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μ†¯ÙÒÓ†˙ÂÏÈÚÙ

‰Ùˆ¯†ÏÚ†Û„‰˘†‡ÒÎ†˙ÚÂ˙

˙Â¯Ú‰
ÆÔÂËÂÈ Ï˘ È˘‰ ˜ÂÁ‰ „ÂÓÈÏ ¯Á‡Ï ∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ·ÂÏÈ˘ Æ‡
Æ®‰Ó‚„‰Î© ‰¯ÂÓ‰ È„È≠ÏÚ Â‡ ¨ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ∫È„È≠ÏÚ ÚÂˆÈ·Ï ˙„ÚÂÈÓ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Æ·
Æ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÔÓ ˘ÈÁ¯˙· ˙ÈÂËÂÈ‰ ‰˜ÈÎÓ‰ È˜ÂÁ ÌÂ◊ÈÈ ∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯ËÓ Æ‚

Æ‰Ùˆ¯‰ ÏÚ Û„‰ ‡ÒÎ
≠ÏÚ ¨‡ÒÎ‰ Û„‰ Â·˘ ÁÂÎ‰ ˙‡Â ¨‰Ùˆ¯‰ ÔÈ·Ï ‡ÒÎ‰ ÔÈ· Í»ÎÈÁ‰ Ì„˜Ó ˙‡ ‡ˆÓ
ÆÂ˙ÒÓ ÈÙ≠ÏÚÂ ‡ÒÎ‰ Ï˘ ˙Â·˜Ú‰ ÌÈ˘¯˙ ÈÙ

„ÂÈˆ‰ ˙ÓÈ˘¯
ª¢Excel¢ ‰ÎÂ˙‰ ˙˜˙ÂÓ Â·˘ ·˘ÁÓ ®±©
Æ¢‰˜ÈÎÓ· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ¢ ¯ÂËÈÏ˜˙‰ ®≤©

‡ÒÎ‰ Ï˘ ˙Â·˜Ú ÌÈ˘¯˙ ˙ÈÈ·
¢Â‡„ÈÂ ÈÂË¯Ò¢ ˜È˙· ‡ˆÓ‰© ”Motion of a Chair” ı·Â˜‰ ˙‡ ‰˙ÂÚˆÓ‡· Á˙ÙÂ
Ÿ ¨VideoExp ‰ÎÂ˙‰ ˙‡ ÏÚÙ‰ Æ±
Æ®¯ÂËÈÏ˜˙·
ÆÔÂË¯Ò· ˘Á¯˙Ó‰ ÚÂ¯‡‰ ˙‡ ‰¯ˆ˜· ¯‡˙ ÆÂ· ÔÂ·˙‰Â ÔÂË¯Ò‰ ˙‡ ı¯‰ Æ≤
‡Â‰ ˙Â˜·„Ó‰ ÔÈ· ˜Á¯Ó‰ Æ˙Â·Ï ˙Â˜·„Ó È˙˘ ˙Â˜·„ÂÓ ‡ÒÎ‰ Ï˘ ÌÈÈÏ‚¯‰ ÔÈ·Ó È˙˘ ÏÚ ∫‰„ÈÓ ‰˜ Æ‡ Æ≥
Æx,y ÌÈ¯Èˆ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰„ÈÓ‰ ‰˜ ˙‡ ‰Ê ÔÂ˙ ÈÙ≠ÏÚ Ú·˜ Æ 0.4 m
¨˙Â·Ï‰ ˙Â˜·„Ó‰ È˙˘Ó ˙Á‡· ÌÈ¯Èˆ‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˙È˘‡¯‰ ˙‡ Ú·˜ ∫x,y ÌÈ¯Èˆ‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˙È˘‡¯ Æ·
Æ‰ÚÂ˙· ¯·Î ‡ˆÓ ‡ÒÎ‰ ‰·˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰ÂÓ˙·
Æt = 0

≠Î ÌÈ¯Èˆ‰ ˙È˘‡¯ ˙‡ ˙Ú·˜ ‰·˘ ‰ÂÓ˙‰ ˙‡ Ú·˜ ∫t = 0 Ú‚¯ Æ‚

ÆÈÓÈ‰ ÔÂÏÁ· ÂÓ˘¯ ÈÏÂ‡˘ ˙Â¯˙ÂÈÓ ˙Â„Â˜ ˜ÂÁÓÏ È„Î ¨¢˙Â„Â˜ ˜ÁÓ¢ ˙Â¯˘Ù‡· ¯Á· ¢‰ÎÈ¯Ú¢ ËÈ¯Ù˙· Æ‡ Æ¥
˙‡ ˙Ú·˜ ‰˙ÂÚˆÓ‡·˘ ÂÊ© ‡ÒÎ‰ Ï˘ Ï‚¯Ï ˙˜·„ÂÓ‰ ‰·Ï‰ ‰˜·„Ó‰ ˙Â·˜Ú ˙‡ ®ÔÂÓÈÒ· ˜ÈÈ„© ÔÓÒ Æ·
Æ¯ˆÚ ‡ÒÎ‰˘ „Ú ¨t = 0 ‰·˘ ‰ÂÓ˙‰Ó ÏÁ‰ ¨®ÌÈ¯Èˆ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙È˘‡¯

 אין לעשות שימוש כלשהו.קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם
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

ÔÂËÂÈ Ï˘ È˘‰ ˜ÂÁ‰ ≠ „ ˜¯Ù

±¥≤

‡ÒÎ‰ ˙Â·˜Ú Ï˘ ·˘ÁÂÓÓ ÁÂ˙È
ÆExcel ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ÔÂÈÏÈ‚Ï ‡ÒÎ‰ ˙Â·˜Ú Ï˘ vy ≠Â ¨vx ¨y ¨x ¨t ÈÎ¯Ú ˙‡ ¯·Ú‰ Æμ
Æt ÔÓÊ‰ ÈÎ¯Ú Ï˘ ‰Èˆ˜ÂÙÎ ‡ÒÎ‰ Ï˘ x ÌÂ˜Ó‰ ÈÎ¯Ú Ï˘ ¯ÂÊÈÙ ˙Ó¯‚‡È„ ËË¯Ò Æ‡ Æ∂
˙Â„Â˜ ˙¯„ÒÎ ‡ÒÎ‰ Ï˘ ‰ÚÂ˙‰ È‚ÂÒ È˘Ó „Á‡ ÏÎÏ ˙ÂÎÈÈ˘‰ ˙Â„Â˜‰ ˙‡ ¯ÂÊÈÙ‰ ˙Ó¯‚‡È„· ¯„‚‰ Æ·
Æ˙„¯Ù
¨Â˙‡ÂÂ˘Ó ˙‡ ¨¯˙ÂÈ· ‰Ï ÌÈ‡˙Ó‰ ¯˘È‰ ˙‡ ¨˙Â„Â˜‰ ˙Â¯„Ò È˙˘Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ¯ÂÊÈÙ‰ ˙Ó¯‚‡È„Ï ÛÒÂ‰ Æ‚
ÆÌ‡˙ÈÓ‰ Ì„˜Ó ÚÂ·È¯ ˙‡Â
Æ‰Ùˆ¯‰ ÔÈ·Ï ‡ÒÎ‰ ÔÈ· ÍÂÎÈÁ‰ Ì„˜Ó ˙‡ ·˘Á Æ∑
Æ‡ÒÎ‰ ˙‡ Ì„‡‰ Û„‰ Â·˘ ÁÂÎ‰ ˙‡ ·˘Á Æ‚¢˜ μÆμ ‡È‰ ‡ÒÎ‰ ˙ÒÓ ÈÎ ÔÂ˙ Æ∏

 אין לעשות שימוש כלשהו.קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם
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

