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 מרכיבי המערכת

 

 

 

 בצידו האחר סרגל מדידה, ובצידו נקב למוט תמיכה, בקצהו גלגלת, לוח הרצה

 מוט תמיכה למשטח ההרצה

 ונקבים בה למשקולות, עגלה

 ונקבים בו למשקולות בשתי דופנותיו, בלוק חיכוך

 סלסילה למשקולות

 חוט קשירה

 

 

 



 הניסויים שניתן לבצע במערכת זו

מציאת מקדם החיכוך : ניסוי ראשון

הסטטי שבין המשטח לדופן בלוק 

 .החיכוך

-נציב מד, נעמיס את הבלוק במשקולות

מעלות בנקודת המשען של המשטח 

-והרם אט, (ראה פרט בהגדלה)בשולחן 

עד , אט את המשטח לשיפוע חריף יותר

טנגנס הזווית הרי . תנועה של הבלוק-לסף

 .הוא ערכו של מקדם החיכוך

מקדם החיכוך אין פה המקום להראות ש

אף לא בגודל , הסטטי תלוי במסת הבלוק

שטח המגע שבין דופן הבלוק למשטח 

 .ההרצה

 .הזווית הגבולית לא נשתנתה: ראה תמונות מטה

 

 

 

 

 

 

 

 



 משקל-משוואת שיווי: ניסוי שני

 .מקדם החיכוך הסטטי נמצא בניסוי הראשון

הכוללת את , נעמיס את הבלוק שמסתו

נקשור את הבלוק . ידועה, המשקולת שבו

נעביר את החוט מעל לגלגלת , לסלסילה

נעמיס את . שבקצה משטח ההרצה

הכוללת את מסת , נדע את מסתה, הסלסילה

נשנה את זווית ההטיה של , המשקולות שבה

-עד לסף, מעלה או מטה, משטח ההרצה

שיש ) לאחד מהכיווניםתנועת המערכת 

נקרא את זווית ההטיה במצב . (לזוכרו היטב

 .זה

תנועה -לסףמשקל -נרשום משוואת שיווי

 .סמך הערכים הפיזיקליים שנמדדו-על, וניווכח בנכונותה, הסף-בכיוון תנועת

ניתן ליטול . המחבר בין הבלוק והסלסילה, בדרך כלל מבקשים לחשב גם את מתיחות החוט

 חוק –בהליך בניית היחס שבין העומס לבין התארכותו )לבנות את אופיינו , קפיץ מתיחה

 .ואת קצות החוט לחבר לקצותיו של הקפיץ, לחתוך את החוט, (הוק

והרי ניתן למדוד את אורכו של הקפיץ תחת עומס , אם ידוע אורכו של הקפיץ במצב משוחרר

יהא ערכה כמתיחות המחושבת של " קבוע הקפיץ"מכפלת הפרש האורכים ב; מתיחות החוט

 .החוט

 

 שילוב שבין דינמיקה לקינמטיקה: ניסוי שלישי

. פני משטח ההרצה-הפעם נציב את העגלה על

נניח שהמגע שבין משטח ההרצה לעגלה יהא 

 .חיכוך לחלוטין-נטול

נטה את , נעמיס את הסלסילה, נעמיס את העגלה

שהעגלה תצא לדרכה מתחתית , משטח ההרצה כך

בתאוצה , משטח ההרצה במעלה המשטח

תנועת , בכדי שההליך הקינמטי, ששיעורה קטן

וניתן יהיה , יהא ממושך, העגלה לאורך המשטח

 .למדוד את ִמְשכו בשגיאה יחסית קטנה

מהירותה , נניח שתאוצת העגלה קבועה

אורך מסלולה כאורך , ההתחלתית ֶעְרכָּּה אפס

-ואת משך התנועה נמדוד בשעון, משטח ההרצה

 .המסות ידועות. עצר

ושיקולים קינמטיים יחשפו את ִמְשכָּּה של , שיקולים דינמיים יחשפו את תאוצת העגלה

 .העצר-ויאוששו את נכונות מדידת משך התנועה בסיוע שעון, התנועה


