
אלסטיות

1

המצגת נועדה לסכם את עיקרי הדברים שבתדריך לניסוי ולהציג  : שימו לב
ח יש להכין לפי "את הדו. תמונות ביצוע והתוצאות שהיו במהלך הניסוי/סרטוני

כאשר משתמשים בתוצאות המדידה  , המעבדהבאתר שנמצא אלסטיותהתדריך 
.המוצגות במצגת זו

https://physics.bgu.ac.il/COURSES/LAB_A/wordpress/wp-content/uploads/TADRICHIM/Elasticity.pdf


מטרות הניסוי

להכיר את נושא האלסטיות.

יאנג של מתכות שונות/למדוד מודול אלסטיות.

  לבחון יחסי כפיפהΤ𝐹 𝑑 פסי מתכת במימדים שוניםעבור.

למדוד מודול גזירה של פלדה.



מוגדר כיחס בין השינוי במאמץ לשינוי המתאים במעוות או בניסוח פשוט יותר  מודול האלסטיות •

עליושל החומר לשינוי קטן בצורתו באמצעות כוח המופעל ההתנגדות 

(יאנג)מודול אלסטיות 

Τ∆𝐿מוגדר כיחס  מעוות המתיחה 
𝐿 האורך תוספת שבין∆𝐿 המוטלאורך𝐿 . מדובר כאשר

.Y-יסומן באשר (Young’s modulus )יאנג מודול האלסטיות נקרא בשם מודול , במאמץ מתיחה

 היחידות שלYבמערכת , הן יחידות של לחץMKS  הןΤ𝑁 𝑚2



מעוות-עקומת מאמץמציגה את היחס בין המאמץ והמעוות ומכונה  2הדיאגרמה המופיע באיור 

מעוות-עקומת מאמץ



כפיפה  /בניסוי שנבצע במעבדה נמצא את מודול האלסטיות של מתכות ממדידת הדפורמציה•
.  של פסי מתכת דקים והתחשבות בממדיהם הגאומטריים

כפיפה של פסי מתכת דקים /דפורמציה

של פס מתכת הנתון למאמץ מתיחה לבין  ( מודול יאנג)ניתן להשוות בין מודול האלסטיות •
ניתן לראות פס מתכת הנתמך בשני  3באיור . מודול הכפיפה המתקבל מכיפוף פס המתכת

.Fקצותיו ובמרכזו מופעל כח 

:מודול יאנג יחושב לפי•



𝐹הגזירה הינו היחס בין הכוח מאמץ • = 2𝜏/𝑅 לפיתול הגליל  הפועל

.  𝜋𝑅2החתך לבין שטח 

.  𝑅𝜃/𝐿היחס הגזירה הינו מעוות •

למעוותמוגדר כיחס בין מאמץ הגזירה Gהגזירה מודול •

:  הגזירה

מודול גזירה

𝜏–הינו מומנט פיתול

 היחידות שלGבמערכת ,הן יחידות של לחץMKS  הןΤ𝑁 𝑚2



בקצהו  , המדידה מורכבת ממוט פלדה המוחזק בקצהו האחדמערכת •

תליית משקולת על הגלגל תפעיל מומנט פיתול על  , השני מחובר גלגל

המערכת . ברדיאניםי מד זווית "מדידת זווית הפיתול נעשית ע. המוט

.6מתוארת באיור 

במרחק קבוע עבור מסות  נמדוד את זווית הפיתול במהלך הניסוי •

ובמסה קבועה עבור מרחקים שונים, שונות

מודול גזירהלמדידת המערכת הניסיונית 

 זווית הפיתול תלויה במרחקL ובמסהm
d - הגלגלקוטר
g -תאוצת הכובד
R- המוטרדיוס
 רדיאן0.1של לזווית מ על היקף המעגל שקולה "תזוזה של ס, מ"ס10מד הזווית עשוי מחצי מעגל ברדיוס



מודול יאנג  מדידת 3.1

גזירהמודול מדידת 3.2

המספור של הסעיפים זהה למספור סעיפי הניסוי שבתדריך מעבדה: הערה

מהלך הניסוי

במרחק קבועמדידת מודול גזירה 3.2.1

במסה קבועהמדידת מודול גזירה . 3.2.2



:סרטוני ביצוע

תיאור המערכת ומהלך הניסוי  1.

מדידת מודול יאנג. 3.1

המדידהתוצאותלריכוזעזרקובץ

בתדריךהמופיעיםהסעיפיםכלאתבצעו.

מסקנותוהסיקו(מדידהשגיאותחישוביכולל)התוצאותעיבודבצעו.

:תוצאות הניסוי

קובץ אקסל עם תוצאות המדידה

יש לשים לב ללשוניות השונות בקובץ

 0.001שגיאות במסה הןkg , 0.1הפסים הן במימדישגיאותmm

:ערכים תאורטיים

https://drive.google.com/open?id=1Hkb2EXcb-Cz_6bVBuD4nIvVWmwsXmj9t
https://drive.google.com/open?id=1GsLwr8cFokIFukvZvxWJD2azkLotBHmO
https://drive.google.com/open?id=1TecMBjQDI5JXWGqbevI5n-NBOy8gsCqO


גזירהמדידת מודול . 3.2

הבאהקשרלפיגרףלבנותיש:𝜃 =
𝑑𝑔

𝜋𝐺𝑅4
𝑚𝐿–מסהשלכפונקציהפיתולזווית

:מדידה במרחק קבוע-תוצאות הניסוי .  3.2.1

:סרטוני ביצוע

תיאור המערכת1.

מהלך הניסוי  2.

https://drive.google.com/open?id=1wTBXL5wd22QEagS04k9L5mRGrDYqj2Xv
https://drive.google.com/open?id=10d5mz1W8eePJIi1o4UtyDmYBjDMyt8uR


(המשך)גזירה מדידת מודול . 3.2

הבאהקשרלפיגרףלבנותיש:𝜃 =
𝑑𝑔

𝜋𝐺𝑅4
𝑚𝐿–המוטאורךשלכפונקציהפיתולזווית

:מדידה במסה קבועה-תוצאות הניסוי 3.2.2

:סרטוני ביצוע

מהלך הניסוי  1.

https://drive.google.com/open?id=1H4PQGL5LOa6zsNXVXgYrycZw97z9dK7I

