
אלסטיות
יעקובסוןעדי כהן ומיכל 



מטרות הניסוי

להכיר את נושא האלסטיות  .

יאנג של מתכות שונות/למדוד מודול אלסטיות .

 לבחון יחסי כפיפה
𝐹

𝑑
.  עבור פסי מתכת במימדים שונים

למדוד מודול גזירה של פלדה.



רקע תיאורטי
מעוותנקראזהשינוי.ממדיואתאוצורתואתמשנההואבמאמץשרויגוףכאשר.
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המכשירים ושגיאותיהם
 מד דפורמציהmm±0.01

 סרגלcm±0.1

 מיקרומטרmm±0.01

 מאזניים אנליטייםg±0.01

 קליברcm±0.002

פסי מתכת מחומרים שונים

מעמדים עם מוטות

מוט תמיכה

 גר50-ו10מתלים ומשקולות של'

מהדק מרובע

מתקן למדידת מודול גזירה בעזרת מד זווית

משקולות



מדידת מודול יאנג3.1

מדדנוהמתכתפסיאורךאת.פעמים3-כהמתכתפסיועובירוחבאתמדדנו
.התומכיםמרחקלפיאחתכפעם

המתאםאתבאמצעוהנחנוהתומכיםעלשהצבנומוטכלעלdוהמיקרומטר
.המתאםלאותושמחובר

המיקרומטראתכיילנו.

הכוללתהמסהאתשקלנו,נוספתמשקולתהוספנוהמסהאתשהעלנופעםבכל
.המדידהאותהעבור

מתאםעלהמסהאתהנחנו,מסהמדידתכללאחרdהקריאהאתותיעדנו
.(במילימטרים)במיקורמטרשמופיעה

מתכתפסכלעבורל"הנהפעולותעלחזרנו.

מהלך הניסוי



עיבוד התוצאות

 יחסיF/d של פסי המתכת:

F/d[[N/mיחס החומר

39,483פלדה

16,062פליז 

221,764פליז 

133,913אלומיניום 

213,402אלומיניום 



פלדה



1פליז 



2פליז 



1אלומיניום 

1אלומיניום 



2אלומיניום 



מציאת מודול יאנג משיפוע  -עיבוד תוצאות סופי
הגרף

(2)𝐹 =
4𝑌𝑤ℎ3

𝐿3
𝑑

 [GPa]מודול יאנג הניסיוניהחומר

110±20פלדה

17.7±0.9פליז 

230±4פליז 

119±2אלומיניום 

225±4אלומיניום 



מסקנות
חומר חזק= יחס גדול

מודול יאנג החומר
 [GPa]הניסיוני

 [GPa]ערך תיאורטי

110±20180פלדה

17.7±0.9פליז 
100

230±4פליז 

119±2אלומיניום 
69

225±4אלומיניום 

[cm( ]w)עובי N/m]]F/dיחס החומר

39,4831.634+0.0002פלדה

16,0621.506+0.002פליז 

221,7641.760+0.002פליז 

133,9132.110+0.004אלומיניום 

213,4021.566+0.003אלומיניום 



מדידת מודול הגזירה3.2

מדדנו את קוטר הגלגל עליו מופעל הכוח ואת רדיוס המוט במספר מקומות.

מהלך הניסוי

𝑑 = 0.0955 ± 0.0001𝑚-קוטר הגלגל.

r= 0.0020 ± 0.00001𝑚–הרדיוס הממוצע של המוט

𝐿 = 0.567 ± 0.001𝑚–המרחק ממד הזווית עד הגלגלת.

תוצאות הניסוי



 קיבענו את הזרוע במרחקLכלשהו ומדדנו אותו.

 גרם על הוו שנתלה מהיקף הגלגל1000גרם עד 200העמסנו בהדרגה משקולות של  ,
.ביצענו את אותו תהליך בהורדת המשקולות, ותיעדנו את זווית הפיתול

מדידות במרחק קבוע3.2.1
מהלך הניסוי



עיבוד התוצאות



מדידות במסה קבועה3.2.2

 גרם על החוט שנמצא על היקף הגלגל800תלינו מסה של.

מדידות שונות בשלושה 3-ביצענו כLשונים ולכל אחד מהם מדדנו את זווית הפיתול.

בין כל מדידה איפסנו את מד הזווית.

מהלך הניסוי



עיבוד התוצאות



מסקנות

 8.4הערך התיאורטי של מודול הגזירה הוא ∙ 1010𝑁𝑚−2.

בניסוי הראשון ערך מודול הגזירה התיאורטי כלול בשגיאה של הערך הניסיוני.

  בניסוי השני ערך מודול הגזירה אינו נכנס בערך בשגיאה של הערך הניסיוני ועל כן חישבנו
.15%מה שעולה על 30%שגיאה יחסית והיא 

המדידה של  , ההנחה היא שהשגיאה כה גדולה לאור אומדן לא נכון של הערכים ממד הזווית
.האורכים השונים לא הייתה נכונה ואף כיול לא נכון של מד הזווית

𝐺 = 8 ± 1 ∙ 1010𝑁𝑚−2 − ראשון גרף

𝐺 = 11 ± 1 ∙ 1010𝑁𝑚−2 − שני גרף

עיבוד התוצאות



מסקנות כלליות

 בשני הניסויים אי אפשר לקבל דיוק מקסימלי לאור גורמים שאין ביכולתנו להשפיע עליהם
.כמו עובי פסי המתכת או הרכב המתכות

 ככל שיחסd\Fהשטח  , כלומר. ובכך המשיכות שלו נמוכה יותר, גדול יותר החומר חזק יותר
.על פס המתכת, d, שמתחת לגרף יהיה קטן יותר ואנחנו נראה פחות שינוי



תודה  


