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 الستیکی کص یک زض اًطغی آظازساظی ٍ ساظی شذیطُ

 ٍظًِ ٍ کص ًیطٍی :اول فعالیت

 .کٌیس اًتراب الستیکی کص یک

 جای تِ تَاًیس هی .کٌیس آٍیعاى کص تِ ًد اظ ای تکِ اظ استفازُ تا الستیکی کص یک تِ ضا ای ٍظًِ

 .کٌیس استفازُ پالستیکی چسة ٔ  حلقِ یک اظ ٍظًِ

 .ضَز پیچیسُ ذَزش زٍض ّن کص تا تچطذاًیس ذَزش زٍض چپ یا ضاست تجْ زض ضا ٍظًِ

 آظاز اثط تط تا کٌیس آظاز ضا ٍظًِ .ضَز هی شذیطُ کص زض ضوا زست ططیق اظ ٍظًِ چطذاًسى اًطغی اکٌَى

 .تچطذس عکس جْت زض ٍظًِ جٌثطی، اًطغی تِ آى تثسیل ٍ پتاًسیل اًطغی ضسى

       
 کطص ًیطٍی ضسى آظاز اثط تط ٍظًِ چطذص  ٍظًِ ًسىچطذا ططیق اظ کص تاتاًسى 

 

 سطح اًساظُ تِ .کٌیس تْیِ است ضسُ پیچیسُ آى زٍض ًد زٍض چٌس کِ پالستیکی قطقطُ یک :دوم فعالیت

 اظ استفازُ تا ضا ای، زایطُ هقَاّای هطکع ٍ .زّیس تطش ضا فططزُ هقَای زایطُ ،زٍ ٔ  قطقطُ ططفیي ٔ  زایطُ

 .کٌیس سَضاخ )پاًچ( کاغص کي سَضاخ زستگاُ

 
 .تچسثاًیس قطقطُ سطح ططف زٍ تِ هایع چسة تا ضا ای زایطُ هقَاّای



 
 ططف یک اظ ضا آى سط یک تاضس هی قطقطُ طَل تطاتط چْاض تقطیثاً آى طَل کِ ضا حلقَی کص یک

 .ضَز ذاضج قطقطُ زیگط سط اظ تا زّیس عثَض قطقطُ سَضاخ زاذل اظ

 تا ٍ زّیس عثَض کص ٔ  حلقِ اظ ضا کثطیت چَب یا زًساى ذالل هاًٌس چَتی سید تکِ یک حال

 .تچطذس قطقطُ هحَض زاذل زض آظاز صَضت تِ ًتَاًس کص حلقِ تا تچسثاًیس هقَا ضٍی ضا آى چسة

 
 قطقطُ تِ کاهالً ضا چَتی سید )قطقطُ هقطع سطح ٔ  اًساظُ ّن( ای زایطُ کاغص یک اظ استفازُ تا

 .کٌیس هحکن

 

 .کٌیس هحکن قطقطُ تِ کاهالً ضا چَتی سید قطقطُ، قطط تا اًساظُ ّن ای زایطُ کاغص یک چسثاًسى تا

 
 زض ًتَاًس کص تا کٌیس عول ضس زازُ تَضیح کِ ای ضیَُ ّواى تِ ّن قطقطُ زیگط ططف تطای

 .تچطذس آظازاًِ قطقطُ زاذل



 

 
 تا ضا ًی ٍسط ٍ زّیس عثَض ًی، هاًٌس پالستیکی ٔ  لَلِ یک اظ ضا کص تَاًیس هی زیگط ضٍش زض

 تعس، .ضَز هْاض آى زض کص کِ زّیس عثَض آى اظ ضا هفتَل ٍ کٌیس سَضاخ چٌاى هسی هفتَل اظ استفازُ

 حطکت هاًع چسة تا سپس ضَز، قطقطُ سَضاخ زاذل سرتی تِ تا تچسثاًیس کاغص تا آًقسض ضا لَلِ زٍض

 .ضَیس قطقطُ زاذل زض آى

 قطقطُ چطذیسى ٍ قطقطُ ًد کطزى ضّا  کص ضسى تاتیسُ ٍ قطقطُ ًد کطیسى 
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 هفتَل تا ًی زض کص کطزى ثاتت  2                                                                  ًی اظ کص عثَض 1



     
 قطقطُ زاذل ًی کطزى ثاتت 4                                        قطقطُ زاذل ًی زازى قطاض 3

            
 ٍظًِ کطزى ضّا 6                ٍظًِ کطیسى ٍ قطقطُ زٍض ًد سطخ تِ ٍظًِ تستي 5
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 ضسُ، پیچیسُ ذَز زٍض تِ کِ کص یک تَسط ضا، ای قطقطُ تَاًستٌس آهَظاى زاًص زٍم ٔ  جلسِ زض

 قسوت ّویي تِ کطی زضٍیذَ ساذت ٍ ططاحی اصلی قسوت ٍاقع زض .زضآٍضًس حطکت تِ ذَز تِ ذَز

کطیسى  تا کِ تساظًس ضا آى ٍ کٌٌس ططاحی ذَزضٍیی تایست هی آهَظاى زاًص کِ تطتیة ایي تِ .است هطتَط

 زاضز اًطغی توایل کص ًد، کطزى آظاز تا ایٌجا زض .ضَز ذَز زٍض تِ کص پیچیسى هَجة ٍ تچطذس قطقطُ ًد،

 قطقطُ ٍ کٌس حطکت ذَز پیچیسگی عکس جْت زض ٍ ساظز آظاز ضا ذَز ٔ  ضسُ شذیطُ پتاًسیل

 ضا کص ٍ ذَزضٍ هحطک ّای چطخ عٌَاى تِ ضا قطقطُ آهَظ زاًص اگط سپس تچطذاًس، ذَز ّوطاُ تِ ضا

 تطای زیگط ّای چطخ ٍ تسًِ یک ساذت تا ذَزضٍ ططح تَاًس هی گیطز، ًظط زض ّا چطخ هحَض عٌَاى تِ

 .آٍضز زض حطکت تِ آًطا ٍ کٌس تکویل اصطکاک ًیطٍی تط غلثِ
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