פיזיקה על גלגלים
פעילות  -1הכרת מערכת  Polar 725sוביצוע מדידה ראשונית של מהירות
במהלך רכיבה.
נושאים פיזיקליים :מהירות רגעית ,גרף "מהירות זמן" ,גרף "מקום זמן".

בפעילות זו ,יהיה עליך להכיר את הפונקציות השונות של מערכת  Polar 725sשמותקנת על
האופניים .מערכת זו הכוללת את השעון ומספר חיישנים מסוגלת למדוד את המהירות,
מרחק ,קצב סיבובי פדלים ,גובה טופוגרפי במהלך הרכיבה .נתונים אלו יאפשרו לנו לנתח
את הרכיבה מבחינה פיזיקלית ופיזיולוגית .חשוב מאד להבין את התפקיד של כל אחת
מהפונקציות ואת השימוש בה.

איור  :1תרשים סכימתי המתאר את מערכת החיישניים המורכבת על האופניים ואת
הפרמטרים שהיא מודדת.

לאחר הכרת הפונקציות השונות יהיה עליך לצאת לרכיבה שתכלול שלושה שלבים:
 .1קטע  :1דיווש בו המהירות ההתחלתית היא אפס והמהירות הסופית תהיה 20-25
קמ"ש.
 .2קטע  :2בו המהירות תהיה קבועה במשך פרק זמן של לפחות  20שניות.
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 .3קטע  :3השלה האחרון הוא להפסיק את הדיווש ואפשר לאופניים להאט מעצמם עד
לעצירה.
את הרכיבה יש לבצע בשטח מישורי ורצוי לרכב בהילוך בינוני או גבוה )גלגל שיניים אמצעי
או גדול מקדימה(.

איור  :2תזכורת לגבי הפונקציות העיקריות בשעון המאפשרות את ביצוע המדידה וכן
את העברת הנתונים למחשב הנייד.

את הנתונים שנאגרו יהיה עליך להוריד אל המחשב הנייד ואחר לייצא אותם לתוכנת Excel
לעיבוד וניתוח התוצאות.
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איור  :3ייצוא הנתונים לגיליון אלקטרוני של "אקסל" מתבצע ע"י לחיצה על כפתור
"הרשימה" ועל "העתק" .הנתונים מופיעים עם הכותרות המתאימות בתוך הגיליון
האלקטרוני.

ניתוח התוצאות:
 .1שרטט גרף של המהירות )במטר לשנייה( כפונקציה של הזמן עבור התנועה כולה וזהה
בו את שלושת הקטעים השונים) .כמה זמן ארך כל שלב?(
 .2האם כדי לנוע במהירות קבועה בקטע ב' היה צורך להמשיך ולדווש? מה הייתה המהירות
בקטע זה ואיזה מרחק עברו האופניים?
 .3מה ניתן לומר על שינוי המהירות בקטע א' לעומת שינוי המהירות בקטע ב' .מהי הסיבה
שמהירות האופניים אינה קבועה בכל אחד משני הקטעים הנ"ל?
 .4באיזה גורמים לדעתך תלוי שינוי המהירות בקטע ג'?
 .5מהו ההעתק הכולל של האופניים בכל הרכיבה? הסבר כיצד ניתן לחשב העתק זה?
 .6האם המערכת מודדת מהירות רגעית או מהירות ממוצעת של הרוכב?
 .7באמצעות הנתונים שנרשמו ע"י מערכת הפולאר ,שרטט גרף "מקום -זמן" של הרכיבה
כולה .מה מבטא שיפוע הגרף בכל נקודת זמן?
 .8לו היית רוכב עם משקל נוסף של  10ק"ג ומשקיע את אותו מאמץ ,כיצד היו לדעתך
משתנות תוצאות הניסוי .נסה להוסיף גרף "מהירות זמן" שידגים באופן איכותי את תשובתך.
בהצלחה.
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