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  התאמת גרף לתנועה

  

  1תרשים 

  מבוא
ומהירות כפונקציה של ) העתק(בניסוי זה נשתמש בחיישן המרחק כדי להתאים בין גרפי מיקום 

בניסוי זה אתה מתבקש ללכת קדימה ואחורה מול חיישן .  לאורך קו ישרהזמן לתנועה שלך

  .לך שיוצגו לגרפיםהמרחק במטרה  ליצור גרפים שיתאימו 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  רשימת הציוד
• MultiLogPRO או TriLink   

  כיוון  AC/DC לרשת  החשמל באמצעות  ספק המתח MultiLogPRO  - את היש לחבר

  שצריכת הזרם של החיישן המרחק גבוהה

 נייר דבק לבן •

 חיישן מרחק •

  מטר1באורך  רצוי  - סרגל •

  בניית מערכת הניסוי
 . של המחשב ולמקור המתחUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

  .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

תצטרך לבחור באופן ידני  , bit10- בעלת   MultiLogPROאם הינך משתמש בגרסת : הערה

  . מטר10 - ל0.4המרחק  המתאים לטווח שבין   את חיישן

  .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1חבר את חיישן המרחק לכניסה  .3

  .MultiLab -פתח את תוכנת ה .4

גדר את מערך המדידה לפי הפרוט ה ובסרגל הכלים העליון   אשף האתחולפתח את  .5

 .הבא

  MultiLab -אתחול תוכנת ה
  מרחק I/O-1 –כניסה   חיישן

  מתרחק : הגדרות החיישן 

  יהי דגימות לשנ10  קצב מדידה

  ) דגימותMM:SS) 1000 1:40  זמן דגימה

  מהלך הניסוי
 מטר 4בעל אורך של , הצב את חיישן המרחק על שולחן כך שהוא מכוון אל מרחב פתוח .1

  ).1 ראה תרשים(לפחות 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 



 

3  

,  מטר2,  מטר1השתמש ברצועות דקות של נייר דבק לבן כדי לסמן על הרצפה מרחקים של  .2

 . מטר מהחיישן4 - מטר ו3

                 :         ליצירת גרף של תנועתך כשאתה מתרחק מהחיישן במהירות קבועה ככל האפשר .3

בסרגל הכלים    התחלמיתך ללחוץ על  מטר מהחיישן ובקש מע1 -עמוד במרחק של כ

התחל להתרחק ממנו , כשתשמע שהחיישן מתחיל לפעול. העליון כדי להתחיל את המדידות

 .בהליכה איטית ובמהירות קבועה ככל האפשר

י לחיצה על " את המדידה עלהפסיקבקש מעמיתך ,  מטר מהחיישן3כשאתה מגיע למרחק  .4

 . בסרגל הכלים העליון עצור

 . בסרגל הכלים העליון שמורהנתונים שלך על ידי לחיצה על  את שמור .5

  כפונקציה של הזמן) העתק(גרף מיקום תנועה להתאמת 
  :2 כך שתנועתך תתאים לגרף בתרשים מדידת המרחק חזור על 
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  כפונקציה של הזמן) העתק(גרף מיקום : 2תרשים 

   גרף מהירות כפונקציה של הזמןל תנועההתאמת 

 .1שליד כניסה  לחץ על , בסרגל הכלים העליון   חולאשף האתפתח את  .1

  אישורלחץ על, )מתרחק(מהירות  ליד √ וסמן )מתרחק(מרחק  שליד √הסר את הסימון  .2

 .סייםו

 :3חזור על המדידות כך שתנועתך תתאים לגרף בתרשים  .3

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  גרף מהירות כפונקציה של הזמן: 3תרשים 

  ניתוח תוצאות הניסוי ושאלות
) העתק(הסבר את גרף מיקום . לכת על מנת ליצור את הגרפים שהתקבלותאר כיצד ה .1

  .כפונקציה של הזמן שנוצר כשהתרחקת מהחיישן במהירות קבועה

ההעתק כתלות של גרף  או  מיקום כפונקציה של הזמןגרףההסבר את המשמעות של שיפוע  .2

 לקבוע מנתעל  t =0 (במקום הימצאות הגוף ברגענקבעת ראשית הצירים שבזמן  במקרה 

  לפתוח את אשף האתחול ,  יש לעמוד במקום הרצוי,מסויםאת ראשית הצירים במקום 

אפס '  לבחור את הכפתור קבע כנקיש.1 שליד כניסה ללחוץ על , בסרגל הכלים העליון

 .) יש להמשיך בקביעת קצב דגימה וזמן הדגימה,  ליד אפס קריאה נוכחית ולחץ אישור√סמן 

   כתלות) העתק(שיפועים חיוביים וגם לשיפועים שליליים של גרף המיקום התייחס בהסברך ל

 .בזמן 

 ?כפונקציה של הזמן שווה לאפס) ההעתק(מהו סוג התנועה כאשר שיפוע גרף המיקום  .3

כפונקציה של הזמן הוא קבוע אך ) ההעתק(מהו סוג התנועה  כאשר שיפוע גרף המיקום  .4

 ?שונה מאפס

כפונקציה של הזמן ) ההעתק(ר שיפוע גרף המיקום איזה סוג תנועה מתבצעת כאש .5

 .MultiLogPRO -בדוק את תשובתך בהליכה אל מול החיישן ומדידה בעזרת ה? משתנה

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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ומהירות כפונקציה של הזמן כך ) העתק( גרפים של מיקום ליצורתאר כיצד הלכת כדי  .6

 .שיתאימו לאלה שהוצגו לך

 ?כפונקציה של הזמן שווה לאפסמהו סוג התנועה כאשר השיפוע של גרף המהירות  .7

מהו סוג התנועה כאשר השיפוע של גרף המהירות כפונקציה של הזמן קבוע אך שונה  .8

 .MultiLogPRO -בדוק את תשובתך בהליכה אל מול החיישן ומדידה בעזרת ה? מאפס

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 



 

7  

   להחליף תמונהתנועה במישור משופע

  

  1תרשים 

  מבוא
תאוצתו ) נטול חיכוך(אם המישור המשופע חלק . גוף על מישור משופע ינוע בתאוצה קבועה

  .בעלייה תהיה זהה לתאוצתו בירידה

  .בניסוי זה אנו מעמידים עגלה על מישור משופע וחוקרים את תנועתה

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  רשימת הציוד
• MultiLogPRO או TriLink   

  כיוון AC/DC לרשת  החשמל באמצעות  ספק המתח MultiLogPRO  -יש לחבר את ה

 ל חיישן המרחק גבוההשצריכת הזרם ש

 חיישן מרחק •

 )'רצוי עם מגנט או סקוצ ( עגלה •

 מ " ס10 -קרטון ריבועי שאורך צלעו כ": דגל" •

 עם מחסום באחד הקצוות )בעל חיכוך קטן ככל האפשר(מישור משופע  •

  כן ואוחז •

  )2על מנת לקבל את הגרף התואם את תרשים ( בניית מערכת הניסוי
 .MultiLogPRO  -את ההדלק  .1

   של המחשב ולמקור המתחUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -ר את החב .2

  .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1חבר את חיישן המרחק לכניסה  .3

 ):1° - 3° -דאג לכך שזווית המישור המשפע תהיה כ (1הרכב את הציוד כמוראה בתרשים  .4

  .הצב את חיישן המרחק מול הקצה העליון של המישור המשופע .5

הדוחים , בדרך כלל משתמשים בעגלה ובמעצור עם מגנטים(צב מעצור בתחתית המישור ה .6

  ). אחד את השני

 . שהמעצור לא יסתיר את קו הראייה שבין החיישן לעגלהדאג לכך .7

 .מ בכל מהלך התנועה" ס50המרחק בין החיישן לבין העגלה צריך להיות לפחות  .8

  .MultiLab -הפעל את תוכנת ה .9

ראה , תחתית המישור המשופע וקבע את מיקומה כעת כראשית הציריםהנח את העגלה ב .10

  .MulilogPro -האתחול תוכנת 

גדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבסרגל הכלים העליון ו   אשף האתחולפתח את  .11

  .הבא

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
  מרחק I/O-1 –כניסה   חיישן

  מרחק מתקרב : הגדרות החיישן 

סמן אפס קריאה נוכחית   >  אפס'                   קבע כנק             

  הי דגימות לשני10  קצב מדידה

  ) דגימות50s) 500  זמן דגימה

  מהלך הניסוי
היא תדחה , החזק את העגלה על המישור המשופע בגובה כזה שבהגיעה לתחתית המישור .1

  . )ללא פגיעה בו(בעדינות על ידי המעצור 

 ההעתק כתלות בזמןגרף . ל הכלים העליון ושחרר את העגלה בסרג התחללחץ על  .2

העגלה תגיע מספר פעמים לקצה התחתון של המישור המשופע עד (יופיע בצורה אוטומטית 

 ).לסוף המדידה

 ).2ראה תרשים ( לשמירת תוצאות הניסוי  שמורלחץ על  .3

  

  2תרשים 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  ניתוח תוצאות הניסוי ושאלות
מומלץ , כדי להקטין את רעשי הרקע. אקראיים" רעשי רקע" שהתקבל עלול לכלול הגרף .1

 י לחיצה על הצג סמן ראשון "סמן את הגרף ע: את הנתונים הגולמיים" להחליק"

  .שבאותו סרגל שבסרגל הכלים התחתון ולאחר מכן על יותר החלקה 

 שבסרגל הכלים לחץ על נגזרת . המהירות היא נגזרת ההעתק כפונקציה של הזמן .2

אם הגרף . )3ראה תרשים  (העליון על מנת לקבל גרף של המהירות כפונקציה של הזמן

העובדה שהגרף ). כפי שמתואר בסעיף הקודם(החלק אותו , שהתקבל אינו מספיק חלק

 .מורכב מקווים ישרים מצביעה על כך שהתאוצה קבועה

  

  3תרשים 

  

קות בקטע הירידה הראשון של העגלה בעזרת סמן שתי נקודות מרוח, בהנחה שהמישור חלק .3

לאחר מכן התאם לקטע .  שבסרגל הכלים התחתוןהצג סמן שני  ו הצג סמן ראשון

גרף .  שבסרגל הכלים העליוןקירוב קו ישר הזה קירוב ליניארי על ידי לחיצה על 

הקו שיפוע . הקירוב הליניארי יופיע על גרף המהירות והנוסחה שלו בתחתית חלון הגרף

 העזר בתאוצה שמצאת וחשב את זווית השיפוע  . היא תאוצת העגלה,הישר המופיע בנוסחה

  .של המישור המשופע

חזור על אותו תהליך באחד הקטעים האחרים של תנועת העגלה כדי לבדוק אם התאוצה  .4

  .קבועה

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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. מדוד את אורך המסילה ואת גובה המישור המשופע וחשב את זווית השיפוע של המישור .5

 . לבין הזוית שחישבת בסעיף זה3ווה בין השיפוע שחישבת בסעיף הש

" אובדת"בר באילו אופנים סה -אם לא . האם האנרגיה המכאנית קבועה לאורך התנועה .6

אנרגיה מכאנית במהלך תנועת העגלה מרגע עזיבתה במעלה המדרון ועד להגעתה למטה 

  ).לפני הפגיעה(

מישור המשופע ובכוונים שונים ונסה ורך הלאהתחל את תנועת העגלה בנקודות שונות  .7

 בדוק את עצמך בעזרת מערכת . גרפי ההעתק והמהירות כפונקציה של הזמןלשרטט את

  .הניסוי

 גרפי לשרטט אתהצב את חיישן המרחק מול הקצה התחתון של המישור המשופע ונסה  .8

  . בדוק את עצמך בעזרת מערכת הניסוי.ההעתק והמהירות כפונקציה של הזמן

  צעות נוספותה
 :בדוק  האם גרף ההעתק הוא פרבולה .1

, אחת בסוף הירידה הראשונה של העגלה ואחת בסוף הירידה השנייה שלה, סמן שתי נקודות

  . שבסרגל הכלים התחתון והצג סמן שני בעזרת הצג סמן ראשון 

ץ על  במשבצת הצג משוואת קירוב ולח√סמן , "פולינום"בחר  , לחץ על אשף עיבוד נתונים 

העזר בנוסחת הפרבולה שקיבלת וחשב . נוסחת הפרבולה תופיע  בתחתית חלון הגרף. אישור

 .את התאוצה הנפילה החופשית

על כן התאוצה בעלייה ,  זניח אינוחיכוך בין העגלה לבין המישור המשופעה במערכות רבות .2

  .!הסבר מדוע. תהיה שונה מהתאוצה בירידה

את התאוצה , מדוד את התאוצה בעליה,  אינו זניחבמקרה שהחיכוך בין העגלה למשטח .3

חשב את התאוצה הנפילה החופשית ואת מקדם . αבירידה ואת זווית המישור המשופע 

 השיפוע של המישור תוזוויהתאוצה בירידה , החיכוך של המסילה בעזרת התאוצה בעליה

  : תוך שימוש בנוסחה

( )
αsin2 ⋅

+
= updown aa

g  

( )downup

downup

aa
aa

+
−⋅

=
)(tanα

μ  

  )ערך מוחלט( גודל התאוצה בתנועה כלפי מטה - adown :אלו כאשרהוכח נוסחאות 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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               aup  - ערך מוחלט(דל התאוצה בתנועה כלפי מעלה וג(  

                                          μ   -וךכי חםדק מ  

         α - של המישורשיפועית הווז   

  ?תאוצת הנפילה החופשיתמהי השגיאה היחסית בחישוב       

 .אנרגטיים בתנועה על מישור משופעם ירת היבטיקח .4

 .m = _________ kg: מדוד את מסת העגלה במאזניים   .א

וב אחר מהירות העגלה בגרף המהירות כפונקציה של הזמן ק עבעזרת הסמן הראשון    .ב

. מתחילתה ורשום את המהירות בשלבים השונים של התנועה כמצוין בטבלה הבאה

 .הירות בשיא היא אפס או הערך הקרוב ביותר אליומ

לשם . רשום בטבלה את ההעתקים של העגלה באותם זמנים בהם רשמת את מהירותה  .ג

 Δhחשב את הגובה .  וגרף ההעתק כפונקציה של הזמןכך העזר  בסמן הראשון 

 ].הייחוסר שוימ h = 0 או  x = 0 -שתוגדר כ) פגיעה(חס לנקודה התחתונה יב[

  שבסרגל הכלים העליון כדי להגדיר פונקציות להשתמש באשף עיבוד נתונים ניתן   .ד

ולרשום את הערכים שלהן , אנרגיה פוטנציאלית ואנרגיה כוללת, כגון אנרגיה קינטית

 .בטבלה

       ןמז  

t (sec)  

ירות המ

V(m/s)  

העתק 

X (m) 

העתק ביחס 

למישור הייחוס 

 ΔX (m) 

 בה וג

Δh (m) 

Ep (J) 

= 

mgΔh 

Ek (J) 

= 

½mv2 

E (J)  

                  יבהזע

                  )לפני (1יעהגפ

                  )אחרי (1יעהגפ

                  1איש

  הערות דידקטיות
ניתן לקבוע את כיוון החיובי של התנועה ואת ראשית מערכת הצירים בכל נקודה לאורך  .1

  .  משתנה2כמובן שבהתאם לקביעות אלה הגרף שבתרשים . המסילה

  .מתרחק או מתקרב >  הגדרות החיישן >   אשף האתחול :רכיוון הצילקביעת 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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>    אשף האתחול ,שים את העגלה בנקודת הרשאית הרצויה: לקביעת הראשית

   .סמן אפס קריאה נוכחית > אפס' קבע כנק  > החיישן הגדרות

ניתן לקבוע את ראשית הצירים בנקודות שונות לאורך המסילה ואת הכיוון החיובי של  .2

ולבקש מהתלמידים לנבא בכל מצב כיצד יראה ,  במורד המסילה או במעלה המסילההתנועה

לאחר מכן ניתן להדגים . גרף מיקום הגוף או גרף מהירות הגוף כתלות בזמן ולנמק קביעתם

 ).אם יש הבדל(את התנועה ולהסביר את הגרף שהתקבל ואת ההבדל בינו לבין הניבוי 

  .זמנית- על הגרף בושני סמנים, לכל היותר, ניתן להציג

  .או כדי לבחור גרף מסוים, ניתן להשתמש בסמן הראשון כדי להציג ערכים בודדים שנמדדו

או כדי , תניתן להשתמש בשני סמנים כדי להציג את ההפרש בין שני ערכים של קואורדינאטו

  .לבחור טווח מסוים של מדידות

 שבסרגל לחץ על הצג סמן ראשון לחץ פעמיים על ערך מסוים בגרף או : הצגת הסמן הראשון

לגרירה . לערך אחר בגרף או לגרף אחר, בעזרת העכבר, ניתן לגרור את הסמן. הכלים התחתון

ערכי . אשר במקלדת) ימינה ושמאלה(עדינה יותר ניתן להשתמש במקשי החיצים 

  .הקואורדינאטות של הנקודה הנבחרת יופיעו בתחתית חלון הגרף

 עמיים במקום כלשהו באזור הגרף או לחץ על הצג סמן שני לחץ פ: הצגת הסמן השני

  .המידע שיופיע יהיה ההפרש שבין שני ערכי קואורדינאטות. שבסרגל הכלים התחתון

 או לחץ על הצג סמן ראשון , לחץ פעמיים במקום כלשהו באזור הגרף: הסרת הסמנים

  .שבסרגל הכלים התחתון פעם שנייה

  . שבסרגל הכלים התחתון פעם שנייהג סמן שני לחץ על הצ: הסרת הסמן השני

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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מדידת תאוצה הנפילה החופשית עם שני שערי 
  אור

  

  1תרשים 

  מבוא
בניסוי נשתמש בשני .  אנו נחקור את התנועה של גופים הנופלים נפילה חופשיתבפעילות זו

 שולח ,הנמצא באחת מהזרועות השער, אדום-שער אור בנוי ממקור אור אינפרה". שערי אור"

שער האור מצויד בנורית . קרן אור צרה מאד לחיישן אור הנמצא בזרוע השנייה של שער האור

 משתמש בשעון האלקטרוני שלו כדי MultiLogPRO  -ה.  שנדלקת בעת חסימת קרן האור

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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אנו יכולים למדוד את מהירותו , על ידי שימוש בשני שערי אור. לקבוע את זמן חסימת קרן האור

ואת הזמן שלוקח לגוף לנוע משער אור אחד , ל כשהוא עובר דרך השעריםשל גוף נופ

  : הגוף בצורה הבאה  לחשב את תאוצתMultiLab  -נתונים אלה  מאפשרים ל.לשני
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  . הוא רוחב הגוף הנופלwכאשר 

  רשימת הציוד
• MultiLogPROאו TriLink   

  כיוון AC/DC לרשת  החשמל באמצעות  ספק המתח MultiLogPRO  -יש לחבר את ה

 שצריכת הזרם של שער האור גבוהה

  שערי אור2 •

 מספר כדורים קטנים שונים בקוטר ובמסה •

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 כן   •

  אוחזים לשערי האור2 •

  קליבר או סרגל •

  ית מערכת הניסויבני
 . של המחשב ולמקור המתחUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

 .MultiLogPRO -הדלק את ה .2

במרחק של , הרכב את שני שערי האור אחד מעל השני. 1הרכב את הציוד כמוראה בתרשים  .3

ום את קרן האור כך שהכדור יוכל ליפול חופשי בין זרועות השערים ולחס, מ זה מזה" ס20 -כ

 ).הנורית האדומה על שערי האור נדלקת בעת החסימה(

 .מדוד את קוטר הכדורים ורשום את תוצאות המדידה  במחברתך .4

 .מדוד את מסת הכדורים ורשום את תוצאות המדידה במחברתך .5

 .MultiLogPRO  - של ה(I/O-1) 1חבר את שער האור העליון לכניסה  .6

 .MultiLogPRO  - של ה(I/O-2) 2ה חבר את שער האור התחתון לכניס .7

 .MultiLab -הפעל את תוכנת ה .8

גדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבסרגל הכלים העליון ו   אשף האתחולפתח את  .9

 :הבא

  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
  חיישן  5V - 0 –מתח  I/O-1 –כניסה 

  5V - 0 –מתח  I/O-2 –כניסה 

  מהלך הניסוי
אשף מודול התפריט הנפתח לחץ על -בסרגל התפריטים העליון ובתתאוגר נתונים  על לחץ .1

 .מדידת הזמן

 :לעבור לשלב השניכדי הבא  ולחץ על תאוצהסמן  .2

  

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 .במקום המתאיםמ ''במ ורשום את רוחב הכדור בין השעריםסמן  .3

 . הכן למדידת זמןצבמכנס ליכדי לה  התחללחץ  .4

 ומסתיימת 1ער האור המחובר לכניסה זמן מתחילה בכל פעם שהגוף חוסם את שמדידת ה .5

 מציג את תאוצת MultiLab  -ה. 2כשהגוף מפסיק לחסום את שער האור המחובר לכניסה 

 .הכדורים בגרף עמודות ובטבלה

  .את הכדור כך שהוא יעבור דרך שני שערי האורשחרר  .6

זה השתדל שמרכז הכדור יהיה . שחרר את הכדור כך שהוא ייפול אנכית כלפי מטה: הערה

  .שחוסם את קרן האור

  .חזור על מדידותיך מספר פעמים עם אותו כדור .7

 .בסרגל הכלים העליון עצור  מדידות לחץ על 5 -לאחר כ .8

 .בסרגל הכלים העליון שמור שמור את תוצאותיך בלחיצה על  .9

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  .חזור על כל התהליך עם כדורים שונים .10

  ניתוח תוצאות הניסוי ושאלות

אתה יכול להשתמש  בכלים (ר כל אחד מהכדורים חשב את התאוצה הממוצעת עבו .1

  ).MultiLab  -הסטטיסטיים של ה

 ?האם התוצאות מתאימות לערך המצופה .2

 ?האם תאוצת הנפילה החופשית תלויה במסת הכדור .3

  ?האם תאוצת הנפילה החופשית תלויה בצורת הכדור .4

 .שכל הגופים נופלים באותה תאוצהלכך הסבר מה הסיבה  .5

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 



 

21  

  נפילה החופשית עם חיישן מרחקמדידת תאוצת ה

  

  1תרשים 

  מבוא
גודל התאוצה הנפילה ). בהזנחת החיכוך עם האוויר(גוף נופל נפילה חופשית נע בתאוצה קבועה 

תאוצת הנפילה , gבניסוי זה אנו מודדים את . החופשית אינו תלוי במסת הגוף או בצורתו

החיישן שולח פולס . קומו של הגוףבניסוי אנו משתמשים בחיישן מרחק המודד את מי.החופשית

אוגר הנתונים מודד את  הזמן שלוקח לפולס . הפוגע בגוף ומוחזר, בעל מהירות ידועה, קולי-על

  .וכך המערכת קובעת את  מיקומו של הגוף, להגיע לגוף ולחזור לחיישן

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  רשימת הציוד
• MultiLogPRO או TriLink   

  כיוון AC/DCאמצעות  ספק המתח  לרשת  החשמל בMultiLogPRO  -יש לחבר את ה

 שצריכת הזרם של חיישן המרחק גבוהה

 חיישן מרחק •

 פונג-כדור פינג •

 כן ואוחז להחזקת חיישן המרחק  •

  בניית מערכת הניסוי
 . של המחשב ולמקור המתחUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

  .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

  .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1ניסה חבר את חיישן המרחק לכ .3

 :1הרכב את הציוד כמוראה בתרשים  .4

.  מטר מהרצפה1 -מופנה כלפי מטה ובמרחק של כ, הצב את חיישן המרחק בקצה של שולחן

, לכל אורך הניסוי) . מ'' ס90 -כ(ניתן לבצע את הניסוי גם על שולחן בעזרת כן מספיק ארוך 

  .מ'' ס40ן חייב להיות  המרחק המינימאלי בין הכדור לחייש

  .MultiLab -הפעל את תוכנת ה .5

גדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבסרגל הכלים העליון ו   אשף האתחולפתח את  .6

 .הבא

  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
  מרחק I/O-1 –כניסה   חיישן

  מרחק מתקרב : הגדרות החיישן 

סמן אפס קריאה  >  אפס' קבע כנק                                

  נוכחית  

  יהי דגימות לשנ25  קצב מדידה

  ) דגימותs 20 ) 500  זמן דגימה

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  .חיובימעלה מוגדר המשטח עליו מנתר הכדור וכיוון  במצב הזה הראשית הצירים הוא: הערה

  מהלך הניסוי
  .פונג מתחת לחיישן-החזק את כדור הפינג .1

 .ת המדידה בסרגל הכלים העליון כדי להתחיל א התחללחץ על  .2

הכדור יקפוץ .  על המסךגרף העתק הכדור כתלות בזמן יופיע אוטומטית. שחרר את הכדור .3

 .2דוגמא לתוצאות המתקבלות בניסוי זה מופיעה בתרשים . מספר פעמים לפני סוף המדידה

  

  

  2תרשים 

 . בסרגל הכלים העליוןלחץ  על שמור . שמור את תוצאותיך .4

 :  כפונקציה של הזמןהמהירות היא הנגזרת של ההעתק .5

הכלים  שבסרגל   הצג סמן ראשוןסמן את גרף המיקום כתלות בזמן בעזרת לחיצה על

  . התחתון

 שבסרגל הכלים העליון על מנת לקבל גרף של המהירות כפונקציה של  נגזרתלחץ על 

  . הזמן

  .3דוגמא לתוצאות המתקבלות בניסוי זה בתרשים  .6

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  3תרשים 

 :העל מנת לחשב את התאוצ .7

על גרף המהירות כתלות בזמן בחר שתי נקודות מרוחקות בקטע הירידה הראשון של   .א

  . שבסרגל הכלים התחתוןהצג סמן שני  ו הצג סמן ראשוןהכדור בעזרת 

 שבסרגל הכלים קירוב קו ישר התאם לקטע הזה קירוב ליניארי על ידי לחיצה על   .ב

. ות והנוסחה שלו בתחתית חלון הגרףגרף הקירוב הליניארי יופיע על גרף המהיר. העליון

  .שיפוע בנוסחת הקו הישר  היא התאוצה הנפילה החופשית

 .  עבור אחת הקפיצות האחרות של הכדור 6חזור על סעיף  .8

 ?מהי השגיאה היחסית במדידת התאוצה הנפילה החופשית .9

  הצעות נוספות
 :יג את גרף התאוצהעל מנת להצ. התאוצה היא הנגזרת של גרף המהירות כפונקציה של הזמן

 . הסתר את גרף ההעתק כתלות בזמן על ידי לחיצה אחת על גרף ההעתק במפת הנתונים .1

ולאחר מכן ,  שבסרגל הכלים התחתוןסמן את גרף המהירות בעזרת הצג סמן ראשון  .2

  .שבסרגל הכלים העליון לחץ על נגזרת 

 התאוצה הנפילה נתח את הגרף שהתקבל ובדוק האם התאוצה קבועה והאם ערכה כערך .3

קרוב לוודאי , שמדובר בנגזרת שנייה של תוצאות המדידה הגולמיותמכיוון . (החופשית

סמן את : את הגרף" להחליק"יש , כדי להקטין את רעשי הרקע". רעשי רקע"שיופיעו בגרף 

 שבסרגל הכלים התחתון ולאחר מכן על ראשון  י לחיצה על הצג סמן"גרף התאוצה ע

 ).באותו סרגל שיותר החלקה 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 הניתן לבדוק האם גרף המיקום כתלות בזמן עבור קפיצה אחת הוא פרבולה כפי שהתיאורי .4

  :מנבא

בעזרת , של הכדור" קפיצות"באחת מה, סמן שתי נקודות על גרף המיקום כתלות בזמן   .א

   שבסרגל הכלים התחתון והצג סמן שני  ראשון הצג סמן

סמן בתחתית , "פולינום"בחר , כלים העליון  שבסרגל הלחץ על אשף עיבוד נתונים   .ב

העובדה שהתאמה כזאת אפשרית מצביעה על . החלון הצג משוואת קירוב ולחץ על אישור

נוסחת הפרבולה תופיע  בתחתית חלון . כך שהפרבולה היא הצורה הנכונה של הגרף

 הוא מחצית התאוצה שהיא במקרה זה x2המקדם של : ערכי המקדמים הם; הגרף

 המהירות ההתחלתית של הכדור מיצג את xהמקדם של ,  הנפילה החופשיתהתאוצה

  .והמקדם החופשי הוא המיקום ההתחלתי של הכדור

זמן הנפילה אמור (השווה את התאוצות ואת זמני הנפילה . שחרר את הכדור מגבהים שונים .5

 .בגבהים השונים) להיות פרופורציוני לשורש הריבועי של הגובה

משתנה גרף מיקום הכדור הנופל כתלות בזמן במקרה שבו כיוון התנועה ניתן לבדוק כיצד  .6

 ניתן לקבוע את כיוון החיובי של הציר הגדרות החיישן בחלון  (מטה נקבע כחיובי 

 ).התנועה

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
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  .זמנית-שני סמנים על גרף בו, לכל היותר, ניתן להציג: הסמן

  .או כדי לבחור גרף מסוים,  בודדים שנמדדוניתן להשתמש בסמן הראשון כדי להציג ערכים

או כדי , תניתן להשתמש בשני סמנים כדי להציג את ההפרש בין שני ערכים של קואורדינאטו

  .לבחור טווח מסוים של מדידות

 שבסרגל לחץ פעמיים על ערך מסוים בגרף או לחץ על הצג סמן ראשון : הצגת הסמן הראשון

לגרירה . לערך אחר בגרף או לגרף אחר, בעזרת העכבר, הסמןניתן לגרור את . הכלים התחתון

ערכי . אשר במקלדת) ימינה ושמאלה(עדינה יותר ניתן להשתמש במקשי החיצים 

  .הקואורדינאטות של הנקודה הנבחרת יופיעו בתחתית חלון הגרף

 לחץ פעמיים במקום כלשהו באזור הגרף או לחץ על הצג סמן שני : הצגת הסמן השני

  .המידע שיופיע יהיה ההפרש שבין שני ערכי קואורדינאטות. ל הכלים התחתוןשבסרג

 או לחץ על הצג סמן ראשון , לחץ פעמיים במקום כלשהו באזור הגרף: הסרת הסמנים

  .שבסרגל הכלים התחתון פעם שנייה

  . שבסרגל הכלים התחתון פעם שנייהלחץ על הצג סמן שני : הסרת הסמן השני

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
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  וח של קפיץמדידת קבוע הכ

  

  1תרשים 

  מבוא
מידת ההתארכות של הקפיץ פרופורציונית לכוח . הוא מתארך, כשתולים משקולת על קפיץ

כוח זה שווה בגודלו (התלויה עליו ,  שהיא במצב שיווי משקל, על המשקולתשהקפיץ מפעיל

  :)למשקל המשקולת

 (1)    xkF ⋅=  

  . הוא קבוע הכוח של הקפיץk - היא התארכות הקפיץ וx, שהקפיץ מפעיל הכוח הוא F, כאשר

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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בניסוי זה .  מאפשר לנו להשתמש בקפיצים למדידת כוחותחוק זה. חוק זה מוכר בשם חוק הוק

" דינמומטר" על מנת להשתמש בו כ,נשתמש בחיישן כוח ובחיישן מרחק כדי לכייל את הקפיץ

  ).כוח-מד(

  דרשימת הציו
• MultiLogPRO או TriLink   

  כיוון AC/DC לרשת  החשמל באמצעות  ספק המתח MultiLogPRO  -יש לחבר את ה

 שצריכת הזרם של חיישן המרחק גבוהה

 חיישן מרחק •

 חיישן כוח •

 מטר/ ניוטון10 -קפיץ בעל קבוע כוח של כ •

 מחזיק משקולות  •

 רם ג100 - גרם ו50משקולות גליליות שטוחות בעלות מסות של  •

 שני כנים  •

 שני אוחזים •

  עליו מושחל חיישן הכוחcm15 -מוט באורך של כ •

  בניית מערכת הניסוי
 . של המחשב ולמקור המתחUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

  .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1חבר את חיישן המרחק לכניסה  .3

  .MultiLogPRO  - של ה(I/O-2) 2ח לכניסה חבר את  חיישן הכו .4

 :1הרכב את הציוד כמוראה בתרשים  .5

 .מ" ס40 -המרחק המינימאלי בין המסה לבין חיישן המרחק צריך להיות כ .6

 .  גרם100תלה על הקפיץ משקולת של  .7

  .וודא שאין שום מכשול בין המסה התלויה לבין חיישן המרחק .8

  .MultiLab -הפעל את תוכנת ה .9

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 .שקולת במנוחהודא שהמ .10

גדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבסרגל הכלים העליון ו  אשף האתחול פתח את  .11

 .הבא

  MultiLogPro -אתחול תוכנת ה
  מרחק I/O-1 –כניסה 

  מתקרבמרחק  : הגדרות החיישן 

סמן אפס קריאה נוכחית   >  אפס'                                קבע כנק

  חיישן

  N 10 ±כוח  I/O-2 –כניסה 

   חיובי-משיכה , כוח )N : (הגדרות החיישן 

סמן אפס קריאה נוכחית  > אפס '  קבע כנק                               

  ה דגימות לשניי10  קצב מדידה

  ) דגימותMM:SS) 5000 8:20  זמן דגימה

ילת הניסוי הוא בנקודת שיווי המשקל של הקפיץ לפני תחבמצב הזה הראשית הצירים : הערה

   .והכיוון מטה הוא חיובי

  מהלך הניסוי
  .וודא שהמסה התלויה נמצאת במנוחה .1

 . בסרגל הכלים העליון כדי להתחיל את המדידה התחללחץ על  .2

 . גרם ודאג שהיא תהיה במנוחה50הוסף משקולת בעלת מסה של ,  שניות20המתן  .3

 . ודאג שהיא תהיה במנוחה גרם50הוסף עוד משקולת בעלת מסה של ,  שניות20המתן עוד  .4

 . גרם500 –עד שתגיע ל ,  גרם כל פעם50 - והגדל את המסה ב4חזור על סעיף  .5

 .בסרגל הכלים העליון עצור לחץ על  .6

 .בסרגל הכלים העליון שמור שמור את תוצאותיך בלחיצה על  .7

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 שבסרגל הכלים התחתון על מנת למצוא הצג סמן שני  ו הצג סמן ראשוןהשתמש ב .8

רשום התארכויות . תארכות הקפיץ יחסית למדידה הראשונה עבור כל אחת מהמסותאת ה

 .אלו במקום המתאים בטבלה

  טבלת התוצאות

  )מטר(התארכות הקפיץ   )ניוטון(כוח   )גרם(המסה התלויה 

100 0 0  
150    
200    
250    
300    
350    
400    
450    
500    

  ניתוח תוצאות הניסוי ושאלות
 ? גרם100 הכוח המופעל על הקפיץ כשהמסה התלויה הייתה מה היה .1

  ? גרם100 שלמסה התלויה מפעיל על הקפיץ שמה היה הכוח  .2

  .  Excel-ניתן לבנות את הטבלה ב. הטבלהמלא את  .3

 .סרטט גרף של הכוח המופעל כפונקציה של התארכות הקפיץ .4

 .התאם לגרף קו ישר העובר דרך ראשית הצירים .5

 ?עמהן יחידות השיפו .6

 .את קבוע הכוח של הקפיץ) או לחשב(השתמש בגרף כדי למצוא  .7

  הצעות נוספות
ניתן להשתמש בשני קפיצים בעלי קבוע כוח דומה ככל האפשר ולערוך ניסוי עם צרופים שונים 

  :של קפיצים

 .שכבר מדדת במהלך הניסוי, k1, רשום את קבוע הקפיץ  .1

 .k2, חזור על המדידה והחישוב עבור הקפיץ השני .2

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 ח כיכוה). keff,seriesוע הקפיץ בק(ששני הקפיצים מחוברים בטור כחזור על המדיה והחישוב  .3

keff,series = k1*k2/(k1 + k2). 

ח כוה).  keff,parallelקבוע הקפיץ (ששני הקפיצים מחוברים במקביל כחזור על המדיה והחישוב  .4

 keff,parallel =  k1 + k2כי 

  

  .זמנית- שני סמנים על גרף בו,לכל היותר, ניתן להציג: הסמן

  .או כדי לבחור גרף מסוים, ניתן להשתמש בסמן הראשון כדי להציג ערכים בודדים שנמדדו

או כדי , תניתן להשתמש בשני סמנים כדי להציג את ההפרש בין שני ערכים של קואורדינאטו

  .לבחור טווח מסוים של מדידות

 שבסרגל  בגרף או לחץ על הצג סמן ראשון לחץ פעמיים על ערך מסוים: הצגת הסמן הראשון

לגרירה . לערך אחר בגרף או לגרף אחר, בעזרת העכבר, ניתן לגרור את הסמן. הכלים התחתון

ערכי . אשר במקלדת) ימינה ושמאלה(עדינה יותר ניתן להשתמש במקשי החיצים 

  .הקואורדינאטות של הנקודה הנבחרת יופיעו בתחתית חלון הגרף

 לחץ פעמיים במקום כלשהו באזור הגרף או לחץ על הצג סמן שני : ניהצגת הסמן הש

  .המידע שיופיע יהיה ההפרש שבין שני ערכי קואורדינאטות. שבסרגל הכלים התחתון

 או לחץ על הצג סמן ראשון , לחץ פעמיים במקום כלשהו באזור הגרף: הסרת הסמנים

  .שבסרגל הכלים התחתון פעם שנייה

. שבסרגל הכלים התחתון פעם שנייהלחץ על הצג סמן שני : הסרת הסמן השני

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 מקדם חיכוך

 

  1תרשים 

  מבוא
עבור . כוח חיכוך הינו הכוח הפועל בין שני משטחים המחליקים או מנסים להחליק אחד על השני

  .משטחים יבשים כוח החיכוך תלוי בסוג המשטחים ובכוח הנורמאלי הפועל ביניהם

אשר ערכו sfאנו מדברים על כוח חיכוך סטטי , ה אחד ביחס לשניכשהמשטחים נמצאים במנוח

Nf     :אפס עד לערך מרבי שהואערך יכול להשתנות מ Ss ⋅= μmax,  

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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Nf Ss ⋅≤ μ  

כשיש .  הוא הכוח הנורמאליN - הוא מקדם החיכוך הסטטי וμs,  הוא כוח החיכוך הסטטיfsכאשר 

  :כוח החיכוך נתון על ידי, נועה יחסית בין המשטחיםת

Nf kk ⋅= μ  

  . הוא הכוח הנורמאליN - והקינטי הוא מקדם החיכוך μk, הקינטי הוא כוח החיכוך fkכאשר 

בניסוי זה נמדוד את כוח החיכוך הסטטי והקינטי ואת מקדמי החיכוך הסטטי והקינטי עבור 

  .משטחים שונים

  ודרשימת הצי
• MultiLogPRO או TriLink  

 1kg -בעלי מסה של כ) לבנה,  בלוק עץ:כגון(בלוקים העשויים מחומרים שונים  •

 חיישן כוח •

 מאזניים למדידת המסת הבלוקים •

 שאינו נמתח)  חוט(מיתר  •

 בניית מערכת הניסוי
 . של המחשב ולמקור המתחUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

  .MultiLogPRO  -ת ההדלק א .2

  .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1חבר את חיישן הכוח לכניסה  .3

 :1הרכב את הציוד כמוראה בתרשים  .4

 .חבר את אחד הקצוות של החוט אל הבלוק  .א

כך שמשיכה בחיישן תגרור את הבלוק , חבר את הקצה השני של החוט אל חיישן הכוח  .ב

 .וקחיישן הכוח ימדוד את הכוח הפועל על הבל. אחריו

  .MultiLab -הפעל את תוכנת ה .5

גדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבסרגל הכלים העליון ו   אשף האתחולפתח את  .6

 .הבא

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  MultiLogPro -אתחול תוכנת ה
   N 50 ± כוח I/O-1 –כניסה   חיישן

   חיובי-משיכה , כוח )N : (הגדרות החיישן 

  יהי דגימות לשנ100  קצב מדידה

  ) דגימות2000(ת  שניו20   זמן דגימה

  מהלך הניסוי
 .מדוד את מסת הבלוק במאזניים .1

 . בסרגל הכלים העליון כדי להתחיל את המדידה התחללחץ על  .2

וודא שהחוט נמצא במצב אופקי והגדל את כוח המשיכה . החזק את חיישן הכוח בידך ומשוך .3

הירות דאג לכך שינוע במ, כשהבלוק מתחיל לנוע. המופעל על החוט בצורה הדרגתית

 .כוח החיכוך שווה בדיוק לכוח המשיכה המופעל רק כשהבלוק נע במהירות קבועה. קבועה

 .בסרגל הכלים העליון עצור לחץ על  .4

 .בסרגל הכלים העליון שמור לחץ על . שמור את תוצאותיך .5

זכור לשמור את התוצאות של כל אחד מהניסויים בשמות .  הניסוי עם חומרים שונים עלחזור .6

 .שונים

 : דוגמא לתוצאות המתקבלות בניסוי זה2בתרשים 

  

  2תרשים 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  ניתוח תוצאות הניסוי ושאלות
הסבר מדוע הכוח המופעל על חיישן הכוח שווה בגודלו לכוח החיכוך הסטטי כל עוד הגוף  .1

 .   במהירות קבועהבמנוחה ולכוח החיכוך הקינטי מרגע שהגוף התחיל לנוע

א מתוך הגרף  את הכוח המרבי שנמדד על ידי  כדי לקרו בהצג בסמן ראשוןהשתמש  .2

השתמש . זהו הערך המרבי של כוח החיכוך הסטטי. לפני שהבלוק התחיל לנוע, חיישן הכוח

  .μsבנתון זה כדי לחשב את מקדם החיכוך הסטטי 

 בסרגל התפריטים אשף עיבוד נתוניםלחץ על : מצא את הערך הממוצע של הכוח שהפעלת .3

  .סטטיסטיקהלחץ על , נפתחהתפריט ש-ובתת, העליון

  . עבור המדידות השונות שביצעת והשווה בין מקדמי החיכוך השונים2- ו1חזור על סעיפים  .4

  הצעות נוספות
  .יציבה לגוף הנעוזה עשוי להבטיח מהירות קבועה . ניתן להשתמש במנוע למשיכת החוט .1

ת לא צריכה להיות תיאורטי(על מנת לחקור את השפעתן של מהירויות שונות על כוח החיכוך  .2

ניתן להשתמש במנוע כדי למשוך את החוט ולשנות את המהירות על ידי , )השפעה כלשהי

 .שינוי תדירות הרוטור של המנוע

 : ניתן לבצע סדרה של ניסויים הבודקים את השפעת הכוח הנורמאלי על כוח החיכוך .3

 מבלי לשנות את )על ידי הוספת משקולות עליו(עליך לשנות את המסה של הבלוק הנגרר   .א

   .משטחי המגע

  . מדוד בכל פעם את הכוח החיכוך המקסימלי  .ב

 כפונקציה יהשתמש בגיליון אלקטרוני כדי לסרטט גרף של כוח החיכוך הסטטי המקסימאל  .ג

 ).השיפוע שלו הינו מקדם החיכוך(של הכוח הנורמאלי 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  .זמנית-שני סמנים על גרף בו, לכל היותר, ניתן להציג: הסמן

  .או כדי לבחור גרף מסוים, מש בסמן הראשון כדי להציג ערכים בודדים שנמדדוניתן להשת

או כדי , תניתן להשתמש בשני סמנים כדי להציג את ההפרש בין שני ערכים של קואורדינאטו

  .לבחור טווח מסוים של מדידות

ל  שבסרגלחץ פעמיים על ערך מסוים בגרף או לחץ על הצג סמן ראשון : הצגת הסמן הראשון

לגרירה . לערך אחר בגרף או לגרף אחר, בעזרת העכבר, ניתן לגרור את הסמן. הכלים התחתון

ערכי . אשר במקלדת) ימינה ושמאלה(עדינה יותר ניתן להשתמש במקשי החיצים 

  .הקואורדינאטות של הנקודה הנבחרת יופיעו בתחתית חלון הגרף

  או לחץ על הצג סמן שני לחץ פעמיים במקום כלשהו באזור הגרף: הצגת הסמן השני

  .המידע שיופיע יהיה ההפרש שבין שני ערכי קואורדינאטות. שבסרגל הכלים התחתון

 או לחץ על הצג סמן ראשון , לחץ פעמיים במקום כלשהו באזור הגרף: הסרת הסמנים

  .שבסרגל הכלים התחתון פעם שנייה

  .תון פעם שנייה שבסרגל הכלים התחלחץ על הצג סמן שני : הסרת הסמן השני

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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החוק השני של ניוטון בעזרת חיישן תנועה 
  סיבובית

  

  1תרשים 

  מבוא
הכוח השקול , m,  היה הראשון שהצליח להגדיר את הקשר בין המסה של גוף נתוןאייזיק ניוטון

 הנגרמת על ידי הפעלת הכוח השקול וקבע כי התאוצה היא ביחס aותאוצתו , F, המופעל עליו

  : ובאותו כווןישר לכוח השקול

aF ⋅=∑ m  

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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בניסוי זה אנו נבדוק את הקשר בין הכוח השקול פועל על מערכת של שני גופים לבין תאוצת 

  .התאוצה תימדד בעזרת חיישן התנועה הסיבובית). כשמסת המערכת קבועה(המערכת 

  רשימת הציוד
• MultiLogPRO או TriLink  

  כיוון AC/DCת  החשמל באמצעות  ספק המתח  לרשMultiLogPRO  -יש לחבר את ה

  גבוהההתנועה הסיבוביתשצריכת הזרם של חיישן 

  גרם500 -עגלה בעלת מסה של כ •

  מטר1 -מסילה בעלת אורך של כ •

 חיישן תנועה סיבובית •

 )בתחילת הניסוי(  גרם להעמסה על העגלה 20 גרם או 10 משקולות בעלות מסות של 6 - 5  •

 מחזיק משקולות •

 שאינו נמתחחוט  •

 אוחז לחישן התנועה הסיבובית •

  בניית מערכת הניסוי
 . של המחשב ולמקור המתחUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

 .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1חבר את חיישן התנועה הסיבובית לכניסה  .3

 :1הרכב את הציוד כמוראה בתרשים  .4

 .ת חיישן תנועה סיבובי לאחד הקצוות של המסילהחבר א  .א

 .הצב את העגלה בקצה השני של המסילה  .ב

החוט צריך להיות בעל אורך שיאפשר למשקולות התלויות להגיע . חבר את החוט לעגלה  .ג

 .לרצפה כשהעגלה מתקרבת לחיישן התנועה הסיבובית

 .של החוטלקצה השני ) מחזיק המשקולות(  גרם 20או   גרם10חבר משקולת של   .ד

 .העמס על העגלה את כל שאר המשקולות  .ה

 .העבר את החוט מעל לגלגלת הגדולה של חיישן התנועה הסיבובית .5

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 .פלס את המסילה והצב את חיישן התנועה הסיבובית כך שהחוט מקביל למסילה .6

  .MultiLab -הפעל את תוכנת ה .7

לפי הפרוט גדר את מערך המדידה הבסרגל הכלים העליון ו    אשף האתחולפתח את .8

 .הבא

אם רוצים שהמרחק . המרחק מוצג כחיובי או שלילי בהתאם לכיוון הסיבוב של הגלגלת: הערה

  : יוצג כחיובי יש לבדוק לפני תחילת הניסוי כיצד להרכיב את המערכת 

  . MultiLogPRO -מחברים את הגלגלת ל.  1          

  .מבצעים אתחול תוכנה לפי הרשום מטה. 2          

 .מסובבים את גלגלת.  3          

 .בודקים בגרף באיזה מצב סיבוב של הגלגלת המרחק מוצג כחיובי.  4          

  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
  חיישן תנועה סיבובית I/O-1 –כניסה   חיישן

  מרחק  : הגדרות החיישן 

 0.025>רדיום >                                הגדרת תצורה 

  יהי דגימות לשנ50  דידהקצב מ

  ) דגימות200( שניות 4  זמן דגימה

  מהלך הניסוי
  .מדוד במאזניים את מסת העגלה ואת מסות המשקולות .1

 .החזק את העגלה בקצה המסילה .2

 . בסרגל הכלים העליון כדי להתחיל את המדידה התחללחץ על  .3

 .שחרר את העגלה .4

 . מגיעה לרצפה כשהמסה התלויהבסרגל הכלים העליון עצור לחץ על  .5

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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בסרגל הכלים   שמורעל לשמירה לחץ ). 2ראה תרשים (גרף התוצאות יופיע אוטומטית  .6

  .העליון

- בסרגל הכלים העליון ובחר בגרףלחץ על : רשום את המסה של המשקולת בכותרת הגרף .7

 . את מסת המשקולתכותרת הגרףשיח שתיפתח כתוב בשדה -בתיבת הדו. ערוך גרף

 :תוצאות המתקבלות בניסוי זה דוגמא ל2בתרשים  .8

  

  2תרשים 

  גרם מהעגלה למחזיק המשקולות וחזור על 20 גרם או 10 העבר משקולת בעלת מסה של .9

  . כשהפעם תשמור את הגרף בשם אחר7 עד 2סעיפים 

מהעגלה למחזיק ,  כשאתה מעביר כל פעם משקולת אחת7 עד 2חזור על סעיפים  .10

  . בשם אחרהמשקולות ושומר את התוצאות בכל פעם 

  ניתוח תוצאות הניסוי ושאלות
  :החוק השני של ניוטון עבור מערכת זו מבוטא בנוסחה הבאה, כל עוד המסילה אופקית .1

  ( ) ammfgm ⋅+=−⋅ 212)            1(  

 היא תאוצת הנפילה g,   הוא כוח החיכוך הקינטי בין העגלה לבין המסילהf, כאשר

 היא מסת m1 - היא מסת המשקולת התלויה וm2,  היא תאוצת המערכתa, החופשית

  ).כולל המשקולות שעליה(העגלה 

) 1(אזי נוסחה , )כיום יש מערכות דינאמיקה בעלות מקדם חיכוך זניח(אם נתעלם מהחיכוך 

  :הופכת ל

gm
mm

a 2
21

1
⋅

+
=)            2(  

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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וצה כפונקציה של גרף התא, נשארת קבועה, m1 + m2, מכיוון שהמסה הכוללת של המערכת

  :הינו קו ישר ששיפועו, m2g, הכוח המופעל על ידי המשקולת התלויה

  

1 2

1slope
m m

=
+

)           3(      

יש למצוא את תאוצת העגלה בכל  m2gעל מנת לשרטט גרף של תאוצת העגלה כתלות בכוח  .2

 . בזמן היא תאוצת הגוףבתנועה שוות תאוצה שיפוע גרף המהירות כתלות . הרצה של העגלה

 לחץ על נגזרת לכן . כפונקציה של הזמןהעגלה המהירות היא נגזרת של העתק  .3

אם הגרף . שבסרגל הכלים העליון על מנת לקבל גרף של המהירות כפונקציה של הזמן

י לחיצה על "סמן את גרף המהירות ע: החלק אותו בצורה הבאה, שהתקבל אינו מספיק חלק

 שבאותו  יותר החלקה שבסרגל הכלים התחתון ולאחר מכן על  הצג סמן ראשון

 .סרגל 

  . דוגמא לגרף מהירות כתלות בזמן3בתרשים  .4

  

  3תרשים 

על מנת .  קבועהשהיא ושיפוע הקו היא התאוצה המהירות כתלות בזמן הוא קו ישרגרף  .5

 הצגלחשב את התאוצה סמן שתי נקודות מרוחקות בקטע הישר העולה של הגרף בעזרת 

 מכן התאם לקטע הזה לאחר.  שבסרגל הכלים התחתון והצג סמן שני  סמן ראשון

גרף הקירוב .  שבסרגל הכלים העליוןקירוב קו ישר קירוב ליניארי על ידי לחיצה על 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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שיפוע הגרף המופיע . הליניארי יופיע על גרף המהירות והנוסחה שלו בתחתית חלון הגרף

  .במחברתךרשום אותה . בנוסחה היא התאוצה

 :הכן את הטבלה הבאה ורשום בה את הנתונים המתאימים .6

m2 (kg) m2g (N) a (m/s2) 

      

      

      

      

  

  . עבור כל אחד מהקבצים ששמרת5 עד 1חזור על סעיפים  .7

 .ומצא את שיפועו, m2g, כפונקציה של הכוח המופעל, a, סרטט גרף של התאוצה .8

 ).3(וע התיאורטי הנתון בנוסחה השווה את השיפוע שהתקבל מהניסוי עם השיפ .9

 .חשב את השגיאה היחסית במדידת מסת המערכת .10

  הצעות נוספות
ניתן לבדוק גם את הקשר בין תאוצת המערכת לבין מסתה כאשר הכוח השקול הפועל הוא  .1

במקרה זה מרכיבים . הקשר הפעם הוא יחס הפוך בין המסה לתאוצת הגוף. קבוע

הכוח ( גרם 20תולים על החוט משקולת של . עילומאתחלים את מערכת כמו שמתואר ל

בכל מדידה מקטינים את מסת המערכת ).  קבוע לכל אורך הניסוירהמושך את העגלה יישא

 מצא את השגיאה .על ידי הורדת משקולות מן העגלה מבלי שלנות את הכוח המושך אותה

                                            .                             היחסית במדידת הכוח המושך את העגלה

הצב את העגלה הריקה על . ותהסר את מחזיק המשקול, אם יש חיכוך לא זניח במערכת .2

ה מהירות לגעהתחל את המדידה והענק ל. מ מהחיישן" ס50המסלול במרחק של בערך 

  .על ידי דחיפה קלה, התחלתית

 : ידת המהירות ההתחלתית ואת תאוצת העגלהדמ .3

 את קטע הגרף  שבסרגל הכלים התחתון והצג סמן שני  הצג סמן ראשוןסמן בעזרת  .4

  .בה המהירות הולכת וקטנה

  .' שבסרגל הכלים העליון לקטע הגרף שסימנת ב אקירוב קו ישר לחץ על   .א

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  .ה למישורגלהערך את מקדם החיכוך בין הע, וך המדידות שביצעתמת  .ב

 m1+ m2כוח על העגלה אך סכום המסות  מפעיל m2gמדוד את תאוצת העגלה כאשר   .ג

 :ערוך את הטבלה הבאה. לכוח החיכוך תוסף כעת את ההתייחסוה. עובק

              )ג"ק (m1ה סמ

              )ג"ק( m2 מסה

Fμ = μm1g - ח החיכוך וכ

  )ניוטון(

            

F2 = m2g - וח החיצוני כה

  )ניוטון(

            

 F = F2 - Fμוח השקול כה

  )וטוןינ(

            

              )2'ש/'מ (aצה ואת

  

מצא את שיפוע . F כפונקציה של הכוח השקול aרטט גרף של התאוצה שו m2gשנה את   .ד

 ?האם ערכו מתאים לציפיותיך?  מייצגמה הוא. הגרף

 ).3( השווה את השיפוע שהתקבל מהניסוי עם השיפוע התיאורטי הנתון בנוסחה   .ה

  .חשב את השגיאה היחסית במדידת מסת המערכת  .ו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  .זמנית-שני סמנים על גרף בו, לכל היותר, ניתן להציג: הסמן

  .או כדי לבחור גרף מסוים, ניתן להשתמש בסמן הראשון כדי להציג ערכים בודדים שנמדדו

או כדי , תניתן להשתמש בשני סמנים כדי להציג את ההפרש בין שני ערכים של קואורדינאטו

  .לבחור טווח מסוים של מדידות

 לחץ פעמיים על ערך מסוים בגרף או לחץ על הצג סמן ראשון : ן הראשוןהצגת הסמ

. לערך אחר בגרף או לגרף אחר, בעזרת העכבר, ניתן לגרור את הסמן. שבסרגל הכלים התחתון

ערכי . אשר במקלדת) ימינה ושמאלה(לגרירה עדינה יותר ניתן להשתמש במקשי החיצים 

  .עו בתחתית חלון הגרףהקואורדינאטות של הנקודה הנבחרת יופי

 לחץ פעמיים במקום כלשהו באזור הגרף או לחץ על הצג סמן שני : הצגת הסמן השני

  .המידע שיופיע יהיה ההפרש שבין שני ערכי קואורדינאטות. שבסרגל הכלים התחתון

 או לחץ על הצג סמן ראשון , לחץ פעמיים במקום כלשהו באזור הגרף: הסרת הסמנים

  .תחתון פעם שנייהשבסרגל הכלים ה

    . שבסרגל הכלים התחתון פעם שנייהלחץ על הצג סמן שני : הסרת הסמן השני

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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גלגלת והחוק השני של ניוטון בעזרת שער אור 
  חכמה

  
בעזרת . את הניסוי  החוק השני של ניוטון ניתן לבצע גם בעזרת שער אור עם גלגלת חכמה

 ניתן למדוד את מיקומה של העגלה בכל רגע הגלגלת החכמה שמסתובבת בין זרועות שער האור

  . ומכאן גם את מהירותה בכל רגע ואת תאוצתה

  : מזהה חיישנים בשני אופניםMultiLogPRO -ה

 Auto ID modeזיהוי אוטומטי של החיישן  .1

  Inputs mode 8זיהוי ידני של חיישנים  .2

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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לכן יש , חכמהאינו מזהה באופן אוטומטי את שער האור עם הגלגלת ה MultiLogPRO -ה

  . ממצב של זיהוי אוטומטי למצב של זיהוי ידני  MultiLogPRO -להעביר את ה

  : למצב של זיהוי ידניMultiLogPRO -כדי להעביר את ה

 המסך שיפתח  System Configuration ,MultiLogPRO - במסך הראשי של הבחר .1

  :הוא

→ Input Mode:  Auto ID 
 Clear memory ( > ) 
 DO2 calibration ( > ) 
 Contrast ( < )  ( > ) 
 Comm  ( PC ) 

 על מנת ( לשנות את הזיהוי האוטומטי לזיהוי ידני של חיישניםכדי  -השתמש ב .2

 .ולסיום לחץ על )  לחץ על יש לחזור למצב של  זיהוי אוטומטי 

 את החיישן 1בסרגל הכלים העליון ובחר בכניסה    אשף האתחולבתוכנה פתח את  .3

Smart Pulley ) גדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבאהו )חכמהגלגלת. 

  AC/DC לרשת  החשמל באמצעות  ספק המתח MultiLogPRO  -יש לחבר את ה: שים לב 

  . גבוההשער האור עם הגלגלת שצריכת הזרם של  כיוון 

 I/O-1 Smart Pulley –כניסה   חיישן

  מרחק : הגדרות החיישן 

  יהית לשנ דגימו50  קצב מדידה

  ) דגימות250( שניות 5  זמן דגימה

   

החוק השני של ניוטון בעזרת חיישן , המשך ביצוע וניתוח הניסוי הוא כפי שמופיע בניסוי הקודם

.סיבוביתתנועה 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  מתקף ותנע

  

  1תרשים 

  מבוא
שהוא השטח , מתקףלשינוי התנע שווה . התנע שלו משתנה, עילים מתקף על גוף כלשהוכשמפ

  :ף הכוח כתלות בזמןמתחת לגר

∫ ⋅=Δ dtFp  

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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∫ ⋅=⋅−⋅ dtmm 12 Fvv  

 הן v1 ,v2 -ו,  היא מסת הגוףm,  הוא השינוי בתנעp∆,  הוא הכוח המופעל על הגוףFכאשר 

  .המהירויות של הגוף לפני ואחרי הפעלת המתקף

י בתנע ואת המתקף מודדים באופן בלתי תלוי את השינו. עגלה מתנגשת בחיישן כוח, בניסוי זה

את המתקף נמצא על ידי חישוב השטח שמתחת לגרף . המופעל על העגלה ומשווים ביניהם

הכוח כתלות בזמן ואת השינוי בתנע על ידי מדידת המהירויות של הגוף לפני ואחרי ההתנגשות 

מקור .הנמצא באחת מהזרועות השער, אדום-שער אור בנוי ממקור אור אינפרה. בעזרת שער אור

שער האור מצויד .  שולח קרן אור צרה מאד לחיישן אור הנמצא בזרוע השנייה של שער האורזה 

 משתמש בשעון האלקטרוני שלו MultiLogPRO  -ה.  בנורית שנדלקת בעת חסימת קרן האור

 .כדי לקבוע את זמן חסימת קרן האור

 את ניתן לחשבר  אם יודעים את אורך הדגל שחוסם את שער האור ואת זמן חסימת שער האו

  ).בהנחה שבעת המעבר מהירות העגלה קבועה( דרך שער האור ת העוברהעגלהמהירות 

  רשימת הציוד
• MultiLogPRO או TriLink  

  כיוון AC/DC לרשת  החשמל באמצעות  ספק המתח MultiLogPRO  -יש לחבר את ה

   גבוההשער האורשצריכת הזרם של 

  גרם1500 -עגלה בעלת מסה של כ •

 לה בעלת חיכוך זניח מסי •

 מ" ס10 -קרטון מרובע שאורכו כ ": דגל" •

 מאזניים למדידת מסה •

 שער אור •

 חיישן כוח •

  כנים2 •

 אוחז •

 כליבה •

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  בניית מערכת הניסוי
 . של המחשב ולמקור המתחUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

 .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1חבר את חיישן הכוח לכניסה  .3

 MultiLogPRO. - של ה(I/O-2) 2חבר את שער האור לכניסה  .4

 :1הרכב את הציוד כמוראה בתרשים  .5

אמור לחסום את קרן האור כשהעגלה עוברת דרך " דגל"ה .על העגלה" דגל"הצב את ה  .א

 .שער האור

ילה ובגובה מקם אותו בקצה המס, הצב את חיישן הכוח על כן המחובר עם כליבה לשולחן  .ב

 .כזה שהעגלה תוכל להתנגש בו

שער , העגלה מתנגשת בחיישן הכוחש שבעתהצב את שער האור על כן ומקם אותו כך   .ג

מרחק העגלה מחיישן הכוח לאחר ). הנורית על שער האור אינה דולקת(האור אינו חסום 

ירות חייב להיות קטן על מנת להקטין את השפעת החיכוך  על מה, המעבר דרך שער האור

 .העגלה ככל הניתן

  .MultiLab -הפעל את תוכנת ה .6

גדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבסרגל הכלים העליון ו  אשף האתחול פתח את  .7

 :הבא

  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
  V 5 – 0מתח  I/O-1 –כניסה 

   

  חיישן

  N 50 ±כוח  I/O-2 –כניסה 

   חיובי-דחיפה , כוח )N : (הגדרות החיישן 

  הי דגימות לשני3701  קצב מדידה

  ) דגימות10,000 ( שניות2.7  זמן דגימה

תום ב. הגרף אינו מופיע תוך כדי הדגימה, ה דגימות לשניי100בקצבי דגימה שמעל : הערה

  . באופן אוטומטי למחשב והגרף יופיע יםמדידה הנתונים יורד

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  מהלך הניסוי
הנורית ( חוסמת את שער האור וודא שהעגלה לא. הצב את העגלה מעבר לשער האור .1

  ).האדומה לא דולקת

 . בסרגל הכלים העליון כדי להתחיל את המדידה התחללחץ על  .2

אך לא חזקה (וודא שהדחיפה ההתחלתית מספיק חזקה . דחוף את העגלה לכוון חיישן הכוח .3

כך שלאחר ,)N 50 המופעל על חיישן הכוח יהיה פחות מ ימדי על מנת שהכוח המקסימאל

כדי לאפשר מדידת מהירותה , גשות העגלה תעבור בדרכה חזרה דרך שער האורההתנ

הנתונים יורדו אוטומטית למחשב ויוצגו . חכה עד שהמדידה מסתיימת. לאחר ההתנגשות

 שבסרגל הורד נתונים  לחץ על MultiLog v.6אם ברשותך : הערה. (בחלון הגרף

 ).הכלים העליון כדי שהנתונים יופיעו בגרף

 . בסרגל הכלים העליוןאת התוצאה בלחיצה על שמור שמור  .4

 . במחברתך את מסתהמדוד את מסת העגלה ורשום .5

  ניתוח תוצאות הניסוי ושאלות
לפני (שני המלבנים מייצגים את חסימת שער האור .  דוגמה לתוצאות ניסוי2ראה בתרשים 

 ערכי הכוח כפי באמצע מייצג אתשבין המלבנים הצר והגרף , )ההתנגשות ואחרי ההתנגשות

  .שנמדדו על יד חיישן הכוח

  

  2תרשים 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  :חישוב  השינוי בתנע .1

סמן את נקודת ההתחלה והסוף של , לפני ההתנגשות, על מנת לחשב את המהירות  .א

 שבסרגל הצג סמן שני  ו הצג סמן ראשוןחסימת קרן האור הראשונה בעזרת 

 בסרגל הכלים התחתון התקרב לאזור נבחר לחץ על ). רוחב המלבן(הכלים התחתון 

אם יש צורך שנה את מיקומי הסמנים על  .על מנת להתמקד בחלק הגרף שבין הסמנים

הפרש ( בחלק התחתון של הגרף יופיע זמן חסימת השער . מנת לדייק בקריאת הנתונים

 .רשום זמן זה במחברתך). הזמנים בין שני הסמנים

  .מן במחברתךרשום את הז. עבור חסימה השנייה' חזור על שלב א  .ב

זו מהירות העגלה לפני . בזמן הנמדד בחסימה הראשונה " דגל"חלק את אורך ה  .ג

בזמן הנמדד בחסימה השנייה " דגל"חלק את אורך ה. רשום אותה במחברתך; ההתנגשות

אל תשכח להוסיף סימן (רשום אותה במחברתך ; זו מהירות העגלה אחרי ההתנגשות

שים לב ). וון שהעגלה נעה בניגוד לכוון המקורימכי, מינוס למהירות שלאחר ההתנגשות

 .ליחידות

בכל אחת מהמהירויות כדי לקבל את התנע לפני הפעלת , m, הכפל את המסה של העגלה  .ד

  .שים לב ליחידות. המתקף ולאחריו

2211 ; vmpvmp ⋅=⋅=  

  :חשב את השינוי בתנע  .ה

2 1p p pΔ = −  

  .) לב ליחידותשים ( התוצאה במחברתךרשום את  .ו

 :חשב את המתקף .2

 ואת הנקודה בה הכוח הפסיק  הצג סמן ראשוןאת הנקודה בה הכוח התחיל לפעול בעזרת 

  . שבסרגל הכלים התחתוןהצג סמן שני לפעול בעזרת 

 בסרגל הכלים התחתון על מנת להתמקד בחלק הגרף שבין התקרב לאזור נבחר לחץ על 

שנה את מיקום הסמנים על מנת לדייק בקריאת , רךאם יש צו). 3ראה תרשים (הסמנים 

 .הנתונים

התפריט הנפתח לחץ על -ובתת,  בסרגל התפריטים העליוןעיבוד נתוניםלחץ על התפריט 

 .סטטיסטיקה

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 ?מהן יחידותיו. זהו המתקף, )האינטגרל(רשום את השטח שמתחת לחלק הגרף הנבחר 

  

  3תרשים 

 ?מהי מסקנתך. העגלההשווה את גודל המתקף לשינוי בתנע של  .3

 .חשב את ההפרש באחוזים בין השינוי בתנע לבין המתקף .4

  .זמנית-שני סמנים על הגרף בו, לכל היותר, ניתן להציג: הסמן 

  .או כדי לבחור גרף מסוים, ניתן להשתמש בסמן הראשון כדי להציג ערכים בודדים שנמדדו

או כדי , תרכים של קואורדינאטוניתן להשתמש בשני סמנים כדי להציג את ההפרש בין שני ע

  .לבחור טווח מסוים של מדידות

 שבסרגל לחץ פעמיים על ערך מסוים בגרף או לחץ על הצג סמן ראשון : הצגת הסמן הראשון

לגרירה . לערך אחר בגרף או לגרף אחר, בעזרת העכבר, ניתן לגרור את הסמן. הכלים התחתון

ערכי . אשר במקלדת) מינה ושמאלהי(עדינה יותר ניתן להשתמש במקשי החיצים 

  .הקואורדינאטות של הנקודה הנבחרת יופיעו בתחתית חלון הגרף

 לחץ פעמיים במקום כלשהו באזור הגרף או לחץ על הצג סמן שני : הצגת הסמן השני

  .המידע שיופיע יהיה ההפרש שבין שני ערכי קואורדינאטות. שבסרגל הכלים התחתון

 או לחץ על הצג סמן ראשון ,  במקום כלשהו באזור הגרףלחץ פעמיים: הסרת הסמנים

  .שבסרגל הכלים התחתון פעם שנייה

  . שבסרגל הכלים התחתון פעם שנייהלחץ על הצג סמן שני : הסרת הסמן השני

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  הצעות נוספות
, גומי, קרטון( המתנגשת עם חיישן הכוח בחומרים שונים , העגלהמשטחניתן לכסות את  .1

בצורת הגרף של הכוח כפונקציה של : זה יגרום לשינויים). טחי פלסטיקמתכות שונות או מש

. במשך ההתנגשות וגם בגודל המרבי של הכוח המופעל, ממנו ניתן לחשב את המתקף, הזמן

  .בדוק האם השינוי בתנע עדיין שווה למתקף

בדוק האם השינוי בתנע שווה גם . מצמידים קפיץ למשטח העגלה המתנגש עם חיישן הכוח .2

 .מקרה זה למתקףב

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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שימור תנע ואנרגיה קינטית בהתנגשות חד 
  ממדית

  
  1תרשים 

  מבוא
התנע הכולל של המערכת נשמר כל עוד לא פועלים עליה כוחות , בהתנגשויות בין שתי עגלות

התנגשויות אלסטיות בהן האנרגיה הקינטית של : ניתן להגדיר שני סוגם של התנגשויות. חיצוניים

בהן לאחר ההתנגשות שני הגופים ) לא אלסטיות(התנגשויות פלסטיות ו, המערכת נשמרת

  .נצמדים זה לזה והאנרגיה הקינטית של המערכת אינה נשמרת

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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בניסוי זה נשתמש בשני שערי אור כדי למדוד את מהירויות העגלות על מנת לבחון את שימור 

שער אור בנוי . שויותהאנרגיה הקינטית בסוגים שונים של התנג) שימור-או אי(התנע ושימור 

ששולח קרן אור צרה מאד לחיישן , הנמצא באחת מהזרועות השער, אדום-ממקור אור אינפרה

שער האור מצויד בנורית שנדלקת בעת חסימת קרן . אור הנמצא בזרוע השנייה של שער האור

 משתמש בשעון האלקטרוני שלו כדי לקבוע את זמן חסימת קרן MultiLogPRO  -ה.  האור

 למדוד ניתן אם יודעים את אורך הדגל שחוסם את שער האור ואת זמן חסימת שער האור .רהאו

  .לפני ואחרי ההתנגשות, גוף העובר דרך שער האורהאת המהירות 

  רשימת הציוד
• MultiLogPRO או TriLink  

  כיוון AC/DC לרשת  החשמל באמצעות  ספק המתח MultiLogPRO  -יש לחבר את ה

   גבוההשער האורשצריכת הזרם של 

בחזית " סקוטש נצמד"ועם זוג ,  עם זוג מגנטים באחת החזיתות שלהה עגלות דינאמיק2 •

 השנייה

 kg0.5 משקולות של 2 •

 מ" ס3 -קרטון או פלסטיק מרובע שאורכו כ": דגלים "2 •

  שערי אור2 •

  אוחזים2 •

  כנים2 •

 מאזניים •

 פלס  •

  בניית מערכת הניסוי
 . של המחשב ולמקור המתחUSBטורית או לכניסת  ליציאה הMultiLogPRO  -חבר את ה .1

 .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

 MultiLogPRO. - של ה(I/O-1) 1חבר שער האור לכניסה  .3

  .MultiLogPRO - של ה(I/O-2) 2חבר את שער האור השני לכניסה  .4

 :1הרכב את הציוד כמוראה בתרשים  .5

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 .)1ראה תרשים ( על כל אחת מהעגלות " דגל"הצב   .א

מ אחד " ס20-25 -הצב אותם במרחק של כ. שערי האור לכנים בעזרת האוחזהצמד את   .ב

 . האור בעוברם דרך שערי האורןכך שהדגלים יחסמו את קר, מהשני

במידה ואין לך פלס ניתן להניח את . השתמש בפלס על מנת לוודא שהמסילה אופקית  .ג

 .זההעגלה במקומות שונים לאורך המסילה במנוחה ולבדוק שהיא אכן אינה ז

  .MultiLab -הפעל את תוכנת ה .6

גדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבסרגל הכלים העליון ו   אשף האתחולפתח את  .7

 :הבא

  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
  V 5 – 0מתח  I/O-1 –כניסה 

   

  חיישן

  V 5 – 0מתח  I/O-2 –כניסה 

  יהי דגימות לשנ100  קצב מדידה

  )ות דגימ1000( שניות 10  זמן דגימה

  מהלך הניסוי
 התנגשויות אלסטיות

 1עגלה , סמן את העגלות . מדוד את מסות העגלות בעזרת מאזניים ורשום אותן במחברתך .1

  .2ועגלה 

על המסילה כך שבעת ההתנגשות העגלות ידחו מבלי  )ללא משקולות(הצב את שתי העגלות  .2

ב את אחת העגלות בין הצ".  עדינות"התאמן על מנת ליצור התנגשויות . לגעת אחת בשנייה

דחוף את העגלה שמחוץ לאזור שערי האור . שני שערי האור ואת השנייה מחוץ לשערי האור

 . כך שהיא תנוע לקראת העגלה שבמנוחה

 . בסרגל הכלים העליון כדי להתחיל את המדידה התחללחץ על  .3

 .2בצע התנגשות כמו זו המתוארת בסעיף  .4

 .בסרגל הכלים העליון עצור לחץ על , רי האורלאחר ששתי העגלות עזבו את אזור שע .5

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 .בסרגל הכלים העליון שמור שמור את התוצאה בלחיצה על  .6

אשף ובתת התפריט הנפתח לחץ על ,  בסרגל התפריטים העליוןעיבוד נתוניםלחץ על  .7
 .מדידות הזמן

  

 .מהירות ולאחר מכן לחץ על הבאבחר  .8

 

כתוב את רוחב הדגל בחלון , cm 3גל אינו במידה ורוחב הד). שני שערים(התנגשות בחר  .9

 .סיים ולאחר מכן לחץ על רוחב

רשום את תוצאות בטבלאות המופיעות .  של שתי העגלותןמיהירויותיהעל המסך יופיעו       .10

 .בהמשך

 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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אך עם מהירויות התחלתיות ,  עבור התנגשויות שונות מאותו סוג10 עד 1חזור על השלבים  .11

  . העגלותשונות או מסות שונות של

  )לא אלסטיות(התנגשויות פלסטיות 
  .ניצבות אחת מול השנייה"  סקוטש נצמד"הצב את העגלות כך שחזיתות עם זוג ה .1

הצב את אחת . והצב את שתי העגלות על המסילה כך שבתום ההתנגשות העגלות ייצמד .2

שחרר . מחוץ לשערי האור, עם דגל, בין שני שערי האור  ואת השנייה,  )ללא דגל(, העגלות

את העגלה השנייה מחוץ לאזור שערי האור כך שהיא תנוע לקראת העגלה שבמנוחה 

 . ותתנגש בה התנגשות פלסטית

 . בסרגל הכלים העליון כדי להתחיל את המדידהלחץ על התחל  .3

 .2בצע את ההתנגשות כפי שמתואר בסעיף  .4

 בסרגל ר לחץ על עצו, עזבו את אזור שערי האור" הצמודות"לאחר ששתי העגלות  .5

 .הכלים העליון

 . בסרגל הכלים העליוןשמור את התוצאה בלחיצה על שמור  .6

ובתת התפריט הנפתח לחץ על אשף , לחץ על עיבוד נתונים בסרגל התפריטים העליון .7

 .מדידות הזמן

  

 .הבאבחר מהירות ולאחר מכן לחץ על  .8

רוחב הדגל בחלון כתוב את , cm 3 במידה ורוחב הדגל אינו )שני שערים(התנגשות בחר  .9

 .רוחב ולאחר מכן לחץ על סיים

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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בטבלאות המופיעות  תוצאותהרשום את .  של שתי העגלותןעל המסך יופיעו מיהירויותיה      

 .בהמשך

 

אך עם מהירויות התחלתיות שונות ,  עבור התנגשויות פלסטיות9 עד 1חזור על השלבים  .10

 .ומסות שונות של העגלות

  נתונים וטבלאות
  ג"ק _____________ 1של עגלה המסה 

  ג"ק _____________ 2המסה של עגלה 

  התנגשויות אלסטיות
  

  המהירויות אחרי ההתנגשות  המהירויות לפני ההתנגשות  

  )ש/מ (2עגלה   )ש/מ (1עגלה   )ש/מ (2עגלה   )ש/מ (1עגלה   מספר ניסוי

1          

2          

3          

  

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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ההתנגשות אחריהתנע  המנה של התנע   התנע לפני ההתנגשות 

הכולל 

)לפני/אחרי(  
כ "סה

)ש/מ*ג"ק(

 2עגלה 

)ש/מ*ג"ק(  

 1עגלה 

)ש/מ*ג"ק(

כ "סה

)ש/מ*ג"ק(

 2עגלה 

)ש/מ*ג"ק(

 1עגלה 

)ש/מ*ג"ק(  

 מספר ניסוי

       1  

       2  

         3  

  

ההתנגשותאחרי  אנרגיה הקינטית ה המנה של    לפני ההתנגשותהקינטיתאנרגיה ה 

האנרגיה הקינטית 

הכוללת 

י)לפנ/אחרי(  

כ "סה

)אול'ג(  

 2עגלה 

)אול'ג(  

 1עגלה 

)אול'ג(  

כ "סה

)אול'ג(  

 2עגלה 

)אול'ג(  

 1עגלה 

)אול'ג(  

 מספר ניסוי

       1  

       2  

       3  

  

  התנגשויות פלסטיות
  המהירויות לפני ההתנגשות  

  )ש/מ (2עגלה   )ש/מ (1 עגלה  מספר ניסוי

  המהירות אחרי ההתנגשות

  )ש/מ(העגלות הצמודות 

1        

2        

3        

  

המנה של התנע   התנע לפני ההתנגשות

הכולל 

)לפני/אחרי(  

ההתנגשותאחרי התנע   

)ש/מ*ג"ק(העגלות הצמודות  כ "סה 

)ש/מ*ג"ק(

 2עגלה 

)ש/מ*ג"ק(

 1עגלה 

)ש/מ*ג"ק(  

  מספר ניסוי

     1  

     2  

     3  

  

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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המנה של    לפני ההתנגשותאנרגיה הקינטיתה

האנרגיה 

לת הקינטית הכול

)לפני/אחרי ) 

ההתנגשותאחרי  אנרגיה הקינטיתה  

)אול'ג(העגלות הצמודות  כ "סה 

)אול'ג(  

 2עגלה 

)אול'ג(  

 1עגלה 

)אול'ג(  

  מספר ניסוי

     1  

     2  

     3  

  ניתוח תוצאות הניסוי ושאלות
 היחס ביןחשב את .  ההתנגשותלפני ואחרי,  עבור כל אחת מהעגלות(mv)חשב את התנע  .1

הכנס את תוצאותיך לטבלאות . ולל לפני ההתנגשותכתנע ה להתנע הכולל אחרי ההתנגשות

 .המתאימות

 ?התנע הכולל של המערכת נשמר, האם בכל הניסויים שביצעת .2

חשב . לפני ואחרי ההתנגשות,  עבור כל אחת מהעגלות(mv2½) אנרגיה הקינטיתחשב את ה .3

 תוללכ הלבין האנרגיה הקינטית אחרי ההתנגשות ת הכוללרגיה הקינטיתהאנ היחס ביןאת 

 .הכנס את תוצאותיך לטבלאות המתאימות. לפני ההתנגשות

  .האנרגיה הקינטית נשמרת, אם בכלל, קבע באילו מקרים .4

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  תנועה הרמונית פשוטה

  

  1תרשים 

  מבוא
  :גוף נע בתנועה הרמונית פשוטה כאשר הוא מקיים את התנאים הבאים

  תנועת הגוף היא  מחזורית בין שני קצוות  •

מרכז ( הגוף מנקודה מרכזית נתונה להעתקהשקול הפועל על הגוף נמצא ביחס  ישר הכוח  •

  )התנודה או נקודת שווי המשקל של הגוף

  כוח זה מכוון תמיד אל אותה נקודה מרכזית  •

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  : מנקודת שיווי המשקל הואx לבין המרחק Fהקשר בין הכוח השקול 

∑ ⋅−= xF c  

  .  הוא העתק הגוף מנקודת שיווי המשקל-x הוא קבוע חיובי כלשהו וcכאשר 

 היא תנועה הרמונית פשוטה ובמקרה זה קבוע ,ומתנדנדאנכי תנועתו של גוף התלוי על קפיץ 

  :קבוע הקפיץ, k במשוות הכוח השקול הוא cהפרופורציה 

∑ ⋅−= xF k  

  :משוואת התנועה של הגוף היא,   פשוטהבתנועה הרמונית

)2cos()( ϕπ +⋅= ftAtx  

,  של הגוף מנקודת שיווי המשקליהעתק המקסימאל ( היא משרעת התנודהAכאשר 

  .המופעזווית  ϕ - היא תדירות התנודה וf, )אמפליטודה

  :זמן המחזור של התנודה נתון על ידי

k
mT ⋅= π2  

1f                   : ותדירותה T=  

הכוח המופעל .  אנכיתתדמתנדנובניסוי זה נחקור את תנועתה של מסה התלויה בקצהו של קפיץ 

  .זמנית-על ידי הקפיץ ומיקום המסה נמדדים בו

  רשימת הציוד
• MultiLogPRO או TriLink   

  כיוון AC/DC לרשת  החשמל באמצעות  ספק המתח MultiLogPRO  -יש לחבר את ה( •

 )שצריכת הזרם של חיישן המרחק גבוהה

מומלץ להשתמש ( הרץ 2 - ל0.5מסה התלויה על קפיץ כך שתדירות התנודה תהיה בין  •

ומשרעת , )מטר/ ניוטון30 - גרם וקפיץ שקבוע הכוח שלו הוא כ800 - ל300במסות שבין 

 .מ" ס20 - ל5התנודה תהיה בין 

 מאזניים למדידת המסה •

 חיישן כוח •

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 ן מרחקחייש •

  כנים 2 •

 כליבה •

 אוחז לאחזקת חיישן הכוח  •

 אוחז לאחזקת חיישן המרחק •

  בניית מערכת הניסוי
 . של המחשב ולמקור המתחUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

  .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1חבר את חיישן המרחק לכניסה  .3

  .MultiLogPRO - של ה(I/O-2) 2וח לכניסה חבר את חיישן הכ .4

 :1סדר את הציוד כמוראה בתרשים  .5

 .תלה את הקפיץ על חיישן הכוח  .א

 .תלה את המסה לקצה השני של הקפיץ ודאג שתישאר במנוחה  .ב

כך שבמשך כל מהלך התנודה המרחק , הצב את חיישן המרחק מתחת למסה התלויה  .ג

 .מ" ס50 ביניהם יהיה יהמינימאל

  .MultiLab -נת ההפעל את תוכ .6

גדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבסרגל הכלים העליון ו   אשף האתחולפתח את  .7

 .הבא

  

  

  

  

 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
  מרחק I/O-1 –כניסה 

  )מתרחק(מרחק  : הגדרות החיישן 

  סמן אפס קריאה נוכחית >  אפס'                                קבע נק

  חיישן

  N 10 ±כוח  I/O-2 –כניסה 

  חיובי–דחיפה  : הגדרות החיישן 

  סמן אפס קריאה נוכחית> אפס '                                קבע נק

  הי דגימות לשני50  קצב מדידה

  ) דגימות2000( שניות 40  זמן דגימה

  ההתנודהוא בנקודת שיווי המשקל של הקפיץ לפני תחילת במצב הזה הראשית הצירים : הערה

   .והכיוון מעלה הוא חיובי

  מהלך הניסוי
  .מדוד את המסה התלויה בקצה הקפיץ .1

 בסרגל  התחללחץ על , )בנקודת שווי המשקל שלה ( של המסה התלויהבמצב מנוחה .2

 .הכלים העליון כדי להתחיל את המדידה וחכה מספר שניות

כה עד לסוף משוך את המסה כלפי מטה ועזוב אותה כך שהיא תתנודד בצורה אנכית וח .3

 .המדידה

 .בסרגל הכלים העליון שמור שמור את התוצאה בלחיצה על  .4

  ניתוח תוצאות הניסוי ושאלות
 מדידת זמן המחזור של התנועה וקבוע הקפיץ .1

 שבסרגל הכלים התחתון על מנת להתמקד בארבעת או התקרב לאזור נבחר לחץ על 

  ).2ראה תרשים (חמשת המחזורים האחרונים 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  2תרשים 

 5מדוד את הזמן של ,  שבסרגל הכלים התחתוןהצג סמן שני  ו הצג סמן ראשוןבעזרת 

  . של תנודה אחתTתנודות וחשב את זמן המחזור 

העזר בנוסחה
k
mT ⋅= π2 , בזמן המחזור שמדדת ובמסת הגוף וחשב את קבוע הקפיץ . 

  לבין ההעתק שלהבדוק את הקשר שבין הכוח השקול הפועל על המסה התלויה  .5

לכן חיישן המרחק . איפסת את קריאת חיישן המרחק וחיישן הכוח בנקודת שיווי המשקל: שים לב

  הגוף התלוי מנקודת שיווי המשקל  כאשר כיוון התנועה החיובי הוא העתקמודד את 

  .מעלה וחיישן הכוח מודד את הכוח השקול הפועל על הגוף המתנדנד

 שבסרגל הכלים התחתון על מנת להתמקד בארבעת או לחץ על התקרב לאזור נבחר   .א

  ).2ראה תרשים (חמשת המחזורים האחרונים 

 : הצג את גרף הכוח השקול כפונקציה של ההעתק  .ב

I.     שבסרגל הכלים התחתון עריכת גרף לחץ על. 

II. כתוב כותרת לגרף. 

III. ציר   -בX –מתרחק (מרחק : # ניסוי- ב  בחר( I/O-1 

IV. ציר  -בY – דחיפה חיובי (כוח : #ניסוי בחר( I/O-2. 

V.  3ראה תרשים (שים לב שהגרף עובר דרך הראשית . אישורלחץ על.( 

 כוח העתק

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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התאם לגרף הזה .  את הגרף של הכוח השקול כתלות במרחק סמן בעזרת הסמן   .ג

גרף הקירוב .  שבסרגל הכלים העליוןקירוב קו ישר קירוב ליניארי על ידי לחיצה על 

. פונקציה של ההעתק והנוסחה שלו בתחתית חלון הגרףהליניארי יופיע על גרף הכוח כ

  ?מה משמעות שיפוע הגרף . רשום את הנוסחה במחברתך

 לבין קבוע הקפיץ 1השווה את ערך הקבוע שקיבלת לערך קבוע הקפיץ שקיבלת בסעיף   .ד

 .המתקבל מגרף הכוח השקול כתלות בהעתק הגוף  מנקודת שיווי המשקל

  .ות בהעתק המתקבל בניסוי דוגמא לגרף הכוח כתל3בתרשים 

  

  3תרשים 

  הצעות נוספות
  :ו של גוף המתנדנד בתנועה הרמונית פשוטהחקירת הקשר שבין ההעתק לבין מהירות

 . הכוח כתלות בהעתק כדי להסתיר את גרףמפת הנתוניםלחץ פעמיים על נתוני הכוח ב .1

. אקראיים" רקערעשי "הגרף שהתקבל עלול לכלול . הצג את גרף ההעתק כתלות בזמן בלבד .2

י "סמן את הגרף ע: את הנתונים הגולמיים" להחליק"מומלץ , כדי להקטין את רעשי הרקע

 יותר החלקה  שבסרגל הכלים התחתון ולאחר מכן על  הצג סמן ראשוןלחיצה על 
  .שבאותו סרגל

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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על מנת לקבל גרף של המהירות . המהירות היא הנגזרת של ההעתק כפונקציה של הזמן .3

אם הגרף שהתקבל אינו .  שבסרגל הכלים העליון נגזרת לחץ על  של הזמןכפונקציה

 .החלק אותו כמתואר בסעיף הקודם, מספיק חלק

האם . מדוד את הפרש המופע בין גרף ההעתק כתלות בזמן לגרף המהירות כתלות בזמן .4

 . הפרש זה תואם את הידוע לך על תנועה הרמונית פשוטה

גרף ההעתק כתלות בזמן לבין ערך המשרעת   כפי  שנמדדת בAהשווה בין המשרעת  .5

העזר בנוסחה למהירות המרבית של  .שניתנת לחישוב בעזרת גרף המהירות כתלות בזמן

max :התנודה
2 Av T
π=  

 על מנת להציג גרף של המהירות שבסרגל הכלים התחתון עריכת גרף השתמש ב .6

  )?למה, הינך אמור לראות אליפסה(הגוף המתנדנד כפונקציה של ההעתק שלו 

 כדי להגדיר פונקציות כגון בסרגל הכלים העליון ש אשף עיבוד נתונים ניתן להשתמש ב .7

  .ולחקור את הקשרים ביניהן, אנרכיה פוטנציאלית אלסטית ואנרגיה כוללת, אנרגיה קינטית

  .זמנית-שני סמנים על הגרף בו, לכל היותר, ניתן להציג: הסמן 

  .או כדי לבחור גרף מסוים, ש בסמן הראשון כדי להציג ערכים בודדים שנמדדוניתן להשתמ

או כדי , תניתן להשתמש בשני סמנים כדי להציג את ההפרש בין שני ערכים של קואורדינאטו

  .לבחור טווח מסוים של מדידות

  שבסרגללחץ פעמיים על ערך מסוים בגרף או לחץ על הצג סמן ראשון : הצגת הסמן הראשון

לגרירה . לערך אחר בגרף או לגרף אחר, בעזרת העכבר, ניתן לגרור את הסמן. הכלים התחתון

ערכי . אשר במקלדת) ימינה ושמאלה(עדינה יותר ניתן להשתמש במקשי החיצים 

  .הקואורדינאטות של הנקודה הנבחרת יופיעו בתחתית חלון הגרף

 או לחץ על הצג סמן שני לחץ פעמיים במקום כלשהו באזור הגרף : הצגת הסמן השני

  .המידע שיופיע יהיה ההפרש שבין שני ערכי קואורדינאטות. שבסרגל הכלים התחתון

 או לחץ על הצג סמן ראשון , לחץ פעמיים במקום כלשהו באזור הגרף: הסרת הסמנים

  .שבסרגל הכלים התחתון פעם שנייה

  ון פעם שנייה שבסרגל הכלים התחתלחץ על הצג סמן שני : הסרת הסמן השני

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  מטוטלת מתמטית

  

  1תרשים 

  מבוא
  : המחזור של מטוטלת מתמטית נתון על ידי הנוסחהזמן

2 lT
g

π=)         1(  

  . תאוצת הנפילה החופשית במקום הניסויg -ו,  הוא אורך המטוטלתlכאשר 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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זמן  תלחקור את הנוסחד את זמן המחזור של המטוטלת ולמדובניסוי זה נשתמש בשער אור כדי 

 מקור האור. הנמצא באחת מהזרועות השער, אדום-שער אור בנוי ממקור אור אינפרה. המחזור

שער האור מצויד . שולח קרן אור צרה מאד לחיישן אור הנמצא בזרוע השנייה של שער האור

משתמש בשעון האלקטרוני שלו כדי  MultiLogPRO -ה .בנורית שנדלקת בעת חסימת קרן האור

   .לקבוע את זמן חסימת קרן האור

   רשימת הציוד
• MultiLogPRO או  TriLink   

  כיוון AC/DC לרשת  החשמל באמצעות  ספק המתח MultiLogPRO  -יש לחבר את ה •

   גבוההשער האורהזרם של  שצריכת 

 שער אור •

 ) גרם200 -כשל מסה בעל (גוף  •

 שאינו נמתחחוט  •

 ם כני2 •

  אוחזים2 •

 סרגל •

  מוט להחזקת המטוטלת •

 בניית מערכת הניסוי
 . של המחשב ולמקור המתחUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

  .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1חבר את שער האור לכניסה  .3

 :1סדר את הציוד כמוראה בתרשים  .4

החוטים צריכים להתחבר . לות את המטוטלת בשני חוטיםהשתמש בכן ובמוט כדי לת  .א

סידור זה יאפשר . מ" ס10 -בשתי נקודות המרוחקות כ, כשהוא במצב אופקי, למוט

אורך המטוטלת הוא . למטוטלת להתנודד במישור קבוע וימנע ממנה לפגוע בשער האור

מרכזה של לבין , המרחק בין נקודת האמצע שבין שתי נקודות החיבור של החוט למוט

 . מטר1אורך המטוטלת אמור להיות לפחות . המסה התלויה

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הנורית (חבר את שער האור למוט השני ומקם אותו כך שהמסה חוסמת את קרן האור   .ב

 .כשהמטוטלת נמצאת במצב של שווי משקל) האדומה דולקת

  .MultiLab -הפעל את תוכנת ה .5

מערך המדידה לפי הפרוט גדר את הבסרגל הכלים העליון ו  פתח את אשף האתחול  .6

 .הבא

  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
   5V - 0 –מתח  I/O-1 –כניסה   חיישן

  הי דגימות לשני100  קצב מדידה

  ) דגימות5000( שניות 50  זמן דגימה

  מהלך הניסוי
 . את אורך המטוטלת במחברתךרשום. מדוד את אורך המטוטלת .1

 . מהאנך ושחרר10° -משוך את המסה כ .2

 . בסרגל הכלים העליון כדי להתחיל את המדידה התחללחץ על  .3

 . בסרגל הכלים העליון עצורלחץ על ,  שיאים5-לאחר שהתקבלו כ .4

 . בסרגל הכלים העליון שמורשמור את התוצאה בלחיצה על  .5

התפריט הנפתח לחץ על -ובתת,  בסרגל התפריטים העליוןעיבוד נתוניםלחץ על התפריט  .6

 .אשף מדידות הזמן

 .הבא ולאחר מכן ןזמבחר  .7

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 



 

78  

 

 .סייםולאחר מכן ) שער אחד (מטוטלתבחר  .8

 

 .רשום את התוצאה בטבלה שבהמשך. על המסך יופיעו זמני המחזור של המטוטלת .9

 .חזור על המדידה פעם שנייה .10

שנה את אורך המטוטלת .  עבור אורכים שונים של המטוטלת10 עד 1חזור על הסעיפים  .11

 . מטר0.5 ועד  מטר1 -מ, מ" ס10 -בקפיצות של כ

  טבלת תוצאות
זמן מחזור ממוצע   )'ש(זמן מחזור שני  )'ש(זמן מחזור ראשון   )'מ(אורך המטוטלת 

  )'ש(

        

        

        

        

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  ניתוח תוצאות הניסוי ושאלות
 .)l( כפונקציה של אורך המטוטלת (T2)סרטט גרף של ריבוע זמן המחזור של המטוטלת  .1

 ?)1(האם הגרף מתאים לנוסחה  .2

 .העבר קו ישר העובר דרך הראשית .3

חשב את שיפוע הקו הישר שהעברת והשתמש בו כדי להעריך את גודל תאוצת הנפילה  .4

 .החופשית

  הצעות נוספות
  .חקור את זמן המחזור של המטוטלת כתלות במשרעת התנודה .1

.תחקור את זמן המחזור של המטוטלת כתלות במסת המטוטל .2

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 פנימית והתנגדות הדקים מתח, מ"כא

  
  1תרשים 

  מבוא
 –מ "כא , )מלא(של מקור מוגדר כאנרגיה ליחידת מטען המוענקת בהשלמת מסלול סגור . מ.א.כ
, בין הדקיו של מקור מתחהפרש הפוטנציאלים מ  הוא  '' מכאן  שהכא.טעןמנרגיה לאמות כ

  . εומן באות והוא מס, כשהוא אינו מחובר למעגל חיצוני כלשהו

כשמחברים את . מתח הדקים מוגדר כהפרש הפוטנציאל החשמלי בין הדקי המקור במעגל סגור

 εההפרש בין . ε - בין ההדקים יהיה קטן מVהפרש הפוטנציאלים , מקור המתח למעגל חיצוני

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 נתון על Vהערך של מתח ההדקים . r,  נגרם בגלל ההתנגדות הפנימית של מקור המתחVלבין 

  :הנוסחהידי 

rIV ⋅−= ε  

  . הוא הזרם הזורם במעגלIכאשר 

 הזורם במעגל בעת שינוי Iלבין הזרם , Vבניסוי זה נחקור את הקשר בין מתח ההדקים 

  .ההתנגדות החיצונית של המעגל

  רשימת ציוד
• MultiLogPRO או TriLink  

  וולט1.5סוללה של  •

 בית סוללה •

 ) אום15 -בעל התנגדות של כ(נגד משתנה  •

 V 2.5 ±חיישן מתח  •

 A 2.5 ±חיישן זרם  •

 תילים •

  בניית מערכת הניסוי
 . של המחשבUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

  .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1חבר את חיישן הזרם לכניסה  .3

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-2) 2חבר את חיישן המתח לכניסה  .4

 :2 ובתרשים 1 כמוראה בתרשים בנה את המעגל .5

                  

                                  

                                    

                                

  2תרשים 

+_
_

+   נגד

 משתנה

  חיישן מתח

  1לכניסה 

  2לכניסה 

+-

חיישן זרם

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  .MultiLab -הפעל את תוכנת ה .6

 . שן המתח במקביל לסוללהואת חיי, חבר את חיישן הזרם ואת הנגד המשתנה בטור לסוללה .7

גדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבסרגל הכלים העליון ו  אשף האתחול פתח את  .8

 .הבא

  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
  חיישן   A 2.5 ±זרם  I/O-1 –כניסה 

  )V 25 ± או V 5 – 0או  (V 2.5 ±מתח  I/O-2 –כניסה 

  ידני  קצב מדידה

   דגימות10  מספר דגימות

  הניסוימהלך 

  .בסרגל הכלים התחתון עריכת גרף לחץ על  .1

 .ולאחר מכן לחץ אישור, מתח: 2כניסה Y ובציר , זרם: 1 כניסה Xבחר בציר  .2

 בסרגל הכלים העליון כדי להתחיל לחץ על התחל . נתק את הגררה מהנגד המשתנה .3

 ).מתח וזרם(את איסוף את זוג הנתונים הראשון 

התחל , ה שנה את ההתנגדות של הנגד המשתנהחבר חזרה את הגררה לנגד המשתנ .4

אחרי .  מדידות10בהתנגדויות גבוהות והקטן את ההתנגדות בצורה הדרגתית עד שתשלים 

אל תמדוד . אסוף את הנתונים של הזרם והמתח על ידי לחיצה על התחל , כל שינוי

 . אמפר2.5 -זרמים הגדולים מ

 כדי לאסוף נתונים MultiLogPRO -יר ה במכשלחלופין אפשר ללחוץ על הכפתור : הערה

  .בצורה ידנית

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  ושאלותניתוח התוצאות 

  קירוב קו ישרעל ידי לחיצה על ) 3ראה תרשים (התאם קירוב ליניארי לגרף שהתקבל  .1

גרף הקירוב הליניארי יופיע על הגרף והנוסחה שלו בתחתית חלון . שבסרגל הכלים העליון

  .הגרף

 .המתח כפונקציה של הזרםרשום במחברתך את הנוסחה של  .2

 .3דוגמא לתוצאות המתקבלות בניסוי זה מוצגת בתרשים  .3

  

3תרשים   

 :ענה על השאלות הבאות .4

  ?מהי גודלה של ההתנגדות הפנימית של הסוללה  .א

 ?מ של הסוללה על פי המדידה הישירה"מהו הכא  .ב

 ?מ של הסוללה על פי הקירוב הלינארי''מהו הכא  .ג

 ?מ''ידות הכאמהו ההפרש באחוזים בין שתי מד  .ד

 ?מהי המשמעות הפיזיקאלית של הנקודות בהן הגרף חותך את הצירים  .ה

? האם לצורך ביצוע הניסוי אפשר לחבר את מכשירי המדידה בצורה שונה מזו שבתרשים  .ו

  !הסבר

  .)r = 0(? מה היו תוצאות הניסוי לו הסוללה הייתה אידיאלית  .ז

  ?טן ממנו ק או גדול ממנו,מ"באלו תנאים מתח ההדקים שווה לכא  .ח

   ?בניסוי  זאתאיך ניתן לבדוק? האם גם דרך הסוללה זורם זרם  .ט

  ?האם ההתנגדות הפנימית של הסוללה קבועה לאורך זמן  .י

 ?האם תוצאות הניסוי אינן עומדות בסתירה לחוק אום .יא

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  הצעות נוספות
במקרה זה יתכן שיהיה . ניתן לחזור על הניסוי כששתי סוללות מחוברות במקביל או בטור .1

  .להחליף את החיישנים כדי לאפשר מדידת מתחים או זרמים גדולים יותרצורך 

 דגימות בקצב 100כוון את התוכנה למדידת : ניתן לבצע סריקה רציפה של הנגד המשתנה .2

 והזז את הגררה בצורה איטית על הנגד  התחללחץ על ,  דגימות לשנייה10של 

 .שך התנועהיש לדאוג למגע רציף בין הגררה והנגד בכל מ. המשתנה

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  נורת להט ודיודה,  תיל מתכתיאופייני

  

  1תרשים 

  מבוא
בניסוי זה אנו מודדים . הקשר בין המתח והזרם על רכיב חשמלי מסוים מוגדר כאופיין של הרכיב

המדידות נעשות תחילה בצורה ידנית ולאחר מכן על . את האופינים של רכיבים מעגליים שונים

  .תח בעזרת מחולל אותותאוטומטית של המ" סריקה"ידי 

הניסוח המתמטי של חוק .  קיים יחס ישר בין זרם למתח,אום מצא כי עבור מוליך מתכתי נתון

  :אום הוא

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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VI R=  )1(  

 הוא התנגדות R - הוא הזרם הזורם דרך המוליך וI, הוא המתח על המוליך המתכתיV , כאשר

  .המוליך המתכתי

לפי , בשטח החתך שלו ובחומר ממנו עשוי התיל, מתכתי תלויה באורכוההתנגדות של תיל 

  :הנוסחה

A
lR ⋅= ρ  )2(  

  . היא ההתנגדות הסגולית של החומרρ - שטח החתך שלו וA,  הוא אורך התילlכאשר 

  :בניסוי זה נחקור

 ).1נוסחה ( נורה ודיודה,  תיל מתכתיהאופייניאת  .1

  את הקשר בין התנגדות המוליך לבין אורכו  .2

  רשימת הציוד
• MultiLogPRO או TriLink  

מ מתוח על " מ0.25כרום בעל קוטר של -תיל מתכתי ניקל(מ " ס50 באורך של סרגל התנגדות •

 )m 0.5גבי סרגל עץ באורך 

, ומלץ מ–) מ" מ0.5כרום בעל קוטר של -תיל מתכתי ניקל(מ " ס50 באורך של סרגל התנגדות •

 לא חובה

 )ניתן להשתמש בנורות המתאימות למתחים נמוכים יותר (V 12נורה של  •

 דיודה •

 ) אום15 -בעל התנגדות של כ(נגד משתנה  •

 מחולל אותות •

 ) וולט1.5או שלוש סוללות של ( וולט 1.5סוללה של  •

 מחזיק סוללות •

 תילים •

 תנינים •

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 קליבר  •

  V 25 ±חיישן מתח  •

 A 2.5 ±חיישן זרם  •

  כת הניסויבניית מער
 . של המחשבUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

  .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1חבר את חיישן הזרם לכניסה  .3

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-2) 2חבר את חיישן המתח לכניסה  .4

 : 2בנה את המעגל כמוראה  בתרשים  .5

את חיישן הזרם ואת סרגל ההתנגדות חבר , צורת פוטנציומטרחבר את הנגד המשתנה ב  .א

ניתן לעבוד עם . ואז חבר את חיישן המתח במקביל לסרגל ההתנגדות, בטור עם הסוללה

 . או עם שלוש סוללות בטור בהתאם לחיישן המתח שברשותךV 1.5סוללה אחת של 

הוא הקוטב החיובי התיל האדום בחיישן : וודא שחיברת את החיישנים בקוטביות הנכונה  .ב

 .הקוטב השלילי, והתיל השחור

  

  

  

                                   

                           

                       

  
  

                          
                                    

  
  

  2תרשים 
 MultiLab. -הפעל את תוכנת ה .6

 1לכניסה 

  סרגל 

 דותהתנג

 חיישן מתח

 חיישן זרם

 2לכניסה 

- +

-

- +

+

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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דה לפי הפרוט גדר את מערך המדיהבסרגל הכלים העליון ו  אשף האתחול פתח את  .7

 .הבא

  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
  חיישן   A 2.5 ±זרם  I/O-1 –כניסה 

   V 25 ±מתח  I/O-2 –כניסה 

  ידני  קצב מדידה

   דגימות10  מספר דגימות

   אופיינים–מהלך החלק הראשון של הניסוי 
  קבלת אופיין התיל המתכתי בצורה ידנית. א

  .חתוןבסרגל הכלים הת עריכת גרף לחץ על  .1

 .ולאחר מכן לחץ אישור, מתח: 2כניסה Y ובציר , זרם: 1 כניסה Xבחר בציר  .2

 .השתמש בקליבר כדי למדוד את קוטר התיל .3

הצב את הגררה של הנגד המשתנה במצב של מתח נמוך בין הדקי סרגל ההתנגדות ולחץ  .4

  ).מתח וזרם( בסרגל הכלים העליון כדי לאסוף את זוג הנתונים הראשון  התחלעל 

 - במכשיר הלחלופין אפשר ללחוץ על הכפתור : MultiLogPRO הערה למשתמשי

MultiLogPROכדי לאסוף נתונים בצורה ידנית .  

  
התחל . שנה את המתח בין הדקי סרגל ההתנגדות על ידי הזזת הגררה של הנגד המשתנה .5

.  מדידות10עם ערכים נמוכים של מתח והגדל את המתח בצורה הדרגתית עד שתשלים 

 של זרם נים על מנת לאסוף נתובסרגל הכלים העליון  התחללחץ על , אחרי כל שינוי

  . אמפר2.5 -אל תמדוד זרמים הגדולים מ. ומתח

 . בסרגל הכלים התחתון הוסף גרף לפרויקטלחץ על , אחרי שהמדידות הסתיימו .6

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 הכלים  שבסרגלקירוב קו ישר התאם לגרף שהתקבל קירוב ליניארי על ידי לחיצה על  .7

שיפוע . גרף הקירוב הליניארי יופיע על הגרף והנוסחה שלו בתחתית חלון הגרף. העליון

  ?מהי התנגדות זו. הגרף המופיע בנוסחה נותן לנו את התנגדות התיל

 .  שבסרגל הכלים העליון שמורשמור את הפרויקט בלחיצה על  .8

 .3דוגמא לתוצאות המתקבלות בניסוי זה מוצגות בתרשים  .9

  

  3ים תרש

  יתאוטומט בצורה נורת הלהט והדיודה, קבלת אופיין התיל המתכתי. ב
  ) 4ראה תרשים (הוצא את הנגד המשתנה מהמעגל והחלף את הסוללות במחולל אותות  .1

וודא שערכו המכסימלי של המתח אינו .  הרץ0.2בחר במתח שצורתו סינוס בעל תדירות של  .2

ת זאת בתחילת הניסוי כשמוודאים שמהדקי ניתן לעשו(עובר את טווח המדידה של החיישן 

 ).המחולל מתקבל אכן מתח בעל צורת סינוס בתחום הרצוי

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  4תרשים 

 .אתחל את התוכנה על ידי הגדרת מערך המדידה לפי הפרוט הבא .3

  MultiLogPRO -אתחול של תוכנת ה
  חיישן   A 2.5 ±זרם  I/O-1 –כניסה 

   V 25 ±מתח  I/O-2 –כניסה 

   דגימות לשנייה100  קצב מדידה

  ) דגימות200( שניות 2  זמן דגימה

  .בסרגל הכלים התחתון  עריכת גרףלחץ על  .1

 .אישורולאחר מכן לחץ , מתח: 2כניסה Y  בצירו, זרם: 1כניסה  Xבציר בחר  .2

  . בסרגל הכלים העליון התחללחץ על  .3

 .ןו בסרגל הכלים התחתהוסף גרף לפרויקט לחץ על , אחרי שהמדידות הסתיימו .4

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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כדי לשנות את שם . לכל גרף המתווסף לפרויקט" ברירת מחדל" יוצר שמות MultiLab: הערה

לכתוב שם חדש בתיבת ,  בסרגל הכלים התחתוןהגרף יש ללחוץ על עריכת גרף 

  .כותרת הגרף וללחוץ על אישור

התאם .  של הגרף שהתקבליבחר בעזרת הסמנים שבסגל כלים התחתון  את הקטע הליניאר .5

גרף .  שבסרגל הכלים העליון  קירוב קו ישרף זה קירוב ליניארי על ידי לחיצה עללגר

שיפוע הקו הישר  הוא  . הקירוב הליניארי יופיע על הגרף והנוסחה שלו בתחתית חלון הגרף

 ? מהי התנגדות זו                   .  התילהתנגדות

 . ון שבסרגל הכלים העלישמור את הפרויקט בלחיצה על שמור  .6

דוגמא . שמור את התוצאות. החלף את סרגל ההתנגדות בדיודה וחזור על הניסוי האוטומטי .7

 .5לתוצאות המתקבלות בניסוי זה מוצגות בתרשים 

  

  5תרשים 

 . שמור את התוצאות. החלף את הדיודה בנורת להט וחזור על הניסוי האוטומטי .8

 .6דוגמא לתוצאות המתקבלות בניסוי זה מוצגות בתרשים  .9

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  6תרשים 

  ניתוח התוצאות
 של סרגל  שקיבלת במדידה הידנית ובמדידה האוטומטיתםהעזר בקירובים הליניאריי .1

  .  ומצא את התנגדות התיל של סרגל ההתנגדות, ההתנגדות 

התקבל מהו ההפרש באחוזים בין ערך ההתנגדות שהתקבל במדידה האוטומטית לבין זה  ש .2

 ?במדידה הידנית

  : הדיודהניתוח נתונים עבור .3

ראה תרשים ( במפת הנתונים הניסוי המתאיםהצג את אופיין הדיודה על ידי לחיצה על    .א

5.( 

 בסרגל הכלים התחתון על מנת להציג את הזרם כפונקציה השתמש בעריכת גרף    .ב

חזור . אישורולאחר מכן לחץ , זרם: 2כניסה Y ובציר , זמן: 1 כניסה Xבחר בציר : של הזמן

 את Y -אך הפעם הצג על ציר ה , להציג את המתח כפונקציה של הזמןעל תהליך זה כדי 

 .המתח

 . ראה דוגמא לתוצאות ניסוי7בתרשים    .ג

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  7תרשים 

 ?על הדיודההמתח כיצד משתנה ? האם לדיודה יש התנגדות קבועה  .ד

 ?מהי משמעות הערך הקבוע של המתח כשהזרם חיובי  .ה

  :ניתוח נתונים עבור נורת הלהט .4

ענה על . מפת הנתוניםנורת הלהט על ידי לחיצה על הצלמית המתאימה בהצג את אופיין   .א

  :השאלות הבאות

 ?)6ראה תרשים (למה הגרף איננו קו ישר   .ב

 ?מהי השפעת ההתחממות על התנגדות הנורה  .ג

 ?נסה להסביר למה הגרף נראה כמו לולאה  .ד

 בצע? מה אמורה להיות השפעת הגדלת התדירות של מחולל האותות על הגרף שיתקבל  .ה

 .ניסוי עם תדירות גבוהה יותר

 תלות התנגדות התיל המתכתי –מהלך החלק השני של הניסוי 
  באורכו

  .החזר את סרגל ההתנגדות למעגל במקום הנורה .1

כשהאורך (רשום את ערך ההתנגדות שהתקבל במדידה האוטומטית בטבלה שבהמשך  .2

 ).מ" ס50הפעיל של התיל היה 

של הניסוי  )בצורה אוטומטית( שביצעה בחלק הראשון  של תיל מתכתיןחזור על ניסוי אופיי .3

 .:מ" ס45כך שאורכו הפעיל יהיה , בעזרת מצבט התנין,  סרגל ההתנגדותאתחבר אך הפעם 

  . בסרגל הכלים העליון כדי להתחיל את המדידהלחץ על התחל   .א

 . בסרגל הכלים התחתון הוסף גרף לפרויקטלחץ על , אחרי שהמדידות הסתיימו  .ב

 זרם

מתח

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 שבסרגל הכלים  קירוב קו ישררף שהתקבל קירוב ליניארי על ידי לחיצה על התאם לג  .ג

שיפוע . גרף הקירוב הליניארי יופיע על הגרף והנוסחה שלו בתחתית חלון הגרף. העליון

 .רשום את ההתנגדות בטבלה שבהמשך. הקו הישר  הוא  התנגדות התיל

מ " ס20ע לאורך פעיל של מ עד שתגי" ס5 -קצר כל פעם את האורך הפעיל של התיל ב  .ד

 .וחזור על מדידת התנגדות התיל

 .מדוד בעזרת קליבר את קוטר התיל  .ה

  טבלת נתונים
  מ"מ___________________ קוטר התיל 

  2מ"ס___________ שטח החתך של התיל 

  )אום(התנגדות התיל   )מ"ס(אורך התיל 

50    

45    

40    

35    

30    

25    

20    

  ניתוח התוצאות
  .התנגדות התיל כפונקציה של אורך החוט Excel) –ב ( סרטט גרף .1

 . העובר דרך הראשית לנקודות הניסוייות שלךיהתאם קירוב ליניאר .2

 ?)2(האם הגרף שלך מתאים לנוסחה  .3

 ?מהן יחידות השיפוע של הקו .4

 ?מהי התנגדות התיל המתכתי ליחידת אורך .5

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 



 

97  

 .רכדי למצוא את ההתנגדות הסגולית של החומ) 2(השתמש בנוסחה  .6

 הצעות נוספות
 עבור התיל המתכתי

  .חזור על הניסוי האוטומטי עם תיל מתכתי העשוי מאותו חומר אך בעל שטח חתך שונה

  מהו הקשר בין ההתנגדות התיל לשטח החתך על פי תוצאות הניסוי 

  עבור נורת הלהט
כשאתה משתמש , אם ברצונך לבצע את מדידות האופיין של נורת הלהט בצורה ידנית .1

 בהתאם MultiLogPRO -אתחל את ה: לות כמקור מתח במקום מחולל האותותבסול

  . 20אך הפעם מספר הדגימות  יהיה ,  הזהלאתחול ההתחלתי שבניסוי

זמנית עם חיישני המתח -במהלך הניסוי עם נורת הלהט ניתן להשתמש בחיישן אור בו .2

 ).      8ראה תרשים (על מנת להשוות את הספק הנורה עם עוצמת האור , והזרם

 :לקבלת גרף ההספק .3

  . ולאחר מכן לחץ על פונקציותלחץ על אשף עיבוד נתונים   .א

  I/O 1.בחר זרם , G1בלחיצה על החץ הימני של החלון   .ב

  I/O 2.בחר מתח , G2בלחיצה על החץ הימני של החלון   .ג

 .אישור לחץ Multiply.בחר , בלחיצה על החץ השמאלי של החלון הפונקציות שליד  .ד

  :מא לתוצאות ניסוי המתקבלות בניסוי זה      דוג

.  

  

  8תרשים 

 הספק

 עוצמת האור

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 



 

98  

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  טעינה ופריקה של קבל

 

  1תרשים 

  מבוא
זרם . קצב הטעינה של הקבל קטן עם הזמן, (DC)ונגד מחוברים בטור למקור מתח ישר כשקבל 

  :הטעינה נתון על ידי

RC
t

eII
−

⋅= 0  )1(  

  . הוא הקיבול של הקבלC -ות הנגד ו היא התנגדt = 0 ,R הוא הזרם בזמן Ioכאשר 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  :המתח בין הדקי הקבל בזמן הטעינה גדל בהתאם לנוסחה

)1( RC
t

eV
−

−⋅= ε  )2(  

  .מ של מקור המתח" הוא הכאεכאשר 

  : המתח בין הדקיו יקטן על פי הנוסחהוהוא יתפרק ממטענו , כשהקבל הטעון מחובר לנגד

RC
t

eVV
−

⋅= 0            )3(  

  . הוא המתח ההתחלתי על הקבלVoכאשר 

  :הוא) 3(הלוגריתם הטבעי של נוסחה 

ln ln o
tV V

RC
= −  )4(  

1 כפונקציה של הזמן הוא קו ישר ששיפועו הוא ln V -ו
RC−.  

  . בניסוי זה נמדוד את המתח על הקבל המחובר למקור מתח ישר בעת הטעינתו ופריקתו

  ת הציודרשימ
• MultiLogPRO או TriLink  

 )רצוי קופסת קבלים( 1000μF קבל קיבול של   •

 )רצוי קופסת נגדים (Ω 2000נגד בעל התנגדות של  •

  וולט 1.5שלוש סוללות של  •

 מחזיק סוללות •

 חוטי חיבור •

 לא חובה,  רצוי– (1P2T)צדדי -מפסק דו •

  V 25 ±חיישן מתח  •

  בניית מערכת הניסוי
 . של המחשבUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

 .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1חבר את חיישן המתח לכניסה  .3

  :2 ותרשים 1בנה את המעגל על פי תרשים  .4

 

 

                                       

.  

                                                                                                                                 

                                                                   

                            

  

  2תרשים 

   Ω 2000. ונגד בעל ערך שלμF 1000בחר קבל שערכו   .א

 של הקבל בעל הפוטנציאל הגבוה חבר את התיל האדום של חיישן המתח להדק   .ב

 ).ההדק החיובי שלו   (     .ג

  MultiLab. -הפעל את תוכנת ה .5

גדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבסרגל הכלים העליון ו  אשף האתחול פתח את  .6

 .הבא

  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
   )V 25 ±או  (V 5 - 0מתח  I/O-1 –כניסה   חיישן

  הי דגימות לשני10  קצב מדידה

  ) דגימותMM:SS) 1000 1:40  זמן דגימה

  מהלך הניסוי
 וחכה מספר שניות עד שהקבל יתפרק לגמרי )2ראה תרשים ( "b"העבר את המפסק למצב  .1

 .ממטענו

+
+-

- -

+

 1כניסה 
C

R

a

b
ε 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 



 

102  

גרף המציג את המתח .  בסרגל הכלים העליון כדי להתחיל את המדידה התחללחץ על  .2

  .כפונקציה של הזמן יופיע בצורה אוטומטית על המסך

 כדי "a"העבר את המפסק למצב ,  ) אפס- סביב הבהמתח מתייצ( שהמתח יורד לאפס לאחר .3

 .להתחיל להטעין את הקבל

 "b"החזר את המפסק למצב , )  לערכו המקסימליבהמתח מתייצ(כשטעינת הקבל הסתיימה  .4

 .לקבל גרף של תהליך הפריקהכדי 

  .כלים התחתון בסרגל ההוסף גרף לפרויקט לחץ על , אחרי שהמדידות הסתיימו .5

  . שבסרגל הכלים העליון שמורשמור את הפרויקט בלחיצה על  .6

  ושאלות ניתוח התוצאות
  .3דוגמא לתוצאות המתקבלות בניסוי זה מוצגת בתרשים 

  

  3תרשים 

 בסרגל הכלים התחתון על מנת להתמקד בחלק של  התקרב לאזור נבחרלחץ על  .1

  ).4ראה תרשים (הגרף המראה את פריקת הקבל 

 שבסרגל הכלים התחתון בחר את החלק  הצג סמן שניו   סמן ראשוןהצגזרת בע .2

 ).4ראה תרשים (ערכים של מתח שהם אפס או קרובים לאפס רק של הגרף אשר אינו מכיל 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  4תרשים 

הצג  וסמן מעריכי המשבצת סימון  על ידי מעריכי בחר ,   אשף עיבוד נתוניםלחץ על .3

מה משמעות . הנוסחה תופיע בתחתית חלון הגרף. אישורלחץ על לסיום  .משוואת קירוב

האם המשוואה שקיבלת תואמת . קבל ממנו את קבוע הזמן של המעגל?  בנוסחההמעריך

 ?האת התיאורי

  .פונקציותולאחר מכן לחץ על , בסרגל הכלים העליון ש  אשף עיבוד נתוניםלחץ על  .4

 .Lnלחץ על החץ השמאלי ובחר , ה פונקציבחלון .5

 . השם רשום כותרת לגרףבחלון  .6

 .אישור ולחץ על פתח בחלון חדשבחר באפשרות  .7

 שבסרגל הכלים  קירוב קו ישרהתאם לגרף שהתקבל קירוב ליניארי על ידי לחיצה על  .8

ראה  (גרף הקירוב הליניארי יופיע על גרף המתח והנוסחה שלו בתחתית חלון הגרף. העליון

 ).5דוגמא בתרשים 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  5תרשים 

 .ך את משוואת הקירוב המופיעה בתחתית הגרףרשום במחברת .9

על ידי השוואת השיפוע )  במבוא4נוסחה (בדוק האם  התוצאה שקיבלת מתאימה לתיאוריה  .10

  :שהתקבל עם הערך המצופה

1slope
RC

=  

  .Ω 1000 בנגד של Ω 2000החלף את  הנגד של  .11

וחזור על כל שלבי .  וחזור על הניסוישמור על הקוטביות הנכונה.  חבר את חיישן המתח לנגד .12

 .הניסוי

  . = Vmax     :על הנגד המרבי מתחאת ה,  סמןבעזרת ה, מדוד בגרף  .13

 המתחאיזה אחוז מובדוק ) בעזרת העכבר או מקשי החיצים שבמקלדת( הזז את הסמן  .14

נסה , אם לא? תיאוריהה האם זה תואם את ? לאחר קבוע זמן אחדנופל על הנגד המרבי

  .את סיבת הסטייהלהסביר 

  הצעות נוספות
לחץ על החץ , כדי להשוות בין התוצאות השונות. חזור על הניסוי עם נגדים וקבלים שונים .1

 . הוסףהתפריט הנפתח לחץ על -ובתת,  שבסרגל הכלים העליוןהתחלשמימין 

MultiLabביחד עם הנתונים הקודמים, יוסיף את הנתונים החדשים לגרף.  

 :ו בטעינההדקיבין לבין המתח האגור בקבל ן הקשר בין המטעמציאת  .2

על חזור חבר את חיישן הזרם בטור לקבל ו ,mA250 חיישן זרם I/O 2 חבר לכניסה   .א

שמור . הזורם במעגלזרם על פני הקבל ואת המתח ה הניסוי כשאתה מודד בו זמנית את

  .את הקובץ

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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פתח . רם המתח והזבגרףהשלם טעינה ה קטע  לסמןכדי   -ו  השתמש בסמנים  .ב

הגרף . גזור התפריט הנפתח לחץ על - בסרגל התפריטים העליון ובתתגרףאת התפריט 

  .שהתקבל הוא גרף הטעינה בלבד

 . הזרםעל לאינטגר לבצע יש,  את המטען על לוחות הקבל בכל רגע ורגעלמדודעל מנת   .ג

  : ישכפונקציה של הזמןהטעינה אינטגרל של זרם  פונקצית הליצירת 

I. את גרף הזרם  סמןלסמן ב .   

II.  התפריט - בסרגל התפריטים העליון ובתתעיבוד נתוניםפתח את התפריט 

 .גרף האינטגרל הוא גרף המטען כתלות בזמן. אינטגרל על לחץהנפתח 

III.  נתונים גזוריםתחת הכותרת : במפת הנתונים: יש להעלים את גרף הזרםכעת 

ריבוע הקטן שליד שם יש ללחוץ על ה, I/O-2זרם : #ניסוי-מופיע נתונים גזורים

המטען בטעינה וגרף גרף המתח יופיעו  על המסך  .יוסתרהניסוי הרצוי והגרף 

  .כתלות בזמן

  ערוך גרףץ על ולחיש ל, המתח בטעינה כפונקציה של המטען על מנת ליצור גרף של  .ד

ציר ; /I/O-1מתח : #ניסוי -נתונים גזורים): המתח (Xציר  לסמן ,שבסרגל הכלים התחתון

Y) המטען :( נוסחאותIntegral) זרם : #ניסוי-נתונים גזורים(I/O-2 . כותרת הגרף ב כתוב

  סמןהצב את   .ולחץ אישור, )(mC: ת המטען היאיחידשים לב ש, מתח כתלות במטען

 שבסרגל קירוב קו ישר  על  על ידי לחיצה קירוב ליניאריהעברעל הקו הישר שנוצר 

  . הקבל ומצא את קיבולייניארהיעזר בקירוב הל. הכלים העליון

נסה להסביר את ההבדלים . השווה את ערך קיבול הקבל שקיבלת לערך הרשום על הקבל  .ה

  .בין הערך שנמדד בניסוי לערך הרשום על הקבל

  :הפריקהתהליך הקשר בין הזרם והמתח ב  .ו

כדי להתמקד  -ו   השתמש בסמנים.האחרון' א 2ששמרת בסעיף קובץ לחזור   .ז

 בסרגל גרףפתח את התפריט .  המתח והזרםבגרףפריקה השלם ע קטקצותיו של ב

  .גזור התפריט הנפתח לחץ על -התפריטים העליון ובתת

  שבחלק התחתון  Excel -יצוא ל בעזרת Excel את הנתונים לגיליון אלקטרוני ייצא  .ח

צור גרף של . V (V) - וI (mA) עבוד עם שתי עמודות . ושמור את הקובץשל סרגל הכלים

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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מה .  קירוב ליניאריהעבר והזרם, I כפונקציה של המתח, V הערכים הראשונים של 30

  ?)התעלם מהסימן השלילי(של שיפוע הקו הפיזיקאלית ערכו ומשמעותו 

  .זמנית-שני סמנים על הגרף בו, לכל היותר, ניתן להציג: הסמן 

  .ור גרף מסויםאו כדי לבח, ניתן להשתמש בסמן הראשון כדי להציג ערכים בודדים שנמדדו

או כדי , תניתן להשתמש בשני סמנים כדי להציג את ההפרש בין שני ערכים של קואורדינאטו

  .לבחור טווח מסוים של מדידות

 שבסרגל לחץ פעמיים על ערך מסוים בגרף או לחץ על הצג סמן ראשון : הצגת הסמן הראשון

לגרירה . ר בגרף או לגרף אחרלערך אח, בעזרת העכבר, ניתן לגרור את הסמן. הכלים התחתון

ערכי . אשר במקלדת) ימינה ושמאלה(עדינה יותר ניתן להשתמש במקשי החיצים 

  .הקואורדינאטות של הנקודה הנבחרת יופיעו בתחתית חלון הגרף

 לחץ פעמיים במקום כלשהו באזור הגרף או לחץ על הצג סמן שני : הצגת הסמן השני

  .יע יהיה ההפרש שבין שני ערכי קואורדינאטותהמידע שיופ. שבסרגל הכלים התחתון

 או לחץ על הצג סמן ראשון , לחץ פעמיים במקום כלשהו באזור הגרף: הסרת הסמנים

  .שבסרגל הכלים התחתון פעם שנייה

  . שבסרגל הכלים התחתון פעם שנייהלחץ על הצג סמן שני : הסרת הסמן השני

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  שדה מגנטי של מוט מגנטי 

  

  1תרשים 

  מבוא
שדה . ט מגנטי הוא חתיכת מתכת המאופיינת על ידי כך שהיא משרה שדה מגנטי מסביבהומ

בניסוי זה נחקור את צורת השדה המגנטי . מגנטי זה משפיע על כל חומר מגנטי הנמצא בסיבה זו

  .הנוצר סביב מוט מגנטי

  

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  רשימת הציוד
• MultiLogPRO או TriLink  

 (mT 10 ±)חיישן שדה מגנטי  •

 מוט מגנטי •

 ) לא מתכתי(רגל ס •

 נייר דבק שקוף •

  בניית מערכת הניסוי
 . של המחשבUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

  .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1חבר את חיישן השדה המגנטי לכניסה  .3

 .הצמד את הסרגל לשולחן בעזרת נייר הדבק .4

 4ב לסרגל כך שאחד מקצוות המוט נמצא קרוב לשנת המראה הנח את המוט המגנטי קרו .5

מ " ס4זה יאפשר למפות את השדה המגנטי כבר במרחק ). 1ראה תרשים (מ בסרגל "ס

 .מהמוט המגנטי

  .MultiLab -הפעל את תוכנת ה .6

גדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבסרגל הכלים העליון ו  פתח את אשף האתחול  .7

 :הבא

  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
  mT 10 ±)(חיישן שדה מגנטי  I/O-1 –כניסה   חיישן

  ידני  קצב מדידה

   דגימות20  מספר דגימות

  מהלך הניסוי
  .וודא שהחיישן מאונך למוט.  שבסרגל0 - ההצב את קצה חיישן השדה המגנטי בשנת .1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 . בסרגל הכלים העליון כדי למדוד את עוצמת השדה המגנטי בנקודה זו התחללחץ על  .2

 בסרגל הכלים העליון כל פעם שברצונך  התחללחץ על : באסוף הנתונים בצורה ידנית

  .לבצע מדידה

 כדי לאסוף נתונים MultiLogPRO - במכשיר הלחלופין אפשר ללחוץ על הכפתור : הערה

  .בצורה ידנית

מ בסרגל כשהוא עדיין " ס1הצב את קצה חיישן השדה המגנטי על השנת המראה , עתה .3

  . התחלולחץ שוב על , וט המגנטימאונך למ

וקרא ידנית את עוצמת השדה , מ כל פעם" ס1הזז את החיישן לאורך הסרגל בצעדים של  .4

מ מהצד " ס4עד שתגיע לנקודה הנמצאת במרחק , המגנטי על ידי לחיצה על התחל 

 .השני של המוט המגנטי

 . כדי לסיים את המדידותבסרגל הכלים העליון עצור לחץ על  .5

  .בסרגל הכלים העליון שמור ר את התוצאה בלחיצה על שמו .6

  הניסוי ושאלותניתוח תוצאות 
 שבסרגל הכלים התחתון והזז  הצג סמן ראשוןלחץ על , כדי לקרוא את הערכים על הגרף

או /וימינה את הסמן לנקודה המבוקשת על ידי גרירתו בעזרת העכבר או על ידי שימוש בחיצים 

  .ערכי הנקודות יוצגו בחלק התחתון של הגרף.  שעל לוח המקשיםשמאלה

דוגמא לתוצאות המתקבלות בניסוי זה מוצגת (הסתכל על הגרף שנוצר על מסך המחשב 

  :וענה על השאלות הבאות) 2בתרשים 

 התקבלה העוצמה החיובית הגדולה ביותר של השדה המגנטי )ביחס למוט המגנט (איפה. 1

  ?שדה מגנטי חיובי מה המשמעות של ?מסביב למוט המגנטי

________________________________________________________________  

  ?מה גודל השדה המגנטי החיובי המקסימאלי. 2

________________________________________________________________  

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 המגנטי התקבלה העוצמה השלילית הגדולה ביותר של השדה) ביחס למוט המגנט(איפה . 3

  ? מה המשמעות לשדה מגנטי שלילי?מסביב למוט המגנטי

________________________________________________________________  

  ?מה גודל השדה המגנטי השלילי המקסימאלי. 4

________________________________________________________________  

  ?תקבלה עוצמה שדה מגנטי אפסבאיזה חלק של המוט המגנטי ה. 5

________________________________________________________________  

  

 :2מוצגות בתרשים דוגמא לתוצאות ניסוי המתקבלות בניסוי זה 

  
  2תרשים 

  הצעות נוספות
 .חקור את השדה המגנטי של זוג מוטות מגנטיים .1

  ).U בעל צורת(חקור את השדה המגנטי של מגנט פרסה  .2

  

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  שדה מגנטי של תיל נושא זרם

  
  1תרשים 

  מבוא
  :השדה המגנטי בקרבת תיל ארוך מאד נושא זרם נתון על ידי

r
IB ⋅=

π
μ
2

0  

  . המרחק מהתילr - הזרם הזורם בתיל וI,  היא פרמיאביליות הריקμoכאשר 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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גנטי הנוצר בניסוי זה נשתמש בחיישן שדה מגנטי על מנת לחקור את הקשר בין השדה המ

  .בקרבת תיל ארוך מאד נושא זרם לבין המרחק מהתיל

  רשימת הציוד
• MultiLogPRO או TriLink  

 (mT ±0.2)חיישן שדה מגנטי  •

 ) מטר אורך2בסביבות (תיל מוליך ארוך  •

 (A – DC 10)ספק מתח ישר  •

 שני כנים •

 שני אוחזים  •

  או אלומיניוםשני מוטות מפלסטיק •

 )לא מתכתי(סרגל  •

 שקוףנייר דבק  •

  בניית מערכת הניסוי
 . של המחשבUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

 .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

 MultiLogPRO. - של ה(I/O-1) 1חבר את חיישן השדה המגנטי לכניסה  .3

  :1בנה את המעגל כמוראה בתרשים  .4

  .השתמש באוחזים כדי לחבר את מוטות לכנים  .א

 .מתחת לראשון, ולחן ואת השני על הרצפההנח כן אחד על הש  .ב

 .וודא שהחוט מתוח ושהוא נוגע בקצה השולחן. הדבק את החוט המוליך לשני מוטות  .ג

של הסרגל משיק לחוט " אפס"וודא שה. הדבק את הסרגל על השולחן בעזרת נייר הדבק  .ד

 .המוליך

 .חבר את קצות החוט למקור המתח  .ה

 .MultiLab -הפעל את תוכנת ה .5

 .יישן לתחום של רגישות גבוההכוון את הח .6

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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גדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבסרגל הכלים העליון ו  אשף האתחול פתח את  .7

 :הבא

  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
  mT 0.2 ±)(חיישן שדה מגנטי  I/O-1 –כניסה   חיישן

  ידני  קצב מדידה

   דגימות20  מספר דגימות

  מהלך הניסוי
מ בסרגל כשהוא מאונך לקצה " ס1טי ליד השנה המראה הצב את קצה חיישן השדה המגנ .1

 ).1ראה תרשים (השולחן 

 בסרגל הכלים העליון כדי למדוד את עוצמת השדה המגנטי המהווה לחץ על התחל  .2

 -ניתן לבנות טבלה ב. רשום את הנתון במקום המתאים בטבלה שבהמשך. בנקודה זו" רקע"

Excel ונקציות הגיליון האלקטרוני ולבצע את החישובים השונים בעזרת פ. 

 בסרגל הכלים העליון כל פעם לחץ על התחל : אסוף את הנתונים בצורה ידנית .3

  .שברצונך לבצע מדידה

 כדי לאסוף נתונים MultiLogPRO-  במכשיר הלחלופין אפשר ללחוץ על הכפתור : הערה

  .בצורה ידנית

 . אמפר10הדלק את מקור המתח וכוון אותו לזרם של  .4

רשום את הנתון .  כדי למדוד את עוצמת השדה המגנטי בנקודה זו התחלב על לחץ שו .5

 .במקום המתאים בטבלה שבהמשך

מ בסרגל כשהוא עדיין " ס2הצב את קצה חיישן השדה המגנטי על השנת המראה , עתה .6

 ורשום את הנתון במקום המתאים בטבלה  התחללחץ שוב על , מאונך לקצה השולחן

 .שבהמשך

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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קרא ורשום ,  התחללחץ על , מ כל פעם" ס1ישן לאורך הסרגל בצעדים של הזז את החי .7

  .מ מהחוט המוליך" ס10את עוצמת השדה המגנטי עד שתגיע לנקודה הנמצאת במרחק 

 .בסרגל הכלים העליון שמור שמור את התוצאה בלחיצה על  .8

  טבלת נתונים
   mT __________  =T":  הרקע"שדה מגנטי של 

  

 מוליךמרחק מה

  )מ"ס(

   1/המרחק

 (m/1) מוליךמה

שדה עומצת 

 רקע כוללמגנטי 

(mT) 

שדה עוצמת 

 רקע ללאמגנטי 

(T) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

  הניסוי ושאלותניתוח תוצאות 
אם בנית את ! (שים לב ליחידות. מלא את הטבלה לפי הכותרות של כל אחת מהעמודות .1

 ).Excel -הנך יכול לבצע את החישובים השונים בעזרת פונקציות ה, Excel -הטבלה ב

  .הסבר מדוע יש לבצע מדידה של השדה המגנטי בסביבת התיל לפני ביצוע הניסוי .2

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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כפונקציה של המרחק ) ללא הרקע( גרף של עוצמת השדה המגנטי Excel -סרטט ב .3

 .מהמוליך

האם הגרף תואם . ת הגרף שקיבלתנסה להסביר א. התאם לגרף שהתקבל קירוב מתאים .4

 ? הניסויתתיאוריאת 

רשום . הפרמיאביליות של הריק,  μoב והעזר בגרף של עוצמת השדה כתלות במרחק לחיש .5

 .את הערך שקיבלת

השווה את התוצאה שקיבלת עם הערך התיאורטי הידוע וחשב את השגיאה היחסית בניסוי  .6

 .זה

 . מהמוליך1/כפונקציה של המרחק) עללא הרק(סרטט גרף של עוצמת השדה המגנטי  .7

 ?מה הן יחידות השיפוע. יליניאר קירוב 7התאם לגרף ששרטטת בסעיף  .8

הפרמיאביליות , μo כדי לחשב את יהליניארהשתמש בערך שהתקבל עבור השיפוע הקירוב  .9

 .רשום את הערך שקיבלת. של הריק

 :השווה את התוצאה שקיבלת עם הערך התיאורטי הידוע .10

A
mT ⋅

⋅= −7
0 104πμ  

  הצעות נוספות
  .חקור את עוצמת השדה המגנטי כפונקציה של הזרם .1

נושאי זרם בכוונים , חקור את עוצמת השדה המגנטי של שני חוטים מוליכים מקבילים .2

 .הפוכים

 .נושאי זרם באותו כוון, חקור את עוצמת השדה המגנטי של שני חוטים מוליכים ומקבילים .3

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  סילוניתתוך שדה מגנטי ב

  

  1תרשים 

  מבוא
  .סוי זה נחקור את הקשר בין השדה המגנטי במרכזה של סילונית לבין הזרם הזורם דרכהבני

בו בזמן . את עוצמת השדה המגנטי במרכזה של סילונית מודדים בעזרת חיישן שדה מגנטי

  .מודדים את הזרם הזורם דרך הסילונית בעזרת חיישן זרם

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 בתוך B ואת עוצמת השדה המגנטי Iת עוצמת הזרם נשתמש במחולל אותות על מנת לשנות א

                                           .I כפונקציה של הזרם Bכך נוכל ליצור גרף של עוצמת השדה המגנטי ; הסילונית

  :במקרה של סילונית ארוכה השדה המגנטי במרכזה שווה ל

l
INB ⋅⋅

= 0μ  

 μo - הוא אורך הסילונית וl,  הוא הזרם הזורם דרך הסילוניתI, יפופים הוא מספר הלNכאשר 

  .היא הפרמיאביליות של הריק

  רשימת הציוד
• MultiLogPRO או TriLink  

 )רצוי ארוכה(סילונית  •

 mT 10 ±)(חיישן שדה מגנטי  •

 A 2.5 ±חיישן זרם  •

 כן להחזקת חיישן השדה המגנטי •

 אוחז •

  אותות עם יציאת הספקמחולל •

 תילים •

  בניית מערכת הניסוי
 . של המחשבUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

 .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1חבר את חיישן הזרם לכניסה  .3

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-2) 2חבר את חיישן השדה המגנטי לכניסה  .4

 :1עגל החשמלי כמוראה בתרשים בנה את המ .5

 .הצב את חיישן השדה המגנטי כך שקצהו יהיה במרכז הסילונית .6

 . הרץ0.1כוון את מחולל האותות לצורת גל משולש ולתדירות של  .7

  . אמפר2.5כוון את מתח מחולל האותות כך שהזרם לא יעלה על  .8

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 .MultiLab -הפעל את תוכנת ה .9

 .גישות הנמוךכוון את חיישן השדה המגנטי לתחום הר .10

גדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבסרגל הכלים העליון ו  אשף האתחול פתח את  .11

 :הבא

  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
  חיישן  A 2.5 ±זרם  I/O-1 –כניסה 

  mT 10 ±)(חיישן שדה מגנטי  I/O-2 –כניסה 

סמן אפס קריאה נוכחית   >  אפס' קבע כנק : הגדרות החיישן 

  יהי דגימות לשנ100  הקצב מדיד

  ) דגימות2000( שניות 20  זמן דגימה

  . השדה המגנטי מוגדרת  כאפס לפני תחילת הניסוי  עוצמתבמצב זה: הערה

  מהלך הניסוי
  .הצב את חיישן השדה המגנטי כך שקצהו יהיה ממוקם במרכז הסילונית .1

 .הפעל את מחולל האותות .2

 .יל את המדידות בסרגל הכלים העליון כדי להתח התחללחץ על  .3

אלה יהיו הגרפים של עוצמת השדה המגנטי . גרף התוצאות יופיע אוטומטית על המסך .4

אם הגרפים המתקבלים לא עוקבים אחד אחרי השני . ועוצמת הזרם כפונקציה של הזמן

 .שנה את כוון הזרם בסילונית וחזור על הניסוי, באותה מגמה

 .לים העליוןבסרגל הכ  שמורשמור את התוצאה בלחיצה על  .5

  :2דוגמא לתוצאות המתקבלות בניסוי זה מוצגת בתרשים  .6

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 שדה מגנטי

 זרם

  

  2תרשים 

  ניתוח תוצאות הניסוי ושאלות
 ?באיזה יחידות הוא נמדד? כיוונומה ?  נוצר שדה מגנטי בתוך הסילוניתהסבר מדוע .1

 .והסבר, תאר את קווי השדה המגנטי בסילונית .2

 ?ת במרכז הסילוניקצה החיישן  את למקםמדוע חשוב  .3

 ?מדוע מאפסים את השדה המגנטי בתוך הסליל לפני תחילת הניסוי .4

 ?הלתיאוריהאם הם תואמים . הסבר את הגרפים שקיבלת .5

 שבסרגל הכלים  עריכת גרףלבניית גרף עוצמת השדה המגנטי כתלות בזרם לחץ על  .6

ולחץ על , Yציר  - בI/O-2שדה מגנטי : # ניסוי -ו, Xציר   - בI/O-1זרם : #בחר ניסוי. התחתון

  .כתוב כותרת לגרף בשדה כותרת הגרף. אישור

 .3דוגמא לגרף של השדה המגנטי כפונקציה של הזרם המתקבל בניסוי זה מוצג בתרשים 

  

  3תרשים 

 . ובחר בגרף השדה המגנטי כתלות בזרם הצג סמן ראשון-העזר ב .7

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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ל הכלים  שבסרג קירוב קו ישרהתאם לגרף הזה קירוב ליניארי על ידי לחיצה על  .8

 .הקירוב הליניארי יופיע על הגרף והנוסחה שלו בתחתית חלון הגרף. העליון

 ? הסבר מדוע הגרף שקיבלת הוא ליניארי .9

  ? מה משמעות שיפוע הגרף .10

. הפרמיאביליות של הריק, μo השתמש בערך שהתקבל עבור שיפוע הגרף כדי לחשב את  .11

 .רשום את הערך שקיבלת

A: ערך התיאורטי הידועהשווה את התוצאה שקיבלת עם ה .12
mT104 7

0
⋅

⋅= −πμ
וחשב את , 

 .השגיאה היחסית בניסוי זה

  

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  השדה המגנטי של כדור הארץ

  

  1תרשים 

  מבוא
אנו נמדוד את עוצמתו של השדה . בניסוי זה אנו חוקרים את השדה המגנטי של כדור הארץ

  .וגם את נטייתו ביחס לאופק, המגנטי הארצי

  רשימת הציוד
• MultiLogPRO או TriLink  

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 מצפן •

 )mT 0.2 ±(חיישן שדה מגנטי  •

  בניית מערכת הניסוי
 . של המחשבUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

 .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1חבר את חיישן השדה המגנטי לכניסה  .3

 .MultiLab -הפעל את תוכנת ה .4

 .שן לתחום של רגישות גבוההכוון את החיי .5

גדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבסרגל הכלים העליון ו  פתח את אשף האתחול  .6

 .הבא

  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
  mT 0.2 ±)(חיישן שדה מגנטי  I/O-1 –כניסה   חיישן

   דגימות לשנייה10  קצב מדידה

  ) דגימותMM:SS )1000 1:40  זמן דגימה

  מהלך הניסוי
 מקום במעבדה רחוק ככל האפשר מחומרים פרומגנטיים והתרחק ככל האפשר מצא .1

  360°.תזדקק למספיק מרחב כך שתוכל לסובב את החיישן . מהמחשב

 . בסרגל הכלים העליון כדי להתחיל את המדידותלחץ על התחל  .2

 ).1ראה תרשים (סובב את החיישן מעגל שלם במישור אופקי  .3

כעת סובב . השדה המגנטי היא מרבית והישאר בזווית זומצא את הזווית שעבורה עוצמת  .4

 . את החיישן מעגל שלם במישור האנכי

 .2דוגמא לגרף המתקבל בניסוי זה מוצג בתרשים  .5

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 



 

125  

  

  2תרשים 

  הניסוי ושאלותניתוח תוצאות 

 בסרגל הכלים התחתון על מנת להתמקד בחלק הגרף לחץ על התקרב לאזור נבחר  .1

  .החיישןשבו ביצעת סיבוב אנכי של 

 שבסרגל הכלים התחתון והצב אותם והצג סמן שני  הצג סמן ראשון  -היעזר ב .2

בחלק התחתון של .  שהתקבל עבור עוצמת השדה המגנטייבערך המרבי ובערך המינימאל

 בין Y -ההפרש בציר ה.  בין שני הסמניםY  - והפרש בציר הX -המסך יופיע ההפרש בציר ה

צמת השדה המגנטי האנכי במקום בו אתה נמצא על פני כדור שני הסמנים שווה לכפלים עו

 .הארץ

 .רשום ערך זה במחברתך .3

חשב את השגיאה . T 10-5*3: השווה בין הערך שקיבלת לבין הערך האמור להתקבל .4

 .היחסית בניסוי זה

 .שבסרגל הכלים התחתון כדי לחזור לגרף המקורי    לחץ על קנה מידה אוטומטי .5

  בסרגל הכלים התחתון על מנת להתמקד בחלק הגרף נבחר לחץ על התקרב לאזור .6

 .שבו ביצעת סיבוב אופקי של החיישן

 שבסרגל הכלים התחתון והצב אותם בערך  והצג סמן שני הצג סמן ראשון -היעזר ב .7

בחלק התחתון של המסך .  שהתקבל עבור עוצמת השדה המגנטייהמרבי ובערך המינימאל

 בין שני Y -ההפרש בציר ה.  בין שני הסמניםY  -רש בציר ה והפX -יופיע ההפרש בציר ה

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הסמנים שווה לכפלים עוצמת השדה המגנטי האופקי במקום בו אתה נמצא על פני כדור 

 .הארץ

 .רשום ערך זה במחברתך .8

חשב את השגיאה . T 10-5*2.9: השווה בין הערך שקיבלת לבין הערך האמור להתקבל .9

 .היחסית בניסוי זה

התוצאות האחרונות שקיבלת כדי למצוא את השדה המגנטי השקול ואת השתמש בשתי  .10

 .זווית הנטייה של השדה המגנטי במקום בו אתה נמצא על פני כדור בארץ

 .רשום ערכים אלו במחברתך .11

, T 10-5*4.17: שדה מגנטי שקול. השווה בין הערכים שקיבלת לבין אלו האמורים להתקבל .12

  .ה היחסית בניסוי זה חשב את השגיא46°.: וזווית נטייה

  .זמנית-שני סמנים על הגרף בו, לכל היותר, ניתן להציג: הסמן 

  .או כדי לבחור גרף מסוים, ניתן להשתמש בסמן הראשון כדי להציג ערכים בודדים שנמדדו

או כדי , תניתן להשתמש בשני סמנים כדי להציג את ההפרש בין שני ערכים של קואורדינאטו

  . מדידותלבחור טווח מסוים של

 שבסרגל לחץ פעמיים על ערך מסוים בגרף או לחץ על הצג סמן ראשון : הצגת הסמן הראשון

לגרירה . לערך אחר בגרף או לגרף אחר, בעזרת העכבר, ניתן לגרור את הסמן. הכלים התחתון

ערכי . אשר במקלדת) ימינה ושמאלה(עדינה יותר ניתן להשתמש במקשי החיצים 

  .נקודה הנבחרת יופיעו בתחתית חלון הגרףהקואורדינאטות של ה

 לחץ פעמיים במקום כלשהו באזור הגרף או לחץ על הצג סמן שני : הצגת הסמן השני

  .המידע שיופיע יהיה ההפרש שבין שני ערכי קואורדינאטות. שבסרגל הכלים התחתון

  או לחץ על הצג סמן ראשון, לחץ פעמיים במקום כלשהו באזור הגרף: הסרת הסמנים

  .שבסרגל הכלים התחתון פעם שנייה

  . שבסרגל הכלים התחתון פעם שנייהלחץ על הצג סמן שני : הסרת הסמן השני

  

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  )חוק פרדיי(מ מושרה "כא

  

  1תרשים 

  מבוא
מייקל פרדיי .  אלקטרומגנטית פירושה יצירת זרם חשמלי בעזרת שינוי השטף המגנטיהשראה

הוא מצא ששינוי שטף מגנטי במעגל סגור . תמטייםהיה הראשון שתיאר תופעה זו במונחים מ

הביטוי . מ המושרה גורם לכך שבמעגל סגור יזרום זרם מושרה''והכא, מ מושרה''יוצר בו כא

  :נתון על ידיולנץ המתמטי של חוק פרדיי 

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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חוק לנץ מבוטא  . מספר הכריכותN - ו הוא השטף המגנטיϕ -ו, מ המושרה" הוא הכאεכאשר 

  .בנוסחה זו על ידי  סימן המינוס 

לדוגמא במוט מוליך הנע בשדה מגנטי , מ מושרה יכול להיווצר גם במעגל פתוח''יש לזכור שכא

  .מ מושרה כל עוד נמשכת תנועתו''אאחיד נוצר כ

בנוסחה קשר הנתון , מ המושרה''בין שינוי השטף עם הזמן לבין הכאבניסוי זה נחקור את הקשר 

)1.(  

  רשימת הציוד
• MultiLogPRO או TriLink  

  ליפופים10,000 ליפופים והשני עם 500אחד עם , שני סלילים בעלי ממדים זהים •

 מחולל אותות עם יציאת הספק •

 V 25 ±חיישן מתח  •

 mT 10 ±)(חיישן שדה מגנטי  •

 תילים •

  בניית מערכת הניסוי
 . של המחשבUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

 .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1חבר את חיישן השדה המגנטי לכניסה  .3

 .mT 10 ±) (כוון את חיישן השדה המגנטי לתחום של רגישות נמוכה .4

 .MultiLogPRO - של ה(I/O 2) 2חבר את חיישן המתח לכניסה  .5

 :1בנה את המעגל החשמלי המתואר בתרשים  .6

  .אחד מול השני, לילים על השולחןהצב את הס  .א

 .למחולל האותות) הסליל הראשי( הליפופים 500חבר את הסליל בעל   .ב

 .לחיישן המתח) הסליל המשני( הליפופים 10,000חבר את הסליל בעל   .ג

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 500בעל (הכנס את חיישן השדה המגנטי כך שקצהו יהיה במרכז הסליל הראשי   .ד

 ).הליפופים

 .MultiLab -הפעל את תוכנת ה .7

גדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבסרגל הכלים העליון ו  אשף האתחול תח את פ .8

 .הבא

  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
   mT 10 ±)(חיישן שדה מגנטי  I/O-1 –כניסה 

סמן אפס קריאה נוכחית   >  אפס' קבע כנק : הגדרות החיישן 

  חיישן

  V 25 ±מתח  I/O-2 –כניסה 

  הישני דגימות ל100  קצב מדידה

  ) דגימות2000( שניות 20  זמן דגימה

  . השדה המגנטי מוגדרת  כאפס לפני תחילת הניסוי  עוצמתבמצב זה: הערה

  מהלך הניסוי
  .הפעל את מחולל האותות .1

 . הרץ ולצורת גל משולש1כוון את מחולל האותות לתדירות של  .2

חיישן השדה על מנת לבדוק שעוצמת השדה בסליל אינה עוברת את טווח המדידה של ה .3

 בסרגל הכלים העליון ובדוק את הערכים של השדה המגנטי  התחללחץ , המגנטי

במידת הצורך ושנה את מתח המחולל כך שעוצמת השדה המגנטי לא תעבור את . הנמדד

 . עצורלסיום הבדיקה לחץ על . טווח המדידה של החיישן

 דידות בסרגל הכלים העליון כדי להתחיל את המ התחללחץ שוב על  .4

בשדה כותרת הגרף רשום כותרת לגרף . לחץ על גרף בסרגל הכלים העליון ובחר ערוך גרף .5

 .הכוללת את תדירות המחולל

 . בסרגל הכלים התחתון  הוסף גרף לפרויקטלחץ על .6

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 . בסרגל הכלים העליון שמורשמור את הנתונים שלך על ידי לחיצה על  .7

 .7 עד 4ור על השלבים  הרץ וחז2 -שנה את תדירות מחולל האותות ל .8

 4חזור על השלבים . ושנה את צורת האות לגל סינוסואידלי,  הרץ1חזור לתדירות מחולל של  .9

 .7עד 

  הניסוי ושאלותניתוח תוצאות 
 ?מה מודד חיישן המתח  .1

מדוע השדה המגנטי כתלות בזמן בסליל הראשוני נמצא ביחס ישר לשטף המגנטי בסליל  .2

 ?המשני

 על מנת להציג # ניסוילחץ פעמיים על , בחלון מפת נתוניםו, סךהסתר את הגרף שעל המ .3

  . הראשונהאת הגרף הראשון שיצרת במדידה

לאור ) השדה המגנטי כתלות בזמן והמתח כתלות בזמן(הסבר את הקשר בין שני הגרפים  .4

 ).1(חוק פרדיי המובא בנוסחה 

 על #ניסוי מית של לחץ פעמיים על הצל, בחלון מפת נתוניםהסתר את הגרף שעל המסך ו .5

  .מהניסוי השנימנת להציג את הגרף 

לאור ) השדה המגנטי כתלות בזמן והמתח כתלות בזמן(הסבר את הקשר בין שני הגרפים  .6

 ?מה הייתה ההשפעה של הכפלת התדירות). 1(חוק פרדיי המובא בנוסחה 

 להציג את  על מנת# ניסוילחץ פעמיים על , בחלון מפת נתונים, הסתר את הגרף שעל המסך .7

 .מהניסוי השלישיהגרף 

לאור ) השדה המגנטי כתלות בזמן והמתח כתלות בזמן(הסבר את הקשר בין שני הגרפים  .8

מ המושרה מתאים לנגזרת של פונקצית השדה "האם הכא). 1(חוק פרדיי המובא בנוסחה 

  ?המגנטי

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  תלות עוצמת האור במרחק מהמקור

  

  1תרשים 

  מבוא
. האור הפוגעת ביחידת שטח הניצבת לכוון ההתפשטות של האורהינה אנרגית עוצמת האור 

אנרגית , אם התווך אינו בולע את האור. מקור אור נקודתי פולט אור בצורה אחידה בכל הכוונים

השטח של כדור פרופורציוני לריבוע הרדיוס . האור מתפשטת ככדור שבמרכזו עומד מקור האור

2 -ופורציונית לעל כן אנרגית האור ליחידת שטח פר, שלו
1

r , כאשרr הוא המרחק ממקור 

  .האור

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  .בניסוי זה נבדוק את הקשר בין עוצמת האור לבין המרחק ממקור האור

  רשימת הציוד
• MultiLogPRO או TriLink  

 )שלושה תחומי מדידה(חיישן אור  •

 סרגל •

  עם חיבורים על משטח מתאיםV 3)(נורה  •

  ומחזיק סוללהV 1.5)(שתי סוללות  •

  שני תילים •

  גדול של נייר שחור מטןגיליו, בריסטול •

  בניית מערכת הניסוי
 . של המחשבUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

 .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1חבר את חיישן האור לכניסה  .3

 .1ם בנה את המערכת בהתאם למתואר בתרשי .4

 הנייר השחור  על מנת לצמצם את ןכסה את שטח השולחן עליו יתבצע הניסוי עם גיליו: הערה

  .החזרות האור מהשולחן למינימום האפשרי

 .MultiLab -הפעל את תוכנת ה .5

גדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבסרגל הכלים העליון ו  אשף האתחול פתח את  .6

 .הבא

  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
  )שלושה תחומי מדידה(חיישן אור  I/O-1 –כניסה   שןחיי

   

  ידני  קצב מדידה

   דגימות10  מספר הדגימות

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  מהלך הניסוי
מ " ס2יהיה ליד השנת המראה , הפונה לכוון מקור האור, הצב את חיישן האור כך שקצהו .1

 ).1ראה תרשים (בסרגל 

 . בסרגל הכלים העליון כדי להתחיל את המדידותלחץ על התחל  .2

 בסרגל הכלים העליון כל פעם לחץ על התחל : אסוף את הנתונים בצורה ידנית .3

  .שברצונך לבצע מדידה

כדי לאסוף נתונים   MultiLogPRO במכשיר לחלופין אפשר ללחוץ על הכפתור : הערה

  .בצורה ידנית

מ בסרגל כשהוא עדיין פונה לכוון " ס3הצב את קצה חיישן האור על השנת המראה , עתה .4

  . ורשום את הנתון במקום המתאים בטבלה שבהמשך התחללחץ שוב על ,  האורמקור

קרא ידנית ורשום את עוצמת , מ כל פעם" ס1הזז את החיישן לאורך הסרגל בצעדים של  .5

מ ממקור " ס10עד שתגיע לנקודה הנמצאת במרחק ,  התחלהאור על ידי לחיצה על 

 .האור

 .לסיים את המדידות כדי בסרגל הכלים העליון עצור לחץ על  .6

 .בסרגל הכלים העליון שמור שמור את התוצאה בלחיצה על  .7

  הניסוי ושאלותניתוח תוצאות 
  :וסף עמודה לטבלה עם ערכי המרחקיםה .1

  .הוסף עמודה ידניתהתפריט הנפתח לחץ על -ובתת,  בסרגל התפריטים העליוןטבלהלחץ על 

 .חץ אישורול, מ בחלון היחידות" ס-כתוב מרחק בחלון הכותרת ו

הכנס לטבלה את נתוני המרחק של הניסוי .  פותח עמודה חדשה בחלון הטבלאותMultiLab  -ה

 :על ידי לחיצה על התאים בעמודה וכתיבת המרחקים המתאימים

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 מרחק ממקור תכל דגימה מייצג. הדגימה' עוצמת אור כתלות במס: דוגמא לתוצאות ניסוי 

 .האור

  

  2תרשים 

 ):2ראה תרשים ( האור כפונקציה של המרחק צור גרף של עוצמת .2

 .בסרגל הכלים התחתון עריכת גרף לחץ על   .א

 .X -מרחק בציר ה: לחץ על נתונים ערוכים  .ב

 .Y - הציראור ב: #לחץ על ניסוי   .ג

, בטל את בחירתם על ידי לחיצה עליהם, אם יש נתונים אחרים מסומנים על אחד הצירים  .ד

 .אישורולחץ על 

  :רף החדש לגחזקההתאם קירוב  .3

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  .בסרגל הכלים העליון  אשף עיבוד נתוניםלחץ על 

משוואת הקירוב תופיע . אישור ולחץ על הצג משוואת קירובסמן את המשבצת , חזקה  עלבחר

 .בתחתית חלון הגרף

אם ? האם  המשוואה שהתקבלה מתאימה לקשר המצופה בין עוצמת האור לבין המרחק .4

 .ים שמצאתנסה להסביר את ההבדל, תשובתך שלילית

  שבחלק התחתון של סרגל הכלים על מנת לייצא את הנתונים  Excel - יצוא ללחץ על .5

 .Excel –לגיליון האלקטרוני 

2צור עמודה חדשה של  .6
1

r 2 -גרף של עוצמת האור כתלות ב וציירבגיליון
1

r . 

  .יאריהסבר מדוע הגרף שקיבלת לינ .7

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 התאבכות ועקיפה באור

  

  1רשים 

  מבוא
כשאור עובר דרך סדק צר מאד מתקיימת תופעת העקיפה ועל מסך במרחק מסוים מהסדק 

האזור המואר המרכזי הוא בעל רוחב . תתקבל תבנית הכוללת אזורים מוארים ואזורים חשוכים

ור משתנה עם המרחק עוצמת הא. כפול מכל יתר האזורים המוארים ובעל עוצמת אור יותר חזקה

  :ממרכז התבנית בהתאם לנוסחה הבאה

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  . הוא המרחק בין הסדקיםd כאשר

  :נקודות המינימום בתבנית זאת יתקבלו ב

,...2,1, ±±=⋅= n
d
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בניסוי זה אנו משתמשים בקרן לייזר כמקור אור ובחיישן אור למדידת עוצמת האור כתלות 

מיקומו של החיישן .  אור לאורך תבנית העקיפהמזיזים חיישן. במרחק ממרכז תבנית העקיפה

  .י הצבתו על הגררה של נגד משתנה"נמדד ע

  רשימת הציוד
• MultiLogPRO או TriLink  

 )שלושה תחומי מדידה(חיישן אור  •

 (V 5 – 0)חיישן מתח  •

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 מקור לייזר •

 שקופית עם סדק יחיד •

 )לא חובה,  מומלץ(שקופית עם שני סדקים צרים  •

 מחזיק שקופיות •

כדאי להשתמש בריאוסטט בו המתח משתנה בצורה חלקה ). ריאוסטט( משתנה ליניארי נגד •

 "קפיצות"וללא 

  וולט1.5 סוללות של 3 •

 מחזיק סוללות •

 מסך •

  בניית מערכת הניסוי
 . של המחשבUSB ליציאה הטורית או לכניסת MultiLogPRO  -חבר את ה .1

 .MultiLogPRO  -הדלק את ה .2

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-1) 1חבר את חיישן האור לכניסה  .3

 .MultiLogPRO - של ה(I/O-2) 2חבר את חיישן המתח לכניסה  .4

: עליך להתאים את המרחקים בהתאם לציוד שברשותך. 1בנה את המערכת על פי תרשים  .5

 .רוחב הסדקים ואורך הריאוסטט, אורך הגל של מקור הלייזר

 -משאיר רק סדק צר פתוח של ככשאתה , כסה את פתח חיישן האור עם חתיכת קרטון אטום .6

  .סדק זה חייב להיות צר יותר מהרוחב המינימאלי הצפוי של פס העקיפה. מ" מ0.4 – 0.3

 .הצמד את חיישן האור לגררה של הריאוסטט .7

 .הצב את מחזיק השקופיות עם השקופית בעלת סדק אחד מול הלייזר .8

. מאונך לכוון קרן הלייזרמישור המסך חייב להיות .  מטר מהסדק4 -הצב מסך במרחק של כ .9

כוון את מרחק המסך ממקור הלייזר כך שרוחב תבנית העקיפה קטן במקצת מאורך 

 .הריאוסטט

מצא בגובה בה יכוון את גובה הריאוסטט כך שחיישן האור . החלף את המסך בריאוסטט .10

 .מתקבלת תבנית העקיפה

 .חבר את הסוללות לקצוות של הריאוסטט .11

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 .מהקצוות של הריאוסטט ולגררהחבר את חיישן המתח לאחד  .12

 .MultiLab -הפעל את תוכנת ה .13

גדר את מערך המדידה לפי הפרוט הבסרגל הכלים העליון ו    אשף האתחולפתח את .14

 .המפורט בהמשך

 -ניתן לאסוף את הנתונים כש ה. האור הבוקע ממסך המחשב עלולה לשבש את הניסוי: הערה

MultiLogPROכן להשתמש בכלי הורד נתונים ולאחר מ,  איננו מחובר למחשב 

  .בסרגל הכלים העליון כדי להעביר את הנתונים למחשב

  MultiLogPRO -אתחול תוכנת ה
  V 5 – 0חיישן מתח  I/O-1 –כניסה 

   

  חיישן

  )שלושה תחומי מדידה(חיישן אור  I/O-2 –כניסה 

  יהי דגימות לשנ100  קצב מדידה

  ) דגימות500( שניות 5  זמן דגימה

   הניסוימהלך
 .באחד מקצותיו) ביחד עם חיישן האור(הצב את גררת הריאוסטט  .1

 . בסרגל הכלים העליון כדי להתחיל את המדידות התחללחץ על  .2

הסריקה צריכה לארוך . הזז את הגררה של הריאוסטט עם חיישן האור לאורך הריאוסטט .3

ל שני החיישנים על המסך יופיע אוטומטית גרף עם תוצאות המדידה ש.  שניות5 -פחות מ

 ולחץ על MultiLogPRO -חבר את ה, אם ביצעת את הניסוי מבלי להיות מחובר למחשב(

 ). בסרגל הכלים העליון הורד נתונים

 . בסרגל הכלים התחתון הוסף גרף לפרויקטלחץ על , אחרי שהמדידות הסתיימו .4

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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כדי לשנות את שם . לכל גרף המתווסף לפרויקט" ברירת מחדל" יוצר שמות MultiLab :הערה

לכתוב שם חדש בתיבת ,  בסרגל הכלים התחתוןהגרף יש ללחוץ על עריכת גרף 

  .כותרת הגרף וללחוץ על אישור

  . בסרגל הכלים העליון שמור את הנתונים שלך על ידי לחיצה על שמור .5

 . עם שני סדקים4 עד 1חזור על השלבים  .6

 .וסטט ורשום זאת במחברתך שבין מחזיק השקופיות לבין הריאLמדוד את המרחק  .7

 . שבין שתי הנקודות הקיצוניות של חיישן האור ורשום זאת במחברתךolמדוד את המרחק  .8

   ניתוח תוצאות הניסוי ושאלות
 . הצג את הגרף העקיפה ששמרת .1

 .2דוגמא לתוצאות המתקבלות בניסוי זה מוצגת בתרשים 

  

  2תרשים 

 . גרף המתח נוכל למדוד את מיקום החיישןהסבר כיצד בעזרת .2

כדי לכייל את ערכי המתח שמדדת כך שהם יוכלו להוות מדד למרחקים בצע את הפעולות  .3

 :הבאות

 המתאים לעוצמת האור Vo, השתמש בסמנים כדי לקבוע את ערכו של המתח המרבי  .א

  ΔV.המרבית ואת ערכו של הפרש המתחים הקיצוניים 

  :אבכות נתונה על ידי ממרכז תבנית ההתxהמרחק   .ב

עוצמת אור  תחמ

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
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 .פונקציותולאחר מכן לחץ על , בסרגל הכלים העליון ש  אשף עיבוד נתוניםלחץ על  .4

  מתח 1: בחר את כניסה G1בחלון .  Linearובחר לחץ על החץ השמאלי, בחלון הפונקציות .5

 : כתובB - וA לאחר מכן בחלונות 

7. 
,o o ol V lA BV V= − =

Δ Δ  

 .אישורולחץ , m כתוב יחידותבחלון , x כתוב שםבחלון ה .6

  .הצג גרף של עוצמת האור כפונקציה של המיקום .7

 .שבסרגל הכלים התחתון   עריכת גרףלחץ על .8

 .אישור ולחץ I/O – 2עוצמת האור : #ניסוי  בחר Yבציר , x בחר את הפונקציה X –בציר  .9

די שימוש בסמנים והשווה אותם אם מדוד את מיקום נקודות המינימום של התבנית על י .10

  . התיאורטיות המצופותהנקודות

  הצעות נוספות
בתנאי שהסדקים בעלי אותו , ניתן להציג את הגרף של העקיפה ואת הגרף של ההתאבכות .1

  .ולהשוות ביניהם, רוחב ליצירת שתי התבניות

ף  מתוך אשף עיבוד הנתונים עבור גרEnvelope (upper)ניתן להשתמש בפונקציה  .2

 .התאבכות ולבחון את הדמיון שבין שתי התבניות

" ערכים מופרדים על ידי פסיק"ניתן ליצור את הגרף התיאורטי בגיליון אלקטרוני במבנה של  .3

(.CSV) ,לייבא את הגרף ל- MultiLab)  השתמש בפקודת ייבוא קובץCSVמתפריט קובץ  (

 .יהםולהציג אותו ביחד עם התוצאה הניסויית על מנת להשוות בינ

תבנית (במקרה זה ניתן לראות את עוצמת האור . ניתן לבצע את הניסוי גם ללא הריאוסטט .4

 .  הזמן המייצג את המקום. כתלות בזמן) ההתאבכות
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