
 

 
 
 
 

 נמטיקהיק
 

 תיאור גרפי של תנועה - חקר תנועה במימד אחד
 

 :ם: חקירת התנועה של גוף הנע במימד אחד במצבים הבאימטרה

( I ) )תאוצה אפס )החוק הראשון של ניוטון 

) II  (תאוצה קבועה 

) III  ( משתנהתאוצה   

 

  (Motion Sensor)ר אעם לוח מחזיר, קפיץ, סונעגלה ויר, ומסילת א: ציוד

ויר בעזרת מד טווח וללא חיכוך על מסילת א הנעה עגלהמודדים מהירות של   (I): בניסוימבוא

ר א. הסונעגלהלוח שמוצמד להר משדר גלי קול וקולט את החזרי הגלים )ההד( מאר(. הסונא)סונ

מהרגע שגלי הקול משודרים ועד קליטתם בחזרה. בהסתמך על ידיעת מהירות הקול  מודד את הזמן

בכל רגע. מדידות הזמן מועברות בזמן אמת למחשב שמציג גרף של  העגלהניתן לחשב את מיקום 

 העתק כנגד הזמן. התוכנה מחשבת ומציגה גרפים של המהירות והתאוצה.

 

(I) a = 0 

 

 מהלך הניסוי:

. על המסך מופיעים גרפים של מקום    Button” “Startולחץ על  הזז את המחליק .1

 .ומהירות של הגוף כנגד הזמן

בלת גרף עם הרבה יקאם ) כדי לעצור את המדידה,    ”Stop Button“לחץ על   .2

 (.תר ע"י שינוי זווית ההגבהה, והאזימות שלו ומדוד שניאכוון את הסונ ,רעשים

, פרבולה לינארית/ישרה)קבועה, בלת יאיזו תלות של מקום ומהירות כפונקציה של הזמן ק  .3

 ?וכו'...(

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

הזז את המחליק ע"י דחיפה קלה ומדוד את מיקום הגוף )ערך הציר אנכי( בשתי נקודות זמן  .4

 .    ”Smart Tool“)בציר האופקי( בקטע תנועה אחד בעזרת של ה 

 האם כדאי שהנקודות שבוחרים יהיו קרובות או רחוקות אחת מהשניה? הסבר.

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

 חשב את שיפוע הגרף בקטע הזה.

t1 = -----------             x1 = -----------. 

t2 = -----------            x2 = -----------. 

Δx/Δt = -----------------------. 

  -----------------------  מה משמעות שיפוע הגרף? נסה להבין זאת מתוך היחידות. .5

   ":Fitלחץ על "את כל הנקודות בקטע הגרף שבחרת. בצהוב סמן  .6

 תו קטע.ובאהשיפוע " לקבלת Linear fitובחר "

 ?4התוצאה קרובה לזו שקיבלתם בסעיף  האם .7

 בלת?ילשיפוע שק דומיםהאם ערכי גרף המהירות  .8

 ניוטון במקרה זה? הסבר.הראשון של חוק האם מתקיים ה .9

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

 ?התנועה שקיבלתשל איך יראה גרף התאוצה  .10

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

 בדוק זאת ע"י פתיחת גרף תאוצה. לשם כך בצע את הפעולות הבאות: .11

  ."Acceleration" סמן את Measurementsובתוך     “  ”Setupלחץ על  -

לגרף   “  ”Data Accelerationכדי לקבל את הגרף של התאוצה על אותו גרף, גרור את ה  -

 ושחרר אותו בתוכו.  ”velocity“ ו ”position“ של   

 חוק הראשון של ניוטון.ה? האם מתקיים 0מהם המקומות בהם התאוצה אינה  .12

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

  



 

 

 

 

II) )a קבוע: 

 

 
 מהלך הניסוי:

 
 כמתואר בציור לעיל. לטות מעץה אחת משתי רגלי המסילה ע"י הוספת פהעל .1

 ר לקליטת תנועתו של הגוף.אויר למסילה והנח את המחליק עליה. כוון את הסונוהזרם א .2

         All Data Run Experiment         Deleteבלחיצה  מהניסוי הקודםמחק את הנתונים  .3

 גרפים של העתק, ים. על המסך מופיע   Button” “Startשחרר את הגוף ולחץ על  .4

 .מהירות ותאוצה של הגוף כנגד זמן המדידה

בלת גרף עם יקאם כדי לעצור את המדידה.     ”Stop Button“לחץ על   .5

 הרבה רעשים יש לחזור על הניסוי.

תלות של מקום, מהירות ותאוצה כפונקציה של הזמן קיבלת )קבועה, לינארית/ישרה, איזו  .6

 האם התאוצה באמת קבועה? פרבולה וכו'...(?

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

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

סמן בצהוב את כל הנקודות בקטע מסוים. לחץ על בגרף המהירות,  .7

"Fit333:" 

 ------------------------------כתבו את ערכו  ." לקבלת השיפועLinear fitובחר "

 ------------------ .מתוך היחידותנסה להבין זאת  שיפוע הגרף?מה משמעות  .8

 ------------------ ( של שיפוע הגרף?-מה משמעות הסימן )+/  .9

בפעם  המסילה בחר בשתי נקודות בגרף המהירות: אחת כאשר העגלה מגיעה לקצה .10

התנועה שלה בפעם ראשונה.  כאשר העגלה הופכת את כיוון והשנייה ,ראשונהה

 קרא את  המהירויות מהגרף.  ”Smart Tool“בעזרת 

xavv המשוואה הבאה:מתוך  f  22

0

2
המהירויות  תהצב על ידי ∆x  חלץ את 

 .המתאימות בגרף ההעתקהמתאים לנקודות  x∆-והשווה עם ה ,והתאוצה

  



 

 

 

 

 

III) )a שתנהמ: 

 .כפי שהיה : השאר את שיפוע המסילההערה

 
 

 :מהלך הניסוי

 כמתואר בציור.חבר קפיץ אל העגלה  .1

 יר במסילה.והזרם או .2

  All Data Run Experiment         Deleteבלחיצה  מהניסוי הקודםמחק את הנתונים   .3

, גרפים של העתק. על המסך מופיעים    Button” “Startשחרר את הגוף ולחץ על  .4

  מהירות ותאוצה של הגוף כנגד זמן המדידה.

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

האם קיבלת תלות שאתה מכיר )קבועה, לינארית/ישרה, פרבולה וכו'...( של ההעתק, מהירות  .6

 ------------------------------------------------------ ותאוצה כנגד הזמן?

 


