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 קבוע )גרביטציה( תנועה הרמונית עם כוח מאלץ

 מטרות:

 .(סטטית שיטה) חוק הוקמתוך   – מדידת קבוע הקפיץ .1

 .  מתוך השינוי בכוח ובאורך הקפיץ במהלך המדידה. דינאמית שיטהב מדידת קבוע הקפיץ .2

לאור החוק השני של ניוטון ומציאת התלות בין זמן המחזור למסה נועה הרמונית חקירת ת .3

 מתנדנדת. ה

 ציוד:

 Force Sensor) , מד כוח )ו ,את העתק ודדמהMotion Sensor) ) ראסונ      

                                                                                                 משקולות שונות.ו ,קפיץ מחשב, ע"ינשלט ה     

 מהלך הניסוי:

 : סטטית ההקפיץ בשיט קבוע מדידת  :חלק א

" -)סימן ה  " התארכותו של הקפיץ ממצב רפוי. מידת x∆.  כאשר    F=-k(∆x):   חוק הוק .1

  .בכיוון ההפוך לכיוון מתיחת הקפיץ(פועל מסמן שהכוח 

 ____=x(m=0)  במצב רפויכשהוא תלוי  מדוד את אורך הקפיץ .2

 __=x(m=__ )    מדוד עבור קפיץ עליו משקולת בודדת

 צייר אותם. על הקפיץ? תולים משקולת שכוחות פועלים כ לואי .3

 ופתח את הקובץ  Open Activity-, בחר בData Studioהפעל את התוכנה  .4

  “Hooke’s Law and Simple Harmonic” : בתקיית 

  C:\ Conservation of Energy and Momentum                                    

 טבלהמלא את הקפיץ ומדוד את ההתארכות שלו. על ה (g55)של  נוספות תתלה משקולו .5

force - displacement  חלון בHooke’s Law: 

  0x-∆x=x   שים לב:                 

Table: force - displacement                                  

m  מסה Kg))   F     כוח(N) ∆x  ההתארכות   (m) 
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 ”Icon  )     “Graph גרור את ה מול ההתארכות כוחכדי לצייר גרף של  .6

 DATA ל  של  החלון למטה ( לאצד שמב -  Data  Display -נמצא תחתש

  .המתאים לטבלה

  Linear Fit“ ” ב,בחר   ”Fit“  כפתורעל  יצהלחע"י  הקפיץ את קבועמהגרף חשב .   7

 . גרף )היחס בין הכוח המופעל לאורך הקפיץ(ומצא את שיפוע של ה

 

                                             

 

 : חלק ב  : האם חוק הוק מתקיים גם בקפיץ נע ?

                                       

 אור מערכת הניסויית                                                    

 

  . הרמוניתההתארכות כאשר הגוף מבצע תנועת  אלה זו, נציג את הכוח כפונקציה שלכדי לבחון ש

 על הקפיץ.  מתאימהתלה משקולת של  .1

 אפס את מד הכוח.קליטת תנועתו של הגוף )משקולת( וכוון את הסונר ל .2

 לחץ עלאת המשקולת מחוץ לשיווי משקל ושחרר כדי שהגוף יבצע תנועה הרמונית ו עלהה .3

Button” “Start    . חלון עלSimple Harmonic Motion גרפים של  יםמופיע : 

  .כנגד זמן כוחו , מהירות, תאוצהעתקה

בלת גרף עם הרבה קיבמידה ו ,)כדי לעצור את המדידה    ”Stop Button“לחץ על   .4

 . Dataלהתאמת הצירים ל   ”Icon “Scale to fitלחץ על  .( רעש יש לחזור על הניסוי

של הזמן? תאר את תנועת הגוף  הוהכוח כפונקצי , המהירות  ,התאוצהעתקהה מהי התלות של 

 .ומיקומו לאורך השלבים השונים במחזור. הסבר את הפרשי הפזה שביניהם

 

 

 

K= ---------- (N/m) 
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               DATAל  ”Icon    “Graphגרור את ה , מול ההתארכות כדי לצייר גרף של כוח .5

X (TIME )שים את הסמן על כותר ציר  .כוח כנגד זמן( הגרף של  לת" )כרגע קב (Force) כוח"

 .”position“ובחר ב  לחץ על כפתור שמאלי  עד שהוא הופך לטבלה,

 ----------------------------------------------- האם חוק הוק מתקיים גם בקפיץ נע?  .6

 

              בחר בו  Iconבאמצעות  לחיצה על חשב את קבוע הקפיץ מתוך המדידה  .7

"“Linear Fit 

 הצג את הכוח כפונקציה של המהירות, נסו להסביר כל שלב בתנועה על גבי הגרף שקיבלתם. .8

 עם חלוף הזמן ?המתקבלת מה יקרה לצורה  .9

    : התלות של זמן המחזור במסהמדידת             

 מתוך החוק השני של ניוטון הסק את הנוסחה הבאה :

 

 את החלונות של הגרפים כוח כנגד של זמן וכוח כנגד מהירות : סגור הערה

חשב את זמן המחזור ו )בדיוק מרבי(    )0T - 3=T T ( מחזורים 3מדוד את זמן המחזור של  .15

 ,      Smart Tool  כפתור לשם כך לחץ  על. ) T/3  T =  (הממוצע

לחץ על  (, קח את הסמן לראשית הצירים )עד שהסמן משנה את צורתו ל 

מלא בתוכנה את השורה הראשונה בטבלה הראשית  וגרור אותה לנקודה הרצויה. 

Squared Period vs. mass בחלון Spring Period. 

 

  Table:   Squared Period vs.  mass                                        

m סה:   מ Kg)) T זמן המחזור הממוצע :) sec   (  2T : )   2sec   ( 

   

   

   

   

   

   

 

  All Data Run Delete               Experimentבלחיצה  מהניסוי הקודםמחק את הנתונים  .11

  ע"י הוספת משקולות.התלויה חזור על מדידה זו מספר פעמים כאשר אתה משנה את המסה  .12

 ה.רשום את התוצאות בטבל
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  Iconאת ה  גרור נקציה של המסהכפו זמן מחזור בריבועכדי לצייר גרף של   .13

      “Graph” (נמצא תחתש- Data Display  - ל  של  החלון למטהבצד שמא )   

 תלות קיבלת? ואיזטבלה. המתאים ל DATA ל

  Linear Fit“ ” ב,בחר   ” Icon  “Fitעל לחץ   ” K “   הקפיץ כדי לקבל את  קבוע .14

  שיפוע של הגרף. ה קרא אתו

 הגרף. שיפועמ k הקפיץע חשב את קבו  .15

בעזרת חוק שימור האנרגיה בדוק את היחס בין האנרגיה בשלב של מקסימום המהירות לעומת  .16

רגיה במקסימום ההתארכות של הקפיץ. הצב את הגדלים שקבלת בניסוי כדי לוודא שהיחס נהא

 .מתקיים בניסוי

K = ------------ (N/m) 


