنجم  :بررسی حرکت نوسانی در آونگ ساده
هدف  :بررسی عاملهای موثر در زمان تناوب آونگ ساده و بدست آوردن شتاب گرانش
تئوری آزمايش :
حرکت يک آونگ ساده نمونهای از حرکت هماهنگ ساده است .بنا به تعريف يک آونگ ساده يا آونگ رياضی ،گلولة کووچکی اسوت بدر
مقايسه با طول ن ي به جرم  mکه بوسيلة نخی به جرم ناچيز و طول  Lاز نقطهای مانند  Oدر شکل  5آويزان است و بدور از نيروهوای
نا پايستار ،نوسانهائی منظم و ناميرا حول وضعيت تعادل انجام میدهد.در شرايط ويژه اين نوسانها میتوانند بشکل نوسانهای يک حرکت
هماهنگ ساده باشند .همانطور که در آزمايش  5گفته شد ،حرکت هماهنگ ساده هنگامی رخ میدهد که قانون هوک برقرار باشد .ايون
بدان معناست که نيروی بازگرداننده متناسب با ميزان جابجايی باشد .همانطور که در شکل ديده میشود اگر گلولوه از نقطوة  Bکوه بوا
راستای عمودی زاويه

ميسازد رها شود ،در نبود اصطکاک و مقاومت هوا آونگ ميان دو نقطة متقارن  Bو ' Bبر روی کمانی از دايوره

ای به شعا  L  OBنوسان خواهد کرد .تنها نيروهای وارد بر آن ،وزن  mgو کشش ن  Tمیباشند بطوريکه مؤلفه مماسوی نيورو بور
مسير حرکت به صورت زير نوشته میشود:

𝑂

𝐿
𝜃

𝑇

𝜃

𝑇𝐹

𝐵

𝐵′

𝑁𝐹
𝑔𝑚

ب5ي
عالمت منفی در اين رابطه نشان میدهد که جهت نيرو به سمت نقطة تعادل گلوله است.
بنا به قانون دوم نيوتن و روابط موجود در حرکت دورانی می توان نوشت:
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بنابراين داريم:

حال چنانچه 

کوچک باشد ،آنگاه

خواهد بود و رابطة باال به رابطة مربوط به حرکت هماهنگ ساده تبديل خواهد شد:

اين معادله شبيه معادلة ديفرانسيل در حرکت هماهنگ ساده است که

به جای  xقرار گرفته است ،و اين يعنی تبديل حرکت دورانی

به حرکت خطی.
همانطور که در گذشته ديديم پاس چنين معادلهای يک تابع سينوسی با مشخصات زير خواهد بود:

) (
√
در نتبجه :

√

که در اين رابطه  Lطول آونگ يعنی فاصله از نقطه آويز تا مرکز جرم گلوله g ،شتاب ثقل زموين و  Tمودت زموان يوک نوسوان کامول
میباشد .از رابطة اخير میتوان دريافت که دورة تناوب آونگ مستقل از جرم گلوله است.
در اين آزمايش رابطه دورة تناوب آونگ ساده با دامنه ،طول آونگ ،شتاب ثقل و جرم آن بررسی خواهد شد.
وسايل آزمايش :
انوا گلوله با جرمهای متفاوت ،پاية بلند ،کرونومتر.
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روش انجام آزمايش :
الف) بررسی رابطة ميان دورة تناوب با دامنة نوسان آونگ:
ابتدا طول آونگ را  60 cmانتخاب نمائيد .حال گلوله را به اندازة  6 cmبه يک سو کشيده و سپس رها کنيد .در همين زمان کرونوومتر
را نيز به کار انداخته و از روی مدت زمان ده نوسان کامل  ،tزمان تناوب يک نوسان را بدست آوريد . T
دقت کنيد که آونگ هنگام نوسان بايد کامال در يک صفحه عمودی حرکت رفت و برگشت انجام دهد و درصورتيکه مشاهده کرديد بعود
از چند نوسان حرکت آونگ به حرکت دورانی تبديل شد ،آونگ را متوقف کنيد و مجددا آن را به نوسان واداريد.
يادآوری :برای اينکه بتوان

را برابر

باشد .برای رسيدن به اين شرط کافی اسوت کوه دامنوة نوسوان از

گرفت بايد

يک دهم طول آونگ کمتر باشد.
آزمايش را برای دامنههای  5و  0سانتيمتر تکرار کنيد و اعداد بدست آمده را در جدول زير وارد نمائيد!

دامنة نوسان
X3

X1

X2

cm
زمان
s

t
T
جدولب5ي
پرسش :آيا دورة تناوب و فرکانس آونگ ساده به دامنة آن بستگی دارد؟
ب) رابطة ميان دورة تناوب آونگ با جرم گلوله
هر يک از گلولههای موجود را که در جرم متفاوتند بترتيب به ن آونگ متصل نموده ،طول ن را طوری تغيير دهيود کوه طوول آونوگ
برابر با  01سانتیمتر گردد .با انحراا آن برای زوايای کوچکتر از  6 زمان ده نوسان کامل رااندازه بگيريد .نتاي آزمايش رادرجدول زير
يادداشت کنيد .آيا دورة تناوب آونگ مستقل از جرم آونگ است؟

جرم گلوله
m3

m2

m1

][gr

زمان
s
t
T

جدولب5ي
ج) رابطة ميان دورة تناوب آونگ با طول آونگ
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يک گلوله آهنی را به ن آونگ بياويزيد .طول آونگ را در مراحل مختلف برابر  11 ،01 ،91 ،51و  01سانتی متر انتخاب کرده و در هور
مورد با اندازهگيری زمان  51نوسان ،زمان يک نوسان کامل را بدست آوريد .نتاي به دست آمده را در جدول زير يادداشوت نمووده و بوا
هم مقايسه نمائيد.
اين بار طول آونگ را برابر با  .1سانتیمتر در نظر گرفته ،تعداد نوسانات را به  11نوسان افزايش دهيد .اين کار را سه بار تکورار نماييود.
بعد دوره تناوب آونگ را حساب نموده و شتاب گرانش را محاسبه کنيد.
طول آونگ
.1

11

01

91

01

51

cm
زمان Sec

t
T
g
ميانگين شتاب گرانش:

⁄

جدولب9ي
خواستههای آزمايش :
-

در کاغذ تمام لگاريتمی نمودار تغييرات زمان نوسان را به صورت تابعی از طول آونگ بکشيد .آيوا ايون نموودار بصوورت خطوی
راست است؟ به فرض مثبت بودن پاس اين پرسش  Tو  Lچگونه به هم مربوط می شوند؟ آيا میتوان نتيجه گرفت کوه بورای
اين آونگ

-

√

است؟

شيب خط و عرض از مبدا اين نمودار بيان کنندة چيست؟

 -رابطة √

را بکار برده و به کمک داده های جدول مقادير  gرا در هر مورد بدست آورده و  gرا تعيين کنيد!

 خطای ديفرانسيلی مربوط به شتاب گرانش را در موردی که تعداد نوسانات  51و  11انتخاب شودند را محاسوبه کورده بوا هوممقايسه نماييد .آيا اعداد بدست آمده با توجه به خطای آزمايش و اطال از مقدار  gکه در تهوران برابور بوا  3/.30اسوت قابول
قبول است؟ توضيح دهيد.
 اگر بجای طول آونگ ،طول ن را اندازه گرفته در فرمول قرار دهيم و سپس به محاسبه شتاب گرانش بپوردازيم و شوعا گلولوهنيز  5سانتیمتر باشد ،در حالتی که مقدار  Lبرابر  11سانتیمتر است درصد خطای ايجاد شده در محاسوبه  gچقودر خواهود
بود؟ اين مقدار را با درصد خطای بدست آمده برای اين طول در حالت معمول مقايسه نماييد .چوه نتيجوهای مویتووان از ايون
مقايسه گرفت؟ اگر همين کار را با حالتی که طول آونگ  .1سانتیمتر و تعداد نوسانات برابور  11اسوت مقايسوه نمواييم چوه
نتيجهای بدست میآيد؟ (برای پاس دادن به اين سئوال از خطای لگاريتمی استفاده نماييد.ي
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د) رابطة ميان دورة تناوب آونگ با شتاب ثقل زمين
در اين بخش از آزمايش بايستی شتاب ثقل زمين را تغيير داد .برای شبيه سازی اين مطلب میتوان يوک آهنربوای الکتريکوی را در زيور
گلولة آهنی آونگ قرار داد .نيروی مغناطيسی آهنربا وزنه را به پايين کشيده و باعو افوزايش  gمویگوردد ،بنوابراين در ايون بخوش از
آزمايش يک آهنربای الکتريکی را در زير گلوله آهنی آونگ و به فاصلة  0.5سانتی متر از گلوله نصب کنيد و آونگ را با همان طوول 01
سانتی متری و با يک دامنه حدود  5سانتی متر ،بطوری که تاثير حوزه آهنربا بور آن محسووس باشود ،بوه نوسوان درآوريود .سوپس بوا
اندازگيری  1نوسان کامل ،زمان يک نوسان را محاسبه کنيد .آزمايش را هنگامی که آهنربای الکتريکی در فواصول  5/1 ،1/1و  2سوانتی
L
متر در زير گلوله آهنی نصب شده است نيز تکرار نموده و به کمک رابطة
g

gi
آوريد .با داشتن اين مقادير جدول زير را کامل نموده و درستی رابطة
g

 T  2مقادير  gمربوط به هر انودازهگيوری را بدسوت

T

Ti

را بررسی نمائيد.

يادآوری :پيش از انجام آزمايش و اتصال آهنربا به منبع تغذيه دقت کنيد محور گلوله و آهنربا کامال در راستای عمودی و منطبق برهم
قرار گيرند.

فاصله آهنربا از گلوله

بدون آهنربا

2

5/1

1

1/1

cm
زمان

sec

t
T
g
جدولب0ي
خواستههای آزمايش :
L
 نمودار زمان تناوب را به صورت تابعی ازg

برای جدول شماره  0بکشيد .ب برای رسم اين نمودار کاغذ مناسب کدام است؟ي

 آيا زمان نوسان يک آونگ در ارتفاعات مختلف از سطح زمين تغيير میکند؟ چرا؟ دليل انتخاب  51يا  11نوسان کامل بجای يک نوسان چيست؟ دليل بکارگيری کاغذ تمام لگاريتمی در نمايش برخی از نمودارها چيست؟ در اين موارد چرا کاغذ معمولی مناسب نيست؟ -خطای استاندارد  gرا با استفاده از نتاي جدول ب9ي بدست آوريد.
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آزمايش ششم  :تعيين گشتاورماند اجسام صلب با استفاده از حرکت نوسانی ساده زاويهای فنر پيچشی
هدف  :بدست آوردن اينرسی دورانی چند جسم هندسی
تئوری آزمايش :
در حرکت انتقالی ديديم که چنانچه قانون هوک برقرار باشد ،می توان زمان تناوب نوسانهای هماهنگ ايجاد شده را از حل معادلوة زيور
بدست آورد ببه صفحة  53مراجعه شودي:

̈
در اين رابطه  xميزان انحراا فنر از وضعيت تعادل و  kثابت فنر است که از قانون هوک

به دست میآيد.

نيوز نيوروی

بازگردانندة فنر است .با حل اين معادله ديفرانسيل زمان تناوب نوسان ب  Tي از رابطه زير به دست میآيد.

√
بدليل تشابه حرکت دورانی با حرکت انتقالی می توان برای حرکت دورانی نيز روابطی شبيه آنچه در حرکت انتقالی برقرار است ،نوشوت.
به عنوان نمونه قانون هوک در مورد فنر پيچشی بهصورت زير در می آيدببه صفحة  9.مراجعه شودي:
که در اين رابطه  زاويه انحراا از وضعيت تعادل فنر است و    r  Fگشتاور نيرو ناميده می شوود .ايون معادلوه در مقايسوه بوا
معادلة ب5ي ،معادلة حرکت نوسانی سادة زاويه ای بوده و آنرا بصورت زير نيز می توان نشان داد:

̈

)(5
که در آن dm

∫

گشتاور ماند يک جسم صلب است .حل معادله ب5ي منجر به معادله حرکت نوسانی ساده زاويه ای موی شوود

ودر تشابه با معادله خطی ،زمان تناوب آن از رابطه زير به دست می آيد.

√ / ′
در اين آزمايش ابتدا زمان تناوب نوسان انذازه گيری شده و از روی آن گشتاور ماند محاسبه ميگردد.

)(3
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وسايل آزمايش :
کرنومتر ،اجسامی همگن به شکل :کره ،ميله ،استوانه ،ترازوی دقيق ،فنر پيچشی با پايه.

روش انجام آزمايش :
گشتاورماند اجسام را می توان با استفاده از رابطه ب9ي به دست آورد .برای اين کار ابتدا جسوم مووردنظر را بور روی محوور عموودی فنور
پيچشی سوار نموده ببرای سوار کردن دقت کنيد بر روی محور فشار نياوريدي و از وضعيت ترازمندی آن بوه انودازة زاويوة   در جهوت
پيچش و فشرده شدن فنر بچرخانيد .دست کم پن نوسان کامل را بوسيلة کرنومتر يا ساعت الکترونيکی اندازه گرفته و از روی آن زموان
تناوب نوسانهای جسم را بدست آوريد .با دانستن مقدار′

که بر روی صفحه دسوتگاه درج شوده اسوت و جايگوذاری در رابطوة  I ،9را

بدست آوريد برای هر جسم آزمايش را حداقل سه بار تکرار کنيد .با داشتن پارامترهای الزم از هر جسوم کوه در جودول زيور داده شوده
است گشتاور ماند اجسام را از راه نظری نيز به دست آورده و جدول زير را کامل کنيد.

⁄

1

.

. 393

يادآوری :هنگام جداکردن اجسام از روی ميله با احتياط عمل نمائيد که اجسام مزبور در اثر شتاب جدا شدن به روی زمين نيافتند و يوا
بهصورت شما برخورد نکنند.
 =501 mmقطر کره

طول ميله  01 :سانتی متر

 = 301 grجرم کره

جرم ميله  553 :گرم

 = 911 grجرم صفحة گرد

 = 911 grجرم استوانه

 = 551 mmقطر صفحه گرد

 = 31 mmقطر استوانه
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T
)(sec

4

ميله
صفحه
گرد
استوانه
کره

خواستههای آزمايش :
 لختی دورانی را تعريف کنيد و رابطه کلی آن را بنويسيد. چنانچه هنگام اندازه گيری جرم ميله جرم گيره متصل به ميله را نيز به آن اضافه نماييم در مقدار نظری اينرسی دورانوی ميلوه تغييورقابل مالحظه ای ايجاد خواهد شد يا خير؟ چرا هنگام تعيين لختی دورانی بصورت تجربی اين امر مورد بررسی قرار نگرفت؟
 با استفاده از اين روش بآونگ پيچشیي آيا می توان گشتاورماند هر جسم صلب ببا هر شکلي را به طور تجربی بوه دسوت آورد؟ پاسوخود را مستدل توضيح دهيد.
 حرکت نوسانی ساده زاويهای چه نو حرکتی است؟ -برای هر يک از بخشهای جدول باال درصد خطا را نسبت به مقدار نظری محاسبه کنيد.

1

درصد خطا

 خطاهای ديفرانسيلی مربوط به مقدار نظری و تجربی لختی دورانی را برای کره حساب نماييد .بکليه طولها با دقت  1/5ميلیمتر وجرمها با دقت  1/5گرم اندازهگيری شدهاند.ي
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آزمايش هفتم :بررسی حرکت دورانی ژيروسكوپ و تعيين گشتاور ماند آن

هدف  : 1محاسبه گشتاورماند (لختی دورانی) يک ژيروسكوپ به کمک اصل پايستگی انرژی مكانيكی
تئوری آزمايش :
برا ی اينکه ژيروسکوپی پيرامون محور خود بچرخش درآيد ،می توان نخی را بدور بدنة آن پيچيده و سپس وزنه ای را به انتهای آزاد ن
متصل نمود .در اين صورت گشتاور نيروی حاصل از وزن وزنه بوسيلة ن به ژيروسکوپ منتقل شده و سبب چرخش آن بدور محور خود
می گردد .با باز شدن ن و سقوط وزنه به سمت پائين ،از انرژی پتانسيل وزنه کوم شوده و بوه انورژی جنبشوی انتقوالی وزنوه و دورانوی
ژيروسکوپ اضافه می گردد ،بطوريکه در سطح پتانسيل صفر تمام انرژی مکانيکی مجموعوه بصوورت انورژی جنبشوی انتقوالی و دورانوی
و برای دو نقطة ابتودائی و انتهوائی مسوير

خواهد بود .در نبود نيروهای ناپايستار ،اصل پايستگی انرژی مکانيکی برقرار است:
حرکت وزنه می توان نوشت:

1

1

که در آن  mجرم وزنه h ،طول مسير سقوط وزنه v ،سرعت وزنه در موقعيت نهايی I ،لختی دورانی ژيروسکوپ پيراموون محوور دوران
و  سرعت زاويه ای دوران ژيروسکوپ می باشند.
بيادآوری :از ديد فيزيکی گشتاور ماند يک جسم نشان دهندة ميزان مقاومتی است که جسوم در برابور تغييور حرکوت دورانوی از خوود
∑

نشان می دهد و از ديد رياضی برابر است با

که در آن

فاصلة جرم

از محور دوران میباشد.ي

در نبود نيروهای ديگر و با ثابت بودن گشتاور نيروی وارد بر ژيروسکوپ ،شتاب زاويهای و در نتيجه شتاب مماسی دستگاه ثابوت خواهود
در رابطه باال خواهيم داشت:

ماند ،بنابراين با جايگزينی

)

4

(

1

4
(

)

1

و در نهايت رابطه مربوط به لختی دورانی به شکل زير بدست میآيد:

)1

𝑡𝑔
( 𝑟𝑚

که در اين رابطه  rفاصلة نقطه اثر نيرو تا محور دوران بوده بچرا؟ي و

𝐼

شتاب مماسی حاصل از دوران ژيروسکوپ می باشد.

هدا اين آزمايش بدست آوردن گشتاور ماند ژيروسکوپ به کمک رابطة باال است .همانطور که ديده می شود با اندازه گيوری کميتهوای
 t ،r ،hو  mمی توان  Iرا بدست آورد.

وسايل آزمايش :
وزنههای متفاوت ،کوليس ،ساعت الکترونيکی بيا کرونومتري ،ژيروسکوپ بزرگ ،خط کش و شاخص ،پاية نگه دارنده.
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روش انجام آزمايش :
ژيروسکوپ مانند شکل سوار شده و ن مناسبی بن ماهیگيریي به دور محور دوران آن پيچانده میشود .بوا آويخوتن وزنوة موورد نظور
دستگاه از حالت سکون رها شده و با کرونومتر مدت زمان الزم برای پيمودن مسير تا ارتفا موورد نظور  hانودازه گيوری مویگوردد .بوا
داشتن زمان پيمودن مسير و تعيين شعا چرخش میتوان مقدار ميانگين  Iرا بدست آورد.
آزمايش را برای ارتفا سقوط  31سانتیمتر با وزنههايی به جرم هوای  911 ،911 ،511 ، 511 ، 511 ،511و  011گورم انجوام داده و
جدول زير را کامل نمائيد ،سپس مقدار متوسط  Iرا بدست آوريد .برای دقت بيشوتر در بدسوت آوردن مقوادير  tو  hدر صوورت امکوان
ميتوان آزمايش را بگونهای ترتيب داد که به جای شاخص ،يک مانع نوری مرتبط به کرونومتر الکترونيکی بکار گرفته شود ،بطوريکوه بوا
عبور وزنه از مانع نوری باال کرونومتر بکار افتاده و با رسيدن آن به روزنة دوم قطع شود.

.
1/511

1/31

1/511

1/31

1/511

1/31

1/511

1/31

1/911

1/31

1/911

1/31

1/011

1/31

سپس آزمايش را با وزنة  511گرمی برای ارتفاعهای  01 ،.1 ،01 ،11و  31سانتی متری تکرار نموده و نتاي بدست آمده را در جودول
زير وارد نمائيد.
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.
1/511

1/11

1/511

1/01

1/511

1/.1

1/511

1/01

1/511

1/31

خواستههای آزمايش :
 در رسيدن به رابطه مربوط به لختی دورانی ژيروسکوپ)1

(

چه فرضها و تقريبهايی لحاظ شده است؟
 چرا در محاسبات r ،را شعا محور کوچک ژيروسکوپ در نظر میگيرند؟ -اگر ژيروسکوپ دارای تقارن محوری نباشد بعبارتی مرکز جرم آن بر روی محور قرار نداشته باشد چه فرضهايی نقو

خواهنود شود؟

آيا میتوان از اين روش برای محاسبه لختی دورانی آن استفاده نمود؟
 چنانچه به پرههای ژيروسکوپ بهطور متقارن وزنههای يکسان اضافه شود ،گشتاورماند ژيروسکوپ چگونه تغيير میکند؟ دررابطه با نقش جرم های افزوده شده بح کنيد.
 خطای استاندارد يا انحراا معيار ميانگين در محاسبه  Iرا به دست آوريد. -چرا وزنه بايد حرکتش را با

آغاز کند؟

 -خطای ديفرانسيلی مربوط به لختی دورانی

را برای يکی از حالتها بدست آوريد.

 از استفاده از روش ارقام با معنی ،توضيح دهيد که چگونه ارقام بامعنی برای را میتوان تعيين نمود. -خطای ديفرانسيلی را برای قسمت اول و در حالت کلی برای لختی دورانی  Iبدست آوريد.
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آزمايش هشتم :ظرفيت گرمايی ويژه و گرمای نهان ذوب اجسام

هدف  :اندازهگيری ظرفيت گرمايی يک جسم فلزی و گرمای نهان ذوب يخ به روش اختالط
تئوری آزمايش :
بطور کلی در روش اختالط اجسامی با دماهای متفاوت در تماس گرمائی با يکديگر قرار گرفته و سرانجام به تعادل گرمائی می رسند .در
اين حالت اختالا دمائی ميان آنها صفر شده و ميزان گرمائی که از اجسام گرماده باجسامی با دمای باالتري گرفتوه شوده اسوت برابور بوا
گرمائی خواهد بود که اجسام گرماگير باجسامی با دمای پائين تري دريافت کرده اند .از اين موضو می توان برای تعيين برفيت گرموائی
ويژة يک جسم جامد ب که عبارتست از مقدار گرمای الزم تا دمای يکای جرم جسم به اندازة يک درجة کلوين تغيير کندي کمک گرفوت،
بدين شکل که جسم را در اختالط گرمائی با اجسامی ديگر قرار داده و با محاسوبة گرموای گرفتوه شوده و داده شوده بوسويلة اجسوام و
مشخص نمودن ديگر پارامترهای الزم به برفيت گرمائی جسم مورد نظور رسويد .ايون آزموايش بگونوه ای ترتيوب داده شوده کوه يوک
گرماسن و آب داخل آن به عنوان اجسام گرماگير و يک قطعه فلزی به عنوان جسم گرماده در نظر گرفته شده اند .تعادل گرمايی ميوان
اجسام گرماده و گرماگير باع میشود تا اختالا دمايی صفر شده و دمای تعادل   nحاصل گردد .از آنجا که گرمای داده شوده بوسويلة
اجسام گرماده برابر گرمای گرفته شده بوسيلة اجسام گرماگير است ،می توان نوشت:

)(1

)

(

()

)

(

که در اين رابطه داريم:
Cw

 :برفيت گرمايی ويژه آب 0531 J / kg.C  .يا 5 Cal / gr.C 

 : mwجرم آب داخل گرماسن .
 :دمای اوليه آب و گرماسن .

 : m xجرم فلز يا غير فلز

دمای تعادل

 :دمای اوليه قطعه فلز
 : Aبرفيت گرمايی گرماسن بطبق تعريف ،مقدار گرمای الزم

Cx

 :برفيت گرمايی ويژه جسم موردنظر.

برای تغيير دمای يک جسم به اندازة يک درجه کلوين يا سانتی گرادي.
با مشخص بودن  Cwو اندازه گيری ديگر پارامترهای موجود در رابطة باال می توان به برفيت گرمائی ويژة جسم بCxي رسيد.

وسايل آزمايش :
کالريمتر ،دماسن  ،چراغ گاز برقی ،فالکس ي  ،قطعه فلزی ،ترازو.
الف -اندازهگيری ظرفيت گرمايی ويژه قطعه فلزی.
روش انجام آزمايش :
برای بدست آوردن برفيت گرمايی گرماسن  Aمی توان به اين ترتيب عمل کرد .ابتداء مقداری آب سرد درون گرماسون ريختوه آن را
بر روی ترازو قرار داده جرم آن را اندازه میگيريم .بجرم گرماسن بدون آب بايد قبال اندازه گرفته شده باشدي .بعد درپووش گرماسون را
گذاشته بوسيله همزن آب درون آن را بهم میزنيم تا تمام نقاط آن همدما شود .بوسيله دماسن دمای آن را مویخووانيم .بعود مقوداری
آب گرم که دمای آن اندازه گرفته شده است را درون گرماسن میريزيم و در آن را سوريع مویبنوديم .بوسويله هموزن آنقودر آب درون
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گرماسن را بهم میزنيم تا به دمای تعادل برسند .مجددا کالريمتر ار بهمراه آب درون آن با ترازو وزن میکنويم توا جورم آب گورم نيوز
بدست آيد .با استفاده از رابطه زير می توانيم با داشتن دماهای اوليه آب گرم و سرد و همينطور دمای تعوادل نهوايی و داشوتن جورم آب
گرم و سرد ،برفيت کالريمتر را بدست آوريم.

)

(

)

(

()

در رابطه باال انديس  cبرای آب سرد و انديس  hبرای آب گرم است .و انديس  eنيز مربوط به حالت تعادل گرمايی است.
توجه :شما الزم نیست که ظرفیت گرماسنج را بدست آورید .مقدار آن بر روی کالریمتر نوشته شده است.

برای بدست آوردن ظرفيت گرمايی ويژه فلز مطاب زير عمل نماييد.
ابتداء جرم قطعه فلزی که برفيت گرمايی ويژة آن مجهول است را با ترازو بدست آوريد

 .سپس قطعه فلز را به نخی بسته و از ميلوة

افقی متصل به پايه به گونه ای آويزان کنيد تا بطور کامل درون برا آبی که روی هيتر است غوطهور گردد .حال جرم گرماسون خوالی
را بدون درپوش با ترازو اندازه بگيريد .سپس مقداری آب درون گرماسن بريزيد تا سطح آب حدود  9سوانتیمتور توا لبوه بورا فاصوله
داشته باشد .ببهتر است دمای آب حدود  5درجه کمتر از دمای محيط باشدي جرم کالريمتر و آب درون آن را بدون درپوش اندازهگيوری
نماييد تا از تفاضل جرم های بدست آمده جرم آب بدست آيد.
اکنون درپوش گرماسن را گذاشته با ف نرهای مربوطه آن را محکم نماييد .تا تبادل حرارتی بين گرماسون و محويط بوه حوداقل مقودار
ممکن برسد .صبر کنيد تا آب درون گرمکن بجوش آيد .بعد از چند دقيفه که از جوشيدن اب گذشت تمام نقاط فلز با آب جوش همدما
خواهند شد .دماسن را طوری درون آب جوش در کنار قطعه فلز نگهد اريد که با توه بورا تمواس نداشوته باشود .بعود از چنود دقيقوه
دماسن دمای ثابتی را که همان دمای آب جوش و قطعه فلز اسوت نشوان خواهود داد

 .حوال بايود دموای اوليوه آب و گرماسون را

بخوانيم .ابتداء توسط همزن آب درون کالريمتر را بهم میزنيم تا تمام نقواط آن همودما شوود .اکنوون دموای درون گرماسون را ار روی
دماسنجی که بر روی آن قرار دارد خوانده و يادداشت میکنيم

 .بالقاصله بعد از خواندن دموای گرماسون  ،درپووش آن را بواز نمووده

قطعه فلز را که درون آب جوش قرار دارد درون کالريمتر میاندازيم .هرچه اين عمل سريعتر انجام گردد ميوزان انورژی گرموايی مبادلوه
شده با محيط کمتر شده دقت آزمايش باال خواهد رفت.
دقت کنید در اثر انداختن قطعه فلز به درون گرماسنج آب درون گرماسنج به بیرون نپاشد.
آب گرماسن را با هم زن به هم بزنيد تا به دمای تعادل  Tnبرسد .دمای تعادل را از روی دماسن خوانده و به کمک رابطوه ب5ي برفيوت
گرمايی ويژه فلز را بدست آوريد.
نكته مهم  :بعد از اينکه فلز را بداخل گرماسن انداختيد دمای مجموعه باال خواهد رفوت .اگور دموا از دموای محويط بواالتر رود بعود از
رسيدن به يک مقدار ماکزيمم آرام آرام کاهش پيدا میکند .بيشينه دمای نشان داده شده توسط دماسن هموان دموای تعوادل خواهود
بود .بچرا؟ي
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ب -اندازهگيری گرمای نهان ذوب يخ.
روش انجام آزمايش :
چند قطعه ي با دمای صفر درجه را از برا مخلوط آب و ي بفالکسي بيرون آورده و پس از خشک کوردن سوريع بوه درون گرماسون
که در آن قداری آب قرار دارد ،میاندازيم .تبادل گرمايی ميان ي و گرماسن باع میشود تمامی ي در نقطة ذوب خوود بدموای صوفر
درجهي به آب تبديل شده و سرانجام تمام مجموعه به دمای تعادل  Tnبرسد .در اين فرايند ،گرمائی که آب گرماسن از دست داده اسوت
صرا آبتدا تبديل ي صفر درجه به اب صفر درجه و سپس تبديل اب صفر درجه به آب با دمای  Tnشده است و می توان نوشت:
ب5ي

) m Lf  m CwT n  (mw Cw  A )(T1 T n

که در آن داريم:
 :برفيت گرمايی ويژه آب

Cw

 : Aبرفيت گرمايی گرماسن يا ارزش آبی.
T

 :دمای آب داخل گرماسن .

mw

 : mجرم ي
 : L fگرمای نهان ذوب ي .
Tn

 :دمای تعادل نهايی.

 :جرم آب داخل گرماسن .

برای تعيين  Lfي از اين معادله ،ابتدا مقداری آب با دمايی حدود  91تا  35درجه سانتیگراد درون گرماسن ريخته جورم گرماسون را
را محاسبه نماييد .درپووش کوالريمتر را بسوته و آب درون آن را

بهمراه آب درون آن بدون درپوش اندازه بگيريد و جرم خالص آب

بهم بزنيد .دمای تعادل گرماسن و آب درون آن  T1را اندازه بگيريد .حاال جرم کل گرماسن و آب داخل آن را بهموراه درپووش انودازه
بگيريد .سپس چند قطعه ي را بکه در آن حباب هووا نباشودي از فالکوس درآورده و بعود از خشوک کوردن سوريع بوه درون گرماسون
بيندازيد .اکنون کل گرماسن حاوی ي را ً وزن نموده و جرم قبلی کل گرماسن را از آن کسر و جرم ي را محاسوبه کنيود .الزم اسوت
آب داخل گرماسن به طور مداوم و آرام با هم زن ،به هم زده شود و هنگامی که تمام يو ذوب و دموای آب روی دماسون ثابوت شوود،
دمای تعادل

را بخوانيد .چناچه دمای مجموعه از دمای محيط پايين تر بيايد بعد از رسيدن بوه يوک مقودار کمينوه مجوددا افوزايش

خواهد يافت .کمينه دمای خوانده شده توسط دماسن همان دمای تعادل خواهد بود .چرا؟ با قرار دادن مقادير به دست آموده در رابطوة
ب5ي گرمای نهان ذوب ي را بدست آوريد! برای اطمينان از اعداد بدست آمده آزمايش را دوبار تکرار نمائيد!
خواستههای آزمايش :
 چرا در اندازهگيری  Cفلز بايد آن را مدتی در آب جوش نگه داشت؟ چرا بايد دمای آب اوليه داخل گرماسن به ترتيب برای گرمای نهان ذوب ي و گرمای ويوژه فلوز بيشوتر و يوا کمتور از دموای محويطآزمايشگاه باشد؟
 -خطای ديفرانسيلی را در محاسبه برفيت گرمايی ويژه فلز و گرمای نهان ذوب ي به دست آوريد.

پاورقی
-1تصحيح گرماسنجی  :با وجود تمام دقت هايی که در ساختمان گرماسن ها به عمل میآيد با اين حال چون ميوان محويط خوارج و
برا گرماسن  ،اختالا دما وجود دارد ،مقداری گرما در نتيجة عواملی از قبيل تشعشع ،همرفتی ،رسانايی و … تلف مویشوود .عوامول
ديگری نيز وجود دارد که باع عدم دقت در نتاي سنجش است .مثالً مقداری مايع ممکن است تبخير گردد و در نتيجه مقوداری گرموا
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جذب شود .در اثر اصطکاک آب و ميله در هنگام هم زدن آب درون گرماسن مقداری گرما ايجاد میگوردد .چوون از توخثير ايون عوامول
نمی توان عمالً جلوگيری کرد ،در سنجشهای دقيق بايد با محاسبه ،نتاي به دست آمده از سنجش را تصحيح کرد.
چنانچه گرمای مذکور تلف نمیشد دمای نهايی به جای اين که

به Tn

برسد کمی باالتر میرفت .يعنی مسواوی  T f  Tn  Tnدر ايون

صورت معادله به شکل زير در میآيد :

(Cwmw  A)  (Tn  Tn )  T  mxCx T  (Tn  Tn )

برای

تعيين Tn

می توان از روش ترسيمی استفاده کرد .که از ذکر آن خودداری میشود.

 -2نمونه محاسبه خطا به روش ديفرانسيلی در محاسبه cx

:

رابطة )  (M  A) (T  T)  mc(Tn  Tرا به صورت زير در میآوريم :

)( M  A) (T  T
) m(Tn  T

C

از اين رابطه ابتدا لگاريتم گرفته و سپس ديفرانسيل میگيريم :

)

(

(

)

)

(

) dC d ( M  A) d (T2  T1 ) dm d (Tn  T2




C
MA
T2  T1
m
Tn  T2
چون خطا هم مثبت است و هم منفی و برای اين که ماکزيمم خطا به دست آيد کليه عالمات منفی را مثبت میکنيم.

dC dM  dA dT2  dT1 dm dTn  dT2




C
MA
T2  T1
m
Tn  T2
اگر در اندازهگيری دما درجه بندی وسيله اندازه گيری  5درجه باشد و بتوان تا  1.1درجوه را از روی دماسون تشوخيص داد در نتيجوه
خطای دماسن  1.1درجه است و همچنين در اندازهگيری جرم ،اگر خطا  1.5گرم باشد می توان نوشت :

C 0.1  A
1
0.1
1




C
M  A T2  T1 m Tn  T2
تذکر :اگر مقدار

بر روی گرماسن نوشته شده باشد از آن در رابطه فو استفاده گردد .در غير اينصورت
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را صفر منظوز نمائيد.

آزمايش نهم :
 - 1اثر ژول ( اثر گرمايی جريان الكتريسيته )
هدف  :تعيين فاکتور تبديل ميان دو نو يکای انرژی  :ژول و کالری
تئوری آزمايش :
روشن است که برای پيدا کردن تجربی رابطه ميان متر و سانتی متر می توان طول يک ميله را يک بار به متر و يک بار ديگر
به سانتی متر اندازه گرفت و سپس با پيدا کردن ضريب تناسب ميان مقادير بدست آمده  ،ضريب تبديل متر به سانتی متر را
بدست آورد .
در اينجا نيز از روش تجربی برای بدست آوردن رابطه ميان يکای ژول و يکای کالری بواحد سنتی انرژی گرمائیي که هر دو
يکاهای انرژی می باشند ،کافی است به يک وسيله مقدار مشخصی انرژی را توليد نموده و در محاسبه آن  ،يکاهای کميت
های موثر در اندازه گيری را بگونه ای انتخاب کنبم که مقدار انرژی يکبار بر حسب ژول و بار ديگر بر حسب کالری بدست
آيد .سپس به منظور پيدا کردن ضريبی که تناسب ميان اين دو مقدار را به تساوی تبديل کند  ،می توان آزمايش را بگونه
زير ترتيب داد :
سيمی به مقاومت الکتريکی  Rرا که در اثر عبور جريان الکتريکی  Iاز آن ،گرما توليد می شود در نظر می گيريم .چنانچه
تمام گرمائی که در مدت  tثانيه در سيم ايجاد می شود ) ، (Wبرای گرم کردن يک گرماسن بکالريمتري و آب درون آن
مصرا گردد ) ، (Qدر اين صورت به شرط يکی بودن يکاهای  Qو  Wمی توان نوشت :
)Q = W (1
در اين رابطه  Wيعنی انرژی گرمائی توليد شده در سيم بنا بر قانون ژول متناسب است با مقاومت  ، Rمجذور شدت جريان
و مدت زمان عبور جريان : t
)اختالا پتانسيل الکتريکی=W = R t = VIt (V
ب5ي
انرژی داده شده به آب و کالريمتر نيز از رابطه زير بدست می آيد.
) – () Q = (m + A
ب 9ي
که در اين رابطه داريم :
 :mجرم آب درون گرماسن
1
برفيت گرمايی ويژه آب
.

 :Aبرفيت گرمايی گرما سن
 :دمای ثانويه آب
 : Iجريان عبوری
 : Wانرژی الکتريکی مصرا شده.

.

 :دمای اوليه آب درون گرماسن و متعلقات آن
 : Vاختالا پتانسيل
 : tمدت زمان عبور جريان
 : Qافزايش انرژی گرمايی گرماسن و آب درون آن

برای رسيدن به عامل تناسب ميان کالری و ژول ،کافی است که يکی از دو کميت  Wو  Qرا به ژول و ديگری را به کالری
بدست آورد .
در اين صورت است که رابطه ب5ي بصورت زير تغيير می يابد که در آن  Jهمان ضريب تبديل ژول به کالری خواهد بود :
= W = JQ & J

)(4
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Q

W

برای رسيدن به اين هدا می توان در رابطه  5با انتخاب  Vبر حسب ولت  I ،برحسب آمپر و  tبر حسب ثانيه مقدار  Wرا بر
حسب ژول بدست آورد و در رابطه ب9ي با انتخاب جرم به گرم ،

بر حسب

 A ،Cal/gr.°بر حسب  Cal/°و  Tبر

حسب  ، °به مقدار  Qبر حسب کالری رسيد و اين دو را در رابطه ب0ي قرار داد.
در اين آزمايش يک کالريمتر دارای يک رشته مقاومت برای گرم کردن مقداری آب به کار می رود .مقدار الکتريکی  Vو  Iدر
طول گرم کردن با ولت متر و آمپرمتر اندازه گيری شده و از روی ميزان تغييرات درجه حرارت آب  ،انرژی گرمايی محاسبه
می شود.
وسايل آزمايش :
گرماسن دارای گرمکن الکتريکی  ،ترازو  ،کرنومتر  ،رئوستا  ،منبع تغزيه جريان مستقيم .
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روش انجام آزمايش :
برای انجام آزمايش مداری مانند شکل که شامل مقاومت درون گرماسن  ،آمپرمتر ،منبع تغزيه جريان مستقيم  ،ولت متر و
رئوستا است را ترتيب می دهيم .
جرم برا خالی گرماسن را بدست آوريد  ،سپس درون برا را تا دو سوم آب ريخته ب بطوری که دماسن و سيم
ابتدا
گرماده بالمنتيدرون آب قرار گيرد ي و دوباره آن را وزن کنيد
=  Mبه دست می آيد  .حال مدار را وصل کرده و پس از تنظيم جريان ب بوسيله رئوستاي بر
جرم آب از رابطه
روی  1آمپر مدار را قطع نماييد  .با هم زن آب درون گرماسن را هم زده و دما را از روی دماسنجی که روی گرماسن است
خوانده و يادداشت نمائيد  .اين دما نام دارد .
حال هم زمان با وصل کردن مدار  ،کرنومتر را روشن نموده و دما را در هر دقيقه يادداشت کرده و اين کار را تا  51دقيقه
ادامه دهيد .ب يادآوری  :در مدتی که مدار وصل است بايد آب درون گرما سن به طور يکنواخت و به آرامی هم زده شود ي .در
هنگام آزمايش درجات ولت متر و آمپرمتر را پيوسته خوانده و تالش نمائيد که در صورت لزوم بوسيله رئوستا از تغييرات آنها
جلوگيری نمائيد بچرا؟ي پس از پانزده دقيقه مدار را قطع کنيد .
نتايج :
جدول گرم شدن :
51

50

59

55

55

51

3

0

.

0

1

0

9

5

5

)t(min
) T(°

هم چنين در جدول زير نتاي را برای بازه های زمانی خواسته شده در آزمايش درج کنيد و عدد ژول را محاسبه کنيد .
A
J

خواسته های آزمايش :
 نمودار تغيرات دما ب گرم شدن ي را بر حسب زمان در يک کاغذ ميليمتری رسم کنيد  .شيب خط را )

(tan

را به دست آورده و مقدار  Jرا محاسبه کنيد .
 نمودار تغييرات دما ب گرم شدن و سرد شدن ي را برحسب زمان در يک کاغذ ميليمتری رسم کنيد  .چرا در اين
نمودار  ،تغييرات در قسمت گرم شدن خطی و در قسمت سرد شدن خطی نيست و انحنا دارد ؟
 اگر شدت جريان در ضمن آزمايش تغيير کند در جواب آزمايش چه اثری خواهد داشت ؟ چرا شدت جريان  Iبايد در
طول آزمايش ثابت باشد ؟
 چرا بايد در طول آزمايش مايع داخل گرما سن را به هم بزنيم ؟
 انرژی يک کالری بيشتر است يا يک ژول ؟ چرا ؟
 در اين آزمايش آيا بايد از انرژی هدر رفته چشم پوشی نمود يا خير ؟ چرا ؟
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توجه  :برای اين که اتالا گرما کم باشد بهتر است دمای آب گرماسن را طوری انتخاب کنيد که مثال دمای گرماسن پيش
از شرو آزمايش ده درجه پائين تر از دمای محيط باشد و آزمايش را ادامه دهيد تا هنگامی که دمای گرماسن به ده درجه
باالتر از دمای محيط برسد .
 قانون نيوتن برای سرد شدن اجسامهدف :بررسی و مشاهده درستی قانون
تئوری :نيو تن نشان داد يک جسم گزم زمانيکه دز محيط سرد قرار گيرد ،آهنگ زمانی سرد شدن جسم با منفی اختالا
دمای جسم و محيط متناسب است .با انتخاب ضريب تناسب  ،می توان نوشت
(
)
ب5ي
دمای جسم گرم و دمای محيط سرد بر حسب سانتی گراد است k .را ثابت زمانی واهلش (Relaxation
که در آن
) Time Constantمی نامند و يکای آن عکس يکای زمان  tمی باشد .با انتگرال گيری از رابطة ب5ي در بازة زمانی لحظه
تا زمان دلخواه  tخواهيم داشت:
شرو اندازه گيری زمان
) (
∫

)

)
)

)

(

(

(

)
∫
(
(

(

)

يا
)

)(3

(

روش اجرای آزمايش:
ابتدا دمای محيط را اندازه گرفته و يادداشت نمائيد .سپس در يک برا استوانه ای فلزی تا  5سانتی متر پائين تر از لبة
برا ،آب جوش بريزيد و بالفاصله دمای آنرا اندازه گرفته و همزمان کرنومتر را شرو کرده و هر يک دقيقه دمای آب را از
روی دماسن خوانده و در جدول زير ثبت کنيد.
توجه :آب را پيوسته بهم زنيد تا توزيع يکنواخت دمای آب درون برا در تمام لحظات بر قرار باشد.
جدول سرد شدن :
51 55 55 59 50 51
50 5. 50 53 91

3

0

.

0

1

0

9

5

5

)t(min

) T(°
t(min) 50 5. 50 53 51 55 55 59 50 51
) T(°

خواسته های آزمايش:
 – 5نمودار دمای  Tرا نسبت به زمان  tدر کاغذ ميلی متری رسم نمائيد.
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( را روی محور زمان مضخص کنيد .سپس از آن نقطه خطی بموازی محور دما
15
– 5در نمودار زمان معين )
رسم نموده تا نمودار را قطع کند .سپس از محل تقاطع با نمودار خطی بموازی محور زمان رسم نمائيد تا محور دما را در
( را در رابطة ب9ي قرار داده و از آنجا  kثابت زمانی
15
دمای  Tبمتنابر با زمان  tي قطع کند .اين دما و زمان )
واهلش را حساب کنيد.
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آزمايش دهم :تعيين ضريب انبساط خطی جامدات
هدف آزمايش :اندازه گيری ضريب انبساط خطی جامدات برای فلزهای مختلف
وسايل آزمايش :سيرکوالتور -ترمورگوالتور -دستگاه انبساط طولی جامدات همراه با گي اندازه گيری -لوله ضريب انبساط
طولی
تئوری آزمايش
هنگاميکه دما ) (Tباال می رود ،دامنه ارتعاشات اتم ها درشبکه بلوری جسم جامد افزايش می يابد ،به علت طبيعت نامتقارن
منحنی انرژی پتانسيل ،اين ارتعاشات سبب افزايش فاصله متوسط بين اتم ها می گردد .اين امر از ديدگاه ماکروسکوپيک به
افزايش طول جسم جامد می انجامد .تغييرخطی هر بعد جسمی جامد بمانند طول،عرض و يا ضخامتي را يک انبساط خطی
می نامند .اگر طول بعد مورد نظر
است که هرگاه

باشد تغيير طول ناشی از تغييردمای

برابر

خواهند بود .به طورتجربی معلوم شده

به مقدار کافی کوچک باشد ،تغيير طول با تغيير دما و طول اوليه

متناسب است .پس می توانيم

بنويسيم:
)

(

T

=

که درآن  αضريب انبساط خطی ناميده می شود و برای مواد مختلف دارای مقادير متفاوتی است.
روش اجرای آزمايش
دستگاه را مطابق شکل  5سوارکنيد سپس مخزن آب را تا چهار پنجم ازآب پر کرده و سيرکوالتور را روشن کنيد مطابق
دستورالعمل دستگاه عمل کنيد و سيرکوالتور را روی عدد  25 °قرار دهيد .اگر دمای آب از  25 °بيشتر است به آن آب
سرد اضافه کنيد تا دمای آب به  25 °برسد.
بر روی دستگاه ،دو تثبيت کننده وجود دارد که يکی از آنها ثابت وديگری متحرک است .به کمک تثبيت کننده متحرک می
توانيم طول های مختلفی از لوله ها را مورد آزمايش قرار دهيم .دراين حالت ريزسن را با انتهای ميله تماس داده و با پيچ در
جای خود محکم کنيد سپس خط نشانه آن را درمقابل صفر ثابت کنيد دقت ريزسن

 0/01mmمی باشد .دمای آب را که

در واقع همان دمای ميله نيز می باشد توسط سيرکوالتور سه درجه سه درجه باال برده و به ازای هر دمای ، Tافزايش طول
را اندازه گيری نماييد .اين کار را حداکثرتا دمای  62 °ادامه دهيد ،در هربار تغيير دما کمی صبر کنيد تا دما روی
سيرکوالتور ثابت شود .نتاي اندازه گيری شده را در جدولی مانند جدول زير يادداشت کنيد.
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خواسته های آزمايش
 - 5برای هر ميله به ازای طول های اوليه متفاوت منحنی تغييرات  Δرا برحسب

 - 5با توجه به اينکه

 tanاست ،به کمک اين نمودار

 ، ̅ - 9ضريب انبساط طولی ميانگين ،را از رابطه

رسم نماييد .

را بدست آورديد.

̅ محاسبه و با  αبدست آمده از نمودار مقايسه و خطای نسبی

بين آنها را محاسبه کنيد.
جدول تغيير طول
)
0

ميله فلزی نسبت به تغيير دما
)

(

0
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(T

شماره آزمايش

25

0

28

1

31

2

34

3

37

4

40

5

43

6

47

7

50

8

53

9

56

10

59

11

62

12

شکل ب5ي :عکس دستگاه اندازه گيری انبساط طولی ميله فلزی و پمپ گرم کننده آب
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آزمايش يازدهم :بررسی قوانين گاز کامل
هدف  :بررسی قانون بويل ماريوت ،قانون آمونتون و محاسبه تعداد مول گاز.
تئوری آزمايش :
بطور کلی يک سيستم ترموديناميکی بر حسب مختصات ترموديناميکی آن توصيف مویشوود .منظوور از مختصوات ترمودينواميکی يوک
سيستم آن دسته از کميتهای ماکروسکوپی هستند بمانند  V ،Pو Tي که با حالت درونی سيستم بمانند انرژی درونی و ...ي در ارتباطنود.
از مهمترين اهداا ترموديناميک پيدا کردن روابطی کلی ميان اين مختصات است که با قوانين بنيادی ترموديناميک سازگار باشد .يکوی
از اين روابط ،رابطة ميان  V ،Pو  Tدر گازها می باشد بکه از سيستمهای مهم ترموديناميکی به حساب می آينودي و بوه معادلوة حالوت
شهرت دارد .معادلة حالت يک گاز در واقع بيان کنندة اين واقعيت است که سه مختصة ترمودينواميکی  V ،Pو  Tبطوور کامول ،از هوم
مستقل نبوده و نمی توانند همزمان هر سه بطور دلخواه انتخاب شوند ،اين مطلب به اين معنی است که با انتخواب دلخوواه دو پوارامتر از
آنها پارامتر سوم خود بخود بوسيلة طبيعت انتخاب میگردد .بسته به جنس و ويژگيهای گاز انتخاب شوده ،هور سيسوتم ترمودينواميکی
دارای معادلة حالت ويژة خود میباشد .چنانچه گاز انتخاب شده گاز کامل باشد بگازی را کامل گويند که ذرات آن را بتوان ماننود نقواط
مادی بدون اثر بر يکديگر در نظر گرفتي معادلة حالت سيستم شکلی ساده پيدا کرده و بصورت زير در میآيد:
)(1
که در اين معادله  nتعداد مول گاز موجود در سيستم و  Rثابت عمومی گازها است ) .(R = 8.314472 J/K.molايون رابطوه نشوان
میدهد که با ثابت نگه داشتن دما  Pو  Vبا يکديگر رابطة معکوس دارند ،يعنی با افزايش فشار ،حجم گاز کاهش مویيابود و بور عکوس.
اين موضو پاية قانون بويل ماريوت میباشد که در آن داريم:
1

اگر

از طرا ديگر میتوان در رابطة ب5ي با ثابت نگه داشتن حجم گاز به اين نتيجه رسيد که  Pبا  Tمتناسب است .بقانون آمونتوني:
/

اگر

هدا ما در اين آزمايش بررسی اين دو قانون است:

شرح دستگاه :
همانطور که در شکل ديده میشود ،دستگاه تشکيل شده از يک لولة شيشهای  Uشکل که شاخة سمت چپ آن مسدود اسوت و شواخة
سمت راست آن باز بوده و با هوای محيط در ارتباط می باشد .در قسمت باالی لولة سمت چپ مقداری هوا بوسيلة ستونی از جيوه ب کوه
بقية لوله  Uشکل را فرا گرفته استي محبوس شده و نقش همان سيستم ترموديناميکی مورد بررسوی را بوازی مویکنود .بورای کنتورل
دمای سيستم ،محفظة گاز توسط محفظة ديگری احاطه شده است .که دارای دو مجرای ورودی و خروجی بوده و بوسيلة يک پموپ ،آب
در درون آن جريان میيابد .وجود آب در اطراا محفظة گاز باع میشود که با ت غييور حجوم گواز و سورد و گورم شودنهای جزئوی آن،
محفظة گاز مقدار گرمای الزم برای رسيدن به دمای اوليه را با آب مبادله کرده و دمای ابتودائی خوود را بواز يابود .همچنوين آب بودليل
برفيت گرمائی ويژة باالئی که دارد با گرفتن و دادن مقدار گرمائی ناچيز به اين شکل ،تغيير محسوس دمائی نداشته و در صوورت ثابوت
بودن ديگر پارامترهای محيطی همچنان در دمای ثابت ابتدائی خود باقی خواهد ماند .با قراردادن يک گرم کنندة قابل تنظيم از جونس
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مقاومت الکتريکی در مخزن آب ،میتوان دمای آب را بر روی هر دمای دلخواهی تنظيم نمود .بکواربرد ايون وسويله هنگوامی اسوت کوه
بخواهيم دمای گاز درون محفظه را تغيير دهيم.ي به کمک دماسنجی که انتهای آن در درون لولة آب قرار دارد می توان دموای سيسوتم
را در هر زمانی مشخص نمود .در فضای ميانی دو بازوی لولة  Uشکل نيز خط کشی قرار دارد که بوسويلة آن بتووان اخوتالا ارتفوا دو
ستون جيوة واقع در دو طرا لوله را تعيين کرد .اين اختالا نشان دهندة اختالا فشاری است که ميان سطح جيوه در دو شواخة لولوه
وجود دارد ،بطوريکه می توان نوشت:


که در آن داريم:
فشار هوای محيط آزمايشگاه
فشار سطح جيوة سمت چپ که همان فشار گاز درون لولة سمت چپ می باشد.
چگالی حجمی جيوه
اختالا ارتفا سطح دو ستون جيوه.
يادآوری : 5در رابطة باال عالمت منفی بمثبتي برای حالتی است که ستون سمت چپ باالتر بپائين تري از ستون سمت راست باشد.
يادآوری  :5چنانچه فشار را بر حسب ارتفا ستون جيوه نمايش دهيم در اينصورت رابطة باال بصورت زير در میآيد کوه در آن  P0فشوار
هوای درون آزمايشگاه به سانتی متر جيوه،

فشار هوای گاز درون لولة سمت چپ به سانتی متر جيوه و  hاختالا ارتفوا دو سوطح

جيوه به سانتی متر می باشد.

دماسنج 𝑇

سیستم ترمودینامیکی

فشار جو 𝑃

فشار مانومتری

فشار سیستم 𝑃
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الف -بررسی قانون بويل ماريوت (رابطة ميان فشار و حجم يک گاز در دمای ثابت).
روش انجام آزمايش :
ابتداء دستگاه تنظيم دما را روشن موی کنويم .بوا روشون شودن دسوتگاه پموپ آب بکوار افتواده و آب درون مخوزن در اطوراا سيسوتم
ترموديناميکی به گردش در میآيد .به مح

روشن کردن دستگاه صفحه نمايش آن دمای آب درون مخزن را نشوان خواهود داد .دقوت

کنيد که اين دما در ابتداء در حدود دمای محيط آزمايشگاه باشد .بدر غير اينصورت به مسئول آزمايشگاه اطال دهيد.ي چند دقيقه صبر
کنيد تا دمای نشان داده شده توسط دستگاه با دمايی که از روی دماسن باالی سيستم خوانده میشود برابر گردد.
حال لوله سمت راست را آنقدر جابجا کنيد تا جيوه در دو لوله کامال هم سطح گردد .در اين حالت
جو يعنی

و فشار سيستم برابور فشوار

خواهد بود .بفشار جو را از روی بارومتر نصب شده در آزمايشگاه بخوانيد.ي

اکنون حجم سيستم را اندازه بگيريد .از آنجائيکه سطح مقطع لوله حاوی گاز برابر يک سانتیمتر مربع است ،ارتفا ستون گاز بر حسب
سانتیمتر دقيقا برابر با حجم گاز بر حسب سوانتیمتور مربوع خواهود بوود .بکوه در ايون حالوت آنورا بوا

نشوان مویدهويم.ي مقودار

را بدست آوريد.
در مرحله بعدی لوله سمت راست را طوری جابجا نمائيد تا سطح جيود در اين لوله در حدود  9تا  0سانتیمتر باالتر از سوطح جيووه در
لوله سمت چپ قرار گيرد .در اين حالت نيز مقادير فشار و حجم گاز را طبق آنچه پيشتر گفته شد بدست آورده در جودول وارد نمائيود.
مراحل باال را چندين بار تکرار نمائيد .همين کار را با
مقادير

های منفی نيز انجام دهيد.

را در هر حالت بدست آورده بصورت خام در جدول وارد نمائيد .با پيدا کردن ميزان خطای اين کميوت بعنوی

اعداد بدست آمده را با تعداد ارقام بامعنی درست در جدول ثبت کنيد.
نتايج  :ضمن درج دمای دماسن دستگاه ،مقادير به دست آمده را در جدول ب5ي يادداشت کنيد.

PV = K

1

h
)(cmHg

V
)(cm^3

دفعات

5
5
9
0
1
0
.
8
جدول ب5ي
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خواستههای آزمايش :
 خطای مربوط به  Kيعنی حاصلضرب فشار در حجم را از روش ديفرانسيلی برای يک حالت محاسبه نماييد و بر اساس آن مقادير ثبتشده در جدول را اصالح نموده با تعداد ارقام بامعنی درست درج کنيد.

 نمودار تغييرات  hرا بر حسبV

در کاغذ ميليمتری رسم کرده معادله خط را به دست آوريد و از روی آن تعداد موول گواز را حسواب

کنيد ..همين کار را در نرم افزاری مثل  Excelانجام دهيد و نتاي را مقايسه نماييد .برای آنکه  Kرا در  SIبدست آوريوم بايود مقودار
آن را بر  .01تقسيم نماييم.
 نمودار را امتداد دهيد تا محور  hرا قطع کند .فاصله محل تقاطع محورها تا محل تقاطع نمودار و محور  hمعورا چوه کميتوی اسوت؟مقدار کميت به دست آمده را با فشار بارومتر در آزمايشگاه مقايسه کنيد.
 -با استفاده از محاسبه شيب خط و دانستن مقدار ثابت عمومی گازها ،تعداد مول های گاز محبوس را محاسبه کنيد.

ب -قانون آمونتون (تغييرات فشار و دمای گاز در حجم ثابت).

روش انجام آزمايش :
مجددا مخزن سمت راست را آن قدر جا به جا کنيد تا سطح جيوه در دو طرا لوله کامالً در يک تراز قرار گيورد .سوطح جيووه در لولوه
سمت چپ را با عالمتی مشخص نماييد .حجم هوای محبوس باالی لوله سمت چپ را با اندازهگيری ارتفا ستون گاز به کمک خطکوش
اندازه بگيريد . .فشار هوای آزمايشگاه را از روی بارومتر بخوانيد
روی دستگاه نصب شده يادداشت کنيد .از رابطه

 .دمای

3/15

دمای

را که همان دمای محويط اسوت از روی دماسونجی کوه
را برحسب کلوين بدست آوريد .مقادير بدسوت آموده

را در جدول ثبت نموده ،نسبت را بدست آوريد.
اکنون با استفاده از کليدهای پائين صفحه نمايش دستگاه ،دمای سيستم را طوری تنظيم کنيد تا حدود  9تا  0درجه نسوبت بوه دموای
اوليه آن باالتر باشد .چند دقيقه صبر کنيد تا هر دو دمای نشان داده شوده روی صوفحه نموايش يکسوان گردنود .و همچنوين دماسون
جيوهای سيستم نيز دمای ثابتی را نشان دهد .در اين حالت بدليل افزايش حجم گاز مورد بررسی ،سوطح جيووه در شواخة سومت چوپ
پائين آمده ،سطح جيوه درون لوله سمت راست باال میرود .اکنون لوله سمت راست را آن قدر باال ببريد که سطح جيوه در لولوه سومت
چپ به حالت قبلی برگردد .بحجم ثابتي .اختالا سطح جيوه بفشار مانومتریي را که همان اختالا فشار است به کمک خطکش انودازه
بگيريد

و فشار گاز را به دست آوريد،

 .سپس دمای را از روی دماسن روی دسوتگاه بخوانيود و دموای مطلوق

را

بدست آورده در جدول ثبت نماييد .مجددا مراحل باال را تکرار نمائيد و بعد از آنکه دماسن روی دسوتگاه ،دموايی ثوابتی را نشوان داد،
اندازه گيری را مطابق روش فو تکرار کنيد.
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نتايج :
ضمن درج اندازه حجم گاز ودمای اوليه دستگاه ،نتاي خود را در جدول شمارة ب5ي يادداشت کنيد:

K = P/T

دمای مطلق T

فشار مانومتری h

فشار مطلق P

) θ (C 

دفعات آزمايش

5
5
9
0
جدول ب5ي

خواستههای آزمايش :

 -مقدار خطای ديفرانسيلی مربوط به حاصل تقسيم فشار بر دما را /

برای يک حالت محاسبه نماييد تا دقوت انودازهگيوری

اين کميت معلوم گردد .سپس اعداد ثبت شده در ستون آخر جدول باال را با احتساب اين خطا با تعداد ارقام با معنی درسوت در جودول
ثبت نماييد.
 نمودار تغييرات  Pرا بر حسب  روی کاغذ ميليمتری رسم کنيد و آن را ادامه دهيد تا محور دما را قطع کند .عدد به دست آموده رامشخص کنيد .اين عدد معرا چه دمايی است؟
 شيب نمودار  Pبر حسب  را به دست آوريد و از آنجا تعداد مول گاز را محاسبه کنيد. اگر دما در ضمن آزمايش تغيير کند نمودار  pبر حسب  Vبه چه شکل در میآيد؟ گاز کامل را تعريف کنيد و تفاوت آن را با گاز حقيقی بنويسيد. آيا می توان به وسيلة اين دستگاه قانون گيلوساک ،تغييرات حجم نسبت بوه دموا در فشوار ثابوت بفرآينود ايزوبواري ،را بررسوی کورد؟چگونه؟
 -نحوة کار دماسن گازی چگونه است؟ از اين دستگاه چگونه می توان به عنوان دماسن گازی استفاده نمود؟ توضيح دهيد.
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آزمايش يازدهم :قرقرههای متحرك

هدف آزمایش :بررسی روابط حاکم بر ماشینهای ساده

تئوری آزمایش:

ماشنی های ساده وسایلی هستند که به وسیلهی آهنا میتوان کاری را اجنام داد که اجنام آن در حالت عادی ناممکن یا مشکک اسکتیاین ماشکنیها
برای غلبه بر مقاومتها به کار میروند و نریوی وارد بر یک نقطه در یک جهت معنی را به نقاط و جهتهای دیگر منتق میکنندی ماشنیهای
سکاده بکه دکودی دکود ککار تولیککد ی کننکد بلککه بکا دریاککت کککار بکدون اینککه در مقکدار آن ت یکریی حااک کننکد اجنکام آن را آسکان میکننکدی معوککو
ماشنیهای ساده در یکی از موارد زیر بکار میروند:
 -5جاجبا کردن وزنههای بزرگ با نریوی کم مانند بلند کردن اتومبی توسط یک جک
 -5انتقال نریو به یک نقطهی دیگر جهت استفاده مناسب مانند استفاده از انرب
 -3جابه جا کردن اجسام در جهتی غری از جهت نریوی وارده مانند بلند کردن مصاحل سادتوانی توسط قرقره
 -1تبدی یک حرکت کند در یک نقطه به حرکت تند در نقطهی دیگر مث دوچرده
 -2تبدی حرکت دورانی به انتقالی یا برعکس مانند چرخ و حمور
اصل بقای کار در ماشینهای ساده
معوو کاری را که ماشنی دریاکت میکند کار حمرک و کاری را که ماشنی اجنام میدهد کار مقاوم میگویندی
قرقره ثابت ،قرقره متحرک و قرقره مرکب ونههای قدمیی ماشنیهای ساده هستندی آنها قادرند تا نقطه مورد نظر ،جهت یا مقدار نریوی را که
برای با بردن با به وزن نیاز است ت یری دهندی وقتی یک طناب به دور یک قرقره ثابت میچردد ،میتواند با یکک نکریوی معکادل وزن بکار،
آن را به مست پاینی بکشدی بنابراین:
متناسب با دو انتهای طنابی که به دور آن پیچیده است توزیع میشودی
اگر یک قرقره متحرک مورد استفاده قرار گرید ،نریوی گرانش
با ترکیب کردن قرقره متحرک با یک قرقره ثابت ،نریوی زم برای با بردن بار برابر است با:
/
جفت از قرقرههای ثابت و متحرک استفاده شده باشد به دلی
این ااول در سادت و ساز قرقره مرکب کاربرد داردی اگر یک قرقره مرکب با
کشار کششی مشابه موجود میان ک طناب ،نریوی کششی که در انتهای طناب مصرف میشود برابر است با :
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بازده قرقرهها:
در قرقره ها اگر نریوی مقاوم با
از دستگاه گرکته میشود یعنی
آمدی

ایش داده شود ،کار مفیدی که
و ت یری مکان با
و نریوی حمرک با
و ت یری مکان آن با
برابر است با کاری ککه بکه دسکتگاه داده میشکودی بکازده قرقکره بکا اسکتفاده از رابطکه زیکر بدسکت دواهکد
1

طریقه انجام آزمایش:
 -مطابق شک قرقره ها را از یک نقطه آویزان کنیدی

 نخ را از روی قرقره ها عبور دهید و به یک سر آن وزنه و به سر دیگ نخ نریو سنج را متص کنید و نریوی -آزمایش را برای یک قرقره ثابت و متحرک مطابق شک اجنام دهید و نریوی

را خبوانیدی

را برای وزنههای متفاوت ت یری داده و نریو را حساب

کنیدی

این جدولها را برای قرقره های مرکب چهارتایی و شش تایی تکرار کنیدی بعد از هر اندازهگریی مقادیر حاا را در جدول یادداشت کرده
و باهم مقایسه کنیدی
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)F(N

)M(kg

)G(N

قرقره ثابت

قرقره متحرک

قرقره مرکب 5

قرقره مرکب 5

در قرقره ها به جای نریوسنج ،با گذاشنت وزنه در آن ها تعادل را برقرار کنیدی اکنون حم وزنه ها را با استفاده از دط کش خبوانید و مالحظه
کنید که به ازای پاینی آوردن وزنه ها به اندازه معنی ( مثال
و

 ) 1نریوی مقاوم چقدر با میآیدی این مساکتها را به ترتیب

بنامید و بازده دستگاهها را حماسبه کنید(جرم قرقره تکی  5./3گرم ،جرم قرقره دوتایی 531/1گرم و جرم قرقره سهتایی  41/5گرم

است)ی
بازده قرقره

) (

) (

قرقره ثابت
قرقره متحرک
قرقره مرکب 5
قرقره مرکب 5
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) (

) (

خواستههای آزمایش:
 -5از آزمایش قرقرهها چه نتیجهای میگریید؟
 -5با ذکر عوام دطای آزمایش ،ذکر کنید چگونه میتوان تا حد امکان این دطاها را کاهش داد؟
 -3دراد دطای نسبی آزمایش را حماسبه کنیدی
 -1مزیت استفاده از قرقرهها را بیان کنیدی

85

