החוק השני של ניוטון בעזרת שער אור וגלגלת
חכמה

את הניסוי החוק השני של ניוטון ניתן לבצע גם בעזרת שער אור עם גלגלת חכמה .בעזרת
הגלגלת החכמה שמסתובבת בין זרועות שער האור ניתן למדוד את מיקומה של העגלה בכל רגע
ומכאן גם את מהירותה בכל רגע ואת תאוצתה.
ה MultiLogPRO -מזהה חיישנים בשני אופנים:
 .1זיהוי אוטומטי של החיישן Auto ID mode
 .2זיהוי ידני של חיישנים 8 Inputs mode
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ה MultiLogPRO -אינו מזהה באופן אוטומטי את שער האור עם הגלגלת החכמה ,לכן יש
להעביר את ה MultiLogPRO -ממצב של זיהוי אוטומטי למצב של זיהוי ידני .
כדי להעביר את ה MultiLogPRO -למצב של זיהוי ידני:
 .1בחר במסך הראשי של הSystem Configuration ,MultiLogPRO -

המסך שיפתח

הוא:
Input Mode: Auto ID
) > ( Clear memory
) > ( DO2 calibration
) > ( ) < ( Contrast
Comm
) ( PC

 .2השתמש ב-

→

כדי לשנות את הזיהוי האוטומטי לזיהוי ידני של חיישנים) על מנת

לחזור למצב של זיהוי אוטומטי יש לחץ על
 .3בתוכנה פתח את אשף האתחול

( ולסיום לחץ על

.

בסרגל הכלים העליון ובחר בכניסה  1את החיישן

)Smart Pulleyגלגלת חכמה( והגדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבא.
שים לב :יש לחבר את ה MultiLogPRO -לרשת החשמל באמצעות ספק המתח AC/DC
כיוון שצריכת הזרם של שער האור עם הגלגלת גבוהה.
כניסה – I/O-1

חיישן

Smart Pulley
הגדרות החיישן

 :מרחק

קצב מדידה

 50דגימות לשנייה

זמן דגימה

 5שניות ) 250דגימות(

המשך ביצוע וניתוח הניסוי הוא כפי שמופיע בניסוי הקודם ,החוק השני של ניוטון בעזרת חיישן
תנועה סיבובית.

50

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

