
  
  
  
  
  

  א"פל ם לפעילויותתדריכי
  

  המלצות דידקטיות למורה
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : כתיבה
  חנה ברגר' דר           
  יחיא' עמאד חאג           
  אמנון חזן' דר           
  חזי יצחק' דר           
  זהורית קאפח           
  ננסי שלו   

  
  חנה ברגר' דר: עריכה

  זהורית קאפח           

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. 



       

2 
 

  
 

  

א "במסגרת מסלול פל א"הנחיות דידקטיות לביצוע פעילויות פלרוכזות שלהלן מ במדריך

, מכניקה: לפעילויות בשלושת הפרקים התייחסות ,במדריך. לפיזיקה לבגרות במעבדה
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ניסויים מסורתיים הקיימים במאגר הניסויים לבחינת הבגרות  עיבוד של ןה פעילויותה מרבית

מיתר ", "הבעין העדש", "רוקדיםה המצפנים", "יחד כל הדרך", למשל(במעבדה " רגילה"ה

, ניסוח שאלת חקר, כמו שאילת שאלות בהדגישם מיומנויות חקר שונות )")?מפחד(רועד 

על פעילויות ממוחשבות שפותחו  ותמבוסס פעילויות אחרות .תכנון ניסוי או שיתוף בחקר

מעשה "או , "הכיסא הנע", למשל(, במכון ויצמןבמחלקה להוראת המדעים בשנים האחרונות 

, כמו(לבגרות במעבדה א "וישנן פעילויות שפותחו במיוחד עבור מסלול פל). "בבול עץ ועגלה

  ").וסנלאחת מעשה בארבע סיכות תיבה "או " סודם של שעוני החול"

  :להן מוצעות ההמלצות הדידקטיות כוללותהפעילויות 

  )באמצעות גיליון אלקטרוני 2מהן (פעילויות חקר מודרך  9

  פעילויות חקר פתוח 3

  .המשלבת ניסוי מסורתי מזמן מיומנויות חקר עם חקר פתוחפעילות  1

  )באמצעות גיליון אלקטרוני(פעילות המשלבת חקר מודרך עם חקר פתוח  1

  .מיני פרוייקט 1
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המאפיינות את מסלול  כל אחד מסוגי הפעילויותשל  ים קצר יםאורית מוצגיםהבאה טבלה ב

  ": פרויקט", "מיני פרויקט", "חקר פתוח", "חקר מודרך". "ניסוי מזמן מיומנויות חקר", א"פל

  

  

  תיאור הפעילות  סוג הפעילות

) מוערך(היקף 
של שעות 
ההוראה 
  לפעילות 

  

סי
סי
ב
ר 
ק
ח

 
 

ניסוי מזמן 
מיומנויות 

   חקר

יוזם סיטואציה וכותב תדריך מסורתי בתוספת שאלות : המורה

 המדגישות מיומנויות חקר

   לפי התדריךמבצעים כולם ניסוי זהה   :התלמידים

4  

  חקר מודרך

מציע מספר שאלות חקר או מספר ניסויים , יוזם סיטואציה: המורה

) חקר מודרך(וכותב תדריך , שאלת חקר אחת לבדיקה של אפשריים

   .לכל אפשרות

מבצעים ניסויים שונים לפי תדריכים מוכנים ומשתפים את   :התלמידים

  חבריהם בידע

6  

ם
ד
ק
ת
מ
ר 
ק
ח

 
 

  חקר פתוח

אפשרות 

I:  

  

  

  ,  יוזם סיטואציה: המורה

מתכננים ומבצעים ניסוי , יוזמים שאלת חקר :התלמידים

  ומשתפים את חבריהם בידע

8  

אפשרות 

II:  

  ,יוזם סיטואציה וגם שאלת חקר: המורה

מתכננים ומבצעים ניסוי ומשתפים את חבריהם : התלמידים

  בידע

  מיני פרויקט

  :דוגמאות

, שאלות חקר 2יוזמים : התלמידים, יוזם סיטואציה: המורה. א

  מתכננים ומבצעים ניסוי לכל שאלת חקר 

ניסויים  2יוזמים שאלת חקר אחת ומתכננים ומבצעים : התלמידים. ב

  בשתי שיטות מדידה שונות 

12  

  20  התלמידים יוזמים את כל שלבי העבודה  פרויקט
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  עילויותשמות מחברי הפו, המאפיינים שלהם, להלן רשימת הפעילויות

פרק 
  הלימודים

  ידי- פותח על  מאפיין  שם הפעילות

ה
ק
ני
כ
מ

 
 

שילוב של ניסוי מסורתי מזמן מיומנויות   חקר בעזרת קפיצים
  בנושא קפיצים חקר וחקר פתוח

  זהורית קאפח
  ננסי שלו

שני של ניוטון חקר פתוח בנושא חוק   יחד כל הדרך
  במערכת דו גופית

  זהורית קאפח

שרשרת מחליקה 
  משולחן

חקר מודרך בעזרת גיליון אלקטרוני בנושא 
   תנועה בתאוצה משתנה

  חנה ברגר

מעשה בבול עץ 
  ועגלה

חקר פתוח משולב עם חקר מודרך בעזרת 
  של הנעה בעזרת חיכוךהגיליון האלקטרוני 

  חנה ברגר

  חזי יצחק  העשרה במכניקה, חקר פתוח   סודם של שעוני החול

ת
טיו

מגנ
רו
ט
ק
ל
א
 

  אמנון חזן  במעגלי זרם ישר חקר פתוח   אופייני לו
  זהורית קאפח

  חנה ברגר  מודרך במעגלי זרם ישרחקר    יותרמי מתנגד 

בואו נשחק עם 
   מצפנים

' עמאד חאג  שדה מגנטיבמודרך חקר 
  יחיא

' עמאד חאג  מודרך בשדה מגנטיחקר    המצפנים הרוקדים
  יחיא

מ "מודרך בעזרת גיליון אלקטרוני בכאחקר    מגנטים נופלים 
  מושרה

  חנה ברגר

ר
מ
חו
 ו
ה
ינ
ר
ק

 
 

מעשה בארבע 
תיבה אחת , סיכות
   וסנל

  חנה ברגר  חקר מודרך בשבירת האור

  זהורית קאפח  מודרך בעדשות דקותחקר    בעין העדשה 

מישהו שומע ... הי
   ?אותי

' עמאד חאג  חקר מודרך בגלי קול
  יחיא

  חנה ברגר  גלים עומדים, חקר מודרך   )?מפחד(מיתר רועד 

' עמאד חאג  מיני פרוייקט   אפקט פוטואלקטרי
  יחיא

  

, מגנטים נופלים , מעשה בבול עץ ועגלה: תוח הדגמות וניסויים עבור הפעילויותסייעו בפי

 – )?מפחד(מיתר רועד , ?מישהו שומע אותי... הי, תיבה אחת וסנל, מעשה בארבע סיכות

  .מכון ויצמן למדע, לחינוך מדעיממכון דוידסון  –מוטי מושינסקי ויוסף סוסנובסקי 
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  המלצות דידקטיות למורים
  

  מכניקה. א

  של ניסוי מסורתי מזמן מיומנויות חקר וחקר פתוח שילוב - חקר בעזרת קפיצים.  1

. לחקר פתוח המוביל) הכנה לחקר(מזמן חקר  מסורתי מניסויהפעילות המוצעת כאן מורכבת  •

ההזמנה לחקר היא משותפת לשתי  .א"בכיתה י, שעות 10משך זמן המומלץ להפעלה הוא 

 .ההפעלות

קפיצים זהים באורכם וקפיץ שלישי בעל אורך שונה ובעל קבוע  2בהזמנה לחקר מומלץ לשים  •

 .ו לחבר את הקפיצים במקבילבצורה זו ניתן יהיה להבטיח שהתלמידים יוכל. שונה

ניתן . לתת לכל קבוצה קפיץ בעל קבוע כח שונה) ההכנה לחקר(מזמן חקר בניסוי המסורתי  •

בשלב זה להניח על שולחן המורה משקולות שונות ולתת לתלמידים להחליט באילו משקולות 

הרפוי יתכן והגרף של מידת ההתארכות של הקפיץ ממצבו  .לבצע את הניסוי עם הקפיץ שלהם

וניתן להשתמש בזה כדי לדון בגבולות , .כפונקציה של הכח המופעל על הקפיץ לא יתקבל ליניארי

 .התלמידים יצטרכו להתחשב בזה בתיכנון הניסוי שלהם להפעלת החקר הפתוח. של חוק הוק

 :דוגמאות לחקר שניתן לבצע בשלב החקר הפתוח •

 .תלות קבוע הקפיץ באורך הקפיץ  -

במספר הקפיצים מהם מורכבת , של מערכת קפיצים המחוברים בטור קבוע הקפיץתלות   -

 .המערכת

במספר הקפיצים מהם מורכבת , תלות קבוע הקפיץ של מערכת קפיצים המחוברים במקביל  -

 .המערכת

ניתן לבקש מהתלמידים לבנות קפיצים בקטרים שונים . תלות קבוע הקפיץ של קפיץ בקוטרו  -

 .ניקלאו תיל כרום , למשל מתיל נחושת

 .אותה שאלת חקר עם קפיצים בעלי קבוע כח שונהן לתת ליותר מקבוצה אחת לחקור נית •

את נושא הקפיצים לפתוח בשלב ההזמנה לחקר ובשלב : את ההפעלה ניתן לבצע באופן הבא •

בתום שלב זה ניתן להיעזר בממצאי התלמידים כדי להציג את ). הניסוי המסורתי(ההכנה לחקר 

לאחר מכן לבצע את שלב . את מושג קבוע הכח של קפיץ ולהציג את חוק הוקלהגדיר : התיאוריה

 .בו התלמידים יעשו שימוש בתיאוריה אליה הגיעו בשלב ההכנה לחקר, החקר הפתוח

 .ניתן לבדוק שילוב של החקר גם עם גומיית תפירה עבה •

  .בשלב מאוחר יותר ניתן להרחיב את ההפעלה גם לחקירת האנרגיה האגורה בקפיץ

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
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  בנושא חוק שני של ניוטון במערכת דו גופית חקר פתוחתדריך ל –יחד כל הדרך . 2

בו התלמידים בודקים את תלות גודל , "חוק שני של ניוטון"פעילות זו מקבילה לניסוי המוכר בנושא 

את ) המאיץ(גופית במסה הכוללת של המערכת וגודלו של הכח השקול - התאוצה של מערכת דו

  .המערכת

  .תלמידים 3-4גודל הקבוצה המומלץ הוא , קבוצות 7- ל 6מתאימה לבין  הפעילות

הכוללת חיישן  Pascoאו  MultiLogאו   V-scopאת הפעילות מומלץ לבצע במערכת ממוחשבת כגון 

  .מקום ותוכנה לעיבוד ממצאי המקום לתאוצה

צה תבחן את אחד כל קבו. גופיות- ל בשלוש מערכת דו"בפעילות זו התלמידים יבחנו את הקשרים הנ

  .ראו תיאור של כל המערכות בעמוד הבא. ל לאחת משלוש המערכות"מהקשרים הנ

  
 שלבי הפעילות •

ועל " הזמנה לחקר"בחלק זה התלמידים יעבדו בקבוצות של שלבי ה. עד ארבעה שיעורים: Iחלק 

ונה והדומה בתום לשב זה מומלץ לבצע שיתוף בכיתה על התכנונים וכן להדגיש את הש. תכנון הניסוי

  .בין המערכות

במהלך העבודה בקבוצות מומלץ שהמורה . ביצוע הניסוי ועיבוד הממצאים. עד שני שיעורים: IIחלק 

  .יעבור ביניהן וינחה אותן בעיבוד הממצאים הייחודי להן

י מצגת לכיתה והמורה יחדד ויסכם "התלמידים יציגו את עבודותיהם ע. עד שני שיעורים: IIIחלק 

  .מרכזיות בניסוינקודות 

 

 הדגשים מומלצים •

 .תכנון הניסוי ועיבוד הממצאים: פעילות זו מדגישה שתיים ממיומנויות החקר -

המערכת עם המישור המשופע . למרות שהמערכות שונות במבנה שלהן יש קשר ביניהן -

 .α=900ומערכת האטווד , α=0, מקשר בין המערכת עם המישור האופקי

י שינויים שונים בשלושת "לו של הכח השקול נבדקת עאותה תלות של התאוצה בגוד -

 .המערכות השונות

  .שני אופנים שונים לשינוי הכח השקול במערכת המישור המשופע -

  

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








+
=

21

21
mm

1
gm-gma

  

 aתלות 

 ΣΣΣΣF- ב
יבדק 

  י"ע

 העברת משקולות בין הוו לקרונית
  

 :או, רוניתהעברת משקולות בין הוו לק
   αשינוי 

לוו  �העברת משקולות בין וו 
�  
  

 aתלות 
במסה 
 הכוללת
יבדק 

  י"ע

   באותה המידה m2-ו m1שינוי    באותה המידה m2⋅sinα-ו m1שינוי   ) m2(שינוי מסת הקרונית 

  

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 בתאוצה של  חקר מודרך בעזרת גיליון אלקטרוני – שרשרת מחליקה משולחן . 3

  משתנה

  

  

  

  

  

  

  

  

תנועה בתאוצה  - התלמידים חוקרים תנועה שאין מרבים לעסוק בה בשעורי הפיזיקה, זובפעילות 

הגיליון האלקטרוני מאפשר לתלמידים לענות על . בהשפעת כוח שגדל בקצב לא קבוע משתנה

תנאי בסיסי לביצוע חקר . במעבדה לחקורשקשה  ,ת השרשרתהקשורות לתנוע ,שאלות חקר מגוונות

המדמה את תנועת השרשרת מרגע שחרורה עד הגיעה ניית מודל בהינו , ן האלקטרוניבעזרת הגיליו

  . לארץ

  : מורכבת משלושה שלביםהפעילות 

  . המבוצעת על שרשרות וחבלים שונים הנופלים משולחן - הזמנה לחקר

ל המדמה את תנועת מודבגיליון שבה התלמידים בונים , ךפעילות חקר מודר –מימוש החקר שלב א 

תלות זמן תנועת השרשרת באורך האנכי התחילי של : שלוש שאלות בסיסיותוחוקרים  רשרתהש

תלות מהירות השרשרת בזמן שחלף מתחילת התנועה ותלות הכוח השקול הפועל על , השרשרת

   .בזמן שחלף מהתחלת התנועה) בהנחה שאין חיכוך בין השרשרת לשולחן(השרשרת 

רחיב את המודל שלהם עבור דרך המחייבת את התלמידים להפעילות חקר מו –מימוש החקר שלב ב 

התלמידים מתבקשים לחקור את השפעת האורך האנכי התחילי . תנועת החלק האופקי של השרשרת

של השרשרת על זמן התנועה של החלק האופקי של השרשרת עד לניתוקו מן השולחן ועל מהירות 

מידים מתבקשים לחקור את השפעת המסה התל, כמו כן. השרשרת ברגע שהיא ניתקת מן השולחן

זמן תנועתה על השולחן ועל מהירותה ברגע שהיא ניתקת מן  ליחידת אורך של השרשרת על 

  .שלב זה הוא אופציונאלי בלבד, כיוון ששלב זה מחייב שליטה גבוהה בגיליון האלקארוני. השולחן

  :הערות

ניתן לבצע יחד , זרת גיליון אלקטרוניבכיתות שלתלמידיהן אין ניסיון בבניית מודל חישובי בע  .א

 לבצע כחקר מודרך' ואת שלב ב' כהזמנה לחקר את שלב א

בניית מודל חישובי לתנועת השרשרת כאשר מקדם החיכוך בינה לבין  - אופציה לחקר פתוח   .ב

מהו הקשר בין החלק התלוי הנדרש להתחיל - שאלת חקר אפשרית. (השולחן אינו אפס

 )החיכוך בתנועת השרשרת לבין מקדם

פתרון נומרי של משוואות -חבל מחליק משולחן – 8' הפעילות נבנתה על בסיס פעילות מס.ג

  156-161' עמ, מאת עדי רוזן', ו ב' פעילויות לכרכים א, מכניקה ניוטונית –התנועה 

y 

Y0 

0 

A 

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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פתוח משולב עם חקר מודרך בעזרת הגיליון חקר  – מעשה בבול עץ ועגלה .4

 וךשל הנעה בעזרת חיכ האלקטרוני

  

 . מיועדת לתלמידים שאין להם ניסיון בחקר בעזרת גיליון אלקטרוניהפעילות המוצעת כאן  •

שבה התלמידים מבצעים הזמנה לחקר .א: משלושה חלקים מרכזייםמורכבת הפעילות  •

פעילות חקר בעזרת גיליון המשותפת לכל . ב, תצפית על עגלה המונעת בעזרת החיכוך

ודל העוקב אחרי מהירויות בול העץ והעגלה כתלות בזמן ובה התלמידים בונים מ ,הכיתה

לשנות , כמו כן התלמידים לומדים להגדיר פרמטרים בגיליון. התנועה של בול העץ על העגלה

ובו התלמידים חקר פתוח . ג , אותם ולנתח את הגרפים המתקבלים עבור פרמטרים שונים

שניתן לחקור אותה בעזרת ו, בוחרים אחת משאלות החקר שנוסחו בשלב ההזמנה לחקר

את הפעילויות בגיליון שיסייעו להם ' ומתכננים בהתבסס על הממצאים של ב, גיליון אלקטרוני

  .לענות על שאלת החקר

 .במהלך לימודי החוק השני של ניוטון, שעות 8-10משך זמן המומלץ להפעלה הוא  •

וחלק ' לבצע רק את חלק אתן ני, אם לתלמידים יש ניסיון בביצוע חקר בעזרת גיליון אלקטרוני •

 .'משולבת בחקר הפתוח של חלק ג' כאשר השאלה הנחקרת בחלק ב, של הפעילות' ג

 התלמידים יכולים להוסיף כותרות בעמודות נוספות, כדי לתת מענה לשאלות חקר נוספות •

 . )אורך העגלה, למשל(וכן פרמטרים 

 :דוגמאות לשאלות שניתן לחקור בשלב החקר הפתוח •

לבין זמן התנועה של , VA0,שר בין גודל המהירות ההתחלתית של בול העץ על העגלהמהו הק

  ?tבול העץ על העגלה 

המהירות לבין , VA0,מהו הקשר בין גודל המהירות ההתחלתית של בול העץ על העגלה

  ?VABהמשותפת של בול העץ והעגלה 

, בול העץ והעגלהכיצד משפיעה מסתו של בול העץ על המהירות המשותפת אליה מגיעים 

  ? במהלך תנועת בול העץ על פני העגלה

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. 



            
 

10 
 

במהלך תנועת בול , כיצד משפיעה מסתו של בול העץ על זמן התנועה של בול העץ על העגלה

  ?העץ על פני העגלה

, כיצד משפיעה מסתה של העגלה על המהירות המשותפת אליה מגיעים בול העץ והעגלה

  ? במהלך תנועת בול העץ על פני העגלה

במהלך תנועת בול , כיצד משפיעה מסתה של העגלה על זמן התנועה של בול העץ על העגלה

  ?העץ על פני העגלה

כיצד משפיע מקדם החיכוך בין בול העץ לעגלה על המרחק שיעבור בול העץ עד עצירתו ביחס 

  ? במהלך תנועת בול העץ על פניה, לעגלה

המרחק אותו תעבור העגלה עד שבול העץ  כיצד משפיע מקדם החיכוך בין בול העץ לעגלה על 

  ?במהלך תנועת בול העץ על פניה, יעצור יחסית לעגלה

מהו הקשר בין אורך העגלה לבין מקדם החיכוך שבין בול העץ לעגלה שיבטיח שבול העץ לא 

  ?יפול מן העגלה מעברה השני

  לתלמידים שלמדו תנע ואנרגיה

  ?במהלך תנועת בול העץ על פני העגלה, ל העגלהמהו הקשר בין התנע של בול העץ לבין התנע ש

  ?מהו הקשר בין מקדם החיכוך שבין בול העץ לעגלה לבין העבודה שמבצע כוח החיכוך הפועל ביניהם

  

 

מציאת מקדם החיכוך , בחירת בולי עץ שונים(מענה לשאלות חקר אלה אפשרי אך דורש עבודה רבה 

). 'מן התנועה של בול העץ ביחס לעגלה בכל מקרה וכומדידת ז, בין כל אחד מבולי העץ לבין העגלה

  . הפעילות הנוכחית מדגימה כיצד ניתן לקבל מענה לחלק מן השאלות באמצעות הגיליון האלקטרוני

  

  

. ר דורותי לנגלי"ידי ד- פעילות חקר שפותחה על –" חיכוך כאינטראקציה"הפעילות מבוססת על 

פתרון נומרי של -חבל מחליק משולחן – 8' לות מסההנחיות לבניית הטבלה ניתנו בהעזר בפעי

  .156-161' עמ, מאת עדי רוזן', ו ב' פעילויות לכרכים א, מכניקה ניוטונית –משוואות התנועה 

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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  העשרה במכניקה ,חקר פתוח – סודם של שעוני החול .5

שים האמצעים הדרו. קשורה לתכונות הפיזיקליות המיוחדות של החול שהוא חומר גרגרי פעילותה

ובכל זאת התוצאות הן מפתיעות משום שקצב ריקון החול הוא  ,לביצוע הפעילות הם פשוטים ביותר

  . קבוע ואינו תלוי בכמות החול בבקבוק

הוא בנוי משתי שפופרות העשויות מחומר שקוף המוצבות אחת . שעון חול הוא מכשיר למדידת זמן

, חת מהשפופרות מלאה בדרך כלל בחול דקא. ומחוברות זו לזו כך שביניהן מעבר צרהאחרת מעל 

  . ח הכבידה דרך המעבר אל השפופרת התחתונהואשר זורם באמצעות כ

  

שאינן , מציג מגוון של תכונות ייחודיות...) מלח, סוכר, חול, למשל( (Granular matter)חומר גרגרי 

אך התכונות של  ,צקיםהחול מורכב מגרגרים שהם מו. ניתנות לסיווג כתכונות של נוזלים או מוצקים

מת חול היא יציבה כל עוד זווית השיפוע שלה ערֵ  ,כך לדוגמה. התווך כולו הן הרבה יותר מורכבות

חול . עבור חול יבש 330-שהיא כ r (angle of repose)קטנה מזווית שנקראת זווית התנוחה 

תתחיל זרימה של חול  rעבור . יתחיל לזרום כאשר זווית השיפוע תהיה גדולה מזווית התנוחה

מסיבה . ושאר הגרגרים שבעומק הערמה לא ישתתפו בתנועה ,בשכבה דקה של חול על פני המשטח

יש לדאוג שהזווית ליד הפתח שבצוואר שעון החול  תהיה גדולה מזווית , זו כאשר בונים שעון חול

 ,לת בשעון החולתכונה אחרת שמנוצעל פי . כי אחרת לא יזרום חול דרך הנקב, התנוחה של החול

להבדיל מנוזל שבו הלחץ ההידרוסטטי הוא , הלחץ בתחתית עמוד החול אינו תלוי בגובה החול

פנות וההסבר המקובל לתופעה זו הוא שהחיכוך בין גרגרי החול לבין ד. פרופורציוני לגובה הנוזל

ה נוספת של לחומרים גרגריים תכונ. המיכל הוא גדול מספיק כדי להחזיק את משקל החול שמעליו

קשתות אלו נשענות על הדפנות הצדדיות של שעון . (arching)יצירת קשתות וחללים בתוך החומר 

להקטין את הלחץ כך ו ןגם קשתות אלו מסוגלות להחזיק את משקל הגרגרים שמעליה. החול

 ,בנוסף לכך יצירת קשתות אלו יכולה לגרום למעין מעצורים  בזרימת החול.  בתחתית עמוד החול

לכן בשעון חול יש קשר ליניארי בין כמות החול לזמן .  כאשר היחס בין קוטר הגרגר לגודל הנקב גדל

יש להניח שבערמת חול שאינה תחומה בכלי תהיה תלות .  (כי קצב זרימת החול הוא קבוע ,הריקון

קטן אלו הן רק חלק ). ליניארית תלות אם כי לא בהכרח -הלחץ בתחתית הערמה בגובה הערמה  של

   . מהתכונות המיוחדות של החומר הגרגרי

  

  . בפעילות המתוארת כאן התלמידים נחשפים לעולם המיוחד של החומר הגרגרי

  

גדלים השונים ניתן להגיע בשיטה שנקראת אנליזת הלבין  dm/dtלקשר התאורטי בין קצב ריקון החול 

הפרמטרים . יש אותן יחידותפיזיקלית  המבוססת על כך שבשני האגפים של נוסח השיטה. מדיםמֵ 

לא מדובר (  bצפיפות החול , Dהעיקריים שמשפיעים על קצב הריקון הם כמובן קוטר החור 

והיא  ,bulk densityצפיפות זו נקראת . )אלא בצפיפות של החול שמכיל חללים ,בצפיפות גרגר בודד

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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כמובן פרמטר נוסף הוא  .ק"סמ/גרם 2.65כ צפיפות של קוורץ "שהיא בד ,נמוכה מצפיפות גרגר בודד

  :כלומר, gתאוצת הכובד 

 1 .a b c

b

dm
D g

dt
ρ∝  

  : לרשום אפשר מדיםמשיקולים של אנליזת מְ 

 2 .
3 2

[ ] [ ] [ ]
[ ]

[ ] [ ] [ ]

b c
a

b c

M M L
L

T L T
=   

הם מעריכי החזקות שאותם  a,b,c, הן יחידות זמן [T]-יחידות אורך ו [L], הן יחידות מסה [M]כאשר 

  ). 2משוואה (ן היחידות של שני האגפים יש למצוא משוויו

  -ניתן לקבל ש 2-מ

 3 .1, 0.5, 2.5b c a= = =   

  :כלומר

3 .2.5 0.5

b

dm
D g

dt
ρ∝  

הקוטר בפועל שאותו  ,כלומר, הנובע מכך שהקוטר האפקטיבי ןזו בדרך כלל מכניסים תיקו לנוסחה

בדרך כלל (חיכוך של הגרגרים עם שפת החור הגרגרים הוא קטן יותר מקוטר החור בשל " מרגישים"

נוכל  - m/(dm/dt(- פרופורציוני ל tמכיוון שזמן הריקון , כמו כן). dהוא קטן בקוטר של גרגר חול אחד

  : לכתוב

4 .
0.5

2.5( )

Vg
t

D d

−

∝
−

   

  , )מ"מ 0.25הוא הקוטר השכיח של גרגרי חול דיונות (הוא קוטר גרגר חול  dכאשר 

שעוני חול הראו שכדי שהחול יזרום בניסויים שונים שבוצעו . הוא נפח החול בשעון החול V = mb-ו

. יווצרו קשתות יציבות שיחסמו את זרימת החוליוזאת כדי שלא  D>5d-ללא הפרעה חייבים לדרוש ש

היא נובעת גם טי באופן תאור(מדים הנובעת מאנליזת המְ  2.5התלות בקוטר החור בחזקה של 

משום שניתן היה לצפות שקצב הריקון יהיה , אינה אינטואיטיבית) 6ממשוואות הזרימה של חול

- לתלות ב -כלומר , פרופורציוני לשטח החור
2( )D d−.  

  

כיצד לחץ האוויר : יכולים לשאולדוגמאות לשאלות שהתלמידים -  שלב ההזמנה לחקר', שלב א

האם צורת החור משפיעה על זמן ? כיצד קוטר החור משפיע על זמן הריקון? זמן הריקוןמשפיע על 

, החור ממוקם באמצע הפקק ומסביבו יש משטח? )לא עיגול אלא משולש או מרובע(מעבר החול 

האם יש למבנה זה השפעה על . כלומר המעבר של החול מהבקבוק לחור עצמו הוא לא מעבר ישיר

  ? לאחרעובר מבקבוק אחד  הקצב והזמן שבו החול

  

  

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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י דף  הסבר שבו "לתאוריה ע כדאי לחשוף את התלמידיםבשלב זה  -  שלב מימוש החקר', שלב ב

  . 4וצג הניתוח באמצעות אנליזת הְממדים ומשוואה מ

  

כולל , ברצף) ?מה למדתי, שיתוף בחקר, מימוש החקר, הזמנה לחקר( לערוך את כל השלבים מומלץ

יש בשלב ההכנה של מערכות הניסוי . שעות לימוד 12הפעילות  משך זמן צפוי של, יוןסיכומים וד

   ,צאו כל הכלים במעבדהמָ ישיִ  לדאוג

  . עם המערכת דוגמאות לניסויים אפשריים

  הדוגמאות מלוות בתוצאות של ניסויים שבוצעו

המערכת הניסיונית הכוללת שני בקבוקי שתייה בנפח של חצי ליטר המחוברים זה לזה :
  .לבקבוק התחתוןהחול זורם מן הבקבוק העליון . באמצעות שני פקקים שבהם חור

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 קצב הריקון בצפיפות החומר הגרגרי . א

את צפיפות החומר . סוגים שונים של גרגריםלקצב הריקון של החול  התלמידים את ודקיםבניסוי זה ב

 58.25ל של החומר הגרגרי באמצעות מבחנה שמסתה "מ 50באמצעות מדידת המסה של  מחשבים

ת ֶנמשום שקשה לדייק במילוי המבחנה עד השֶ , דומדידת הצפיפות בשיטה זו היא רגישה מא. גרם

כדי להגדיל את הדיוק במדידה ולהקטין את . וב הצפיפותוזה מביא לשינויים בחיש, ק"סמ 50של 

או למדוד נפח גדול יותר של , כדאי לחזור על המדידה מספר פעמים ולחשב ממוצע, השגיאה היחסית

ד להקיש קלות על תחתית המבחנה בשולחן כדי לדחוס את הגרגרים ובכל מקרה חשוב מא. חול

  . ולהגדיל את הדיוק במדידת הצפיפות

  . 1מדידת הצפיפות נתונות בטבלה תוצאות 

  

  V[cm3] m[gr3] סוג חומר גרגריb[gr/cm
3]  

 1.76  88.42 50 חול לא ממוין מוואדי ראם

 1.63 81.67 50 חול גס מקטורה

 1.56  78.14 50 חול דק מקטורה

חול דיונות ממדבר 
 טאקלימקאן שבסין

50 76.7  1.53 

 1.76 88.4 50 חולות מהערבה הירדנית

 0.95 47.77 50 וכר דמררהס

 0.91 45.84 50 סוכר לבן

 1.19 59.68 50 מלח שולחן

 1.26 63.31 50 מלח גס

  .ניסויל המומלציםמדידת הצפיפויות של החומרים הגרגריים השונים : 1טבלה 

  

 10דרך נקב שקוטרו ) מדידות 5ממוצע של ( dm/dtתוצאות מדידת זמני הריקון וחישוב קצב הריקון 

  . 1בגרף והגרף של תלות קצב הריקון בצפיפות החומר הגרגרי מוצג  ,2מוצגים בטבלה מ "מ

כמות החומר  סוג חומר גרגרי
 )גרם(

  זמן ריקון ממוצע
 ) שניות(

  קצב ריקון 
 )שנייה/גרם(

 31.73 6.15 195.19 חול לא ממוין מוואדי ראם

 30.49 6.4 195.19 חול גס מקטורה

 18.95 10.3 195.19 חול דק מקטורה

חול דיונות ממדבר 
 טאקלימקאן שבסין

195.19 10.04 19.44 

 16.32 6.36 195.19 חולות מהערבה הירדנית

 18.36 11.96 195.19 סוכר דמררה

 23.92 10.63 195.19 סוכר לבן

 19.83 8.16 195.19 מלח שולחן

 16.34 9.84 195.19 מלח גס
זמן הריקון הממוצע חושב . השוניםקצב הריקון של החומרים הגרגריים : 2טבלה 

  .מדידות שונות לכל חומר 5על פי 

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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הסיבה לכך היא שמלבד צפיפות הגרגרים יש . אינה טובה מספיק) R2 = 0.57(ההתאמה לקו ישר 

ככל שהגרגרים . חשיבות גם לצורה שלהם שמשפיעה על קצב זרימת החול בשל החיכוך בין הגרגרים

ולכן יגדל החיכוך ביניהם וקצב  ,)יהיו פחות חללים(גדל שטח המגע ביניהם י, כדוריים וקטנים יותר

  ואף יכולים להיווצר מעין מעצורים רגעיים בזרימת החול דרך הנקב, הזרימה שלהם יקטן

 

שני סוגי החול הדק מהדיונות בהאפקט של השפעת גודל הגרגר על קצב הזרימה בולט במיוחד 

את המדידות של שני  מסיריםקבל התאמה טובה יותר לתאוריה אם ל אפשר. בקטורה ומהדיונות בסין

  .2גרף כפי שמוצג ב סוגי החול הללו מהתוצאות

  

מומלץ לחזור על הניסוי לחור בעל קוטר גדול יותר ולבדוק  אם מתקבלת התאמה טובה , אף על פי כן

  . יותר לתאוריה

  

קצב הריקון כפונקציה של צפיפות התווך הגרגרי והקירוב  : 1גרף 
  . 0.57מקדם הקורלציה הוא . הליניארי

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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  ק תלות קצב הריקון במסה ההתחלתית של החול בבקבו. ב

  .  אם קצב ריקון החול תלוי בכמות החול בבקבוק בודקיםבניסוי זה 

לקבל תוצאה שלפיה קצב הריקון  הציפייה היא –כמו זרימה של מים , על פי האינטואיציה של נוזלים

התבצע באמצעות מדידת זמן , המתוארהניסוי . של החול יהיה תלוי במסה ההתחלתית של החול

חול (וכן סוג החול ) מ"מ 10(קוטר החור , כלומר. של חול באותה מערכת כמויות שונות 5הריקון של 

מדידות חוזרות וחושב  5לכל מסת חול בוצעו . נשארו קבועים לאורך הניסוי) דיונות מהערבה

  . 3התוצאות מובאות בטבלה . הממוצע

  

מסת החול 
 )גרם(

  Iמדידה 
 ) שניות(

  IIמדידה 
 )שניות(

  IIIמדידה 
 )שניות(

  IVמדידה 
 )שניות(

  ממוצע
 )שניות(

קצב ריקון 
  ממוצע

  שניה /גרם
100  8.9 9.8 9.3 9.8 9.45 0.945 
200  19.6 18.4 20.1 18.1 19.05 0.952 
300  29.9 27.6 29.3 26.9 28.42 0.947 
400 ' 41.4 36.4 40.2 37.1 38.77 0.969 
500  44.4  47.8 45.7 50 46.97 0.939 

  

  .מ"מ 10קוטר החור . יקון למסות שונות של חול דיונות מהערבהמדידת קצב הר :3טבלה 

הקירוב הליניארי . זמן הריקון כפונקציה של צפיפות החול ללא המדידות של החול הדק : 2 גרף
מורכבים מגודלי גרגר כל החומרים הגרגריים המופיעים באיור ). R2 = 0.9(הרבה יותר טוב 

  .העולים על אלה של החול הדק

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 קבוע ואינו תלוי במסה ההתחלתית ) גרם לשנייה(מן הטבלה עולה שקצב הריקון הממוצע 

  .בבקבוק

אך גם במקרה זה התקבל שקצב , זמן הריקון התקצר. מ"מ 13- קוטר החור ל הוגדל בניסוי השני

  .  הריקון אינו תלוי במסה ההתחלתית של החול

זוהי . משני הניסויים ניתן להסיק שקצב זרימת החול בבקבוק הוא קבוע ואינו תלוי בגובה עמוד החול

  . תכונה ייחודית של התווך הגרגרי שמיושמת בשעוני החול

כל שמונח על י ריקון בקבוק חול דרך הפקק לתוך מְ "תן לבצע מדידה ישירה של קצב הריקון עניהערה 

תלות ליניארית תעיד על קצב זרימה . רם כפונקציה של הזמןוושרטוט המסה של החול שז  ,מאזניים

  . קבוע

  

  קוטר החורבין בין זמן הריקון לקשרה. ג

 202קוטר החור עבור מסת חול קבועה של זמן הריקון ב הקשר שבין נבדק , המתואר בניסוי

חול דק גרגר מהערבה  וחול : מדידות ונבדקו שני סוגים של חול 6לכל קוטר חור בוצעו . גרם

  . גס גרגר מוואדי ראם

  

  אדי ראם בוצעו מדידות בנקבים וחול מול. 3גרף תוצאות מדידת זמן הריקון מובאות ב

מהגרפים ניתן ללמוד שהתלות בין זמן . מ"מ 13-8של  בנקבים -חול מקטורה לואילו  ,מ"מ 13-9של 

  . גודל החור היא לא ליניאריתבין הריקון ל

  

  
הגדלת קוטר . גרם חול 202-זמן הריקון כפונקציה של קוטר החור ל :3גרף 

  .אך הקשר אינו ליניארי, החור מקטינה כמובן את זמן הריקון

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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 log(1/t)יש לשרטט גרף של , )2משוואה (כדי למצוא את התלות של זמן הריקון בקוטר החור 

  : שהקשר ביניהם נתון על פי  log(D-d)כפונקציה של 

 5 .
1

log 2.5log( )KV D d
t
= − + −  

א חייב "שרטוט גרף כזה על ידי תלמידים בכיתה י. 2.5יפוע הקירוב הליניארי צריך להיות בקירוב ש 

מציג את תוצאות הניסויים לחול מקטורה  4 גרף. הסבר קצר על פונקציית הלוגריתמים והשימוש בה

נקודת . d = 0.7mmובעבור החול מוואדי ראם שבירדן שקוטר גרגריו  d = 0.25mmשבעבורו 

עבור החול מקטורה , לדוגמה. תוך עם הציר האנכי קשורה לצורת הבקבוק ולצורתו של החורהחי

  .שמופיע בספרות למערכת דומה   k = 21לעומת  K = 24.39מתקבל 

  

 

  

  

  הערות כלליות

אך העקרונות הפיזיקליים שקובעים את התנהגותה אינם , מערכת הניסוי היא מערכת פשוטה מאוד

היא מאפשרת לתלמידים להפעיל את הדימיון והאינטואיציה שלהם . ובכך יתרונה, מוכרים לתלמידים

זה הם רק חלק קטן משאלות חקר  תדריךהניסויים שהוצגו ב. כדי להעלות שאלות חקר רלוונטיות

  : למשל, שניתן לחקור בעזרת המערכת הפשוטה הזו

  .קבוקים של ליטר וחציניתן להשתמש בב, לדוגמה. תלות זמן הריקון בצורת הבקבוק ובגודלו  .א

 2.451שיפועי הגרפים הם . 3לתוצאות המוצגות בגרף  log(D-d)כפונקציה של  log(1/t) : 4גרף 
התוצאה התאורטית שהתקבלה מאנליזת ְממדים היא . לחול מוואדי ראם 2.51חול מקטורה ול

2.5 .  
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  . תלות זמן הריקון בצורת החור  .ב

  . תלות זמן הריקון בטמפרטורה של החול  .ג

  .תלות זמן הריקון בתנודות אופקיות של שעון החול  .ד

  . בדיקת גודלי הגרגרים וצורתם בעזרת מיקרוסקופ  .ה

ניתן ללמוד  בעזרת גרגרים הצבועים בצבעים שונים  על סוגי הזרימה השונים בשעון חול   .ו

  .   זהו נושא  מורכב ומרתק –כתלות  בגודל הנקב  

לבנות את המערכת ולבצע את המדידות , הפעילות דורשת מהתלמידים לתכנן את מהלך הניסוי

התפקיד של המורה הוא להדריך את התלמידים ולנסות לעזור להם לפתור בעיות . באופן מדויק

מכיוון שהתלמידים יכולים לבחור סוגים  .שמתעוררות במהלך הניסוי וכן בשלב של בניית השעונים

חשוב לציין . לפעילויות חקר נוספות יש לצפות להפתעות שיוכלו להתפתח, שונים של חומר גרגרי

, צר כמו בניסוי אינה תאוריה סגורה שגם כיום עדיין הפיזיקה של הזרימה של חומר גרגרי דרך נקב

ניתן . ממשיכים להופיע בספרות המדעיתומחקרים חדשים הקוראים תגר על התאוריות הקיימות 

  . לומר  שסודם של שעוני החול לא  נחשף  במלואו

בדרך כלל נעדרת משיעורי הפיזיקה עבודת כפיים ש תלמידיםמה דורששלב הבנייה של שעוני החול 

  .להיות מקור הנאה  לתלמידים, ויכול לכן

להקפיד שהמלח לא יספוג לחות  אבל אז יש. למשל מלח, אפשר להשתמש בחומר גרגרי שונה מחול

  .או לחילופין לפתוח בכל יום ניסוי אריזה חדשה של מלח

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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  אלקטרומגנטיות. ב

  במעגלי זרם ישר חקר פתוח – אופייני לו . 1

י ביצוע "הזמנה לחקר יכולה גם להיות ע. בפעילות זו מוצע ניסוי מקדים כהזמנה לחקר �

 .סדרה של מדידות

את נושא האופיין של מוליכים ומושג  בעזרתהכדי ללמד אפשר לעשות שימוש בהפעלה  �

 . ההתנגדות

מעגל חשמלי פתוח ומעגל , זרם, לשם כך יש צורך להציג לתלמידים את המושגים מתח  .א

בנוסף להציג לתלמידים את אופן חיבור האמפרמטר והוולטמטר למעגל . חשמלי סגור

כדי : למשל. למבלי להשתמש במושגים חיבור בטור וחיבור במקבי, החשמלי

כדי שוולטמטר ימדוד את , הזרם צריך לעבור דרכו, שהאמפרמטר ימדוד את הזרם

 .בשתי נקודות אלה" לגעת"הוא צריך , המתח בין שתי נקודות

 ".ההזמנה לחקר"ניתן להציג את מושג ההתנגדות בתום שלב   .ב

 :שאלות חקר אפשריות �

בדוק זאת על תיל כרום ניקל קבוצה את יכולה ל. של תיל מוליך באורךתלות האופיין   .א

 .וקבוצה שנייה על תיל נחושת

 .ניתן למצוא תיל כרום ניקל בעוביים שונים. של תיל מוליך בעוביתלות האופיין   .ב

ניתן להשג תיל כרום ניקל ותיל . ממנו עשוי התיל המוליך בסוג החומרתלות האופיין   .ג

 .נחושת באותו העובי

קבוצה , יכולה לבצע מדידות לנגד ולנורה קבוצה אחת: בסוג המוליךתלות האופיין   .ד

, מומלץ נורה של מכונית(אפשר לתת נורות להט שונות . (LED)שנייה לנורה ולד 

אוהמים (אפשר לחלק נגדים שונים , )אז תחום המתחים מאוד גדול, וולט 12

במקרה זה מומלץ לפזר על פני (אפשר לחלק לדים שונות , )קילו ומגה אוהם, אחדים

 ).ס"א/כחול, ירוק, דום: הספקטרום

אלא יש לחבר אותה , אין לחבר את הדיודה ישירות למקור המתח: LEDבעבודה עם  �

הזרמים שיעברו דרכה הם . וולט 4.5אוהם למתח ישר מקסימלי של  50דרך נגד של 

יש לשים לב שאת מקור המתח יש לחבר בין קצות הלד . מילי אמפר- ג של מיקור"מס

 .ודה מוליכה רק בכיוון אחדושהדי) ללא מתח הנגד(

 :ניתן לסכם את הפעילות �

 , המאפיין מוליך אוהמי –בחוק אוהם : לאופיינים הליניאריים  .א

אפשר להצביע על ההתנהגות . לאופיינים הלא ליניאריים בדיון מה קורה להתנגדות  .ב

בהתחלה היא מתנהגת כמבודד והחל ממתח מסויים היא : LED-המיוחדת של ה

 .לימוליך כמעט אידיא

 .בנוסחה המתארת את תלות ההתנגדות של תיל מתכתי במימדיו ובסוג החומר  .ג

  .שעות הפעלה 8- ל 6לפעילות זו מומלץ להקדיש בין  �

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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  מעגלי זרם ישרב מודרךחקר  – מי מתנגד יותר .2

, המחוברים זה לזה בטורשווים ההתנגדות השקולה של נגדים  חקרמתמקדת בפעילות זו 

 ,שינוי המתח בין קצות הנגד השקול ומדידת הזרם העובר דרכו, יקרהע. במקביל ובחיבור מעורב

  .ומציאת ההתנגדות השקולה מתוכו המתאיםשרטוט הגרף 

  .אוהם 50-100תהיה בתחום של   Rb ו Raמומלץ שכל אחת מההתנגדות  .1

 .לשתי קבוצות, 3ניתן לחלק את ביצוע שאלת החקר  .2

ח בהתייחס לשאלות שיעלו אחרי ההזמנה לחקר לבצע פעילות חקר פתו, ניתן .3

 :שאלות אפשריות .התלמידים

 ?אם מכשירי המדידה לא יהיו אידאליים, תוצאות המדידות מה תהיינה •

מה תהיינה תוצאות המדידות אם הנגדים שיחוברו זה לזה לא יהיו  •

 ?מהשני 10אחד יהיה גדול פי , אם למשל? שווים בגודלם

ר ריאוסטטי ישתמשו אם במקום חיבו, מה תהיינה תוצאות המדידות •

 ?בסוללות שונות

אם במקום חיבור ריאוסטטי ישתמשו , מה תהיינה תוצאות המדידות •

 ?בחיבור פוטנציומטרי
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  שדה מגנטיב מודרךחקר  – בואו נשחק עם מצפנים  .3

נחקר השדה המגנטי של תיל ארוך נושא זרם והיא כוללת שלוש !" המצפנים הרוקדים"פעילות ב

המרחק האנכי של מחט המצפן מתייל . ת לתלות של סטיית מחט מצפן ב אהמתייחסושאלות חקר

עצמת הזרם העובר דרך . ב, המרחק האופקי של מחט המצפן מאמצע התייל. ישר נושא זרם ב

  .התייל

  :הזמנה לחקר  .א

 .שני שיעורים": הזמנה לחקר"משך השלב  •

 .תלמידים 3-4יש לחלק את התלמידים לקבוצות בנות  •

 .את ציוד המעבדה הנדרש לשלב זהכל קבוצה מקבלת  •

 .)הזמנה לחקר( לכולם פיםשל הפעילות משות )1-3(נים הראשו יםהעמודשלושת  •

 .של הפעילות) 1-3(שלושת העמודים הראשונים תחילה לחלק את  •

  .שלושת העמודים הראשוניםלאחר עבודה בקבוצות לבצע דיון במליאה על  •

  :חקרמימוש ה  .ב

 .יעוריםשני ש": מימוש החקר"משך השלב  •

 . שאלות חקר 4תדריכים עבור  4הוכנו " מימוש החקר"לשלב  •

  .)מימוש החקר(של הפעילות ) 4-6(עמודים שלושת האת לתלמידים לחלק יש  •

חלקו אותם . תלמידים 20אם בכיתה , למשל. הקפידו לחלק את כל ארבעת התדריכים •

 3קבוצה , 1. ך מסיקבלו תדרי 1-2קבוצות . תלמידים 4קבוצות כך שבכל קבוצה  5 -ל

. 4. תקבל תדריך מס 5וקבוצה  3. תקבל תדריך מס 4קבוצה , 2. תקבל תדריך מס

 .כמובן ניתן לחלק גם בצורה שונה

 .מימוש החקר המתאים לתדריך שקיבלהכל קבוצה מקבלת את ציוד המעבדה הנדרש ל •

  קירוב פולינום וקירוב ליניארי:נדרשת המיומנויות הבאות בשימוש באקסל •

  :חקרוף בשית  .ג

 .שניים עד שלושה שיעורים :"שיתוף בחקר"משך השלב  •

 ".הלמידה מעמיתים"יש לחלק לתלמידים את דפי  •

על . 'או דגם וכדו, או פוסטר, כל קבוצה מציגה את עבודתה לפני הכיתה בעזרת מצגת •

כל קבוצה להתייחס בהצגה שלה גם לקשיים איתם הם נאלצו להתמודד במהלך 

 .הפעילות

עודדו אותם להיות . כך שכל חברי הקבוצה יהיו חלק מההצגה של קבוצתם הקפידו על •

 .פעילים

 .דקות 5משך ההצגה של כל קבוצה לא יעלה על   •

הלמידה "בקשו משאר התלמידים למלא את דפי , בזמן ההצגה של הקבוצות השונות •

 ). מסקנות, סקיצות של גרפים, מכשירי מדידה, ההשערות, שאלות החקר" (מעמיתים

 .ודדו את תלמידיכם לשאול ולבקש הבהרות מהתלמידים המציגיםע •

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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המורה יסכם את הפעילות ויבקש מהם להכין דיווח . לאחר סיום ההצגות במליאה •

 .קבוצתי בכתב כחלק מהפורטפוליו שלהם

  

  בשדה מגנטי מודרךחקר  –המצפנים הרוקדים. 4

על הניסוי המסורתי גלוונומטר  היא פעילות חקר מודרך המבוססת!" המצפנים הרוקדים"הפעילות 

  .1טנגנטי

  :הפעילות כוללת שלוש שאלות חקר

במרכזה של לולאה מעגלית כפונקציה הנמצא ) αהזווית (כיצד תשתנה סטיית מחט המצפן  .1

לולאה י ה"שנוצר ע BIכיוון השדה המגנטי  אם ,הזורם בלולאה I חשמלישל הזרם ה

 .   BE  ה המגנטי הארצימאונך לכיוון הרכיב האופקי של השדהמעגלית 

במרכזה של לולאה מעגלית כפונקציה הנמצא ) αהזווית (כיצד תשתנה סטיית מחט המצפן  .2

י "שנוצר ע BIכאשר כיוון השדה המגנטי . מהם עשויה הלולאה,  n,  של מספר הליפופים

  .   BE  מאונך לכיוון הרכיב האופקי של השדה המגנטי הארצילולאה המעגלית ה

על מישור הניצב ללולאה מעגלית ועובר הנמצא ) αהזווית (סטיית מחט המצפן  כיצד תשתנה .3

כאשר כיוון השדה . של ביחס למרכז הלולאה,  x, כפונקציה של המיקום האופקי , במרכזה

מאונך לכיוון הרכיב האופקי של השדה המגנטי לולאה המעגלית י ה"שנוצר ע BIהמגנטי 

  .  קבוע Iוהזרם   BE  הארצי

  

הקשר בין השדה (בסילבוס אלקטרומגנטיות  4.3לבצע פעילות חקר זו מיד אחרי סיום סעיף ניתן 

  ).בסילונית, במרכז כריכה מעגלית, בקרבת תיל אורך מאוד -המגנטי ומקורותיו

  

  :הפעילות כוללת את השלבים הבאים

את  התנסות בבניית מעגל חשמלי בו ניתן לשנות(תצפית ):  שיעורים 2(שלב ההזמנה לחקר  .1

 .ושאלת שאלות) עבודה עם מצפנים, עוצמת הזרם במעגל

שלב זה . שאלות חקר 3תדריכים עם  3הכיתה מקבלת ): שיעורים 2-3(שלב מימוש החקר  .2

 .ניבויים, עיבוד הממצאים והסקת המסקנות, ביצוע הניסוי, כולל העלאת השערה

-דיון וסיכום על, ידים הצגות התלמ): תלוי בגודל הכיתה, שיעורים 1-2(שלב השיתוף בחקר  .3

 .ידי המורה

  

  :מומלץ לפתור את שאלות הבגרות הבאות, לפני ההפעלה בכיתה

 ).2007(ז "בגרות תשס, באלקטרומגנטיות 5. שאלה מס .1

 ).2001(א "בגרות תשס, באלקטרומגנטיות 5. שאלה מס .2

 ).1999(ט "בגרות תשנ, באלקטרומגנטיות 5. שאלה מס .3

 ).1996(ו "בגרות תשנ, באלקטרומגנטיות 3. שאלה מס .4

                                                 
, לקט ניסויים בפיסיקה". של השדה המגנטי הארצימדידת הרכיב האופקי , גלוונומטר טנגנטי" 15הפעילות מבוססת על ניסוי  1

  .דוד זינגר
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  מ מושרה"בכא מודרך בעזרת גיליון אלקטרוניחקר  – מגנטים נופלים  .5

 :-מהפעילות המוצעת כאן מורכבת  •

  , הזמנה לחקר המתייחסת לנפילת מגנטים בתוך צינורות מתכת. א

  ,פעילות גיליון משותפת לכל הכיתה -ניתוח תנועה של מוט מתכתי הנופל בשדה מגנטי אחיד . ב

  . 'חקר פתוח המתבסס על הממצאים של ב. ג

מ "במהלך או בסיום לימוד הפרק כא, ב"בכיתה י, שעות 10משך זמן המומלץ להפעלה הוא 

 .מושרה

תלמידים אינם מעלים מיוזמתם שאלות הקשורות לאופי התנועה של המגנט , אם בהזמנה לחקר •

 .כדאי  לעודד אותם לשאול שאלות גם בהיבט הזה, בצינור

כמו כן . התלמידים יכולים להוסיף כותרות בעמודות נוספות, לתת מענה לשאלות חקר נוספות כדי •

 .מומלץ להם לכנות את הפרמטרים בשמות

 :דוגמאות לשאלות שניתן לחקור בשלב החקר הפתוח •

  ?t, לבין הזמן שחלף מרגע שחרורו, v, מהו הקשר בין גודל מהירות המוט

  ?לבין הזמן שחלף מרגע שחרורו F∑, פועל על המוטמהו הקשר בין גודל הכוח השקול ה

  ?לבין הזמן שחלף מרגע שחרור המוט, I, מהו הקשר בין עוצמת הזרם הזורם בנגד

  ?מסת המוט/התנגדות הנגד/מהו הקשר בין המהירות המרבית של המוט לבין עצמת השדה המגנטי

  ?כיצד משפיעה עצמת השדה המגנטי על קצב הדעיכה של תאוצת המוט

  ?הו הקשר בין מסת המוט לבין קצב הדעיכה של תאוצת המוטמ

  

  ?מהו הקשר בין אורך המוט לבין קצב הדעיכה של תאוצת המוט

  

  ?כיצד משפיע גודל הנגד על קצב הדעיכה של תאוצת המוט

  

  ?מהו הקשר בין הגובה שלאורכו נפל המוט לבין החום שהתפתח בנגד

  

פתרון נומרי של -חבל מחליק משולחן – 8' ילות מסההנחיות לבניית הטבלה ניתנו בהיעזר בפע

  .156-161' עמ, מאת עדי רוזן', ו ב' פעילויות לכרכים א, מכניקה ניוטונית –משוואות התנועה 
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  קרינה וחומר. ג

  בשבירת האור חקר מודרך – תיבה אחת וסנל, מעשה בארבע סיכות. 1

הפעילות מזמנת הגדרה לא . אורניתן לבצע פעילות חקר זו מיד אחרי סיום פרק החזרת ה  .א

שיש לעודד , מכאן.  מאולצת של זוית הפגיעה ושל זוית השבירה והגעה עצמית לחוק סנל

ורק  את התלמידים לשרטט תחילה את הגרף של  זוית השבירה כתלות בזוית הפגיעה 

 לאחר מכן לעבור לגרף של סינוס זוית השבירה כתלות בסינוס זוית הפגיעה וניסוח של חוק

 . סנל

בכל תחנה יהיה הציוד . תחנות עבודה) 4או כפולות של ( 4מומלץ להכין : ההזמנה לחקר  .ב

וההנחיות של אחד הסעיפים המתוארים בהזמנה לחקר  וקבוצות התלמידים יעברו בין 

 .הפעילויות של ההזמנה לחקר 4התחנות ויבצעו את 

יהיה תלמיד שיבדוק מצב רק אם לא . כדאי לא לבקש מלכתחילה 8' את החלק של תצפית ד  .ג

 .כדאי להציע לתלמידים לבדוק מצב זה, זה מיוזמתו

מתבקש להגדיר את , מתוך כך שקרן הפוגעת במאונך לצלע התיבה אינה סוטה ממסלולה  .ד

עבור (כזוית בין האנך לצלע בנקודת הפגיעה לבין הקרן הפוגעת ) והשבירה(זוית הפגיעה 

 ). של האור תתקבל זוית שבירה אפס, זוית פגיעה אפס

כדאי להבהיר את ההגדרה של זוית הפגיעה ושל זוית השבירה לפני שעוברים למימוש   .ה

 .החקר

כדאי גם לוודא שהתלמידים מוצאים שקרן האור יוצאת מן המנסרה במקביל לכיוון שבו   .ו

 ).פגיעה השונה מאפס תעבור זווי. (נכנסה אל המנסרה

השבירה ובין זווית הפגיעה במעבר האור בתדריכים המוצעים לעיל נחקר הקשר בין זווית   .ז

י חקירת הקשר "ע, תדריכים שונים 6-את הפעילות ניתן להרחיב ל. שמן/גליצרין/מאויר למים

במקרה השני . שמן לאוויר/גליצרין/מים-בין זווית השבירה ובין זווית הפגיעה במעבר מ

 . המדידות יבוצעו סביב נקודת הפגיעה בדופן הרחוקה של התיבה

 . 'במיוחד בכיתה י, התלמידים לא ברור המעבר מגדלי הזוויות לסינוס שלהן לרוב  .ח

המקבילים לדופן , x2-ו x1הישרים מדידת אורך י "את המעבר מהזוויות לסינוס ניתן לבצע ע

 .'כמוראה בתרשים א, התיבה

 

x2 

x1 

h1 

h2 

1l

2l
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  'תרשים א

 :להישרים אניתן לבצע דיון לגבי אופן מדידת אורך 

וגודלם זהה בכל , h1=h2(התיבה דופן שמירה על מרחק קבוע מ -

 )המדידות

21(קבוע אורך הקרן שמירה על  - ll  )וגודלם זהה בכל המדידות,=

  .האופן השני הוא המועדף וממנו קל יותר להגיע לחוק סנל

  

  בעדשות דקותמודרך חקר  – בעין העדשה .2

 לאחר מעבר האור דרך , תלמידים מוצאים דמויות ממשיות של נורהה, בהזמנה לחקר של פעילות זו

הקשר בין גובה הדמות לבין . א: בשלב מימוש החקר חוקרים התלמידים שלוש שאלות. עדשות שונות

הקשר . ג, הקשר בין גובה הדמות לבין מרחק הדמות מן העדשה. ב, גובה הדמות לבין גובה העצם

  .דבין מרחק הדמות לבין רוחק המוק

  :מספר הערות

אבל בשלב ההזמנה לחקר ניתן להציע לתלמידים , מימוש החקר מתבצע עם עדשות מרכזות •

 .גם עדשות מפזרות

 .יכול לתת לתלמידים מלכתחילה רק עדשות מרכזות, מורה שחפץ בכך •

 . 10-30cm: העדשות בעלות מוקדים בתחומים •

 .תקבלנה תהיינה ממשיותההנחיות לתלמידים כתובות כך שבכל הניסויים הדמויות שת •

  

  בגלי קול חקר מודרך – ?מישהו שומע אותי ...הי. 3

היא פעילות חקר מודרך המבוססת על הניסוי המסורתי !" ?מישהו שומע אותי... היי "הפעילות 

  .2 מדידת התפשטות הקול באוויר

  :הפעילות כוללת שלוש שאלות חקר

קרופון כפונקציה של המרחק כיצד תלוי משך הזמן שלוקח לאות הקול להגיע למי .4

  ")זמן מעוף"בעזרת שיטת (? מהמיקרופון

בעזרת .( fתדירות המחולל   כפונקציה של של גלי הקול , λ , אורך הגל שתנה יכיצד  .5

    ) הפרש המופע –אוסצילוסקופ 

בעזרת .( fתדירות המחולל   כפונקציה של של גלי הקול , λ , אורך הגל שתנה יכיצד  .6

    )גלים עומדים –אוסצילוסקופ 

  

  

  ).גלים מכניים ואלקטרומגנטיים(בסילבוס קרינה וחומר  3ניתן לבצע פעילות חקר זו אחרי סיום פרק 

  

  :הפעילות כוללת את השלבים הבאים

                                                 
  .חיים ברוקר. ניסויים מתקדמים בפיסיקה". מדידת התפשטות הקול באוויר"הפעילות מבוססת על הניסוי  2
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ושאלת ) התנסות ביצירת קול ושמיעתו(תצפית ):  שיעורים 1-2(שלב ההזמנה לחקר  .4

 .שאלות

שלב זה . שאלות חקר 3תדריכים עם  3בלת הכיתה מק): שיעורים 2-3(שלב מימוש החקר  .5

 .ניבויים, עיבוד הממצאים והסקת המסקנות, ביצוע הניסוי, כולל העלאת השערה

-דיון וסיכום על, הצגות התלמידים ): תלוי בגודל הכיתה, שיעורים 1-2(שלב השיתוף בחקר  .6

 .ידי המורה

  

  :מומלץ לפתור את שאלות הבגרות הבאות, לפני ההפעלה בכיתה

 ).1995(ה "בגרות תשנ, בקרינה וחומר 2. לה מסשא .5

 ).1997(ז "בגרות תשנ, בקרינה וחומר 2. שאלה מס .6

 ).2009(ט "בגרות תשס, בקרינה וחומר 2. שאלה מס .7

  

  גלים עומדים  ,חקר מודרך – )?מפחד(מיתר רועד . 4

  . 3ל"מאת חיים ברוקר ז" חקירת תנודות רוחביות של מיתר"פעילות זו מבוססת על הניסוי 

מגדילים בהדרגה את תדירות , בהזמנה לחקר התלמידים מחברים חבל מתוח למחולל אותות

התלמידים מבצעים ניסוי למציאת הקשר בין אורך הגל , בהמשך. התנודות ועוקבים אחרי החבל

התלמידים מוצאים את , מתוך תוצאות הניסוי. העומד המתקבל בחבל לבין תדירות התנודה שלו

  . ת הגל בחבל בתנאי הניסוימהירות התפשטו

  :התלמידים עונים על שלוש שאלות חקר, בשלב מימוש החקר

  .הקשר בין מהירות התפשטות הגל בחבל לבין אורך החבל  .א

 .הקשר בין מהירות התפשטות הגל לבין המתיחות בחבל  .ב

 .הקשר בין מהירות התפשטות הגל לבין המסה ליחידת אורך של החבל  .ג

   

 ).ללא מסמר(ן להשתמש ברשם זמן במקום מחולל תנודות נית •

  .מתייחסים לשתי נקודות הקצה של החבל כאל נקודות צומת •

את בדיקת תלות מהירות ההתפשטות של הגל במתיחות החבל מומלץ לבצע עם     •

מטר  כאשר המשקלות התלויות על החלק האנכי של החבל הן  1חבל שאורכו כ 

 .'גר 400ו  300, 200, 100בנות 

  . הרץ 100ל  10את תדירות המחולל בין מומלץ לשנות  •

                                                 
קה המחל, מהדורה ניסויית, ב"י –א "ניסויים מתקדמים בפיזיקה לכיתות י, חיים ברוקר, "חקירת תנודות רוחביות של מיתר" 3

 .ה"תשמ, להוראת המדעים מכון ויצמן למדע
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  מיני פרוייקט – אפקט פוטואלקטרי. 5

  .הוראת נושא המודל הדואלי של האורל במקבילפרויקט בכיתה - מומלץ לבצע את המיני
  

  :פרויקט-הכנה והמלצות לקראת ביצוע המיני
  
את , כחומר רקע לפני הפעילות, לתת לתלמידים לקרוא באופן עצמאי  )א(

ק במודל הדואלי של האור ובעיקר את הנושאים הדנים הפרק העוס

 .אלקטרי- באפקט הפוטו

  

, עדי רוזן, מודלים של האור –'כרך ב –קרינה וחומר: הספר המומלץ

  . 2009, מכון ויצמן למדע, המחלקה להוראת המדעים 

  ).עוסק במודל הדואלי של האור' פרק ח(

  
  

  דף עבודה המקושר להדמיהבית -לתת לתלמידים כעבודת  )ב(
 ).ידי זהורית קאפח- חובר על(

המורה יבקש מן התלמידים לעבוד עם ההדמיה בבית באופן 

התלמידים יגישו למורה את דף העבודה עם . עצמאי

  . פרויקט- התשובות לפני תחילת ביצוע המיני

מומלץ להקדיש שני . המורה יבדוק את תשובות התלמידים

  . ידי המורה- שיעורים לדיון בתשובות התלמידים והצעות לתיקונים על

  
  

האפקט הפוטואלקטרי בית לפתור שאלות עם אופי ניסויי בנושא - לתת לתלמידים כעבודת, בנוסף  )ג(

 :שהופיעו בבחינות הבגרות

 )2010(ע "בגרות תש 4. שאלה מס .1

 )2007(ז "בגרות תשס 4. שאלה מס .2

  )2006(ו "בגרות תשס 4. שאלה מס .3

ל יחד עם תלמידי הכיתה לאחר שתלמידיו פתרו "מומלץ כי המורה יבדוק את הפתרונות לשאלות הנ  

 . אותן בבית

  

  

  :פרויקט כולל את השלבים הבאים-ביצוע המיני

 :הזמנה לחקר )1(

 .ביצוע תצפית  .א

 .שאלת שאלות  .ב

 :מימוש החקר )2(
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 .ח שתי שאלות חקרניסו  .א

 .העלאת השערה לכל אחת משתי שאלות החקר  .ב

 .תכנון ניסויים לבדיקת שאלות החקר     .ג

 .ביצוע ניסויים  .ד

 .עיבוד הממצאים והסקת המסקנות  .ה

 .ניבויים     .ו

 . ההצגות של התלמידים במליאה: שיתוף בחקר )3(

 .ח קבוצתי על הפעילות כולל כל שלבי הפעילות ורפלקציה"כתיבת דו )4(

  
  :מדידת הזרם במערכת הניסוי בהזמנה לחקרהערות על 

- צפויים להתקבל זרמים נמוכים מסדר גודל של ננו, במעגל המופיע בתרשים בהזמנה לחקר •

לכן אנו מציעים להעביר אותם דרך , קשה למדוד זרמים אלה בצורה ישירה). nA(אמפרים 

ביחידות (ו ואז למדוד את המתח הנופל עלי) 10MΩ=107Ω(נגד שהתנגדותו גדולה מאוד 

mV .(50: המתח מראה- אם מד, למשלmV , לפי חוק אוהם)( , הזרם במעגל

   :   השפופרת הפוטואלקטרית הוא

נעקרים ממנה , פוגע בקתודה הנמצאת בשפופרת פוטואלקטרית) פוטונים(כאשר אור  •

קטרונים הנפלטים מן הקתודה ינועו בכיוונים האל, בהיעדר שדה חשמלי. אלקטרונים

חלק קטן מהם יגיע לאנודה ויתרום לזרם נמוך מאוד במעגל השפופרת . אקראיים

 . הפוטואלקטרית

כאשר מפעילים מתח מאיץ בין קצוות השפופרת הפוטואלקטרית נוצר שדה חשמלי בין  •

עם הגדלת מתח . האנודה והקתודה המפעיל כוח חשמלי שכיוונו מהקתודה אל האנודה

קיים מתח האצה מסוים . יותר ויותר אלקטרונים יגיעו לאנודה והזרם ילך ויגדל, ההאצה

מתח זה מתקבל כאשר כל ). זרם רוויה(הגדלת המתח לא תגרום להגדלת הזרם , עבורו

גם ערכי זרם הרוויה הם נמוכים והם . האלקטרונים שנפלטו בפרק זמן מסוים מגיעים לאנודה

 .אמפרים-נמדדים בננו

יעכב , כאשר מפעילים בין קצות השפופרת מתח בקוטביות הפוכה למתח המאיץ, לחילופין •

הגדלה הדרגתית של המתח הזה . השדה החשמלי שיווצר אלקטרונים הנעים אל האנודה

המתח הנדרש לאיפוס הזרם בפעם הראשונה הוא . תקטין את  הזרם בשפופרת עד לאיפוסו

מעכב מעבר למתח העצירה לא תשנה את קריאת הזרם הגדלת המתח ה. מתח העצירה

 .שתשאר אפס

 .ומד המתח במגבר זרם 10MΩניתן להשתמש במקום הנגד של  •

  
  

  :שאלות חקר שהתלמידים יכולים לנסח
מחליפים את המתכת ממנה עשויה הקתודה במתכת אחרת בעלת פונקציית עבודה גדולה   .1

 ?יותר
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ציה של המתח המופעל על שפופרת כיצד משתנה הגרף  המתאר את הזרם כפונק .2

 .כאשר מגדילים את הספק מנורת הלהט, פוטואלקטרית

כיצד משתנה הגרף המתאר את  הזרם  כפונקציה של המתח המופעל על שפופרת  .3

 .מקור האור מן השפופרתשל מרחק הכאשר מגדילים את , פוטואלקטרית

על שפופרת כיצד משתנה הגרף המתאר את  הזרם כפונקציה של המתח המופעל  .4

 .כאשר מקטינים את מרחק מקור האור מן השפופרת, פוטואלקטרית

כיצד משתנה הגרף המתאר את הזרם כפונקציה של המתח המופעל על שפופרת  .5

 .כאשר מקרינים על השפופרת אור בצבע סגול במקום אור בצבע אדום, פוטואלקטרית

גל של האור הפוגע ה- כיצד משתנה הגרף המתאר את מתח העצירה כפונקציה של אורך .6

כאשר מחליפים את המתכת ממנה עשויה הקתודה במתכת אחרת בעלת פונקציית , בקתודה

 .עבודה קטנה יותר

כיצד משתנה הגרף המתאר את האנרגיה הקינטית המקסימאלית של האלקטרונים הנפלטים  .7

כאשר מחליפים את המתכת ממנה , מן הקתודה כפונקציה של תדירות האור הפוגע בקתודה

 .עשויה הקתודה במתכת אחרת בעלת פונקציית עבודה קטנה יותר

בצבע האור הנפלט ממנה ) LED(כיצד משתנה מתח הסף להדלקת דיודה פולטת אור  .8

  . שלה ובתדירות

  

-כיצד משתנה הגרף המתאר את הזרם כפונקציה של המתח המופעל על קצוות תא פוטו .9

הפולט אור אדום באחר הפולט אור  כאשר מחליפים את מקור האור המונוכרומטי, וולטאי

 .ירוק

  

כיצד משתנה הגרף המתאר את הזרם כפונקציה של המתח המופעל על קצוות דיודה פולטת  .10

 .   הפולטת אור בצבע אדום אם היא מוחלפת באחרת הפולטת אור בצבע ירוק) LED(אור 
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