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  پيشگفتار
ين علم دانشـي آزمـودني   ا .اي اطراف استيدرك دنك، علمي تجربي و حاصل تالش انسان براي يزيف

چ يك هـ يـ زيگـر در ف ير شود به عبـارت د ييدستخوش تغ ،ديجد هايدهيپد مشاهده با توانداست كه مي
و برخوردار شدن آنان  جويانپرورش علمي دانش .ي وجود نداردياني و غايقت پاياي به عنوان حقهينظر

به دنبال تحوالت  .آميز در جهان امروز استندگي سالم و موفقيتهاي زاز سواد علمي فناورانه از الزمه
شـود تـا   اين امر سبب مـي  .هاي زندگي نيز دچار تغيير زيادي شده استسريع در علم و فناوري، شيوه

طـور كامـل آشـكار    ، بـه آموزشـي  ريـزان برنامه براي فناوري و علم هندر زمي دانشجوياننيازهاي فرداي 
هاي آموزش فيزيك نيز به تبع نيازهاي جديد، تغييـرات چشـمگيري داشـته    دليل شيوه به همين .نباشد

، چگـونگي آمـوختن را بيـاموزد و    دانشـجو شود تـا  هاي نوين آموزش، تالش زيادي مياست در شيوه
در  .شود، فراگيـرد مهارت برخورد با يك پديده و پيمودن مراحلي را كه منجر به شناسايي آن پديده مي

باشـد.  در توليد مفاهيم درسي نقـش فعـالي داشـته     دانشجوي درسي فيزيك تالش شده است، هاكتاب
هـاي  و ارائـه ايـده   داشتن آنها در توليد مفاهيم و نقش دانشجوياناين كتاب، فعال بودن  يكي از اهدف

فنـي و علـوم    دوره دانشـجويان ) درسي عمومي است كه تمام 2فيزيك ( آزمايشگاه درس .است جديد
اي ارائه شوند كـه  گونهموضوعات انتخاب شده به است شده سعي دليل همين به .گذرانندمي را آن پايه

ـ   ي همـه  پايـه  يزيـك كه ف ييماگر بگو .اي نداشته باشدنيازي به رياضيات پيچيده اسـت   يي علـوم تجرب
در علـوم و   يمختلفـ  يهـا  شـاخه  يجـاد علم باعـث رشـد و ا   يندر ا يشرفتكه پ يراز ايم. مبالغه نكرده

 يزيـك ف ين) قـوان يآور (فن يو تكنولوژ يمهندس يها رشته ي همه ي يهپا در عمل، شده است. يمهندس
 ينهـا اصـول و قـوان    هـا و مـاهواره   و موشك يماساده كودكان گرفته تا پرواز هواپ ياز تاب سوار است.

 ياتتجرب يآن از رو يها يهها و نظر يدها يعني است، يتجرب يعلم يزيكف شود. يبه كار گرفته م يزيكف
كتاب سعي شده است تا آنجا كه امكان دارد، دانشجو اين در تأليف  و ملموس گرفته شده است. يواقع

 دانشـگاه پدافنـد هـوايي   ك يـ زيگـروه ف  طور مستقل به انجام آزمايش قادر باشـد.  بتواند با مطالعه آن به
هـا و  ييجهـت رفـع نارسـا    لفـان بنظران و مومحترم، صاح استادانافت نظرهاي ارزشمند يهمواره از در

داننـد بـا   گرامي هرجا كـه الزم مـي   استادانرود انتظار مي .دكنهاي احتمالي به گرمي استقبال ميلغزش
، بـه گـروه   شـود مـي  ربهت يادگيري به كه را آزمايشي يا و فعاليت همكاران، ديگر و خود تجربه بر هتكي

دانشـگاه پدافنـد هـوايي خـاتم      ،اصالحي خـود را بـه نشـاني تهـران     نظرهايلطفاً  .مولفان ارائه نمايند
  .دييارسال نما physicsphotonic@yahoo.comك يا نشاني الكترونيك و يزيگروه فاالنبياء(ص) 

  :اند ن موارد زير را در نگارش اين كتاب در نظر داشتهمولفا
  طور كامالً ساده و روان مطرح شوندبهمطالب  .1
طوري كه دانشجو نيازي  اما كامل بيان شده است به ،طور خالصه تئوري مورد نياز هر آزمايش به .2

  هاي ديگر نداشته باشد. به مراجعه به كتاب
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وار، مراحل انجام آزمايش بسيار ساده توضـيح   در هر آزمايش با رسم چند شكل به صورت طرح. 3
 ه است.داده شد

تـر   روابط اصلي هر آزمايش در بخش تئوري آزمايش، اثبات شده است تا دانشجو بهتـر و دقيـق   .4
 موردي كه بايد از طريق آزمايش مورد تحقيق قرار گيرد را درك كند.

  .اندشده يحاهايي جهت درك بهتر مطلب طر در پايان هر آزمايش پرسش .5

  مطالب ضروري در آزمايشگاه
مفــاهيم فيزيكــي و تحصــيل نتــايج بهتــر و جلــوگيري از اتــالف وقــت و پرهيــز از  بــراي درك بهتــر

كاري و سرانجام كسب موفقيت، رعايت نظـم و ترتيـب در امـر تحصـيل بـه ويـژه در كارهـاي         دوباره
آزمايشگاهي الزم وضروري است. در اثر عدم مراعات اين مهم و سهل انگـاري در كـار، بـا مسـايل و     

د شـد كـه در مـواردي قابـل جبـران نيسـتند. عـدم رعايـت نكـات ايمنـي در           مشكالتي مواجه خواهي
هاي مالي و مخاطرات جاني اسـت. چـه    ها به خصوص در آزمايشگاه الكتريسيته توأم با زيان آزمايشگاه

شـود و   احتياطي در آزمايشگاه الكتريسيته، موجـب بـرق گرفتگـي آزمـايش كننـده مـي       بسا مختصر بي
وجود دارد. براي نظم دادن به كارها، آمادگي دانشـجو و حفـظ آرامـش وي در     بنابراين خطر جاني نيز

جهت فراهم ساختن محيط مناسب، اهميت زيادي دارد كه منجر بـه درك صـحيحي از موضـوع مـورد     
دهد. بدين منظور، توجـه دانشـجويان عزيـز بـه مـوارد زيـر        شود و بازده كار را افزايش مي آزمايش مي
  شود: معطوف مي

  ور در رأس ساعت مقرر در آزمايشگاه الزامي است.حض .1
آميز خواهد بود كه اطالعات كافي از نظريه مـورد آزمـايش    در صورتي كار آزمايشگاهي موفقيت .2

هـا   داشته باشيد و در جريان كار، دقت و حوصله الزم را بكار ببريد تا مجبور به تكرار آزمـايش 
  نشويد.

لعه دقيق در مورد آزمايش ضرورت دارد تا با علم و اطالع دسـت  قبل از ورود به آزمايشگاه مطا .3
  بكار شويد.

هـا   وجو دربـاره آن  هايي كه ارتباطي به كار شما ندارند و پرس از دست زدن به وسايل و دستگاه .4
  خودداري نماييد.

شود را در پايان كار، صحيح و سالم به متصـديان   وسايل و تجهيزاتي كه به شما تحويل داده مي .5 
  عودت دهيد.

گيـرد،   ها مورد اسـتفاده قـرار مـي    گيري را كه در اغلب آزمايش الزم است طرز كار وسايل اندازه .6
  مورد بررسي قراردهيد.

صي يادداشت نموده و در پايان جلسه بـراي  ها را در دفتر شخ نتايج محاسبات مربوط به آزمايش .7
كه نتايج حاصله تـا چـه حـد مـورد قبـول هسـتند، بـه نظـر يكـي از مسـئولين            پي بردن به اين
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  آزمايشگاه برسانيد.
هاي شما بايـد كـامالً خشـك     هاي الكتريسيته، وسايل كار و دست در طول مدت اجراي آزمايش .8

  زد.باشد تا رطوبت، خللي به كارتان وارد نسا
ها سالم اسـت.   هاي مورد استفاده در آزمايش را بررسي نموده تا مطمئن شويد كه روكش آن سيم .9

  ها اقدام نمايند. در غير اين صورت به متصديان گزارش داده تانسبت به تعويض سيم
  در مدارهاي الكتريكي همواره در سر راه جريان برق، كليد قطع و وصل قرار دهيد. .10
هـا و اشـتباه در بسـتن     هاي الكتريسيته، بدي اتصال سـيم  شكاالت عمده در آزمايشگاهيكي از ا .11

هاي رابط را با دقت كافي و با توجه به شكل مدارها وصـل نماييـد و پـس از     مدارهاست. سيم
  نشان دادن به مسئولين آزمايشگاه و تأييد ايشان به منبع تغذيه وصل كنيد.

گيري را خيلي نزديك هم  هاي اندازه ها، دستگاه براي جلوگيري از اثرهاي متقابل ناشي از ميدان .12
  قرار ندهيد.

گيـري را روي   اگر از ميزان اختالف پتانسيل يا شدت جريان اطالعـي نداريـد، دسـتگاه انـدازه     .13
  گيري گذاشته و آن را در مدار قرار دهيد. ي اندازه ترين محدوده بزرگ

در صورت مشاهده هر رويداد غير مترقبه، هرچند كه به نظر كم اهميت جلوه كند، فوراً مراتب  .14
  را به مسئولين آزمايشگاه گزارش دهيد.

  طرز تهيه و تنظيم گزارش كار:
يك گزارش كار خوب عالوه بر پر محتوا بودن، بايد پاكيزه و تميز باشد. بنابراين در جريان نگـارش از  

  مطالب را روي كاغذ آوريد: ،دوش ساختن پرهيز نموده و با توجه به نكات زيرقلم خوردگي و مخ
خانوادگي نويسنده و مشخصات همكار يـا   قيد موضوع آزمايش، تاريخ نوشتن گزارش، نام و نام .1

  كنند. همكاراني كه در يك گروه كار مي
  بيان هدف از انجام آزمايش. .2
  ها. دقت آننام بردن وسايل مورد نياز و ميزان  .3
  ها. ها و رسم شكل اي از نظريه مربوطه با ذكر فرمول خالصه .4
  ها. ها و رسم شكل آن شرح مختصر و مفيد دستگاه .5
  روش انجام آزمايش. .6
  ها. هاي مربوطه با مشخص كردن واحد كميت تكميل جدول .7
درج يـك محاسـبه كـافي    ها  طور كامل. البته در صورت تكرار آن انجام تمامي محاسبات الزم به .8

  است.
  رسم شكل مدارها با رعايت عاليم و استانداردها. .9
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هـاي مناسـب و بـا ذكـر مختصـات و       رسم نمودارها در صفحات جداگانه با انتخـاب مقيـاس   .10
واحدها. در ضمن لزومي ندارد كه مقياس دو محور يكي باشد و نيز الزم نيست كـه منحنـي از   

االمكان تناسب بين بايد منحني طوري رسم شود كه حتي كند. بلكه ي نقاط مورد نظر عبور كليه
  نقاط از بين نرود.

گيري از آزمايش كه در اين قسمت، گزارش كننـده بايـد اسـتنباط خـود را از آزمـايش و       نتيجه .11
  كاربرد آن و اشكاالتي كه وجود داشته شرح دهد.

  
  

   


