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 תנועת כדור מנתר
 מדידת תאוצת הנפילה החופשית

 
 

 ת הניסויומטר
 מדידת תאוצת הנפילה החופשית.  .1

 חקירת השפעת החיכוך עם האוויר על תנועת הכדור.  .2

 
 

 ציוד נדרש
- 200PS2103 חיישן תנועה  PASPORT  +200PS3200   מתאםAirlink 

 או 
200PS3219   חיישן תנועהwireless 

 מעלות או ציוד התקנה דומה  90+ תפסנית   מוטות+ כליבת שולחן 2 -

 מנתר טוב)  -פינג פונג (איכותי כדור  -

 
 

 רקע תיאורטי ותיאור הניסוי
 נפילה חופשית היא תנועת גוף בהשפעת כוח הכובד בלבד. 

 , והיא אינה תלויה במסת הגוף. g=9.81m/s²תנועת הכדור תהיה שוות תאוצה, כשגודל התאוצה הוא 

ניקח בחשבון את החיכוך של הכדור עם האוויר, אזי לכוח הכובד הקבוע לאורך התנועה, יתווסף כוח נוסף שכיוונו מנוגד    אם

החיכוך יהיה בכיוון מנוגד לכוח הכובד, ומקטין את הכוח  לכיוון התנועה של הכדור. כלומר, כשהכדור נופל לכדור הארץ, כוח  

מעלה, כוח החיכוך פועל בכיוון כוח הכובד, ומגדיל את הכוח השקול הפועל  ועולה השקול הפועל עליו, וכשהכדור מנתר 

 עליו. 

 

(1) �𝐹𝐹 =𝑚𝑚 ∙ 𝑔𝑔 − 𝑓𝑓 = 𝑚𝑚𝑎𝑎מטה 

(2)�𝐹𝐹 =𝑚𝑚 ∙ 𝑔𝑔 + 𝑓𝑓 = 𝑚𝑚𝑎𝑎מעלה 

2𝑚𝑚𝑔𝑔                                מחיבור שתי המשוואות נקבל:                        = 𝑚𝑚(𝑎𝑎מטה +  𝑎𝑎מעלה) → 𝑔𝑔 =
(𝑎𝑎מטה+ 𝑎𝑎מעלה)

2
 

2𝑓𝑓                                            מחיסור שתי המשוואות נקבל:               = 𝑚𝑚(𝑎𝑎מעלה −  𝑎𝑎מטה) → 𝑓𝑓 =
𝑚𝑚(𝑎𝑎מעלה+ 𝑎𝑎מטה)

2
 

 
 
 
 

mailto:shulman@isp.net.il


 בס"ד  
 

 sci.co.il-www.shulmanאתר:      shulman@isp.net.ilדוא"ל:     5605536-03טל:  ציוד לימודי"   - "שולמן  © 4
 

 הרכבת מערכת הניסוי
 
 
 
 
 
 
 
ס"מ מקצה השולחן (ראה    40- את חיישן התנועה למוט ארוך, כך שיהיה פחות או יותר בגובה השולחן ומרוחק בכ   חבר -

 ). 1תמונה 

 . )2 (ראה תמונה  90°- כוון למ זווית בצד החיישן ה-מדש משדר החיישן (העיגול הזהוב) מכוון כלפי הרצפה. יש לוודא -

 . ") איש (מסומן ב"  רחבהיש לכוון את המתג בראש החיישן לאלומה  PASPORTבחיישן   -

 . את חיישן התנועה למחשב  חבר -

 הרחק מאזור המדידה כל חפץ שעלול להפריע בקליטת הכדור.  -

 

 הלך הניסוימ
" או  PASPORT"  -(בחר בקובץ המתאים לחיישנים שברשותך   "תנועת כדור מנתר "של הניסוי:    capstoneפתח את קובץ   .1

"wireless " .( 

 .  50Hz  -בקובץ זה קצב הדגימה של חיישן התנועה מוגדר ל 

 הגרף העליון מציג את נתוני המקום כפונקציה של הזמן והתחתון את המהירות כפונקציה של הזמן. 

 ____________=m:   הכדור מדוד את מסת  .2

 יתן מהחיישן. מתחת למשדר החיישן, והשתדל להתרחק ככל הנ קו ישרס"מ ב   15-אחוז את הכדור כ .3

 . מאזור החיישן ידךכדור, כשאתה מרחיק מיד את  , שחרר את ה          -לחץ על כפתור ההקלטה בתוכנה .4

 .     , עצור את המדידה בלחיצה על לאחר שהכדור מבצע מספר ניתורים .5

בלוח הבקרה, וחזור על  אם לא קבלת גרפים נקיים עבור מספר ניתורים, מחק את הנתונים בלחיצה על                      

 הניסוי. נסה לשפר את תנועת הכדור, כך שינתר בקו ישר מתחת לחיישן. 

הקלק עם העכבר על הגרף העליון של המקום כפונקציה של הזמן. לחץ על כפתור       בסרגל הכלים של הגרף להצגת   .6

 . v(t)הירות להצגה אופטימלית של  בצורה אופטימלית. בצע את אותו תהליך על הגרף התחתון של המ  x(t)גרף מדידת  

 , "Add Multi-Coordinate Tool"בסרגל הכלים של הגרף, ובחר באפשרות:     לחץ על כפתור קורא הקואורדינטות   .7

 כדי שתוכל לקרוא את ערכי המקום, המהירות והזמן עבור כל אחת מנקודות המדידה. 

 _________________רשום את הזמן שבו הכדור ניתר בפעם הראשונה:    -

 רשום את הזמן שבו הכדור ניתר בפעם השניה:   _________________ -

 רשום את הזמן שבו הכדור בשיא הגובה לאחר הניתור הראשון: _________________ -

 _________________, וכיצד זה בא לידי ביטוי בגרף המקום? __________ה זו מה מהירות הכדור בנקוד -

 .__________________________________________________________________________ 

 1 תמונה 2 תמונה
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 _____________   מה המשמעות הפיזיקלית של הבדל זה?  מה ההבדל בין ערכי המהירות לפני ואחרי הניתור?   -

 .__________________________________________________________________________ 

הראשון    סמן את קטע הגרף מיד לאחר הניתור של המהירות כפונקציה של הזמן, ו  תחתון בר על הגרף ההקלק עם העכ  .8

   באופן הבא: 

 לחץ על כפתור        בסרגל הכלים של הגרף, והתאם את גודל תיבת התחום ומיקומה, כך שיודגשו בצהוב הנקודות    

 הרלוונטיות של מדידת מהירות הכדור לאחר הניתור הראשון.  

לחץ על חץ הגלילה מימין לכפתור קווי   .9

בחר מרשימת קווי  , ו            המגמה

הקלק על   המגמה ב"קו מגמה לינארי".

שטח הגרף, ותראה את משוואת קו  

(ראה   המגמה עבור הנקודות המודגשות

 . )3תמונה 

את תאוצת העגלה   ת הנתונים בטבלרשום  .10

 בהתאם לפרמטרים של קו המגמה. 

  .          המצלמהכפתור צלם את הדף עם התוצאות וניתוחן בלחיצה על  .11

תנועה כלפי  , תאוצתו בשניהניתור ה פניה לטת תאוצת הכדור במהלך תנועתו כלפי מדיד למ 8-11חזור על סעיפים  .12

 . כלפי מטה לפני הניתור השלישיותנועתו   מעלה לאחר הניתור השני

 הבאה:  ת הנתוניםסכם את תוצאות המדידה בטבל .13

 IIIניתור  פנימטה ל IIמעלה לאחר ניתור  IIניתור  פנימטה ל Iמעלה לאחר ניתור  

     (m/s²)תאוצת הכדור 

 

 

האם זה מתיישב עם  באיזה חלק של התנועה (כלפי מעלה/כלפי מטה) תאוצת הכדור גדולה יותר?  -מהתוצאות  .14

 __________________________________________________________________  . נמקהתאוריה? 

_____________________________________________________________________________ . 

מעלה𝑎𝑎:       את הממוצע של תאוצת הגוף בתנועתו כלפי מעלה  חשב .15 = __________________ 

מטה𝑎𝑎חשב את הממוצע של תאוצת הגוף בתנועתו כלפי מטה:        .16 = __________________ 

 =gחשב ע"פ התיאוריה את ערך תאוצת הנפילה החופשית: __________________________ .17

�  ______________________=הידוע של הקבוע: חשב את השגיאה יחסית לערך  .18
𝑔𝑔ניסוי−𝑔𝑔תאוריה

𝑔𝑔תאוריה
� ∗ 100% 

    ). השתמש במסת הכדור שמדדת.שקבלת g צורך בהצבת הערך (ללא   את כוח החיכוךע"פ התאוריה  חשב   .19

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ . 

 האם ניתן לומר שכוח החיכוך זניח/לא זניח ביחס לכוח הכבידה?  -ע"פ התוצאות שקבלת  .20

_____________________________________________________________________________

 ._____________________________________________________________________________ 

 3תמונה 

 טבלת נתונים
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 ת הניסויומטר
 . תנועת עגלה במישור משופע הקינמטיקה שלחקירת  .1

 . חקירת תלות התאוצה בזווית  .2

   . g -ת תאוצת הנפילה החופשיתדידמ .3

 
 רקע תיאורטי ותיאור הניסוי

    :תרשים הכוחות הפועלים על גוף המחליק על מישור משופע ללא חיכוך 

 התנועה של הגוף: משוואת החוק השני של ניוטון בכיוון 

m ∙ g ∙ sinθ = 𝑚𝑚 ∙ 𝑎𝑎 → 𝑎𝑎 = 𝑔𝑔 ∙ sinθ 

את   המתארת ,נאמת כי תנועת עגלה במישור משופע היא תנועה שוות תאוצה, ונחקור את המשוואה הנ"לבניסוי זה 

 תלות התאוצה בזווית ההטיה של המישור. 

 . g -מהתוצאות נוכל לחשב את תאוצת הנפילה

 

 ציוד נדרש
- 200PS2103 חיישן תנועה PASPORT +200PS3200  

 Airlinkמתאם 

 או 
200PS3219   חיישן תנועהwireless 

- 200ME5712   מערכת דינמיקה של פסקו 

: מסילה, עגלת  חלקי מערכת הדינמיקה הנדרשים

 . זווית -מעצור קצה נייד, תפסנית מוט ומד  דינמיקה,

 מוט או גק מעבדה + כן מעבדה -

 

 הרכבת מערכת הניסוי
 . ךלצד המסילה הפונה אליהזווית ותפסנית המוט -את מדחבר   -

 את תפסנית המוט הדק למוט של כן המעבדה ליצירת מישור משופע.  -

 העגלה. אינו פונה לכיוון  טים שלו המגנצד , כך שבקצה המסילה התחתוןהתקן את מעצור הקצה  -

 .  )1(ראה תמונה  המסילההשני של קצה באת חיישן התנועה  התקן   -

 ). 0°-זווית בצד החיישן (לכוון ל -מקביל לעגלה באמצעות המדשדר החיישן (העיגול הזהוב) יש לוודא שמ  -

 . (מסומן ב"עגלה") יש לכוון את המתג בראש החיישן לאלומה צרה PASPORTבחיישן   -

 ). short) מדידה בטווח קצר ( "Hardware Setup"יש להגדיר במאפייני החיישן (גלגל שיניים ב  WIRELESSבחיישן  

 . הדק היטב את תפסנית המוט. 4°הזווית לזווית של  -כוון את שיפוע המסילה באמצעות תפסנית המוט ומד -

 . בר את חיישן התנועה למחשבח -

 

 

 1 תמונה
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 : קינמטיקהחלק א
 בחלק זה של הניסוי נחקור את הקינמטיקה של תנועת העגלה במורד ובמעלה מישור משופע. 

 

 מהלך הניסוי

  -" (בחר בקובץ המתאים לחיישנים שברשותךתנועת עגלה במישור משופע "של הניסוי:  capstoneפתח את קובץ  .1

"PASPORT או " "wireless "( . 

 . 50Hz  -קצב הדגימה של חיישן התנועה מוגדר ל בקובץ זה  

 הזמן. ל העגלה כפונקציה שמקום ומהירות ) יש גרף של ה"קינמיטיקה "(לשונית  בדף הניסוי הראשון  

היא בקצה המסילה בה ממוקם חיישן התנועה, והכיוון החיובי הוא במורד המסילה. תנועת   x=0ראשית הצירים  .2

 ס"מ מהחיישן.  40העגלה תתחיל במרחק 

 גבי הגרפים המתארים את תנועת העגלה בירידה ובעליה.  שרטט את השערתך ל .3

ואת המיקום כשהעגלה פוגעת בתחתית   𝑥𝑥0 ההתחלתי  מיקום כאשר אתה מציין את ה x(t)שרטט סקיצה של גרף  -

 המסילה. 

,  x(t). שרטט את הגרף מתחת לגרף 𝑣𝑣0כאשר אתה מציין את המהירות ההתחלתית  v(t)שרטט סקיצה של גרף  -

 כך שתהיה התאמה בין צירי הזמן שלהם. 

 . a(t)שרטט סקיצה של גרף התאוצה  -

ה משוחרר בכיוון מעצור הקצה בתחתית  להקפיץ שס"מ מהחיישן, כאשר  40-מרחק של כהעמד את העגלה ב .4

 המסילה. 

 , ושחרר את העגלה.          -לחץ על כפתור ההקלטה בתוכנה .5

 .     עצור את המדידה בלחיצה על אחוז בה ו , חוזרת בפעם הראשונה לשיא הגובהכשהעגלה  .6

 

 עיבוד נתונים
 ). 2הצירים לנתוני המדידה (ראה תמונה לחץ על כפתור       בסרגל הכלים של הגרף להתאמת קנה המידה של  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ מה ההבדל/ים ומדוע?   -האם הגרפים מתאימים לסקיצות ההשערה שלך? אם לא .2

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ._____________________________________________________________________________ 

 2תמונה 

mailto:shulman@isp.net.il


 בס"ד  
 

 sci.co.il-www.shulmanאתר:      shulman@isp.net.ilדוא"ל:     5605536-03טל:  ציוד לימודי"   -"שולמן  © 8
 

 רפים, מה לדעתך אופי התנועה (שוות מהירות/שוות תאוצה/תאוצה משתנה). הג צורתהסבר על סמך  .3

_____________________________________________________________________________ 

 ._____________________________________________________________________________ 

  : x(t)ניתוח גרף ההעתק  .4

 בר על שטח תצוגת גרף המקום כדי שסרגל הכלים יהיה פעיל עבורו.  עכה הקלק עם  -

בסרגל הכלים של הגרף לקריאת ערכי המדידה על הגרף, וענה באמצעותו על השאלות          לחץ על כפתור  -

 הבאות (אתה יכול להשתמש בחיצי המקלדת כדי להתקדם עם הכלי נקודה נקודה): 

 ההתחלתי של העגלה?  םמהו המיקו ____________________ 

  ?מהו המיקום של העגלה כשהיא פוגעת במעצור הקצה ____________________ 

 ?מהו המיקום הסופי של העגלה _____________________ 

 ?האם המיקום הסופי שווה/גדול/קטן מהצפוי, ומדוע זה כך  _________________________________ 

 בסרגל הכלים של הגרף, והתאם את גודל תיבת התחום ומיקומה, כך שיודגשו בצהוב       לחץ על כפתור    -

 .  ירידתה בלבד הנקודות הרלוונטיות למדידת מיקום העגלה ב

בחר מרשימת קווי המגמה בקו המגמה המתאים  , ו             לחץ על חץ הגלילה מימין לכפתור קווי המגמה  -

   .להשערתך לגבי אופי התנועה 

 . לצד גרף המקום  הקלק על שטח הגרף, ותראה את משוואת קו המגמה עבור הנקודות המודגשות 

 . צלם את הדף כולל קו המגמה והפרמטרים שלו בלחיצה על המצלמה   -

 רשום את משוואת קו המגמה שקבלת, וחשב מתוך הפרמטר המתאים במשוואה את תאוצת העגלה.  -

_________________________________________________________________________ 

  :v(t)ניתוח גרף המהירות  .5

 תצוגת גרף המהירות כדי שסרגל הכלים יהיה פעיל עבורו.   ח עכבר על שטה  הקלק עם -

לחץ על כפתור         בסרגל הכלים של הגרף לקריאת ערכי המדידה על הגרף, וענה באמצעותו על השאלות   -

 בחיצי המקלדת כדי להתקדם עם הכלי נקודה נקודה): הבאות (אתה יכול להשתמש  

 הירות ההתחלתית של העגלההמ ימה ?  ____________ 

 מהי המהירות המקסימלית של העגלה, והיכן העגלה ממוקמת כשמהירותה מקסימלית ?  _____________ 

 .________________________________________________________________________ 

 מק. ______ ממה נ ?כיוון)/לפני ואחרי ההתנגשות עם מעצור הקצה (בגודל  האם יש שינוי במהירות העגלה 

 .________________________________________________________________________ 

  סימן המהירות בין הירידה והעליה (חיובי/שלילי)?הסבר את השינוי ב _________________________ 

 .________________________________________________________________________ 

 ?מהי מהירות העגלה הסופית בשיא הגובה _______________ 

 בת התחום ומיקומה, כך שיודגשו בצהוב  בסרגל הכלים של הגרף, והתאם את גודל תי      לחץ על כפתור    -

 .  ירידתה בלבדהעגלה ב  מדידת מהירותהנקודות הרלוונטיות ל

לחץ על חץ הגלילה מימין לכפתור קווי המגמה              , ובחר מרשימת קווי המגמה בקו המגמה המתאים   -

 להשערתך לגבי אופי התנועה.  

 . הירות עבור הנקודות המודגשות לצד גרף המ  הקלק על שטח הגרף, ותראה את משוואת קו המגמה

 . צלם את הדף כולל קו המגמה והפרמטרים שלו בלחיצה על המצלמה   -
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 תאוצת העגלה בירידה. רשום את משוואת קו המגמה שקבלת, וחשב מתוך הפרמטר המתאים במשוואה את  -

 .________________________________________________________________________ 

 גרור את תיבת התחום לחלק הגרף של מדידת המהירות בעליה, והתאם את גודלה, כך שיודגשו בצהוב   -

. נתוני קו המגמה יתעדכנו עבור קטע   יתה במישור המשופע יעל הנקודות הרלוונטיות למדידת מהירות העגלה ב 

 זה.

 . צלם את הדף כולל קו המגמה והפרמטרים שלו בלחיצה על המצלמה   -

 רשום את משוואת קו המגמה שקבלת, וחשב מתוך הפרמטר המתאים במשוואה את תאוצת העגלה.  -

 ._________________________________________________________________________ 

  מהתאוצה בירידה?  גודלהבקטנה  תאוצת העגלה שקבלת בעליה גדולה/שווה/האם  ._______________ 

  ?ממה נובע ההבדל  ._________________________________________________________ 

 !האם תוצאה זו משנה את קביעתך לגבי אופי התנועה של העגלה בעליה/בירידה? נמק ____________ 

__________________________________________________ ._____________________ 

 

 
 : תלות התאוצה בשיפועחלק ב

 
 עיבוד הנתוניםמהלך הניסוי ו

 ". תלות התאוצה בזווית " -הנקרא שניבחלק זה נעבוד בדף הניסוי ה .1

מן, וטבלה להקלדה ידנית של זווית שיפוע  יש גרף המציג את מהירות העגלה כפונקציה של הזזה ניסוי בדף 

בעמודה האמצעית של הטבלה יופיע חישוב סינוס   בכל הרצה.הנמדדת והתאוצה זווית, -המסילה, הנמדד ע"י המד

 הזווית המוקלדת.  

 בפינה הימנית התחתונה יש תקציר הוראות ביצוע הניסוי. 

גע  ה כך שהצד שבו מותקנים המגנטים יפ והפוך את העגל, 4°הזווית כי שיפוע המסילה הוא -בדוק באמצעות מד  .2

 במעצור הקצה. סגור את הקפיץ בצידה השני. 

 . ס"מ מהחיישן  40-במרחק של כרור את העגלה לנקודת התחלת התנועה, ג .3

 , ושחרר את העגלה.          -לחץ על כפתור ההקלטה בתוכנה .4

 .      , עצור את המדידה בלחיצה על פוגעת המעצור הקצהכשהעגלה  .5

 מדידת תאוצת העגלה:   .6

בצורה אופטימלית, ואם יש צורך שנה את   v(t)בסרגל הכלים של הגרף להצגת גרף מדידת       לחץ על כפתור  -

 קנה המידה של הצירים ידנית ע"י העכבר כדי לראות בבירור את מדידת שינוי המהירות במהלך התנועה. 

 תאם את גודל תיבת התחום ומיקומה, כך שיודגשו בצהוב  בסרגל הכלים של הגרף, וה     לחץ על כפתור    -

 הנקודות הרלוונטיות של מדידת מהירות העגלה במהלך התנועה. 

 השפעה לאינטרקציה עם מעצור הקצה.  ויש שם  : הימנע מסימון הנקודות בסוף תנועת העגלה, מאחרהערה
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לחץ על חץ הגלילה מימין לכפתור קווי   -

ובחר מרשימת קווי   המגמה            , 

 המגמה ב"קו מגמה לינארי". 

הקלק על שטח הגרף, ותראה את משוואת קו   -

לצד גרף   המגמה עבור הנקודות המודגשות

 ). 3המהירות (ראה תמונה 

רשום בטבלה את זווית ההטיה  של המישור   -

(בעמודה השניה יופיע חישוב סינוס  המשופע 

) ואת תאוצת העגלה בהתאם  הזווית שהקלדת 

 טרים של קו המגמה. לפרמ

 

 

 

 

 . צלם את הדף עם התוצאות וניתוחן בלחיצה על המצלמה   .7

 . 3-7, וחזור על המדידה וניתוח התוצאות, המתוארים בסעיפים 1° -הגדל את זווית ההטיה של המישור המשופע ב .8

 מדידות).  5(סה"כ   8°בצע את המדידות עד שתגיע לזווית של  .9

 "). g"מציאת  לשונית(  הבאניסוי העבור לדף  .10

שרשמת בטבלה בחלק  בהתאם לנתונים  sin(θ)כפונקציה של  aבדף זה יש גרף ריק. הגדר את הצירים לקבלת  .11

 הקודם. 

 לחץ על כפתור         בסרגל הכלים של הגרף כדי לקבל קנה מידה אופטימלי של הצירים עבור הנקודות שרשמת.  .12

 המתאים, רשום את משוואת הקו ומקדם הקורלציה: העבר את קו המגמה  .13

 . _____________________________________________________________________________ 

 =g__________________________:   תאוצת הנפילהחשב מתוך קו המגמה את   .6

�:     אה יחסית לערך התיאורטיחשב את השגי  .7
𝑔𝑔ניסוי−𝑔𝑔תיאוריה

𝑔𝑔תיאוריה
� ∗ 100% = ______________________________ 
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 גופית -החוק השני של ניוטון במערכת דו
 

 

 מטרת הניסוי
 ע"פ  ומסתו  הפועל עליו  השקול כוח , הלחקור את הקשר שבין תאוצת הגוף 

�⃗�𝑎        החוק השני של ניוטון:  = ∑ �⃗�𝐹
𝑀𝑀

 גופית. - במערכת דו  

 כאשר מסת המערכת קבועה (התאוצה משתנה כפונקציה של הכוח השקול)  .1

 הכוחות קבוע (התאוצה משתנה כפונקציה של המסה הכוללת) כאשר שקול  .2

 
 ציוד נדרש

- 200PS2103 חיישן תנועה  PASPORT  +200PS3200   מתאםAirlink 

 או 
200PS3219   חיישן תנועהwireless 

- 200ME5712   מערכת דינמיקה של פסקו 

 , מעצור קצה נייד, גלגלת עם תפסנית. גר  250, זוג משקולות  : מסילה, עגלת דינמיקהחלקי מערכת הדינמיקה הנדרשים   

- 200SE8050    חוט לניסויים 

- 200ME8979   גר   100סט משקולות על וו תליה עד  או סט מתלים ומסות 

 גר  500סט משקולות על וו תליה עד   -

 
 רקע תיאורטי

 , הקשורות זו לזו בחוט:m-ו  Mגופית עם מסות -משוואות החוק השני של ניוטון במערכת דו 

I  T = 𝑀𝑀 ∙ 𝑎𝑎 

II m ∙ g − T = 𝑚𝑚 ∙ 𝑎𝑎 

𝑚𝑚𝑚𝑚 = (𝑀𝑀 + 𝑚𝑚) ∙ 𝑎𝑎 → 𝑎𝑎 =
𝑚𝑚𝑚𝑚

(𝑀𝑀 + 𝑚𝑚) 

                                                                �⃗�𝑎 =
�⃗�𝐹net

𝑀𝑀 + 𝑚𝑚
 

 
 הרכבת מערכת הניסוי
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, כשמעצור הקצה מותקן בסמוך אליה, למניעת התנגשות של העגלה בגלגלת. את  התקן את הגלגלת בקצה המסילה  -

 הגלגלת ולא אל העגלה. מעצור הקצה יש להתקין, כך שהמגנטים פונים אל 

 ). 0°-זווית בצד החיישן (לכוון ל -מקביל לעגלה באמצעות המדיש לוודא שמשדר החיישן (העיגול הזהוב)  -

 . (מסומן ב"עגלה") יש לכוון את המתג בראש החיישן לאלומה צרה PASPORTבחיישן   -

) מדידה בטווח קצר  "Hardware Setup"יש להגדיר במאפייני החיישן (גלגל שיניים כחול ב  WIRELESSבחיישן 

)short .( 

(בכדי למנוע אינטרקציה בין העגלה למגנטים  ם  סקוטשיבצד אליו מותקנים האת החוט לניסויים לעגלת הדינמיקה    קשור -

, כך שכשהעגלה  את החוט דרך החור בראש מעצור הקצה, וחבר למתלה המסות  לשחה . המותקנים במעצור הקצה)

   צמודה למעצור הקצה, תחתית מתלה המסות כמעט נוגעת ברצפה.

יש לכוון את מיקום וגובה הגלגלת, כך שהחוט יעבור במקביל   -

  2למסילה, ודרך מרכז החור במעצור הקצה (ראה תמונה 

 משמאל). 

 . למחשבחבר את חיישן התנועה   -

 

 

 מסת המערכת קבועהחלק א: 
, הנמדדת ע"י  aקבועה, ונחקור את הקשר שבין תאוצת המערכת    m+Mניסוי זה נשמור על המסה הכוללת  חלק זה של הב

 . mg - השקול  חיישן התנועה, לכוח המושך

 

 מהלך הניסוי
  -(בחר בקובץ המתאים לחיישנים שברשותך  "1 החוק השני של ניוטון "של הניסוי:  capstoneפתח את קובץ  .1

"PASPORT או " "wireless " .( 

 .  50Hz  -בקובץ זה קצב הדגימה של חיישן התנועה מוגדר ל 

מן, וטבלה להקלדה  יש גרף המציג את מהירות העגלה כפונקציה של הזמדידות")    -חלק א "   לשונית( בדף הניסוי הראשון  

פיע חישוב הכוח השקול המושך כמכפלת  ו(בעמודה האמצעית י  והתאוצה בכל הרצההמשקולת התלויה  ידנית של מסת  

 בפינה הימנית התחתונה יש תקציר הוראות ביצוע הניסוי.  .) g-מסת המשקולת התלויה ב

 . גר  500-כגר, כך שמסתה הכוללת תהיה  250העגלה במשקולת  את העמס  .2

 ____________=Mד את מסת העגלה עם המשקולת:   מדו .3

 גר).   10משקולות בנות  4-5את המשקולות המחורצות, שתעביר בהמשך הניסוי ממנה למתלה (וסף לעגלה ה .4

 גר.  40העמס את מתלה המשקולות, כך שמסתו הכוללת תהיה  .5

נוגע בגלגלת. יש לוודא שהמרחק בנקודה  את העגלה לנקודת התחלת התנועה, שבה וו המשקולות סמוך, אך לא  גרור   .6

 ס"מ.  15לה והחיישן עולה על ג זו בין הע

 על הגלגלת.  דה שהחוט מקביל למסילה, אינו במגע עם מעצור הקצה וכרוך וודא לפני תחילת המדי  .7

 , ושחרר את העגלה.          -לחץ על כפתור ההקלטה בתוכנה .8
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 .      חיצה על כשהעגלה פוגעת במעצור הקצה, עצור את המדידה בל .9

 . m  -רשום בטבלה את מסת המתלה עם המשקולות  .10

 . )Fהכוח שמפעילה מסה זו מחושב באופן אוטומטי ויופיע בעמודת הכוח ( .11

 מדידת תאוצת העגלה:   .12

בצורה אופטימלית, ואם יש צורך שנה את   v(t)בסרגל הכלים של הגרף להצגת גרף מדידת       לחץ על כפתור  -

 קנה המידה של הצירים ידנית ע"י העכבר כדי לראות בבירור את מדידת שינוי המהירות במהלך התנועה. 

   ודגשו בצהוב בסרגל הכלים של הגרף, והתאם את גודל תיבת התחום ומיקומה, כך שי         לחץ על כפתור -

 מהירות העגלה במהלך התנועה. הנקודות הרלוונטיות של מדידת 

לחץ על חץ הגלילה מימין לכפתור קווי   -

בחר מרשימת קווי המגמה  , ו         המגמה       

 ב"קו מגמה לינארי". 

הקלק על שטח הגרף, ותראה את משוואת   -

 קו המגמה עבור הנקודות המודגשות 

 . )3לצד גרף המהירות (ראה תמונה 

 רשום בטבלה את תאוצת העגלה בהתאם   -

 לפרמטרים של קו המגמה. 

 . צלם את הדף עם התוצאות וניתוחן בלחיצה על המצלמה   .13

 , וחזור על המדידה וניתוח התוצאות, המתוארים בסעיפים גר מהעגלה למתלה המסות  10משקולת בת  ברהע .14

 מדידות.  5סה"כ  .6-13 

 . ניתוח תוצאות") -חלק א " לשונית(  הניסוי השני עבור לדף  .15

הנתונים בדף הניסוי  ) שרשמת בטבלה  השקול   הכוח(  Fכפונקציה של    aבדף זה יש גרף ריק. הגדר את הצירים לקבלת   .16

 . הקודם 

 לחץ על כפתור         בסרגל הכלים של הגרף כדי לקבל קנה מידה אופטימלי של הצירים עבור הנקודות שרשמת.  .17

 _____________________________________.   מה תוכל לומר על הקשר בין התאוצה והכוח השקול המושך? .18

 מה המשמעות הפיזיקלית של שיפוע הגרף ע"פ החוק השני של ניוטון? _______________________________.  .19

 : מתאםהעבר את קו המגמה המתאים, רשום את משוואת הקו ומקדם ה .20

__________________________________________________________________ . ___________ 

 =M+m__________________________:   המסה הכוללת של המערכתחשב מתוך קו המגמה את  .21

�  ______________________=חשב את השגיאה יחסית לערך שמדדת ע"י המאזניים: .22
𝑀𝑀+𝑚𝑚ניסוי−𝑀𝑀+𝑚𝑚נמדד

𝑀𝑀+𝑚𝑚נמדד
� ∗ 100% 

 

 הכוח המושך קבוע: בחלק 
, נשנה את מסת העגלה, ונחקור את הקשר שבין תאוצת  קבוע  , mg - כוח המושך הבחלק זה של הניסוי זה נשמור על 

 . m+Mלמסת המערכת הכוללת  , , הנמדדת ע"י חיישן התנועהaהמערכת 
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 מהלך הניסוי
 מדידות")   - עבור לדף הניסוי השלישי בקובץ הניסוי (לשונית "חלק ב .1

, המסה  עגלהמן, וטבלה להקלדה ידנית של מסת ההמציג את מהירות העגלה כפונקציה של הזיש גרף זה בדף ניסוי 

בפינה הימנית   . ) (בעמודה השלישית יופיע חישוב הפכי המסה הכוללת של המערכת והתאוצה בכל הרצה  הכוללת 

 התחתונה יש תקציר הוראות ביצוע הניסוי. 

 גר.  500-תהיה כ גר, כך שמסתה הכוללת  250העגלה במשקולת  העמס את  .2

 ____________=Mמדוד את מסת העגלה עם המשקולת:    .3

 גר.  100העמס את מתלה המשקולות כך שמסתו הכוללת תהיה  .4

 ____________________=mמדוד את המסה המושכת:   .5

ה  גרור את העגלה לנקודת התחלת התנועה, שבה וו המשקולות סמוך, אך לא נוגע בגלגלת. יש לוודא שהמרחק בנקוד .6

 ס"מ.  15לה והחיישן עולה על ג זו בין הע

 על הגלגלת.  דה שהחוט מקביל למסילה, אינו במגע עם מעצור הקצה וכרוך וודא לפני תחילת המדי  .7

 , ושחרר את העגלה.          -לחץ על כפתור ההקלטה בתוכנה .8

 .      כשהעגלה פוגעת במעצור הקצה, עצור את המדידה בלחיצה על  .9

 . M+m, ואת מסת המערכת הכוללת  M  -עם המשקולת  עגלהרשום בטבלה את מסת ה .10

 . "M+m/1"ה מחושב באופן אוטומטי ויופיע בעמוד M+m/1הופכי המסה הכוללת  .11

 . "a2"בעמודה  בחלק הקודם, ורשום את הערך הנמדד בטבלה 12מדוד את תאוצת העגלה כפי שמוסבר בסעיף  .12

 . צלם את הדף עם התוצאות וניתוחן בלחיצה על המצלמה   .13

 מדידות.  5סה"כ  . 6-13גר נוספים, וחזור על המדידה וניתוח התוצאות, המתוארים בסעיפים  200עמס על העגלה ה .14

 ניתוח תוצאות").  -עבור לדף הניסוי הרביעי (לשונית "חלק ב  .15

 שרשמת בטבלה בחלק הקודם.   M+m/1כפונקציה של  2aבדף זה יש גרף ריק. הגדר את הצירים לקבלת  .16

 בסרגל הכלים של הגרף כדי לקבל קנה מידה אופטימלי של הצירים עבור הנקודות שרשמת.      לחץ על כפתור      .17

 ? _____________________________________. והפכי המסה הכוללתמה תוכל לומר על הקשר בין התאוצה   .18

 _______________________________. מה המשמעות הפיזיקלית של שיפוע הגרף ע"פ החוק השני של ניוטון?   .19

 : מתאםהעבר את קו המגמה המתאים, רשום את משוואת הקו ומקדם ה .20

 . ____________________________________________________________________________ 

  𝐹𝐹∑=__________________________:   הכוח השקול המושךחשב מתוך קו המגמה את  .21

�  ______________________=  :g-מכפלת המסה המושכת ב חשב את השגיאה יחסית לערך   .22
∑𝐹𝐹ניסוי−𝑚𝑚𝑚𝑚נמדד

𝑚𝑚𝑚𝑚נמדד
� ∗ 100% 
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 ניסוימטרת ה

 ע"פ  ומסתו, הפועל עליו  השקול כוח ה ,לחקור את הקשר שבין תאוצת הגוף 

�⃗�𝑎         החוק השני של ניוטון:  = ∑ �⃗�𝐹
𝑀𝑀

 

∑נמדוד את   �⃗�𝐹   .באופן ישיר ע"י חיישן כוח 

 
 תיאור הניסוי

 בניסוי זה נמדוד את תלות התאוצה של העגלה, הנמדדת ע"י חיישן התנועה, בכוח המתיחות המושך את העגלה,  

  .m  -שינוי המסה התלויה  ע"י קבועה. את כוח המתיחות נשנה    Mע"י חיישן הכוח, כאשר מסת העגלה  ישירות  הנמדד 
 

 ציוד נדרש
- 200PS2103 חיישן תנועה  PASPORT  +200PS3200   מתאםAirlink 

 או 
200PS3219   חיישן תנועהwireless 

- 200PS2104  כוח חיישןPASPORT +200PS3200  מתאםAirlink 

 או 
200PS3202  תאוצה -חיישן כוחwireless 

- 200ME5712   מערכת דינמיקה של פסקו 

 ת. : מסילה, עגלת דינמיקה, מעצור קצה נייד, גלגלת עם תפסניחלקי מערכת הדינמיקה הנדרשים   

- 200SE8050    חוט לניסויים 

- 200ME8979   גר   100סט משקולות על וו תליה עד  או סט מתלים ומסות 

 
 הרכבת מערכת הניסוי

הכלול   ,חבר את חיישן הכוח לעגלת הדינמיקה באמצעות הבורג הארוך  -

 .  סקוטשים העגלה, שבו מותקנים ה  קצהל   ,עם חיישן הכוח 

 את הבורג מכניסים לחור בחיישן המסומן  אופן חיבור החיישן:  

 . )1(ראה תמונה  הברגה בגב העגלה חור ה, ומבריגים ל"cart"  -ב

 , כשמעצור הקצה מותקן בסמוך אליה, למניעת התנגשות של העגלה בגלגלת. התקן את הגלגלת בקצה המסילה  -

 פונים אל העגלה. שפני החיישן , כלקצה המסילה השני   חבר את חיישן התנועה -

 ). 0°-זווית בצד החיישן (לכוון ל -מקביל לעגלה באמצעות המדיש לוודא שמשדר החיישן (העיגול הזהוב)  -

 . (מסומן ב"עגלה") יש לכוון את המתג בראש החיישן לאלומה צרה PASPORTבחיישן   -

) מדידה בטווח  "Hardware Setup"ישן (גלגל שיניים כחול ביש להגדיר במאפייני החי  WIRELESSבחיישן תנועה  -

 ). shortקצר (
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חבר את וו חיישן הכוח למתלה המשקולות באמצעות חוט לניסויים, כך שכשהעגלה צמודה למעצור הקצה, תחתית   -

 מתלה המסות כמעט נוגעת ברצפה. 

 .  חבר את החיישנים למחשב  -

יש לוודא שחוט חיישן הכוח משוחרר לאורך  לחיישן הכוח מומלץ חיבור אלחוטי! במידה ומתחברים חוטית, : הערה

 התנועה, כך שלא יתווסף למערכת כוח חיצוני. 

 

 

 

 

 

 
 מהלך הניסוי

 =M __ מדוד את מסת העגלה+ חיישן הכוח: _________ .1

  -(בחר בקובץ המתאים לחיישנים שברשותך  "2 ניוטון החוק השני של "של הניסוי:  capstoneפתח את קובץ  .2

"PASPORT או " "wireless "( .   

 .  20Hz-, וקצב הדגימה של חיישן הכוח מוגדר ל 50Hz  -בקובץ זה קצב הדגימה של חיישן התנועה מוגדר ל 

זמן,  יש גרף המציג את מהירות העגלה וכוח המתיחות כפונקציה של ה"מדידות")  לשונית ( בדף הניסוי הראשון 

בפינה הימנית התחתונה יש תקציר הוראות ביצוע   וטבלה להקלדה ידנית של מדידות הכוח והתאוצה בכל הרצה.

 הניסוי. 

 גר.  40את מתלה המשקולות, כך שמסתו הכוללת תהיה  העמס  .3

את העגלה לנקודת התחלת התנועה, שבה וו המשקולות סמוך, אך לא נוגע בגלגלת. יש לוודא שהמרחק  גרור  .4

 ס"מ.   15לה והחיישן עולה על ג דה זו בין העבנקו

 וודא לפני תחילת המדידה שהחוט מקביל למסילה, ומונח על הגלגלת.  .5

 -הקשור לחיישן הרפה את מתיחות החוט : לפני תחילת כל מדידה יש לאפס את חיישן הכוח  .6

 ). zeroגבי החיישן (-לחץ מספר שניות על כפתור האיפוס שעל PASPORTבחיישן כוח  

   . עבור מדידת הכוח            -התוכנה על כפתור האיפוס בלוח הבקרה של לחץ   wirelessתאוצה -בחיישן כוח

 , ושחרר את העגלה.          -לחץ על כפתור ההקלטה בתוכנה .7

 .      כשהעגלה פוגעת במעצור הקצה, עצור את המדידה בלחיצה על  .8

 מדידת תאוצת העגלה:   .9

 . עליון של הגרף (החלק עם גרף המהירות)הקלק עם עכבר שמאלי על חלקו ה -

בצורה אופטימלית, ואם יש צורך שנה את   v(t)בסרגל הכלים של הגרף להצגת גרף מדידת       לחץ על כפתור  -

 קנה המידה של הצירים ידנית ע"י העכבר כדי לראות בבירור את מדידת שינוי המהירות במהלך התנועה. 

  ודגשו בצהוב בסרגל הכלים של הגרף, והתאם את גודל תיבת התחום ומיקומה, כך שי           לחץ על כפתור  -

 ת העגלה במהלך התנועה. הנקודות הרלוונטיות של מדידת מהירו 

 בחר מרשימת קווי המגמה ב"קו מגמה לינארי". לחץ על חץ הגלילה מימין לכפתור קווי המגמה            , ו  -
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לצד גרף המהירות (ראה   הגרף, ותראה את משוואת קו המגמה עבור הנקודות המודגשות  תצוגת הקלק על  -

 . )3תמונה 

 ם של קו המגמה. רשום בטבלה את תאוצת העגלה בהתאם לפרמטרי -

 

 

 

 

 

 

 

 

 המושך את העגלה:   מדידת כוח מתיחות החוט  .10

 הקלק עם עכבר שמאלי על חלקו התחתון של הגרף (החלק עם גרף הכוח).  -

בסרגל הכלים של הגרף, והתאם את גודל תיבת התחום ומיקומה, כך שיודגשו בצהוב   לחץ על כפתור        -

 . של מדידת הכוח בפרק הזמן המקביל לנקודות שסימנת בגרף המהירות הנקודות 

לחץ על כפתור הסטטיסטיקה        בסרגל הכלים של הגרף, והערך הממוצע של הנקודות המודגשות יופיע   -

 ).  4אה תמונה ויסומן על גרף המדידה (ר 

 רשום בטבלה את כוח המתיחות הממוצע הנמדד.  -

 

 

 

  

 

 

 

 

 . צלם את הדף עם התוצאות וניתוחן בלחיצה על המצלמה   .11

   .4-11גר נוספים, וחזור על המדידה וניתוח התוצאות, המתוארים בסעיפים   10העמס על מתלה המסות  .12

 מדידות.  5סה"כ 

 . "ניתוח תוצאות") לשונית(  הניסוי הבאעבור לדף  .13

 שרשמת בטבלה בחלק הקודם.   Fכפונקציה של  aבדף זה יש גרף ריק. הגדר את הצירים לקבלת  .14

 לחץ על כפתור         בסרגל הכלים של הגרף כדי לקבל קנה מידה אופטימלי של הצירים עבור הנקודות שרשמת.  .15

 : אםמתהעבר את קו המגמה המתאים, רשום את משוואת הקו ומקדם ה .16

 . _____________________________________________________________________________ 

 =M__________________________:   חשב מתוך קו המגמה את מסת העגלּה+ חיישן הכוח  .17

�חשב את השגיאה יחסית לערך שמדדת ע"י המאזניים:      .18
𝑀𝑀ניסוי−𝑀𝑀נמדד

𝑀𝑀נמדד
� ∗ 100% = __________________________ 
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 מטרת הניסוי

מתקף הפועל על גוף במהלך  חקור את הקשר שבין בניסוי זה נ

 . התנגשות לבין שינוי התנע 

   . בהתנגשות  האנרגיה את שימור כן, נבדוק -כמו

 

 הניסויתיאור רקע תיאורטי ו
 לפי ניוטון אינטגרל הכוח כנגד הזמן (מתקף) שווה לשינוי בתנע הגוף. כאשר מסת הגוף קבועה נקבל: 

��⃗�𝐹 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑚𝑚 ∙ ∆�⃗�𝑣 

בניסוי זה עגלת הדינמיקה תתנגש התנגשות אלסטית בקפיץ המחובר לחיישן כוח. באמצעות חיישן  

נגשות הקצרה, ובעזרת כלי  הכוח נוכל לדגום בקצב גבוה את הכוח כפונקציה של הזמן במהלך ההת

הניתוח של התוכנה לחשב את השטח תחת הגרף, שהוא אינטגרל הכוח= מתקף. באמצעות חיישן  

 חשב את השינוי בתנע. נהתנועה נמדוד את מהירת העגלה רגע לפני ורגע אחרי ההתנגשות, ו

 

 ציוד נדרש
- 200PS2103 חיישן תנועה  PASPORT  +200PS3200   מתאםAirlink 

 או 
200PS3219   חיישן תנועהwireless 

- 200PS2104  כוח חיישןPASPORT +200PS3200  מתאםAirlink 

 או 
200PS3202  תאוצה -חיישן כוחwireless 

- 200ME5712   מערכת דינמיקה של פסקו 

 . תפסנית מוט , + משקולת: מסילה, עגלת דינמיקהחלקי מערכת הדינמיקה הנדרשים   

- 200ME6622    פגושי קפיץ.כוח חיישן ההתנגשויות למתאם + 

 דהגק מעב   או  כן מעבדה+ מוט -

 

 הרכבת מערכת הניסוי
החיישן  חיישן הכוח לקצה מסילה, כך שעם חבר את המתאם  -

 משמאל.  1ראה תמונה  עגלה. לכיוון היפנה 

הנגדי באמצעות כן המעבדה+  המסילה צד את  הגבה -

 ) או גק מעבדה. 2מוט (ראה תמונה  תפסנית

 .  מוגבהאת חיישן התנועה לקצה המסילה החבר   -

 ). 0°-זווית בצד החיישן (לכוון ל -מקביל לעגלה באמצעות המדיש לוודא שמשדר החיישן (העיגול הזהוב)  -

 . (מסומן ב"עגלה") יש לכוון את המתג בראש החיישן לאלומה צרה PASPORTבחיישן   -

 1תמונה 
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) מדידה בטווח  "Hardware Setup"יש להגדיר במאפייני החיישן (גלגל שיניים כחול ב WIRELESSבחיישן תנועה 

 ). shortקצר (

תיאור   -2ראה תמונה  .במקום הוו הקפיץ הרך, הכלול באביזר ההתנגשויות של חיישן הכוח, לחיישן הכוח חבר את  -

 מערכת הניסוי. 

 מחברים את החיישנים למחשב.  -

 

 
 
 
 

 מהלך הניסוי
  , בשורת ת הנתונים בעמוד הבא . רשום ערך זה בטבל=M __: _________מדוד את מסת העגלה ללא משקולות  .1

 . "עגלה ללא משקולת"

" או  PASPORT" -(בחר בקובץ המתאים לחיישנים שברשותך  "מתקף ותנע" של הניסוי:  capstoneפתח את קובץ  .2

"wireless " .(   

 .  500Hz-, וקצב הדגימה של חיישן הכוח מוגדר ל 100Hz  -בקובץ זה קצב הדגימה של חיישן התנועה מוגדר ל 

 . כפונקציה של הזמןהכוח בדף הניסוי יש גרף המציג את מהירות העגלה ו

לשחרור העגלה  זו נקודה קבועה הקפד על קבע את נקודת ההתחלה, כך שהעגלה תגיע במהירות מתאימה לקפיץ, ו .3

 אחת מהמדידות.   בכל

 מדידה יש לאפס את חיישן הכוח:  לפני תחילת כל  .4

 ). zeroגבי החיישן (-לחץ מספר שניות על כפתור האיפוס שעל PASPORTבחיישן כוח  

    . עבור מדידת הכוח            -על כפתור האיפוס בלוח הבקרה של התוכנהלחץ   wirelessתאוצה -בחיישן כוח

 .  גרור את העגלה לנקודת התחלת התנועה .5

 . ")0(ממהירות " , ושחרר את העגלה          -לחץ על כפתור ההקלטה בתוכנה .6

 .         עצור את המדידה בלחיצה על לאחר ההתנגשות עם הקפיץ,  .7

 :  חרי ההתנגשות מהירות העגלה לפני ואמדידת  .8

 . עכבר על חלקו העליון של הגרף (החלק עם גרף המהירות)ה הקלק עם  -

 . בצורה אופטימלית  v(t)בסרגל הכלים של הגרף להצגת גרף מדידת       לחץ על כפתור   -

  ודגשו בצהובבסרגל הכלים של הגרף, והתאם את גודל תיבת התחום ומיקומה, כך שי         לחץ על כפתור -

 . )3מהירות מסמוך להתנגשות ועד לאחריה (ראה תמונה  ההנקודות הרלוונטיות של מדידת 

 

 

 

 

 

 

 2תמונה 

 3 תמונה
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 לחץ שנית על כפתור        להתמקדות הגרף סביב הקטע שסימנת.  -

גרור את סמן הכלי שמופיע על הגרף לנקודת   , ובאמצעות העכבר"קורא הקואורדינטות"         כפתור לחץ על  -

 . ת הנתונים). רשום את המהירות בטבלגרף ימני  -4מדידת המהירות רגע לפני ההתנגשות (ראה תמונה 

גרף  -4גרור את סמן "קורא הקואורדינטות" לנקודת מדידת המהירות רגע אחרי ההתנגשות (ראה תמונה מס  -

 . ). רשום את המהירות בטבלהשמאלי

 

 

 

 

 

 : טבלה השלם את הנתונים בחשב מנתוני הטבלה את התנע לפני ההתנגשות, לאחריו ואת ההפרש, ו -

 

 

 :  המתקף שמפעיל קפיץ חיישן הכוח מדידת  .9

 עכבר על חלקו התחתון של הגרף (החלק עם גרף הכוח). ה הקלק עם  -

בסרגל הכלים של הגרף, והתאם את גודל תיבת התחום ומיקומה, כך שיודגשו בצהוב   לחץ על כפתור        -

 ). 5(ראה תמונה   בלבדבמהלך ההתנגשות  של מדידת הכוח הנקודות 

 

 

 

 

 

 

 

 

בסרגל הכלים של הגרף,           -לחץ על כפתור חישוב השטח תחת הגרף -ישוב השטח תחת גרף הכוחחל -

 .  על גרף המדידה   ויסומן ,יופיע   השטח הכלוא תחת נקודות הגרף שסימנתו

 . טבלה את המתקף בהתנגשותרשום ב -

 . צלם את הדף עם התוצאות וניתוחן בלחיצה על המצלמה   .10

 ודמת.  במדידה הבאה נעמיס על העגלה משקולת שתכפיל את מסתה, ונשחרר מאותה נקודה כמו במדידה הק .11

מסת  
העגלה 

(kg) 

מהירות לפני 
ההתנגשות 

(m/s) 

מהירות אחרי 
ההתנגשות 

(m/s) 

תנע לפני 
ההתנגשות 
(kg*m/s) 

תנע אחרי 
ההתנגשות 
(kg*m/s) 

שינוי בתנע  
(kg*m/s) 

מתקף 
)N*s( 

        עגלה ללא משקולת
        עגלה עם משקולת

 עם משקולת עגלה
תנגשת בקפיץ מ

 הקשה
       

 טבלת נתונים

 4תמונה 

 5תמונה 
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 ך: ית ושער ונמק את השער

 מהירות העגלה רגע לפני ההתנגשות תגדל/תקטן/לא תשתנה_________________________________ : 

 ה: _____________________השינוי בתנע העגלה כתוצאה מההתנגשות יהיה גדול יותר/קטן יותר/לא ישתנ 

 .__________________________________________________________________________ 

 המתקף שמפעיל קפיץ החיישן על העגלה בהתנגשות יגדל/יקטן/לא ישתנה ._______________________ : 

 .   =M____________: העמס על העגלה משקולת מלבנית, ומדוד את מסת העגלה עם המשקולת  .12

 , בשורת "עגלה עם משקולת". ת הנתוניםבלרשום ערך זה בט .13

 . 4-10ניתוח התוצאות, המתוארים בסעיפים חזור על המדידה ו .14

 . חליף את הקפיץ המחובר לחיישן בקפיץ קשיח יותר במדידה הבאה נשאיר את המשקולת על העגלה, ונ .15

 שער ונמק את השערותיך (השוואה עם המדידה הקודמת שבה יש לעגלה את אותה מסה): 

 העגלה רגע לפני ההתנגשות תגדל/תקטן/לא תשתנה מהירות .________________________________ : 

  השינוי בתנע העגלה כתוצאה מההתנגשות יהיה גדול יותר/קטן יותר/לא ישתנה_____________________ : 

 .__________________________________________________________________________ 

 יל קפיץ החיישן על העגלה בהתנגשות יגדל/יקטן/לא ישתנההמתקף שמפע ._______________________ : 

 יותר".  מתנגשת בקפיץ קשיח רשום את ערך המסה בטבלה בשורת "עגלה עם משקולת   .16

 . 4-10חזור על המדידה וניתוח התוצאות, המתוארים בסעיפים  .17

 

 עיבוד התוצאות ומסקנות

נגרמות התנודות במדידה לאחר ההתנגשות, ומדוע לא חישבת את המתקף עבור פרק  הבט על גרף הכוח. ממה  .1

 ______________________________________________________________ הזמן של תנודות אלו? 

 ._____________________________________________________________________________ 

צורת הגרף, הערך המקסימלי   -בשלושת המדידות ועמוד על הדומה והשונה מבחינת השווה בין הגרפים של הכוח  .2

 __________________________________________ המתקף. נמק.גודל של הכוח, משך זמן ההתנגשות ו

 .____________________________________________________________________________ 

 של כרית האוויר ברכב בזמן התאונה, והשפעת האלסטיות שלה. הסבר את חשיבותה   כמסקנה מהמדידות שלך,  .3

 ._____________________________________________________________________________ 

 ________________  נמק והשווה בין הקפיץ הרך והקשה.ההתנגשות עם הקפיץ אלסטית לחלוטין או לא?  האם .4

_____________________________________________________________________________ 

 ._____________________________________________________________________________ 

הסבר כיצד המהירות בגודלה אינה משתנה כמעט לפני ואחרי   -במידה ואכן ההתנגשות אלסטית לחלוטין .5

 _____________________________________________________ ע קיים?ההתנגשות ואילו שינוי בתנ

6.  ._____________________________________________________________________________ 

 המדידות האם מתקיים השוויון בין המתקף הפועל העגלה לשינוי בתנע.  3בדוק עבור  .7

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ._____________________________________________________________________________ 
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 מטרת הניסוי

עגלות דינמיקה, הנעות לאורך קו ישר על   2התנע הקווי של שימור לחקור את 

 מסילת דינמיקה, ומתנגשות זו בזו. 

 סוגי התנגשויות:  2 נבדוק האם מתקיים חוק שימור התנע עבור

 אלסטית לחלוטין (באמצעות הפגושים המגנטיים של העגלות)  )1

 פלסטית (באמצעות הסקוטשים המדביקים את העגלות זו לזו)  )2

 כמו כן, נבדוק האם האנרגיה הקינטית נשמרת עבור כל אחד מסוגי ההתנגשויות. 

 
 תיאור הניסוירקע תיאורטי ו

𝑝𝑝                             אשר מוגדר כך:   𝑝𝑝התנע הקווי הוא וקטור   = 𝑚𝑚 ∙ �⃗�𝑣 

 𝑑𝑑�⃗�𝑝לפי החוק השני של ניוטון:                                                     
𝑑𝑑𝑑𝑑

= �⃗�𝐹 

 . 𝑚𝑚1על   �⃗�𝐹−מפעילה כוח   𝑚𝑚2, אז  𝑚𝑚2על   �⃗�𝐹מפעילה כוח    𝑚𝑚1לפי החוק השלישי, אם מסה  

לכן גם  ו כוחות הפנימיים במערכת סגורה, כתוצאה מהחוק השלישי, נקבל שהכוח השקול שווה לאפס, אם נסכם את ה

𝑑𝑑𝑑𝑑/(𝑑𝑑𝑝𝑝)                                                 השינוי בתנע שווה לאפס: = �⃗�𝐹 = 0 

 התנע הקווי של המערכת נשמר קבוע.  ,שווה לאפס במערכת שבה כל הכוחות פנימיים ושקול הכוחות החיצוני כלומר, 

 , מתנגשות זו בזו, וממשיכות לנוע.  על המסילה בקו ישר   נעות, העגלות דינמיקה  2בניסוי זה נבצע התנגשות בין  

 . 𝑣𝑣1𝑓𝑓ה אחרי ההתנגשות  מהירותו 𝑣𝑣1𝑖𝑖מהירותה לפני ההתנגשות    ,𝑚𝑚1מסת העגלה הראשונה היא  

 . 𝑣𝑣2𝑓𝑓מהירותה אחרי ההתנגשות  ו 𝑣𝑣2𝑖𝑖מהירותה לפני ההתנגשות  , 𝑚𝑚2היא   שניהמסת העגלה ה 

אם נזניח את החיכוך עם המסילה, נוכל להתייחס אל המערכת כמערכת סגורה, שכל הכוחות הפועלים בכיוון התנועה הם  

𝑚𝑚1𝑣𝑣1𝑖𝑖התנגשות שווה:     לפני ואחרי ההשקול של המערכת  פנימיים, ולכן התנע  + 𝑚𝑚2𝑣𝑣2𝑖𝑖 = 𝑚𝑚1𝑣𝑣1𝑓𝑓 + 𝑚𝑚2𝑣𝑣2𝑓𝑓 

נמדוד את מהירויות העגלה לפני ואחרי ההתנגשות באמצעות חיישני תנועת גלגלי העגלות החכמות או במקרה של עגלות  

 . חשב את התנע והאנרגיה הקינטית של המערכת לפני ואחרי ההתנגשות, ונבאמצעות חיישני תנועה  -רגילות 

   

 ציוד נדרש
- 200ME1240  עגלה חכמה אדומה 

  200ME1241עגלה חכמה כחולה         

 או 

- 200PS3219  חיישן תנועהwireless )x2 (   

 או 

- 200PS2103 חיישן תנועה  PASPORT  )x2(  +

200PS3200  מתאםAirlink  )x2 (   

 דינמיקה של פסקו   מסילת  -

 זוג עגלות דינמיקה (במערכת ניסוי ללא עגלות חכמות)  -

 משקולות לעגלת דינמיקה  -

 (במדידה ע"י עגלות חכמות) זוג מעצורי קצה  -
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 הרכבת מערכת הניסוי
 באמצעות הרגליים המתכווננות.  ת הדינמיקה פלס את מסיל -

 1תמונה  -מדידה באמצעות חיישני תנועה

 . ות פונים אל העגל נים שפני החיישכ, חיישני התנועה בשתי קצות המסילה 2את   התקן -

זווית בצד החיישן  -מקביל לעגלה באמצעות המדיש לוודא שמשדר החיישן (העיגול הזהוב) לכל אחד מהחיישנים,  -

 ). 0°-(לכוון ל 

 . (מסומן ב"עגלה") יש לכוון את המתג בראש החיישן לאלומה צרה PASPORTבחיישן   -

) מדידה בטווח קצר  "Hardware Setup"יש להגדיר במאפייני החיישן (גלגל שיניים כחול ב  WIRELESSישני בחי -

)short .( 

 2תמונה   -עגלות חכמותמדידה באמצעות 

 . ניידים בשתי קצות המסילה למניעת נפילת העגלותיש להתקין מעצורי קצה  -

 

 

 

 
 מהלך הניסוי

"עגלות   -(בחר בקובץ המתאים לחיישנים שברשותך  " חוק שימור התנע הקווי"של הניסוי:  capstoneפתח את קובץ  .1

 ). " wireless"" או  PASPORTחכמות", " 

 .  50Hz  -התנועה מוגדר ל  ני בקובץ זה קצב הדגימה של חייש

את כיוון הציר בהגדרת המדידות עבור אחד מחיישני   הפכנו, זהההחיישנים יהיה  2כדי שכיוון צירי המדידה של 

 . עגלות חכמות/התנועה

 מהירות משותף לשתי העגלות. בדף הניסוי יש גרף 

 תקציר הוראות ביצוע הניסוי.  מופיעבפינה הימנית התחתונה 

מנת  -יש לבצע מדידה מקדימה, שבה תניע רק את אחת העגלות (אדומה או כחולה) על -במדידה עם חיישני התנועה .2

 . Bאו   A  -עגלה כחולה   Bאו  A -עגלה אדומה : סמן לך מודד איזו עגלה.  A/Bלזהות איזה חיישן 

 זו בלחיצה על                    בלוח הבקרה. מקדימה מחק תוצאות מדידה 

 : בהמשך המדריך ם העגלות, ורשום אותן בטבלת הנתוני 2ד את מסת מדו .3

  𝑚𝑚1  מסת העגלה האדומה ו-  𝑚𝑚2  .מסת עגלה כחולה 

 ס"מ זו מזו, כאשר הפגושים המגנטיים שלהם פונים זה לעבר זה.   30-מקם את העגלות במרחק של כ .4

 . לעבר השניה   שינועו אחתלשתי העגלות, כך   תן דחיפה, ו          -לחץ על כפתור ההקלטה בתוכנה .5

 מומלץ שכל עגלה תקבל מהירות התחלתית בדחיפה של תלמיד אחר, כדי שיהיה הבדל בכוח ובמהירות.  הערה:

 .     ר את המדידה בלחיצה על ו, עצ לאחר ההתנגשות .6

 :  מהירות העגלות לפני ואחרי ההתנגשותמדידת  .7

בצורה אופטימלית, ואם יש צורך שנה את   v(t)בסרגל הכלים של הגרף להצגת גרף מדידת       לחץ על כפתור  -

 קנה המידה של הצירים ידנית ע"י העכבר כדי לראות בבירור את מדידת שינוי המהירות במהלך התנועה. 

 מערכת ניסוי עם עגלות חכמות -2 תמונה מערכת ניסוי עם עגלות דינמיקה וחיישני תנועה -1 התמונ
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  . ) 3(ראה תמונה   "Add Multi Coordinates Tool", ובחר באופציה בסרגל הכלים של הגרף           לחץ על כפתור -

 העגלות בטבלת הנתונים.   2הזז את מיקום הכלי עד לנקודה רגע לפני ההתנגשות, ורשום את ערכי המהירויות של  

הזז את  .  "Add Multi Coordinates Tool"בסרגל הכלים של הגרף, ובחר באופציה ר        על כפתו  שניתלחץ  -

בהמשך    העגלות בטבלת הנתונים  2קודה רגע לאחר ההתנגשות, ורשום את ערכי המהירויות של  מיקום הכלי עד לנ

 . ך המדרי

 צלם את הדף עם התוצאות וניתוחן בלחיצה על המצלמה          .  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ? מה הגורם לכך? במקרה זה ה תוכל לומר על מהירויות העגלות לפני ואחרי ההתנגשות ביחס אחת לשניה מ .9

______________________________________________________________________________ 

 ._____________________________________________________________________________ 

 ק את השערתך. בדו , שנמצאת במנוחה?שער בהתאם מה יקרה אם עגלה בתנועה תתנגש עם העגלה השניה .10

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  . 

 . 3-8, וחזור על המדידה וניתוח התוצאות, המתוארים בסעיפים מספר משקולות על אחת העגלותעמס ה .11

 , וחזור על הניסוי. להתנגשות פלסטית   הפוך את העגלות, כך שהסקוטשים שלהם יפנו זה כפי זה  .12
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 טבלת הנתונים:  .13

 
𝑚𝑚1 

)kg ( 

𝑚𝑚2 

)kg ( 

𝑣𝑣1𝑖𝑖 

)m/s ( 

𝑣𝑣2𝑖𝑖 

)m/s ( 

𝑣𝑣1𝑓𝑓 

)m/s ( 

𝑣𝑣2𝑓𝑓 

)m/s ( 

𝑝𝑝לפני 

)kg∙m/s ( 

𝑝𝑝אחרי 

)kg∙m/s ( 

𝐸𝐸𝑘𝑘  לפני

)J ( 

𝐸𝐸𝑘𝑘  אחרי

)J ( 

           1  אלסטית

           2  אלסטית

           פלסטית 

 

 

 ניתוח התוצאות 
 

 התייחס לכל אחד משולשת המקרים.  מה תוכל לומר על שימור התנע בשלושת המקרים? מתקיים? .14

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 התייחס לכל אחד משולשת המקרים. מה תוכל לומר על שימור האנרגיה הקינטית בשלושת המקרים? מתקיים?  .15

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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 נכון   נכוןלא 

 

 ת הניסויומטר
 נחקור את הקשר בין הכוח הפועל על הקפיץ והתארכותו (חוק הוק) , ונחשב את קבוע הקפיץ מלינאריות הקשר.  .1

 ממדידת זמן מחזור התנודות. פיץ את אופי התנועה של מסה המתנדנדת על קפיץ, ונחשב את קבוע הקנחקור  .2

 נחקור את גלגולי האנרגיה במהלך התנועה, ונבדוק האם האנרגיה נשמרת.  .3

   

 ציוד נדרש

- 200PS2103 חיישן תנועה  PASPORT + 

 200PS3200  מתאםAirlink            

 או 

200PS3219   חיישן תנועהwireless 

 הכן אינו יציב) (מלחצי שולחן אם  מוט ארוך  כן מעבדה+ -

 מתלה וו לקפיצים עם תפסנית מוט    210002700 -

 20-30N/mקפיץ   -

- 200SE7256 מגן לחיישן תנועה 

 (חשוב שתחתית המסה התלויה תהיה ישרה ללא בליטות)  גר   500סט משקולות על וו תליה עד   030003189 -
 

 הרכבת מערכת הניסוי
 חבר את מתלה הוו למוט הארוך, ותלה עליו את הקפיץ.  -

אם   , כך שלולאות הקפיץ יפתחו, והקפיץ יהיה רפוי.את מתלה המשקולות תלה על הקפיץ  -

ותר עד למצב שלולאות הקפיץ יפתחו, והקפיץ  יש צורך, הוסף משקולת מחורצת אחת או י 

 חופשי לנוע בשני הכיוונים. 

נמצא עדיין מתחת למסה התלויה), כוון את גובה מתלה הוו,   אינו במצב זה (וכאשר החיישן  -

   .שן חייהס"מ מעל למישור עליו יונח  50-כך שתחתית המסה התלויה תהיה במרחק של כ

 הנקודות הבאות:  3מקם את חיישן התנועה מתחת למסה התלויה. הקפד על  -

 (מסומן ב"עגלה")  אלומה צרההמתג בראש החיישן במצב  : PASPORTלחיישן  )1

יש להגדיר במאפייני החיישן (גלגל שיניים כחול   WIRELESSלחיישן 

 ). short) מדידה בטווח קצר ("Hardware Setup"ב

זווית בצד  -מד . כוון את פני החיישן באמצעות המקבילים לתחתית המסהפני החיישן  )2

 ). 90°-החיישן (יש לכוון ל 

 החיישן על השולחן/רצפה נמצא בדיוק מתחת למסה.   )3

הבט מנקודה מעל למתלה הוו, מהנקודה שבה מרכז חתך הקפיץ   טיפ:

הזז את   - מתלכד עם מרכז המסה התלויה, וכשאתה מביט מנקודה זו

חיישן התנועה עד שהמשדר העגול הזהוב מתלכד עם מרכז המסה 

 אותו (ראה תמונות להמחשה משמאל).   התלויה, ולא ניתן לראות

   למשקולות. במצב זה החיישן ממוקם במדויק מתחת 

 חבר את חיישן התנועה למחשב.  -

 1תמונה 
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 מדידת קבוע הקפיץ ע"י חוק הוק חלק א:

 

 רקע תיאורטי ותיאור הניסוי
  - בקצה הקפיץ, אורכו מתארך ב m. כאשר תולים מסה L הוא במצב רפיוןקפיץ אורך 

ΔL  ח  פעיל על המסה כומהקפיץ במצב שיווי משקל זה, . משמאל)  2(ראה תמונה

k⋅ΔL כאשר , כלפי מעלהk  וכוח זה שווה לכוח המשיכה שפועל על  הוא קבוע הקפיץ ,

 . m⋅g  -המסה כלפי מטה

 כוחות זה נובע הקשר:  משוויון 

𝑚𝑚 ∙ 𝑔𝑔 = k⋅ΔL   

נשתמש  , וmgנתלה מסות שונות על הקפיץ, שמפעילות עליו כוח  בחלק זה של הניסוי  

נחשב את קבוע הקפיץ  . לות בכוח זהכת ) ΔL(ו בחיישן התנועה למדידת התארכות

 . מגרף הכוח כנגד התארכות הקפיץ ע"פ חוק הוק
 

 מהלך הניסוי
. את הכוח הפועל על הקפיץ  כתוצאה מהכוח הפועל עליו  בחלק זה נשתמש בחיישן התנועה למדידת התארכות הקפיץ .1

 . נחשב מהמסה התלויה

(בחר בקובץ המתאים לחיישנים   פשוטה של מסה על קפיץ""תנועה הרמונית של הניסוי:  capstoneפתח את קובץ  .2

 ). "wireless" " או PASPORT"  -שברשותך 

 keep(  ואופן המדידה הוא "ידני"   1Hz- הדגימה של חיישן התנועה מוגדר לקצב  בדף הניסוי הראשון (לשונית "חלק א")   

mode ( .  כוח  בלה להקלדת נתונים ידנית של היש תצוגה דיגיטלית של המרחק הנמדד ע"י חיישן התנועה, וטבדף זה

 . מרחק הנמדד ע"י חיישן התנועהוהשמפעילה המסה על הקפיץ 

 תקציר הוראות ביצוע הניסוי.  מופיעבפינה הימנית התחתונה 

את לולאות הקפיץ, והוא במצב רפיון. ניקח את המסה הזו    בתחילת הניסוי תלויה על הקפיץ מסה התחלתית שפותחת  .3

 בתא הראשון של עמודת הכוח בטבלה. " 0הערך "ד את יקל נו  הייחוס,כמסת 

כעת   .בלוח הבקרה בחלק התחתון של המסך        כדי לאפס את קריאת חיישן המרחק במצב זה, לחץ על כפתור  .4

 . בהמשך  נוספות ה החיישן ימדוד את התארכות הקפיץ כתוצאה מתליית המשקולות 

 .  0m. התצוגה הדיגיטלית אמורה להציג קריאה של              -תצוגה מקדימהלחץ על כפתור   .5

  וקריאה זו תופיע בתא הראשון של עמודת המרחק. לחץ על                  .6

 . זו  שקולת הכוח שמפעילה מוסף משקולת, ורשום בטבלה את תוספת ה .7

 התנועה. את מדידת ההתארכות ע"י חיישן המתן להתייצבות קריאת המיקום, ורשום  

 מדידות בטבלת הנתונים).   6משקולות נוספות (סה"כ  4דידה הנ"ל עבור  בצע את המ  .8

 .           עצור את המדידה בלחיצה על  .9

 כך שיציג את נתוני הכוח כפונקציה של ההתארכות.  ,בחר בגרף את הצירים  .10

אם יש צורך שנה את קנה המידה  בצורה אופטימלית, ו הנתונים ל הכלים של הגרף להצגת בסרג   לחץ על כפתור      .11

 . כל נקודות המדידה של הצירים ידנית ע"י העכבר כדי לראות בבירור את 

 בחר מרשימת קווי המגמה ב"קו מגמה לינארי". לחץ על חץ הגלילה מימין לכפתור קווי המגמה            , ו  .12

 . צלם את הדף עם התוצאות וניתוחן בלחיצה על המצלמה   .13

 2תמונה 
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 : מתאםרשום את משוואת הקו ומקדם ה .14

 . _____________________________________________________________________________ 

 =k__________________________:   קבוע הקפיץחשב מתוך קו המגמה את   .15

�  __________________=100%*מנתוני היצרן:    חשב את השגיאה יחסית לערך הידוע  .16
𝑘𝑘ניסוי−𝑘𝑘יצרן

𝑘𝑘יצרן
� 

 
 חלק ב: מדידת קבוע הקפיץ מהתנועה ההרמונית

 

 רקע תיאורטי ותיאור הניסוי
תנועה הרמונית פשוטה היא תנועה מחזורית בה גוף נע בהשפעת כוח שקול מחזיר, שגודלו נמצא ביחס ישר למרחק  

 המשקל של התנועה. הגוף מנקודת שווי 

F* הניסוח המתמטי של הגדרה זו הוא:  k x= −∑
  

 אינו בהכרח קבוע הקפיץ. זהו קבוע כוח כללי הקיים בכל תנועה הרמונית.   kהקבוע 

 במקרה של קפיץ, הקבוע שווה לקבוע הקפיץ. 

 במקרה של מסה הקשורה בקצהו של קפיץ 

k*x -) = 2x/dt2F =ma= m(d 

 הזו נתון על ידי:  אהמשוו פתרון ה

x = A* cos (ωt + ϕ) 

 מקיים:  ω הפרמטר  כאשר

 
m
k

T
==

πω *2
    

 כלומר, זמן המחזור של מסה המתנודדת בקצהו של קפיץ הוא: 

 
k
mT **2 π= 

m
k

T **4 2
2 π
= 

 . הוא קבוע הקפיץ k  -ו   הוא גודל המסה המתנודדת mכאשר, 
 

 מהלך הניסוי
הקפיץ וזמן המחזור שלהן. נמדוד את תלות זמן המחזור  מסה על בחלק זה נשתמש בחיישן התנועה למדידת תנודות  .1

 . mכפונקציה של המסה התלויה  

הדגימה של חיישן התנועה מוגדר  קצב זה  דף בנתונים" כדי לעבור לדף הניסוי של חלק זה.  - לחץ על לשונית "חלק ב .2

 ). Continious mode" (רציףואופן המדידה הוא "  50Hz- ל

התלויה  בדף ניסוי זה יש גרף המציג את נתוני המקום כפונקציה של הזמן, וטבלה להקלדת נתונים ידנית של המסה 

 בעמודה השלישית יופיע חישוב ריבוע זמן המחזור.  . וזמן המחזור

 תקציר הוראות ביצוע הניסוי.  מופיעבפינה הימנית התחתונה 
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, והקלד  =m_ ________רשום את מסת המשקולות ההתחלתית (שבה לולאות הקפיץ פתוחות, והוא במצב רפיון):  .3

 . בטבלה "m"מסה זו בתא הראשון של עמודת 

 . 1עמוד מס ב " הניסוי מערכת "הרכבת ת המערכת בהתאם לחלק ון אכו .4

 הרם בעדינות את המסה כלפי מעלה, ושחרר כך שתתחיל תנועה של המשקולת.  .5

 .           -התחלת המדידהלחץ על כפתור  .6

 לעצירת המדידה.           תנודות לחץ על  10-לאחר כ .7

 

 :  זמן מחזור תנודת המסהמדידת  .8

בצורה אופטימלית, ואם יש צורך שנה את   x(t)סרגל הכלים של הגרף להצגת גרף מדידת ב        לחץ על כפתור  -

 . גרף התנועהקנה המידה של הצירים ידנית ע"י העכבר כדי לראות בבירור את 

   "הוספת קורא קואורדינטות"    לחץ על כפתור -

בסרגל הכלים של הגרף, ובחר באפשרות  

ן בתמונה  (מסומ  הראשונה בתפריט שנפתח 

 . משמאל)

וגרור   ,עכבר על מרכז סמן הכליעם ההקלק  -

התנודה  של  הקוסינוסלנקודת מקסימום בגרף 

 משמאל).  3(ראה תמונה 

כדי לדייק ניתן לעבור מנקודת מדידה אחת   -

לבאה/קודמת באמצעות מקשי הכיוונים  

 במקלדת. 

חזור על הסעיפים הקודמים כדי לפתוח כלי חדש,   -

ובאותו אופן למדוד את ערכי הקואורדינאטות  

 מחזורי תנועה.  10- בנקודת המקסימום לאחר כ

 הנקודות, חשב את זמן המחזור, ורשום בטבלה.  2מהפרשי הזמנים בין  -

 . צלם את הדף עם התוצאות וניתוחן בלחיצה על המצלמה   .9

 מדידות.  6סה"כ  . 5-9הוסף משקולת למתלה, וחזור על סעיפים  .10

 ניתוח תוצאות").  - חלק ב" לשונית(  ניסוי הבאהעבור לדף  .11

 אוריה. יהגדר את הצירים לקבלת קו לינארי בהתאם לתבדף זה יש גרף ריק.  .12

 : מתאםרשום את משוואת הקו ומקדם הו ,  העבר את קו מגמה לינארי  .13

 . _____________________________________________________________________________ 

 =k__________________________:   קבוע הקפיץחשב מתוך קו המגמה את   .14

�  __________________=100%*:   הידוע מנתוני היצרןחשב את השגיאה יחסית לערך  .15
𝑘𝑘ניסוי−𝑘𝑘יצרן

𝑘𝑘יצרן
� 

התוצאות שקבלת לקבוע הקפיץ במדידה הסטטית (חלק א) והדינמית (חלק ב). באיזו דרך התוצאה  השווה בין  .16

 שקבלת טובה יותר? _____________________________________________________________ 

 .__________________________________________________________________________ 

 

 3תמונה 
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 אנרגיה בתנועה הרמוניתחלק ג: גלגולי 
 

 רקע תיאורטי ותיאור הניסוי
 . kתלויה אנכית על קפיץ בעל קבוע   mמסה 

,  x - הלהעתק המס x=0כנקודת הייחוס  נקודת שיווי המשקלנקבע את 

 אנרגיה הפוטנציאלית הכובדית של המסה. לגובה הייחוס לו

  x) האלסטית בכל נקודה (גובהבגין התנודות של המסה, האנרגיה 

E                                 מקיימת את השוויון:  k x xe = −
1
2 0

2( )    

מנקודת רפיון הקפיץ, ובה   נקודת שיווי המשקלמרחק היא  x0כאשר 

mg                                     :מתקיים  kx= 0 

E  :  שווה ל  xבנקודה כובד  ה הפוטנציאלית של  ההאנרגי mgxg = 

 יש למסה אנרגיה קינטית של: ולכן ,  vמהירות  mיש למסה   xבנקודה 

                                                                       
E mvk =

1
2

2

 
 

E:      מקיימת xהאנרגיה הכוללת של המערכת בגובה   k x x mgx mv= − + +
1
2

1
20

2 2( ) 

 האנרגיה הכוללת במשרעת: , והמשרעת של התנודה), המהירות הרגעית שווה לאפס  – x = A   )Aבגובה 

                                                                                  
E k x A mgA= − +

1
2 0

2( )
                 

 

 ם מהפסדים לסביבה): על סמך חוק שימור האנרגיה מקבלים (במהלך של מחזור אחד אפשר להתעל 

1
2

1
2

1
20

2 2
0

2k x x mgx mv k x A mgA( ) ( )− + + = − + 

mgלאחר פתיחת סוגריים והצבה   kx=   מקבלים:  0
                 

222

2
1

2
1

2
1 kAmvkx =+ 

 מהלך הניסוי
האנרגיה הקינטית  פונקציות לחישוב , נגדיר במחשבון מסההבחלק זה נשתמש בחיישן התנועה למדידת תנודות  .1

 . המבוססת על שימור האנרגיההנ"ל חקור את התאמת הגרפים לתיאוריה , ונוהאלסטית

 100Hz-הדגימה של חיישן התנועה מוגדר ל קצב " כדי לעבור לדף הניסוי של חלק זה. בדף זה  ג לחץ על לשונית "חלק  .2

 ). Continious modeואופן המדידה הוא "רציף" (

 תקציר הוראות ביצוע הניסוי.  מופיעבפינה הימנית התחתונה 

 גר.  500תלה על הקפיץ מסה של  .3

 . 1בעמוד מס  "הרכבת מערכת הניסוי" כוון את המערכת בהתאם לחלק  .4

 4תמונה 
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 פתח את המחשבון בלחיצה על              בלוח הכלים בצד שמאל של המסך.  .5

]. לחץ                      J. ביחידות הקלד [Ek=0.5*M*[Velocity (m/s), ▼]^2הגדר את פונקציית האנרגיה הקינטית באופן הבא:  -

 ". Mעדכן את ערך המסה " לאישור, ו                         על 

]. לחץ                      J. ביחידות הקלד [Ee=0.5*k*[ (m),Position▼]^2הגדר את פונקציית האנרגיה האלסטית באופן הבא:  -

 . ב של הניסוי -בהתאם לערך שקבלתם בחלקים א ו "k"   קבוע הקפיץעדכן את ערך  לאישור, ו                         על  

 Add Similar"משותף את שתי האנרגיות (השתמש באופציה של  Yלהציג בציר  בחר העליוןבגרף הריק  .6

Measurement" בחר להציג את ההעתק ("מרחק").  התחתון ), ובגרף הריק 

בלוח הבקרה, כך שנקודת שיווי          לפני יצירת התנודה, אפס את קריאת חיישן התנועה בלחיצה על כפתור      .7

 . x=0המשקל תוגדר להיות 

 הרם בעדינות את המסה כלפי מעלה, ושחרר כך שתתחיל תנועה של המשקולת.  .8

 .          -המדידה ת לחץ על כפתור התחל .9

 לעצירת המדידה.         נודות לחץ על  מספר תלאחר  .10

אופטימלית, ואם יש צורך שנה את קנה המידה  בצורה    הגרפיםבסרגל הכלים של הגרף להצגת               לחץ על כפתור .11

 הגרפים. של הצירים ידנית ע"י העכבר כדי לראות בבירור את 

הכנס   - (השאר שוליים         - כלי סימון האזורסמן אותו באמצעות ועל גרף ההעתק, בחר מחזור אחד של תנודה  .12

(ראה   כדי להגדיל את התחום הנבחר        לפני ואחרי המחזור הנבחר). לחץ שנית על כפתור  רבע מחזור לתחום 

 ). 5תמונה 

הקלק על הגרף התחתון (גרף ההעתק), ולחץ   .13

על כפתור הסטטיסטיקות בסרגל הכלים של  

  כדי להציג את הנתונים הסטטיסטיים           -הגרף

. הוסף את נתוני  של העתק המסה בתנודה 

המינימום והמקסימום מתפריט הסטטיסטיקות  

 משמאל).  5(ראה תמונה 

חשב את ערך האמפליטודה בתנודה זו מממוצע   .14

המינימום והמקסימום, וחשב את ערך האנרגיה  

Eהכוללת בתנודה זו:    = 1
2
𝑘𝑘𝐴𝐴2. 

 האנרגיה הכוללת במהלך התנודה שווה ל: __________________________________________ . 

 .      ורדינטות"לחץ על כפתור "הוספת קורא קואהקלק על הגרף העליון, גרף האנרגיות, ו  .15

 . "Add -Multi-Coordinate tool"בחר באפשרות 

תאר באופן איכותי את הקשר שבין האנרגיה האלסטית   .16

תייחס לערכי האנרגיות  הוהקינטית במהלך התנודה. 

 ולתדירות חילופי האנרגיה במחזור תנודה אחד. 

בדוק את שימור האנרגיה בשלוש נקודות שונות לאורך   .17

התנודה. האם חוק שימור האנרגיה מתקיים בהתאם לקשר  

 פרט. המובא בחלק התיאורטי? 

 6תמונה 

 5תמונה 
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 מטרת הניסוי

במעגל   של רכיבים שונים  ) תלות הזרם במתחהאופיין החשמלי (את  לחקור  .1

 : חשמלי 

 תיל מולך  -

 נורת להט -

מדוד את ההתנגדות הסגולית  לבאורכו, ו לחקור את תלות התנגדות התיל המוליך  .2

 של החומר. 

 

 ציוד נדרש
- 200PS3211   חיישן מתח חוטי/אלחוטי 

- 200PS3212   חיישן זרם חוטי/אלחוטי 

 או 
- 200PS2115  זרם משולב -חיישן מתחPASPORT   עם

 Airlinkמתאם 

 סרגל התנגדות  -

 בבית נורה על תושבת   6Vנורת להט עד   -

 + סוללות Dגודל  1.5Vסוללות  4-בית סוללות ל -

 ) 10-30Ω(התנגדות מרבית   נגד משתנה -

 מפסק על תושבת  -

 בננה-חוטי בננה -

 תנינים -

 טר מ 1סרגל  -

קליבר  -

 

 הערות חשובות לכל שלבי הניסוי      
 ! ותו רק במהלך המדידות. בסיום כל מדידה לא לשכוח לפתוח א   נסגרהמפסק  )1

המחובר לרכיב החשמלי הנמדד, בכדי להתחיל  ו צמודה לקצה  נגד המשתנהכל ניסוי מתחיל כשנגררת ה )2

 את המדידות ממתח/זרם מינימלי. 

זרם  (ה  1A, כך שהזרם לא יעלה מעל  בכל שלב בניסוי   יש לשים לב לתצוגות הדיגיטליות של המתח והזרם )3

 שהמתח לא יעלה על מתח הנורה המקסימלי.   ,הנורה אופיין וב , המקסימלי שיכול לעבור בחיישן הזרם)

 

 חלד -נחושת ופלדת אל -מוליך האופיין של תילחלק א: 

 

 רקע תיאורטי ותיאור הניסוי
 . R  -וההתנגדות החשמלית שלו  ,  I -, הזרם הזורם דרכו V -חוק אוהם מנסח את הקשר שבין מתח על הרכיב החשמלי

𝑉𝑉 = 𝑅𝑅 ∙ 𝐼𝐼 → 𝐼𝐼 =
𝑉𝑉
𝑅𝑅

 

 מקרים רבים ההתנגדות של הרכיב תלויה בכיוון הזרם, קצב השתנות הזרם, בטמפרטורה של הרכיב. ב

 מתנהג לפי חוק אוהם.  - אומיכאשר הקשר בין המתח לזרם הוא ישר, נאמר כי הרכיב הוא 

האופיין נלמד על   עקומתשל הניסוי נשנה את המתח על חוט תיל ונורה, נמדוד את המתח והזרם. מ   בובחלק   זהחלק ב

 .ההתנגדות הרכיבים, ונמדוד אות
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 הרכבת מערכת הניסוי

 

ל (תמונה  משמא תרשים  חבר את המעגל החשמלי ע"פ ה -

 ).  2העזר גם בצילום מעגל הניסוי (תמונה  ). 1

, ומד הזרם בטור  חוט התיל מד המתח מחובר במקביל ל -

   . למעגל

מההדק החיובי של   - הקפד על חיבור נכון של הקטבים

ח והזרם  תבית הסוללות אל ההדק החיובי של חיישן המ

 . (אחרת, תקבל ערכי מתח/זרם שליליים)

קרוב ככל הניתן להדק המחובר   נגד מקם את נגררת ה -

), כדי  בשרטוט Bהדק למעגל עם סרגל ההתנגדות (

 להתחיל את הניסוי ממתח מינימלי על סרגל ההתנגדות. 

      

הזרם המקסימלי שניתן למדוד עם חיישן הזרם  

, ולכן עליך לשם לב במהלך הניסוי לקריאה  1Aהוא 

  PS-3212טלית של הזרם בתוכנה. חיישן הזרם יהדיג

מצפצף כדי להתריע על זרם יתר, ובמקרה זה יש לנתקו  

 . באופן מידי מהמעגל 

 

 . USBחבר את החיישנים למחשב לכניסת  -

  

 
 מהלך הניסוי

  - (בחר בקובץ המתאים לחיישנים שברשותך "אופיין של תיל מתכתי ונורה " של הניסוי:  capstoneפתח את קובץ  .1

"PASPORT או " "wireless " .( 

 .  1Hz - ל  ים מוגדר חיישני המתח והזרםבקובץ זה קצב הדגימה של  

גרף המציג את  תצוגות דיגיטליות לקריאת הזרם והמתח, ו יש ") אופיין חשמלי-חלק א " לשונית( בדף הניסוי הראשון 

 תקציר הוראות ביצוע הניסוי.  מופיע  ימיןבצד המתח.  כפונקציה של  הזרם במעגל 

רק  באופן בדיד  "), כלומר החיישנים ימדדו פעם בשניה, אך המדידות ישמרו  "Keep Modeאופן המדידה מוגדר כבדיד (

 בלוח הבקרה.                  לחיצה על כפתור  רגע הב
   

כפתור           בלוח הבקרה. יש לבצע איפוס  אפס את מדידות המתח והזרם בלחיצה על : WIRELESSעבור חיישני  .2

   זרם ולמתח.נפרד ל

 חבר את חוט הנחושת למעגל.  .3

 2תמונה 

B C 

A 

 נגד משתנה

 1תמונה 
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,  בתרשים מעגל הניסוי)  B(נקודה    שמחובר קבוע למעגל עם סרגל ההתנגדות   צד קרובה ל  נגד המשתנהודא שנגררת ה .4

 והעבר את המפסק למצב סגירת המעגל. 

 .           -תחילת המדידהלחץ על כפתור   .5

לשמירת והצגת                    מתייצבות לחץ על  ןת חיישני המתח והזרם בתצוגות הדיגיטליות, וכשהו הבט במדיד .6

 . I(V)המדידה בגרף 

 .  1A-ל  תקרב ודא שהזרם אינו ממעט להגדלת המתח על חוט התיל.   נגד המשתנההזז את נגררת ה .7

לפחות  , כך שיהיו  או שהזזת את הנגררת עד לערך המתח המקסימלי 1A- עד שהזרם מתקרב ל 6-7חזור על סעיפים  .8

 מדידות.  10-כ

 . חץ על          לסיום המדידהל .9

 . העבר את המפסק למצב פתוח .10

 . 4-10חלד במקום הנחושת, ובצע את המדידה לפי ההנחיות בסעיפים -חבר את חוט פלדת האל .11

 

 עיבוד נתונים

 לחץ על כפתור  זמנית: לחץ על -ות של שני סוגי התילים בו הצג את שתי המדיד .1

, כך שהרקע שלו יהפוך לתכלת, ואז בלחיצה על החץ מימין  בסרגל הכלים של הגרף 

 . יחד   ותהמדיד 2לכפתור תוכל לבחור את 

   מידה אופטימילי. הגרפים בקנה 2על כפתור         בסרגל הכלים של הגרף להצגת עם העכבר   ץלח .2

 לחץ על נקודות המדידה של המדידה הראשונה (תיל מנחושת), כך שהצבע שלהם יודגש.  .3

 ). 3לחץ על חץ הגלילה מימין לכפתור קווי המגמה            , ובחר מרשימת קווי המגמה ב"קו מגמה לינארי" (תמונה   .4

חזור על  , ו חלד), כך שהצבע שלהם יודגש-אל על נקודות המדידה של המדידה השניה (תיל מפלדת עם העכבר  לחץ   .5

  .להעברת קו מגמה   4סעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .           בלחיצה על המצלמהעם קוי המגמה    גרף אופייני התילים את    צלם .6

 3תמונה 
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B A 
C 

? _________  שני התיילים שחקרת מתנהגים לפי חוק אוהםהתייחס להתאמת קו המגמה לנקודות המדידה: האם   .7

 . ____________________________________________________________________________ 

 ___ הנחושת או הפלדה? נמק. ______________________________________  - מי מוליך חשמל טוב יותר .8

 . ____________________________________________________________________________ 

 חלד:  -תילי הנחושת ופלדת האל התנגדויותחשב מנתוני קוי המגמה את   .9

 נחושת: ___________________________________________________ 

 חלד: ______________________________________________- פלדת אל 

 החוטים, וחשב את השגיאה היחסית להתנגדות שמצאת מתוך אופיין התיל:   מדוד באמצעות אוהמטר את התנגדויות .10

*100%=__________________  �
𝑅𝑅אופיין−נחושת−𝑅𝑅אוהמטר−נחושת

𝑅𝑅אוהמטר−נחושת
� 

*100%=__________________  �
𝑅𝑅אופיין−פלדה−𝑅𝑅אוהמטר−פלדה

𝑅𝑅אוהמטר−פלדה
� 

 
 

  רת להטוהאופיין של נ: בחלק 
 

 הרכבת מערכת הניסוי

 . ) 4(תמונה    החלף את סרגל ההתנגדות בנורת להט כמתואר בתרשים משמאל  -

קרוב ככל הניתן להדק המחובר למעגל עם   נגד המשתנהמקם את נגררת ה -

), כדי להתחיל את הניסוי ממתח  B - (ההדק השמאלי בשרטוט הזה הנורה

 . הנורהמינימלי על 

בניסוי לא יעבור את המתח הרשום על הנורה    המקסימלי מתח  זהר שהה           

   כדי שלא תישרף. ודא שהמתח הכולל של הסוללות לא עולה על ערך זה.

 

 מהלך הניסוי
   

ישנים  יאופיין נורת להט" כדי לעבור לדף הניסוי של חלק זה. גם בחלק זה קצב דגימת הח  -לחץ על לשונית "חלק ב  .1

 איסוף הנתונים הוא בדיד. , ואופן  1Hz- מוגדר ל

       .           : אפס את מדידות המתח והזרם בלחיצה על כפתור WIRELESSעבור חיישני  .2

, והעבר  בתרשים מעגל הניסוי)  B(נקודה  הנורה  קרובה לצד שמחובר קבוע למעגל עם נגד המשתנהודא שנגררת ה .3

 את המפסק למצב סגירת המעגל. 

 .           -תחילת המדידהלחץ על כפתור   .4

הבט במדידת חיישני המתח והזרם בתצוגות הדיגיטליות, וכשהן מתייצבות לחץ על                   לשמירת והצגת   .5

 . I(V)המדידה בגרף 

מתח אינו מתקרב לערך המתח  ודא שה. הנורהמעט להגדלת המתח על  נגד המשתנהאת נגררת ה מעטהזז  .6

 משתמש. המקסימלי הנתון לנורה בה אתה 

 4תמונה 

 נגד משתנה
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 שהמתח מגיע לערך המקסימלי של הנורה. עד   5-6חזור על סעיפים  .7

 לחץ על          לסיום המדידה.  .8

 . המפסק למצב פתוח אתהעבר   .9

 

 
 עיבוד נתונים

 

 בקנה מידה אופטימילי.   הגרףלחץ עם העכבר על כפתור         בסרגל הכלים של הגרף להצגת  .1

 ____________________________נמק ? לפי חוק אוהם  נורת הלהט מתנהגתהאם  - ע"פ האופיין שקבלת .2

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

הגרף תאר כיצד הטמפרטורה של חוט   נים של חישוב ההתנגדות מחוק אוהם כפונקציה של הזרם הסתכל על הנתו .3

 ____________________________התייחס לשני החלקים בגרף זה _____ ?התנגדותו הלהט משפיעה על 

 .____________________________________________________________________________ 

 חוט הלהט כאשר הוא קר:  גדות התנהערך את  .4

לחץ על כפתור        בסרגל הכלים של הגרף, והתאם את גודל תיבת התחום ומיקומה לאזור הרלוונטי בעקומת   -

 האופיין שמדדת. 

 לחץ על חץ הגלילה מימין לכפתור קווי המגמה            , ובחר מרשימת קווי המגמה ב"קו מגמה לינארי".  -

 .         את קו המגמה לקטע זה בלחיצה על כפתור    צלם -

 להט כאשר הוא קר: _____________________________________ה חוט   התנגדות

 
 

חבר למקור מתח משולש בצע את מדידת האופיין כאשר לנורה מחובר מקור מתח חילופין. אופציית הרחבה: 

 .10Hzובצע דגימה בקצב של   0.1Hzבתדירות 

 גרף האופיין המתקבל, ומדוע יש הבדל בין האופיין כשהנורה נדלקת ונכבית.הסבר את  -

 הסבר את גרף חישוב ההתנגדות כפונקציה של הזרם.  -

 דוגמא לתוצאות מדידה רציפה בלשונית "חלק ד" בקובץ הניסוי "אופיין חשמלי של רכיבים עם תוצאות".
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 תלות התנגדות התיל המוליך באורכו: גחלק 

 

 רקע תיאורטי ותיאור הניסוי
 הבאה:   ההתנגדות חוט מוליך תלויה בחומר ממנו עשוי, באורכו ובשטח החתך שלו ע"פ הנוסח

𝑅𝑅 =
𝜌𝜌 ∙ 𝑙𝑙
𝐴𝐴

 

 שטח החתך שלו.  A- אורך התיל ו lזו ההתנגדות הסגולית של החומר,  ρכאשר 
 

(בעזרת חוק אוהם) כתלות באורכו, ונמצא את ההתנגדות  מניכרום בחלק זה של הניסוי נמדוד את ההתנגדות של תיל 

 הסגולית של החומר ממנו עשוי. 

 

 

 הרכבת מערכת הניסוי

 

 : )5(תמונה   בנה את המעגל החשמלי כמתואר בשרטוט משמאל

 מתח. , וחבר סוללה אחת כמקור מהמעגל  נגד המשתנההוצא את ה -

 מ"מ  0.3ניכרום קוטר תילי  2בטור חבר  החזר את סרגל ההתנגדות, ו  -

 ). 6תמונה ו  5 שרטוט ראה (

 ". C"-" ו Dל לתיל לנקודות " את חיישן המתח חבר במקבי  -

", ובמהלך הניסוי  A") מחובר לנקודה "Cבתחילת הניסוי התנין הנייד (" -

 ס"מ.   10" בקפיצות של B"- " לAמזיזים אותו מ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 מהלך הניסוי
   

 תלות התנגדות תיל באורכו" כדי לעבור לדף הניסוי של חלק זה.   - לחץ על לשונית "חלק ג .1

את התנגדות התיל מחוק אוהם, ונוכל לראות את ערכי המתח והזרם הנמדדים, ואת    ת שמחשב  R=V/Iהגדרנו פונקציה  

 ערכי ההתנגדות המחושבים בתצוגות הדיגיטליות ובטבלה. 

 , ואופן איסוף הנתונים הוא בדיד. 1Hz- גם בחלק זה קצב דגימת החיישנים מוגדר ל

 מ"מ 0.3חוטי ניכרום  2חיבור טורי של  -6 תמונה

 5 תמונה

mailto:shulman@isp.net.il


 בס"ד  
 

 sci.co.il-www.shulmanאתר:      shulman@isp.net.ilדוא"ל:     5605536-03טל:  ציוד לימודי"   - "שולמן  © 38

 

 

        .              תור : אפס את מדידות המתח והזרם בלחיצה על כפWIRELESSעבור חיישני  .2

 ". Aמקם את התנין הנייד בנקודה " .3

 .             -תחילת המדידהלחץ על כפתור   .4

 לשמירת המדידות. לחץ על                    ו ", lקלד את אורך התיל ההתחלתי בטבלה בעמודת "ה .5

רשום את אורך התיל בטבלה. ודא  ס"מ.  10-" כך שאורך התיל יתקצר בA"- ס"מ מ 10במרחק מקם את התנין הנייד  .6

 שהמגע טוב ולחץ על                   לשמירת המדידות. 

    מדידות. 7. סה"כ " Bס"מ עד שתגיע עם התנין הנייד לנקודה " 10המשך לקחת מדידות בקפיצות של  .7

 לחץ על          לסיום המדידה.  .8

 . המפסק למצב פתוח אתהעבר   .9

 

 
 עיבוד נתונים

 

 . אורך התילעיבוד נתונים", והצג בגרף שם את התנגדות התיל כפונקציה של   - עבור ללשונית "חלק ג .1

 לחץ עם העכבר על כפתור         בסרגל הכלים של הגרף להצגת הגרף בקנה מידה אופטימילי.   .2

 ____איזה גרף קבלת, והאם זה תואם את התאוריה? מה משמעות השיפוע?__________________________ .3

______________________________________________________________________________________   . 

 לחץ על חץ הגלילה מימין לכפתור קווי המגמה            , ובחר מרשימת קווי המגמה ב"קו מגמה לינארי".  .4

 את קו המגמה לקטע זה בלחיצה על כפתור         .   צלם .5

 ________________________  : (מומלץ למדוד את הקוטר בקליבר לשם הדיוק)  התיל  ך שלשטח החתחשב את   .6

 התיל, חשב את ההתנגדות הסגולית של ניכרום:  ___________________________   שטח חתךמשיפוע הגרף ו .7

 חשב את השגיאה היחסית בין הערך הנמדד לערך התאורטי:  .8

*100%=__________________  �
𝜌𝜌נמדד−𝜌𝜌תאורטי

𝜌𝜌תאורטי
� 
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 ת הניסויומטר

 מת הזרם דרכה.עוצבשל סוללה  תלות מתח ההדקים  לחקור את  .1

כאשר היא מקור המתח היחיד,  סוללה מדידת הכא"מ וההתנגדות הפנימית של  .2

 . המפעילות מתח נגדי נוספות שתי סוללות כאשר מחוברות אליה בטור  ו

 

 ציוד נדרש
- 200PS3211   חיישן מתח חוטי/אלחוטי 

- 200PS3212   חיישן זרם חוטי/אלחוטי 

 או 
- 200PS2115  זרם משולב  -חיישן מתחPASPORT   עם מתאםAirlink 

 + סוללות Dגודל  1.5Vסוללות  4-בית סוללות ל -

 ) 10-30Ωנגד משתנה (התנגדות מרבית  -

 מפסק על תושבת  -

 בננה-חוטי בננה -

 

 שלבי הניסויהערות חשובות לכל       
 ! ותו רק במהלך המדידות. בסיום כל מדידה לא לשכוח לפתוח א   נסגרהמפסק  )1

  ומנת ס(מ  והרחוק מהכניסה הקבועה של   מכשירנמצאת בקצה ה  נגד המשתנהכל ניסוי מתחיל כשנגררת ה )2

 . )זרם מינימלי התנגדות מקסימלית (, בכדי להתחיל את המדידות מבתרשימים) " B"  כנקודה

(הזרם המקסימלי    1A, כך שהזרם לא יעלה על  בכל שלב בניסוי   הזרם לית של  גות הדיגיטיש לשים לב לתצו )3

 . שיכול לעבור בחיישן הזרם)

 

 רקע תיאורטי ותיאור הניסוי
טען, והוא העבודה החיצונית שיש להשקיע ביחידת מטען  מנרגיה ליחידת  אמות  כניע, ומכונה גם  מלקטרו  אח  ככא"מ הוא  

 הדקים מנותקים במעגל חשמלי.  2פוטנציאלים בין כדי ליצור הפרש 

 בסוללה הכא"מ נוצר ע"י תגובה כימית, היוצרת הפרדה בין מטענים חיוביים ושליליים. 

𝑉𝑉כאשר הסוללה מנותקת, מתח ההדקים שלה שווה לכא"מ:      = 𝜀𝜀 
מהכא"מ  כאשר הסוללה מחוברת למעגל החשמלי זורם דרכה זרם חשמלי, כך שמתח ההדקים קטן 

r                     :          𝑉𝑉-בשל ההתנגדות הפנימית שלה = 𝜀𝜀− 𝑟𝑟 ∙ 𝐼𝐼 

 

הזרם במעגל באמצעות ראוסטט, נמדוד את מתח ההדקים של הסוללה ע"י חיישן מתח כפונקציה של  בניסוי נשנה את 

 הזרם במעגל  ע"י חיישן זרם. 

הכא"מ ומתח ההדקים של הסוללה  , ונחקור כיצד זה משפיע על סוללות עם קטבים הפוכים 2בחלק השני נוסיף 

 הראשונה. 
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 הרכבת מערכת הניסוי
 

  ).1ל (תמונה  משמאתרשים  חבר את המעגל החשמלי ע"פ ה -

 ).  2 העזר גם בצילום מעגל הניסוי (תמונה

   , ומד הזרם בטור למעגל.לסוללהמד המתח מחובר במקביל  

מההדק החיובי של בית   - של הקטביםהקפד על חיבור נכון 

ח והזרם (אחרת,  תהסוללות אל ההדק החיובי של חיישן המ

 . תקבל ערכי מתח/זרם שליליים)

הכניסה  מ הרחוקבקצה  נגד המשתנהמקם את נגררת ה -

), כדי להתחיל את הניסוי  בשרטוט  Bהדק ( הקבועה

 . התנגדות מקסימלית וזרם מינימלי מ

, ולכן  1Aהזרם המקסימלי שניתן למדוד עם חיישן הזרם הוא 

 טלית יעליך לשם לב במהלך הניסוי לקריאה הדיג

מצפצף כדי להתריע    PS-3212של הזרם בתוכנה. חיישן הזרם  

 . באופן מידי   על זרם יתר, ובמקרה זה יש לנתקו מהמעגל

 . USBחבר את החיישנים למחשב לכניסת  -

 

 

 
 
 
 
 

 מהלך הניסוי
"  PASPORT"  - (בחר בקובץ המתאים לחיישנים שברשותך  " כא"מ  ומתח הדקים"של הניסוי:  capstoneפתח את קובץ  .1

 ). "wireless"או  

 .  1Hz - ל  ים מוגדר חיישני המתח והזרםבקובץ זה קצב הדגימה של  

כפונקציה   המתח הנמדד בין קצות הסוללהגרף המציג את תצוגות דיגיטליות לקריאת הזרם והמתח, ויש בדף הניסוי 

 תקציר הוראות ביצוע הניסוי.  מופיע בצד ימין . זרםה של

רק  באופן בדיד  "), כלומר החיישנים ימדדו פעם בשניה, אך המדידות ישמרו  "Keep Modeאופן המדידה מוגדר כבדיד (

 בלוח הבקרה.                  לחיצה על כפתור  רגע הב
   

אפס את מדידות המתח והזרם בלחיצה על כפתור           בלוח הבקרה. יש לבצע איפוס  : WIRELESSעבור חיישני  .2

   זרם ולמתח.נפרד ל

 . מפסק פתוח , וה) 2כמו בתמונה ( קבוע למעגל   נגדי לזה המחוברה צדב נמצאת  נגד המשתנהודא שנגררת ה .3

 2תמונה 

B 

C 

 1תמונה 

mailto:shulman@isp.net.il


 בס"ד  
 

 sci.co.il-www.shulmanאתר:      shulman@isp.net.ilדוא"ל:     5605536-03טל:  ציוד לימודי"   - "שולמן  © 41

 

 .           -כפתור ההקלטה בתוכנהלחץ על  .4

 רשום את מתח הכא"מ ללא זרם במעגל:  ______________________ .  .5

 העבר את מתג המפסק לסגירת המעגל.  .6

לשמירת והצגת                    מתייצבות לחץ על  ןת חיישני המתח והזרם בתצוגות הדיגיטליות, וכשהו הבט במדיד .7

 . V(I)המדידה בגרף 

 .  1A-ל  תקרב ודא שהזרם אינו מ.  ההתנגדות בחלק המחובר למעגל  קטנתמעט לה נגד המשתנההזז את נגררת ה .8

לפחות  , כך שיהיו  או שהזזת את הנגררת עד לערך המתח המקסימלי 1A- עד שהזרם מתקרב ל 7-8חזור על סעיפים  .9

 מדידות.  10-כ

 . חץ על          לסיום המדידהל .10

 . העבר את המפסק למצב פתוח .11

  3 שרטוט(ראה  בטור בכיוון נגדי לסוללה ת ונוספ ות סולל 2חבר  .12

 . 4-11, ובצע את המדידה לפי ההנחיות בסעיפים משמאל)

 

 

 
 נתוניםעיבוד 

   המדידה בחלק הראשון, כשהסוללה היתה מקור המתח היחיד במעגל. הצג את  .1

   מידה אופטימילי.  בקנה הגרףעל כפתור         בסרגל הכלים של הגרף להצגת עם העכבר   ץלח .2

 ). 4לחץ על חץ הגלילה מימין לכפתור קווי המגמה            , ובחר מרשימת קווי המגמה ב"קו מגמה לינארי" (תמונה   .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 .           בלחיצה על המצלמההמגמה  מתח ההדקים עם קוגרף את    צלם .4

 _______________________________________________ .  רשום את משוואת קו המגמה שקבלת:  .5
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מהו הכא"מ של הסוללה ע"פ פרמטרים אלו? האם התוצאה מתאימה לערך שמדדת בתחילת הניסוי לפני סגירת   .6

 המעגל? ______________________________________________________________________. 

 "פ פרמטרים אלו? מה ההתנגדות הפנימית של הסוללה ע .7

 סוללות נוספות עם קטבים הפוכים.   2-הצג את המדידה בחלק השני, כשהסוללה היתה מחוברת בטור ל  .8

 האם כוון הזרם במעגל נשאר אותו דבר או התהפך? נמק. __________  -מתוצאות המדידה שאתה רואה בגרף  .9

 . ____________________________________________________________________________ 

 הזרם עולה? ________________________________.  עוצמתש ככל  ביחס לכא"מ  מה קורה למתח ההדקים   .10

 ________________________________________________________________. הסבר כיצד יתכן?  .11

 העכבר על כפתור         בסרגל הכלים של הגרף להצגת הגרף בקנה מידה אופטימילי. לחץ עם  .12

 בלחיצה על המצלמה          . גרף מתח ההדקים עם קו המגמה את    צלם .13

 __________________________________ . רשום את משוואת קו המגמה שקבלת: _____________  .14

מהו הכא"מ של הסוללה ע"פ פרמטרים אלו? האם התוצאה מתאימה לערך שמדדת בתחילת הניסוי לפני סגירת   .15

 המעגל? ______________________________________________________________________. 

 ____________________________________. מה ההתנגדות הפנימית של הסוללה ע"פ פרמטרים אלו? __ .16

סכם את ההבדלים בין תוצאות המדידה בשני חלקי הניסוי. התייחס בתשובתך לכא"מ הסוללה, התנגדות פנימית   .17

 ומתח הדקים. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 .____________________________________________________________________________ 
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 ת הניסויומטר
והזרם כפונקציה של הזמן   V(t)את עקומות המתח כפונקציה של הזמן  לחקור  .1

I(t)  .בתהליך הטעינה והפריקה של הקבל 

 במספר דרכים.  τ -למדוד את קבוע הזמן של המעגל  .2

 

 רקע תיאורטי ותיאור הניסוי

𝐼𝐼(𝑡𝑡)         במעגל טורי של קבל ונגד, הזרם במעגל כפונקציה של הזמן בתהליך הטעינה הוא:   = 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑒𝑒
− 𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅 

 הוא קיבול הקבל.  C-ערך התנגדות הנגד ו   הוא t=0   ,Rהזרם ההתחלתי ב  הוא  𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚כאשר  

V𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠                     בתהליך הטעינה הוא: כפונקציה של הזמן המתח על הקבל  ∙ (1 − 𝑒𝑒− 𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅)    V𝑠𝑠𝑚𝑚𝑐𝑐.(𝑡𝑡) = 

𝐼𝐼(𝑡𝑡)                     הזרם במעגל כפונקציה של הזמן בתהליך הפריקה הוא:                       = −𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑒𝑒
− 𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅 

V𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠                             הוא: בתהליך הפריקה כפונקציה של הזמן המתח על הקבל  ∙ 𝑒𝑒
− 𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅    V𝑠𝑠𝑚𝑚𝑐𝑐.(𝑡𝑡) = 

−   ששיפועו הוא קו ישר   LnI(t)בעי על הזרם  הלוגריתם הט 1
𝑅𝑅𝑅𝑅

       :                          ln I (𝑡𝑡) = ln I𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −
𝑡𝑡
𝑅𝑅𝑅𝑅

 

 RC=τ                         שווה ל:      והוא  𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚מערכו ההתחלתי   37%-יורד ל הזמן שבו הזרם הוא קבוע הזמן 

 
 ציוד נדרש

- 200PS3211   חיישן מתח חוטי/אלחוטי 

- 200PS3212   חיישן זרם חוטי/אלחוטי 

 או 
- 200PS2115  זרם משולב  -חיישן מתחPASPORT   עם מתאםAirlink 

 דומה או     4,700μFקבל   -

 או דומה  אוהם  100נגד  -

 סוללות  D +4גודל  1.5Vסוללות  4-בית סוללות ל -

 כיווני -מפסק דו  -

 בננה-חוטי בננה -
 

 הרכבת מערכת הניסוי
 משמאל.  1בתמונה חבר את המעגל החשמלי ע"פ התרשים  -

: במידה והקבל אלקטרוליטי, יש להקפיד על חיבור  הערה חשובה -

 הקבל למקור המתח בקוטביות הנכונה.

   מחובר במקביל לקבל, ומד הזרם בטור למעגל.מד המתח  -

 . USBחבר את החיישנים למחשב לכניסת  -

 מהלך הניסוי
 1תמונה 
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 , והמתן מספר שניות עד לפריקת הקבל. "a"כיווני למצב  -העבר את המפסק הדו  .1

  -(בחר בקובץ המתאים לחיישנים שברשותך  "טעינה ופריקה של קבל" של הניסוי:  capstoneפתח את קובץ  .2

"PASPORT או " "wireless "(  . 

 .  1,000Hz - ל  ים מוגדר חיישני המתח והזרםבקובץ זה קצב הדגימה של  

.  מןכפונקציה של הזואת המתח על הקבל  הזרם במעגליש גרף המציג את "מדידות") לשונית ( בדף הניסוי הראשון 

 הוראות ביצוע הניסוי. תקציר מופיע  בצד ימין 

אפס את מדידות המתח והזרם בלחיצה על כפתור           בלוח הבקרה. יש לבצע איפוס  : WIRELESSעבור חיישני  .3

 זרם ולמתח. נפרד ל

 ה. טעינ" של bכיווני העבר למצב " -והעבר את המפסק הדו,            -לחץ על כפתור ההקלטה בתוכנה .4

כיווני העבר למצב  -העבר את המפסק הדו, והגרפים מתייצבים על ערך קבועכשהטעינה מסתיימת , לאחר מס שניות .5

"a ה.פריק" של   

 .          עצור את המדידה בלחיצה על , והגרפים מתייצבים על ערך קבועכשהפריקה מסתיימת  , לאחר מס שניות  .6

 

 עיבוד נתונים

 להצגת הגרפים בצורה אופטימלית. לחץ על כפתור           בסרגל הכלים של הגרף   .1

  , מגמת השינוי הסופי מתח  ה,  ההתחלתימתח  בכל חלק התייחס לתאר את עקומת המתח בתהליך הפריקה והטעינה ( .2

 ________________________________________________________________ והסימן חיובי/שלילי)

 ._____________________________________________________________________________ 

  , מגמת השינוי הסופי  זרםההתחלתי, ה זרםתאר את עקומת הזרם בתהליך הפריקה והטעינה (בכל חלק התייחס ל .3

 _______________________________________________________________ י). והסימן חיובי/שליל

 ._____________________________________________________________________________ 

 חוק אוהם: ע"פ מדידת התנגדות הנגד  .4

 הקלק על גרף המתח בכדי שיהיה פעיל.  -

הכלים של הגרף, והתאם את גודל תיבת התחום ומיקומה, לסימון קטע  בסרגל           המדגש  לחץ על כפתור -

 המתח המקסימלי אליו נטען הקבל. 

כדי שיהיה פעיל (צבוע בתכלת), ורשום את ערך המתח הממוצע בתחום              לחץ על כפתור הסטטיסטיקות  -

𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠   . רשום את מתח זה כמתח המקור:)2, כפי שמופיע על הגרף (ראה תמונה זה =  ________________ 
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  למשתנה), והקלד את מתח המקור "Calculator"פתח את המחשבון מלוח הכלים בצד שמאל של המסך ( -

"Vsource" הפונקציה המוגדרת ."Vr"  מתח ומדידות מחשבת את המתח על הנגד כהפרש בין מתח המקור  

 הקבל. 

 "חוק אוהם".   בלשוניתף הניסוי הבא  דעבור ל -

 הגדר את הצירים עם המשתנים המתאימים למציאת התנגדות הנגד ע"פ חוק אוהם.  -

 בסרגל הכלים של הגרף, והתאם את גודל תיבת התחום ומיקומה, כך שיודגשו בצהוב       לחץ על כפתור    -

 הנקודות הרלוונטיות על הגרף הלינארי. 

    לחץ על חץ הגלילה מימין לכפתור קווי המגמה               -

 ". linear, ובחר מרשימת קווי המגמה ב"             

המגמה   הקלק על שטח הגרף, ותראה את משוואת קו  -

 ). 3עבור הנקודות המודגשות (ראה תמונה 

   :   ע"פ משוואת קו המגמה  רשום את ערך הנגד -

R=___________ 

צלם את הדף עם התוצאות וניתוחן בלחיצה על המצלמה  -

 . 

�חשב את השגיאה יחסית לערך הנתון:     -
𝑅𝑅ניסוי−𝑅𝑅נמדד

𝑅𝑅נמדד
� ∙ 100% = ______________ 

 מעקומת מדידת מתח הפריקה:  τמדידת קבוע הזמן  .5

 בדף ניסוי זה מופיע גרף המתח על הקבל כפונקציה של הזמן. ". א  "קבוע הזמן  בלשוניתף הניסוי הבא  דעבור ל -

   ודגשו בצהוב בסרגל הכלים של הגרף, והתאם את גודל תיבת התחום ומיקומה, כך שי           לחץ על   -

 . פריקת הקבלהמתח במהלך הנקודות הרלוונטיות של מדידת 

 לחץ על כפתור         בסרגל הכלים של הגרף להגדלת התחום המודגש של פריקת הקבל.  -

 . "Add Coordinate Tool"הראשונה  ובחר באפשרות    ורדינטות"   א לחץ על כפתור "קורא הקו -

(למיקום מדויק השתמש במקשי החיצים במקלדת).  על נקודת המדידה של רגע תחילת הפריקה הכלי  מקם את  -

𝑉𝑉0   את ערך המתח ההתחלתי של הקבל הטעון: רשום  = 𝑡𝑡0ואת הזמן בנקודה זו:      _______________ = ________ 

𝑉𝑉(𝜏𝜏)     מערך המתח הזה: 37%חשב מהו  - = 0.37𝑉𝑉0 = _______________ 

 . "Add Coordinate Tool"הראשונה ובחר באפשרות   לחץ שנית על כפתור "קורא הקואורדינטות"    -

שנוצר על נקודת המדידה שבה המתח שווה לערך שחשבת (למיקום מדויק השתמש במקשי  החדש  מקם את הכלי   -

 . 4ראה תמונה  החיצים במקלדת). 

                הנקודות את קבוע הזמן:   2מדוד מהפרש הזמנים בין  -

𝜏𝜏 = ________________ 

 . צלם את הדף עם התוצאות וניתוחן בלחיצה על המצלמה   -

 ____________=RCמנתוני הקבל והנגד:   RCחשב את   -

 ערכים אלו בהתאם לתיאוריה?  2האם מתקיים הקשר בין  -

�חשב את השגיאה:     -
𝜏𝜏ניסוי−𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑅𝑅𝑅𝑅
� ∙ 100% = ______________ 

 4תמונה מס 
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 :באמצעות קו מגמה אקספוננציאלי   τמדידת קבוע הזמן   .6

 בדף ניסוי זה מופיע גרף המתח על הקבל כפונקציה של הזמן. ". ב  "קבוע הזמן  בלשוניתף הניסוי הבא  דעבור ל -

הנקודות   תיבת התחום ומיקומה, כך שיודגשו בצהוב בסרגל הכלים של הגרף, והתאם את גודל            לחץ על -

 . פריקת הקבל הרלוונטיות של מדידת המתח במהלך 

 לחץ על חץ הגלילה מימין לכפתור קווי המגמה                   -

, ובחר מרשימת קווי המגמה ב"קו מגמה               

 אקספוננציאלי". 

הקלק על שטח הגרף, ותראה את משוואת קו המגמה   -

 ).  5עבור הנקודות המודגשות (ראה תמונה 

לב שקו המגמה אכן מתאים לנקודות המסומנות.  - שים

צריך   SERM(ערך ה במידה ולא, הזז את תחום הסימון 

 . להיות בסדר גודל של אלפיות)

משוואת קו   מהפרמטרים של את ערך קבוע הזמן   חשב -

 ___________=τ=RC    המגמה שקבלת:

 . צלם את הדף עם התוצאות וניתוחן בלחיצה על המצלמה   -

�:    בהתאם לנתוני הרכיבים  RCחשב את השגיאה יחסית לערך  -
𝑅𝑅𝑅𝑅קו מגמה−𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑅𝑅𝑅𝑅
� ∙ 100% = ______________ 

 

 באמצעות פונקציה לוגריתמית:  τמדידת קבוע הזמן   .7

 בדף ניסוי זה מופיע גרף הזרם כפונקציה של הזמן. ". ג  "קבוע הזמן  בלשוניתף הניסוי הבא  דעבור ל -

קרא    על נתוני הזרם.  ln), והגדר פונקציית  "Calculator"פתח את המחשבון מלוח הכלים בצד שמאל של המסך ( -

 . lnIלפונקציה בשם 

 . שיצרת    lnIהחלף את ציר הזרם על הגרף בנתוני  -

ף, והתאם את גודל תיבת התחום ומיקומה, כך שיודגשו בצהוב הנקודות  בסרגל הכלים של הגר          לחץ על -

 . בחלק הלינארי הרלוונטיות  

 לחץ על חץ הגלילה מימין לכפתור קווי המגמה                   -

 ". לינארי , ובחר מרשימת קווי המגמה ב"קו מגמה              

הנקודות  הקלק על שטח הגרף, ותראה את משוואת קו המגמה עבור   -

 ).  6 ההמודגשות (ראה תמונ

   רשום את ערך קבוע הזמן ע"פ משוואת קו המגמה שקבלת:   -

τ=RC=___________ 

 . צלם את הדף עם התוצאות וניתוחן בלחיצה על המצלמה   -

 

�בהתאם לנתוני הרכיבים:     RCחשב את השגיאה יחסית לערך  -
𝑅𝑅𝑅𝑅קו מגמה−𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑅𝑅𝑅𝑅
� ∙ 100% = ______________ 

 : אפשרות הרחבה .8

 כיצד זה השפיע על קבוע הזמן של הטעינה/פריקה.בדרכים השונות החלף נגד/קבל, ובדוק  

 5תמונה 

 6תמונה 
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 סוית הניומטר

מספר הכריכות ובזרם  לחקור את תלות השדה המגנטי במרכז סליל ב .1

 העובר בסליל. 

  𝜇𝜇0  הריק  ליותי באפרמאת מקדם  חשב מהתוצאות ל .2

 
 

 ציוד נדרש
- 200PS3212   חיישן זרם חוטי/אלחוטי 

- 200PS3221    צירי חוטי/אלחוטי -חיישן שדה מגנטי תלת 

 או 
- 200PS2115  זרם משולב -חיישן מתחPASPORT  +  

 Airlinkמתאם 

- 200PS2112  שדה מגנטיחיישן PASPORT   מתאם +

Airlink 

י פרידריקסן עם מספרי כריכות  סליל 210462510-40 -

 שונים 

 מגנטי ולסלילים. ציוד התקנה לחיישן שדה  -

 ס"מ 15סרגל  -

 משתנה   DCספק מתח נמוך  -

 בננה-חוטי בננה -

 

 

 הערות חשובות לכל שלבי הניסוי      
 יש להקפיד לסובב את בורר המתח לאיפוס מתח היציאה מהספק, ולכבות את הספק.   בסיום המדידות )1

 .1Aשהזרם לא יעלה על  ודא במהלך הניסוי יש להביט על התצוגה הדיגיטלית של הזרם, ול )2

 
 רקע תיאורטי ותיאור הניסוי

𝐵𝐵          עוצמת השדה המגנטי במרכז סליל נתונה ע"י הביטוי הבא:              = 𝑁𝑁 ∙ 𝜇𝜇0𝐼𝐼
√𝐿𝐿2+4𝑅𝑅2

 

הזרם  עוצמת   I-ו בריק  מקדם הפרמבליות  𝜇𝜇0הן אורך הסליל ורדיוסו בהתאמה,   R-ו  Lזה מספר הכריכות,  Nכאשר 

 בסליל. 

המגנטי כפונקציה של  עוצמת השדה  גרףמ .סליל מרכז הונמדוד את השדה המגנטי בהזרם במעגל בניסוי נשנה את 

 זרם, נחשב את מקדם הפרמבליות של הריק. ה

 קבוע.   זרםשומרים על כאשר  נחקור את תלות עוצמת השדה המגנטי במספר הכריכות  בחלק השני 
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 הרכבת מערכת הניסוי

 

 ): 1הבא (ראה תמונה  הרכב את המערכת באופן  -

כריכות, והתקן את חיישן   400השתמש בצבת לאחיזת סליל 

על הציר העובר  החיישן יהיה פרוב , כך שהשדה המגנטי

בהמשך נמצא  ראה צילום תקריב משמאל). במרכז הסליל (

ע"י מדידת השדה המגנטי לאורך   אמצע הסליל את נקודת 

 . הציר

 ). 2תרשים (תמונה חבר את המעגל החשמלי ע"פ ה

ל ספק  מההדק החיובי ש  - הקפד על חיבור נכון של הקטבים

 . אל ההדק החיובי של חיישן הזרם  המתח

 ודא שכפתור ויסות הזרם בספק המתח מכוון למינימום.  -

 . USBחבר את החיישנים למחשב לכניסת  -

 

 

 

 טלית י, ולכן עליך לשם לב במהלך הניסוי לקריאה הדיג1Aהזרם המקסימלי שניתן למדוד עם חיישן הזרם הוא  

 . באופן מידי   מצפצף כדי להתריע על זרם יתר, ובמקרה זה יש לנתקו מהמעגל   PS-3212של הזרם בתוכנה. חיישן הזרם  

 

 קבוע Nזרם משתנה, : אחלק 

 

 מהלך הניסוי
"  PASPORT"   - (בחר בקובץ המתאים לחיישנים שברשותך  "שדה מגנטי של סליל "של הניסוי:    capstoneפתח את קובץ   .1

 ). "wireless"או  

 .  1Hz  -ל  ים מוגדר הזרםשדה המגנטי וחיישני הבקובץ זה קצב הדגימה של  

 . G 1,300  -תחום המדידה של החיישן השדה מגנטי הוגדר לתחום הרחב

עוצמת  גרף המציג את  , וזרםוה  (כיוון הפרוב)  xהשדה המגנטי בכיוון  תצוגות דיגיטליות לקריאת  יש  הראשון  בדף הניסוי  

 תקציר הוראות ביצוע הניסוי.  מופיע בצד ימין . זרםה כפונקציה של xהשדה המגנטי בכיוון 

רק  באופן בדיד  "), כלומר החיישנים ימדדו פעם בשניה, אך המדידות ישמרו  "Keep Modeאופן המדידה מוגדר כבדיד (

 בלוח הבקרה.                  לחיצה על כפתור  רגע הב
   

 _____________=Lמדוד את אורך הסליל:   .2

 ______________=Rו):   הסליל (עשה ממוצע בין הקוטר החיצוני לקוטר החלל במרכז רדיוסמדוד את  .3

והזרם בלחיצה על כפתור           בלוח הבקרה. יש לבצע   שדה המגנטיאפס את מדידות ה: WIRELESSעבור חיישני  .4

   .לשדה המגנטי ולזרםאיפוס נפרד 

 1תמונה 

חיישן זרם

שדה מגנטיחיישן 
סליל

ספק מתח 
DC רציף

 2תמונה 

mailto:shulman@isp.net.il


 בס"ד  
 

 sci.co.il-www.shulmanאתר:      shulman@isp.net.ilדוא"ל:     5605536-03טל:  ציוד לימודי"   - "שולמן  © 49

 

של ספק המתח, כיוון    -מצא את כיוון השדה המגנטי שיוצר בסליל כתוצאה מהזרם בהתאם לחיבור הסליל לכניסות +/  .5

 וכלל יד ימין.    ,יכות הסליל המוטבע על בית הסליל כר

(כפי שהתרשים משמאל מוטבע    הבט על תרשים כיווני המדידה של חיישן השדה המגנטי .6

 , וקבע האם תקבל ערכי מדידה חיוביים או שליליים? נמק. על החיישן)

______________________________________________________________________________ 

 מדידה מקדימה למיקום פרוב חיישן השדה המגנטי במרכז הסליל:  .7

(הסתכל בתצוגה   לתחילת מדידות החיישנים. העלה את המתח כך שיזרום זרם בסליל          לחץ על כפתור  -

 ). 1A-ב ל הדיגיטלית של הזרם שאינך מתקר

 . 6האם ערכי השדה המגנטי חיוביים או שליליים? בדוק את ההתאמה להשערה שלך בסעיף  -

הציר במרכז הסליל עד לנקודה שבה קריאת השדה המגנטי    את מתח הספק  הזז את פרוב החיישן בזהירות לאורך  -

בנקודה  מרכז הסליל, ובתצוגה הדיגיטלית מגיעה לערך המקסימלי. במצב זה אלמנט החישה בפרוב נמצא בדיוק ב

 יש לבצע את המדידות.  זו

 לחץ על          לסיום המדידה.  -

 . סובב את כפתור ויסות המתח בספק למינימום .8

 .            -לחץ על כפתור ההקלטה בתוכנה .9

לשמירת                    מתייצבות לחץ על  ן בתצוגות הדיגיטליות, וכשה שדה המגנטי וה זרם ת חיישני הוהבט במדיד  .10

 . 𝐵𝐵𝑥𝑥(𝐼𝐼)והצגת המדידה בגרף  

 מדידות.  5לפחות  . 1A- עד שהזרם מתקרב להעלה את המתח מעט, וחזור על המדידה   .11

 . ניסויחץ על          לסיום הל .12

 סובב את כפתור ויסות המתח בספק למינימום, וסגור את הספק.  .13

 

 עיבוד נתונים
   מידה אופטימילי.  בקנה הגרףעל כפתור         בסרגל הכלים של הגרף להצגת עם העכבר   ץלח .1

 ). 3, ובחר מרשימת קווי המגמה ב"קו מגמה לינארי" (תמונה    לחץ על חץ הגלילה מימין לכפתור קווי המגמה             .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .              בלחיצה על המצלמה גרף עם קו המגמה ה את   צלם .3

 3תמונה 

mailto:shulman@isp.net.il


 בס"ד  
 

 sci.co.il-www.shulmanאתר:      shulman@isp.net.ilדוא"ל:     5605536-03טל:  ציוד לימודי"   - "שולמן  © 50

 

 כריכות עם אותם מימדים? ___________  200כיצד היה משתנה שיפוע גרף המדידה אם היית משתמש בסליל  .4

 .____________________________________________________________________________ 

 :  ידות המדידה . שים לב ליחריק הבליות אמקדם פרמאת ומנתוני הסליל הנמדד קו המגמה    שיפועחשב מ  .5

 .____________________________________________________________________________ 

�  ______________________=100%*           : לערך התאורטי חשב את השגיאה היחסית  .6
𝜇𝜇0ניסוי

−𝜇𝜇0ערך  תארטי 
𝜇𝜇0ערך  תאורטי

� 

 
 משתנה Nזרם קבוע, : בחלק 

 

 מהלך הניסוי
   

" כדי לעבור לדף הניסוי של חלק זה. גם בחלק זה קצב דגימת  זרם קבוע מס כריכות משתנה  -לחץ על לשונית "חלק ב .1

 , ואופן איסוף הנתונים הוא בדיד. 1Hz-ישנים מוגדר ל יהח

   .       : אפס את מדידות המתח והזרם בלחיצה על כפתור     WIRELESSעבור חיישני  .2

 כמו בחלק הקודם. הכריכות  200התקן את סליל  .3

 הקלד את מספר הכריכות בטבלת הנתונים.  .4

לחץ על כפתור            לתחילת מדידות החיישנים. העלה את כפתור ויסות מתח הספק עד שקריאת הזרם תעמוד על   .5

0.1A . 

לית  הזז את פרוב החיישן בזהירות לאורך הציר במרכז הסליל עד לנקודה שבה קריאת השדה המגנטי בתצוגה הדיגיט .6

 . מגיעה לערך המקסימלי. במצב זה אלמנט החישה בפרוב נמצא בדיוק במרכז הסליל 

 לשמירת עוצמת השדה המגנטי.                    לחץ על   .7

 

 סובב את כפתור ויסות המתח בספק למינימום.  .8

 כריכות.   400,800,1200עבור סלילים עם    4-8החלף את הסליל בסליל בעל מס כריכות גבוה יותר, וחזור על סעיפים   .9

 לחץ על          לסיום המדידה.  .10

 

 עיבוד נתונים

 לחץ עם העכבר על כפתור         בסרגל הכלים של הגרף להצגת הגרף בקנה מידה אופטימילי.   .1

 ?______________________________הגרף ע"פ התיאוריה שיפועשווה  מה ל .2

______________________________________________________________________________________   . 

 לחץ על חץ הגלילה מימין לכפתור קווי המגמה            , ובחר מרשימת קווי המגמה ב"קו מגמה לינארי".  .3

 את קו המגמה לקטע זה בלחיצה על כפתור         .   צלם .4

 . שים לב ליחידות המדידה:  ריק הבליות אמקדם פרמחשב משיפוע קו המגמה ומנתוני הסליל הנמדד את  .5

 .____________________________________________________________________________ 

�  ________________=100%*_______         : לערך התאורטי חשב את השגיאה היחסית  .6
𝜇𝜇0ניסוי

−𝜇𝜇0ערך  תארטי 
𝜇𝜇0ערך  תאורטי

� 
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 מטרת הניסוי
 מרכזו. החלל במגנט דרך  נפילתמשינוי בשטף המגנטי במהלך הכא"מ המושרה בסליל כתוצאה את  לחקור 

 רקע תיאורטי ותיאור הניסוי
כאשר זרם חשמלי עובר בחוט חשמל, נוצר שדה מגנטי סביבו. מיכאל פארדיי היה אחד המדענים הראשונים, שחקרו את  

 יצירת זרם חשמלי ע"י מגנט וחוט מוליך.  - התהליך ההפוך

  - כאשר מעבירים מגנט דרך מרכז סליל, יש שינוי בשטף המגנטי דרך הסליל. שינוי השטף המגנטי משרה כוח אלקטרומגנטי
 כא"מ, בסליל.  

            ע"פ חוק פארדיי: 
t

N
∆
∆

−=
φε 

  - הוא מס הכריכות של הסליל, ו Nהוא הכא"מ המושרה,  εכאשר 
t∆

∆φ   הוא קצב שינוי

השטף המגנטי דרך הסליל (שטף מגנטי= מכפלת השטח ברכיב השדה המגנטי  
 המאונך לו). 

) נותן את השינוי בשטף המגנטי בזמן  ε(t)אינטגרל הכא"מ בזמן (שטח מתחת לגרף 

∫             זה:  −−=2

1

)()( 12

t

t
Ndtt φφε 

 ציוד נדרש
- 200PS2115  מתח משולב-זרם חיישן  PASPORT   

  +200PS3200  מתאםAirlink 

 או 

200PS3211   מתחחיישן  wireless 

 כריכות 200סליל   210462510 -

 כריכות 400סליל   210462520 -

 Al-Ni-Coמגנט 210330510  -

 90ºמלחציים כן מעבדה+ מוט+  -

 אצבעות  3צבת גומי/  -
 

 
 הרכבת מערכת הניסוי

 . חבר את האוחז במאונך למוט כן המעבדה -

 כריכות.   400-חבר לצבתות האוחז את הסליל בעל ה  -

שהאוחז יתפוס את בית הפלסטיק של הסליל ולא את    לב-שים

 הכריכות עצמן, ושהמגנט יכול ליפול באופן חופשי דרך הסליל. 

משטח  (ולא במרחק רב ממנו)  יש להניח מתחת לסליל             

 מרופד, כדי שהמגנט לא ישבר בנחיתה. 

 חבר את חיישן המתח ישירות לשקעי הבננה בסליל.  -

 חיישן המתח למחשב. חבר את  -

 1תמונה 

 2תמונה 

mailto:shulman@isp.net.il


 בס"ד  
 

 sci.co.il-www.shulmanאתר:      shulman@isp.net.ilדוא"ל:     5605536-03טל:  ציוד לימודי"   - "שולמן  © 52

 

 מהלך הניסוי
"  PASPORT"  -(בחר בקובץ המתאים לחיישנים שברשותך " כא"מ מושרה בסליל "של הניסוי:   capstoneפתח את קובץ  .1

   )."wireless"או  

 .  1,000Hz  -מוגדר ל המתח  ןחייש בקובץ זה קצב הדגימה של  

 כפונקציה של הזמן. בין קצוות הסליל  מתחהבדף הניסוי יש גרף המציג את 

 אפס את מדידות המתח בלחיצה על כפתור           בלוח הבקרה.  .2

 בניסוי הראשון הקוטב המסומן באדום למטה.   ס"מ מעל לסליל. 2אחוז במגנט כך שקצהו התחתון יהיה  .3

 שייפול דרך מרכז הסליל.כדי להתחיל את המדידה, ושחרר את המגנט, כך    ,             -לחץ על כפתור ההקלטה בתוכנה .4

 .          עצור את המדידה בלחיצה על ,  הנפילה לאחר  .5

 

 עיבוד נתונים

 בצורה אופטימלית. ף לחץ על כפתור           בסרגל הכלים של הגרף להצגת הגר  .1

ת  תאר את הגרף שהתקבל בהתייחס לגודל הכא"מ (עולה/יורד) וכיוונו (חיובי/שלילי) בכל חלק, תוך ציון שלבי תנוע .2

 המגנט בהתאמה:  ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  . _______________ 

 : המושרה להגדלת תחום הכא"מ .3

בסרגל הכלים של הגרף, והתאם את גודל תיבת התחום ומיקומה, כך שיודגשו בצהוב הנקודות             לחץ על -

 . היווצרות הכא"מ המושרההרלוונטיות של מדידת המתח במהלך 

 . חץ על כפתור         בסרגל הכלים של הגרף להגדלת התחום המודגש ל -

 למחיקת הסימון.  "delete"ל על תחום הסימון, כך שיהיה פעיל (צבע כהה), ולחץ ע העכבר  לחץ עם  -

   שבו נוצר הכא"מ המושרה בכניסת המגנט לסליל:  זמן פרק המדוד באמצעות קורא הקוארדינטות את  .4

   לחץ על כפתור "קורא הקואורדינטות"   -

 . "Add Coordinate Tool" ובחר באפשרות 

גע  מקם את הכלי על נקודת המדידה של ר  -

(למיקום מדויק   המושרה הכא"מ  היווצרות 

 השתמש במקשי החיצים במקלדת). 

כשסמן ה"יד" במרכז הכלי, לחץ עכבר ימני   -

.  ) 3(תמונה  "Show Delta Tool"ובחר ב: 

כלי נוסף, שאותו יש  למקם  תוצאה: יתווסף 

. התוכנה  בנקודת המעבר בין כיווני הכא"מ

  tΔ -הנקודות 2מציגה את הפרש הזמן בין 

 ). 3(ראה תמונה 

כניסה 𝑡𝑡∆רשום את התוצאה:     - = _____________ 

 פרק הזמן שבו נוצר הכא"מ המושרה ביציאת המגנט מהסליל, ורשום את התוצאה: למדידת   4 חזור על סעיף  .5

∆𝑡𝑡 יציאה = _____________ 

 2 תמונה מס

 3 תמונה
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 . צלם את הדף עם התוצאות בלחיצה על המצלמה    .6

 מה הסיבה להבדלי הזמנים?   ________________________________________________________ .7

 ._____________________________________________________________________________ 

, ומדוע הם הפוכים בכיוונם?   מדוע פיק הכא"מ ביציאת המגנט גבוה מפיק הכא"מ בכניסתו .8

_____________________________________________________________________________ 

 _______________________ . _____________________________________________________ 

 מה ישתנה ומה לא, ומדוע?     - כיצד יראה הגרף אם תפיל את המגנט כשקטביו הפוכים .9

_____________________________________________________________________________ 

 ._____________________________________________________________________________ 

 המדידה, כאשר אתה מפיל את המגנט עם הקוטב המסומן בלבן כלפי מטה. בדוק את השערתך. חזור על   .10

 .   עם התוצאות בלחיצה על המצלמה  גרףצלם את ה  .11

 .  _____________מה המשמעות הפיזיקלית של השטח מתחת לגרף?  ___________________________ .12

 כפונקציה של הזמן באופן הבא:    מדוד את השטח תחת הגרף הכא"מ .13

 בסרגל הכלים של הגרף, והתאם את גודל תיבת התחום ומיקומה, כך שיודגשו בצהוב       לחץ על כפתור    -

 הנקודות הרלוונטיות של פיק הכא"מ בכניסת המגנט לסליל. 

 לחץ על כפתור חישוב השטח   -

 רשום את השטח הנמדד בכניסת המגנט: __________________ .  -

כך שיודגשו בצהוב הנקודות הרלוונטיות של פיק הכא"מ ביציאת  העבר את תיבת התחום והתאם את גודלה,  -

 המגנט מהסליל. 

 ת המגנט: __________________ . יציארשום את השטח הנמדד ב  -

חלקי תנועת   2מתוך התוצאות, מה תוכל לומר על הגודל הפיזיקלי שמציין השטח מתחת לגרף, בהשוואה בין   .14

 גנט? _____________________________________________________________________המ

 .___________________________________________________________________________ 

   -הסר את ההרצות הראשונות מתצוגת הגרף (בטל את הצגתם מתוך תפריט כלי הצגת ההרצות של הגרף  .15

 כריכות, וחזור על מהלך הניסוי עבור סליל זה (כיוון מגנט אחד).  400החלף את הסליל בסליל בעל   .16

 . 3התמקד בקטע הגרף של הכא"מ המושרה, כפי שמוסבר בסעיף  .17

 .   ה על המצלמהעם התוצאות בלחיצ  גרףצלם את ה  .18

תאר את תוצאות הניסוי בהשוואה לניסוי הראשון (מה השתנה ומה לא וכיצד), והסבר את הסיבות לדומה ולשונה.    .19

 התייחס לנקודות הבאות: 

 ________________________):   __4-5סעיפים זמן נפילת המגנט בכל אחד מחלקי תנועת המגנט (ראה   . א

________________________________________________________________ . __________ 

 ___________________________________________________ : )18(ראה סעיף   גובה פיק הכא"מ  . ב

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________ . _________________________________ 

__________  _______________): ___13 סעיף השטח מתחת לגרף בכל אחד מחלקי תנועת המגנט (ראה   . ג

_________________________________________________________________________ ._ 
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