
 

 
 
 

 
 תנועה במישור משופע

 
 

 חקירת התנועה במישור משופע: :מטרה

 תלות התאוצה בזווית. .א

 בדיקת שימור אנרגיה. .ב

 :מבוא

גוף המואץ על מדרון נע בהשפעת רכיב כוח הכובד המקביל למישור המדרון. עם הגדלת זווית 

עד לזווית  ,F=mg*sin(α) נוסחההשיפוע, רכיב כוח הכובד במקביל למסילה הולך וגדל בהתאם ל

 . mgדהיינו כוח הכובד  ,מעלות שבה הכוח מגיע לגודלו המרבי 90של 

 .בדוק נוסחה זו בתרשים כוחות

ונשלט ע"י  ,שמודד את העתק הגוף בזמן Motion Sensor)) הניסוי מתבצע בעזרת חיישן סונאר

     .פיתגרמחשב. התוצאות מתקבלות בצורה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך הניסוי:

 תלות התאוצה בשיפוע. א

. על המסך מופיעים גרפים של העתק שחרר את הגוףו    Button” “Startלחץ על  .1

 .ומהירות של הגוף כנגד זמן המדידה

קיבלת גרף עם אם כדי לעצור את המדידה.     ”Stop Button“לחץ על   .2

  הרבה רעש יש לחזור על הניסוי.

 ":  Fit. לחץ על "בקטע מסויםסמן בצהוב את כל הנקודות  ,בגרף המהירות .3

 תו קטע.ו" לקבלת השיפוע באLinear fitובחר "
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 המשךשב Acceleration-sin()טבלה שורה הראשונה ברשום את התאוצה המתאימה לזווית ב .4

 העמוד.

 .h=. מדוד: ______ס"מ 100 , הואL, המרחק בין שתי רגלי המסילה :)sin(אופן חישוב 

 .sin()=h/L מהגדרת סינוס: 

 All Data Run Delete                 Experimentמחק את הנתונים בלחיצה    .5

הקודמים כדי למלא את חזור על הסעיפים שנה את זווית השיפוע של המסילה ע"י הוספת פלטות ו  .6

 .הטבלה

Table: Acceleration-sin () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Data שנמצא ב  ”Icon  )    “Graphגרור את , sin()כנגד a  כדי לצייר גרף של  .7

Display  - צד שמאל  של  החלון למטה (  ל-DATA  שמתאים לטבלה שבנית:  )שנמצא

)קבועה,  צד שמאל  של  החלון למעלה(. תאר את התלות שקיבלת  -   Data Summaryב

 .ישרה/לינארית, פרבולה וכו'...(

----------------------------------------------------------מה המשמעות של שיפוע הגרף. הסבר.  .8

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

? בדוק בניסוי ואשר בעזרת החוק השני של שפיע על התאוצהישינוי מסת העגלה האם לדעתך  .9

 ניוטון.

  

sin() a :( 2תאוצהm/s) 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 בדיקת שימור אנרגיהב. 

 

בחלק הזה רוצים לבדוק )ע"י חישוב( את שימור האנרגיה עבור המערכת בשתי נקודות במהלך 

)בזמן שמשחררים אותו( ובמצב השני כאשר  גובה מקסימליבהדרך: במצב אחד כאשר הגוף נמצא 

 .)ביחס לרגל התחתונה( שוות הפוטנציאליתוהקינטית האנרגיה 

 האחרון שנאסף. Dataהערה: השתמש ב 

 

 -אנרגיה קינטית 

 שנמצא בתפריט התוכנה )לא בחלון הגרף(.     ”Calculate button“לחץ על  .1

 .Kinetic Energy(  kE) -ובחר ב לחץ על   Definition -בתוך ה  .2

   ”Accept button“והזן למחשבון. לחץ על  Kg) -)ב m מדוד את מסת המחליק   .3

 שנמצא ב  ”Icon  )        “Graphלצורך שרטוט השינוי באנרגיה הקינטית  גרור את  .4

isplayData  D  -  צד שמאל  למטה (  לData    :2המחושב שהוגדרm v= ½  kE   שנמצא(

 צד שמאל  של  החלון למעלה(  .    -   Data Summaryב

 

 

 -אנרגיה פוטנציאלית 

    ”Potential Energy“בחר עכשיו ב  Definitionובתוך ה  ”Calculate button“על לחץ שוב   .5

)Minx –x ) ( αm g sin(  = pE 

-ל ששייך לחץ על  ( מתוך גרף המקוםMinxכדי לחלץ את הערך של המרחק המינימאלי ) .6

icon : ” Statistics Tool “  בחלון הגרף( ובחר ב( Min .)מנימום(  

בין שתי הנקודות מעל לרגלי  Hוהפרש הגבהים  Kg) -ב( mהכנס שוב את מסת המחליק  .7

 וסגור.  ”Accept button“ולחץ על   meter) -ב (המסילה

 -גרור את ה, על אותו גרף של האנרגיה הקינטיתכדי לקבל את הגרף של האנרגיה הפוטנציאלית  .8

Data   pE .לגרף של האנרגיה הקינטית ושחרר אותו בתוכו 

כאשר  הכאשר הגוף נמצא בגובה מקסימלי )בתחילת התנועה( והשני ,בחר שתי נקודות: אחת .9

 (. לשם כך לחץ עלהאנרגיות שוות בפעם הראשונה )נקודת החיתוך הראשונה בין שני הגרפים

“Smart Tool ”   לחץ עליו וגרור  . התקרב לראשית עד שהכלי משנה את צורתו ל ,

 ?    רגיה הכללי בשתי נקודות אלה שווההאם סכום האנאותו עד לנקודה הרצויה. 


