
 

 
 
 
 

 נמטיקהק
 

 גרפי של תנועהתיאור  -מד אחדיחקר תנועה במ
 

 :במצבים הבאים   מד אחדיהנע במ חקירת התנועה של גוף: מטרה

( I ) (הראשון של ניוטון החוק )  אפס תאוצה 

) II  (קבועה תאוצה 

) III  (תאוצה משתנה   

 

  (Motion Sensor)  סונר קפיץ, מסילת אויר, מחליק עם לוח מחזיר,: ציוד

ודדים מהירות של מחליק שנע ללא חיכוך על מסילת אויר בעזרת מד טווח מ  (I): בניסוי מבוא

הסונר מודד )סונר(. הסונר משדר גלי קול וקולט את החזרי הגלים )ההד( מלוח שמוצמד למחליק. 

 בהסתמך על ידיעת מהירות הקול ניתן .י הקול משודרים ועד קליטתם בחזרהמהרגע שגל את הזמן

שמציג גרף של  למחשב . מדידות הזמן מועברות בזמן אמתבכל רגעלחשב את מיקום המחליק 

 תאוצה.המהירות וה מחשבת ומציגה גרפים שלהתוכנה העתק כנגד הזמן. 

 

(I)       a= 0 

 

 מהלך הניסוי:

 ס"מ מקצה המסילה. 15העמד את הסונר במרחק  .1

 כשהלוח המחזיר מוצמד אליו. הפעל את מפוח האוויר והנח את המחליק על המסילה .2

 אזן את המסילה למצב אופקי ע"י הזזת הברגים הנושאים את רגלי המסילה. .3

 Kinematicsופתח את הקובץ  Open Activity  ב בחר ,Data Studio הפעל את התוכנה .4

  C:\ Kinematicsשנמצא ב

 גרפים של  ים. על המסך מופיע   Button” “Startלחץ על ו המחליקהזז את  .5

 .זמןהכנגד  ףגוהמהירות של ו מקום

 



 

 

 

 

במידה וקבלת גרף עם  ,)כדי לעצור את המדידה    ”Stop Button“לחץ על   .6

 .(  ומדוד שניתשלו  האזימותו ,ההגבהה זוויתכוון את הסונר ע"י שינוי הרבה רעשים 

 מקוםאיזו תלות של  .ומה קרה בכל שלב בגרף מתארחים את התנועה הגרפים הסבר כיצד  .7

 ?בקטעים השונים של הזמן קבלת הומהירות כפונקצי

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

זמן  בשתי נקודות )ערך הציר אנכי( הגוף מיקוםומדוד את קלה ת המחליק ע"י דחיפה הזז א .8

שיפוע חשב את .     ”Smart Tool“ של הה אחד בעזרת עבקטע תנו )בציר האופקי(

 זה.הבקטע  הגרף

t1 = -----------             x1 = -----------. 

t2 = -----------            x2 = -----------. 

     V = Δx/Δt = -----------------------. 

 .בקטע זה? נמק עשחשבת קבו שיפועהאים ה .9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- . 

   בעזרת חשב את השיפוע נסה להבין זאת מתוך היחידות. ?מה משמעות שיפוע הגרף .11

“Slope Tool”  
 

 .באתו קטע  

 האם התוצאות קרובות ? .11

 האם ערכי גרף המהירות מתאימים לשיפוע שקבלת? .12

 אם מתקיים חוק ניוטון הראשון במקרה זה? הסבר. .13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 תאוצה שמתאר גרף המהירות שקבלת?ראה גרף היאיך  .14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 בצע את הפעולות הבאות: לשם כך .גרף תאוצה בדוק זאת ע"י פתיחת .15

 .“  ”Accelerationסמן את ה Measurementsובתוך     “  ”Setupלחץ על   -

לגרף   “  ”Data Accelerationגרור את ה  ,גרף כדי לקבל את הגרף של התאוצה על אותו -

 ושחרר אותו בתוכו.  ”velocity“ ו ”position“ של   

 .ניוטוןשל הראשון אם מתקיים חוק ? ה1מהם המקומות בהם התאוצה אינה  .16

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II)  (   aקבוע 

 

 
 מהלך הניסוי:

  
ס"מ( כמתואר  2 = כל אחד גובהמעץ ) ותפלט  העלה אחת משתי רגלי המסילה ע"י הוספת .1

 בציור לעיל. 

 .את הסונר לקליטת תנועתו של הגוף כוון .הזרם אויר למסילה והנח את המחליק עליה .2

         All Data Run Experiment         Delete בלחיצה מהניסוי הקודםמחק את הנתונים  .3

עתק ה. על המסך מופיע  גרפים של    Button” “Startולחץ על שחרר את הגוף  .4

 .של הגוף כנגד זמן המדידהותאוצה מהירות ,

במידה וקבלת גרף לעצור את המדידה.  כדי    ”Stop Button“לחץ על   .5

 .תאר את תנועת הגוף .עם הרבה רעשים יש לחזור על הניסוי

  ?הקבוע התאוצה באמתהאם  .6

) הקטע     המהירותמגרף  ובחר בקטע אחד ליניארי   Icon “Zoom Select ”לחץ על  .7

 . Dataלהתאמת הצירים ל   ”Icon “Scale to fit. לחץ על הנבחר נצבע בצבע זהוב (

 לקבלת התאוצה )שיפוע של הגרף(.   Linear Fit“ ”נ ,בחר   ”Icon  “Fitלחץ על  .8

 סימן התאוצה. מה משמעות .9

xavvבדיקת התקיימות משוואת טוריצ'לי :     .11 f  22

0

2
 

אחת כאשר העגלה מגיעה לקצה בפעם ראשונה )למשל( מהירות: הבגרף שתי נקודות בבחר  

  ”Smart Tool“פעם ראשונה. בעזרת בהתנועה שלה  ה הופכת את כיוון כאשר העגל הוהשניי

 הצב את המהירויות , x∆  חלץ את משוואת טוריצ'לי : מתוך  מהגרף. המהירויות קרא את 

 קום.לנקודות בהן מדדנו מהירות בגרף של המהמתאים  x∆עם ה השווה ו והתאוצה

 ?םדונו בקשר בין גרף התאוצה המהירות והמרחק שקבלת .11



 

 

 

 

 

III)  ( משתנה  : a תנועה הרמונית 

 המסילה. השאר את שיפוע: הערה

 

 :מהלך הניסוי

 .רכמתואר בציו העגלה ל ר קפיץ אחב .1

 .מסילהבהזרם אויר  .2

  All Data Run Experiment         Delete בלחיצה מהניסוי הקודםמחק את הנתונים   .3

גרפים של   יםהמסך מופיע. על    Button” “Startולחץ על שחרר את הגוף  .4

  .העתק ,מהירות ותאוצה של הגוף כנגד זמן המדידה

 ”Icon “Scale to fitלחץ על  .כדי לעצור את המדידה    ”Stop Button“לחץ על   .5

   .Dataלהתאמת הצירים ל  

 . לשם כך לחץ  עלשל מהירות ותאוצההמקסימאליים ואת הערכים  מדוד את זמן המחזור .6

 .  Smart Tool  כפתור

 שקבלתם? יקוםדונו בקשר בין גרף התאוצה המהירות והמ .7

 

 

 

 

 

 

    


