
 

 

 

 

 
 

 תנועה מעגלית
 

 בפרמטרים. טלייהצנטריפבדיקת התלות של הכוח  טלי.י: הבנת הכוח הצנטריפמטרת הניסוי

Force ) מד כוח(, Rotary Motion Sensorחיישן תנועה סיבובית ) ,מעגלית המערכת תנוע :ציוד

Sensor) משקולותו. 

כדי לגרום לגוף לבצע תנועה מעגלית : תנועה מעגלית מופיעה כמעט בכל תחומי הפיסיקה. מבוא

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

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

כוח המרכז המעגל. לכוח זה קוראים  –בהתאם לחוק השני תהיה גם היא באותו כיוון 

 . טלייצנטריפה

 

 

 אור מערכת הניסויית

 

 מקיים תנועה מעגלית שוות מהירות:הנוסחה לחוק השני של ניוטון תחת כוח צנטריפיטלי ה       
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 הניסוי:לכל מהלך הוראות 

 להיות מאונך למישור בו נמצאות המשקולות.מד הכוח צריך החוט שמחובר ל -

 , יש לוודא שהחוט עובר דרך הגלגלת.לפני כל מדידה -

 העגלה נמצאים בתוך חריצי המסילה. יש לוודא שגלגלי -

 " שעל מד הכוח.zero, יש לאפס את מד הכוח על ידי לחיצה על הכפתור "לפני כל מדידה -

ברדיוס המתאים, ולמתוח את  העגלהכאשר קובעים את רדיוס הסיבוב, יש להחזיק את  -

 הבורגהחוט על ידי שינוי גובהו של מד הכוח. את רדיוס הסיבוב מודדים ממיקום 

 .העגלהשבאמצע 

 לאורך כל הניסוי. 1cm-יש לשמור את מרחק הספוג מהעגלה כ -

 גרם. 17: מסת העגלה והתנין היא הערה

 

 

 זוויתית.החלק א': תלות הכוח במהירות 

 .cm 20קבע את רדיוס הסיבוב ל  .1

  נין.וסגור עם הת על העגלה gr 100הוסף משקולת של  .2

  Circular Motionופתח את הקובץ Open Activityב, בחר Data Studioהפעל את  .3

                       C:\ Dynamics   שנמצא ב

        Rad/s   10הגבר בהדרגה את המהירות זוויתית ל    Button” “Startלחץ על  .4

 :גרפים על המסך מופיעים שלושה

      (I) של הזמן הטלי כפונקצייכוח הצנטריפהזוויתית והמהירות ה 

      (II )זוויתית המהירות השל  הכוח כפונקציה 

      (III )זוויתית בריבוע.המהירות השל  הכוח כפונקציה  

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

כוח הזוויתית ולגרף של המהירות השל  הכפונקציכוח האיזו תלות קיבלת לגרף של  .6

  זוויתית בריבוע?המהירות השל  הכפונקצי

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

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

 במערכת בתרשים. Yו  Xצייר את כל הכוחות  שפועלים על העגלה לאורך הצירים  .7

 

 

 

 



 

 

 

 איזה כוח תייצג קריאת מד הכוח? .8

 כשנגדיל את מהירות הסיבוב?אילו כוחות ישתנו  .9

כדי למצוא את שיפוע הגרף, לחץ עם העכבר על הגרף של הכוח כפונקציה של התדירות  .10

רשום את  .Linear Fit“ ” , ובחר  ”Icon  “Fitלחץ על הזוויתית בריבוע, ואז 

 ----------------------שיפוע הגרף 

 --------------------------------------------חשב את השגיאה היחסית של שיפוע הגרף  .11

 

 .המסתובבת בחוט במסת העגלה חלק ב': תלות המתיחות

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

 .ניןעל העגלה, סגור עם ת gr  50הנח משקולת של  .2

 ס"מ. 15קבע רדיוס של  .3

)בדיוק!(  (rad/s)  הרדיאנים בשניי 10-העגלה להגבר בהדרגה את המהירות הזוויתית של  .4

 . Force vs massוקרא את הערך של הכוח מהגרף. רשום את התוצאות בטבלה 

 

Table: force vs. mass                                               

                            

 

             

  

 

 

 

 

     all  Data Runs Delete               . Experimentלחץ על  .5

מחק כל פעם את המדידה הקודמת  (ומדוד את הכוח  gr 20הוסף כל פעם משקולות של   .6

 . רשום את התוצאות בטבלה )ואפס את מד הכוח

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

Data  Display  - ל החלון למטה(   צד שמאל שלDATA שנמצא   המתאים לטבלה(

 החלון למעלה(. צד שמאל של  -   Data Summary   ב

 

m     מסה  (Kg) F    כוח)  N ( 

  

  

  

  

  



 

 

 

כדי למצוא את שיפוע הגרף, לחץ עם העכבר על הגרף של הכוח כפונקציה של התדירות  .8

רשום את  .Linear Fit“ ” , ובחר  ”Icon  “Fitלחץ על הזוויתית בריבוע, ואז 

 ----------------------שיפוע הגרף 

 --------------------------------------------חשב את השגיאה היחסית של שיפוע הגרף  .9

תאים לערכים של המערכת האם הוא מ .הסק את משמעות השיפוע כוחל הנוסחהמתוך  .10

 ? הניסיונית

משתחררת  מסלול העגלה לו הייתהמה היה  העגלה? שלהמהירות המשיקית  מהי .11

 מהמסילה ומהחוט?

 
 חלק ג':  תלות הכוח ברדיוס הסיבוב.

   all  Data Run Delete                Experimentלחץ על  .1

ס"מ )הכי גדול  20קבע את הרדיוס ההתחלתי להיות  גרם על העגלה. 100העמס מסה של  .2

 שאפשר(

קרא את  .(rad/s) הרדיאנים בשניי 10האץ בהדרגה את העגלה למהירות זוויתית של  .3

  Force vs Radius.הערך של הכוח. רשום את התוצאות בטבלה

Table: force vs. Radius                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

ס"מ ע"י שינוי גובה המוט האופקי. מדוד את  2הקטן בכל מדידה את רדיוס הסיבוב ב  .4

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

 ב  נמצאש ”Icon )        “Graph  גרור את רדיוסהכנגד  כוחהכדי לצייר גרף של  .5

Data  Display  - )ל  צד שמאל של החלון למטהDATA המתאים לטבלה  

 החלון למעלה(. צד שמאל של  -   Data Summary)שנמצא ב

השווה את שיפוע הגרף לערך הצפוי . ------------------------רשום את שיפוע הגרף  .6

 -------------------הניסיונית ומהחוק השני של ניוטון ובדוק את אחוז השגיאה מהמערכת 

  R  ( רדיוסm) F    כוח)  N ( 

  

  

  

  

  

  


