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בעזרת  הנעשית  בוודאי,  מוכרת  קצרה,  בהדגמה  אפתח 
זיקוקים של יום הולדת: מכופפים את תיל הידית של הזיקוק 
ב–900 ומכניסים אותו לתפס המקדח של מקדחה. מאפילים 
המקדחה  את  ומפעילים  הזיקוק  את  מציתים  החדר.  את 
במהירות נמוכה. מתקבל מטר ניצוצות הניתזים בכיוון המשיק 
לתנועה המעגלית של הזיקוק, בדומה לניצוצות הפורצים מאבן 

משחזת מסתובבת.

להלן הדגמה משעשעת בעזרת שני זיקוקים, המדגימה שימור 
תנע ואת עקרון ההנעה הרקטית.

בשיפוד  השתמשנו  (אנחנו  עץ  שיפוד  הדרוש:  הציוד 
כן  הולדת,  יום  זיקוקי   2 מ“מ),   3 ובקוטר  ס“מ   30 באורך 
נמוך בחיכוך  סיבוב  ציר  בעל  מגנט  להחזקת  אקרילי 

,(2005 Pasco בקטלוג SE-8605 ‘פריט מס)
אילתור אפשרי לכן האקרילי הוא, הצמדת לחצנית (תיק-תק) 
לאמצע השיפוד. מושיבים אותה על חוד מחט המוצבת אנכית 

בשקע של הלחצנית (ראה תרשים 1).

לחצנית

מחט שיפוד

כַּן

תרשים1: המערכת המאולתרת מורכבת על כן 
.(Pascoבהיעדר מתקן של)

תרשים 2: המערכת המורכבת על כן (מבט מלמעלה)

הדגמת�הנעה�רקטית�בעזרת�
זיקוקים�של�יום-הולדת

פאול�גלוק,�בית�הספר�למדעים�ולאומנויות,�ירושלים

 (masking tape) מצמידים את הזיקוקים בעזרת סרט הדבקה
הזיקוקים  את  מדליקים  המעמד.  אל  מוצמד  השיפוד  אמצע 
כאשר  ינוע.  לבל  השיפוד  את  מחזיקים  כאשר  בו–זמנית, 
משחררים את השיפוד, הוא מסתובב במהירות אחידה כל עוד 

הזיקוקים בוערים. מתקבל מטר ניצוצות (ראה תרשים 3).
המהירות  רכיבי  רק  אולם  שונים,  לכיוונים  ניתזים  הניצוצות 
קדימה רלוונטיים, כי השיפוד המוצמד מאפשר כוח תגובה רק 

בכיוון המנוגד.

תרשים 3: המערכת המורכבת על כן, מסתובבת תוך פליטת ניצוצות 
(מבט מלמעלה).

המאולתר,  הניסוי  את  לבצע  החליטה  “תהודה”  מערכת 
והתוצאות מובאות בשלושת התצלומים הבאים:

תצלום 1: חלקי המערכת לפני הרכבה
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תצלום 3: המערכת מורכבת על מגבה, מסתובבת תוך פליטת ניצוצותתצלום 2: המערכת מורכבת על מגבה

החוק�השלישי�של�ניוטון�על�כף�המאזניים
פאול�גלוק,�בית�הספר�למדעים�ולאומנויות,�ירושלים

גיל הרעיון כגילו של ניוטון: מגנט וברזל רך מושכים זה את זה 
בכוחות השווים בגודלם ומנוגדים בכיוונם — ניוטון הציף אותם 
על פני מים. אנו חזרנו על הניסוי, כולל מדידה כמותית, בעזרת 
ברזל  וחתיכת  פרסה  מגנט  דינמומטר,  אלקטרוניים,  מאזניים 

רך שאורכה כגודל הברזל המשמש לסגירת המגנט.

ברזל,  נסורת  מושך  איננו  הרך  שהברזל  מראים  ראשית 
תומך  על  מניחים  הרך  הברזל  את  ממוגנט.  איננו  כלומר, 
(ראה  הדינמומטר  של  החופשי  קצהו  על  התלוי  מנייר 
וקצהו העליון מחובר  אנכית  הדינמומטר משתלשל  תרשים). 
את  רושמים  מעבדה.  לכן  המחובר  לאוחז  מצבט  בעזרת 
המאזניים  על  מציבים  המגנט  את  הדינמומטר.  קריאת 
מוצבים  המגנט  עם  המאזניים  זה.  במצב  אותם  ומאפסים 
קרוב  באופן שהברזל  הדינמומטר,  על  התלוי  לברזל  מתחת 
מקסימלית. להשפעה  לגרום  כדי  האפשר,  במידת  למגנט 
בברזל  המחזיק  הקפיץ  יימתח  ההדדית,  למשיכה  תודות 
תקטן  המאזניים  הוראת  ואילו  תגדל,  הדינמומטר  והוראת 

באותה מידה.

את  שמים  דינמומטר:  ללא  הניסוי  על  וריאציה  לבצע  אפשר 
הברזל הרך על המאזניים האלקטרוניים ומאפסים את קריאתם. 
קובעים את המגנט מעל לברזל, במרחק קטן ככל האפשר. 

למשיכה  תודות  למגנט.  הברזל  בין  המרחק  את  מודדים 
ההדדית תהיה הוראת המאזניים שלילית (מתחת לאפס).

כף המאזניים  על  מוצב  והפעם המגנט  על התהליך,  חוזרים 
והברזל תלוי וקבוע מעליו, כאשר מקפידים שהמרחק ביניהם 
יהיה שווה למרחק שהיה ביניהם בניסוי הקודם. רואים שהוראת 

המאזניים שוב שלילית באותו ערך כמו במדידה הקודמת.

תומך

מאזניים
אלקטרוניים

מגנט

ברזל רך

מאזני קפיץ

תרשים 1: הברזל הרך ממוקם קרוב ככל האפשר
למגנט הפרסה כדי לקבל השפעה מירבית.
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