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 תנועה במישור משופע
 
 

 .חקירת התנועה במישור משופע:    א. תלות התאוצה בזווית :מטרה

 .בדיקת שימור אנרגיה .ב                                                        

 :מבוא

זווית   הגדלתהמדרון. עם מקביל למישור ההכובד על מדרון נע בהשפעת רכיב כוח  המואץגוף 

 ,  F=mg*sin(α) בהתאם ל הולך וגדל הכובד במקביל למסילה רכיב כוח ,השיפוע

 . mg מעלות שבה הכוח מגיע לגודלו המרבי דהיינו כוח הכובד 09לזווית של עד 

 בדוק נוסחה זו בתרשים כוחות

ע"י שמודד את העתק הגוף בזמן ונשלט  Motion Sensor)) ראסונ חיישןהניסוי מתבצע בעזרת 

 .תבזמן אמ תגראפימתקבלות בצורה  התוצאות מחשב.

        
 

 אור מערכת הניסויית

 :מהלך הניסוי

 שיפועב תלות התאוצה. א

 ס"מ( כמתואר בציור לעיל.  2 =מעץ )גובה ההעלה אחת משתי רגלי המסילה ע"י הוספת פלט .1

 .הגוףמ החזרר לקליטת אכוון את הסונ .הזרם אויר למסילה והנח את המחליק עליה .2

 Inclined to Conserveץ ופתח את הקוב Open Activityב בחר Data Studio , תוכנתהפעל את  .3

 C:\ Conservation of Energy and Momentum   ב שנמצא

יעים  גרפים של העתק . על המסך מופשחרר את הגוףו    Button” “Startלחץ על  .4

 .ומהירות של הגוף כנגד זמן המדידה
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בלת גרף יבמידה וקכדי לעצור את המדידה.     ”Stop Button“לחץ על   .5

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

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

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

מגרף המהירות )מופיע מלבן לקטע  ישר ובחר בקטע    ”Icon “Zoom Selectלחץ על  .6

 .  Data להתאמת הצירים ל   ”Icon “Scale to fitלחץ על  הנבחר(.

גרף  ךמתו) התאוצהלקבלת  Linear Fit“"  בחר ב  Iconבאמצעות  לחיצה על  .7

 של הזמן(. המהירות כפונקציה

  .Acceleration-sin()בטבלה  תלזווי רשום את התאוצה המתאימה .8

 -ס"מ ולכן, סינוס זווית השיפוע שווה ל 2ס"מ, גובה כל פלטה  199הערה: המרחק בין שתי רגלי המסילה 

 עבור פלטה בודדת. 9.92

Table:   Acceleration-sin ()                                           

sin() : a תאוצה(m/s^2) 

  

  

  

  

  

  

 

 כדי Scale to fitעל  לחץ ו  Linear Fitמ " √ שהוא בתוך הגרף, הסיר את " לחץ על מקום כל .9

 .כל הגרף את לראות שוב

 All Data Run Delete                 Experiment מחק את הנתונים בלחיצה    .19

רשום זווית.כל  עבורית השיפוע של המסילה ע"י הוספת פלטות ומדוד את התאוצה שנה את זוו  .11

 בטבלה.

  Data ב נמצא ש ”Icon  )    “Graphגרור את sin()  כנגד a כדי לצייר גרף של    .12

Display  -   ) ל צד שמאל  של  החלון למטהDATA  לטבלה שבנית:  )שנמצא שמתאים

 בלת.יתאר את התלות שקצד שמאל  של  החלון למעלה(.   -   Data Summaryב
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 מה המשמעות של שיפוע הגרף. הסבר.. 51

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

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

החוק השני  בעזרתשפיע על התאוצה ? בדוק בניסוי ואשר שינוי מסת העגלה יהאם לדעתך . 51

 טון.ושל ני

 

 

 

 שימור אנרגיה דיקתבב. 

בחלק הזה רוצים לבדוק )ע"י חישוב( את שימור האנרגיה עבור המערכת בשתי נקודות במהלך 

ו( ובמצב השני )בזמן שמשחררים אות יגובה מקסימאלבהדרך: במצב אחד כאשר הגוף נמצא 

 .שוות והקינטית ) ביחס לרגל התחתונה( האנרגיה הפוטנציאליתכאשר 

 

 .האחרון שנאסף ataDהשתמש ב הערה :  

 

 :ניתוח הניסוי

 -אנרגיה קינטית 

 .בתפריט התוכנה )לא בחלון הגרף(שנמצא      ”Calculate button“לחץ על  .5

 .Kinetic Energy  kE)ובחר ב ) לחץ על   nitioniDefבתוך ה   .2

   ”Accept button“. לחץ על והזן למחשבון Kg))ב  m חליק  מדוד את מסת המ .3

 Data ב  נמצאש ”Icon  )        “Graphגרור את  הקינטית  לצורך שרטוט השינוי באנרגיה .4

ayisplD   - צד שמאל  למטה (  ל ataD  שהוגדרהמחושב   := ½ m v^2 kE   שנמצא(

 צד שמאל  של  החלון למעלה(  .    -   Data Summaryב

 

 - אנרגיה פוטנציאלית

  ”Potential Energy“בחר עכשיו ב  Definitionובתוך ה  ”Calculate button“לחץ שוב  על  .1

)Minx – ( x )αsin(= m g    pE 

    ששייך  לחץ על  מתוך גרף המקום  (Minx)  ינימאלילחלץ את הערך של המרחק המ כדי .1

  מום(.ני)מ Min ב ובחר )בחלון הגרף(  “ Icon  ” Statistics Tool ל
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בין שתי הנקודות מעל לרגלי  H והפרש הגבהים Kg)ב ( mהכנס שוב את מסת המחליק  .7

 .וסגור  ”Accept button“ על ולחץ  meter)ב  (המסילה

,גרור את  גרף של האנרגיה הקינטית אותוכדי לקבל את הגרף של האנרגיה הפוטנציאלית על  .8

 אנרגיה הקינטית ושחרר אותו בתוכו.לגרף של ה ataD   pEה 

התנועה ( והשני כאשר ) בתחילת  יכאשר הגוף נמצא בגובה מקסימאל ,תבחר שתי נקודות: אח .9

  דת החיתוך הראשונה בין שני הגרפים(. לשם כך לחץ עלהאנרגיות שוות בפעם הראשונה )נקו

“Smart Tool ”   . לחץ עליו וגרור  ל התקרב לראשית עד שהכלי משנה את צורתו ,

 אותו עד לנקודה הרצויה. 

     נרגיה הכללי בשתי נקודות אלה שווה ?האסכום האם  .51


