
 

 

   מדידה באמצעות רשם זמן–החוק השני של ניוטון 

   חלק א1271ניסוי מספר 

  

  'רמה א

  תיאור הניסוי

לשם . לבין הכוחות המאיצים אותו) עגלה עם משקולות(בניסוי זה נעמוד על הקשר בין תאוצת הגוף 

שם ר"על מערכת " (רשם זמן"חישוב התאוצה נמדוד את מקומה של המסה בזמן תאוצתה בעזרת מערכת 

ניצור טבלה של מיקומה של כל נקודה ). תוכלו לקרוא בתדריך של הניסוי העוסק בנפילת גופים" הזמן

 ברגעים שונים ונבנה גרף של המסומנת על הסרט כתלות בזמן ובעזרתה נחשב את מהירות העגלה

 5 העגלה בניסוי זה נאיץ את. מגרף זה נוכל לחשב את תאוצת המסה בזמן תנועתה. המהירות כתלות בזמן

ניצור טבלה של התאוצות . בכל אחת מהן נשנה את מסת העגלה ומסת המשקולות המאיצות, פעמים

  . השונות כתלות בכוח המאיץ ונבנה מהטבלה גרף של התאוצה כתלות בכוח המאיץ

  מטרת הניסוי

  .מציאת הקשר בין גודל תאוצת  הגוף לבין גודל הכוחות הפועלים עליו

  ?המה מודדים בצורה ישיר

שוקלים את העגלה המואצת . יחסית לנקודה הראשונה שנבחרהמקום הנקודות על סרט הניר מודדים את 

  .ואת סל המשקולות המאיץ אותה

  ?מה מחשבים

פרט  (  בכל נקודה את המהירות)בעזרת גיליון אלקטרונימומלץ (  מחשבים–הזמן והמקום בעזרת נתוני  

בעזרת גיליון  מומלץ ( ומחשבים זמן-טטים גרף מהירותמשר. )לנקודה הראשונה ולנקודה האחרונה

.  ההרצות5 -בכל אחת מ חוזרים על פעולות אלה  . העגלה הגרף השווה לתאוצתשיפוע את ) אלקטרוני

בסיכום .  מחשבים את גודל הכוח המאיץ את העגלה, של הסל והמשקולות שבובעזרת נתוני המשקל

  .ציםחות המאיבונים גרף המסכם את התאוצות כתלות בכו

  

  

  

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. 



 

 

  

   המערכתצילום

  

  

  פירוט חלקי המערכת והמלצות טכניות

הוראות הפעלה והמלצות   תמונת הרכיב  הרכיב

  טכניות

מסלול 

  הרצה

 

מסלול הרצה עשוי עץ 

. שבקצותיו מעצורים וגלגלת

הגלגלת ממוקמת בצד הנגדי 

  .לרשם הזמן

עגלת 

  דינמיקה

 

 במשקל –עגלת דינמיקה 

ץ להשתמש מומל( גרם 600

  ).בעגלה עם קפיץ

מערכת 
זמן רשם

מקור 
מתח 

חילופין

מאזניים 
לשקילת (

הסל , ההעגל
 )והמשקולות

מסלול הרצה עם 
בקצוות מעצורים

סל 
 ותשקלמ

גלגלת

עגלת 
דינמיקה
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סל 

 משקולות

  

לסל יש .  גרם60  שמסתוסל

להוסיף תמיד משקולת קטנה 

= המשקולת + הסל : כך ש

  . גרם300

  כליבה

  

חיבור רשם הזמן בעזרת 

כשהמעצור גבוה : כליבה

  .מעובי רשם הזמן

אורכו של החוט המחבר את  חוט ניילון

  :הסל לעגלה

 אך לא קצר מגובה השולחן

  .לא ארוך מאורך המסילה

 משקולות

 

 משקולות 7-יש להשתמש ב

 גרם 300שמסת כל אחת 

 240ומשקולת אחת שמסתה 

  .גרם

  מאזניים

 

בגלל שונות בין העגלות 

השונות מומלץ למדוד את 

המסה הכוללת בעזרת 

  מאזניים

 

 

 

  

אורך 
מינימאלי 
החוט של

אורך מרבי של 
 החוט
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  מערכת רשם הזמן

  הוראות הפעלה והמלצות טכניות  תמונת הרכיב  הרכיב

ור מק

מתח 

וחוטי 

  חשמל

  

   

עדיף ספק מתח .  וולט6.3 - 6,  מקור מתח חילופין

  .בעל כניסת מתח מיוחדת לרשם זמן

יש להקפיד שהתלמידים לא יחברו את רשם הזמן 

  .למקור מתח ישר

  

צריכים להיות ארוכים מספיק כדי חשמל החוטי 

כדי למנוע . להגיע ממקור המתח לרשם הזמן

ח חשוב שהחוטים יהיו קצרים במערכת מקור המת

  .בצבעים שונים

 רשם הזמן

  

  

המספרים לפי המופיע  (יש לבדוק תקינות של

   ):בתמונה

  .לוודא שישנם שניים: המגנטים .1

לבדוק מה סוג החיבור : חיבורי החשמל .2

 בננה או מצבטי –המתאים לחוטי החשמל 

 .תנין

לבדוק שאינו . לוודא שאינו שחוק: נייר הפחם .3

 .בורח מהציר שלו

לבדוק שאינם מפריעים : מעברי הסרט .4

  .לתנועת סרט הסימון

סרט 

  סימון

יש ליישר את סרט הסימון הלבן לפני הניסוי כדי   

  .למנוע חיכוך מיותר בינו לבין רשם הזמן

את סרט הסימון מחברים לגוף הנופל בעזרת דבק 

דבק הנייר ישמש גם להצמדת סרט ). סלוטייפ(נייר 

  .ידותהסימון לשולחן לצורך מד

3
4

3

1

2
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סרגל או 

סרט 

  מדידה

  

. יש להשתמש בסרגל שאורכו לפחות מטר אחד

  .מומלץ להשתמש בסרט מדידה גמיש

  

  כליבה

  

    

לעיתים הכליבות מאבדות את יכולת ההידוק בגלל 

ניתן לקדוח . שחיקה של החריצים לאורך הזרוע

חורים לאורך הזרוע ולהכניס בורג שימנע את 

  .החלקת הזרוע הנעה

  

  

 ראות להרכבת המערכתהו

יש להקפיד שקצה הגלגלת יבלוט מקצה השולחן . להדק את מסלול ההרצה לשולחן בעזרת כליבהיש   .א

 .כדי למנוע חיכוך של החוט המחובר לסל עם קצה השולחן

כדי לבדוק את תקינות רשם הזמן ואת איכות הנקודות שהוא מסמן יש להכניס סרט קצר לרשם הזמן   .ב

 .תוך הזזת סרט הנייר) שנייה או שתיים(צר ולהפעילו למשך זמן ק

לבין  כאשר הסל בנקודה הגבוהה ביותר, תחתית הסלהמרחק בין צריך להיות גדול מאורך סרט הנייר   .ג

 .הרצפה

אם . החוט המחבר בין העגלה לסל צריך להיות ארוך מהמרחק בין הקצה התחתון של הסל לרצפה  .ד

. די לקצה המסלול והאצתה תהיה קצרה מדיהחוט יהיה קצר מאורך זה העגלה תהיה קרובה מ

אם החוט . החוט צריך להיות קצר מהמרחק שבין הקצה הקדמי של העגלה לקצה המסילה, לחילופין

 .יהיה ארוך ממרחק זה הסל יהיה קרוב לרצפה וההאצה תהיה קצרה מדי

במקרים שבהם רשם הזמן נמוך מגובה קצה   .ה

חיכוך סרט הסימון עלול להיתקל ב, המסלול

לכן יש להדק את . ולהיקרע במהלך האצת העגלה

מ " ס2 -רשם הזמן אל המסילה במרחק של כ

 .)ראה תמונה(מהמסילה 

 .ניסוי זה מושפע מאוד מהחיכוך בין סרט הנייר   .ו

חורים להכנסת 
 למניעת בורג

הזרוע החלקת

גובה קצה 
המסלול

גובה 
רשם 
רווח בין רשם הזמן הזמן

הל מסלולקצה
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ליישר את סרט להקפיד יש בנוסף לחיבור רשם הזמן במרחק קטן מקצה המסלול לכן . לרשם הזמן

 .הנייר לפני תחילת הניסוי

 ").נייר הקופי(" לנייר הפחם מתחתשל רשם הזמן ועובר " מעברים" לוודא שהנייר מושחל ביש  .ז

 .או מצבט תנין) סלוטייפ( את קצה הסרט ניתן לחבר לעגלה המואצת בעזרת נייר דבק   .ח

 משקולות 7ההרצה הראשונה מתבצעת כאשר בעגלה ישנן .  פעמים5את הניסוי מבצעים לפחות   .ט

ג " ק2.7לכן המסה הכוללת של העגלה והמשקולות היא . בודדת קטנהואליו בסל ישנה משקולת 

 .ג" ק0.3ואילו מסת הסל והמשקולת הקטנה שבו 

 . פעמים כשבכל פעם מעבירים משקולת מהעגלה לסל5יש לבצע את הניסוי   .י

  

 'רמה ב

 הפיזיקה עליה מתבסס הניסוי

זהו פרק הזמן שחולף בין .  שניות0.02פרק הזמן העובר בין תקתוק לתקתוק של רשם הזמן הוא   .א

המרחק בין כל ,  לעומת זאת.סימון נקודה כלשהי על סרט הסימון הלבן לבין הנקודה הבאה אחריה

 .שתי נקודות עוקבות על סרט הסימון משתנה כי התנועה בניסוי זה היא תנועה מואצת

 :  לפי הנוסחהvבשלב עיבוד התוצאות יש לחשב את המהירות   .ב

t

x
v




כאשר  :x -שינוי המרחק , t -שינוי הזמן .  

כי ) ראה בהמשך(ניתן להראות . לא ניתן למצוא את המהירות הרגעית על סרט הסימון, כידוע  .ג

חישוב ,  לכן.המהירות הרגעית בנקודה כלשהי קרובה בגודלה למהירות הממוצעת סמוך לנקודה זו

 .הירות הממוצעת סביב כל נקודה יאפשר מציאת המהירות בכל רגע שסומן על הסרטהמ

יש לסמנה ולמדוד את המרחק בין הנקודה שסומנה לפניה  כדי לחשב מהירות ממוצעת בנקודה כלשהי  .ד

אם המרחק .  שניות0.04 -את המרחק המתקבל יש לחלק ב). ראה שרטוט(לזו שסומנה לאחריה 

 .מטר בשנייה מהירות הממוצעת המתקבלת היא ביחידות שלנמדד ביחידות של מטר ה

 

. כדי לבצע את חישוב המהירות בצורה יעילה בונים טבלה של המרחק מנקודת ההתחלה כתלות בזמן  .ה

 .ראה להלן בסעיף העוסק בביצוע המדידות בפועל
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 .התאוצה תחושב בעזרת מציאת שיפועו של גרף המהירות כתלות בזמן  .ו

לשם כך יש להעביר משקולת מהעגלה לסל לפני . בחלקו הראשון של הניסוי מסת המערכת קבועה  .ז

גופית בעזרת שרטוט ונוסחאות -יש להסביר לתלמידים את נוסחת ההאצה במערכת דו. כל הרצה

 : באופן הבא

  :שרטוט המערכת

  

 

:גופית היא-התאוצה במערכת דו
)mm(

gm
a

21

2


   .או  :gm

)mm(

1
a 2

21 
.  

 יש לשמור על המקדם gm2 לביןaכיון שאנו רוצים להראות קשר ליניארי בין 
)mm(

1

21 
 כגודל 

  .זה אפשרי רק אם מעבירים משקולות מהעגלה לסל. קבוע

 כל הרצה לשם כך יש להוציא משקולת מהעגלה לפני. בחלקו השני של הניסוי הכוח המאיץ קבוע  .ח

 . ולהשאיר את מסת הסל קבועה

 :אופן פעולתו של רשם הזמן  .ט

. הזרם שזורם בסליל יוצר שדה מגנטי במרכז הסליל. רשם הזמן בנוי על עקרונות האלקטרומגנטיות

זרם חילופין גורם לכך שכאשר זורם זרם בכיוון מסוים נוצר שדה בכיוון מסוים לאורך הסליל 

את הלשונית העשויה " ממגנט"שדה זה .  כיוונו כיוון השדה משתנהוכאשר זרם החילופין משנה את

האינטראקציה בין הלשונית למגנטים הקבועים הנמצאים מחוץ . מתכת שנמצאת לאורכו של הסליל

בכל פעם שכיוון השדה המגנטי בלשונית זהה לכיוון השדה : לסליל גורמת לתנועתה באופן הבא

בכל פעם שכיוון השדה המגנטי בלשונית .  נדחית מהמגנטיםהמגנטי של המגנטים הקבועים הלשונית

לכן כאשר זרם החילופין משנה את כיוון . הפוך לזה של המגנטים הקבועים הלשונית נמשכת למגנטים

השדה המגנטי במרכז הסליל הוא גורם לשינוי כיוון השדה המגנטי לאורך הלשונית וזה גורם 

קצב תנועת . עם המגנטים הקבועים) משיכה ודחייה(ה לתנועתה מעלה ומטה כתוצאה מהאינטראקצי

נקודה 
נבחרת

נקודה 
 לפניה

נקודה 
אחריה

x  

m2 

m1 a
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על (הלשונית תלוי בתדירות זרם החילופין של רשת החשמל בישראל ועל כן הלשונית מכה בסרט 

  . הרץ50בקצב של ) ידי החוד שבקצה שלה

  

 עיבוד התוצאות וניתוחן, מדידה

של הסל כיון  לאחר סיום ההרצה את ערך המסה של העגלה ומידחשוב לרשום על הסרט   .א

בניסוי זה הניסוי ארוך כך שאינו מותיר בידיהם זמן לתקן . שהתלמידים נוטים להתבלבל בין הסרטים

 ).הרצה מחודשת ומדידות ובניית גרף שנית(את טעותם 

את סרט הסימון יש להצמיד לשולחן ולידו להצמיד את סרט המדידה כך שראשיתו תהיה צמודה   .ב

תהייה הנקודה שממנה ימדדו המרחקים של כל " נקודת ההתחלה. ""נקודת התחלה"לנקודה שתבחר כ

 . נקודה ונקודה שמסומנת בסרט הסימון הלבן

  . t=0secלמרות שנקודה זו אינה הנקודה שבה החל הניסוי היא תחשב כנקודה שעבורה 

ן אך ישנם שינויים המיועדים להקטי" נפילת גופים"שיטת מדידת סרט הסימון דומה לזו של הניסוי   .ג

 .את השגיאות במדידה

 לכן בהרצה .מומלץ לבחור בנקודות רחוקות די הצורך זו מזו, להקטין את שגיאת המדידהכדי   .ד

.  שניות0.1 נקודות כך שפרק הזמן העובר ביניהן הוא 5הראשונה מומלץ למדוד על סרט המדידה כל 

 ). שניות0.04מרחק של ( נקודות 2בהרצה השנייה אפשר למדוד כל 

כתלות בזמן ולהוסיף עמודה " נקודת ההתחלה"של כל נקודה מ) מ"בס( טבלה של המרחק יש לבנות  .ה

באופן ) ביחידות של מטר בשנייה(של המרחק ביחידות של מטר ועמודה של המהירות הממוצעת 

 :הבא

  )מטר לשניה(מהירות רגעית   )מטר(מרחק   )מ"ס(מרחק   )שניות(הזמן 

  תא ריק  0  0  0

הזמן שעבר מתחילת 

דה עד שסומנה המדי

  .הנקודה

מרחק הנקודה 

נקודה "שנבחרה כ

נקודת "מ" שנייה

  ".ההתחלה

המרחק = מהירות ממוצעת סביב נקודה שנייה   

בין נקודה ראשונה לבין נקודה שלישית לחלק 

  . לזמן שבין נקודה ראשונה לשלישית

הזמן שעבר מתחילת 

המדידה עד שסומנה 

  .הנקודה

מרחק הנקודה 

נקודה "שנבחרה כ 

נקודת "מ" שלישית
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  ".ההתחלה

 

 . ולרשום את התוצאה בטבלה" מנקודת ההתחלה"יש למדוד את המרחק של כל נקודה שנבחרה   .ו

בשיטה זו לא . המהירות שתחושב תהייה המהירות הממוצעת בסמוך לכל נקודה באופן שתואר לעיל  .ז

 . טבלהוכן בנקודה האחרונה שב" נקודת ההתחלה"ניתן למצוא את המהירות הרגעית ב

זאת בהנחה שמדידת כל .  נקודות10כדי להגיע לערך מדויק יותר של התאוצה מומלץ למדוד לפחות   .ח

נקודה נוספת לוקחת כמה שניות ועיבוד הניסוי בגיליון אלקטרוני מאפשר חישוב מהיר של טבלת 

 . המדידות

י הפעלת " עיהימחשבים את המהירות בנקודה השנ: חישוב המהירויות בעזרת גיליון אלקטרוני  .ט

על הפרש התאים שבין המקום של הנקודה השלישית לבין ) לפני הסוגריים= לחיצה על(פונקציה

הנקודות השלישית של  הזמנים  התאים שביןהמקום של הנקודה הראשונה ומחלקים בהפרש

 .לפני האחרונהה את הפעולה עד לנקודה   םבהמשך משכפלי. והראשונה

 .ת בזמןיש לבנות גרף של המהירות כתלו  .י

 . זמןב כתלותיש למצוא את התאוצה משיפוע הגרף של המהירות   .יא

 .יש לחזור על פעולה זו לכל אחת מחמש ההרצות  .יב

שהם , עמודת כוח ועמודת תאוצה ולמלא בטבלה את ערכי הכוח: יש לבנות טבלה  ובה שתי עמודות  .יג

 פים בסעילו וערכי התאוצה המתאימים שהתקב,משקל הסל והמשקולות שבו בכל אחת מההרצות

 .ב"י, א"י

ושיפועו שווה לערך ההופכי של המסה , הקו המתקבל הוא קו ישר. יש לבנות גרף תאוצה לעומת כוח  .יד

 . הכוללת של המערכת
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 המלצות פדגוגיות

עם , עד שמיומנות זו תתחזק. בניסויים הראשונים התלמידים נוטים להתבלבל כשהם ממירים יחידות  .א

לץ שתוצאות מדידת המרחק בעזרת סרט המדידה ירשמו בטבלה מומ ,ניסיונם בעבודת המעבדה

 .בעמודה נוספת בטבלה, מ ורק אחר כך יומרו ליחידות של מטר"ביחידות של ס

מומלץ להתחיל את הניסוי בחלק הקושר את התאוצה לכוח המאיץ כאשר . לניסוי זה שני חלקים  .ב

. העביר משקולת מהעגלה לסללשם כך בכל הרצה יש ל. המסה הכוללת של המערכת נשארת קבועה

 .יש להסביר לתלמידים את הסיבה הפיזיקאלית לכך

 מדידותחישוב התאוצה מבמציאת גודל התאוצה באמצעות גרף ולא ביש להסביר את הסיבה שבחרנו   .ג

 . תובודד

 .הזמן אינו עובר דרך ראשית הציריםיש להדגיש ולהסביר מדוע הגרף של המהירות כפונקציה של   .ד

 ניתן לחשב את הכוח המזערי הנדרש כי להתחיל את X - נקודת החיתוך עם ציר הבעזרת מציאת

בעזרת חישוב המסה המאיצה והמואצת שבנקודה זו ניתן אף לחשב את מקדם החיכוך של . ההאצה

 .המסלול

-מומלץ לבצע את החלק השני של הניסוי שבו הכוח המאיץ קבוע ולעמוד גם על הקשר בין הכוח ל  .ה

1/m. 

 ".ערך בספרות" מדוע לא ניתן להשוות את התוצאות המתקבלות ליש להסביר  .ו
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