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 : חקירת המתקף בהתנגשותהתנגשויות

 
נשווה  נחקור את הכוח שפועל על גוף )עגלה(  במהלך התנגשות בעזרת מד כוח.מטרת הניסוי :   

 :  המוגדר tבמשך זמן  בהתנגשותהנמדד  המתקף בין
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 .  PΔעם השינוי שחל  בתנע  

כרית “שאין   כרית אויר" ובמצב“במצב  שיש  ע בהגהת דרכים בה מתנגש הנוסנדמה בניסוי תאונ

 .הינחבר לעגלה מחזיק פלסטי עם גומי  ”כרית אויר“. כדי לדמות את ההתנגשות עם  ”אויר

 

 .(2500Hz)בתדר דגימה גבוה  מסילת אויר, מחליק, חיישן סונר למדידת מרחק ומד כוח  ציוד:

 מהלך הניסוי:

 .שים את סונאר בקצה של המסילה .1

 כדי לאפשר התנגשות עם העגלה. קצה אותו באת מד הכוח על מעמד מקובע  שים .2

 : שנמצא ב Collision Impulseופתח את הקובץ  Open Activityב, בחר Data Studioהפעל את  .3

 C:\ Conservation of Energy and Momentum 

ום , רשכרית אוירחבר את המחזיק עם גומייה לעגלה כדי לדמות את ההתנגשות עם  .4

והגבה קצה אחד של המסילה  softM ,  =_____ hardM____=את המסה של המחליק 

 בקרש בודד. 

 .מסילהבהזרם אויר ו אפס את מד הכוח .5

. שחרר את המחליק ממנוחה לכיוון מד הכוח ממרחק    Button” “Startלחץ על  .6

 יםפיע. על המסך מו המסילה בעזרת פלטה אחת(הגבה צד אחד של  )לשם כך  מטר 1של 

 כנגד הזמן וכוח הפועל על העגלה   פים של העתק, מהירותגר

 כדי לעצור את המדידה.     ”Stop Button“לחץ על  לאחר ההתנגשות , .7

לשם כך . אחרי ההתנגשותומיד  לפני מיד ףקרא את המהירות של הגומתוך גרף המהירות,  .8

 .ימותמתא עם יחידות1  רשום בטבלה .  Smart Tool“ ”פתורכב השתמש
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 שינוי בתנע כתוצאה מהתנגשות מול המתקף הכולל – 1טבלה 

 מהירות לפני:        
V(m/s) 

 מהירות אחרי:
u(m/s) 

 שינוי בתנע:
p(N*s)= m (u-v) 

מתקף כולל 
 בהתנגשות
J(N*s) 

התנגשות בין עגלה 

 למד כוח עם גומייה

    

התנגשות בין עגלה 

 למד כוח  עם בורג

    

 רשום בטבלה.ו המחליק  השינוי בתנע חשב את .9

כדי לבחור את הקטע     “ Icon  ” Zoom Selectלחץ על  הכוחבגרף  .11

  לזמן ההתנגשות.  בדיוק המתאים

. בתוך הגרף מופיע מלבן Areaובחר ב     “ Icon  ” Statistics Tool ששייך  ל לחץ על  .11

 Mean)מקסימום( ,   Max)מינימום( ,  Minוגם הערכים:   (Area)ערך השטח הנבחר: עם 

  .)ממוצע(, של הכוח לאורך הקטע הנבחר

 .2בטבלה ורשום  .(   ” Smart Tool“)ניתן להשתמש ב  τמדוד את משך ההתנגשות  .12

כיצד לדעתכם מחושב השטח מתחת הגרף? איזו פעולה מתמתית מייצגת חישוב זה? כיצד נראית  .13

 וטונית עולה,יורדת , בעלת נקודת קיצון(לדעתכם פונקציית אינטגרל זו? )מונ

:     (מתקף)גודל שזכה לשם  את פונקצית האינטגרל הצג .14 
 t

dTTftJ
0

)()(  

   בצע את הפעולות הבאות: לשם כך      

           Special      Integral בחר ב,  ”Calculate“לחץ על כפתור   F (t)הגרף של  בחלון -

 (ת המתקף)עכשיו מופיעה גם עקומ   ”Accept button“ולחץ על 

מצא את  ?במושגים של תנע ובמושגים של שטח מתקףפונקצית כל נקודה על מה מייצגת  .15

 .1לטבלה  ערך המתקף בסוף ההתנגשות והוסף

   ?להבדל אפשרייםהמקורות המהם  .1בטבלה   Jל  p השווה בין  .16

 האם התאוצה במהלך ההתנגשות קבועה ? .17

 הדפס את הגרפים שקבלת. .18

  .גומי יה מהמחליק וחבר במקומו בורגימחזיק הגומהורד את  .19

 All Data Run Delete          Experimentבלחיצה  של הניסוי הקודםמחק את הנתונים  .21

 .עבור התנגשות זו והלאה 4הסעיפים חזור על  .21
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 יותר גדול? מקסימאלי כוח פועלבאיזו התנגשות  .22

  יותר זמן? אורכתאיזו התנגשות  .23

 השוואה בין התנגשויות -  2טבלה 

כוח  
 מקסימאלי:

(N)maxF 

 משך ההתנגשות:
τ(s) 

   התנגשות בין עגלה עם גומיה למד כוח

   מד כוחהתנגשות בין עגלה עם בורג  ל

  חיים? המציל כרית אויר למה  .24


