ملتقى الفيزياء

جتبرة القاون الااو ليينن

 .1أهداف التجربة:
التحقق م القاون الااو ليينن (فحص العالق ) F  ma

 .2األجهزة واألدوات:
 .1عبرة .
 .2أوزا .
 .3سلّ .
 .4ةكبرة وخينط مااليّ .
 .5مسجّل زم (أو جمس إلكرتوو لقياس التسارع).

 .3املادّة النظريّة:
كما نعلّميا فإ ّ القاون الااو ليينن ييص على ما يل :
إذا عملت على اجلسم عدّة قنى حمصلتها ختتلف ع الصفبر ،فإ اجلسم سنف يتحبرك ةتسارع ،حبيث أ ّ هذا التسارع:
 .1يتّجه ةاجتاه القنة احملصل .
 .2يتياسب نياسبا طبرديا مع القنة احملصل .
 .3يتياسب نياسبا عكسيا مع كتل اجلسم.
الرتمج البرياضيّ للقاون الفيزيائ أعاله ه العالق . F  ma :
م هذا القاون حنصل على أ ّ وحدة القنّة ةيظام  m.k.sه  kg m/ sec2 :وه املسمّاة ةاليينن .
يف هذه التجبرة وبريد أ وفحص القاون الااو ليينن م خالل اجملمنع املبيّي يف الشكل   I واليت حتتني على عبرة ينجد
فيها أوزا (كتل) .العبرة منضنع على سطح أفق ومنصنل ةناسط خيط ماال ميبر عرب ةكبرة مااليّ  .ةالطبرف الااو
للخيط معلّق سلّ فيها أوزا  .عيدما ورتك
اجملمنع م حال السكن فإوّها سنف نتحبرّك
ةتسارع ةتأثري وز السلّ .
ميك أ وربه أ نسارع هذه اجملمنع يف حال
أ قنى االحتكاك يف عجالت العبرة مهمل

شكل

معطى ةالعالق :
mg
mM

a

()1

حيث أ ّ  mه كتل السلّ مع حمتنيانها و M

ه كتل العبرة مع حمتنيانها .الحظ أ املقدار   m  M ه الكتل الكليّ للمجمنع .
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 .4سري التجربة:

يف التجبرة جزءا  ،يف اجلزء األوّل وفحص العالق ةني التسارع   a والقنّة احملصّل املؤثّبرة على اجملمنع   F حبيث أ ّ
كتل اجملمنع ثاةت  .يف اجلزء الااو وفحص العالق ةني التسارع   a وةني كتل اجملمنع   M يف حال أ ّ القنّة املؤثّبرة
على اجملمنع ه ثاةت .
اجلزء األوّل (التسارع كدالّ للقنّة املؤثّبرة على اجملمنع حبيث أ ّ الكتل الكليّ ثاةت ):

 .1أمامك عددا م األوزا أسطناوي الشكل (كتل الناحدة ميها  ) 300grوعبرة كتلتها  600grوسلّ كتلتها مع كتل
الاقل الذي ةداخلها ه  300grأيضا (نأكّد م هذه الكتل ،وإذا كاوت الكتل اليت حبنزنك ختتلف ع الكتل أعاله
سجّل الكتل اجلديدة).
 .2وبين اآل اجملمنع املبيّي يف الشكل أعاله حبيث أ ّ هيالك  6كتل أسطناوي يف العبرة .
 .3وسجّل الكتل الكليّ للمجمنع .
 .4ورتك اجملمنع لتبدأ ةاحلبرك م حال السكن ووقيس نسارعها .قياس التسارع يتم مبساعدة جمس إلكرتوو لقياس
التسارع ،يف حال عدم وجند جمس م هذا الينع جيب استخدام مسجّل الزم  ،وذلك ع طبريق ننصيل شبريط ورق
ةالعبرة املتسارع ومتبريبر الشبريط م مسجّل الزم (راجع طبريق قياس التسارع ةاستخدام مسجّل الزم واملفصّل يف
التجبرة رقم ( )1يف الفصل الاالث أو التجبرة رقم ( )2يف الفصل البراةع.
 .5وعند على املبرحل الساةق م جديد عددا م املبرّات ( 5مبرّات على األقل) ،حيث أوّه يف كل مبرّة ويقل ثقال واحدا م
العبرة إىل السلّ  ،هكذا يزداد  mgولك الكتل الكليّ للمجمنع   M  m نبقى ثاةت  .وسجّل يف كل مبرّة كتل
السلّ ونسارع اجملمنع  .وحنصل على جدول م الصنرة التالي :
263

m  kg 

كتلة السلّة مع األوزان بداخلها



2

3.3

a1

3.6

a2

0.9

a3

a  m/ sec

تسارع المجموعة

اجلزء الااو (التسارع كدالّ للكتل احملصّل حبيث أ ّ القنّة ثاةت ):
 .1وبين م جديد اجملمنع املبيّي يف الشكل أعاله  ،  I حبيث نكن كتل السلّ مقدارا ثاةتا (  600grماال) ،ووضع يف
العبرة ثقال واحدا فقط (كتل اسطناوي واحدة).
 .2ورتك اجملمنع م حال السكن ووقيس نسارعها.
 .3وعند على املبرحل الساةق م جديد عددا م املبرّات ( 5مبرّات على األقل) ،حيث أوّه يف كل مبرّة وُضيف ثقال واحدا

إىل العبرة (كتل السلّ نبقى ثاةت ) ،هكذا نزداد كتل العبرة ونزداد كتل اجملمنع   M  m ولك وز السلّ  mg 
يبقى ثاةت .وسجّل يف كل مبرّة كتل اجملمنع ونسارع اجملمنع حيث حنصل على جدول م الصنرة التالي :
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كتلة السلّة مع األوزان بداخلها

a  m/ sec2 

M 1

a1

M 2

a2

M 3

a3
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 .5حتليل النتائج:
حتليل اجلزء األوّل:
 .1حنضّبر جدوال يصف التسارع   a كدالّ لنز السلّ   mg واليت ه عبارة ع القنّة احملصّل املؤثّبرة على اجملمنع
.  F 
 .2وبرسم مبساعدة اجلدول رمسا ةياويا يصف   a كدالّ لـ  Fأي .  mg 
1
1
 .3حسب العالق ( )1هذا البرسم جيب أ يكن خطيا ميله هن

M m  M

 .جند مبساعدة البرسم البياو امليل وجند

كتل اجملمنع مبساعدة امليل ،ووقار م القيم اليت قسياها.
 .4وسجّل االستيتاجات م هذا القسم.
حتليل اجلزء الااو :
. 

1 
 .1حنضّبر جدوال يصف التسارع   a كدالّ ملقلنب الكتل الكليّ 
mM 
1 
. 
 .2وبرسم مبساعدة اجلدول رمسا ةياويا يصف   a كدالّ لـ 
mM 

 .3حسب العالق ( )1هذا البرسم جيب أ يكن خطيا ميله هن   mg وهن وز السلّ  .جند مبساعدة البرسم البياو امليل
وجند مبساعدنه وز السلّ ووقار مع القيم اليت قسياها مباشبرة.
 .4وسجّل االستيتاجات م هذا القسم.

 .6أسئلة حتضرييّة:
 .1ةبره العالق (.)1
 .2عبّبر ع قنّة الشد ةاخليط ةدالل معطيات املسأل .
 .3ارسم رسنما ةياوي نقبريبيّ نصف وتائج القياس اليت م املتنقّع احلصنل عليها يف هذه التجبرة .
 .4إذا واصليا زيادة كتل السلّ دو ننقّف مع إةقاء كتل العبرة ثاةت  ،ما هن أكرب نسارع ميك أ وصل إليه يف هذه
اجملمنع ؟ اشبرح إجاةتك.
 .5إذا أجبرييا هذه التجبرة على القمبر ،أي م اليتائج سنف نتغيّبر وأيها ال؟ اشبرح إجاةتك ةالتفصيل ةاليسب لكل قسم.
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