
 

 

 

 

 
 נפילה חופשית

 
 טרת הניסוי:מ

 תלות זמן הנפילה במסה ובגובה  .1

 של כדור הארץ תאוצת הכובדמדידת  .2

 

 :מבוא

הגוף הנופל ובגובה  מסתחוקרים את תהליך הנפילה החופשית ובודקים את תלות זמן הנפילה באנו בניסוי זה 

אלקטרונית  . המתקן מחובר דרך קופסת בקרהhבגובה מסוים  אותו המחזיקכדור מתכת במתקן  נציבהנפילה. 

מדידת הזמן. בסוף נפילתו, הכדור  ותתחילנתק, יהכדור  ,נעילת הכדור שבמתקןורג את ב נשחררלמד זמן. כאשר 

פוגע במשטח קליטה, הקשור אף הוא לקופסת הבקרה האלקטרונית ולמד הזמן. ברגע פגיעת הכדור במשטח 

 מסתיימת מדידת הזמן.

 : תיאור מערכת הניסוי1' תמונה מס
 

 ביצוע הניסוי:

 

 חלק א: תלות זמן הנפילה במסה

 .ms  0.1ברגישות של Gate את מד הזמן למצב  נוכוו .1

  ס"מ. 30  -של כ  את מתקן שחרור הכדור לגובה נוכוו .2

 את מד הזמן. וגרם( במתקן השחרור ואפס 30את כדור הפלדה ) ונעל .3

 .מעל למשטח הקליטהאת מתקן שחרור הכדור בדיוק  נוכוו .4

 . 1את זמן הנפילה בטבלה מס'  מוורג במתקן השחרור, רשאת הכדור ע"י פתיחת הב ושחרר .5

 את הזמן הממוצע. ופעמים, חשב 4על מדידה זו  ורזח .6

 .1בטבלה מס'  התוצאותאת  מוגרם. רש 15ה לכדור השני עם מסה מדידות דומות מאותו הגוב 5 כוער .7

 



 

 
 
 
 

 גרם  15כדור  -זמן הנפילה גרם 30כדור  -זמן הנפילה 

1   

2   

3   

4   

5   

   ממוצע

 1טבלה מס' 

 .הסיקו את טווח השגיאה של המדידההאם יש הבדלים בין מדידת חמשת הזמנים עבור אותו הכדור?  .8

 האם יש הבדל משמעותי בין שני הממוצעים? ממה נובע הבדל זה?  .9

 שרדיוס הכדור לא ישפיע.כיצד אם כן יש לבצע את מדידת הגובה כדי  .10

 

 חלק ב: תלות זמן הנפילה בגובה

 מתקן השחרור בעזרת בורג הנעילה. ב( גרם 30את כדור הפלדה ) נעלו .1

את גובה הנפילה )ביחידות 'מטר'(. הגובה נמדד מתחתית הכדור על למשטח הקליטה )כשמשטח  מדדו .2

 הקליטה במצב סגור(.

)כאשר הגובה  מדידות במרחקים פחות או יותר שווים 10 -הגובה במקסימלי כך שתבצעו כחלקו את  .3

 .עובדים עם מחשב(ובגליון אקסל )אם  2בטבלה מס'  התוצאות. רשום ס"מ( 30המינימלי יהיה לפחות 

 t2(sec2) [sec] ממוצעh [m] t1[sec] t2[sec] tגובה  
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 2טבלה מס' 

 בצעו עבור כל גובה שתי מדידות וחשבו את הזמן הממוצע עבורן בטבלה. .4

את הנוסחה המקשרת  וב? כתם. מה סוג הגרף שקבלת)הממוצע(  גרף של הגובה כנגד הזמן וצייר)באקסל(   .5

והציגו את המשוואה למציאת המקדם של  . בצעו התאמה פולינומיאליתבתנועה שוות תאוצהבין הגובה לזמן 

 מה משמעות האיברים האחרים בנוסחה?האיבר הריבועי. 

גרף של הגובה כנגד ריבוע  ו, ציירהתאוצה מתוך גרף לינאריכדי לחשב את )באקסל או על נייר מילימטרי(  .6

 ?יזו שיטה קיבלנו התאמה טובה יותר? באהשיפוע מהו? םהזמן )הממוצע(. מה סוג הגרף קבלת

 ה"א.והכבידה של כד תאוצתאת  ומתוך שיפוע הגרף חשב .7

 . gלבין הערך הידוע של  םאת הסטייה בין הערך שקבלת וחשב .8

 ממה נובעת הסטייה? .9


