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)2التجربة(
السقوط الحر
Free fall

-:المستخدمة األدوات

Freeجھاز لضبط الوقت -1 Falling timer.2-. مسطرة .-3مغناطیس كھربائي لحمل الكرة

Multiاللتقاط الكرة مشابك متعددة -4 Clamp

-:جربةنظریة الت

بأن ھناك قوة طبیعیة تؤدي Aristotleقبل قرنین من الزمن إفترض فیلسوف وعالم یوناني یدعى أرستوتك 

).gravityباالجسام الثقیلة الى السقوط نحو مركز األرض وأطلق علیھا أسم جاذبیة (

ربط القمر باألرض ولكن في القرن السابع عشر جاء العالم االنجلیزي اسحق نیوتن وإفترض بأن ھناك قوى ت

وتجعل القمر یدور حول االرض وكذلك الحال بأن األرض تدور حول الشمس.

وفي حالة سقوط األجسام بشكل حر فإن القوى الوحیدة التي تؤثر علیھا ھي قوى الجاذبیة، وفي حالة سقوط أي 

ذا التغییر بالنسبة للزمن جسم فإنھ یتسارع تحت تأثیر تلك الفترة وأن معدل التغییر في سرعتھ یكون ثابت. وھ

ذا سقطت كرة من إرتفاع معین وأھملنا مقاومة الھواء فإن ایعرف بتسارع الجاذبیة األرضیة، وعلى سبیل المثال 

الكرة سوف تتسارع كما لو أنھا ساقطة سقوطا حرا، ویمكنك قیاس زمنھا والمسافة التي قطعتھا وبالتالي إیجاد 

a(المعادلة تسارع الجاذبیة األرضیة من خالل = x / t2(

aھو الزمن الالزم لتلك المسافة. وtالمسافة التي قطعتھا الكرة و Xأن سرعتھا البدائیة تساوي صفرا، حیث أن و
ھو التسارع.

)1(الشكل 
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-العمل:طریقة

.)1(رتب األجھزة كما ھو في الشكل

المخصص لھا بشكل عمودي المكان الممغنط كھربائیات الكرة في یثبقم بغلق الدائرة الكھربائیة ثم قم بت-1

).dوعلى المسافة المعلومة ولتكن (

.سنتمتر20ولتكن المتحسسات على مسافة متباعدة على طول المحور العمودي للمسطرة ضع ضابط -2

.السقوط سجیل زمنتافتح الدائرة الكھربائیة واترك الكرة لتسقط بشكلة حر حیث ستقوم المتحسسات ب-3

معرفة المسافة كل مرة والزمن أیضا.تغییر وكرر الخطوات السابقة ولكن علیك -4

سجل ھذه القراءات على إرتفاعات مختلفة مع األزمان في جدول.-5

......... بین المتحسسین .80و 60و40على مسافھ أعد كل خطوة -6

على محور الصادات، سوف تجد )d(بحیث تكون)t2(مع مربع الزمن)d(أرسم بشكل بیاني المسافة -7

.أن لدیك خطا مستقیم

) إنھ یمكن إیجاد تسارع الجاذبیة األرضیة.1سوف تالحظ من خالل الخط المستقیم و بإستخدام المعادلة رقم (

)1جدول رقم (

T2(s2)T(s)T(ms)D(m)D(cm)


