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 תנועה מעגלית
 

 בפרמטרים. הצנטריפטאליתלות של הכוח בדיקת ה .הצנטריפטאלי: הבנת הכוח  מטרת הניסוי

 .משקולותו)(Force Sensorמד כוח ,) Motion SensorRotary)ר , סונמעגלית המערכת תנוע :ציוד

 

תנועה מעגלית התנועה המעגלית מופיעה כמעט  בכל תחומי הפיסיקה. בכדי לגרום לגוף לבצע : מבוא

חייב לפעול כוח )אחרת הגוף ימשיך בקו ישר בהתאם לחוק הראשון של ניוטון(. הכוח הגורם לגוף 

לנוע בתנועה מעגלית פועל תמיד בניצב לווקטור המהירות לכיוון מרכז המעגל והתאוצה בהתאם 

אלי. בהתאם מרכז המעגל. לכוח זה קוראים כוח צנטריפט –לחוק השני תהיה גם היא באותו כיוון 

לחוק השלישי של ניוטון גם העצם המבצע תנועה מעגלית יפעיל כוח נגדי לזה שפועל עליו .כוח זה 

החוצה. לכוח זה הפועל החוצה קוראים כוח  -ההפוך לתאוצה הצנטריפטאלית כלומר   ווןיבכיפעל 

 צנטריפוגאלי.

 

 

 אור מערכת הניסויית

 

 כוח צנטריפיטאלי המקיים תנועה מעגלית שוות מהירות : הנוסחה לחוק השני של ניוטון תחת       
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 תלות הכוח במהירות זוויתית. חלק א' :

ל הרדיוס  ) מתח את החוט כדי לעשות את המדידה ש cm 02רדיוס הסיבוב ל קבע את  .1

 .  ( cm1יהיה  לספוג  העגלהמהמרחק הזז את הספוג כך ש -ושחרר אותו

  .וסגור עם התנין  על העגלה gr 122ף משקולת של  הוס .0

 פס את מד הכוח.א .3

שנמצא   Circular Motionופתח את הקובץ Open Activityב, בחר Data Studioהפעל את  .4

                       C:\ Dynamics   ב

 .Rad/s 10 –הגבר בהדרגה את המהירות זוויתית ל  .   Button” “Startלחץ על  .5

 :גרפים שלושה על המסך מופיעים      

      (I) של הזמן המהירות זוויתית וכוח הצנטריפטלי כפונקצי 

      (IIכוח כפונקצי )של מהירות זוויתית  ה 

      (IIIכוח כפונקצי )של מהירות זוויתית בריבוע. ה  

 .כדי לעצור את המדידה    ”Stop Button“לחץ על   .6

של   הכפונקצימהירות זוויתית ולגרף  של כוח של   הכפונקצי תלות קיבלת לגרף של כוח איזו .7

  מהירות זוויתית בריבוע?

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

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

 במערכת בתרשים. Yו  Xלאורך הצירים פועלים על העגלה ש  צייר את כל הכוחות .8

 

 

 

 

 ? כוחהמד איזה כוח תייצג קריאת  .9

 כשנגדיל את מהירות הסיבוב ?ות ישתנו כוח ילוא .12
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 .המסתובבת בחוט במסת העגלה חלק ב' : תלות המתיחות

 all  Data Run Delete                 Experiment בלחיצה הקודמים מחק את הנתונים  .1

 .גרם ( 17. )משקל העגלה והתנין  , סגור עם תניןעל העגלה gr  52נח משקולת של ה .0

 ס"מ. 15קבע רדיוס של  .3

וקרא את הערך של )בדיוק!(  (rad/s)  הרדיאנים בשניי 12של את העגלה למהירות זוויתית  .4

 . Force vs mass. רשום את התוצאות בטבלה מהגרף הכוח

 

 

Table: force vs. mass                                               

                            

 

             

  

 

 

 

 

     all  Data Runs Delete               . Experimentלחץ על  .5

מחק כל פעם את המדידה הקודמת  (ומדוד את הכוח  gr 02של  הוסף כל פעם משקולות  .6

 . רשום את התוצאות בטבלה.)ואפס את מד הכוח

  Data ב  נמצאש ”Icon  )        “Graph  גרור את מסה כנגד  כוחכדי לצייר גרף של  .7

Display  -   ) ל צד שמאל  של  החלון למטהDATA שנמצא ב  המתאים לטבלה(   

Data Summary   -  .)צד שמאל  של  החלון למעלה 

הוא מתאים לערכים של המערכת  אםמשמעות השיפוע ? המתוך נוסחת הכוח  הסק את  .8

 סיונית ? יהנ

משתחררת  מסלול העגלה לו הייתה מה היה  סיבוב העגלה? המהירות המשיקית ל מהי .9

 ? מהמסילה ומהחוט

 

 

m     מסה  (Kg) F    כוח)  N ( 
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 .חלק ג' :  תלות הכוח ברדיוס הסיבוב

   all  Data Run Delete                Experiment לחץ על .1

 גרם על העגלה. 122העמס מסה של  .0

קרא את הערך . (rad/s)  הרדיאנים בשניי 12את העגלה למהירות זוויתית של בהדרגה האץ  .3

  Force vs Radius.של הכוח. רשום את התוצאות בטבלה 

 

Table: force vs. Radius                                        

 

 

מדוד את ע"י שינוי גובה המוט האופקי.  ס"מ 0הקטן בכל מדידה את רדיוס הסיבוב ב  .4

   ).) צריך כל פעם למחוק את המדידה הקודמת ולאפסבאותה מהירות זוויתית הכוח 

 Data ב  אנמצש ”Icon  )        “Graph  גרור את רדיוס כנגד  כוחכדי לצייר גרף של  .5

 Display  -   ) ל צד שמאל  של  החלון למטהDATA שנמצא   המתאים לטבלה(

 צד שמאל  של  החלון למעלה(.  -   Data Summaryב

 .יונית ומהחוק השני של ניוטוןפוע הגרף לערך הצפוי מהמערכת הניסהשווה את שי .6

 ? הרדיאליתיטוי לתאוצה מהו הבהסק מן החוק השני של ניוטון  .7

 במהירות המשיקית ? הרדיאליתכיצד תלויה התאוצה  .8

 

 

 

 

 

 

  R  רדיוס (m) F    כוח)  N ( 

  

  

  

  

  


