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הערות למורה מאת  דוד מורביה – ביה"ס התיכון ע"ש קלעי  

	בניסויים קודמים בחוק ארכימדס נעשה שימוש במד זוית (בגרות 2000) או בקפיץ

בדומה לניסוי שהפצתי בין החברים (ראה ספר מעבדות חקר של עדי רוזן ). בניסוי זה נמדד גובה פני המים ללא מדידת כוחות.
רצוי שבניסוי  קוטר הכוס החיצונית לא יהיה שונה בהרבה מקוטר הקופסה שבתוכו.
כדי ליצב את הקופסא הריקה ולהוריד את מרכז הכובד , יש להוסיף למשל מטבע של 10 אג' (ואז המסה התחלתית  תהיה כ11גר').
	משתמשים בדיסקיות  של 8גר מניסויים שניתנו בעבר.
מומלץ למדוד את צפיפות המים המלוחים בעזרת איירומטר (1.15 גר' לסמ"ק) 
יש להקפיד שקופסת הדיסקיות תהיה סגורה על מנת להמנע  ממצב בו ייכנסו המים לתוכה.
מצורף גרף של תוצאות שנתקבלו בפועל במעבדה.
להבהרות נוספות ניתן לפנות אלי טלפונית או בדוא"ל.









































בי"ס קלעי
גבעתיים




חוק הציפה של ארכימדס
מעבדת חקר – מתכונת תשס"ד

הציוד

מים מלוחים, כוס, קופסא לסרט צילום, סרגל, דיסקיות מחוררות.
הערה חשובה: מומלץ לרשום אורכים בניסוי ביחידות של ס"מ (cm) !


הכנות לניסוי

1. מדוד את הקוטר 2R של בסיס הכוס ורשום מה אי – הוודאות (טעות) המוחלטת שבמדידה זו ∆R.
______________ = ∆R     ______________ = R    ______________ = 2R 
                                                                                                                                         [3 נק']

2. חשב את שטח בסיס הכוס S       










       _________________ = S                         
                                                                                   [2 נק']



יוצקים את המים לתוך הכוס. 
סמן את גובה פני המים על סרט נייר מילימטרי מודבק על דופן הכוס.
גובה זה ישמש כגובה אפס עבור המדידות בניסוי.






בצוע הניסוי

3. מכניסים דיסקית מחוררת אחת לתוך הקופסא (מחזירים את המכסה!) ומניחים את הקופסא בתוך הכוס.


פס נייר 
מילימטרי




                                       S

א. סמן על סרט הנייר את גובה פני המים החדש ומודדים את גובה  
עליית פני המים h (יחסית למצב אפס).

ב. חזור על הניסוי ע"י הוספת דיסקית נוספת ומדידת גובה עליית פני המים h יחסית למצב ההתחלתי (גובה אפס).

ג. השלם את הטבלה הבאה:
N מסמל את מספר הדיסקיות

N
יחידות _________
h
יחידות _________








 
הערה: בדוק שגובה המים ההתחלתי לא השתנה במהלך הניסוי. (12 נק')



4. א. סמן בתרשים הבא את הכוחות F1 , F2  הפועלים על קופסת הדיסקיות בתוך המים (אין חיכוך!) במצב של שיווי משקל!





M        









ב. בטא את הכוחות F1,F2 בעזרת הפרמטרים הבאים:

N מספר הדיסקיות.
m מסת דיסקיות אחת.
M מסת קופסת הסרטים הריקה מדיסקיות.
S שטח הבסיס של כוס המים.
h עליית פני המים.
g תאוצת הנפילה החופשית.
ρ  צפיפות המים המלוחים (מסה ליחידת נפח)
הערה: כוח העילוי הפועל על גוף בתוך נוזל שווה בגודלו למשקל הנוזל הנדחה על ידו











 (10 נק')




5.
א. הסבר מדוע לפי דעתך קופסת הדיסקיות צפה על פני המים למרות שצפיפות הדיסקיות גדולה בהרבה מזו של המים והן היו אמורות לשקוע יחד עם הקופסא.









ב. הסבר, באופן איכותי, איך המדידות שביצעת היו משתנות (או לא משתנות) אם היית מחליף את המים המלוחים שברשותך במי ברז רגילים!
                                                                                                                  (5נקודות)




נתוח תוצאות הניסוי 

6
א. בנה בעזרת המחשב דיאגרמת פזור של h כפונקציה של N כלומר (N)h - בהסתמך על תוצאות הטבלה שבסעיף 5.
הערה: המשך את הגרף המתקבל כך שהוא יחתוך את הציר האנכי והאופקי!

ב. רשום את הקשר המתמטי המתקבל עבור (N)h:












ג. סמן מה סוג הקשר המתמטי המתקבל? לא לנמק!
□ יחס ישר     □ יחס הפוך    □ יחס ליניארי (קווי) □ פרבולה
                                                                                                                                       (18נק')

7. א. ניתן לחשב את מסת דיסקית אחת m בדרך הבאה:

	לפניך דיסקית בעלת מסה ידועה של  20 גרם.
	הוצא את כל הדיסקיות שבקופסא והכנס במקומן את הדיסקית הזו  והנח את המערכת כולה בתוך המים. (כמקודם)


  

  ב. מדוד את השינוי בגובה פני המים __________________ = h
	סמן ברור בגרף את הנקודה המתאימה למדידה שבצעת ומצא מתוך הגרף עצמו את המסה של דיסקית אחת m.










__________________ = m
(12 נקודות)



ג. האם ניתן היה להשתמש בדיסקית של 100גרם למשל במקום זו של 20 גרם לאותה מטרה? נמק! 
                                                                                                                              (12נק')
                                 









8. א. הוכח באופן תיאורטי שמתקיים קשר מתמטי מהצורה:
h=aN +b 
 
כאשר a ן b הם שני קבועים .

הערה: העזר בפרמטרים שבסעיף 4!










ב. איזה ביטוי מייצג את a ואת b ?
 _________________ = a
  _____________ = b 

ג. מהן היחידות של a? _______________ ושל b? __________________ (18 נק')


9. א. למה שווה שפוע הגרף מבחינה מספרית (בהסתמך על הגרף)?
_________________________________________________________________________

ב. מצא בעזרת שפוע זה את צפיפות המים המלוחים ρ









____________________ =ρ 
ג. האם תשובתך הגיונית? כן: □
                                        לא: □

נמק: 









ד. מדוע לפי דעתך הועדף לא להשתמש בניסוי זה במים רגילים (מתוקים)? נמק!






 (13 נק')


10. א. באיזו נקודה חותך הגרף את הציר האופקי? __________________

     ב. מה המשמעות הפיזיקלית (אם יש) של נקודה זו?











                                                                                                                                                   (5נק')

11. במהלך הניסוי שינית את מספר הדיסקיות בהדרגה.
     באיזה מקרה מדידת  h היתה מדויקת יותר? נמק
□	כאשר השתמשת  בדיסקית אחת
□	כאשר יש הכי הרבה דיסקיות בקופסא
□ 	במקרה ביניים
□	לא משנה
                                                   
נמק את תשובתך זו.                                                             (10 נק')













בהצלחה!!!!




* הגרף המתקבל בניסוי :
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