
 פרוק והרכבת כוחות

   13421 מק"ט

 מרכיבי המערכת

 פניו משטח ברזלי-לוח, ועל

 פין לחיבור הלוח למעמד )המעמד והתפסנית אינם כלולים במק"ט(

 דינמומטר, ובקצהו בורג לריתום

 שתי גלגלות

 , נצמד ללוח., ושני מחוגים צמודים למרכזומגנטים  מעלות-מד

 שתי מערכות חוטים ולולאות

 גרם, כל אחת 100-גרם ו 200משקולות, שמסתן 

 , נצמדים ללוח, באורכים שונים, בשני צבעיםמגנטים בדידים  מגוון 

 

 הרכבת המערכת

הדקו היטב את הפין אל מאחורי הלוח, ורתמו למעמד 

  באמצעות תפסנית כפולה.

את הדינמומטר חברו לחלקו העליון של הלוח. אל תהדקו את 

על ציר הברגים בחוזקה; אפשרו לסובב את הדינמומטר 

 נקודת המתלה, ואפשרו למושכו למעלה ולמטה לאורכו.

 

 

 

 

 

 

 

 



 כיול המערכת

גרם, סובבו כך את הדינמומטר סביב  200תלו משקולת אחת של 

נקודת תלייתו, כך שהסרגל הנשלף יהא חופשי, ללא מגע בדפנות 

 הפנימיים של הדינמומטר. ראו, שנשלפו שני בדידים.

 

 

 

 

אחת, וראו שנשלפו -גרם כל 200של נעמיס בשתי משקולות 

 ארבעה בדידים.

 

 

 

 

 

גרם,  100נוסיף משקולת של 

אחד נוסף וראו שנשלף בדיד 

 בלבד.

 

 

 

 למדנו שתי עובדות:

 הדינמומטר לינארי בתחום הנמדד )אל תעמיסו אותו אל מעבר לתחומו האלסטי(. –האחת 

 גרם. 100-"קבועו" של הדינמומטר: בדיד אחד ל –השנייה 

 

 

 



 פרוק והרכב של כוחות

 באמצעות טריגונומטריה .1

את החוט שבקצה הדינמומטר   פתחו סט של חוטים.

חברו לטבעת הגדולה, את שני סעיפי החוטים העבירו 

לוש שדרך הגלגלות, שהוצמדו ללוח. בהדגמה זו תלינו 

שתי  –אחת מימין, ומשמאל -גרם כל 200משקולות של 

אחת. נאפשר לדינמומטר -גרם כל 200משקולות של 

לסוב על צירו עד שהסרגל הנשלף יהא חופשי, בלא 

 לגעת בדפנות הפנימיים של הדינמומטר.

 

שכיוון הסרגל  וניעזר בסרגל, כך המעלות -נצמיד את מד

ישמש כציר אחד, וכיוונו אל השנת הנשלף מהדינמומטר 

 ר האחר.מעלות, והניצב  לו ישמש כצי 90

 

המעלות, בכדי לקבוע -ניעזר בשני החיצים, המוצמדים למד

, החוטים מהצירמה ערכן של שתי זוויות הסטייה של שני 

 שכיוונו ככיוון הסרגל הנשלף.

נוכל לחשב טריגונומטרית את רכיבי העומסים בשני הצירים, 

משקל, כאשר ערכם של -ולהיווכח, שאכן, מתקיים שיווי

תלויים בהם, בהתאמה, וערכו של הרכיבים כעומסים ה

השקול, כמוצג בסרגל הנשלף, כמספר בדידיו הנשלפים 

 גרם. 100בכפולת 

 

 באמצעות המחשה ויזואלית .2

 100, בדיד אחד לכל לאורך שני הרכיבים נניח את הבדידים

גרם המועמסים בקצה החוטים  )שישה בדידים מימין, ארבעה 

 המעלות, כמספר 90ומספר בדידים בציר בדידים משמאל(, 

  הבדידים שנשלפו מהדינמומטר.

 

 

 



 

אשר נותר להמחיש: לחבר ווקטורית את שני הרכיבים, 

ולהיווכח , שאכן סכומם הווקטורי הוא השקול שנשלף 

 מהדינמומטר.

 

 

 

 

 

 

 

 את זאת נעשה באמצעות הבדידים שצבעם אחר.

 בנינו את מקבילית הכוחות, וההוכחה הומחשה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ולתרגל מצבים שונים אלה. לשנות מצבי הצבת הגלגלות, לשנות עומסים, ניתן

 

 


