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עושים
תהודה

מטוטלת בתהודה
בין תיאוריה לחקירה ניסויית

ד"ר זאב קרקובר, התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות, המרכז 
הישראלי למצוינות בחינוך

תהודה היא עניין מלהיב, אך קשה להורותו בכיתה, מפני שהדיון העיוני מצריך שימוש בכלים מתמטיים מתקדמים יחסית - 
משוואות דיפרנציאליות, ואולי גם מספרים מרוכבים. מסיבה זו, אנו מסתפקים בתיאור מילולי כללי )אם בכלל(, ואולי מציגים 
הדגמה, אך אין עורכים מדידות מדויקות, שהרי אי אפשר לעמת אותן אל מול תיאוריה שלא פותחה. זהו עניין עקרוני בהוויה 
של הוראת הפיזיקה. איננו מתפשרים. או שאנו מסוגלים לפתור, ואז יש טעם ללמד, או שאיננו מסוגלים לפתור, ואז לא נלמד. 
פיזיקה של נפנוף ידיים אינה מקובלת )לפחות בחטיבה העליונה(. הפתרון האנליטי היה לחותמת הכשרות של מורי הפיזיקה. 

מה שפתיר אנליטית - כשר. היתר - נבלה וטריפה.

הדמיות שמתקבלות מפתרון תיאורטי נומרי 
לכאורה, יש דרך נוספת - פתרון נומרי. אי אפשר לערער עליה מבחינה מדעית. זוהי אחת מדרכי המלך בעולם המחקר )אך 
לא בעולם ההוראה, שמקפיד על קלה כחמורה(. כאמור, יש שמערערים על דרך זו מבחינה דידקטית. הפתרון הנומרי מצריך 
לכתוב תוכנית של אינטגרציה נומרית, וזה מעבר לתכנית הלימודים שלנו. אך מה אם ניתן בידי התלמיד תכנית מחשב מהימנה, 
שכבר תוכנתה כהלכה? גם לזה יש התנגדות. יש שטוענים כי אם כך, התלמיד אינו פותר בעצמו את הבעיה, שהרי נעזר 
במתכנת, מבלי שהבין לגמרי מה המתכנת עושה. עניין אחר - בבחינת הבגרות העיונית אין משתמשים במחשב, והדבר מכתיב 
התנזרות ממחשב בפתרון בעיות עיוניות בכל שלבי הלמידה. ערעור נוסף - התלמיד עשוי להתבלבל ולחשוב כי מדובר כאן 
באישוש ניסויי ולא בתיאוריה ממוחשבת. בליל של נימוקים דוחק אותנו להימנע מלהסתייע בכלי מופלא, שעשוי לחשוף יופי רב, 

ולהדגים את האופן שבו הפיזיקאי המקצועי עובד, תוך שהוא מתמרן בין פתרון משוואות אנליטי, פתרון ממוחשב וניסוי.

כאשר מזדמן לי להסביר תהודה, מעבר לרמה העקרונית הראשונית, אני מוצא עצמי, בכל פעם מחדש, משתמש בהדמיות 
מחשב, בין כאשר אני ממשיך אחר כך למסלול של פתרון אנליטי, בין לא. אני חש כי לשילוב הזה יש כוח רב. זה מה שאני 
מבקש לעשות כאן. לחקור עיונית תופעות באמצעות הדמיות מחשב )מבוססות פתרון נומרי(. זה יהיה כלי העבודה העיקרי. עם 
זאת, בהתחשב בסקרנות הקוראים, אתייחס גם לדרכי פתרון אנליטיות, ובאופן כזה אנסה ליצור תמהיל של חשיבה משולבת.

התופעה שבחרתי בה, בהתחשב במדור המארח, היא התהודה. היא מוכרת למורים מלימודיהם האקדמיים )ואולי מתקופה 
שבה הורו מעגלי זרם חילופין(. מצאתי לנכון לצרף תופעה מוכרת פחות, אך מעניינית לא פחות, והיא התהודה הפרמטרית. 

מעבר לדיון העיוני, המאמר הזה אמור לחבר בין התיאוריה לבין תוצאות החקר הניסויי. נציג כאן סדרת חקירות, במצבים שונים 
של המטוטלת. תחילה נבחן את תגובת המטוטלת להנעה מחזורית רוחבית של נקודת התליה. לאחר מכן נבחן את המתרחש 
כאשר מניעים אנכית את נקודת התליה. בהמשך נציג דרך לייצוב מישור התנודה של המטוטלת. נסיים בהרהורים על הערך 

הדידקטי של הדברים.
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חלק א� תהודה במטוטלת
המטוטלת מורכבת מחוט וממשקולת והיא תלויה בקצהו של מרעד, שמניע את נקודת התליה אופקית באופן מחזורי. אם משרעת 
ω− . מנקודת הראות של מערכת  2Asin(ωt) 	  

	   	  
התנודה של נקודת התליה היא A, אזי התאוצה האופקית של נקודת התליה היא 

. זוהי תנועה  mω 2Asin(ωt) 	  
	   	  

ייחוס שנעה עם נקודת התליה בכיוון אופקי, פועל על המטוטלת )משקולת+חוט( כוח נוסף שגודלו הוא 
הרמונית מאולצת1, אשר המשוואה הבסיסית שלה נתונה על ידי�

−kx − b x + F̂ sin(ωt) =mx 	  
	   	  

 )1

עבור המקרה בו התנועה אינה מרוסנת, הפתרון של משוואה )1( הוא�2

x = F̂ m
ω 2 −ω0

2 sin(ωt)− sin(ω0t)( ) 	   	   )2

F̂( שתלוי בזמן בלבד. האיבר השני מייצג את השפעת הכוח המחזיר sin(ωt) 	   	 האיבר הראשון מייצג את השפעת הכוח המאלץ )  
kx−(, שתלוי באופן מפורש במקום בלבד. שני האיברים שווי המשרעת קיימים זה לצד זה. טיפוס כזה של פתרון מייצג, שבו יש  	  

	   	  
(

צירוף של שתי תנודות בתדירויות מניב התנהגות של "פעימות". גרף המקום-זמן )x(t)( כסדרה של פעימות - תנועה מחזורית 
שהמשרעת שלה משתנה מחזורית. תדירות השינוי של המשרעת הולכת ויורדת ככל שתדירות המרעד מתקרבת לתדירות 

התהודה. בתדירות התהודה מתקבלת משרעת שעולה ליניארית ללא גבול. 

תנודה מאולצת בלתי מרוסנת - הדמיה

גם מי שאינו מעוניין להתמודד עם פתרון אנליטי יוכל להסיק את 
הדבר מתוכנת הדמיה שמבוססת על פתרון נומרי. נתבונן במקרה 
שבו תדירות הכוח המאלץ רחוקה כדי 5% מן התדירות העצמית3. 
ההנחה היא כי האוסצילטור משוחרר ממנוחה. הגרף מתאר מקום 

כנגד זמן ביחידות שרירותיות.

כאשר תדירות הכוח המאלץ )w( רחוקה כדי 10% מהתדירות 
העצמית )w0( מתקבל הגרף הבא )באותו קנה מידה(�

1  |  תנועה שמאפייניה נקבעים לא רק על ידי הכוח המחזיר הגורם לתנועה ההרמונית, אלא גם על ידי כוח שאינו קבוע בזמן. 

http://stwww.weizmann.ac.il/ptc/Tehuda/31-1/math.pdf :2  |  את הפיתוח המלא של התיאוריה תוכלו למצוא בנספח המופיע ב

3  |  התדירות העצמית היא התדירות של התנודה במצב של תנועה הרמונית פשוטה ללא כוח מאלץ.

	  

	  

איור 1: גרף מקום-זמן במקרה שבו תדירות הכוח המאלץ רחוקה 
כדי 5% מן התדירות העצמית )הדמיה(

איור 2: גרף מקום-זמן במקרה שבו תדירות הכוח המאלץ רחוקה 
כדי 10% מן התדירות העצמית )הדמיה(
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עיון בהדמיות מראה כי המשרעת של התנועה המחזורית הולכת וגדלה, אך לאחר מכן קטנה 
וחוזר חלילה. ככל ש-w קרוב יותר ל-w0, יש צורך בזמן ממושך יותר כדי להתחיל להבחין 

בירידת המשרעת. בגבול שבו w משתווה ל-w0, המשרעת גדלה ללא סוף. 

הדברים מתקבלים על הדעת. אם המחזור של הכוח המאלץ שווה למחזור של האוסצילטור 
החופשי, אפשר להפעיל כל הזמן כוח בכיוון התנועה. הכוח החיצוני מוסר לאוסצילטור אנרגיה 
כל הזמן, ואינו נוטל אנרגיה. אם אין התאמה בזמני המחזור, בשלב כלשהו, נמצא כי הכוח 

המאלץ נוטל אנרגיה מן האוסצילטור.

תנודה מאולצת בלתי מרוסנת - ניסוי

מה התרחש בניסוי? המערכת שוחררה ממנוחה. נקודת התלייה הונעה אופקית באופן מחזורי במשרעת של מילימטרים בודדים. 
.V-scope-המטוטלת נעה לפי התיאוריה, כפי שהדבר מוצג בגרפים שלפנינו, שנוצרו באמצעות ה

שלושת הגרפים מוצגים בקנה מידה זהה של מקום וזמן. הם מייצגים שלוש תדירויות של כוח מאלץ, כאשר התדירות הולכת 
ומתקרבת לתדירות התהודה. הכל מתאים כאן לתיאוריה של תנודה מאולצת לא מרוסנת. בשני הניסויים הראשונים המדידה 

נמשכה 100 שניות. בניסוי השלישי עצרנו את המדידה ברגע שיצאה מקנה המידה של הגרף )כעבור כ-12 שניות(.

תנודה מאולצת ומרוסנת - ניסוי

אכן, הריסון בניסוי זה נמוך מאוד. כדי להבחין בהשפעתו, יש לערוך מדידות לאורך זמן 
ממושך. לפי התיאוריה של תנודה מרוסנת המערכת תגיע בסופו של דבר למצב של 
משרעת קבועה. כדי לבחון זאת נעשתה מדידה שבה התדירות המאלצת היתה קרובה 
מאוד לתדירות התהודה, במשך 600 שניות )10 דקות, משך הזמן המרבי למדידה 

ב-ה-V-scope(. תוצאות המדידה מוצגות בגרף.

אנו רואים כיצד המטוטלת עוברת בהדרגה ממצב של עלייה במשרעת למצב של 
משרעת קבועה.

	  

	  

	  

איור 3: גרף מקום-זמן במקרה שבו 
תדירות הכוח המאלץ שווה 
לתדירות העצמית )הדמיה(

איור 4: גרפי מקום-זמן כפי שהתקבלו ממדידות באמצעות V-scope. הגרף הימני נמדד כאשר תדירות הכוח המאלץ היתה זהה 
לתדירות העצמית )תהודה(. הגרף האמצעי נמדד כאשר תדירות הכוח המאלץ היתה קרובה לתדירות העצמית. הגרף השמאלי 

התקבל כאשר תדירות הכוח המאלץ רחוקה יותר מתדירות התהודה.

איור 5: גרף מקום-זמן שהתקבל במדידה 
ממוחשבת, באמצעות V-scope, של תנודה 

סמוך מאוד למצב התהודה
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תנודה מאולצת ומרוסנת - הדמיה

כאמור, אפשר לקבל פתרונות תיאורטיים נומריים מתוכנת הדמיה. הגרפים שלפנינו מתארים את התנהגות המערכת כפי שהתקבלה 
מתוכנת ההדמיה�

מתברר כי הכוח המרסן משפיע באופן משמעותי על הפתרון. אין מדובר במערכת שהמשרעת שלה גדלה ללא גבול, וגם אין 
מדובר במשרעת שמשתנה מחזורית. אופי הפתרון הוא אחר. במקרה שלפנינו המערכת שוחררה ממנוחה במרכז התנודה. לאחר 
שלב מעבר, מתקבל פתרון עמיד, שבו המשרעת קבועה והתדירות נקבעת בלעדית על ידי הכוח המאלץ. הגרף השמאלי מתאר 
את המקרה שבו המשרעת במצב העמיד מרבית )זה מתרחש עבור תדירות סמוכה לתדירות העצמית של האוסילטור(. זהו מצב 
התהודה. הגרף הימני מתאר את ההתנהגות עבור תדירות שונה במקצת. בשני המקרים תדירות התנודה זהה - זוהי התדירות 

של הכוח המאלץ. התדירות העצמית אינה משתקפת בתדירות התנודה במצב העמיד.

זוג הגרפים הבאים )משמאל במצב תהודה, ומימין בתדירות שונה במקצת( מתאר את הכוח המאלץ ואת המהירות כפונקציה 
של הזמן.

אנו רואים כי במצב התהודה המהירות נמצאת בשוויון מופע עם הכוח המאלץ. זה מבטיח הכנסה מתמדת של אנרגיה לאוסצילטור. 
זה נכון רק במצב התהודה. בכל מצב אחר, בחלק מן המחזור, הכוח המאלץ עושה עבודה שלילית ונוטל אנרגיה מן המערכת. 

התיאוריה )האנליטית או הנומרית( פותחה בהנחה של תנודות קטנות של המטוטלת. אם התנודות אינן קטנות, עלינו לקחת בחשבון 
שהתדירות העצמית של המטוטלת יורדת ככל שהמשרעת עולה. במקרה כזה תדירות שתתאים לתהודה במשרעות קטנות, לא 
תתאים למשרעות גדולות. עם הגידול במשרעת, המערכת תצא מתהודה, הגידול במשרעת ייפסק, ויתכנו תנודות של המשרעת. 

	  

	  

איור 6: גרף מקום-זמן שהתקבל מהדמיית מחשב )לוגל(. הגרף השמאלי התקבל במצב שבו התדירות המאלצת היתה 
סמוכה מאוד לתדירות העצמית. הגרף הימני התקבל במצב שבו התדירות המאלצת היתה סמוכה פחות לתדירות העצמית.

איור �7 גרפי כוח מאלץ ומהירות כפונקציה של הזמן )הדמית לוגל(. בגרף השמאלי, המתאר מצב תהודה, רואים כי הכוח 
המאלץ פועל כל הזמן בכיוון התנועה, ולכן אינו עושה אף פעם עבודה שלילית. זה מביא למשרעת גבוהה. בגרף הימני, שמציג 

מצב שאינו תהודה, אין שיוויון מופע בין הכוח למהירות ובחלק מן המסלול הכוח המאלץ עושה עבודה שלילית.
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חלק ב� תהודה פרמטרית במטוטלת
כאשר מניעים את נקודת התלייה של מטוטלת מעלה מטה, אין סיבה שהחוט יצא מן המצב האנכי שלו, כך שהמטוטלת תתנודד, 
מפני שלא הפעלנו כוח אופקי. במציאות מתברר כי בתדירויות מסוימות מתחילה, לאחר זמן מה, תנודה אופקית שהמשרעת שלה 

הולכת וגדלה. זה אכן מפתיע, ומחייב הסבר.

המשוואה הבסיסית של תהודה פרמטרית - ללא ריסון

תהודה פרמטרית מתקבלת כאשר במקום לגרות את המערכת באמצעות כוח מחזורי, משנים את אחד הפרמטרים שבה באופן 
מחזורי. כך למשל, במטוטלת פשוטה אפשר לשנות באופן מחזורי את אורך החוט או את הערך האפקטיבי של תאוצת הכובד. 

רושמים זאת כך�

ω0
2 = ω̂0

2 1+ε sin(Ωt)( ) 	  
	   	  

נציב זאת במשוואת התנועה. המשוואה המתקבלת היא )בהנחה שאין כוח מרסן(�

x +ω̂0
2 1+ε sin(Ωt)( ) x = 0 	   	  

זוהי המשוואה הבסיסית של תהודה פרמטרית )ללא גורם מרסן(.

אם האוסצילטור משוחרר ממנוחה בנקודת שיווי המשקל, שינוי פרמטרי לא יביא ליציאה משיווי משקל. נציב, אפוא, תנאי התחלה 
של סטייה קלה משיווי משקל.

כוח מאלץ אפקטיבי

המשוואה שקיבלנו היא משוואה של אוסיצילטור חופשי שמפעילים עליו כוח נוסף )כוח מאלץ אפקטיבי(�

F(t) = −mω̂0
2ε sin(Ωt)x(t) 	  

	   	  
הכוח הזה אינו תלוי באופן מפורש ב-x בלבד, או ב- t בלבד, אלא בשני המשתנים. זה משנה את ההתנהגות באופן דרמטי.

התדירות הרלוונטית

 F(t) 	  
	   	  

F(t) לעולם לא יהיה שלילי והמשרעת תגדל ותלך. ההספק של  	  
	   	  

F(t) והמהירות יהיו באותו מופע, ההספק של  	  
	   	  

אם הכוח 
הוא�

P(t) = F(t)v(t) = −mω̂0
2ε sin(Ωt)x(t)v(t) 	  

	   	  

. במקרה כזה� x = Asin(ωt) 	  
	   	  

ננסה פתרון מן הטיפוס 

 P(t) = −mω̂0
2ε sin(Ωt)x(t)v(t) = −mω̂0

2ε sin(Ωt)sin(ωt)cos(ωt) = −m
2
ω̂0
2ε sin(Ωt)sin(2ωt) 	  

	   	, ההספק לא יהיה שלילי בשום שלב. אם כך, האנרגיה תלך ותגדל, וכך גם המשרעת.    sin(2ωt) 	  
	   	  

sin(Ωt) לבין  	  
	   	  

אם יהיה תיאום בין 
הפתרון שניסינו אינו כולל משרעת משתנה. פתרון טוב יותר יכלול משרעת משתנה. כיצד הוא משתנה? נבחן זאת בפתרון הנומרי.
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פתרון נומרי

2ω0 )מימין(. 	  
	   	  

Ω )משמאל( והדמיה נוספת שבה Ω סוטה במקצת מ- = 2ω0 	  
	   	  

ננסה, אפוא, להריץ הדמיה שבה 

Ω=2w0. מתברר כי קצב גידול המשרעת בתהודה פרמטרית גדול מקצב הגידול בתהודה רגילה. הפעם  נדון תחילה במצב שבו 
�x אין מדובר בגידול ליניארי, אלא בגידול מעריכי, כפי שאנו רואים מן הגרף של הלוגריתמוס של הערך המוחלט של

תהודה פרמטרית מפתיעה הן בתדירות הכפולה והן בעוצמת הגידול במשרעת. היא גם מפתיעה בכך שגם בסטיות קטנות מ-
2w0 מתקבלת עליה מתמדת ומעריכית במשרעת. 

. כוח זה מתכונתי ל-x(t). בדיון שערכנו עבור התהודה הרגילה, שבה משרעת  F(t) 	  
	   	  

מדוע מתקבל קצב גידול כה חריף? נתבונן בכוח 
הכוח אינה גדלה, ראינו כי משרעת התנועה גדלה ליניארית. מכאן שאם המשרעת של x(t) גדלה בזמן, ולכן גם משרעת הכוח 

גדלה, הרי שמשרעת התנועה אמורה לגדול בזמן יותר מאשר באופן ליניארי.

w0( משתנה קלות, והשינוי  איור 8: גרפי מקום-זמן של תהודה פרמטרית. הגרף השמאלי מתקבל כאשר התדירות העצמית )
נעשה בתדירות כפולה  )2w0(. הגרף הימני מתקבל כאשר תדירות השינוי סוטה במעט מ-2w0 )הדמית לוגל(.

איור 9: גרף הלוגריתמוס של המקום כפונקציה של הזמן לתהודה 
פרמטרית )הדמית לוגל(. המעטפת הישרה מעידה על תלות מעריכית
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תנאים של אי יציבות

w0 קבוע )אינו משתנה בזמן(, הכוח המחזיר אינו מאפשר למשרעת לגדול. גם אם המערכת יוצאת משיווי משקל, היא 
כאשר 2

ממשיכה להתנודד סביבו בתנודות קטנות. בתנאים של תהודה פרמטרית יציאה של המערכת משיווי משקל עלול להתפתח 
להתרחקות מעריכית משיווי משקל. זוהי תופעה שעושה רושם רב. במקרים רבים טמון כאן סיכון גדול. מערכת שנראית לנו כיציבה, 
עלולה לאבד את יציבותה. מתברר כי יש תחום תדירויות שבו המערכת אינה יציבה. תזוזה קלה משיעור משקל, שאי אפשר למנוע 

אותה, עשויה להתפתח לעלייה מעריכית במשרעת. אכן תופעה מדהימה. הנוכל להגשימה במעבדה? מיד נראה.

ניסוי� תהודה פרמטרית במטוטלת 

מניעים את נקודת התליה של המטוטלת אנכית )מעלה-מטה( באופן מחזורי. במערכת זאת הנענו את נקודת התלייה במשרעת 
של סנטימטרים בודדים. מנקודת ראות של מערכת ייחוס שנעה יחד עם נקודת התלייה, יש להמיר את g  ב-*g, כאשר� 
w0 משתנה באופן מחזורי, ומתקבלת תהודה פרמטרית )מנקודת הראות של 

=*g . כתוצאה מכך, הפרמטר 2 g+ Aω 2 sin(ωt) 	  
	   	המערכת המואצת(. ראינו כי תהודה פרמטרית אמורה להביא להגדלה מעריכית של המשרעת האופקית )אם יש סטייה התחלתית   

מקרית זעירה(, כאשר תדירות ההנעה היא בערך כפליים מן התדירות העצמית של המערכת. בגרפים שלפנינו מוצגים גרפי מקום-
זמן בכיוון אופקי עבור הנעה אנכית כזאת. המערכת שוחררה ממצב אנכי. סטייה התחלתית אקראית גרמה למערכת לנוע בכיוון 

התחלתי אקראי. מכשיר ה-V-scope מדד את רכיבי התנועה על שני צירים אופקיים ניצבים�

הגרפים שהתקבלו דומים מאוד לגרפים המעריכיים שהתקבלה מן ההדמיה מבוססת החישוב הנומרי.

	  

איור 10: גרפי מקום-זמן של תהודה פרמטרית. הגרפים מייצגים את שני הרכיבים האופקיים של תנודות מטוטלת שנקדות התלייה שלה הונעה 
)V-scope מעלה-מטה בתדירות כפולה מן התדירות העצמית. )מדידה באמצעות
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נתבונן עתה בגרף שמתאר את התנועה האנכית כנגד התנועה האופקית )אחד מרכיביה(. כיוון שנקודת התליה נעה אנכית בתדירות 
 . כפולה מן התנועה האופקית, הגרף של רכיב המקום האנכי כנגד רכיב המקום האופקי אמור להיראות בצורת פרפר 
כיוון שהמשרעת האופקית הולכת וגדלה, גם הפרפר הולך ומתרחב, ומתקבלת הצורה המרהיבה שלפנינו. מתברר כי גם התהודה 

הפרמטרית מתממשת בניסוי בצורה משכנעת.

איור �11 מקום אנכי כנגד מקום אופקי )בשני 
רכיבים אופקיים( של מטוטלת שבה נקודת 

התלייה מתנודדת אנכית בתדירות כפולה מן 
התדירות העצמית. כיוון שלתנודה האנכית יש 

תדירות כפולה מתקבלת צורת פרפר. בגלל 
העלייה המעריכית במשרעת, הפרפר פורש 

.)V-scope כנפיים בקצב שהולך וגדל )מדידת

V-scope-מחווה ל

הגרפים שהוצגו כאן )הגידול המעריכי במשרעת וגרף ה“פרפר“( הם נדירים למדי. רבות נכתב על תהודה פרמטרית 

במטוטלת. המאמרים מכילים גרפים תיאורטיים. יש גם תיאור מילולי של התנועה, ויש שמציגים סקיצה של גרפים )או 

סרטוני וידיאו(.

תיאור גרפי ממשי, שנולד בזמן אמיתי מניסוי, קשה למצוא. זה בגלל שקשה לעקוב אחרי התנועה הזאת, שמשתנה 

במישור ובמרחב בקצב מהיר. כאן יש יתרון עצום למי שעומד לרשותו V-Scope. הגרפים מושגים כלאחר יד )אחרי 

שנבנתה מערכת מוצלחת(. אפשר לומר כי קפיצת המדרגה הטכנולוגית שהתרחשה מאז פיתוח המכשיר הזה, לא 

הניבה טוב ממנו. אמנם יש כיום תוכנות מעקב אחרי צילומי וידאו, ידניות ואוטומטיות, אך אף אחת מהן אינה מסוגלת 

להתחרות ב-V-Scope למטרה כמו זו שלפנינו. בעתיד הנראה לעין, ִשמרו על ה-V-Scope שלכם מכל משמר )כדי 

להשתמש בו(.

עם כניסת המעבדה הממוחשבת לבתי הספר, בסוף שנות השמונים, נמצא פתרון מצוין למעקב אחרי תנועה חד ממדית. 

המעקב הסונארי שינה את המצב בבתי הספר מקצה לקצה. הכללת המכשיר לשניים ולשלושה ממדים נראתה עניין 

מסובך ובלתי משתלם. מי שלא השלימה עם כך היתה פרופסור מיקי רונן, שחיפשה פתרון ליישום בבית הספר. היא 

הצליחה לעניין את התעשיין אהרון ליפמן. משיתוף הפעולה הזה נולד מוצר טכנולוגי עילי עם תצוגות גרפיות ששיפרו 

)בקפיצת מדרגה( את יכולת ההוראה והמדידה של תנועה במישור ובמרחב.
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Y חלק ג� מטוטלת
ראינו כי כאשר מניעים את נקודות התליה אנכית, קשה לדעת מראש באיזה כיוון אופקי תתחיל 
תנועה. כל הכיוונים שקולים, והבחירה אקראית. משהו מזה אנו מכירים גם במטוטלת הפשוטה. אם 
אנו משחררים מטוטלת ממצב נטוי, היא מתחילה להתנודד במישור אנכי מסוים, אך כעבור זמן, אנו 
מוצאים אותה, לעתים מזומנות, במישור אנכי אחר. הדברים תלויים בגורמים שנתפשים כמשניים או 
אקראיים. זה עשוי לשבש ניסויים. כדי למנוע זאת, ולהבטיח מישור תנועה מוגדר משתמשים ב"מטוטלת 
V" שמורכבת משני חוטים נטויים. נתבונן בציור� בהנחה שהדף מייצג מישור אנכי, הגוף התלוי ינוע 

רק במישור אנכי ניצב לו. זמן המחזור של המטוטלת הזאת יקבע על ידי ה"אורך" שלה, שהוא המרחק 
מן הציר האופקי שעליו תלויים החוטים, אל הגוף התלוי.

כדי לשנות את זמן המחזור, יש לשנות את אורך החוט. זה אפשרי על ידי בנית V חדש מתאים. מצד 
שני, אפשר להשתמש ב-V הקיים, ולהוסיף לו חוט אנכי. כך מתקבלת "מטוטלת Y". מטוטלת זו יכולה 
להתנודד בניצב לדף, עם זמן מחזור שמתאים למרחק החדש בין הגוף לציר, או במישור הדף )ימינה-

שאלה(, עם זמן מחזור שמתאים לאורך החוט התחתון. קיבלנו שתי מטוטלות ניצבות "בכרטיס אחד". 
אם מסיטים את הגוף ימינה, הוא יתחיל להתנודד במישור הדף. אין חשש של ממש שהגוף ישנה 
את מישור התנודה, מפני שהתנודה במישור הניצב היא בעלת תדירות אחרת, ומעבר כזה אינו יעיל. 
מטוטלת Y, היא בעצם שתי מטוטלות, שלכל אחת מהן מישור תנודה מוגדר היטב. יש עניין במקרה 
שבו אנו מסיטים את הגוף הן ימינה והן החוצה מן הדף ומשחררים אותו. במקרה כזה מתרחשות 
שתי תנודות בלתי תלויות, בשני מישורים ניצבים. למסלולים שהגוף מתאר יש )בין היתר( ערך אסתטי. 
במקרים המיוחדים שבהם יחס זמני המחזור הוא רציונלי, מתקבלת )בהיטל האופקי של התנועה( 

.Lissajous צורה מחזורית, המכונה צורת

 l2=16cm l1=36cm. ו- המדידה שלפנינו נעשתה באמצעות מכשיר ה- v-scope בדוגמה שלפנינו 
יחס התדירויות המתאים הוא 2�3.

להלן גרפי מקום-זמן של רכיבי התנועה האופקית. 

 
 

I1

l2

Y איור 14: מטוטלת

	  

איור 15: גרפי מקום-זמן של שני רכיבי התנועה האופקיים במטוטלת Y, כאשר יחס התדירויות הוא 3:2

V איור 12: מטוטלת

Y איור 13: מטוטלת
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וכך נראית התנועה במישורי המקום, המהירות והתאוצה� 

בתנאי התחלה אחרים מתקבל� 

גם הפעם מממש ה- v-scope אסתטיקה מתמטית מן התיאוריה.

חלק ד� חקר בבית הספר
לכאורה, כל מה שמוצג כאן הוא פיזיקה יפה שאינה קשורה לבית הספר. עם זאת, כל מה שתואר כאן )מטוטלת Y, תנודה מאולצת 
ותהודה כתוצאה מהנעה אופקית, תהודה פרמטרית כתוצאה מהנעה אנכית של נקודת התליה(, נכלל בפרוייקט מחקר שנעשה 
על ידי תלמידים )שלמה טנור ומאיה טרכטמן( מכיתה יא מן התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות בשנת תשע"א. כיצד הדברים 

נעשים? לשם כך נחזור מעט אחורה בזמן.

לפני שנים, סיפרתי כאן על פרוייקטי מחקר שנעשים בבית ספר זה. בשנים הלא מעטות שעברו מאז, עבודת החקר הזו היא ציר 
מרכזי בהכשרתו של כל תלמיד שבוחר ללמוד פיזיקה בהעמקה יתירה בבית הספר. העבודות נעשות בצוותים )זוגות בדרך כלל(, 
כדי לאפשר עבודה של דיאלוג בין עמיתים. העבודה מתמשכת לאורך שנת הלימודים. בחלקה הראשון של השנה התלמידים 
עסוקים בבחירת תחום החקירה ובאפיון המערכת והציוד הנדרש. בהמשך עוסקים במדידות עד לייצוב המערכת. באמצע השנה 

	  

	  

 ,(vz(yy)) (z(y)), המהירות  איור 16: תיאור המסלול האופקי של מטוטלת Y שכאשר יחס התדירויות הוא 3:2, במישור המקום 
(az(ay)). בתנאי התחלה שבהם הגוף משוחרר ממנוחה. והתאוצה 

 ,(vz(vy)) (z(y)), המהירות  איור 17: תיאור המסלול האופקי של מטוטלת Y שכאשר יחס התדירויות הוא 3:2, במישור המקום 
(az(ay)). בתנאים שונים מאלה שהוצגו בציור 15. והתאוצה 
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יש שבוע אינטנסיבי של חקירות )לאורך כל היום(, שבהן נעשה מחקר כמו במכון מחקר. לאחר מכן מסכמים את המחקר, בוחנים 
מה יש להוסיף ולשנות, עושים חקירות משלימות, כותבים עבודה, ומציגים אותה למעריכים - פנימיים וחיצוניים )בשנה זו שימשו 

ברנד סרינג כמעריך פנימי ופרנסיס דרקסלר כמעריך חיצוני, וניהלו תהליך חינוכי למופת(. 

כאשר התלמידים ניגשים אל הפרוייקטים, הם נמצאים לקראת סוף לימודי המכניקה שלהם. בשנת תשע"א הם למדו בשיעור 
העיוני גם על תנועה מאולצת )אך לא על תהודה פרמטרית(, מפי המורה של הכיתה )ד"ר דני שטייניץ(. מנחה הפרוייקט הוא מורה 

מבית הספר. זה עקרוני, כדי לשלב שיקולים דידקטיים ומדעיים, ולמצות מן הפרוייקט ככל האפשר.

בפרוייקט שלפנינו, התלמידים בחרו לעסוק בתנודות חופשיות במטוטלת Y, שיש בה פיזיקה אלגנטית. עם התפתחות החקירה, 
הם עמדו בשלב מסוים בפני השאלה אם לרדת לפרטי פרטים, או להרחיב את החקירה לכיוון של תנודות מאולצות, אופקיות 
ואנכיות. הבחירה היתה של התלמידים. בחירה זו אפשרה להם להכיר, תיאורטית וניסויית, פרקי פיזיקה מתקדמים, שרק חלק קטן 
מהם נלמד בכיתה באופן סדיר. בפרוייקט הזה היה גם אתגר ניסויי. התברר כי בכל אחד משלושת חלקי הפרוייקט היה עליהם 
לשנות את המערך הניסויי כדי להשיג תוצאות מיטביות. זה חייב שיתוף פעולה עם הצוות הטכני של המעבדה. כל ההתנסויות 

האלה נראות לנו חיוניות למי שרוצה להבין כיצד פועל החוקר.

כל הפרוייקטים שנעשו בשנת תשע"א עסקו בתנודות. כך עבדה הכיתה כולה כמכון מחקר שיש בו צוותים שמסוגלים לדבר אלה 
עם אלה. חלק מן  פרוייקטים עסק בתהודה. אחד מן הצוותים עסק ממש בתהודה פרמטרית במיתר )בהדרכת דני שטייניץ(. שנה 

קודם לכן נעשתה עבודה על תהודה פרמטרית במטוטלת, כאשר משנים מחזורית את אורך החוט )בהדרכת ברנד סרינג(.

תהודה פרמטרית במיתר, שלא עסקנו בה כאן, מעוררת עניין רב, שהרי אין מדובר בגוף "נקודתי", אלא ברצף. בשנת תשע"ב נעשה 
מחקר נוסף בתהודה פרמטרית במיתר, שהעלה מסקנות מרהיבות. על כך - בהזדמנות אחרת.

ואלה יעמדו על הברכה� 
עמיתי ברנד סרינג ודני שטייניץ שותפים בהנחיה, בשמירת הסטנדרטים ובטיפוחם. 

תודה מיוחדת נתונה לד"ר פאול גלוק שריכז את המגמה במשך שתי עשרות שנים והנחה פרוייקטים רבים.

פרנסיס דרקסלר שימש כמעריך חיצוני בשנת תשע"א, מתוך תפישה עמוקה של רוח הדברים.

שום דבר לא היה מתרחש ללא צוות מעבדה מעולה. עודד ירון ליווה הרבה למעלה ממאה פרוייקטים, בעצה ובעשייה, תוך הפגנת 
מקצועיות לעילא, במהלך שנות עבודתו הרבות, ועוד ידו נטויה. בשנת תשע"א הצטרף אליו יונתן פרס, והביא עמו ניסיון עצום. יונתן 
פרס עמד לימין התלמידים בפרוייקט מטוטלת Y, תוך שהוא מפעיל מיומנות ומקוריות בדרגה גבוהה. הוא גם חבר אלי בהעמדת 

הניסויים לקראת מאמר זה. 

כתיבת הדברים לוותה בשיח אינטנסיבי עם עמיתי ד"ר דני שטייניץ.

תודה לכל העושים במלאכה.


