
"תהודה", כרך 31, חוברת מס' 2  | 14 

העשרה

אתגרים וחשיבה יצירתית
בבעיה מהאולימפיאדה 

הבינלאומית לפיזיקה

אלי רז, המכללה האקדמית להנדסה, אורט בראודה

האולימפיאדה הבינלאומית לפיזיקה הינה התחרות היוקרתית ביותר לנוער בפיזיקה, היא מתקיימת אחת לשנה וכל שנה 
התחרות מתקיימת במדינה אחרת. ישראל תארח את האולימפיאדה הבינלאומית לפיזיקה בשנת 2019 )תהיה זו האולימפיאדה 

ה-50(. 

התחרות הבינלאומית לפיזיקה מתפרשת על פני יומיים. ביום אחד מתקיים מבחן בתיאוריה הנמשך 5 שעות ומשקלו 30 נקודות 
וביום השני מבחן במעבדה אשר אף הוא נמשך 5 שעות ומשקלו 20 נקודות. 

השאלות באולימפיאדה הבינלאומית לפיזיקה מחוברות ע"י המדינה המארחת. השאלות דורשות מהמתמודדים הכרה לעומק 
של הפרקים בפיזיקה הנלמדים בבתי  ספר תיכוניים, התמודדות עם שאלה לא מוכרת, שימוש בכלים מתמטיים ועמידה בלחץ 

זמן המותיר מעט מאוד זמן למחשבה. 

באולימפיאדה הבינלאומית ה- 43 לפיזיקה שהתקיימה ביולי 2012 באסטוניה הופיעה במבחן בתיאוריה שאלה במשקל של 4.5 
נקודות שעסקה בנושא אשר ממבט ראשון מוכר היטב לכל תלמיד המגביר פיזיקה ולכל מורה לפיזיקה בתיכון בארץ. הנושא 
בשאלה הוא זריקה בזווית. מתברר כי הבטחון של המתמודדים בנושא זה היה כה רב עד כי הם השקיעו בפתרון השאלה יותר 

מדי זמן )על חשבון הזמן שהיה צריך להקדיש לשאלות האחרות(. 

תחילה אציג את השאלה כפי שהופיעה בבחינה, אעמוד על המשוכות עליהן המתמודדים היו אמורים להתגבר. אתייחס לדרך 
הפתרון של מחברי השאלה, אעמוד על התפיסות השגויות בפתרון ואציג פתרון מקורי ופשוט אשר תלמיד בנבחרת הרוסית 
בשם לב גינסבורג פתר ואשר התבסס על משפט המתייחס לזריקה בזווית שאינו מוכר ואינו נלמד בתיכון. יש לציין כי אף אחד 
מבין מחברי השאלה לא חשב על דרך פתרון זו בחודשים  הרבים  שהוקדשו להכנת השאלה ואף אחד מבין הפיזיקאים שליוו 

את הנבחרות, לא חשב על דרך זו בזמן הדיון בשאלה במועצת האולימפיאדה. 
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ניסוח השאלה:

בליסטיקה )4.5 נקודות(

 (x, z) ν0, נע בשדה כבידה אחיד במישור  כדור שנזרק במהירות התחלתית 
כאשר ציר x הוא הציר האופקי וציר z הוא הציר האנכי  והוא מכוון מעלה, 

נגד כיוון תאוצת הנפילה החופשית g. יש להזניח את התנגדות האוויר. 

ν0, על ידי א.  )0.8 נקודות( בזריקה מראשית הצירים במהירות התחלתית 
שינויים בזווית הזריקה של הכדור תוך שמירה על גודל מהירות הזריקה, 
. השתמשו  𝑧𝑧 ≤ 𝑧𝑧! − 𝑘𝑘𝑥𝑥!	  

	  
	  
	   	  

ניתן לפגוע במטרות הנמצאות בתחום 
.k בעובדה זו ללא הוכחה. מיצאו את הקבועים z0 ו-

)1.2 נקודות(  בסעיף זה ניתן לבחור חופשית את נקודת הזריקה על ב. 
האדמה )z=0( כמו כן ניתן לבחור את זוית  הזריקה המתאימה. המטרה 
R )תרשים 1(,  היא לפגוע בנקודה העליונה של בניין כדורי בעל רדיוס 
U0 הוא מינימלי )שימו לב,  אסור לכדור  בזריקה בה גודל המהירות 
לפגוע בנקודה אחרת על גג הבניין לפני שהוא פגע בנקודה העליונה 

ביותר(. ציירו תרשים איכותי של צורת המסלול של הכדור.  

)2.5 נקודות( מהי מהירות הזריקה המינימלית Umin הנחוצה כדי לפגוע ג. 
?R בנקודה העליונה בבנין הכדורי שרדיוסו

הערה: בניין כדורי מעין זה מופיע בתמונה. הבניין נקרא לה ז׳אוד ובו קולנוע IMAX אשר נמצא בפארק דה לה וילט בפריז. 

z

x

איור 2: בניין לה ז’אוד ובו קולנוע IMAX אשר נמצא בפארק דה לה וילט בפריז.

איור 1

katchooo/flickr.com ,האולימפיאדה הבינלאומית לפיזיקה
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פתרון

סעיף א׳

 v!! = 2gz  
  

	   	  

עבור x=0 הגובה המרבי מתקבל כאשר הזריקה היא אנכית. בזריקה אנכית מקבלים: 

 

!! =
!!!

!!
	   	ולכן   

למציאת המקדם k הציעו מחברי השאלה לבחון את המצב הקיצוני כאשר ∞→x והראו כי הגובה המרבי יתקבל כאשר הזריקה 
היא אופקית )עבור זריקה שאינה אופקית קיים ערך של x שהחל ממנו הגובה בזריקה אופקית גדול יותר מהגובה בזריקה בזוית, 
מכאן ניתן להסיק את ערכו של המקדם k(. רוב תלמידי הנבחרת הישראלית טענו כי עבור פגיעה בגובה אפס, הטווח המכסימלי 

.x!"# =
𝑣𝑣!!

𝑔𝑔 	  

	   	  

מתקבל בזריקה בזווית של ˚45 והטווח הוא 

x הערך המכסימלי  = x!"# =
𝑣𝑣!!

𝑔𝑔 	  

	   	  

#"!x יהיה שלילי. לכן עבור  =
𝑣𝑣!!

𝑔𝑔 	  

	   	  

בזריקה בזווית אחרת הטווח קטן יותר ומכאן הערך z עבור 
 
!!!

!!
− 𝑘𝑘 !!!

!

!
= 0	   	. לאחר הצבה נקבל    z! − 𝑘𝑘x!"#! = 0	  

	   	  
של z הוא אפס ומכאן 

 .𝑘𝑘 =
𝑔𝑔
2𝑣𝑣!!

	  

     

ומכאן 

x = 𝑣𝑣! 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼 ∙ 𝑡𝑡	   	𝑧𝑧  ו-    𝑡𝑡 = 𝑣𝑣! 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼 ∙ 𝑡𝑡 −
!
!
𝑡𝑡!	   	ניתן כמובן להגיע לתוצאה זו באופן ישיר ממשוואת המסלול:   

𝑡𝑡 נקבל :  = !
!! !"#!

	   	נציב   

)1( 𝑧𝑧 x = 𝑣𝑣! 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼
!

!! !"#!
− !

!
!!

!!! !"#! !
= x 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛼𝛼 − !

!
!!

!!!
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡! 𝛼𝛼 + 1 	   	  

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡. הצבת ערך זה  𝛼𝛼 = !!!

!"
	   	מחישוב הערך המכסימלי של z(x) )מגזירה לפי tana( מקבלים כי הגובה המרבי מתקבל כאשר   

בביטוי ל-z(x) מניבה את התוצאה המבוקשת. כפי שנאמר בשאלה, 
ההוכחה לתלות הפונקציונלית לא נדרשה אלא חישוב המקדמים 

k  בלבד. z0 ו-

סעיף ב׳

הגישה של רוב התלמידים בפתרון סעיף זה היא בבחירה אקראית 
של נקודה על הקרקע ולאחר מכן, ניסיון חשיבה על המסלול עבורו 
המהירות תהיה מינימלית.  רוב התלמידים הניחו כי המסלול אשר 
יתאים למהירות המינימלית, ישיק למסלול בנקודה העליונה כמוראה 

באיור מס׳ 3.  

בפתרון של תרגיל לא מוכר בפיזיקה בכלל ובאולימפיאדה הבינלאומית 

z

x

איור 3: פתרון שגוי למסלול הנדרש
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לפיזיקה בכלל, לא די בהכרה של החוקים הפיזיקליים ובשליטה טובה בכלים המתמטיים הנדרשים לפתרון הבעיות. באסטרטגית 
הפתרון על התלמיד להתגבר על קשיים רעיוניים עוד לפני לשלב בו עליו להתגבר על הקשיים המתמטיים. אופן ההתמודדות 
וההתגברות על קשיים רעיוניים אלה, הם המבחינים בין תלמיד טוב לתלמיד מצטיין. נתייחס בעבודה זו לקשיים הרעיוניים איתם 

התלמיד נדרש להתמודד ודרכי הטיפול וההתמודדות איתם. נאמץ את המונח משוכות הלקוח מעולם הספורט.   

המשוכה הראשונה שעליה צריך התלמיד להתגבר כדי להבין כי מסלול זה אינו נכון הוא היפוך הזמן והסתכלות על בעיה שקולה. 
משיקולי אנרגיה, מהירות הפגיעה של הכדור בראש הבניין תלויה במהירות הזריקה ובגובה הבניין. לפיכך, אם מהירות הזריקה היא 
מינימלית גם מהירות הפגיעה בבניין מינימלית. מסקנה זו מאפשרת להציג את הבעיה באופן שונה: "באיזה מהירות מינימלית יש 
לזרוק כדור מראש הבניין כדי שיפגע בקרקע מבלי לפגוע בנקודה נוספת על הבניין". גם גישה זו מובילה במבט ראשון לבחירת 

המסלול המשיק  לבניין בנקודה העליונה כמסלול שעבורו מהירות הזריקה מינימלית. 

המשוכה השניה היא הידיעה כי למסלול  שצורתו פרבולה, רדיוס העקמומיות המינימלי מתקבל בקדקוד הפרבולה. לפיכך, עבור 
המסלול המשיק לבניין בנקודה העליונה של הבניין, רדיוס העקמומיות של הפרבולה בנקודת ההשקה אינו יכול להיות קטן מרדיוס 
הבניין הכדורי אחרת המסלול יעבור בתוך הבניין. יתרה מזאת, אם רדיוס המסלול בנקודת ההשקה שווה לרדיוס הבניין אין לפרבולה 
נקודת השקה נוספת )או נקודת חיתוך( עם הבניין כי בכל נקודות המסלול רדיוס העקמומיות של הפרבולה גדול מרדיוס הבניין. 
המסקנה המתקבלת מטיעון זה, היא כי אם זורקים כדור מראש הבניין ובכוון המשיק לבניין במהירות המינימלית האפשרית, הכדור 

יתרחק מהבניין ונקודה הזריקה היא הנקודה הקרובה ביותר בין הכדור לבניין.  

המשוכה השלישית ההבנה כי ניתן במהירות התואמת להשקה 
בראש הבניין, לבחור בזוית זריקה גדולה מאפס ועדיין המסלול לא 
יפגע בבניין. מצב זה מאפשר להקטין את המהירות )למהירות הקטנה 
ממהירות ההשקה בראש הבניין( עד למצב בו המסלול ישיק לבניין 
בנקודה שאינה הנקודה הגבוהה ביותר בבניין. קיימים כמובן מסלולים 
רבים המשיקים לבניין, מבניהם יהיה עלינו לבחור את המסלול עבורו 
מהירות הזריקה מינימלית.  איור 4 מתאר מסלול אפשרי המתאים 
למהירות זריקה מינימלית. רק תלמיד אחד בנבחרת הישראלית 

שרטט בקירוב את המסלול הנכון. 

סעיף ג׳

התלמידים שבחרו באופציית ההשקה בראש הבניין )פתרון שגוי מאחר ואינו מניב מהירות מינימלית( קיבלו מהדרישה שרדיוס 
. פתרון זה לא זכה אפילו לניקוד  !!

!

!
= 𝑔𝑔 ⇒ 𝑣𝑣! = 𝑅𝑅𝑅𝑅	   	העקמומיות בנקודת ההשקה ישתווה לרדיוס הפתרון את התוצאה:   

חלקי. אנו נראה בהמשך כי הפתרון הנכון למהירות המינימלית קטן מערך זה. 

תלמיד שענה נכון על סעיף ב׳ , נדרש לחשב את גודלה של המהירות המינימלית. 

הדרך הטכנית לחישוב המהירות המינימלית, היא לדרוש נקודת השקה בין הבניין לפרבולה, דהיינו לרשום את משוואת המעגל 
ואת משוואת הפרבולה ולדרוש כי מספר נקודות החיתוך יהיה שלוש. זאת, מאחר שלפרבולה ולמעגל יש עד ארבע נקודות חיתוך 
וקיום של שלוש נקודות חיתוך מעיד על השקה באחת מהנקודות )שתיים ממבין ארבע נקודות החיתוך התלכדו, קל להסיק כי 
לא תתכנה שתי נקודות השקה(. תנאי זה עשוי לתת קשר בין זווית הירי למהירות הירי, ומתוך קשר זה ניתן לחשב את המהירות 

z

x

איור 4: צורת המסלול עבורו מהירות הזריקה מזערית
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ידי גזירה של המהירות לפי הזוית. ברור כי גישה זו מובילה למשוואה ממעלה רביעית )שאינה משוואה  המינימלית על 
דו-ריבועית(. 

משוואת הפרבולה )ראה הפתרון למשוואה )1( מסעיף א׳(

)2( ! ! = 2! + ! tan! − !
!
!!

!!!
tan! ! + 1 	   	  

x2+(z–R)2 = R2. משוואות אלה מובילות למשוואה ממעלה רביעית המכילה גם את x3. בשל הקושי  ואילו משוואת המעגל 
המתמטי )פתרון משוואות ממעלה שלישית או רביעית אינו נכלל בחומר הלימוד( ברור שדרך פתרון זו אינה הדרך הנכונה ויש 

למצוא רעיון אחר. 

המשוכה הרביעית: ההבנה כי קיים קשר בין תוצאת סעיף א׳ לפתרון סעיף ג׳. סעיף א׳ בשאלה נועד לרמוז לתלמיד על הפתרון 
k שנמצאו בסעיף א׳, הגובה המרבי אליו עשוי להגיע הכדור שנזרק מראש הבניין במהירות v0 הוא: של סעיף ג׳.  בהצבת z0 ו -

)3( 𝑧𝑧!"# x = 2𝑅𝑅 + !!!

!!
− !

!!!!
x!	   	  

x1 קיימת זווית זריקה עבורה הגובה המכסימלי יושג לערך זה. יתרה מזאת, לכל זווית זריקה קיים ערך של x לכל ערך של

x! =
!!!

! tan!	  

 .! x! = !!"# x! 	עבורו   

  z(x) ,משוואת המסלול x משמעות תוצאה זו היא כי לכל ערך של 
! ושוויון קיים בנקודה אחת בלבד שהיא  x ≤ !!"# x 	מקיימת   

נקודת ההשקה בין שתי הפרבולות. 

נניח כי אנו זורקים את הכדור מראש הבניין במהירות התחלתית 
v0. ברור כי אם במהירות זו ניתן לזרוק את הכדור בזווית כך שהוא 
zmax(x) אינה חותכת את המעגל  לא יפגע בבניין נקבל כי הפרבולה 
x מתקיים    (x, z). דהיינו לכל  המתאר את שפת הבניין במישור 
zmax(x) > z(x) כאשר z(x) הוא גובה הבניין בנקודה x. על ידי 
zmax(x) ישיק  הקטנת v0  ניתן למצוא ערך מתאים של v0 עבורו 
למעגל המתאר את שפת הבניין. תרשים 5 מתאר מצב זה. במקרה 
זה קדקוד הפרבולה נמצא ב- x=0 ולפיכך בשל הסימטריה, משוואת 
נקודות החיתוך של המעגל והפרבולה היא משוואה דו-ריבועית ממנה 

ניתן למצוא את נקודת ההשקה. 

zmax(x) מתלכדת עם נקודת ההשקה עבור המסלול עם המהירות המינימלית.  המשוכה החמישית: הבנה כי נקודת ההשקה של 

z(x) ≤ zmax(x) והשוויון קיים בנקודת  הסיבה לכך היא שמסלול התנועה z(x) עם מהירות הזריקה המינימלית חייב לקיים 

z

x

איור 5: בחירת ערך עבורו משיק למעגל שפת הבנין
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ההשקה. נקודת השקה זו חייבת להתלכד עם נקודת ההשקה של 
מסלול התנועה z(x) עם משוואת המעגל, אחרת נקבל סתירה לאי 

z(x) ≤ zmax(x). התלכדות זו מתוארת באיור 6.  השוויון 

zmax(x) למשוואת המעגל תתן  לפיכך מציאת נקודת ההשקה בין 
את נקודת ההשקה בין המסלול עם המהירות המינימלית לבין המעגל 

ובנוסף נקבל את ערכה של המהירות המינימלית. 

עלינו לפתור אם כן את המשוואות:

)4( ! x = !!"# ! = 2! +
!!!

2! −
!
2!!!

x!	  

)5( x! + z− 𝑅𝑅 ! = 𝑅𝑅!	   	  

   .   

נחלץ את x2 ממשוואת המעגל ונציב במשוואה הראשונה. נקבל:

)6( z = 2𝑅𝑅 +
𝑣𝑣!!

2𝑔𝑔 −
𝑔𝑔
2𝑣𝑣!!

𝑅𝑅! − z− 𝑅𝑅 !   

	  
מכאן, לאחר סידור איברים נקבל:

)7( !
!!!!

z! − !"
!!!
+ 1 z+ 2𝑅𝑅 + !!!

!!
= 0     

התנאי להשקה או לפתרון יחיד הוא התאפסות הדיסקרימיננטה,  דהיינו: 

)8( !"
!!!
+ 1

!
− 4 !

!!!!
2𝑅𝑅 + !!!

!!
= 0	   	  

!!!!

!!!
+ !!"

!!!
+ 1− !!"

!!!
− 1 = 0	   	מכאן:   

𝑣𝑣!! =
!"
!
	   	או   

z

x

איור 6: התלכדות נקודת ההשקה
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אכן קיבלנו כי מהירות הזריקה מראש הבניין נמוכה יותר מהמהירות שהתקבלה מדרישת ההשקה. את מהירות הזריקה מתחתית 
הבניין נקבל משיקולי אנרגיה: 

)9( 𝑈𝑈! = !
!
𝑣𝑣!! +𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 2𝑅𝑅 ⇒ 𝑈𝑈! = 𝑣𝑣!! + 4𝑔𝑔𝑔𝑔 =

!"
!
+ 4𝑔𝑔𝑔𝑔 = !

!
𝑔𝑔𝑔𝑔	   	  

. 𝑈𝑈 = !
!
𝑔𝑔𝑔𝑔	   	דהיינו   

פתרון זה של סעיף ג׳ הוא הפתרון הפורמלי שהוצע ע"י המדינה המארחת. מספר קטן מאוד של תלמידים מבין כ- 370 התלמידים 
שהשתתפו באולימפיאדה פתרו סעיף זה.

על פתרון מקורי של סעיף ג׳

בדיון של מועצת האולימפיאדה שהתקיים לאחר המבחן בתיאוריה, ציין נציג 
המדינה המארחת כי אחד התלמידים פתר את סעיף ג׳ בדרך מקורית מאוד 
אף כי הוא השתמש במשפט הדן בזריקה בזווית מבלי להוכיח אותו. המשפט 
טוען כי כאשר זורקים גוף בזריקה בזווית מגובה מסוים, הטווח המרבי מתקבל 

כאשר מהירות הפגיעה מאונכת למהירות הזריקה. 

הנציג לא פרט את דרך הפתרון של אותו סטודנט ושאל את המועצה אם יש 
להפחית ניקוד על שימוש במשפט זה ללא הוכחה. ההצהרה של נציג המדינה 
המארחת גרמה לסקרנות רבה על דרך הפתרון המיוחדת  בקרב  חברי מועצת 

האולימפיאדה. 

איני יודע כיצד פתר אותו תלמיד רוסי בשם לב גינסבורג את הסעיף )הוא זכה 
באולימפיאדה בפרס מיוחד על הפתרון המקורי ביותר(, אבל אציג כאן פתרון 
אפשרי לסעיף זה תוך שימוש במשפט אותו ציטט התלמיד. אציג כאן גם 

הוכחה גיאומטרית פשוטה של משפט זה. 

נזרוק בדמיוננו את הכדור מראש הבניין במהירות המינימלית אותה מחפשים, 
אולם לאו דווקא בזווית הנדרשת. נתחיל בזווית הקרובה לאפס ונגדילה בהדרגה. 
כאשר הזווית שווה לאפס, למסלול הכדור ולמעגל המתאר את שפת הבניין 
(x, z) יש שתי נקודות חיתוך. כאשר נגדיל במעט את הזווית, שתי  במישור 
נקודות החיתוך הללו תתקרבנה זו לזו. אם נמשיך להגדיל את הזווית הרי 
שבזווית מסוימת  שתי הנקודות תתלכדנה לנקודת השקה ואז יתקבל המסלול 
המבוקש. אם נגדיל את זווית הזריקה מעבר לזווית זו, נקבל שוב שתי נקודות 
חיתוך )ולא, היינו מקבלים אפס נקודות חיתוך ואז ניתן היה להקטין את מהירות 
הזריקה, הואיל ואנו נמצאים במהירות המינימלית, אפשרות זו לא תתכן(. המשך 
הגדלת הזווית יגרום להגדלת המרחק בין שתי נקודות החיתוך.  כמוראה באיור 

.7

z

x

z

x

איור 7: צורת המסלול במהירות המינימלית. קו שחור 
- בזוית הנכונה. קו אדום - זריקה בזוית לא נכונה, 

מימין עבור זוית זריקה קטנה מידי, משמאל עבור זוית 
מהירות הזריקה המזערית.
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המסקנה מניסוי מחשבתי זה היא כי קיימת רק זווית אחת בה מסלול הכדור משיק למעגל ובכל הזויות האחרות מתקבלות שתי 
נקודות חיתוך, אחת מעל לנקודת ההשקה והאחרת מתחתיה. 

כעת נעיין בנקודת ההשקה. נעביר קו אופקי במישור המעגל דרך נקודת ההשקה. מהדיון בפסקה הקודמת, כל  מסלול של הכדור 
z. אם נבחר את הקו אותו העברנו כקו גובה, הרי זווית הזריקה  שאינו בזווית הנכונה, חותך את הקטע בין נקודת ההשקה לבין ציר 
המגיעה אל נקודת ההשקה מניבה את הטווח המכסימלי על קו זה. כל זווית אחרת תחתוך את הקטע על קו זה בין נקודת 
z. לפיכך בנקודת ההשקה לפי המשפט האמור, ווקטור מהירות הכדור מאונך לווקטור מהירות הזריקה. הואיל  ההשקה לציר 

והרדיוס מאונך למשיק, נקבל כי רדיוס הווקטור אל נקודת ההשקה מקביל לווקטור מהירות הזריקה. 

Rcosa והרכיב האופקי של מהירות הזריקה הוא  מעיון באיור 6 ובתנועת הכדור עד נקודת הזריקה, המרחק האופקי הוא 
v0cosa. עבור התנועה האופקית נקבל: 

)10( 𝑣𝑣! 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼 ∙ 𝑡𝑡 = 𝑅𝑅 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼	   	  

 .𝑡𝑡 = !
!!
	   	ומכאן   

עבור התנועה האנכית נקבל:

)11( 2𝑅𝑅 + 𝑣𝑣! 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼 ∙ 𝑡𝑡 −
!
!
𝑡𝑡! = 𝑅𝑅 + 𝑅𝑅 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼	   	  

  . 𝑣𝑣!! =
!"
!
	   	נציב במשוואה )11( את הזמן שקיבלנו ונקבל:   

קיבלנו תשובה זהה לזו שהתקבלה בדרך הקודמת.

(x, z) היכן ש- x הוא הכוון  יהיו   !𝑉𝑉 ו-   !𝑉𝑉 ווקטורי מהירות הזריקה והפגיעה בהתאמה. נניח כי ווקטורים אלה נמצאים במישור 
  𝑉𝑉!  -ו 𝑉𝑉!   הכוון האנכי. הואיל והמהירות האופקית קבועה לאורך כל זמן התנועה, הרכיבים האופקיים של  הווקטורים z האופקי ו- 
שווים זה לזה.  הפרמטר אותו משנים בזריקה להשגת הטווח המכסימלי הוא זווית הזריקה תוך שמירה על גודל מהירות הזריקה. 
משיקולי אנרגיה, גודל מהירות הפגיעה תלוי במהירות ההתחלתית ובהפרש הגבהים בין מפלס הזריקה למפלס הפגיעה. מאחר 
 𝑉𝑉!! = 𝑉𝑉!! − 𝑔𝑔𝑔𝑔⟹ 𝑡𝑡 = !!!!!!!

!
!𝑉𝑉 אינם תלויים בזווית הירי. זמן המעוף מקיים:    !𝑉𝑉 וכן    וגדלים אלה קבועים נקבל כי   

הואיל ורכיבי x של שני הווקטורים שווים נקבל כי זמן המעוף מקיים:

)12( 𝑡𝑡 = !!!!!
!

  

הוכחת המשפט עליו הסתמך התלמיד:
כאשר טווח הזריקה מכסימלי, ווקטור מהירות הזריקה מאונך לווקטור מהירות הפגיעה.
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נשרטט  את המסקנות שקיבלנו עד עתה בצורה גרפית:  

!𝑉𝑉 מיוצגים ע"י הקטעים OA ו-OB. הרכיב האופקי של שתי  !𝑉𝑉 ו-    הווקטורים   
המהירויות מיוצג ע"י הקטע OD. מאחר שהרכיבים האופקיים  של שני הווקטורים 
שווים, נקבל כי הקטע BA מאונך לקטע OD. ממשוואה )12( עולה כי זמן המעוף 
יחסי לאורך הקטע BA. הטווח מתקבל מהכפלת הרכיב האופקי של ווקטור המהירות 
בזמן המעוף. לפיכך, הטווח יחסי למכפלה של OD ב-BA, דהיינו, הטווח יחסי לשטח 
OBA. )מסקנה זו נכונה לכל זווית זריקה(. שטח המשולש ניתן ע"י:  המשולש 
OA ו-OB לא תלויים בזווית הזריקה  0.5  אולם  ∙ 𝑂𝑂𝑂𝑂 ∙ 𝑂𝑂𝑂𝑂 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴   
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 מכסימלי וזה מתקיים כאשר  ∡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ולכן הטווח יהיה מקסימלי כאשר  

!𝑉𝑉 מאונכים זה לזה.  !𝑉𝑉 ו-    OA מאונך ל- OB  דהיינו   

תובנות

דוגמה זו אשר ממבט ראשון נראית כשאלה ברמה בסיסית בפיזיקה של ביה"ס התיכון התבררה כשאלה מאתגרת הדורשת 
מתלמיד האולימפיאדה יוזמה וחשיבה מקורית. כדי לרדת לעומקן של הדקויות העדינות המוצגות בדרך הפתרון, יש להשקיע זמן 
ומאמץ בחיפוש נקודות התורפה של הטיעונים המובאים כאן בעיקר ביחס לרעיונות המופשטים אשר מחברי השאלה ניסו להציג. 
דרך הפתרון המקורית של תלמיד הנבחרת הרוסית מלמדת אותנו כי ניתן באמצעות חשיבה מקורית לעקוף קשיים מתמטיים.  

באולימפיאדה הבינלאומית לפיזיקה שהתקיימה באסטוניה זכתה ישראל בשתי מדליות כסף ושלוש מדליות ארד.

http://www.ipho2012.ee/home :מידע נוסף על האולימפיאדה הבינלאומית לפיזיקה ניתן למצוא באתר
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איור 7: וקטורי מהירות הזריקה ומהירות 
הפגיעה
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