ملتقى الفيزياء

جتبرة البرم افأقق

 .1أهداف التجربة:
 .1قحص معادالت البرم افأقق .
 .2قياس تسارع اجلاذةيّ من خالل معادل املسار ةالبرم افأقق .

 .2األجهزة واألدوات:
 .1قاعدة متحبرّك ميكن رقعها ةشكل تدرجي (جك).
 .2كبرة معدنيّ صغرية (أو ةنّورة زجاجيّ ).
 .3مسطبرة ةالستيكيّ صغرية ومسطبرة كبرية.
 .4ورق أةيض.
 .5ورق كبرةون.

 .3املادّة النظريّة:
البرم افأقق :
البرم افأقق هو عندما نبرم اجلسم ةاتّجاه أقق مواز لسطح افأرض ،أي أنّ الزاوي اليت نبرم قيها اجلسم ه .  0  0
للتعامل مع هذه احلبرك خنتار حمور  xأقق وحمور

معامدا عليه حيث أنّ االتّجاه املوجب هو حنو افأسفل ونقط افأصل

y

ه نقط البرم .
يف حال إهمال مقاوم اهلواء ،قإنّ القوّة الوحيدة اليت تعمل على اجلسم ه قوّة اجلاذةيّ  mgحنو افأسفل وهلذا قحسب
القانون الثان لنيوتن سوف يتحبرّك اجلسم ةتسارع ةاتّجاه القوّة (افأسفل) مقداره  ، gوةشكل مفصّل حبسب هيئ احملاور
اليت اخرتناها حنصل على أنّ:
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السبرع االةتدائي تكون أققي وةالتال حنصل على أنه يف البرم افأقق :
v0 x  v0
v0 y  0

()3
()4

مبركبات السبرع كدال للزمن معطاة ةالعالقات التالي :

vx  t   v0 x  v0

()5

vy  t   0  gt  gt

()6

ةالنسب إلحداثيات املوقع ةالبرم افأقق  ،قه معطاة ةالعالقات التالي :
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x  t   v0t

()7

y  t   v0 yt  12 gt 2  12 gt 2

()8

من املعادلتني ( )7و ( )8ميكن أن حنصل على معادل املسار واليت ه املعادل التالي :
g 2
x
2v02

y

()9

احلبرك على مسار منحين:
يف هذه التجبرة نرتك الكبرة لتتحبرّك من الطبرف العلوي ملسار منحين ارتفاعه  hكما هو مبيّن يف الشكل  ،  I حيث تنطلق
من طبرقه السُفل ةصورة رم أقق .
سوف نتعلّم قيما ةعد أنّ سبرع انطالق الكبرة من أسفل املسار معطاة ةالعالق :
v  2 gh

()11

حيث أنّ  hهو ارتفاع املسار (أنظبر إىل الشكل).

شكل

 .4سري التجربة:
 .1نبين هيئ التجبرة املبيّن يف الشكل التال :  II 
 .2نقيس االرتفاع  hونسجّل مقدار هذا االرتفاع (هذا االرتفاع يبقى ثاةتا على طول التجبرة ) .وحنسب مبساعدته
سبرع انطالق الكبرة من احلاقّ . B
 .3حندد اجلك على ارتفاع اةتدائ معيّن( y ،مثال  ) 20cmونسجّل قيم هذا االرتفاع.
 .4نرتك الكبرة لتتحبرّك من حال السكون من النقط  Aقتنطلق من النقط  Bةاتّجاه أقق وتصطدم يف افأرض يف
النقط  . Cيف املوقع الذي اصطدمت قيه الكبرة نضع ورق (  A4مثال) وقوقها ورق كبرةون ونعود على نفس
العمليّ ثالث مبرات حيث يف كل مبرّة نرتك الكبرة من  Aقتسقط يف النقط  Cعلى ورق الكبرةون .يف نهاي العمليّ
حنصل على الورق البيضاء ونتيج ورق الكبرةون على ثالث عالمات املفبروض أن تكون متطاةق  ،ولكن عادة
ةسبب أخطاء ةالتنفيذ جند أنها ليست متطاةق متاما .نقيس معدّل البعد افأقق هلذه النقاط الثالث   x عن النقط
 Oيف الشكل ،ونسجّل قيم هذا البعد.
 .5نغيّبر االرتفاع  yعددا من املبرّات (نزيد مثال االرتفاع يف كل مبرّة  5cmأو أكثبر حسب االرتفاع النهائ الذي
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نصل إليه) ولكل ارتفاع  yنقيس البعد  xكما هو موضّح ةالبند ( ،)4وحنضّبر جدوال يصف  xكدالّ لـ . y

 .5حتليل النتائج.
ارسم رمسا ةيانيا يصف  yكدالّ لـ  . xما هو نوع البرسم البيان الذي حصلت عليه؟
ارسم رمسا ةيانيا لـ  x 2كدالّ لـ . y
حدّد ما هو نوع البرسم البيان الذي حصلت عليه ،وعبّبر عن معادل البرسم البيان هذا مبساعدة  y ، xوسبرع انطالق
الكبرة  vوتسارع اجلاذةيّ . g
جد مبساعدة البرسم البيان افأخري مقدار تسارع اجلاذةيّ وجد مقدار نسب اخلطأ.
سجّل استنتاجاتك وحتليل افأخطاء.

مسطرة بالستيكيّة محنيّة

جك

شكل

 .6أسئلة حتضرييّة:
g 2
ةبرهن أنّ العالق ةني  yو  xه العالق التالي x :
2v02

. y  x 

يف حتليل النتائج نبرسم رمسا ةيانيا يصف  x 2كدالّ لـ  . yاشبرح ملاذا.
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ةبرهن أنّ ميل البرسم أعاله هو عبارة عن .  4h 
ملاذا ال نبرسم  yكدالّ لـ . x 2
نفبرض أنّه يف اللّحظ اليت تنطلق قيها الكبرة من النقط  Bيف الشكل  ،  II تسقط كبرة ثاني من النقط  Bسقوطا حبرا.
حدّد أي من الكبرتني تصل أوال إىل سطح افأرض .اشبرح.
إذا قمنا ةإجبراء نفس التجبرة على القمبر ،قهل يتغيّبر ميل البرسم البيان الذي يصف  x 2كدالّ لـ  y؟ وضّح إجاةتك.
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