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תקציר

יכול  הדבר  התנגשותם.  במהלך  זה  על  זה  מפעילים  גופים  ששני  האינטראקציה  כוחות  של  בגדלים  לשלוט  אפשר 

להיעשות, בהתאם ל"משפט מתקף-תנע", על ידי שינוי משך ההתנגשות.

נציג בשורות אלה תיאור של ניסוי ממוחשב שביצענו, את ממצאיו ואת ניתוח ההתאמה בין ממצאים אלה לבין ”משפט 

מתקף-תנע". בנוסף לכך, נקשור בקצרה בין משפט זה לבין תופעות אחדות מחיי היום-יום.

תאוריה  .1

הגוף  של  בתנע  לשינוי  שווה  מסוים,  זמן  בפרק  גוף  על  הפועל  הכולל  החיצוני  שהמתקף  אומר  מתקף-תנע"  ”משפט 

המתרחש בפרק זמן זה.

Fi, הפועלים על הגוף ואשר יכולים להשתנות בגודלם, הוא: הביטוי המתמטי של המשפט, עבור הכוחות החיצוניים, 
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ריכוך התנגשות
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התאמת ממצאי ניסויים ל"משפט מתקף-תנע"  .2

ניסוי  ערכנו  הפעם  אולם  מתקף-תנע(1).  למשפט  בהתאמה  עומדות  שתוצאותיהם  איכותיים  ניסויים  להציג  אפשר 

שמאפשר לבחון את התאמת ממצאיו ל"משפט מתקף תנע" באופן כמותי.

ניסוי ממוחשב  2.1

מטרת הניסוי א. 

נוסחה (4) תקפה, בפרט, עבור התנגשות של גוף עם משטח אופקי קבוע במקומו, כדוגמת רצפה (כשכתבנו ”משטח 

קבוע במקומו" התכוונו שהוא קבוע במקומו בקירוב טוב, אך כתוצאה מהפעלת כוח הוא יכול להתנודד במשרעת קטנה 

סביב ”מקומו הקבוע"). נתאר ניסוי שבו גוף מתנגש פעמיים במשטח אופקי קבוע, כך שההתנגשויות תבדלנה זו מזו רק 

במשך זמן האינטראקציה בין הגוף לבין המשטח האופקי. ההבדל יושג על ידי כך שבהתנגשות הראשונה הגוף יתנגש 

במשטח קשה (התנגשות ”קשה") ובהתנגשות השנייה המשטח יירופד בחומר שיאריך את משך ההתנגשות (התנגשות 

שתי  במהלך  האופקי  המשטח  על  הפועלים  הכוחות  עוצמות  את  הניסוי,  ממצאי  בעזרת  נבחן,  מכן  לאחר  ”רכה"). 

ההתנגשויות.

רשימת הציוד ב. 

חיישן הכוח של חברת Pasco המחובר למחשב באמצעות הממשק 750 של חברת Pasco. המערכת הממוחשבת  ❒

.Data Studio נשלטת על ידי התוכנה

כוס מזכוכית ❒

אלקטרומגנט המחובר למקור מתח ולמפסק ❒

כן עם מצמד ואוחז ❒

שער-אור ❒

מסמר  ❒ עם  פלסטלינה  גוש 

מברזל נעוץ בו (”הגוף הנופל")

חופן צמר גפן מפורר ❒
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הרכבת מערכת הניסוי ועריכת הניסוי ג. 

הדקנו את חיישן הכוח לשולחן. בתוכנה Data Studio בחרנו עבור חיישן הכוח קצב דגימה של Hz 10,000. הצבנו את 

החיישן, ובמרכזו. הדקנו את האלקטרומגנט לכן, מעל מרכז חיישן הכוח (ומעל מרכז  הכוס על המשטח האופקי של 

הכוס).

למניעת הצפת המערכת בכמות גדולה של דגימות סרק שיידגמו לפני ההתנגשות, הגדרנו את תחילת המדידות כך: מעט 

לתחילת  שימש ”הדק"  שער-האור  דרך  הפלסטלינה  גוש  מעבר  רגע   ;(1 איור  שער-אור (ראו  התקנו  הכוח  חיישן  מעל 

המדידות. כדי להפסיק את המדידות עם סיום ההתנגשות, הגדרנו מראש את משך הזמן הכולל של המדידות, בהתאם 

למשך זמן הנפילה של גוש הפלסטלינה, החל מרגע שהיא עברה דרך שער-האור, וכלה בזמן קצר לאחר תום ההתנגשות.

שיקולים בבחירת החומרים ד. 

בחרנו בפלסטלינה כגוף נופל, בזכוכית כגוף שבו פוגעת הפלסטלינה בהתנגשות ה"קשה" ובצמר גפן מפורר כגוף שבו 

פוגעת הפלסטלינה בהתנגשות ה"רכה".

הסיבות לבחירות אלה הן: על מנת שפרשנות ההבדלים בין שני סוגי ההתנגשויות תהיה חד-משמעית, בשתי ההתנגשויות 

צריך להתרחש אותו שינוי בתנע של גוש הפלסטלינה, כך שאגף ימין במשוואה (3) יישאר קבוע. דאגנו שיתקיימו שני 

תנאים א ו-ב המפורטים להלן:

תנאי א: בשני הניסויים, מהירויות הגוף הנופל כהרף עין לפני ההתנגשויות, תהיינה קרובות זו לזו ככל האפשר.

השגנו תנאי זה באופן הבא: מאחר שהגוף הנופל משוחרר בשני הניסויים באמצעות אלקטרומגנט, המהירויות ההתחלתיות 

של הנפילה החופשית שוות. בנוסף לכך, המרחקים בין האלקטרומגנט לבין קרקעית הכוס שווים בשני הניסויים, עד כדי 

קטן  יותר  הרבה  להיות  צריך  הריפוד  של  השכבה  עובי  לכן  ה"רכה").  בהתנגשות  (המשמשת  הריפוד  שכבת  של  עובי 

מפורר).  גפן  צמר  (כמו  מאוד  דחיס  להיות  צריך  הריפוד  שחומר  או  הכוס,  קרקעית  לבין  האלקטרומגנט  בין  מהמרחק 

בתנאים אלה המהירויות הסופיות של הנפילה החופשית, או במילים אחרות המהירויות כהרף עין לפני ההתנגשות, שוות 

זו לזו בקירוב טוב.

תנאי ב: בשני הניסויים מהירויות הגוף הנופל כהרף עין לאחר ההתנגשויות, תהיינה קרובות זו לזו ככל האפשר.

בניסוי מקדים שערכנו, לא הצבנו כוס מזכוכית, אלא גוש הפלסטלינה פגע ישירות במשטח האופקי של חיישן הכוח. יתר 

על כן, החומר המרכך את ההתנגשות ה"רכה" היה ספוג דק. בשני הניסויים - הן בהתנגשות ה"קשה" והן בהתנגשות 

ה"רכה" גוש הפלסטלינה ניתר קלות מהמשטח, והניתור בשני הניסויים היה שונה.

כדי שתנאי ב לעיל יתקיים, החלטנו ליצור התנגשויות פלסטיות, דבר שיבטיח כי המהירויות הסופיות תהיינה שתיהן אפס, 

ואז הן בוודאי תהיינה שוות זו לזו. מהירות הרתיעה של גוף תלויה בתכונותיו האלסטיות של המשטח שעליו הגוף מנתר. 

לזכוכית  נדבקת  הפלסטלינה  וזכוכית,  פלסטלינה  החומרים  הצמד  את  בוחרים  אם  כי  מצאנו  ניסויים,  כמה  לאחר 

בהתנגשות, ולכן ההתנגשות היא פלסטית. אותו שיקול הביא אותנו לבחור בצמר גפן מפורר במקום בספוג.
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מהלך הניסוי ה. 

לאחר שהרכבנו את מערכת הניסוי, הפעלנו את האלקטרומגנט, הצמדנו אליו את המסמר עם גוש הפלסטלינה. הפעלנו 

את מערכת המדידה. לבסוף איפסנו את חיישן הכוח, כך שהוראתו הייתה אפס כאשר כוס הזכוכית הייתה מונחת עליו.

כאשר הכל היה מוכן ניתקנו את הזרם שעבר באלקטרומגנט; גוש הפלסטלינה נפל מגובה של כ-13 ס"מ, וברגע שהוא 

חלף דרך שער-האור התחילה הרצת המדידות של חיישן הכוח. המדידות הסתיימו זמן קצר אחרי פגיעת הפלסטלינה 

בתחתית הכוס, וערכי המדידות נאגרו בזיכרון המחשב.

בניסוי שבו התרחשה ההתנגשות ה"קשה" פגעה הפלסטלינה בתחתית הכוס הריקה, ובניסוי ההתנגשות ה"רכה" ריפדנו 

את קרקעית הכוס בשכבת צמר גפן בעובי של כ-1.5-2 ס"מ במצבה המפורר, כמתואר באיור 2.

איור 2: הכוס עם צמר הגפן

הממצאים ו. 

בעזרת הממצאים שנאגרו בזיכרון המחשב סורטט גרף של הכוח השקול שגוש הפלסטלינה הפעיל על המשטח האופקי 

של חיישן הכוח, כפונקציה של הזמן, והוא הוצג על צג המחשב (איור 3).

על  שפעל  השקול  הכוח  ההתנגשות  שבתום  בטעות,  להסיק,  עלולים   3 שבאיור  הגרף  של  הימני  בקצה  מהתבוננות 

המשטח האופקי של חיישן הכוח היה אפס. זה נראה כך כיוון שהסרנו את החלק הימני של הגרף; מהגרף שהתקבל 

מתוצאות המדידות התברר שהמשטח האופקי של חיישן כוח התנודד, וזה התבטא בכך שהמשך הגרף, שאותו סילקנו, 

נראה כמו פונקציית סינוס שהולכת ודועכת, ורק לאחר מספר רב של תנודות המשטח הגיע למנוחה, כמתואר באיור 4. 

משקל הפלסטלינה היה קטן מאוד ביחס לכוח השקול המרבי שפעל על המשטח חיישן הכוח. ואשר מציגים את הגרף 

לכל גובהו, משקל הפלסטלינה נראה בגרף כבעל ערך אפס. לכן באיור 4 בחרנו קנה מידה כך שמשקל הפלסטלינה 

ייראה, אבל נאלצנו לחתוך את החלק העליון של הגרף כדי שגובהו לא יעלה על גובה של דף ממוצע.
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איור 3: ממצאי הניסויים מוצגים באמצעות גרפים

על פי הגרף באיור 4 משקל הפלסטלינה היה N 0.275. משקל זה היה כאמור קטן ביחס לכוחות שמופיעים בגרפים 

שבאיור 3, לכן יכולנו להתעלם ממנו, ולחתוך את הגרף כמתואר באיור 3.

איור 4: גרף כוח-זמן המוצג לכל תחום הציר האופקי, אך מקוצץ בציר האנכי

ניתוח הממצאים ז. 

מן הגרפים עולות מסקנות אלה:

ההתנגשות ה"קשה" נמשכה s 0.039 שניות, ואילו ה"רכה" נמשכה s 0.095 שניות - פי 2.43 יותר מאשר ההתנגשות  א. 

ה"קשה".
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השטחים התחּו·מים בין העקומות לבין ציר הזמן שווים בתחום דיוק המדידות; בשתי ההתנגשויות, ה"קשה" וה"רכה",  ב. 

הדבר  משמעות  הניסוי.  מערכת  של  המדידות  דיוק  בתחום  זהות  התוצאות  שתי  כלומר   .0.053 N הם השטחים 

שהמתקפים שפעלו על גוש הפלסטלינה בשתי ההתנגשויות היו שווים זה לזה. מכאן שהכוח השקול הממוצע שפעל 

על הפלסטלינה בהתנגשות ה"רכה", היה קטן פי 2.43 מהכוח השקול הממוצע שפעל על הפלסטלינה בהתנגשות 

ה"קשה".

לא רק הכוח השקול הממוצע בהתנגשות ה"רכה" היה קטן מזה שבהתנגשות ה"קשה", מהתבוננות בגרפים (איור 3)  ג. 

רואים כי גם הכוח המרבי השקול שפעל על גוש הפלסטלינה בהתנגשות ה"רכה" (על פי איור 3 ערכו כ-16 ניוטון) היה 

קטן מהכוח המרבי השקול שפעל על גוש הפלסטלינה בהתנגשות ה"קשה" (על פי איור 3 ערכו כ- 24 ניוטון).

הקשר בין משפט מתקף - תנע לבין תופעות אחדות  .3

נחיתה על הקרקע בתום קפיצה  3.1

כאשר אדם קופץ מגובה של כמטר, למשל מפני שולחן לרצפה, במהלך התנגשותו ברצפה הוא מכופף בהדרגה את   

ברכיו עד לעצירתו. הוא עושה זאת ”באופן טבעי", גם אם הוא אינו מכיר את חוקי הפיסיקה. פעולה זו נובעת, ככל 

הנראה, מהתנסויות יום-יומיות שאדם רוכש מגיל צעיר. כיפוף הברכיים נועד להגדיל את משך האינטראקציה של 

הרגליים עם הרצפה במהלך ההתנגשות, כדי לגרום לכך שהכוח הממוצע הפועל על כפות הרגליים יהיה קטן יותר.

גם קופץ לגובה מעדיף כמובן לנחות על מזרון רך מאשר על רצפה קשה(2).  

כריות אוויר במכונית  3.2

כדי למנוע פגיעת הנהג (או של נוסע היושב לידו) בהגה, בעת התנגשות חזיתית של המכונית, מותקנות במכוניות   

כריות אוויר, שמתנפחות מיד עם התרחשות תאונה. הנהג מתנגש התנגשות ”רכה" בכרית האוויר במקום להתנגש 

התנגשות ”קשה" בהגה, וכך נמנעת פציעה חמורה של הנהג.

חבטה בלסת מאגרוף וחבטה בכף היד מכדור שתופסים  3.3

כל מתאגרף לומד, כי ברגע שהוא מקבל חבטה בלסת מהמתאגרף היריב, עליו להסיט במהלך החבטה את הראש   

לאחור, כדי להאריך את משך החבטה, ובכך להקטין את עוצמת המכה בלסת.

כך גם נוהג גם מי שתופס בידו המושטת כדור מהיר (למשל כדור טניס). תוך כדי תפיסת הכדור הוא מסיט ”באופן   

טבעי" את ידו לאחור.

תחרות "מעוף ביצה" המתקיימת בחמד"ע  .4

מזה כמה שנים מתקיימת מדי שנה בחמד"ע תחרות מעוף הביצה(3). תלמידי כיתות י' המשתתפים (על בסיס התנדבותי) 

בתחרות, מגישים לצוות שופטים המורכב ממורי חמד"ע תוכנית לבניית מתקן רב-פעמי להטלת ביצה מגג בניין חמד"ע. 

לאחר שהתכנית מאושרת, התלמידים בונים את המתקן ובוחנים אותו. לבסוף הם מציגים את פעולתו בפני קהל המורכב 

מתלמידי כיתות י' ומחבר השופטים.
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קריטריונים לשיפוט:

הביצה חייבת להגיע שלמה לקרקע. ❒

ככל שמשך התנועה מהגג לקרקע קצר יותר (משך התנועה נמדד על ידי השופטים) - כך עולה הניקוד. ❒

איכותו של הרעיון הפיסיקלי. ❒

רמת האסתטיות של המתקן. ❒

הראשונים  במקומות  זכו  אשר  הביצים  הטלת  מתקני  חמד"ע.  תלמידי  מאות  השתתפו  כה  עד  שהתקיימו  בתחרויות 

הביאו את הביצים לקרקע כשהן שלמות בטווחי זמן שבין 1:45 לבין 3:30 שניות. הגיוון במתקנים היה רב וביניהם מצנחים 

וריפודים שונים.

איור 5: ביצה בתוך קופסה המושלכת מגג בניין חמד"ע ונופלת עם מצנח. בהטלה זו, הביצה
 הגיעה לקרקע אמנם בשלמותה, אך תוך פרק זמן ארוך יחסית
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