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  سعاد: االسم

 : بالغ النسب

     1BAC SM: القسم

  األستاذ رشيد جنكل: إشراف تحت

 

 بالثانوية التاهيلية ايت باها اإلعالمياتقاعة : االنجاز مكان

 51/51/1152:  االنجاز تاريخ

 

 8102/ 8102السنة الدراسية: 
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 موضوع النشاط:  
 

 برنم افيميكا  وظيفتAvimeca برنم ريغريسي  وRegressi   في

 الدراسة الحركية والطاقية لجسم صلب في سقوط حر .
 

 
 

 األهداف العامة من النشاط : 
  االنفتاح على مجال المعلوميات في التجارب الفيزيائية 

 التدرب على استثمار المكتسبات في مجال المعلوميات 

  التعمق في فهم الدروس 

  التمكن من استيعاب العالقات الفيزيائية 

 

 األهداف الخاصة من النشاط: 
  التعرف على كيفية استعمال برنم افيميكاAvimeca 

  التعرف على كيفية رسم منحنيات بواسطة برنم ريغريسيRegressi 
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o كرة تنس   (:  الدراست الحركيت والطاقيت لجسم في سقوط حر     النشاط(   

 Aviméca et Regressiباستعمال البرنمين    

 :الوصف.5
 صلب نقوم بالعملٌات التالٌة :طاقٌة للسقوط الحر لجسم لمعرفة الدراسة ال

  نقوم بتصوٌر كرٌة كتلتهاg75 m= اقطره وD= 63mm   فً حركة سقوط حر أطلقت

 بدون سرعة بدئٌة بواسطة كامٌرا رقمٌة .

 
  برنم أفٌمٌكاباستعمالAvimeca  ٌتم استغالل الشرٌط المحصل علٌه بواسطة الكامٌرا

)المدد الزمنٌة  t)المسافات المقطوعة( و yالرقمٌة ,حٌث ٌقوم البرنم بتحدٌد قٌم كل من 

 (t=0للتوارٌخ ) أصالالكرٌة  إطالقانه ٌتم اخذ تارٌخ  اإلشارةالموافقة(, مع 
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 القٌم المحصل علٌها بواسطة البرنم : أسفلهٌمثل الجدول 

ty v Ec Epp Em 

sm m/s J J J 

03.01 -0.1 0.000285 1.716 1.716 

0.04 3.01 -0.6 0.01026 1.716 1.726 

0.08 2.96 -1.1 0.03449 1.687 1.722 

0.12 2.91 -1.5 0.06413 1.659 1.723 

0.16 2.84 -1.8 0.09234 1.619 1.711 

0.2 2.77 -2.175 0.1348 1.579 1.714 

0.24 2.67 -2.575 0.189 1.522 1.711 

0.28 2.56 -2.95 0.248 1.459 1.707 

0.32 2.43 -3.3 0.3104 1.385 1.695 

0.36 2.3 -3.725 0.3955 1.311 1.706 

0.4 2.14 -4.15 0.4908 1.22 1.711 

0.44 1.96 -4.575 0.5965 1.117 1.714 

0.48 1.77 -4.925 0.6913 1.009 1.7 

0.52 1.57 -5.25 0.7855 0.8949 1.68 

0.56 1.35 -5.645 0.9082 0.7695 1.678 

0.6 1.12 -6.005 1.028 0.6384 1.666 

0.64 0.866 -6.333 1.143 0.4936 1.636 

0.68 0.611 -6.653 1.261 0.3483 1.61 

0.72 0.338 -6.936 1.371 0.1927 1.564 

0.76 0.0534 -7.219 1.485 0.03044 1.516 

o   
 

 

  رٌغرٌسًالبرنم المجدول و الراسم للمنحنٌات  إلىجدول القٌاسات  إرسالٌتم Regressi  الذي 

طاقة الوضع الثقالٌة و  EPالطاقة الحركٌة و ECٌمكن من حساب قٌم السرعة للكرٌة و قٌم 

 .EC+EPPالمجموع 

  و بواسطة نفس البرنم نقوم بخط المنحنٌاتEC=f(t)  وEPP=g(t) وEC+Epp=h(t)   فً نفس

 المعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج المحصل علٌها : أسفله فً الشكل تمثل المنحنٌات الممثلة
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 التحليل: .1
 : مالحظة 

 . ةقى ثابتفتب Em أما, EPPتزداد مع الزمن بٌنما تتناقص  ECالطاقة الحركٌة  أننالحظ 

 :استنتاج 

حٌث تتحول , EPPو طاقة الوضع الثقالٌة ECبٌن الطاقة الحركٌة  طاقًتبادل قوط الحر هناك الس أثناء

EPP   إلىEC تبقى الطاقة المٌكانٌكٌة بٌنماEm ثابتة. 

 

 : التقييم 
 ٌذ على ضبط ما درسه من عالقات تساعد التلم تطبٌقٌة, النشاط التطبٌقً بمثابة وسٌلة ٌعتبر هذا

 مفاهٌم.و 

  ٌتمٌز البر نمٌن المستعملٌن بعدة خصائص نذكر منها : تسهٌل عملٌة الحساب بدل اآللة

الحاسبة, أضف إلى ذلك السرعة و الدقة فً رسم المنحنٌات عكس الورق الملمتري الذي ٌحتمل 

 و ٌستغرق وقتا أطول .نسبة خطا 
 -انتهً-
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