ملتقى الفيزياء

قياس تسارع السقوط احلر

 .1أهداف التجربة:
أهداف التجربة هي:

أ .التعرف على واحدة من طرق قياس تسارع السقوط احلر.
ب .قياس تسارع السقوط احلر (تسارع اجلاذبية).

 .2األجهزة واألدوات:
يف هذه التجربة نستخدم األجهزة واألدوات التالية:
 .1مصدر توتر مرتدد.
 .2مسجّل زمن ،وهو عبارة عن جهاز مكوّن من ملف بداخله عمود معدني ينتهي برأس حاد كما هو
مبني يف الشكل ( .)1عندما نوصل مسجل الزمن مع مصدر اجلهد فإن الرأس املعدني يبدأ بالرتدد
وبالتالي بالضرب على ورقة كربون مثبتة على قاعدة معينة .عدد الضربات اليت يقوم فيها اجلهاز يف
الثانية الواحدة هو  50ضربة ،أي أن الزمن بني الضربة واألخرى هو . 0.02sec

 .3أسالك كهربائية.

الشكل .1

 .4شريط ورقي خاص ملسجل الزمن.
 .5ثقل معدني معني ،وورق الصق.
 .6ملزمة لتثبيت مسجّل الزمن على حافة الطاولة.
 .7مسطرة.

1

ملتقى الفيزياء

قياس تسارع السقوط احلر

 .3املادة النظرية:
عندما حنرر جسما يف جمال جاذبية كوكب معني ،فإن اجلسم سوف يسقط بتسارع نتيجة قوة اجلاذبية اليت
تعمل عليه .نُطلق على هذا التسارع الذي يسقط فيه اجلسم اسم التسارع الناتج عن قوة اجلاذبية أو باختصار
"تسارع اجلاذبية" .يتضح من خالل التجارب ،وأيضا من خالل التحليل النظري للقوى املتبادلة اليت تعمل
بني اجلسم والكوكب أنه تتحقق اخلواص التالية لتسارع اجلاذبية:
 .1تسارع اجلاذبية يف نفس املوقع ثابت ،ال يتعلق بكتلة اجلسم الساقط.
 .2تسارع اجلاذبية يتعلق بكتلة الكوكب وبالبعد عن سطحه ،فهو يزداد بازدياد كتلة الكوكب ،والعكس
صحيح ،وباملقابل يقل مع االبتعاد عن سطح الكوكب والعكس صحيح.
 .3معدل تسارع اجلاذبية على سطح األرض هو  9.8m/ sec2تقريبا .على خط االستواء قيمة تسارع
اجلاذبية أقل من قيمته يف األقطاب.
 .4تسارع اجلاذبية يتأثر بدوران الكوكب حول نفسه.
(احبث عزيزي الطالب عن معلومات ومواد نظرية أخرى حول تسارع اجلاذبية يف مصادر أخرى)

 .4سري التجربة:
 .1نُثبّت مسجّل الزمن على حافة الطاولة مبساعدة امللزمة
حبيث أن حافته موجودة يف اهلواء (الشكل .)2
 .2نوصل مسجّل الزمن مع مصدر التوتر بواسطة أسالك،
ونبقي الدائرة مفتوحة.
 .3نُلصق الثقل يف طرف الشريط الورقي ،ثم منرر الشريط
من املكان املعد له من حتت ورقة الكربون يف مسجّل
الزمن حبيث منسك طرف الشريط بشكل مننعه من
السقوط.
 .4نُشغل مصدر التوتر وبعدها نرتك الثقل ليسقط سقوطا
حرا ساحبا معه الشريط من حتت الرأس املعدني الذي
يقوم بضربات متعاقبة واليت ترتك أثرا على الشريط
الورقي بفعل ورقة الكربون.
الشكل 2
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 .5النتائج وحتليلها:
يف هذه التجربة حنصل على شريط ورقي عليه نقاط متعاقبة واليت البعد بينها يزداد نتيجة التسارع كما هو
مبني يف الشكل التالي:

كي نُحلل النتائج من هذا الشريط نقوم باخلطوات التالية:
أ.

خنتار إحدى النقاط القريبة من بداية الشريط واليت هي واضحة ونعطيها الرقم  ، 0ونرقّم النقاط اليت
تليها بشكل تسلسلي  ....،3 ،2 ،1كما هو مبني يف الشكل أدناه.

ب .خنتار النقطة األوىل ( ،)0على أنها نقطة األصل  ، x  0ونقيس بواسطة املسطرة إحداثيات باقي
النقاط نسبة هلذه النقطة (أنظر إىل الشكل أدناه).

ج .نُحضر جدوال يشمل الرقم التسلسلي للنقاط وإحداثياتها:
xn
0

x1
x2
x3
x4

n
0
1
2
3
4

د .من اجلدول السابق نُحضر جدوال للسرعة يف كل واحدة من النقاط كدالة للزمن ،حيث يتحقق أن:
 .1الزمن يزداد من نقطة إىل أخرى مبقدار ثابت هو . 0.02sec
 .2السرعة يف نقطة معينة  nجندها حبسب املعادلة:
x x
x x
vn  n1 n1  n1 n1
tn1  tn1
0.04sec
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يف هذه املعادلة اعتمدنا على أنه بالتسارع الثابت يتحقق أن معدل السرعة بني زمنني مساو ملقدار السرعة
اللحظية يف منتصف الزمن بينهما .هلذا فإن السرعة يف النقطة  n  3واليت هي عبارة عن منتصف الزمن بني
النقطة  n  4و  ، n  2هي عبارة عن معدل السرعة بني هاتني النقطتني.
ه .حنصل اآلن على اجلدول التالي:
vn
0
v1

v2
v3
v4

t sec

0
0.02
0.04
0.06
0.08

و .من اجلدول األخري نرسم رمسا بيانيا للسرعة كدالة للزمن ،وحنصل على رسم بياني خطي ،ميله هو
عبارة عن تسارع اجلاذبية.

 .6أسئلة حتضريية حول التجربة:
أجب عن األسئلة التالية:
 .1ملاذا مقدار تسارع اجلاذبية يف خط االستواء أقل من مقداره يف األقطاب؟
 .2برهن أنه يف احلركة بتسارع ثابت يتحقق أن معدّل السرعة بني زمنني هو مساوٍ للسرعة اللحظية يف
منتصف الزمن بينهما.
 .3اشرح املعادلة (.)1
 .4يف هذه التجربة حنصل على رسم بياني خطي يصف السرعة كدالة للزمن .ماذا ميثل ميل هذا الرسم
وماذا تُمثل نقطة تقاطعه مع حمور السرعة؟
 .5ملاذا ال مير الرسم أعاله من نقطة األصل؟ اشرح.
 .6أجرى طالبان التجربة أعاله وحصل األول على تسارع مقداره  10m/ sec2بينما حصل الثاني على
تسارع مقداره  . 9m/ sec2أي من النتيجتني هي األكثر دقة؟ اشرح.
 .7احسب مقدار الزمن الالزم للثقل للوصول إىل األرض إذا قمنا بإسقاطه من ارتفاع . 80cm
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