
 

 

 

 

 
 

 : חקירת המתקף בהתנגשותהתנגשויות

 
   

 במהלך התנגשות בעזרת מד כוח.  קור את הכוח שפועל על גוף )עגלה(נח: מטרת הניסוי

  המוגדר: tבמשך זמן  בהתנגשותהנמדד נשווה בין המתקף  
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   PΔבתנע 

 

. כרית אויר כרית אויר ובמצב שאיןשיש  דרכים בה מתנגש הנוסע בהגה במצב נדמה בניסוי תאונת

 נחבר לעגלה מחזיק פלסטי עם גומייה. ית אוירכדי לדמות את ההתנגשות עם כר

 

 .(2500Hz)למדידת מרחק ומד כוח בתדר דגימה גבוה  ראמסילת אויר, מחליק, חיישן סונ  ציוד:

 

 

 מהלך הניסוי:

 סונאר בקצה של המסילה.השים את  .1

 שים את מד הכוח על מעמד מקובע באותו קצה כדי לאפשר התנגשות עם העגלה.  .2

 : שנמצא ב Collision Impulseופתח את הקובץ  Open Activityב, בחר Data Studioהפעל את  .3

 C:\ Conservation of Energy and Momentum 

, רשום את כרית אוירחבר את המחזיק עם גומייה לעגלה כדי לדמות את ההתנגשות עם  .4

והגבה קצה אחד של המסילה בקרש  softM ,  =_____ hardM____=המסה של המחליק 

 בודד. 

 .מסילהבהזרם אויר ו אפס את מד הכוח .5

. שחרר את המחליק ממנוחה לכיוון מד הכוח ממרחק של    Button” “Startלחץ על  .6

. על המסך מופיעים גרפים של ד אחד של  המסילה בעזרת פלטה אחת(מטר )לשם כך הגבה צ 1

 תק, מהירות וכוח הפועל על העגלה כנגד הזמן.הע

 כדי לעצור את המדידה.     ”Stop Button“לחץ על לאחר ההתנגשות,  .7

את המהירות של הגוף מיד לפני ומיד אחרי ההתנגשות. לשם כך השתמש מתוך גרף המהירות, קרא  .8

 עם יחידות מתאימות.1 . רשום בטבלה   Smart Tool“ ”בכפתור

 



 

 

 

 

 

 

 שינוי בתנע כתוצאה מהתנגשות מול המתקף הכולל – 1טבלה 

 

 מהירות לפני:        
V(m/s) 

 מהירות אחרי:
u(m/s) 

 שינוי בתנע:
p(N*s)= m (u-v) 

מתקף כולל 
 בהתנגשות
J(N*s) 

התנגשות בין עגלה 

 למד כוח עם גומייה

    

התנגשות בין עגלה 

 למד כוח עם בורג

    

 המחליק ורשום בטבלה.  חשב את השינוי בתנע .9

כדי לבחור את הקטע המתאים     “ Icon  ” Zoom Selectבגרף הכוח לחץ על  .10

 בדיוק לזמן ההתנגשות.  

. בתוך הגרף מופיע מלבן עם Areaובחר ב     “ Icon  ” Statistics Tool ששייך  ל לחץ על  .11

)ממוצע(, של  Mean)מקסימום( ,   Max)מינימום( ,  Minוגם הערכים:  (Area)ערך השטח הנבחר: 

 הכוח לאורך הקטע הנבחר. 

 .2בטבלה ( ורשום   ” Smart Tool“)ניתן להשתמש ב  τמדוד את משך ההתנגשות  .12

חישוב זה? כיצד את ה השטח מתחת הגרף? איזו פעולה מתמטית מייצגת לדעתכם מחושבכיצד  .13

 בעלת נקודת קיצון(פונקציה זו? )מונוטונית עולה/יורדת/ נראית לדעתכם

: (מתקףת האינטגרל )גודל שזכה לשם יהצג את פונקצי .14 
 t
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 בצע את הפעולות הבאות:   לשם כך      

ולחץ על            Special  Integral בחר ב,  ”Calculate“לחץ על כפתור   F (t)בחלון הגרף של  -

“Accept button”   עכשיו מופיעה גם עקומת המתקף() 

מתקף במושגים של תנע ובמושגים של שטח? מצא את ערך הת ינקודה על פונקצי מה מייצגת כל .15

 .1המתקף בסוף ההתנגשות והוסף לטבלה 

   מהם המקורות האפשריים להבדל? .1בטבלה  Jל  p השווה בין .16

 האם התאוצה במהלך ההתנגשות קבועה? .17

 הדפס את הגרפים שקבלת. .18



 

 

 

 

  .וחבר במקומו בורג גומי הורד את מחזיק הגומייה מהמחליק .19

 All Data Run Delete          Experimentבלחיצה  של הניסוי הקודםמחק את הנתונים  .20

 והלאה עבור התנגשות זו. 4חזור על הסעיפים  .21

 באיזו התנגשות פועל כוח מקסימאלי יותר גדול? .22

 איזו התנגשות אורכת יותר זמן?  .23

 

 השוואה בין התנגשויות -  2טבלה 

 

 מקסימאלי:כוח  
(N)maxF 

 משך ההתנגשות:
τ(s) 

   יה למד כוחיהתנגשות בין עגלה עם גומ

   התנגשות בין עגלה עם בורג למד כוח

  מצילה חיים? כרית אוירלמה  .24

 


