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 תנודות הרמוניות

 מילות מפתח:

 מטית.ונית פשוטה, תדר עצמי, מטוטלת מתתנודה הרמ

, Rotary motion sensorמחשב, ממשק, חיישן כוח, חיישן תנועה,  הציוד הדרוש:

 סרגל.

 :מטרות הניסוי

  מטוטלת ובמסה בקפיץ עמוס באמצעות חקירת תנודה הרמונית פשוטה

 ה וגלגולי אנרגיה(.)משואת מקום, מהירות, תאוצ מטית מת

 
 . תיאוריה1

 
 תנועה הרמונית פשוטה 1.1

שהוא כוח פועל מערכת מכנית על מגדירים תנועה הרמונית פשוטה כאשר 

F) למרחק ובכיוון מנוגד לוישר פרופורציונלי  kx ).  נתבונן במסה התלויה על קפיץ

 והכוח המחזיר של  mgהכבידה הם כוח  (, הכוחות הפועלים על המסה1)איור 

 (. y=0)נסמן את הכיוון החיובי כלפי מטה, ואת מצב הקפיץ הרפוי  - kyהקפיץ

 תאור סכמטי של הקפיץ, המסה והכוחות הפועלים. :1איור      

 

נקרא מצב שיווי המשקל של המערכת. נסמן את ההעתק ממצב  mg/k0y=המצב  

יחסית לנקודת ואת התנועה של המסה . מש y -Y = y 0 כלומר Yשיווי משקל ב 

 :1)האפס בשיווי משקל( כשהמסה תלויה נתונה במשואה  המשקל שיווי

-ky 

 y=0))  שווי משקל ללא מסה

 y=y)0 ( שווי משקל עם מסה

mg 

=mg/k0y y 

Y 

 חיישן תנועה

d 
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2

2
d Y

m mY kY
dt

     (1) 

נית לתנודה יונעביר אגפים נקבל את המשוואה האופי m -( ב1אם נחלק את משוואה )

 :הרמונית פשוטה

2  0Y Y       (2) 

2 :כאשר k

m
   ,   הוא התדר העצמי של המערכת.  הפתרוןY(t)  של משוואה

 A, המכיל שני קבועי אינטגרציה: האמפליטודה בתדר  מחזורי ( הוא פתרון 2)

 .0 והמופע ההתחלתי

0(t) Asin( t  )Y       (3) 

לכן גם המהירות היא  גזרת הראשונה של המקוםמהירות המסה נתונה ע"י הנ

 :הרמוניתמחזורית ופונקציה 

0

( )
(t) (t) Acos( t  )

dY t
v Y

dt
         (4) 

של  ההשנייהכוח שהקפיץ מפעיל על המסה פרופורציוני לתאוצה כלומר לנגזרת  

 הרמונית כתלות בזמן.  לפי הזמן ולכן, גם הכוח יתואר ע"י פונקציה Y(t)המקום 

מר וים על המסה הם כוחות משמרים ובהזנחת החיכוך נוכל להכוחות הפועל

שהאנרגיה נשמרת. במהלך התנועה הופכת האנרגיה הקינטית לאלסטית )קפיץ( 

 וחוזר חלילה. האנרגיה הכוללת הנה קבועה וניתנת בביטוי הבא:

2 2

2

( ) ( )
(t) constant

2

mv t kY t
E      (5) 

יה הקינטית והשני את האיבר הראשון באגף ימין של המשוואה מבטא את האנרג

 היא האנרגיה הכוללת. E ,האנרגיה הפוטנציאלית

אם נתבונן בנקודה הרחוקה ביותר אליה מגיעה  Eנוכל לחשב את ערך האנרגיה 

והמהירות  ,Aהמסה, בנקודה זו המרחק ממצב שיווי משקל שווה לאמפליטודה 

21 :, לכן האנרגיה הכוללת היא(v=0)מתאפסת 

2
kA( ב 5.  אם נחלק את משוואה )

E :ונציב את הערך שקיבלנו עבור האנרגיה נוכל לרשום 

    
2 2v(t) Y(t)

  1
2 2 2A A

    (6) 

 .(Y, V)( הינה משוואת אליפסה במישור 6משוואה )

  לקפיץ אנכי ותנועה הרמונית. סימולציהניתן לבצע 

http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/mechanics_forces_gravitation_energy_interactive/oscillations_vertical_pendulum_mass_spring.htm
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 מטיתהמטוטלת המת 1.2

הקשורה לחוט דק חסר משקל  m נקודתית יחס למסהימטית מתהמונח מטוטלת מת

ות במישור. מצב שיווי המשקל הינו תנודות מעגליות קטנ  , והמסוגלת לבצעLבאורך 

המצב בו המשקולת נמצאת בנקודה הנמוכה ביותר. נסמן את הסטייה הזוויתית 

. ראה L, אורך המסלול )האורך של הקשת( ממצב שיווי המשקל באמצעות הזווית 

 2 -איור

 

 מטית והכוחות שפועלים עליה:  מטוטלת מת2איור 

 
. Tוכוח המתיחות במוט  mg הגרביטציוניהכוחות הפועלים על המסה הם הכוח 

הכוח המופעל ע"י המוט מאונך לכיוון תנועת המסה ולכן לא משפיע על התנועה, 

sinmg:רכיב הכוח הגרביטציוני בכיוון התנועה הוא  . העתק הואx L ( 

 : משוואת התנועה עבור המטוטלת נמדדת ברדיינים( 

sinxm mL mg     (7) 

הגודל 
2

  
2

d
L

dt


 א התאוצה ההיקפית. הו  

באופן כללי התנודה שמבצעת המסה אינה תנודה הרמונית, ותיאור התנודה הוא 

 בקירוב טוב תנועה הרמונית. תהיהאם התנודות הן קטנות התנודה  אך  מורכב יותר.

 

 

mg 
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 :תנודות קטנות -א

sinאם נניח שהמטוטלת מתנודדת בתנודות קטנות, נוכל להשתמש בקירוב  .

 :( ונקבל7נציב זאת במשוואה )

0
g

x
L

m mL mg       (8) 

 ( כאשר, תדר התנודה הוא 2והתנודה מתוארת במשוואה הדומה למשוואה )

2 g

L
   שים לב לכך שהתדר אינו תלוי במסה ולא באמפליטודת התנודות, הוא .

 )שעון מטוטלת(. Lתלוי רק באורך המטוטלת 

 :תנודות גדולות -ב

כאשר התנודות הן גדולות, התנועה אינה הרמונית אך בכל זאת יש לנו תנועה 

יתן למדוד את זמן המחזור של התנודות. בניגוד לתנודות מחזורית. במקרה כזה נ

 קטנות, כאן זמן המחזור תלוי באמפליטודה ואינו קבוע.

 :פתרונות נוספים -ג

. לדוגמה תנועה לא הרמונייםלמשוואת המטוטלת קיימים פתרונות נוספים 

ת סיבובים ומסתובבת כל הזמן באותו כיוון. תנועת עמעגלית בה המטוטלת מבצ

ון" בה המשקולת מתחילה בשיא הגובה, מבצעת סיבוב אחד ונעצרת שוב ה"סוליט

 , משך הסוליטון הוא אינסופי.)כאשר ישנו מוט במקום חוט( בשיא הגובה

נקבע על פי תנאי ההתחלה, כלומר, המיקום והמהירות ההתחלתיים  הפתרוןאופי 

 מה האמפליטודה וכד'.או סיבובי ו הרמונים הפתרון יהיה יקבעו הא

 

 פיזיקליתהמטוטלת ה 3.1

. Lבמטוטלת מתמטית מתייחסים למסה הקשורה לחוט דק חסר משקל באורך 

במציאות גם לחוט יש מסה וצריך להתחשב בה. למטוטלת שבנויה מגוף בעל מסה 

 נתבונן במערכת הבאה:  מסוימת אנו קוראים מטוטלת פיזיקלית.

 
 מטוטלת פיזיקלית תרשים כוחות ל:  3איור 
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במרכז הכובד של הגוף   מחזיר , על הגוף פועל מומנטוף מוסט בזווית ברגע שהג
(cmL ) 

                                          . sinc mF l mgL                                       (9) 
        הגוף: משוואת התנועה של 

  . sinc mI I mgL I                           (10) 

  .תאוצה זוויתיתה -הוא מומנט ההתמד ו Iכאשר 

.:   שוב  עבור זוויות קטנות מתקיים
.

c m
c m

mgL
I mgL

I
          (11) 

2נסמן את התדירות העצמית :  .c mmgL

I
       :2ונקבל 0              (12) 

 . כלומר הגוף מבצע תנועה הרמונית עם 

 מומנט ההתמד:    מקרה פרטי בו מסה נקודתית מתנודדת  במטוטלת, 

                                         2I mr                                    (31) 

  מציר הסיבוב.המסה הוא המרחק של  rכאשר 

התדירות  בניסוי שלנו נתייחס למסה של המוט והמשקולת כאל מסה נקודתית ולכן

  .שנצפה היא דומה למטוטלת המתמטית

                                                                
2

mgL mgL g

I mL L
          (41) 

c.שווה למרחק  rרדיוס הסיבוב  mL   מרכז המסה של המערכתמציר הסיבוב עד 
 )בהזנחה של מסת המוט(

 
  למטוטלת עם פרמטרים שונים. סימולציהניתן לבצע 
 
 הכנה שאלות. 4.1 

(.  הראה שניתן 2( הוא אכן פתרון של משוואה )3)במשוואה הפתרון שבדוק  .1

( כסכום של סינוס וקוסינוס באותו תדר אך 3)משוואה להציג את 

(t)   באמפליטודות שונות Asin( t )  Bcos( t)Y    

 תנודות קטנות עד של בדוק מהו תחום הזוויות בהן ניתן להשתמש בקירוב . 2

 .  )שים לב שזווית נמדדת ברדיאנים(.1%של שגיאה 

הראה שאם מעתיקים את האפס מנקודת הרפיון לנקודת שיווי המשקל  .3

בניסוי של קפיץ עמוס מסה, אזי ניתן לכתוב את האנרגיה הכללית )קינטית, 

גרביטציונית ואלסטית(, כסכום של האנרגיה הקינטית והאלסטית בלבד 

 .5בצורה של משוואה 

https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_en.html
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הסבר באופן איכותי כיצד היו התוצאות אם היינו לוקחים בחשבון שיש   .4

 חיכוך במהלך התנועה.

המחוברים בניהם  2K -ו 1Kמה יהיה קבוע הקפיץ השקול של שני קפיצים   .5

 בטור?

המחוברים בניהם  2Kו 1Kמה יהיה קבוע הקפיץ השקול של שני קפיצים   .6

 במקביל  )בהנחה ששנהם נמתחים לאותו האורך(

. הקפיץ נגזר לשני חלקים שווים מה יהיה זמן Kנתון קפיץ עם קבוע קפיץ  .7

 .mדירות התנודה של חצי הקפיץ בהנחה שמתנודדת עליו מסה המחזור  ות

זמן נמדד עבורו במעבדה , Kגוף מתנודד אנכית על קפיץ שקבוע הקפיץ שלו  .8

שתנה זמן התנודה אם הניסוי יבוצע בכוכב בו כוח הכובד י.כיצד  Tתנודה 

 הוא חצי מכדור הארץ? נמק!

 

 . מהלך הניסוי2

 
 מערכת הניסוי 1.2 

מערכת הניסוי בה נשתמש מורכבת ממסה התלויה על קפיץ, חיישן מרחק למדידת 

מקום המסה, חיישן כוח למדידת הכוח בקפיץ, ממשק המחובר למחשב ותוכנת 

DataStudio .לקליטה ועיבוד הנתונים 

 
פעולת חיישן המרחק מתבססת על גלי קול )בתחום האולטרא סאונד(,  -חיישן מרחק

יישן שולח פולס של גל קול, הפולס מתקדם פוגע בעצם ומוחזר אל החיישן.  משך הח

הזמן משילוח הפולס עד לקליטתו בחזרה נמדד, ובידיעת מהירות הקול, מחושב 

 120כלומר  Hz 120המרחק. החיישן מסוגל לשלוח פולסי קול בקצב מקסימלי של 

ס"מ. נתוני המרחק  15-מלי שהוא יכול למדוד הוא כיפולסים בשניה והמרחק המינ

 מועברים מהחיישן אל הממשק באופן דיגיטלי.

 
פעולת חיישן הכוח מבוססת על גביש פיזואלקטרי המייצר מתח חשמלי  -חיישן כוח

פרופורציוני לכוח המופעל על הגביש.  המתח מועבר באופן אנלוגי אל הממשק אשר 

 מתרגם אותו לכוח.

 
הממשק מאפשר קליטת נתונים מחיישנים והעברתם אל המחשב,  -סויממשק הני

 .DataStudioשם הם מעובדים באמצעות תוכנת 
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התוכנה מאפשרת הגדרת מערך החיישנים ונתוני המדידה,  -DataStadio תוכנת

הפעלת ועצירת ניסוי, הצגת הנתונים בצורת טבלה, גרף וכד' ועיבוד הנתונים. שתי 

 .3ארת באיור מערכות הניסוי מתו

 
בחלקו הראשון של הניסוי נמדוד את הכוח שהקפיץ מפעיל כפונקציה של 

זמן באמצעות חיישני הכוח והתנועה. כמו כן נמדוד את המקום והמהירות של ה

 המסה כפונקציה של הזמן באמצעות חיישן התנועה. 

 
נציג את ההעתק כפונקציה של הזמן ונמדוד את זמן המחזור של תנודה אחת. 

מכאן נחלץ פרמטרים, כגון התדר והאמפליטודה. נבחן את האנרגיה הפוטנציאלית 

 (.6ואה )ווהקינטית וכן נבדוק את תקיפתה של מש

 

 

 

 התלויה על מתמטית: מערכת הניסוי הכוללת קפיץ עם מסה, חיישן כוח  ומטוטלת 4איור 

 חיישן תנועה מעגלית. 

 

 

 

 

 

 חיישן כוח

 

 קפיץ           

 

 

 

 מחזיק מסה

 מעגלית חיישן תנועה

 סיבוביתזעעזז

 מוט דק

 מסה נקודתית

 ממשק המעבדה

 חיישן תנועה
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 . הנחיות ביצוע2.2 

 
 עצמית של קפיץ עמוס מסהתדירות  .12.2. 

אם המחשב אינו עובד, הפעל תחילה את ממשק הפעלת המערכת הניסיונית:  .1

ע"י לחיצה כפולה על   DataStudioהמעבדה ואח"כ הפעל את המחשב, פתח את תוכנת 

 . 

 Experimentייפתח חלון ”, Create Experiment“בחר את המצב בחירת החיישנים:  .2

Setup, בחר את האפשרות  .עליך להגדיר את החיישנים בהם תשתמש“Create 

Experiment”  ייפתח חלון ,Experiment Setup עליך להגדיר את החיישנים בהם ,

ובחר חיישן  1לחץ על השקע . Force Sensorובחר חיישן כוח  Aתשתמש. לחץ על שקע 

 .4המצב מתואר באיור  Motion Sensor המרחק/תנועה

 

 DataStudioתיאור של חלון התוכנה  :5 איור

 

וקבע בחלון מתחת לתמונת  לחץ על חיישן הכוח  :הגדרת חיישן הכוח .3

 .-100Hzלעבור תנועה הרמונית בקפיץ  (sample rate) הממשק את קצב המדידה
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המקום  מדידת בחר את, לחץ על חיישן המרחק הגדרת חיישן התנועה:  .4

 (.3בדומה לסעיף הקודם ) Hz 100  -לדידה  המוהמהירות בלבד וקבע את קצב 

 
 Experimentסגור את חלון : תיאור חלון התצוגה של המחשב לאחר ההגדרות .5

Setup בחלקו השמאלי של חלון העבודה ישנם שני חלונות, העליון .Data  מכיל את

 Position, מקום  Forceהנתונים מהניסויים השונים )כרגע מופיעים בו כוח 

(. החלון התחתון מכיל את אפשרויות התצוגה, בניסוי זה נשתמש ב  Velocityומהירות

Digits- ,תצוגה ספרתיתGraph- תצוגה בגרף וTable -.תצוגה בטבלה 

תלה את  ( בין מחזיק המשקולות וחיישן התנועה:dקביעת המרחק ההתחלתי ) .6

פתור  על הקפיץ, תן למערכת להתייצב, לחץ על כ 200grמחזיק המשקולות ומסה של 

Digit   ובחר  5בחלון הנראה באיורPosition  לחץ על ,start  ורשום על דף את המספר

הנראה בחלון, שהוא בעצם המרחק ההתחלתי בין מחזיק המשקולות וחיישן 

 (.1)ראה איור  dשיוגדר באות  constant1-התנועה

  :Calculateנמדדים בעזרת ההגדרת גדלים  .7

. בחלון Y=d-yהגדר משתנה חדש   Definitionון . בתוך החל Calculateלחץ על 

Variables הגדר את ,d כ-constant לחיצה על החץ מצד שמאל( והכנס את הערך  )ע"י

מצד שמאל  על החץ ע"י לחיצה position כמשתנה yהגדר את  בסעיף הקודם. שקיבלת

והגדר  properties לחץ על  לאישור השינוי. Accept . לחץ עלData measurementובחירת 

 force. הגדר את F=-forceוהגדר משתנה חדש  newלחץ על  את יחידות המשתנים.

 Data measurement.על החץ מצד שמאל ובחירת  ע"י לחיצה Forceכמשתנה 

 

 Calculateנמדדים בעזרת ההגדרת גדלים חלון : 6איור 
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י , בלהנמצא על חיישן הכוח Tareלחץ על כפתור  איפוס חיישן הכוח: .8

 על מנת לאפס את החיישן. המשקולות, להוריד את

מ ”ס 1-2משוך את המסה מטה כ  ביצוע הניסוי וקליטת הנתונים: .9

 5 -להתחלת המדידה. לאחר כ  startסנטימטרים, שחרר אותה ולחץ על

בנה גרפים נפרדים של: כוח כפונקציה של זמן,  .    Stopשניות לחץ על 

הירות כפונקציה של זמן והתאם כפונקציה של זמן ומ (Y(t)) העתק

פונקצית סינוס לכל הגרפים שקיבלת. )גרפים של כוח והעתק כפונקציה 

 .)7  -ו 6של זמן נראים לדוגמא באיורים 

 

 הכוח האלסטי בניוטונים )ציר אנכי( כפונקציה של זמן שניות )ציר אופקי(.: 7איור 

 

 

 .שניות )ציר אופקי( ההעתק במטרים )ציר אנכי( כפונקציה של זמן :8איור 
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צייר גרף של  6על מנת לבדוק את תקיפותה של משוואה  שימור אנרגיה: .10

בונים גרף של מהירות כפונקציה של זמן . העתקכפונקציה של  מהירות

 Time, לשם כך יש ללחוץ על המילה ומחליפים את ציר הזמן בציר ההעתק

 . 9לאיור , מתקבל גרף דומה Y(m) ולבחור  xמתחת לציר 

 

 

 מהירות במטרים לשניה )ציר אנכי( כפונקציה של העתק במטרים )ציר אופקי(.: 9איור 

 

 

 תוצאותה עיבוד 2.3

בין  המצא את הפרש הפאז 10ו  9גרפים שקיבלת בסעיפים למתוך התאמות  .א

המסה למהירות המסה, ובדוק אם אכן כאשר ההעתק מכסימלי,  העתק

 ההעתק אפס. המהירות היא אפס וכשהמהירות מכסימלית

חשב את זמן המחזור על ידי מדידת הזמן של מספר תנודות. חשב את  .ב

 המהירות הזוויתית של התנודה ואת האמפליטודה.

 חשב את קבוע הקפיץ מהגרף. .ג

 (. 5בדוק את חוק שימור האנרגיה לפי נוסחה )  .ד

( 6)העזר בנוסחה חשב את האמפליטודה והמהירות הזוויתית  9מאיור  .ה

 (.8אות שקבלת מגרף ההעתק כפונקציה של הזמן )איור והשווה עם התוצ

 
 
 
 
 

V(m/sec) 

Y(m) 
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 מתימטיתהמטוטלת ה 2.4

למדידת   (Rotary motion sensor)מורכבת מחיישן תנועה מעגלית מערכת הניסוי 

 3לחץ על השקע . (3איור  )הזוית ומסה התלויה בקצה מוט שאפשר לחברה לחיישן 

 . (Rotary motion sensor) תנועה סיבוביתובחר חיישן 

אנו נבחן את התנהגות המטוטלת בתנודות קטנות בלבד, ונמדוד את תלות התדר 

 באורך המוט ובמסה. 

 
 ועיבוד תוצאות הנחיות ביצוע 2.4.1 

. Rotary Motion Sensor.  בחר את החיישן  3בנה את המערכת כפי שמתואר באיור 

 בחר   Rotaty Motion Sensorבחיישן, בכרטיסיית  Hz 20-ל   sample rateקבע את ה

   4 -ו 3. החיישן מחובר לממשק בכניסות High resolution  (1440 divisions/rotation)-ב

הגדר את הגדלים הנמדדים: מהירות  (.4באופן דומה לחיישן התנועה, )איור 

 (. 9זוויתית ברדיאנים לשניה, מיקום זוויתי ברדיאנים )איור 

 

 

 
 

  Rotary Motiom Sensorהחיישן  חלון :10איור 
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פתח גם כאן שני גרפים: מיקום זוויתי כפונקציה של זמן ומהירות זוויתית כפונקציה 

, הרפה והיווכח ( 30o)עד  קטנה תבזווי הסט את המטוטלת Startשל זמן. לחץ על 

 (.11שהמיקום הזוויתי והמהירות הזוויתית הם פונקציות הרמוניות )איור 

 

 
לשניה )ציר אנכי בגרף רדיאנים דיאנים )ציר אנכי בגרף העליון( והמהירות בהזווית בר: 11איור 

 .41cm, אורך המוט התחתון( כפונקציה של זמן בשניות בשני הגרפים

 

)אורך המוט עד  Lבחלק הראשון של הניסוי, בחן את ההשפעה של  רדיוס המטוטלת 

 למרכז המסה( על המהירות הזוויתית.

 , הרפה ממנה. (cm 1-2)הסט מעט את המטוטלת הצידה , startלחץ על  .1

 המטוטלת  נוספים של  Lים רדיוס שני עבור 1חזור על  .2

 בצע התאמה סינוס לתוצאות שקיבלת. .3

חשב את המהירות רדיוס שלקחת וכל מדוד את זמן המחזור בכל גרף עבור  .4

בדוק אם אכן מתקיים הקשר . הזוויתית
L

g
 

/1כפונקציה של  2בנה גרף של  .5 L  ,את הערך של תאוצת  מתוך הגרף חשב

 והערך את השגיאה. gהכובד 
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בחלק השני של הניסוי, בחן את ההשפעה של גודל המסה על המהירות הזוויתית 

 בשיטה הבאה.

 ת לשנות את המסה.קבע את הרדיוס והוסף משקולות על מנ .1

 , והרפה ממנה.(cm 1-2), הסט מעט את המטוטלת הצידה start לחץ על   .2

 עבור מסה נוספת מוצבת על המשקולת הבסיסית. 2חזור על  .3

 ית סינוס לכל התוצאות שקיבלת.התאם פונקצ .4

 עבור כל מדידה.מתוך זמן מחזור חשב את המהירות הזוויתית  .5

 פונקציה של המסה.קבע איך משתנה המהירות הזוויתית כ .6

 
 בחלק השלישי של הניסוי, בחן את חוק שימור האנרגיה.

 :אנרגיההואה של ואת המש calculateהגדר בחלון 

1 2 2E(t) (1 cos )
2

mL mgL      (51) 

 המשוואה לפני הכנסת נתונים תראה כך:

E=0.5*m*pow(L,2)*pow(w,2)+m*g*L*(1-cos(O)) 

 כאשר: 

     v=L                  ו-      h=L (1-cos)  

 .angular velocity -כ והגדר את  angular position (rad)-ב  הגדר את  calculateבחלון 

 שמור על סדר פעולות:

  לחץ עלstart 

 עד  תהסט את המטוטלת בזווי( 30קטנהo .) 

 הרפה 

 א זמן מדידה ארוך מספיק. צייר גרף של אנרגיה כוללת כפונקציה של זמן, ווד1

 .שניות( 15לפחות ) 

. האם האנרגיה קבועה? מה הפונקציה המתאימה ביותר לנתונים? )קבוע, לינארי, 2

 .(אקפוננציאלי

לקטון פי  אנרגיההזמן שלוקח ל - הזמן האופייני של דעיכת האנרגיה במערכת ו. מה3

e היעזר בייצ ?המקורי המערכ( וא התוצאות בצורתData) 

 


