
 חוק שני של ניוטו!

 :עקרו! פעולה
החוט כרו3 על . מאיצי0 עגלה בעזרת משקולת תלויה על חוט

המולטילוג מודד את מקו0 . גלגילה של חייש7 תנועה סיבובית

 מעבדת את DB-Labתוכנת ה . העגלה כפונקציה של הזמ7

נחקר הקשר בי7 . המדידות ומחשבת את מהירות העגלה ותאוצתה

 .תההכוח המאי: את המערכת לבי7 תאוצ

 :ציוד
חייש7 תנועה  . מטר לער13מסילה באורm=0.5 kg( . 3(עגלה 

 20 משקולות של 2 > גר0 ו10משקולת של . מולטילוג. סיבובית

 .גר0

 הקדמה .א

 : תאוצת הגו= יחסית לכוח השקול הפועל עליועל פי החוק השני של ניוטו7
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ראה (כובד הפועל על המשקולת מאי: את מערכת העגלה והמשקולת ג0 יחד בניסוי שלנו כוח ה

 ):1תרשי0 

 ammfgm )( 212 +=− (2) 

 :כאשר

m1 מסת העגלה�  

m2 מסת המשקולת התלויה�  

f � החיכו3 שמופעל על העגלה. 

g � הנפילה החופשיתתתאוצ . 

a < ת העגלה והמשקולותתאוצ.  

 (2)  משוואהאזי)  מודרניות יש מקד0 חיכו3 נמו3 מאדדינמיקהלמערכות (  החיכו3 נזניח אתא0 
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עלינו לדאוג שמסת , a לבי7 תאוצת המערכת gm2כדי לחקור את הקשר בי7 הכוח המאי: 

 .על העגלה) פרט למשקולת התלויה(לש0 כ3 נעמיס את המשקולות כול7 . המערכת תישאר קבועה

 הכנת הניסוי .ב

 . במחשבית הטורלכניסהחבר את המולטילוג  .1

 .הפעל את המולטילוג .2
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 . במולטילוג1חבר את חייש7 התנועה הסיבובית לכניסה  .3

 .1תרשי0 בהרכב את הציוד כפי שמתואר  .4

מק0 את העגלה בקצה האחר . ע את חייש7 התנועה הסיבובית לאחד הקצוות של המסילהקֵ< .5

 .של המסילה

 כרו3העגלה קרובה לחייש7 והחוט כאשר החוט צרי3 להיות ארו3 דיו כ3 ש. בר חוט לעגלהח .6

 .רצפהל להגיע החוט צרי3 , של החייש7 הגדולמעל הגלגל

 .ט גר0 לקצה השני של החו10חבר משקולת של  .7

 . הגדול של החייש7הגלגלעל מהעבר את החוט  .8

 .ווסת את גובה החייש7 כ3 שהחוט מקביל למסילה, מק0 את העגלה מול החייש7 .9

 . המשקולות הנותרות על העגלה2 את העמס .10

m1

m2

Log

25-9-2000

 

 1תרשי0 

 :אתחל את המולטילוג על פי ההנחיות הבאות .11
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 :אתחול המולטילוג 

 לוח בקרהלח: על כפתור 

ואתחל  ,, בסרגל הכלי0
את המולטילוג על פי 

 .התרשי0 משמאל

 ביצוע הניסוי .ג

 .m2ואת המסה של המשקולות , m1,  העגלהתמדוד את מס .1

 .החזק את העגלה בקצה המסילה .2

חרי התחלת המדידה שחרר את מיד א. כדי להתחיל את המדידה, , התחללח: על כפתור  .3

 .העגלה

 .המשקולת התלויה מגיעה לקרקער שא כ, עצורלח: על כפתור  .4

 המסה של ואתשמור את הגר= ). 2תרשי0 ראה  (DB-LAB >הגר= יופיע אוטומטית בתוכנת ה .5

 .המשקולת

וודא ששאר המשקולות על ,  גר0 מהעגלה20החל= את המשקולות התלויה במשקולת של  .6

 .5 עד 1לה וחזור על שלבי0 גהע

 . גר500 > גר0 ו40,  גר300 ע0 משקולות תלויות של 5 עד 1 חזור על השלבי0  .7
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 2תרשי0 

 ניתוח תוצאות .ד

של גלגלת חייש7 התנועה ) יאני0ברד(הגרפי0 שהתקבלו במדידות מציגי0 את זווית הסיבוב 
כדי לחשב מתוכו את תאוצת העגלה עלי3 להפיק גר= של המרחק שעברה העגלה . הסיבובית

 .כפונקציה של הזמ7 ממנו להפיק גר= מהירות ובעזרתו לחשב את התאוצה

לש0 כ3 עלי3 להכפיל את הזווית ברדיוס . הפק גר= של מקו0 העגלה כפונקציה של הזמ7 .1

______________________________________________________?מדוע. הגלגלת

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

  R=________________________ מדוד את רדיוס הגלגלת .2

 .פתח את אחד הגרפי0 ששמרת .3

כדי לפתוח את תיבת עיבוד נתוני7  מתפריט נוספי7 או בחר  עיבוד נתוני7 לח: על כפתור  .4

 .עיבודי7שיח >בדו



 5 חוק שני של ניוטו7

 

 3תרשי0 

 ואפס בתיבת C1הקלד את רדיוס הגלגלת בתיבת הקבוע .  מרשימת הפונקציותיליניארבחר  .5

 . מציג גר= אופייני שהתקבל4תרשי0 ). 3תרשי0 ראה  (אישורלח: על . C2הקבוע 

 

 4תרשי0 

 ראה (עיבוד נתוני7מתפריט  נגזרת בחר . כפונקציה של הזמ7 גר= של מהירות העגלההפק .6

 .)5תרשי0 
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 5תרשי0 

_________________________________________?מה תוכל לומר על אופי התאוצה .7

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________?כיצד נקשר אופי התאוצה לחוק השני של ניוטו7 .8

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

השתמש בסמני0 כדי להתמקד באזור הליניארי של הגר= . וב ליניארי של המהירותהפק קיר .9

 .ובחר קירוב ליניארי מתפריט עיבוד נתוני0

 _________________________________________________רשו0 את שיפוע הגר= .10

 __________________________________________________?מה7 יחידות השיפוע
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 : עבור כל אחד מהקבצי0 ששמרת ומלא את הטבלה הבאה10 > ו9, 6>4חזור על צעדי0  .11

)(2 kgm  )(2 Ngm  )( 2s
ma  

   

   

   

   

   

 כפונקציה של הכוח המאי: aגר= של התאוצה ) באופ7 ידני או בעזרת גיליו7 אלקטרוני(הפק  .12

gm2. 

 __________________________________________________חשב את שיפוע הגר= .13

 _______________________________________________________?מה7 יחידותיו

________________):3ראה משוואה (התיאורטי השווה את השיפוע שקיבלת ע0 השיפוע  .14

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 חומר למחשבה .ה

 ?הא0 עדיי7 אתה מצפה לגר= מהירות ישר, א0 מקד0 החיכו3 אינו נית7 להזנחה .1

?כיצד תוכל לחשב מתו3 הגר= את מקד0 החיכו3 .2
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 הערות

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



 


