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  عمل ريل هوادستورال

  
  :اين مجموعه داراي اجزاي زير مي باشد

  پمپ هوا -1
  تايمرچهارزمانه -2
  بدنه دستگاه -3
  سره ها -4
  متعلقات -5
  
  پمپ هوا  -1

  :دمنده -الف
اين پمپ فشارهواي موردنيازدستگاه را تامين مي كند و فشار ايجاد شده توسط آن قابل تنظيم مي باشد الزم به ذكراست كه 

ت برق آزمايشگاه تاثير زيادي در نوسان فشارهواي خروجي دستگاه دارد واين باعث مي شودكه تنظيم دقيق فشار هوا نوسانا
براي ايجاد حركت روان سره غيرممكن شود لذا در صورت نوسان برق آزمايشگاه براي تامين برق پمپ هوا ازيك تثبيت كننده 

ان سره ها روي ريل نياز الزم به ذكر است كه براي حركت رو. استفاده شود
توان نهايي دمنده است وفشاربيش ازحد دمنده هوا   15%به حدود فقط

باعث زياد شدن اصطكاك سره و درگيري بيشتر سره مي شود وهرچه وزن 
  . سره افزايش يابد احتياج به فشاربيشتردمنده است

  
  
 
 
 
  : شيلنگ هوا - ب

  ريچه فشارشكناين شيلنگ درمحل اتصال به ريل هوا داراي يك د
  .مي باشد كه مي توان براي تظيم فشارهوا ازآن استفاده كرد
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  تايمرچهارزمانه  -2

اين تايمرمي تواند براي بررسي حركت يكنواخت ويا شتاب دارسره : تايمر -الف
  .مورداستفاده قرارگيرد

  .براي آ شنايي بيشتربه دستورالعمل تايمر مراجعه كنيد
  
  :قرمزسنسورهاي مادون  - ب

اين سنسورها داراي پايه هاي استوانه اي مناسبي هستند كه با پيچاندن امكان  
محيط حساس  تنظيم ارتفاع رابه سنسورها مي دهداين سنسورها نسبت به نور

 مجموعه در براي بدست آوردن دقت باالترتوصيه مي شود كه .مي باشند
  .كنارپنجره و يا درمحيط هاي با نورزياد قرارنگيرد

  
  
  بدنه دستگاه  -3

 اين قسمت توسط پايه هاي قابل تنظيم آن تراز: بدنه دستگاه -الف

را درحالت چهارزمانه  براي ترازكردن دستگاه بايد ابتدا تايمر. مي شود
يكديگرقرارداد وسپس يك سره را  100cmقرارداد وسنسورها رادرفاصله 

،اگرمدت زمان داده وضربه اي آرام به پشت آن وارد كنيد روي ريل قرار
عبورسره ازروبروي سنسورها ثابت بود نشانه ترازبودن دستگاه است 

همچنين .درغيراينصورت بايد وضعيت به طوركامال كنترل شده تغيير كند
 .دريك طرف بدنه دستگاه وجود دارد) بدون عدد(يك مترمقايسه اي 

 اين قسمت براي ايجاد سرعت اوليه  مورد استفاده قرار :ضربه زن - ب
اين قسمت بيشتردرآزمايش . بدنه خود مي باشد كه هريك شدت خاصي را تامين ميكندروي مي گيرد كه داراي سه دكمه بر

توصيه مي شود در اين آزمايش ها فاصله بين سنسورها طوري تنظيم شود كه . هاي مربوط به برخورد مورد استفاده قرار ميگيرد
  . برخورد به راحتي بين دو سنسور اتفاق افتد

   
گيرد واين امكان را به  اين قسمت براي رها كردن سره در آزمايش حركت با شتاب ثابت مورد استفاده قرارمي: رها كننده -ج

  . دهد كه همزمان با رها كردن سره زمان نيز ثبت شود كاربرمي
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  :سره ها -4

داراي دقت توليد بسياربااليي مي باشند كه براي نصب سد نوري : سره -الف
  .وزنه برروي آنها ميله هايي تعبيه شده استو

  64.5gr: جرم سره همراه بسط الستيكي
  
براي جلوگيري ازتكان خوردن وزنه ها و سد نوري يك : سد نوري - ب

  .بست الستيكي برروي ميله سره ها تعبيه شده است
    8gr    :جرم سد نوري

  4cm: طول مؤثردرمقابل سنسور
 
 

 .وانتهاي سره ها قابل نصب مي باشنددرسوراخ هاي د: سپرها -ج
اين سپربراي فرورفتن درسوراخ سره ديگركه ازپارا فين پرشده : سپرسوزني

  .بوجود مي آورد طراحي شده وبرخورد غيراالستيك را
   4/2gr     :وزن سپرسوزني

  .اين سپربراي ايجاد برخورد االستيك مورد استفاده قرارمي گيرد: سپرفنري
  6/8gr: جرم سپرفنري

 
  متعلقات  -5

كفه وزنه اين مجموعه داراي يك ميله براي : كفه وزنه واتصال سره -الف
  .مي باشد 4.3grاتصال به سره ها مي باشد كه جرم اين دوهمراه نخ مربوطه 

  
  
اين وزنه براي جبرا ن نيروهاي مقاوم مانند ممان : وزنه سرباره - ب

  .اينرسي واصطكاك قرقره مي باشد
 
  عدد                                                   50gr:،4 اين پايه داراي وزنه هاي : نهپايه وز - پ

 20gr  ،2عدد  
 10gr ،2 عدد  
 5gr  ،2عدد  


