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)4التجربة رقم (
المسافة والسرعة والزمن

Distance velocity and time

-تخدمة :االدوات المس

جسات .مجھاز لحساب الوقت یربط بال–4مجسات للحركة . –3مسار للكرة المعدنیة . –2كرة معدنیة . –1

مغناطیس كھربائي ذو مفتاح .–5

-نظریة التجربة :

لوصف حركة اي جسم او عربة متحركة البد م��ن اختی��ار نقط��ة اس��ناد لن��تمكن م��ن قی��اس المس��افة الت��ي یقطعھ��ا ذل��ك 

متج��ھ . والت��ي تحت��اج لفت��رة زمنی��ة مق��دارھا     (r)حی��ث ان    (r)الجسم . وھذه المسافة عادة یرمز لھا ب��الرمز   

Δt وخالل ھذه الفترة فان المتجھ

یمك��ن ایج��اد متوس��ط الس��رعة ل��ذلك الجس��م م��ن خ��الل )Δr(و  )Δt(وم��ن خ��الل    Δrسوف یتغی��ر بمق��دار    

المعادلة :

V =     Δr / Δt

وعن��دما تك��ون   ص��غیرة ج��دا تقت��رب م��ن الص��فر ف��ان ایض��ا   تك��ون ص��غیرة ج��دا وھ��ذ یعن��ي ان متوس��ط الس��رعھ   

والسرعھ اللحظیة تقریبا متساویان 

Vinst  = Lim  Δr /Δt   =   dr/dt

ك��ون التغی��ر ف��ي ال��زمن وكذلك یمكن تعریف التسارع اللحظي بانھ التغیر في السرعھ على التغی��ر ف��ي ال��زمن حی��ث ت

صغیر جدا مقتربا من الصفر .

ainst = Lim    Δv  /Δt   =     dv /dr  = d2r/dt2

اما بالنسبة للحركة ذات االتجاه الواحد وعلى س��بیل المث��ال باتج��اه مح��ور الس��ینات ف��ان الس��رعھ والتس��ارع یمك��ن ان 

.تعطى بالمعادالت التالیة حیث اتجاه الحركة باتجاه محور 

VX = dXx/dt
ax =dvx/dt

ولكن في ھذه التجربة سوف نحاول دراسة حالة خاصة وھي عندما یكون التسارع لجسم ثابت وفي اتجاه واحد واما 

المعادالت التي تصف ھذه الحالة والتي تربط المسافة والسرعة والتسارع والزمن .

X = x0 + v0t + ½ at2

V = V0 + at
VX2 = V0

2 +2aX

Δt → 0

Δt → 0



14

-طریقة العمل :

تاكد من ان جھاز العداد الزمني موصل بالمجسات الحركیة .-1

ضع الكرة المعدنیة عند حافة المغناطیس الكھربائي واغلق المفتاح لتثبیت الكرة .-2

سم .10ب(c2)و     (c1)بین المجسات الضوئیة    (x)حدد المسافة   -3

كھربائي لتتدحرج الكرة على المسار وسجل قراءة العداد الزمني .افتح مفتاح المغناطیس ال-5

وسجل قراءة العداد الزمني مرة اخرى .(c2)و     (c1)غیر المسافة بین البوابتین الضوئیتین    -5

, ..............  ) سم وھكذا .20,30((x)لمسافات مختلفة    5و 4كرر الخطوة -6

للعالقات ( المسافة والسرعة والتسارع ) مع الزمن .ثالث رسومم ارس-6
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