
 

 חישוב קינמטי -מוטות  4מערכת 
 2מכונות 

 

 
 312/020/31

Ben Gurion University 

Isaac Maman 

 
 הוראות בטיחות:

 
 .המעבדותהןשטחתפעוליהמשופעבעצמיםחמיםוזרמיחשמלגבוהים

 המעבדהו2אומדריך מסגל עובד במקום נמצא כאשר רק במעבדה לעבוד לסטודנטים מותר
 .לניסויאותוהםמבצעיםמודעמוסמךאשר

 במעבדה.אסורלהשתמש לעשן או לשתות ,לאכול אין ושתייה. מזון למעבדה להכניס אין 
 המעבדה)המעבדההיאשיעורלכולדבר( בתוך סלולריים בטלפונים

 יולהכניסוחובהלאסוףאתהשערבכניסהלכלחדרמעבדהאוניסו-לבעלישיערארוך
מתחתלחולצה

 איןלעבודעםשרווליםארוכיםולארכוסיםו2אובגדיםרפויים

 היינונעליםסגורותבאופןמלאגםמלפנים)אצבעות -סגורות עםנעליים יגיע סטודנטשלא
המעבדהולאיקבעלושיבוץמחדש. לבצע יוכל רגליים(וגםמאחור)קרסולחשוף(לא

"למעבדות"CROCSאיןלהגיעעםנעלי-הערה

 איש או המדריך עם ישלהתייעץ חששבהפעלהשלמערכתהניסוי או ספק של מקרה בכל 
חלאיסורחמורעלהפעלתמערכותניסויללאאישורטכנאיאומדריךו2או.האחראי הסגל

 במידהוישספקאוחשש.

 מועדשיבוץחדשלסטודנטאשרלאימלאחובותאלולאיקבע 


 

 .חלאיסורעלהישענותעלקונסטרוקצייתהמתכת 

 ציודשאינובשימוש,החזראותולמקומו.-הקפדעלסביבתעבודהנקייה 

 אלתכניסידיםאוכליםלאנחוציםלמכלול 

 התרחקממדהתאוצהכאשרהואנע 

 מפורשתאלתסובבאתחוגותהסקופאלאבהוראה 

 שמורעלמרחקסבירמהמכונהבעתפעולה 

 .לאיודעכיצדלהפעיל?קראלמדריךאוטכנאי\ 
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 מוטות 4ערכת מ

 מטרת הניסוי. 1

 תוגדר ע"י סטודנט. 

 

  ציוד .2

 מוטות 4א. מערכת    

 ב. מד תאוצה   

 ג. מד מהירות )טכומטר(   

 סרגלד.    

 ה. סקופ   

 

 תאור המערכת. 3
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ל המנוע ניתן לשנות. ניתן גם לשנות ש (ωר את מהירות הסיבוב )כאש 1נוע מעביר סיבובים לחוליה מ

 .3ל ידי שינוי מיקום מד התאוצה על מוט עL  4 האורך  את

 

 חישוב תיאורטי. 4
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  1.4=AB[ cmאורך הקטעים השונים: ]

                                        [cm ]11=BC 

                                        [cm ]82=CD  

               [(cm ]11>4L> 3.1)L4 =DE  

 

בה ממוקם מד התאוצה ושם נמדדת   Eבנקודה CEאנו מעוניינים לחשב את תאוצת המוט 

 התאוצה. 

  ולכן  º1 -המקסימלית קטנה מ וית וח כי הזהנ  ( 1 2 cosY BC BC  .  

t ,כמו כן . 

 .אורכי המוטותוב סיבוב של המנועכתלות במהירות ה C-ו Aרשום את המרחק בין הנקודות (   8

 לפי הזמן.AC  מרחקאת הגזור פעמיים C (  על מנת לקבל את תאוצת נקודה 3

 מתוך תנועה של גוף קשיח. CD -ו EDעל פי יחס המרחקים  ניתן לקבל Eאת התאוצה בנקודה (  4

 

 הלך הניסוי ודרישותמ. 5

 כייל את מד התאוצה )לפי ההסבר שיתן המדריך(.. 1

 כלשהו.L  4קבע מהירות סיבוב מסוימת של המנוע ואורך . 8

 מהירויות סיבוב מנוע נוספות. בדוק עבור שתי. 3

 נוסף. 4Lעבור מרחק  3-ו 8חזור על סעיפים . 4

 . הצג את הפיתוח התיאורטי לחישוב התאוצה.1

 . ערוך טבלה המרכזת את תוצאות הניסוי ותוצאות החישוב התיאורטי.6

 וצה המתקבלת לפי הפיתוח התיאורטי לתאוצה שקיבלת בניסוי )שגיאה יחסית(, השווה את התא. 7

 במידה שישנן סטיות, הסבר אותן.     

 . 6-7. הראה דוגמא חישובית לסעיפים 2

 של   תהזוויתיאחד המציג את התלות בין התאוצה  למהירות  –גרפים  שני. מתוך תוצאות הניסוי בנה 9

 .    L4המנוע והשני מראה את התלות בין התאוצה למרחק     

  -הסק . 11

 א. כיצד משפיע שינוי מהירות הסיבוב על התאוצה?               

 ל התאוצה?עL 4ב. כיצד משפיע שינוי המרחק                

 

 וספות מהניסוי.ומסקנות נ   

 

 

 

 


