
 

 

 

 

 

 תנועה מעגלית
 

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

 ,(Force Sensor( מד כוח )Centripetal Force Apparatus) מעגלית המערכת תנוע :ציוד

 .נגד משתנה, משקולות

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

 

 המקיים תנועה מעגלית שוות מהירות:כוח צנטריפטלי הנוסחה לחוק השני של ניוטון תחת        
 

rmF 2= 
 
 
 
 

 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 -

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

כאשר קובעים את רדיוס הסיבוב, יש להחזיק את המשקולות ברדיוס המתאים, ולמתוח  -

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

 שבאמצע המשקולות.

תמיד מסת המשקולות )זאת שמחוברת לחוט וזאת שלא( צריכה להיות זהה משני צדי  -

 המסילה.

. אופן ולא לאבד אף חלקכאשר מחליפים משקולות, יש להיות עדינים  חשוב מאוד: -

 החלפת המשקולות:

o יש לפרק את הבורג העליון, להחליף את המשקולת,  –ולת המחוברת לחוט במשק

 ולהחזיר את הבורג )אין לגעת בשום דבר מתחת למשקולות(.

o  יש להחזיק את המוט שמתחת למסילה  –במשקולת שאינה מחוברת לחוט

 כאשר מחליפים את המשקולת כדי שלא ייפול ואז להחליף את המשקולת. 

 גרם. 4היא  שעליו שמים את המשקולותהמחזיק : מסת הערה



 

 

 

 

 זוויתית.החלק א': תלות הכוח במהירות 

 .mm 70קבע את רדיוס הסיבוב ל  .1

 קבע את הנגד המשתנה למיקום קבוע, קרוב לאמצע.  .2

 ולא יותר. Volt 10במהלך הניסוי העלה אותו עד  Volt 4קבע את ספק המתח על  .3

 גרם על המחזיק. 20העמס מסה של  .4

  Circular Motion 2ופתח את הקובץ Open Activityב, בחר Data Studioהפעל את  .5

            C:\ Dynamics   שנמצא ב

 אפס את מד הכוח של המערכת.            .6

   Button” “Startלחץ על  .7

 הדלק את ספק המתח. .8

מדידות לכל ערך של ספק  5-. קח כ "keep"כדי לקחת מדידה לחץ על  .9

שניות לפני לחיצה  3וולט(. כל פעם שמשנים את המתח, חכה לפחות  10-ל 4המתח )בין 

 כדי לתת למערכת להתייצב. keepעל 

 

 על המסך מופיעים שני גרפים וטבלה: 

 

 (I)  .גרף הכוח כפונקציה של המהירות הזוויתית 

      (IIגרף הכוח כפונקציה של המהי ).רות הזוויתית בריבוע 

      (III.טבלה של הכוח מול המהירות הזוויתית ) 

 

 . "keep"האדום שליד  הריבועבסיום המדידות לחץ על  .10

המהירות הזוויתית ולגרף של הכוח של  הכפונקציאיזו תלות קיבלת לגרף של הכוח  .11

  המהירות הזוויתית בריבוע?של  הכפונקצי

 

 

 במערכת בתרשים. Yו  Xלאורך הצירים  המשקולותצייר את כל הכוחות  שפועלים על  .12

 

 

 

 



 

 

 

 

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ איזה כוח תייצג קריאת מד הכוח? .13

 כשנגדיל את מהירות הסיבוב?אילו כוחות ישתנו  .14

כדי למצוא את שיפוע הגרף, לחץ עם העכבר על הגרף של הכוח כפונקציה של התדירות  .15

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

 ----------------------שיפוע הגרף 

 --------------------------------------------חשב את השגיאה היחסית של שיפוע הגרף  .16

 

 המסתובבת בחוט במסת העגלה חלק ב': תלות המתיחות

 ( את הגרפים מהחלק הקודם, לא נצטרך אותם בהמשך.minimizeמזער ) .1

 all Data Run Delete                Experiment בלחיצה הקודמים מחק את הנתונים  .2

 .Volt 7-קבע את ספק המתח ל .3

 .mm 70 -ל הסיבוב רדיוסאת קבע  .4

גרם )זכור לשים כזאת משני צדי המסילה כדי לאזן(. יש להוסיף את  5התחל ממסה של  .5

בורג𝑚מסת הבורג  = 4𝑔 . 

בכל מדידה קבע את מיקום הנגד המשתנה כך שהתדירות הזוויתית תהיה קרובה כמה  .6

 .rad/s 40 -שניתן ל

, לאחר מכן הדלק את ספק המתח.  "Start Button"כדי לבצע מדידה, לחץ על  .7

, ולבסוף לחץ על  keepמדידות עבור המסה על ידי לחיצה על  5-קח כ

 הריבוע האדום כדי לעצור את המדידה.

. את ערך הכוח חשב Force vs massאת השורה הראשונה בטבלה הבאה  Excel-מלא ב .8

 המדידות שלקחת עבור המסה. 5כממוצע של 

 

Table: force vs. mass                                               

                            

 

             

  

 

 

 

m     מסה  (Kg) F    כוח)  N ( 

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 all Data Run Delete                Experiment   לחץ עלבין מדידות,  .9

גרם, וזכור  35-גרם, עד ל 5בכל מדידה הוסף בצע מדידות נוספות עבור מסות שונות.  .10

לשמור על החלקים היטב בהחלפה בין המסות. זכור להחליף בין המדידות את המשקולות 

 ומלא את כל הטבלה. 6-9משני צדי המסילה. חזור על סעיפים 

 עבור הטבלה שמילאת. Excel-הכן גרף ב .11

מתאים לערכים של המערכת מתוך הנוסחה לכוח הסק את משמעות השיפוע. האם הוא  .12

 הניסיונית? _ _ _ _ _ _ _ חשב את אחוז השגיאה של השיפוע _ _ _ _ _ _ _ _ _

מהי המהירות המשיקית של העגלה? מה היה מסלול העגלה לו הייתה משתחררת  .13

  מהמסילה ומהחוט? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 סיבוב.חלק ג':  תלות הכוח ברדיוס ה

   all  Data Run Delete                Experimentלחץ על  .1

 .Volt 7 -קבע את ספק המתח ל .2

גרם )זכור את מסת המחזיק, וכן לקבע את המסה משני  20-קבע את מסת המשקולות ל .3

 צדי המסילה(.

בכל מדידה, קבע את מיקום הנגד המשתנה כך שהתדירות הזוויתית תהיה קרובה כמה  .4

 .rad/s 40 -שניתן ל

 .mm 100התחל מרדיוס של  .5

, לאחר מכן הדלק את ספק המתח.  "Start Button"כדי לבצע מדידה, לחץ על  .6

, ולבסוף לחץ על  keepמדידות עבור הרדיוס על ידיד לחיצה על  5-קח כ

 דום כדי לעצור את המדידה.הריבוע הא

. את ערך הכוח Force vs Radiusאת השורה הראשונה בטבלה הבאה  Excel-מלא ב .7

 המדידות שלקחת עבור הרדיוס. 5חשב כממוצע של 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Table: force vs. Radius                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 all Data Run Delete                Experiment  בין מדידות, לחץ על  .8

מד הכוח,           שינוי גובה  על ידי mm 10 -בהקטן בכל מדידה את רדיוס הסיבוב  .9

 ומלא את כל הטבלה. 6-8חזור על סעיפים  .mm 50 -עד ל

 

 שימו לב לשנות את גם את הרדיוס של המסה בצד השני כל פעם שמשנים. הערה:

  

   עבור הטבלה שמילאת. Excel-הכן גרף ב .10

מתוך הנוסחה לכוח הסק את משמעות השיפוע. האם הוא מתאים לערכים של  .11

  _ _ _ _ המערכת הניסיונית? _ _ _ _ _ _ _ _ חשב את אחוז השגיאה של השיפוע _

 

 

 את השנאי מהחשמל!! לא לשכוח להוציא

 

  R  ( רדיוסm) F    כוח)  N ( 

  

  

  

  

  

  


