מה חדש
במעבדה

הצגת עקרון שימור האנרגיה המכנית
בנפילה על סמך ניתוח סרטון וידאו
עדי רוזן ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע ,רחובות ,וחמד”ע ,מרכז לחינוך מדעי,
תל-אביב ,ראובן שפיטלניק ,חמד”ע ,מרכז לחינוך מדעי ,תל-אביב

תקציר
במסגרת כתיבת ספר הפיזיקה החדש “חוקרים אנרגיה :תהליכים ומערכות” (מראה מקום ( ,))1שפותח בעבור תלמידי כיתות ט’,
נדרש היה להציג את עקרון שימור האנרגיה המכנית ,תחילה עבור המקרה הפשוט יחסית :גוף נופל חופשית ממנוחה.
בכיתות גבוהות יותר מקובל להוכיח עקרון שימור זה בעזרת נוסחת עבודה-אנרגיה (מראה מקום ( ,)2עמוד  ;)66אך משום חשיבותו
של הביסוס הניסיוני ,וכיוון שההיבט הכמותי של המושג “עבודה” לא פותח בספר לתלמידי כיתות ט’ ,הפקנו באמצעות ניסוי תרשים
ֲע ָקבות של כדור נופל .תרשימי עקבות של נפילה חופשית משמשים בדרך כלל לשם מדידת תאוצת הנפילה החופשית ,אך אנו
השתמשנו בתרשים כזה למטרה אחרת  -לאישוש עקרון שימור האנרגיה המכנית עבור גוף הנופל חופשית ממנוחה; לשם ניתוח
ממצאי הניסוי נעזרנו בחישובי אי-ודאויות (השם הנפוץ הוא "חישובי שגיאה").
שני נושאים אלה  -אישוש ניסיוני של עקרון שימור האנרגיה המכנית בנפילה חופשית ,והכללים היסודיים של חישוב אי-ודאויות -
הם הנושאים המרכזיים של מאמר זה.
מהניסוי התקבלו תוצאות מרשימות מבחינת מידת התאמתן לעקרון שימור האנרגיה המכנית ,למרות האמצעים הפשוטים יחסית
שנעשה בהם שימוש.
 .1מהלך הניסוי
רצינו להפיק תרשים עקבות של גוף נופל .מבין השיטות האפשריות להפקת תרשים עקבות כזה (ראו מראה מקום ( )3עמודים 18
  19וכן מראה מקום ( ,))7נבחרה השיטה של שחרור כדור בקרבת קיר וצילום שלו במהלך נפילתו באמצעות מצלמת וידאו .לשםכך נבחר קיר חיצוני של בניין ,שהיה בו חלון (איור  .)1מהחלון אפשר היה לשחרר כדור מתוך הבניין ,כך שהוא ייפול מחוץ לבניין
סמוך לקיר.
א .הכדור צולם במהלך נפילתו בשעה שהקיר הואר היטב על ידי השמש .עוצמת הארה גדולה גורמת לצמצם האלקטרוני לחשוף
את חיישן המצלמה לזמן קצר ,כך שה”מריחות” של תמונות הכדור לא תהיינה גדולות מדיי.
ב .כדי לקשור מתמטית בין אורכים הנמדדים בתצלומים לבין האורכים המתאימים במציאות ,הודבק על הקיר ,מתחת לחלון ,פס
שחור אנכי שאורכו היה ידוע  1 -מטר .ידיעת אורכו במציאות ואורכו בתצלום מהווים “גשר” שבאמצעותו אפשר לחשב את
גובהי הנפילה של הכדור במציאות על פי הגבהים המתאימים שנמדדים בתצלום.
נמדדו גם ממדיהם של האריחים שמצפים את הקיר (איור  )1כאמצעי חלופי (במקום שימוש בפס השחור) לחישוב אורכים
במציאות על פי אורכים בתצלום .נמצא כי האורך וגם הרוחב של כל אריח במציאות הם .5.0 cm ± 0.1 cm
ג .באמצעות מאזניים דיגיטליים בעלי דיוק של עד מאית הגרם נמדדה מסתו ,m ,של כדור .תוצאת המדידה הייתה
.m = (13.89 ± 0.01) gr
ד .הכדור שוחרר מפתח החלון ,כך שהוא נפל קרוב לקיר שעליו הודבק הפס השחור .הכדור צולם במהלך נפילתו באמצעות
מצלמה שיש בה אפשרות לצלם גם סרטוני וידאו קצרים .המצלמה הוצבה על חצובה.
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קצב הצילומים היה  25( 25 fpsתמונות בשנייה) ,כלומר ,מרווח הזמן בין צילום אחד לעוקב לו היה  0.04שניות
) .(1 sec/25 frames = 0.04 sec/frameגם הפס השחור מופיע בתצלומים.
 .2ממצאי הניסוי
התקבל סרטון שממנו הוחלט להשמיט כל
תצלום שני ,כך שמרווח הזמן בין כל שני
תצלומים עוקבים שנשארו לאחר ההשמטה
היה  0.08שניות.

אדן החלון שממנו
הופל הכדור

בנוסף לכך ,כל התמונות שנשארו אוחדו לכדי
תמונה אחת שבה רואים  7תצלומים של
הכדור (איור  .)1זהו תרשים עקבות של
תנועת הכדור.

2

3

בספר שפותח (מראה מקום  )1נותח סרטון
הווידאו באופן ידני ,כדי שתלמידי כיתות ט’
ירכשו מיומנויות של ניתוח סרטוני וידאו של
תנועה ,תחילה ללא עזרת מחשב .יש בכך
כדי להגביר את הבנת התלמידים לעומת
המצב שבו מנתחים את התנועה מלכתחילה
עם תוכנה ייעודית .גם במאמר זה מוצג ניתוח
ידני.

1m

השיקולים לאופן הכנתו של איור  1הם אלה:
מצד אחד אין זה רצוי שהתלמידים יידרשו
להתמודד עם מספר רב של עקבות בניתוח
ידני; נקבע כי המספר הרצוי הוא כ 7-עקבות;
מצד שני חשוב שיתקבל גרף עם מספר
משמעותי של נקודות 7 .עקבות מאפשרות
בניית גרף של אנרגיה קינטית כפונקציה של
הזמן עם חמש נקודות (מספר הנקודות
שבהן אפשר לחשב את המהירויות הרגעיות
קטן ב 2-ממספר העקבות שבאיור .עניין זה
יובהר בסעיף 3.3א להלן).
בנוסף לכך חשוב שהמרחקים בין כל תצלום
לעוקב לו יהיו גדולים יחסית ,במטרה להקטין
את האי-ודאויות במדידות הגבהים .לכן
צולמה נפילה מגובה רב יחסית  2.5 -מטרים
בערך ,וכאמור ,הושמט מסדרת התצלומים
כל תצלום שני.
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איור  :1תרשים עקבות של הכדור שהופל .משמאל לכל אחד משבעת תצלומי הכדור
התווסף בעזרת תוכנה גרפית סימון המזכיר כדור נופל ,עם אחד המספרים  7–1בהתאם
לסדר הצילומים של הכדור :לתצלום העליון (הכדור צולם לראשונה) נוסף המספר  ,1וכך
הלאה ,עד  .7משטח הייחוס לחישוב אנרגיית כבידה נבחר המישור האופקי
הכולל את הקטע AB
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הערה :לעתים מכנים את המונח “אי-ודאות במדידה” שבו אנו משתמשים ,בשם “שגיאת מדידה” ,כתרגום המונח measurement

 .errorאולם במאמר זה נעשה שימוש בעיקר במונח “אי-ודאות במדידה” ,שנראה לנו מתאים יותר.

 .3עיבוד ממצאי הניסוי לצורך אישוש עקרון שימור האנרגיה המכנית
 3.1ייצוג תוצאות מדידות באמצעות טבלה
לצורך ניתוח הממצאים ,נציג בשלוש העמודות הימניות של טבלה  1שלהלן את המידע המתקבל ישירות מאיור  .1אלו הן תוצאות
גולמיות.
הערה :מעתה ,כשנציין מספר סידורי של עמודה בטבלה ,נתכוון שזהו מקום העמודה בטבלה כאשר סופרים את העמודות מימין.
לדוגמה ,כאשר נכתוב “עמודה רביעית” נתכוון ל”רביעית מימין”.
קבה ( )1בחרנו כ( t = 0 -ראו טבלה  ;)1ברגע זה הכדור היה כבר במהלך נפילתו ,כלומר ,מהירותו
בע ָ
את הרגע שבו צולם הכדור ִ
ביחס למצלמה ברגע זה לא הייתה אפס.
הע ָקבות מעל לצלע  ABשל מסגרת איור ( 1ראו נקודות  Aו B-באיור  .)1כדי להגדיל את
מדדנו את גובהה של כל אחת מֲ 7-
הדיוק ,הוטלה מדידת הגבהים על שני מודדים .המודדים השתמשו בסרגלים “רגילים” ,שבהם הפער בין שתי שנתות סמוכות הוא
 1מילימטר .במדידות שבהן היה פער בין התוצאות של שני המודדים  -חישבנו את ממוצע שתי התוצאות.
נסמן אי-ודאות מוחלטת במדידת גודל  xב ,err(x) -כקיצור המונח ( errorגם הסימון  Dxמקובל) .מדידות האורכים באיור  1נעשו
בדיוק של חצי מילימטר ,לכן נרשום ) = ± 0.05 cmאיור( err(hבספר שפותח לתלמידי כיתות ט’ לא הוצגו חישובים של
אי-ודאויות).
נעיר כי אם איור  1יצולם בהקטנה או בהגדלה ,הגבהים בתצלום אמנם ישתנו לעומת אלה שמוצגים בטבלה  ,1אבל שינוי זה לא
ישפיע על תוצאות חישוב ערכי הגבהים שבמציאות (מציאות - hעמודה חמישית בטבלה  ,)1כי גם אורך הפס השחור שבאיור המייצג
 1מטר במציאות ,ישתנה בהתאם.
 3.2חישוב אנרגיית הכובד
א .חישוב גובהי נפילה במציאות
תוצאת המדידה של אורכו של הפס השחור באיור  1היא  .L = (7.10 ± 0.05) cmמכאן שכל  1מטר במציאות מיוצג באיור על ידי
 .(7.10 ± 0.05) cmנגדיר את גורם הכיול ,כיול ,hלחישוב אורך במציאות על פי אורך באיור:
1
 = 7.10 cm/m = 0.141 m/cmכיולh

()1

המשמעות של גודל זה היא שכל ס”מ באיור מייצג  (14.1 cm) 0.141 mבמציאות .לכן הקשר בין גובה במציאות המבוטא במטרים,
()mמציאות ,hלבין גובה באיור המבוטא בס”מ (cm) ,איור hהוא (ללא הצגת האי-ודאויות במדידה):
) (cmאיור  (m/cm) · hכיול  (m) = hמציאות h

()2

הערה :בתת-סעיף ד של סעיף ( 1שכותרתו “מהלך הניסוי”) ציינו כי “שחררנו את הכדור מפתח החלון כך שהוא נפל קרוב לקיר
שעליו הודבק הפס השחור” .חשוב להקפיד שמסלול הכדור יהיה קרוב לקיר שעליו מודבק הפס השחור ,כי רק כאשר תנאי זה
מתקיים אז היחס בין אורכי הפס השחור ובין קטע מסלול נפילה המופיע באיור שווים ליחס בין האורכים המתאימים במציאות ,ורק
אז הקשרים ( )1ו )2( -לעיל תקפים.
בע ָקבות השונות מעל  ,ABכפי שהיו במציאות ,ואת ערכיהם רשמנו בעמודה החמישית
בעזרת קשר ( )2חושבו גובהי הכדור ֲ
שבטבלה .1
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האי-ודאות המוחלטת באורך הפס השחור היא  .0.05 cmמכאן שהאי-ודאות היחסית באורכו היא:
err (L) 0.05
L = 7.10 . 0.01

את האי-ודאות בחישוב של כיול hעל-פי קשר ( ,)1נמצא בעזרת כלל  4שבנספח א (את נספח זה כתבנו על סמך מראה מקום (.))6
על פי כלל זה ,האי-ודאות היחסית ב -כיול ηהיא הסכום של האי-ודאות היחסית במספר  ,1שהיא כמובן  ,0והאי-ודאות היחסית ב-
 .Lמכאן שהאי-ודאות היחסית ב -כיול ηשווה לאי-ודאות היחסית ב ,L -דהיינו:
) כיול err (h
= 0.01
כיול h

(כלומר )1%
מכאן שהאי-ודאות המוחלטת בגודל זה:
· 0.01 = 0.141 · 0.01 ≈ 0.001 m/cmכיול  ) = hכיול err(h
טבלה  :1תוצאות של מדידות ושל חישוב אנרגיה כבידתית

תוצאות חישובים
נתונים ותוצאות מדידות
מספר זמן(*)
גובה מעל AB
גובה מעל  ABאי-ודאות יחסית בגובה
במציאות
t
ִע ָ
)מציאות ± err(hמציאותh
קבה ) ) (secאיור ± err(hאיורh

אנרגיה כבידתית
)UG ± err(UG
()J

מציאות)/hמציאותerr(h

)(m

)(1

0

17.00 ± 0.05

0.01

2.40 ± 0.02

0.327 ± 0.003

)(2

0.08

15.40 ± 0.05

0.01

2.17 ± 0.02

0.296 ± 0.003

)(3

0.16

13.35 ± 0.05

0.01

1.88 ± 0.02

0.256 ± 0.003

)(4

0.24

10.85 ± 0.05

0.01

1.53 ± 0.02

0.208 ± 0.002

)(5

0.32

7.0 ± 0.05

0.01

1.11 ± 0.01

0.151 ± 0.001

)(6

0.40

4.0 ± 0.05

0.02

0.63 ± 0.01

0.086 ± 0.001

)(7

0.48

0.65 ± 0.05

0.08

0.09 ± 0.01

0.012 ± 0.001

)(cm

(*) אנו מניחים שהאי-ודאות בזמן ניתנת להזנחה ,כלומר ,ערכי הזמן נתונים בקירוב בצורה מדויקת.
בנספח ב הצגנו דוגמה לחישוב גבהים במציאות ,אלה שרשמנו בעמודה החמישית של טבלה .1
הערה :בספר שנכתב לתלמיד חושבו שינויים באנרגיה ביחס לתחילת המדידה ,כפי שמפורט במראה מקום ( ;)4אולם במאמר
1
הנוכחי העדפנו להציג את “הגישה המסורתית” של חישוב אנרגיה ,כלומר ,ביחס לרמת אפס.

 1ראו בעניין זה את המאמר בתהודה (מראה מקום  )4שלפיו בערכות ה.ל.ה (הוראה-למידה-הערכה) שפותחו עבור המורים בחט”ב מודגשת החשיבות של
השינוי באנרגיה לעומת ערכה של האנרגיה עצמה.
ואכן ,כפי שעולה מהמאמר ,אין צורך ב”מישור ייחוס” כדי לחשב את השינוי באנרגיה מרגע תחילת המדידה ,והניסוי המוצג מאשש את ההשערה שלפיה בעת
הנפילה החל הפחת באנרגיה בעת הירידה בגובה (הפחת ב”אנרגיית הגובה”) שווה לתוספת האנרגיה בעת הגידול במהירות הגוף הנופל (התוספת ל”אנרגיית
התנועה”).
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ב .חישוב אנרגיית הכובד
חישבנו ,על-פי הנוסחה מציאות ,UG = mghאת האנרגיה הכבידתית ביחס למישור הייחוס האופקי העובר ב .AB-את הערך של g

לקחנו מן הספרות .g = 9.81 :תוצאות החישובים רשומות בעמודה השישית בטבלה  .1בנספח ג הצגנו דוגמה לחישובים אלה.
 3.3חישוב אנרגיית התנועה

א .חישוב מהירויות
טבלה  2שלהלן משמשת לרישום ערכים של האנרגיה הקינטית .את העמודה הראשונה ,השנייה והרביעית שבטבלה  1העתקנו
לשלוש העמודות הראשונות שבטבלה .2
כדי לחשב מהירויות של הכדור ,נוח לעבור מהמשתנה מציאות hלמשתנה  ,yשהוא מקום ביחס לציר  .yנבחר את כיוונו החיובי של
הע ָקבות השונות שחושבו על-פי ערכי מציאות hרשמנו בעמודה הרביעית
קבה הראשונה .את ערכי  yשל ֲ
בע ָ
הציר מטה ואת ראשיתו ִ
שבטבלה .2
את המהירויות הרגעיות בעקבות ( )6(-)2ביחס לציר ה y-חישבנו בהליך “נקודה לפני ונקודה אחרי” (מראה מקום  ,)5האומר
מהעקבה שלפני רגע ( tרגע שיסומן
ִ
בעקבה שנרשמה ברגע כלשהו  ,tשווה בקירוב למהירות הממוצעת בתנועת הגוף
שהמהירות ִ
ב )t- -עד לעקבה שאחרי רגע ( tרגע שיסומן ב.)t+ -
בעמוד  44במראה מקום ( )5הוצעה דרך לנמק את ההליך בפני תלמידי כיתות י’ או י”א .אולם הבנת הרעיון המוצע שם אינה
מתאימה לתלמידי כיתות ט’ .לכן בספר הוצג ההליך עבור תלמידי כיתות ט’ בעזרת “דו-שיח סוקרטי” בין שני תלמידי כיתות ט’
וירטואליים.
העקבה ( - )7אי אפשר לחשב את המהירויות הרגעיות בהליך “נקודה לפני
העקבה ( ,)1ואין ִעקבה אחרי ִ
כיוון שאין ִעקבה לפני ִ
הע ָקבות של הכדור הנופל.
ונקודה אחרי” בשתי ֲע ָקבות אלה .אפשר אם כן לחשב מהירויות רגעיות באמצעות הליך זה רק בחמש ֲ
דוגמה לחישוב מהירות במציאות
נחשב את המהירות הרגעית בעקבה ( )2על-פי הליך “נקודה לפני ונקודה אחרי”:
y t = 0.16s – y t = 0 0.51m – 0
0.16 s – 0 = 0.16 s – 0 . 3.19 m/ sec

= v t = 0.08 s . v t = 0 " t = 0.16 s

()3

תוצאה זו רשומה בעמודה החמישית בטבלה  .2באופן דומה חישבנו את המהירויות בעקבות (.)6(-)3
טבלה  :2תוצאות של מדידות ושל חישוב אנרגיה קינטית

נתונים
מספר זמן -
ִעקבה
t
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

)(sec
0
0.08
0.16
0.24
0.32
0.40
0.48

גובה מעל AB
)מציאות ± err(hמציאותh
)(m
2.40 ± 0.02
2.17 ± 0.02
1.88 ± 0.02
1.53 ± 0.02
1.11 ± 0.01
0.62 ± 0.02
0.09 ± 0.08

מקום y -
)(m
0.00 ± 0.02
0.22 ± 0.02
0.51 ± 0.02
0.86 ± 0.02
1.28 ± 0.01
1.77 ± 0.02
2.30 ± 0.08

תוצאות חישובים
אי-ודאות מוחלטת
אי-ודאות
מהירות v -
) (m/secיחסית במהירות במהירות )± err(ν
------3.19
4.00
4.81
5.69
6.38
-------

err(v)/v

)(m/sec

------0.08
0.06
0.04
0.04
0.09
-------

------± 0.26
± 0.24
± 0.19
± 0.23
± 0.57
-------

אנרגיה קינטית
)Ek ± err(Ek
)(J

------0.0707 ± 0.011
0.111 ± 0.013
0.161 ± 0.013
0.225 ± 0.018
0.283 ± 0.051
-------
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דוגמה לחישוב האי-ודאות היחסית והאי-ודאות המוחלטת של המהירות
העקבה (:)2
נחשב אי-ודאויות אלה עבור ִ
)err(t = 0.08s) err (Ty t = 0 " t = 0.16s) err (Tt 0 " 0.16s
Ty t = 0 " t = 0.16s
= & v t = 0.08s
+ Tt
Ty
Tt 0 " 0.16s
0 " 0.16s

v t = 0.08s .

בהנחה שאין אי-ודאויות בזמנים המופיעים במונה של המחובר השני בקשר האחרון ,מחובר זה מתאפס.
)err(t = 0.08s) err (y t = 0.16s – y t = 0
v t = 0.08s = y t = 0.16s – y t = 0

כלומר ,נשארנו עם:

()4

במונה של אגף ימין רשומה האי-ודאות המוחלטת בחישוב ההעתק ,שהיא אי-ודאות של הפרש ערכים .נחשב אותה על סמך כלל
 3שבנספח א .מכלל זה נובע שהאי-ודאות היחסית בהעתק (המונה של אגף ימין בקשר ( ))7היא:
err (y t = 0.16s –y t = 0) err (y t = 0) + err (y t = 0.16s) 0.02m + 0.02 m 0.04
= 0.51m – 0 = 0.51 . 0.08
= y t = 0.16s – y t = 0
y t = 0.16s – y t = 0

על-פי קשר ( )4האי-ודאות היחסית במהירות ברגע  t = 0.08 sהיא האי-ודאות היחסית בהעתק ,דהיינו :0.08
)err(t = 0.08s
v t = 0.08s = 0.08

()5

בעקבה (:)2
נחשב את האי-ודאות המוחלטת במהירות הכדור בחולפו ִ
)err(t = 0.08s
)err (v t = 0.08s
= 0.08 & err(v t = 0.08s) = 0.26 m/s
& v t = 0.08s = 0.08
3.19
כלומר ,מהירות הכדור ברגע  t = 0.08 sהיאv t = 0.08s = 3.19 m/s ! 0.26 m/s :

באופן דומה חישבנו את האי-ודאויות המוחלטות במהירויות בעקבות ( )6(-)3ורשמנו אותן בעמודה השביעית שבטבלה .2
ב .חישוב אנרגיה קינטית
בעזרת הנוסחה  E k = 12 mv 2חישבנו את ערכי האנרגיה הקינטית ביחס למצב המנוחה של הכדור 2ורשמנו אותם בעמודה
השמינית בטבלה .2
דוגמה לחישוב האנרגיה הקינטית
האנרגיה הקינטית בעקבה (:)2

1
1
E k = 2 mv 2 = 2 · 0.01389 · 3.19 2 . 0.071J

תוצאה זו נרשמה בטבלה  2לעיל.
האי-ודאויות היחסיות באנרגיה הקינטית נקבעו כשוות כפליים האי-ודאויות היחסיות במהירות (נסמך על כלל  3בנספח א).
האי-ודאות היחסית במהירות בנקודה ( )2היא ( 0.08ראו קשר ( )5לעיל) .לכן האי-ודאות היחסית באנרגיה הקינטית היא :0.16
)err (E k
E k = 0.16

מכאן שהאי-ודאות המוחלטת באנרגיה הקינטית היא:
err(Ek) = Ek · 0.16 = 0.071 · 0.16 ≈ 0.011 J

לכן האנרגיה הקינטית בעקבה ( )2היא:

Ek = 0.0717 J ± 0.011 J

באופן דומה חושבו ערכי האנרגיה הקינטית וערכי האי-ודאות בעקבות (.)6(-)3

 2ביחס למערכת המנוחה של כדור הארץ .אנרגיה קינטית ,בשונה מהשינוי באנרגיה הקינטית ,היא גודל יחסי .גם בהקשר זה ראו את המאמר של ויצמן וחבריה
בתהודה (מראה מקום  )4שממנו עולה כי הדגש על השינוי באנרגיה מייתר את הצורך לציין ביחס לאיזו מערכת ייחוס (אינרציאלית) מדובר מאחר שהשינוי
באנרגיה אינו תלוי בבחירתה.
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 3.4חישוב אנרגיה מכנית כוללת
שלוש העמודות הראשונות בטבלה  3שלהלן הועתקו מטבלה  ,1והעמודה הרביעית הועתקה מטבלה  .2ערכי האנרגיה המכנית
הכוללת חושבו בכל אחת מהעקבות על ידי חיבור האנרגיה הפוטנציאלית הכבידתית לאנרגיה הקינטית .התוצאות נרשמו בעמודה
החמישית שבטבלה .3
על פי כלל  1בנספח א ,האי-ודאות המוחלטת באנרגיה הכוללת היא סכום האי-ודאויות המוחלטות באנרגיה הפוטנציאלית
הכבידתית ובאנרגיה הקינטית.
טבלה  :3תוצאות של מדידות ושל חישוב אנרגיה מכנית כוללת

אנרגיה כבידתית

תוצאות חישובים
אנרגיה מכנית כוללת
אנרגיה קינטית

נתונים
מספר זמן
t
עקבה

) U G ± err ( U G

) E k ± err ( E k

)E ± err ( E

)(1

0

)(J
0.327 ± 0.003

)(J
-------

)(J
-------

)(2

0.08

0.296 ± 0.003

0.071 ± 0.011

0.367 ± 0.014

)(3

0.16

0.256 ± 0.003

0.111 ± 0.013

0.367 ± 0.016

)(4

0.24

0.208 ± 0.002

0.161 ± 0.013

0.369 ± 0.015

)(5

0.32

0.151 ± 0.001

0.225 ± 0.018

0.376 ± 0.019

)(6

0.40

0.086 ± 0.001

0.283 ± 0.051

0.369 ± 0.052

)(7

0.48

0.012 ± 0.001

-------

-------

)(sec

מסקנה מהניסוי
מאששים את עקרון שימור האנרגיה המכנית בנפילת גוף.
הערכים המופיעים בעמודה החמישית שבטבלה ַ 3

הערה חשובה :לולא התבצע חשבון שגיאות ,אי אפשר היה לקבוע ,על פי העמודה החמישית בטבלה  ,3שתוצאות הניסוי
מאששות את עקרון שימור האנרגיה.
 3.5ייצוג גרפי של ערכי האנרגיה כפונקציה של הזמן עבור סוגי האנרגיה השונים
על סמך טבלה  3סורטטו דיאגרמות פיזור של האנרגיה הפוטנציאלית הכבידתית ,האנרגיה הקינטית והאנרגיה המכנית הכוללת
כפונקציה של הזמן.
שלוש דיאגרמות הפיזור כוללות תחומי אי-ודאות ( )error barsכמפורט בעמודות השלישית ,הרביעית והחמישית בטבלה .3
לשתי דיאגרמות הפיזור הראשונות הוספנו באמצעות הגיליון האלקטרוני קווי מגמה פולינומיאליים מדרגה  ,2ולדיאגרמת הפיזור
השלישית התווסף קו מגמה לינארי .אפשר לראות כי כל שלושת קווי המגמה חותכים את תחומי אי-הוודאות (תחומי אי-ודאות
באנרגיה הפוטנציאלית הכבידתית קטנים מאוד ,לכן קשה לזהות אותם באיור).
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)E(J
0.4

אנרגיה מכנית
כוללת

0.35
0.3
0.25

אנרגיית תנועה

0.2
0.15

אנרגיה פוטנציאלית כבידתית

0.1
0.05

)0.5 t(s

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

0

איור  :2האנרגיה הפוטנציאלית הכבידתית ,הקינטית והמכנית הכוללת כפונקציה של הזמן

3

 3.6סיכום הניסוי והצעות לניסויים נוספים
א .עיקרי מהלך הניסוי
 .1מכינים תרשים עקבות של גוף נופל ,כך שהנפילה תהיה קרובה ככל האפשר לנפילה חופשית ,כלומר ,שהכוחות שיפעלו על
הגוף יהיו קטנים ככל האפשר לעומת כוח הכבידה שיפעל עליו.
את תרשים העקבות אפשר להפיק באחת משיטות אלה:
● צילום באמצעות מצלמת וידאו.
מומלץ לנתח את סרטון הווידאו באמצעות תוכנה לניתוח סרטוני וידאו כגון  ,Trackerשאותה אפשר להוריד מהאתר
 https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/ללא תשלום.
את הניתוח אפשר לעשות בדרך שעשינו במאמר זה  -לאחד את כל תצלומי הכדור לכדי תצלום אחד.
●

●

●

צילום סטרובוסקופי :בחדר אפל מטילים על הגוף הנופל הבזקי אור קצרים באמצעות פנס סטרובוסקופי שתדירות ההבזקים
שלו ידועה (או שמודדים אותה) .בקרבת מסלול הכדור מדביקים פס שאורכו ידוע .בעזרת אמצעים אלה מנתחים את
התנועה.
גרסה של צילום סטרובוסקופי  -מבזק :יוצרים גוף שבו מותקנת נורה המהבהבת בתדירות ידועה ,משחררים את הגוף כך
שיפול ממנוחה בחדר אפל ומצלמים אותו (מראה מקום (.))7
חיישן מרחק מחובר למחשב :מפנים מד-טווח לעבר גוף ומשחררים את הגוף ממנוחה .במחשב נרשמים ערכי המקום של
הגוף כפונקציה של ערכי הזמן ,ואותם מנתחים.
רשם-זמן :מטים את רשם הזמן בזווית ˚ 90כך שיתאים לתנועה אנכית ,ומשחררים גוף הקשור לסרט נייר העובר ברשם
הזמן.

 .2על סמך תרשים העקבות קובעים את מקום הגוף הנופל ביחס לציר מקום אנכי כפונקציה של הזמן.

 3אפשר ללמוד יפה מהתרשים כי אין בתהליך שינוי באנרגיה הכוללת משום שהחל מכל רגע שבו נחליט להתחיל את המדידה ,הפחת באנרגיה בין שני פרקי
זמן החל בעת הירידה בגובה ,שווה לתוספת באנרגיה החלה בעת הגידול במהירות הגוף .זאת גם אם לא נקבעה הכמות הכוללת של האנרגיה המכנית (ראו
בהקשר זה את המאמר בתהודה ,מראה מקום .)4
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 .3מחשבים את הערכים האלה:
●

הגבהים במציאות ,בעזרת הקשר המתמטי שבין אורך הפס המודבק בתצלום ובין אורך הפס במציאות.

●

ערכי האנרגיה הכבידתית של הגוף בעקבות השונות.

●

לעקבה הראשונה והאחרונה.
בע ָקבות השונות ,פרט ִ
המהירויות של הגוף הנופל ֲ

●

ערכי האנרגיה הקינטית של הכדור בעקבות השונות.

●

ערכי האנרגיה המכנית הכוללת בעקבות השונות.

●

אפשר ללוות את החישובים בחישובי אי-ודאויות.

ב .הצעות למערכות נוספות
שבהן אפשר לבחון את עקרון
שימור האנרגיה המכנית:
 .1גוף נזרק אנכית כלפי מעלה.
 .2גוף נזרק אופקית.
 .3גוף נזרק בכיוון משופע.
 .4מכונית צעצוע מחליקה על פני
מסילה עקומה וחלקה הנמצאת
במישור אנכי ,כמתואר באיור .3

איור  :3מכונית צעצוע מחליקה על פני מסילה חלקה

נספח א :פעולות חישוב בין תוצאות מדידות ,המלוות באי-ודאויות במדידות )(error propagation
 .1המושגים “אי-ודאות” במדידה“ ,אי-ודאות מוחלטת” ו”אי-ודאות יחסית”
כל מדידה כרוכה באי-ודאות מסוימת .ככל שהמדידה מדויקת יותר ,אי-הוודאות קטנה ,אבל היא תמיד קיימת .ככלל ,אי אפשר
לדעת מהו ערכו האמתי של הגודל שאנו מודדים ,אם כי אפשר להתקרב אליו .בעזרת הסטטיסטיקה ,אפשר לחשב את
הגבולות שביניהם נמצא הערך האמתי ברמה נתונה של סבירות.
הגדרת המושג "אי-ודאות מוחלטת" ("שגיאה מוחלטת") במדידה:
אי-ודאות מוחלטת במדידת גודל ,a ,באמצעות מכשיר מדידה מסוים ,היא האי-דיוק המרבי שיכול להיות במדידת גודל זה
באמצעות מכשיר המדידה המסוים.

מקובל לסמן אי-ודאות מוחלטת בגודל  aעל ידי ) err(aולבטא אותה ביחידה שבה  aנמדד.
הגודל הנמדד צריך להימצא בין ) a - err (aלבין ) .a + err (aמקובל לכתוב זאת כך.a ± err(a) :
כלומר ,תחום האי-ודאות הוא ) ,± err(aשהוא כפול בגודלו מהאי-ודאות המוחלטת.
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דוגמה מספרית :כאשר נמדד האורך  ,0.45 cmוהאי-ודאות המוחלטת במדידתו היא  ,0.05 cmאז ניתן לכתוב את תחום הערכים
האפשריים שלו כך. 0.45 cm ± 0.05 cm :
הערכה פשוטה וראשונית לאי-ודאות מוחלטת במדידה היא מחצית המרווח בין שתי שנתות סמוכות של מכשיר המדידה.
הגדרת המושג "אי-ודאות יחסית" ("שגיאה יחסית"):
אי-ודאות יחסית בגודל נמדד מסוים ,a ,היא היחס בין האי-ודאות המוחלטת ,err(a) ,לבין הערך הנמדד ,a ,כלומר ,היחס
.±err(a)/a
ניתן לבטא אי-ודאות יחסית כשבר או באחוזים .בדוגמה הקודמת ,האי-ודאות המוחלטת היא  ,± 0.05 cmהערך הנמדד הוא
0.05
 , 0.45 cmמכאן שהאי-ודאות היחסית היא ! 0.45 = ! 0.111 = ! 11.1%

מדוע זקוקים למושג "אי-ודאות יחסית"?
מהאי-ודאות המוחלטת אי אפשר ללמוד עד כמה האי-ודאות גדולה או קטנה.
דוגמה :האם אי-ודאות מוחלטת של  2 cmהיא גדולה או קטנה? התשובה תלויה בשאלה מהו הערך הנמדד; עבור רוב האנשים
היא נחשבת לגדולה במדידת אורך שולחן ,לדוגמה ,אך היא נחשבת בדרך כלל לקטנה במדידת אורך של רחוב ,לדוגמה.
המשמעות של אי-ודאות יחסית של ערך מסוים היא החלק שמהווה האי-ודאות המוחלטת מהערך הנמדד כולו.
 .2אי-ודאויות בתוצאה של כל אחת מארבע פעולות החשבון הבסיסיות
נדון במצב הבא:
נתונות שתי תוצאות מדידות והשגיאות המוחלטות שלהן ,כלומר a ± err(a) ,ו,b ± err(b) -
כך ששני הגדלים נתונים באותן יחידות.

מהי האי-ודאות בתוצאה של כל אחת מפעולות החשבון שלפניכם?
 .1מחברים את שתי תוצאות המדידות זו לזו
 .2מחסירים תוצאת מדידה אחת מהאחרת
 .3כופלים את שתי תוצאות המדידות זו בזו
 .4מחלקים את אחת מתוצאות המדידות בתוצאה האחרת
אי-ודאויות בתוצאת חיבור
התוצאה הנמוכה ביותר שתיתכן בפעולת החיבור היא שבכל אחת משתי תוצאות המדידות יתקבל הערך המינימלי ,כלומר ,בתוצאה
האחת הערך ) ,a - err(aובתוצאה האחרת הערך ) .b - err(bלכן התוצאה הנמוכה ביותר היא )).(a + b) - (err(a) + err(b
באופן דומה ,התוצאה הגבוהה ביותר היא (.))a + b) + (err(a) + err(b
כלומר:
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))(a ± err(a)) + (b ± err(b)) = (a + b) ± (err(a) + err(b
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לשון אחרת :האי-ודאות המוחלטת בתוצאת חיבור היא סכום האי-ודאויות המוחלטות בכל אחד משני הגדלים.
הערה :האי-ודאות היחסית בתוצאת חיבור אינה סכום האי-ודאויות היחסיות של שני המחוברים.
הסבר :הגודל ) err(a) + err(bהמופיע באגף ימין של קשר ( )17לעיל ,מייצג את האי-ודאות המוחלטת בתוצאת חיבור .לכן האי-
ודאות היחסית בתוצאת חיבור היא:
)err (a) + err (b
)err (a
)err (b
!
≠!b a + b l
a+b
כלל  - 1אי-ודאויות בתוצאת חיבור:
האי-ודאות המוחלטת בתוצאות חיבור היא סכום האי-ודאויות המוחלטות בכל אחד משני הגדלים.
אין כלל מקביל עבור אי-ודאות יחסית.

אי-ודאויות בתוצאת חיסור
בחיסור ,משיקולים דומים לאלה שבחיבור ,התוצאה היא:
))(a ± err(a)) - (b ± err(b)) = (a - b) ± (err(a) + err(b

()18

כמו בתוצאת חיבור ,גם בתוצאת חיסור האי-ודאות היחסית אינה סכום האי-ודאויות היחסיות של שני הגדלים.

כלל  - 2אי-ודאויות בתוצאת חיסור:
האי-ודאות המוחלטת בתוצאות חיסור היא סכום האי-ודאויות המוחלטות בכל אחד משני הגדלים.
אין כלל מקביל עבור אי-ודאות יחסית.

אי-ודאויות בתוצאת כפל
תוצאת כפל של שתי תוצאות מדידות היא:
)(a ± err(a)) · (b ± err(b)) = a · b ± err(a) · b ± a · err(b) ± err(a) · err(b

המחובר האחרון באגף ימין של הקשר האחרון ,err(a)·err(b) ,ניתן להזנחה ביחס לשלושת המחוברים האחרים.
מכאן ,נוכל לרשום את השוויון האחרון בקירוב כך:
))(a ± err(a)) · (b ± err(b)) ≈ (a · b) ± (err(a) · b + a · err(b

כלומר ,השגיאה המוחלטת בכפל היא )).err(a) · b + a · err(b
מהביטוי האחרון נובע כי בניגוד לפעולות החיבור והחיסור ,השגיאה המוחלטת בתוצאת הכפל איננה סכום השגיאות המוחלטות
של שני הגורמים.
לעומת זאת ,השגיאה היחסית בכפל מקיימת:
)err (a) · b + a err (b
)err (a
)err (b
=
+
a
a·b
b
)err (a
)err (b
+
הוא סכום השגיאות היחסיות בתוצאת הכפל .נסכם:
a
הביטוי b
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כלל  - 3אי-ודאויות בתוצאת כפל:
האי-ודאות היחסית בתוצאות כפל היא סכום האי-ודאויות היחסיות בכל אחד משני הגדלים.
אין כלל מקביל עבור אי-ודאות מוחלטת.

אי-ודאויות בתוצאת חילוק

)err (a
)err (a
l
b
l
)a ! err (a
a 1! a
a
=
=
·
)a ! err (b
)err (b
b
err (b) .
l
b
b
b 1! b
1! b l

ניעזר בשוויון המקורב:

ונקבל:

!ab 1

)err (b
1
,
1
–
)err (b
b
1+ b

)err (b
)err (a
)err (b
a
)a a err (a
. b b 1! a l b 1! b l = b ! b b a + b l

)a err (a) err (b
 ! b b a + b lהוא האי-ודאות המוחלטת בחישוב יחס .אנו רואים כי האי-ודאות המוחלטת אינה סכום האי-ודאויות
המוחלטות.
מהביטוי האחרון לאי-הוודאות המוחלטת נחשב את האי-ודאות היחסית בחישוב המנה:
)a err (a) err (b
! bb a + b l
)err (a) err (b
=!b a + b l
a
b
כלומר ,האי-ודאות היחסית של מנת שני גדלים היא סכום האי-ודאויות היחסיות של שני הגדלים.
כלל  - 4אי-ודאויות בתוצאת חילוק:
האי-ודאות היחסית בתוצאות חילוק היא סכום האי-ודאויות היחסיות של המונה ושל המכנה.
אין כלל מקביל עבור אי-ודאות מוחלטת.

נספח ב :דוגמה לחישוב גובה במציאות
הגובה של הכדור בעקבה ( )2מעל הקו  ,ABכפי שנמדד באיור ,הוא  = 15.40 cmאיור( hראו בטבלה .)1
נחשב את הגובה המתאים במציאות:
(cm) = 0.141 m/cm · 15.40 cm ≈ 2.17 mאיור (cm/m) · hכיול  (m) = hמציאות h

()19

הערה :בניסוי זה הצבנו באתר הצילום עצם שאורכו ידוע (הפס השחור) .לעתים יש כבר באתר הצילום עצם שאחד הממדים שלו
ידוע .לדוגמה ,כאשר אנו מצלמים סרטון וידאו של מכוניות נוסעות ,נוכל להסתמך על כך שקוטרו של צמיג סטנדרטי של מכונית
הוא  63ס”מ ,ובעזרת נתון זה והסרטון אפשר לחשב מהירויות של מכוניות.
כפי שציינו ,בניסוי שלנו אפשר לראות באיור  1שעל הקיר מודבקים אריחים .ממדי כל אריח במציאות הם  .5 cm x 5 cmגם על פי
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נתון זה הנמצא באופן “טבעי” באתר הצילומים ,אפשר לחשב גבהים כפי שהם במציאות ,ללא שימוש בפס השחור שהודבק על
הקיר.
הדיוק של כל אחד מהגדלים איור hו -כיול ηנקבע לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית .לדוגמה ,במקרה שלנו ערך של 2.69... m

נלקח בתור  2.17 mבמידת הדיוק הנדרשת.

דוגמה לחישוב האי-ודאות היחסית והאי-ודאות המוחלטת בתוצאת חישוב ()mמציאותh

נחשב על סמך קשר ( )2וכלל  3שבנספח א ,את האי-ודאות עבור מציאות:h
) מציאות err (h
) איור) err (hכיולerr (h
=
 +כיול h
מציאותh
איור h
) מציאות err (h
0.05
0.001
 = 15.40 + 0.141מציאותh
) מציאות err (h
 . 0.01מציאותh

נציב ערכים:
תוצאת החישוב:

()20
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כלומר .1%
ערכי האי-ודאויות היחסיות בגבהים במציאות רשומים בעמודה הרביעית שבטבלה .1
מקשר ( )19נובע כי האי-ודאות המוחלטת בחישוב הגובה במציאות:
 · 0.01 = 2.17 · 0.01 ≈ 0.02 mמציאות  ) = hמציאות err(h

כלומר.2 cm ,
מצאנו כי אם מודדים באיור  = 15.40 ± 0.05 cmאיור hאז הגובה המתאים במציאות הוא  = 2.17 m ± 0.02 mמציאות.h

נספח ג :דוגמה לחישוב אנרגיה כבידתית
נחשב את האנרגיה הכבידתית בעקבה (:)2
 = 0.01389 · 9.81 · 2.17 = 0.296 JמציאותUG = mgh

שוב ,כיוון שהערך מציאות hכולל שלוש ספרות משמעותיות ,השארנו גם בתוצאת החישוב של  UGשלוש ספרות משמעותיות
  - 0.296 Jראו גם בטבלה  .1בקביעה זו הסתמכנו על כך שמסת הכדור ותאוצת הנפילה החופשית ידועות ברמת דיוק גבוהה.דוגמה לחישוב האי-ודאות היחסית והאי-ודאות המוחלטת בתוצאת חישוב האנרגיה הפוטנציאלית הכבידתית:
על-פי קשר ( )5לעיל ,האי-ודאות היחסית בחישוב הגובה במציאות של נקודה ( )2מעל  ,ABהיא .0.01
בהנחת הקירוב שמסת הכדור ותאוצת הנפילה החופשית ידועות ברמת דיוק גבוהה ,האי-ודאות היחסית בגובה שווה בקירוב רב
לאי-ודאות היחסית בתוצאות חישוב האנרגיה הכבידתית.
האי-ודאות המוחלטת באנרגיה הכבידתית בנקודה ( )2היא:
) מציאות err (h
· err (U G) = U G
 = 0.296 · 0.01 . 0.003 Jמציאותh
באופן דומה חישבנו את האי-ודאויות המוחלטות באנרגיה הכבידתית בשאר עקבות הכדור.
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תודות
● לד”ר ויטלי אינדנבאום ,שצילם בווידאו את הכדור הנופל ואיחד את סדרת התצלומים שהתקבלו לכדי תמונה אחת  -איור 1
במאמר.
●

לזיו אריאלי עבור עיצוב איור  2והכנת איור .3

●

לד”ר חנה ברגר ולד”ר ירון להבי על הקריאה המהירה של המאמר ועל הערותיהם המועילות.
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