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ומה הקשר בין צניחה לבין וירוס הקורונה?
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tom.is0501@gmail.com  1

1. מבוא

הפיזיקה,  לימודי  במהלך 

אחת  לא  עסוקים  התלמידים 

בשאלה עד כמה התוכן הנלמד 

כמה  עד  דהיינו,  "מציאותי". 

החומר הנלמד בכיתה מתאים 

לתיאור בעיות אמיתיות מחיי 

תוך  מדויק  ניבוי  מאפשר  הוא  כמה  ועד  היום-יום, 

עם  החיכוך  המלאים.  הפיזיקליים  בתנאים  התחשבות 

האוויר הוא דוגמא למכשול תפישתי כזה. אמנם לעיתים 

מוצדק להתעלם ממנו, אך פעמים רבות לא – דבר העלול 

כי  למחשבה  להוביל 

המכניקה הניוטונית טובה 

איננה  אך  הנייר,  על 

שימושית בפועל. כמו כן, 

להתפתחות  בדומה 

ההיסטוריה המדעית )עד 

גליליי  של  להופעתם 

בהוראת  גם  וניוטון(, 

התעלמות  הפיזיקה, 

מרכזי  כאלמנט  מהחיכוך 

תנועתם  על  המשפיע 

להוביל  עלולה  גופים  של 

לתפישות שגויות בקרב תלמידים.

בעבודה זו יוצגו מספר מאפיינים של תנועת גופים בתווך 

במכניקה  הנלמד  הידע  את  המרחיבים  צפוף,  או  צמיג 

במסגרת תוכנית הלימודים. תחילה תוצג "בעיית הצנחן", 

אשר במסגרתה נשאלת השאלה מהי מהירותו של צנחן 

כפונקציה של הזמן כאשר מתחשבים בחיכוך עם האוויר. 

הבעיה נפתרת תוך הנחת מודל בסיסי )לינארי במהירות( 

לחיכוך עם האוויר, ובסיומה מתקבלת פונקציה שמתארת 

את מהירות התנועה בהשפעת החיכוך עם התווך.

לאחר מכן, הדיון מורחב לטובת הבנה מעמיקה יותר של 

על  הדגש  שימת  תוך  בזורמים,  חלקיקים  תנועת  סוגי 

מספר מושגים ועקרונות חשובים מעולם מכניקת הרצף. 

במסגרת הדיון משובצות מספר דוגמאות מחיי היום-יום 

ומההיסטוריה המדעית, הקשורות לתנועה בתווך צמיג או 

צפוף. בתוך כך, מודגמת התרומה של מודל ה"צניחה" של 

בתחילת  מיליקן  ע"י  האלקטרון  מטען  לחישוב  סטוקס 

המאה הקודמת. כמו כן מוצג מודל נוסף )ריבועי במהירות( 

לחיכוך של גוף עם תווך, שעבורו מוגדר במסגרת עבודה זו 

אפקטיבי,  דעיכה  קבוע 

הדעיכה  לקבוע  באנלוגיה 

האקספוננציאלי. תוך שימוש 

מספר  מוארים  זה,  בקבוע 

בין  ושוני  דמיון  של  היבטים 

שני המודלים. בנוסף, מוצעת 

מפושט  לפתרון  הצעה 

הריבועי,  למודל  מתמטית 

אשר קל להציגו ולנתחו.

זו  בעבודה  האחרון  החלק 

ממצאים  להצגת  מוקדש 

לערוך  שניתן  פשוט  מניסוי 

בכיתה, בו משוחרר ממנוחה גוף כאשר ההתנגדות האוויר 

את  להציג  מאפשר  הממצאים  ניתוח  זניחה.  איננה 

תוך  הקודמים,  בחלקים  שהוצגו  העיקריים  האלמנטים 

הרחבת הניתוח גם לפונקציית מקום-זמן של תנועת הגוף, 

ובחינת ההתאמה של המודלים השונים שהוצגו לממצאים 

הניסיוניים.

תמונה 1. צניחה חופשית
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לפיזיקה  למורים  ובראשונה  בראש  מיועד  זה  מאמר 

החפצים להרחיב את הידע בנושאים הנ"ל. עם זאת, תוך 

להלן  המובאים  התכנים  הנדרשות,  ההתאמות  יצירת 

מרבית  וחווייתי.  מעשיר  באופן  בכיתה  ללימוד  ניתנים 

התכנים המובאים בעבודה זו נלמדו בהדרכת הכותב באחת 

מכיתות י"א בשנה"ל תש"ף בתיכון מרכז חינוך ליאו-באק 

בחיפה, כחלק מתכני ההערכה החלופית. בנספח המופיע 

בסוף המאמר מצורפת דוגמא לדף עבודה בנושא, בו ניתן 

לעשות שימוש במסגרת הוראת הנושא בכיתה.

צניחה   – האוויר  עם  לחיכוך  בסיסי  מודל   .1
חופשית

המושפעת  תנועה  לתיאור  בסיסי  מודל  יוצג  זה  בחלק 

המהלך  במסגרת  היבטיו.  שלל  על  תווך,  עם  מחיכוך 

המתואר להלן, חשוב להכיר שני נושאים מרכזיים: קשרים 

)מקום,  קינמטיים  גדלים  בין  ואינטגרליים  דיפרנציאליים 

מהירות ותאוצה( ופונקציית האקספוננט )ונגזרותיה(.

1.1. מבוא ואינטואיציה פיזיקלית

כאשר גופים נעים בתוך תווך שצפיפותו או צמיגותו אינה 

ישנה  וכו'(,  במים  באוויר,  למשל  )כמו  להזנחה  ניתנת 

חיכוך.  כוח  ע"י  לתיאור  ניתנת  אשר  לתנועתם  התנגדות 

בתור דוגמא, ניתן לחשוב על צנחן שקופץ ממטוס כאשר 

גופו אופקי )מקביל לקרקע(. בשלב הראשון של הצניחה, 

הצנחן נע כאשר המצנח סגור. מיד ברגע הקפיצה, מהירותו 

אפס, ואט אט מהירותו של הצנחן גדלה )בגודלה(. אולם, 

. https://www.youtube.com/watch?v=ur40O6nQHsw :להלן קישור לסרטון המדגים את מהירותו של צנחן במהלך צניחתו, בשני השלבים הנ"ל  2

לערך  מגיעה  אלא  לאינסוף,  עד  גדלה  איננה  המהירות 

הצנחן  של  הסופית  המהירות  זוהי  כלשהו,  "רוויה" 

זמן-מה,  לאחר  כלומר,   .)terminal velocity )באנגלית: 

ישר  ובקו  קבועה  במהירות  ונע  בתנועתו,  מתמיד  הצנחן 

)ראו תרשים 1(.

את  פותח  הצנחן  הצניחה,  של  יותר  מאוחר  בשלב  לרוב, 

המצנח. במקרה זה ההתנגדות של הגוף )צנחן+מצנח( עם 

עד  וקטנה,  הולכת  שמהירותו  כך  יותר,  עוד  גדלה  האוויר 

שמגיעה לערך רוויה אחר, שמתאים למהירות הסופית של 
הצנחן עם המצנח.2

הנקודה החשובה היא שבניגוד לכוח החיכוך שהכרנו בין 

עם  החיכוך  זה,  עם  זה  במגע  שנמצאים  קשיחים  גופים 

הצנחן.  של  במהירות  למעשה  ותלוי  קבוע,  איננו  האוויר 

יותר.  גדול  החיכוך  כך  יותר,  גדולה  שהמהירות  ככל 

אינטואיציה לכך ניתן לקבל מחיי היום-יום, כאשר מוציאים 

)בזהירות( יד מתוך מכונית נוסעת. ככל שמהירות המכונית 

ביד  האוויר  פגיעת  של  היחסית  המהירות  יותר,  גדולה 

גדולה יותר, ואנו מרגישים כוח גדול יותר המופעל על היד 

שלנו מצד האוויר.

ומשוואת  סופית  מהירות  מציאת   - דינמי  ניתוח   1.2
התנועה

f עם התווך  בתור מודל ראשוני, נניח כי גודל כוח החיכוך 

)במקרה זה – האוויר( נמצא ביחס ישר למהירות הגוף:

)1(  f vγ=  

t
f air

mg
תחילת התנועה מהירות קטנה

כוח הכובד גדול מאוד מכוח החיכוך

f air

mg
המשך התנועה

מהירות גדולה יותר
כוח הכובד גדול מכוח החיכוך

בזמנים מאוחרים
מהירות מקסימלית (סופית)

כוח הכובד שווה לכוח החיכוך
f air

mg

תרשים 1. תרשימי כוחות על האדם הצונח בשלבים שונים של הצניחה החופשית

https://www.youtube.com/watch?v=ur40O6nQHsw
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γ מקדם חיכוך שתלוי בצורת הגוף )צנחן בהשוואה  כאשר 

למשל,  )מים,  התווך  ובצמיגות  צנחן+מצנח(  לשילוב 

v מהירות הגוף. לעיתים כוח זה מכונה  צמיגיים מאוויר(, ו-

כוח גרר )באנגלית drag force(. למעשה, מבחינה מתמטית, 

זהו המודל הפשוט ביותר שניתן להניח עבור כוח שגדל 

עם המהירות – גידול לינארי.

בהמשך )חלק 2( נראה כי במקרים רבים יש למודל פשוט זה 

הצדקה פיזיקלית. בינתיים, נרצה לראות האם מודל פשוט 

זה יכול במידת-מה לתאר את תנועת הצנחן, ובאופן ספציפי 

כפונקציה של הזמן. שקול הכוחות הפועלים  את מהירותו 

הכיוון  את  בחרנו  כאשר   ,Σ −F = mg γν הינו  הגוף  על 

המהירות  את  מטה.  כלפי  להיות  המקום  ציר  של  החיובי 

ההתמדה:  מתנאי  נקבל  הצנחן  של  )הטרמינלית(  הסופית 

, ולאחר העברת אגפים נקבל: 0mg vγ− =

)2(  t
mgV
γ

=  

זוהי, כאמור, המהירות הגדולה ביותר שיכולה להיות לצנחן. 

שלב  בתום  המתקבלת  קבועה  במהירות  מדובר  כי  נזכור 

ההאצה.

המצנח  בתכנון  גם  חשובה  משמעות  הסופית  למהירות 

עצמו: בעת הנחיתה על הקרקע פועל על הצנחן מתקף 

מצד הקרקע; לפי משפט מתקף-תנע אנו יודעים כי ככל 

כך  יותר,  גדולה  בקרקע  הפגיעה  בעת  הצנחן  שמהירות 

לכן  נרצה  יותר.  גדול  הקרקע  מצד  עליו  הפועל  המתקף 

לבין  בינו   γ החיכוך  שמקדם  כזו  תהיה  המצנח  שצורת 

שבעת  כך  מספיק,  קטנה  סופית  למהירות  יגרום  האוויר 

במילים  קטן.  יהיה  הצנחן  על  שיפעל  המתקף  הנחיתה 

אחרות, מקדם חיכוך גדול יותר יביא לנחיתה "רכה" יותר, 
כפי שאנו מצפים אינטואיטיבית.3

מהירות  של  מקורב  גרף  סקיצת  להציג  נוכל  זה  בשלב 

2(. תחילה מהירותו  הצנחן כפונקציה של הזמן )תרשים 

אפס ותאוצתו הגדולה ביותר )ושווה לתאוצת הכובד(. ככל 

שיווי  למצב  ההגעה  עד  קטנה,  התאוצה  הזמן,  שעובר 

מהירותו  עם  מתמיד  הצנחן  שבו  הכוחות,  בין  משקל 

. tV הסופית 

למעשה, מצנח טוב יהיה כזה שיביא למהירות סופית קטנה, אך גם יאריך את משך זמן האינטראקציה בעת הנחיתה. באופן זה הכוח הממוצע הפועל על הצנחן יהיה הקטן   3

ביותר:

Vt

0 t

תרשים 2. גרף מהירות-זמן במהלך צניחה חופשית

לפי  המהירות  של  הנגזרת  היא  התאוצה  כי  ניזכר  כעת, 

, ולכן מתוקף החוק השני של ניוטון נקבל: a v=  הזמן, 

)3(  v g v
m
γ

= −  

לעיתים  נקראת  זו  משוואה  קבועים.    ,   ,g mγ כאשר 

משוואת התנועה של הגוף, שכן היא קושרת בין הגדלים 

הקינמטיים המאפיינים את תנועת הגוף.

ɡ

ɡ

0 ʋ

f = γʋ

slope:

Vt

Vt

γ
m =

תרשים 3. תצוגה גרפית של משוואת התנועה )3(

המהירות  נגזרת  של  התלות  את  גרפית  להציג  גם  ניתן 

להבין  שניתן  כפי   .)3 )תרשים  במהירות  )התאוצה( 

ממשוואה )3(, בהצגה זו – נקודת החיתוך עם הציר האנכי 

האופקי  הציר  עם  החיתוך  נקודת   ,g הכובד  תאוצת  היא 

ושווה  קבוע  הגרף  ושיפוע   , tV הסופית  המהירות  היא 

t= =
∆ ∆

mVJF
t t
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המובאים  בפיתוחים   . / tg V− ליחס  וגם   / mγ− ליחס 

בנספחים לעבודה זו, ניתן לקבל הבנה נוספת למשמעותם 

של יחסים אלו, ולדרך הצגה גרפית זו.

1.3 פתרון משוואת התנועה

"לנחש"  עלינו   ,)3( המשוואה  את  לפתור  מנת  על  כעת, 

פתרון. אולם, על מנת לדעת מהו "ניחוש טוב", עלינו להבין 

 ( )v t פונקציה  מחפשים  אנו  המשוואה.  את  יותר  טוב 

שכאשר נגזור אותה לפי הזמן, נקבל פונקציה אחרת )אם 

. כפי שניתן לראות,  ( )g v t
m
γ

− כי דומה לה במידת-מה(: 

 , ( )a t הצנחן  תאוצת  למעשה  שהיא   , ( )v t הפונקציה 

כופלים  כאשר  הצנחן(  )מהירות   ( )v t לפונקציה  שווה 

מכן  ולאחר   , ) / )mγ− )ושלילי(:  קבוע  במספר  אותה 

g. מדובר בקשר פשוט בין  מוסיפים מספר קבוע )חיובי( 

שתי פונקציות של הזמן –מתיחה )או כיווץ( והזזה אנכיים. 

את  לבודד  נוכל  אגפים  והעברת  חלוקה  ע"י  בנוסף, 

: ( )v t הפונקציה 

)4(  ( ) m mgv t v
γ γ

= − +  

בתצורה זו של המשוואה ניתן לזהות בבירור באגף ימין את 

 . /tV mg γ= בזמן:  תלוי  שאינו  הסופית  המהירות  איבר 

( צריך לשאוף  / )m vγ−  דבר זה מרמז לנו כבר כי האיבר 

לאפס לאחר זמן ארוך.

כעת, ידוע לנו שבעת בגזירה של פונקציה מעריכית מהסוג 

) יש לכפול בנגזרת הפנימית. נזהה כי זה המקרה  )f xe של 

באגף ימין של משוואה )3(: האיבר  הוא למעשה הפונקציה 

הזמן  כאשר  הפנימית,  בנגזרתּה  מוכפלת  מחפשים  שאנו 

הוא המשתנה הבלתי תלוי. לכן, נחפש פתרון אקספוננציאלי 

מהצורה:  הצנחן  של  מהירות-זמן  פונקציית  עבור 

, כאשר  A ו- B קבועים מספריים )עם  ( )
t

mv t A Be
γ

−
= +

יחידות מתאימות(.

, אולם  /A mg γ= למעשה, במשוואה )4( ראינו כבר כי 

נניח לפי שעה שאיננו יודעים את ערכו של קבוע זה. על 

בידע  ניעזר  הללו,  המספריים  הקבועים  את  למצוא  מנת 

שסיגלנו על הבעיה מבחינת תנאי הקצה – התחלה וסיום. 

כפי שראינו, ברגע t = 0 מהירות הצנחן אפס, ומכך נקבל 

, מהירות  t →∞ . בנוסף, כאשר הזמן ארוך מאוד  B A= −
משוואה  לעיל,  שחישבנו  הסופית  המהירות  הינה  הצנחן 

. נציב את הקבועים ונקבל  /A mg γ= )2(, שכן מתקבל 

משוואה המתארת את תלות המהירות של הצנחן בזמן:

)5(  ( ) 1
t

mmgv t e
γ

γ
− 

= − 
 

 

נשים לב כי הגורם המשותף הינו מהירות הצנחן הסופית 

Vt, לפי משוואה )2(. תוך שימוש בקשר זה, נוכל לרשום 

את המשוואה המתארת את מהירות הצנחן כפונקציה של 

הזמן בצורה הקומפקטית הבאה:

( ) 1 t

g t
V

tv t V e
− 

= −  
 

של  הסופית  המהירות  ידיעת  כי  מדגיש  זה  רישום  אופן 

, עבור תנועתו בתווך מסוים, מספיקה על מנת  tV הצנחן 

לדעת מה מהירותו בכל רגע.

לסיכום – תחת הנחת המודל, לפיה כוח החיכוך עם האוויר 

של  מהירותו  את  מצאנו  הצנחן,  של  במהירות  לינארי 

הצנחן בכל זמן. ניתן להציב את הפתרון )5( למשוואה )3(, 

ולהיווכח כי הוא אכן מקיים אותה. בתור “בדיקת שפיות” 

t מתקבלות  →∞ ו-  0t → כי אכן בגבולות  ניתן לזהות 

tV בהתאמה. המהירויות 0 ו-

בנוסף, ממשוואה )5( ניתן בקלות לקבל ביטוי המתאר את 

. ניתן לראות כי בזמן  ( )  
t

ma t ge
γ

−
= תאוצת הגוף בכל רגע 

בהתחלת  משמע:   ,g הכובד  תאוצת  היא  התאוצה  אפס 

לכוח הכובד.  ביחס  זניח  כוח החיכוך עם האוויר  התנועה 

להגעה  בהתאמה  מתאפסת,  התאוצה  מאוחרים,  בזמנים 

4 משורטט  למצב שיווי המשקל שתואר לעיל. בתרשים 

גרף תאוצה-זמן המתאים לתנועת הצנחן.

ɡ

0 tτ

а

תרשים 4. גרף תאוצה-זמן במהלך צניחה חופשית
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x 1.4 קבוע הזמן האופייני

)הדועך(  באקספוננט  הזמן  את  שכופל  המקדם  גודל 

להופכי  שווה  והוא   , / mγ הינו  שקיבלנו   )5( בפונקציה 

 .τ לקבוע הזמן האופייני המתאר את דעיכת האקספוננט 

. כלומר, לאחר פרק  /te τ− תחת סימון זה, נקבל את הצורה 

)כ-37%(   1/ e ל- דועכת  האקספוננט  פונקציית   τ זמן 

את  לרשום  ניתן  זה  סימון  תחת  ההתחלתי.  מערכה 

הפונקציה המתארת את מהירות הצנחן כתלות בזמן כך:

)6(  ( ) tV 1
t

v t e τ
− 

= − 
 

 

האופייני  הזמן  קבוע  ולכן   , tV /mg γ= כזכור,  כאשר, 

בבעיה מתואר ע”י היחסים הבאים:

)7(  tVm
g

τ
γ

= =  

 ,)6( מהצורה  פונקציה  של  במקרה  לראות,  שניתן  כפי 

שהם   , ( )1 1/ e− ל- מגיעה  המהירות   τ זמן  פרק  לאחר 

כ-63% מערכה הסופי.

1.5 עבודת כוח החיכוך

במודל  החיכוך  כוח  עבודת  עבור  חישוב  מופיע   6.1 בנספח 

האנרגיה  לשימור  הוכחה  כולל  החישוב  זה.  בחלק  המופיע 

 t τ קצרים  בזמנים  כי  כאן  נציין  הצנחן-אוויר.  במערכת 

ולכן  נמוכה,  הגוף  מהירות  שכן  אפס,  החיכוך  כוח  עבודת 

מוצדק להניח שימור אנרגיה מכנית והמרה ישירה בין אנרגיה 

ארוכים  בזמנים  קינטית.  לאנרגיה  כובדית  פוטנציאלית 

כוח  גם  וכך  קבועה,  הגוף  מהירות  זאת,  לעומת   t τ
החיכוך הפועל על הגוף. במצב זה, בעוד שאין שינוי באנרגיה 

הקינטית, קיים שינוי באנרגיה הפוטנציאלית הכובדית, שכן 

לינארי  זה  שינוי  קבועה,  שהמהירות  מאחר  מטה.  נע  הגוף 

לינארית  היא  שאף  החיכוך,  כוח  לעבודת  ומומר  הזמן,  עם 

בזמן, בהתאם לשימור האנרגיה במערכת כולה.

2. מודלים פיזיקליים לתנועה בזורמים

בחלק זה מובא הסבר מעמיק יותר על תנועת גופים בתווך. 

שימושיות,  דוגמאות  מספר  מובאות  ההסבר  במסגרת 

גופים  של  תנועתם  לתיאור  נוסף  מודל  מוצג  כן  וכמו 

בזורמים. בנספחים לעבודה זו מובאת גם השוואה איכותית 

וכמותית בין המודלים השונים.

2.1 צמיגות של תווך ומספר ריינולדס

זורם כלשהו  כפי שראינו, כאשר גוף או חלקיק נע בתווך 

)נוזל או גז(, מופעל עליו כוח המנוגד לכיוון תנועתו, אשר 

בתכונות  הן  תלוי  זה  חיכוך  כוח  חיכוך.  ככוח  לתארו  ניתן 

אחד  בו.  הנע  החלקיק  בתכונות  והן  הזורם  התווך 

בתווך  כנ"ל  התנועה  תיאור  לצורך  הנחוצים  הפרמטרים 

הינו צמיגות התווך )באנגלית: Viscosity(. באופן פורמלי, 

הצמיגות מבטאת את התנגדות הזורם לעיוות )שינוי צורה( 

בתגובה להפעלת מאמץ גזירה עליו, אך באופן אינטואיטיבי 

 – למשל  כך  סמיכות.  כעל  הצמיגות  על  לחשוב  ניתן 

בטמפרטורת החדר, הצמיגות של שמן גבוהה פי 50 לערך 

מזו של מים, ואילו הצמיגות של דבש גבוהה פי 100 לערך 

מזו של שמן.

גם לגזים ישנו פרמטר צמיגות, אולם הוא קטן פי מספר 

בלחץ  האוויר  של  הצמיגות   – נוזלים  של  מזה  גודל  סדרי 

כ-50  פי  קטנה  למשל,  החדר,  ובטמפרטורת  אטמוספרי 

הפיזיקלית  בספרות  תנאים.  באותם  מים  של  מהצמיגות 

והיא   )h לעיתים  )או   n באות הצמיגות  את  לסמן  נהוג 

יחידות   SI היחידות  במערכת  דינמית.  צמיגות  גם  מכונה 

הצמיגות הן:

[ ] 2  N kgPa s s
m m s

µ = ⋅ = ⋅ =
⋅

ערכי  עם  חומרים  מספר  לראות  ניתן  הבאה  בטבלה 

ובלחץ  החדר  בטמפרטורת  שלהם,  והצמיגות  הצפיפות 

אטמוספרי.

סוג התווך

צפיפות התווך

3
 
 
 

kg 
m

ρ

צמיגות התווך

 
 ⋅ 

kg 
m s

µ

10-5 · 1.21.8אוויר

1,0000.001מים

9920.056שמן זית
1,2501.5גליצרין

5 ~1,400דבש
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של  המחשה  לצורך  נשפך,  דבש  לראות  ניתן   2 בתמונה 
זרימת תווך בעל צמיגות גבוהה במיוחד.4

תמונה 2. דבש מהווה תווך בעל צמיגות גבוהה

בדינמיקה של זורמים נעזרים לעיתים קרובות בגודל חסר 

ריינולדס  מספר  את  ריינולדס.  מספר  שנקרא  מימדים 

Re והוא מבטא את היחס בין כוחות האינרציה  מסמנים 

בתוך  הפועלים  החיכוך  כוחות  לבין  הזורם  של  )התמד( 

הזורם. ככל שמספר ריינולדס קטן יותר, כך השפעתה של 

הצמיגות גדולה יותר, ולהיפך.

מספר ריינולדס שימושי למשל לקביעת אופי )"משטר"( 

הזרימה של זורם מסוים בתחום מוגבל )כמו צינור למשל( 

)זרימה  למשטח  במקביל  הזורם  שכבות  של  תנועה   –

טורבולנטית(.  )זרימה  מערבולתית  תנועה  או  למינרית( 

בהתאמה, סוג הזרימה של התווך משפיע גם על סוג הכוח 

הפועל על חלקיק הנע בתווך. נרשום את הנוסחא לחישוב 

מהי  נבין  מכן  ולאחר  כללי,  באופן  ריינולדס  מספר 

המשמעות כלפי הבעיה שלנו:

ראו בקישור: https://youtu.be/9uyyOHIidMA בסרטון ניתן להתרשם מצילום וידאו של זרימת דבש באיכות גבוהה.  4

10Re כך שכלל סטוקס מתקיים עבור תחום רחב יותר של מספרי ריינולדס. < קיימת גם הגדרה מחמירה פחות, לפיה הזרימה למינרית עבור   5

)8(  vDRe ρ
µ

=  

v מהירות אופיינית   ,) 3/kg m ρ צפיפות התווך )ב- כאשר 

D גודל אופייני של   ,) /m s של תנועת החלקיק בתווך )ב-

)ב- התווך  צמיגות   µ ו-  ) m ב- ממוצע,  )קוטר  החלקיק 

(. בשלב זה ניתן לבדוק כי אכן מספר ריינולדס  / ) )kg m s⋅
על  בתווך,  חלקיק  בתנועת  מדובר  כאשר  מימדים.  חסר 

המתאים  האופיינית  המהירות  ערך  את  לקבוע  מנת 

של  הסופית  המהירות  את  לקחת  ניתן  לעיל,  לנוסחא 

, או כמחצית ממנה. tV החלקיק 

סכמטיים  שרטוטים  מספר  לראות  ניתן   5 בתרשים 

בו  החלקיק  תנועת  ואת  התווך  זרימת  סוג  את  המציגים 

מתארים  הרציפים  הקווים  שונים.  ריינולדס  מספרי  עבור 

את שכבות הזרימה של הזורם.

כוח  זורם – סוג  2.2 מודלים לתנועת חלקיק בתווך 
החיכוך

למינרית,  הזורם  זרימת   1Re < כאשר  כי  להראות  ניתן 

בו  החלקיק  ותנועת  מערבולות,  וללא  כיוון  בעלת  כלומר 

ישר  ביחס  הנמצא  גרר(  כוח  )או:  חיכוך  מכוח  מושפעת 

.5 זהו כלל סטוקס: f v∝ למהירות החלקיק 

)9(  1 6Ref R vπµ< = ⋅  

עם   ,1 בחלק  המתואר  הלינארי  למודל  בהתאמה 

)1(, ופרמטרים פנימיים התלויים  6 ממשוואה  Rγ πµ=
. בהתאם  R µ ורדיוס החלקיק  בזורם ובחלקיק: הצמיגות 

Re~104-~105Re >~90Re~10Re<<1 Re >~105

תרשים 5. שכבות זרימת הנוזל לפי משטר הזרימה, הנקבע עפ"י מספר ריינולדס ]משוואה )8([

https://youtu.be/9uyyOHIidMA
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לכך, נוכל לקבל את המהירות הסופית של החלקיק עבור 
γ למשוואה )2(:6 מקרה זה תוך הצבת המקדם 

)10(  t 6
mgV

Rπµ
=  

מערבולתית  הזרימה   1000Re > כאשר  זאת,  לעומת 

חיכוך  מכוח  מושפעת  החלקיק  ותנועת  )טורבולנטית( 

 2f v∝ )גרר( הנמצא ביחס ישר לריבוע מהירות החלקיק 

לפי מה שמכונה משוואת הגרר:

)11(  2
1000

1
2Re df AC vρ> = ⋅  

למשוואה  מתאים  החיכוך  כוח  אלו  במקרים  כלומר, 

. גם כאן הפרמטרים 
1
2 dACβ ρ= 2f עם  vβ= מהצורה 

תלויים הן בזורם והן בחלקיק: שטח הפנים של החלקיק 

. אך  mg gVρ= בחישוב כוח הכובד לצורך מציאת המהירות הסופית, עבור אובייקט שצפיפותו אחידה ניתן לחשב את המסה ע"י מכפלת צפיפות החומר בנפח הגוף, כך ש:   6

) במקרים רבים ניתן להזניח צפיפות אחת ביחס  )object fluidmg gVρ ρ= − למעשה, יש לחשב את ההפרש שבין צפיפות החומר ממנו עשוי הגוף לבין צפיפות התווך, כלומר: 

לשנייה ולקבל את הביטוי הפשוט המופיע לעיל.

כאן, וביתר האזכורים של המונח "נפילה" בטבלה, אין הכוונה לנפילה חופשית בהשפעת כוח הכובד בלבד, אלא לתנועה מטה במשמעותה היום-יומית.  7

כאן וביתר האזכורים הכוונה לאוויר בלחץ אטמוספרי בטמפרטורת החדר.  8

dC )גודל חסר יחידות התלוי  , מקדם הגרר של החלקיק  A
לראות,  שניתן  כפי   . ρ התווך  וצפיפות  החלקיק(  בצורת 

אין ביטוי לצמיגות התווך במודל משוואת הגרר.

זרימה  בין  ביניים  בתחום  מדובר   1 Re 1000< < כאשר 

למינרית לזרימה מערבולתית, ובהתאמה עבור חלקיק הנע 

בתווך מדובר בתחום ביניים בין שני המודלים שהוצגו לסוג 

כוח החיכוך.

לסיכום, מהגדרת מספר ריינולדס )8( אנו מבינים כי שימוש 

תנועת  לתיאור  במיוחד  מתאים   )9( סטוקס  במשוואת 

חלקיקים קטנים בזורמים, או לתיאור של תנועת חלקיקים 

גדולים יותר במהירויות נמוכות. לתנועת חלקיקים גדולים 

משוואת  יותר  תתאים  לרוב  נמוכה,  צמיגות  בעל  בתווך 

חישוב  עם  כאלו,  תנועות  למספר  דוגמאות   .)11( הגרר 

מקורב של מספר ריינולדס, ניתן למצוא בטבלה הבאה:

סוג בעיית התנועה
התווך

צפיפות 
התווך

3
 
 
 

kg 
m

ρ

צמיגות 
התווך

 
 ⋅ 

kg 
m s

µ

קוטר 
החלקיק

( )D m

מהירות 
סופית

 
 
 

t
mV  
s

מהירות 
אופיינית

 
 
 

typ
mv  
s

מספר 
ריינולדס

Re

סוג החיכוך
)ריבועי או 

לינארי במהירות(

נפילת צנחן ללא 
מצנח7

1.251.8אוויר8 10−⋅0.8502561.3 10⋅2f v∝

נפילת צנחן עם 
1.251.8אווירמצנח 10−⋅1052.561.7 10⋅2f v∝

1.251.8אווירנפילת מנג’ט 10−⋅0.0810.527002f v∝

ירידת טיפות גשם 
1.251.8אווירמהעננים 10−⋅0.00610520002f v∝

 2CO עליית בועות 
במשקה סודה

תחום ביניים10000.0010.0060.30.15900מים

נפילת כדורון פלדה 
12501.50.0040.070.0350.12fגליצריןבגליצרין v∝

 תנועת חיידק
10000.00162מים E.coli בנוזל ֵמימי 10−⋅−52.5 10−⋅55 10−⋅f v∝
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לחוק  שימושיות  דוגמאות  יוצגו  הבאים  החלקים  בשני 

סטוקס.

)חלקיקים קטנים(  אירוסולים  תנועת  2.3 דוגמא – 
באוויר

אירוסולים )Aerosols( הם חלקיקים קטנים העשויים לרוב 

נפוצות  דוגמאות  באוויר.  המרחפים  מוצק  או  מנוזל 

לאירוסולים הן חלקיקי ענן וערפל )טיפונות מים(, חלקיקי 

מחלות  גם  ישנן  ועשן.  אוויר  זיהום  חלקיקי  מלח,  אבק, 

הנישאות באוויר ע"י אירוסולים, ובאחרונה פורסם במספר 

מאמרים, וכן בסקירה של ארגון הבריאות העולמי, כי ישנן 

זו.9  בדרך  מופץ   ,COVID-19 קורונה,  שנגיף  לכך  עדויות 

זה  ננסה בעזרת חישוב קצר להבין מה המקור ל"ריחוף" 

של האירוסולים.

המבוססת  העולמי,  הבריאות  ארגון  שפרסם  סקירה  לפי 

על מספר מחקרים שבוצעו בעת האחרונה, אדם משתעל 

או מתעטש מייצר טיפונות במגוון גדלים, ובהם טיפונות 

.) 61 10m mµ −= בקוטר של כ-1 מיקרון )

וצמיגות  צפיפות  של  הערכים  עם  יחד  זה  גודל  נציב  אם 

האוויר למספר ריינולדס נקבל:
6

5
101.2 0.07

1.8 10
DvRe v vρ
µ

−

−= = ⋅ ≈
⋅

המהירות  חישוב  את  לערוך  עלינו  כי  לראות  ניתן  כלומר, 

tV לפי המודל הלינארי, בעזרת משוואה )10( שכן  הסופית 

10 ומספר ריינולדס לפיכך קטן  /m s המהירות קטנה מ-

כדוריים  שהרסיסים  הנחה  תוך  זו,  מהירות  נחשב  מ-10.1 
11:) 31000 /kg mρ ≈ ועשויים מים )

3
2

t

4
23 0.12

6 6 9

R gmg gR mmV
R R s

ρ π ρ
πµ πµ µ

⋅
= = = ≈

כלומר הטיפונות נעות מטה )"נופלות"( במהירות של 0.12 

מילימטר לשנייה. המשמעות היא שלרסיסים בגודל כזה 

את  מבינים  אנו  כעת  מטר.   1 לעבור  שעות  כ-2.3  ייקח 

ראו מקור ]9[ ברשימת המקורות בסוף מאמר זה.  9

אמנם, מיד לאחר ההתעטשות מהירות הטיפות עשויה להיות גדולה, אך תוך זמן קצר המהירות מתכנסת למהירות קטנה, המתאימה לכלל סטוקס.  10

. אולם היות שצפיפות המים גדולה בהרבה מצפיפות האוויר,  water airρ ρ− למעשה יש לקחת בחשבון את ההפרש שבין צפיפות הגוף לבין צפיפות התווך, כלומר במקרה זה   11

נזניח את צפיפות האוויר ביחס לצפיפות הטיפה העשויה מים. הנ"ל רלוונטי גם לתנועת מרבית המוצקים בגז, ובמקרים רבים גם בנוזל.

ממצאיו של מיליקן פורסמו במספר מאמרים בין השנים 1913-1910, והוא זכה בפרס נובל על תגלית זו בשנת 1923. חישובים מודרניים של מטען האלקטרון מראים כי המטען   12

שחושב בניסוי שערך תואם עד לכדי סטייה של 1%. 

משמעות ה"ריחוף" – אם לרסיסים לוקח למעלה משעה 

הקרקע  מעל  נשארים  הם  מעשית  מבחינה  מטר,  לעבור 

למשך זמן רב, ומספיק כוח קטן הנובע מרוח או ערבול של 

האוויר בחלל על מנת להשאיר אותם זמן רב אף יותר.

חישוב דומה עבור טיפונות בגודל 10 מיקרון ייתן מהירות 

ייקח  כאלו  לחלקיקים   – כלומר   .1.2 /mm s של  סופית 

כ-14 דקות לעבור 1 מטר, מה שהופך אותם לנישאים מעט 

יותר.  ישיר  באופן  אדם  בני  בין  ומועברים  באוויר,  פחות 

מעניין לציין בהקשר זה, כי עננים מורכבים מטיפונות מים 

מסדר גודל של כ-10 מיקרון )ראו תרשים 6(. כפי שראינו, 

טיפונות כאלו עשויות לנוע במהירות איטית מטה, אולם 

הן  עצמה,  האוויר  תנועת  את  גם  בחשבון  לקחת  עלינו 

כוח  ומייצרת  יותר  מהירה  לרוב  זו   – אנכית  והן  אופקית 

נוסף שמאפשר לעננים לעבור מרחקים ארוכים כך שהם 

נישאים באוויר ואינם "נופלים”.

טיפת גשם
D ~ 1mm

)drizzle) טיפת זרזיף
D ~ 0.1mm

טיפת ענן
D ~ 10µm

תרשים 6. טיפות מים בגדלים שונים

2.4 דוגמא – ניסוי מיליקן

בניסוי טיפות השמן של מיליקן שבוצע בשנת 1909 חושב 

הראה  המפורסם,  בניסוי  רב.12  בדיוק  האלקטרון  מטען 

שלם  מספר  מכפלת  הינו  החשמלי  המטען  כי  מיליקן 

, מה שאפשר גם קבלת גודל  q N e= ⋅ במטען האלקטרון 

. הניסוי היה בעל השפעה מכרעת  e המטען האלמנטרי 

החלקיקים  ופיזיקת  הקוונטית  הפיזיקה  התפתחויות  על 

סטוקס  חוק  על  הדיון  במסגרת  הראוי  ומן  ה-20,  במאה 

להציג את השימוש בחוק זה ותרומתו להצלחה זו.
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שלילי,  במטען  הטעונות  שמן,  טיפונות  רוססו  בניסוי 

לאזור  חריר  דרך  עברו  הן  שממנו  למיכל  שונים  בגדלים 

של  הראשון  בשלב  אופקיים.  מתכתיים  לוחות  שני  שבין 

הניסוי, לפני הפעלת שדה חשמלי E בין הלוחות, הטיפות 

נעו מטה והגיעו למהירותן הסופית. מיליקן התמקד בכל 

את  ניסיונית  ומדד  אחת  שמן  בטיפת  הניסוי  של  חזרה 

. במצב זה הטיפה מתמידה בתנועתה  tV מהירותה הסופית 

 . t6mg RVπµ=  :)9( ומתקיים שוויון מכני לפי משוואה 

שוויון פשוט זה מאפשר לגלות את רדיוס הטיפה בדיוק 

גבוה, שכן כוח הכבידה על הטיפה מקיים )תוך התחשבות 

וכך   , ( )3
oil air

4
3

mg R gπ ρ ρ= − ארכימדס(:  בחוק 

מהשוויון המכני מתקבל הרדיוס: 

( )oil air

9
2

tVR
g

µ
ρ ρ

= ⋅
−

בשלב השני של הניסוי הופעל שדה חשמלי נגד כיוון כוח 

במהירות  מעלה  הטיפה  לתנועת  שגרם  כזה  הכבידה, 

. במצב זה מתקיים השווין  upV קבועה שנמדדה ניסיונית: 

ומעט  הרדיוס  ומהצבת   , up6qE mg RVπµ= + המכני: 

אלגברה מתקבל מטען הטיפה בכל חזרה של הניסוי:

( )
( )

113
222 up t

oil air

4 9 1
3 2

tV V V
q

g E
µπ

ρ ρ

+  = ⋅    −   

.Millikan, R. A. )1913). On the elementary electrical charge and the Avogadro constant. Physical Review, 2)2), 109  13

בכל חזרה על הניסוי מטען הטיפה שהתקבל היה כפולה 

ניתן  לסיכום,  האלקטרון.  מטען  זהו   – קבוע  של  שלמה 

בשדה  כצנחנים  התנהגו  הטעונות  השמן  טיפות  כי  לומר 

כבידה )לפחות בשלב הראשון של הניסוי(, והניסוי מהווה 

דוגמא יפה ושימושית לשימוש בחוק סטוקס. בתרשים 7 

של  הניסיונית  המערכת  של  סכמטית  הצגה  לראות  ניתן 

ניסוי מיליקן. כמו כן בתמונה 3 מובא חלק ממאמר המשך 

שפרסם מיליקן בשנת 1913, בו רשומה הנוסחא לחישוב 
מטען האלקטרון במערכת הניסיונית.13

2.5 פיתוח משוואת מהירות-זמן מתוך משוואת הגרר

אם כן, כפי שראינו לעיל, מודל התווך הצמיג של סטוקס 

מתאים לתנועת חלקיקים קטנים, אולם מודל מדויק יותר 

שימוש  תוך  דווקא  יתקבל  באוויר  הצנחן  תנועת  עבור 

המתקבל  ריינולדס  מספר  שכן   ,)11( הגרר  במשוואת 

בבעיה זו גדול בהרבה מ-1000. מאחר שמלבד המהירות 

בקיצור  ניעזר  קבועים,  זו  במשוואה  הערכים  יתר  והכוח, 

 ונרשום:
1
2 dACβ ρ= שהצגנו לעיל 

)12(  2f vβ=  

במקרה כזה, משוואת התנועה המתקבלת הינה:

)13(  2v g v
m
β

= −  

תמונה 3. צילום מתוך מאמר של מיליקן משנת 1913 ובו ציטוט של הנוסחה למציאת מטען האלקטרון

תרשים 7. הצגה סכמטית של המערכת הניסיונית למציאת מטען האלקטרון בניסוי מיליקן
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כך שהמהירות הסופית המתקבלת היא הפעם:

)14(  *
t

mgV
β

=  

את  המרכיבים  הפרמטרים  את  חזרה  נציב  אם  כן,  כמו 

β נקבל ביטוי מלא למהירות הסופית של הגוף  המקדם 

כתלות במאפייני הגוף והתווך במודל משוואת הגרר:

)15(  *
t

2

d

mgV
AC ρ

=  

הפעם לא נערוך פיתוח מלא, אך ניתן להראות )ולבדוק( כי 

פתרון משוואה )13( ניתן ע”י:

)16(  ( ) tanhmg gv t t
m
β

β
 

=   
 

 

) פונקציה המוכרת בשם טנגנס היפרבולי,  )tanh x כאשר 

פונקציות  של  וחיבור  הפרש  מנת  של  קיצור  ומהווה 

ניתן  לעיל  מהביטוי   . tanh) )
x x

x x
e ex
e e

−

−

−
=

+
אקספוננט: 

המתאים  האפקטיבי  הדעיכה  זמן  קבוע  את  גם  לקבל 

מערכה  לכ-63%  שווה  המהירות  ערך  בו  הזמן   – למודל 

במצב שיווי משקל:14

)17(  *
3
4

m
g

τ
β

≈ ⋅  

 g ו-   *
tV ניתן להציג גם ע"י שימוש בקבועים  ביטוי זה 

בלבד – ע"י שימוש במשוואה )14( נקבל:

)18(  
*

*
3
4

tV
g

τ ≈ ⋅  

כלומר, זמן ההגעה לכ-63% מהמהירות הסופית במודל זה 

]משוואה  הלינארי  המודל  עבור  שמצאנו  מזה  יותר  קצר 

שווה  הוא  ידועה,   *
tV הסופית  שהמהירות  ובהינתן   ,])7(

בקירוב ל-3/4 ממנו.

נוכל  ו-)18(   )16(  ,)14( במשוואות  שימוש  תוך  בנוסף, 

2 צורות שקולות למשוואת מהירות-זמן של הגוף,  לקבל 

כאמור, כאן מדובר בהגדרה אפקטיבית שנועדה לעזור בהשוואה הכמותית בין שתי הפונקציות. במקרה של הפונקציה )16( אין סיבה "טבעית" לבחור דווקא את זמן ההגעה שלה   14

1 מערכה הסופי, ובאותה המידה ניתן היה לבחור למשל את זמן ההגעה למחצית הערך הסופי. אף על פי כן, כפי שנראה בהמשך בחלק 2.7, להגדרה אפקטיבית  1/ e− לערך של 

הזמן:  מתקבל   ( ) ( )*tanh 1 1/ eατ = − המשוואה  מפתרון  פנים,  כל  על  מקורב.  מתמטי  בפישוט  וכן  המקורית  הדיפרנציאלית  המשוואה  בהבנת  יתרונות  זו 

 .

( ) 1 1 1
*

ln 2 1
0.745 0.75

2
e

aτ α α− − −−
= ≈ ≈

כאשר בכל אחת מהן 2 קבועים בלבד:

)19(  ( ) * *
t t*

t *

3tanh tanh
4

g tv t V t V
V τ
   

= ≈   
  

 

מהירות-זמן  גרפי  מוצגים   8 בתרשים  השוואה,  לצורך 

המתקבלים משני המודלים על אותה מערכת צירים )עם 

.) *
t tV V=

f = γʋ
f = ßʋ2

tτ* τ

Vt

0

תרשים 8. גרף מהירות-זמן במהלך צניחה חופשית בכל אחד מהמודלים

ניתן לזהות דמיון איכותי בין המודלים – שניהם מתחילים 

עם  סופי,  לערך  קצר  זמן  תוך  ומגיעים  אפס  ממהירות 

וקטן, בהתאמה לתאוצה שהולכת וקטנה  שיפוע שהולך 

את  המציגה  העקומה  כי  לראות  ניתן  זאת,  עם  בגודלה. 

הסופי  לערך  יותר  מהר  מתכנסת   
2f vβ= לפיו  המודל 

זה  במודל  האופייני  שהזמן  לכך  בהתאם  המהירות,  של 

קצר יותר )ראו ביטוי לכך בגרף(.

מעניין לציין, כי בשאלה מספר 1 בבחינת הבגרות במכניקה 

 בשנת 2014 קרוב לוודאי שנעשה שימוש במודל משוואת

ממנו  הנובעת  המהירות  פונקציית  ובתוצאת   )11( הגרר 

)16( ליצירת הגרף המתאר את מהירות הצנחן כפונקציה 

של הזמן. 

הבחינה  מגרף  לנתונים  ההתאמה  כי  ולראות  לבדוק  ניתן 

)14([ טובה מאוד.  ]משוואה 
( )2*

t

0.32= =
mg kg

mV
β  עם 
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כי בחירת פרמטרים אופייניים אכן  ניתן להראות  ואמנם, 

 .
1
2 dACβ ρ= שראינו,  כפי  טוב.  בקירוב  זה  ערך  נותנת 

שכוב  הוא  )כאשר  הצנחן  של  החתך  שטח  אם  כעת, 

הוא  המתאים  הגרר  ומקדם   
20.5 A m≈ הינו  אופקית( 

בלחץ  האוויר  צפיפות  מהצבת  אזי   , 1dC ≈ גליל  של 

מתקבל   31.2air
kg
m

ρ ≈ החדר  בטמפרטורת  אטמוספרי 

. עם זאת, גם שימוש במודל הפשוט  0.3 kg
m

β ≈ הערך 

נותן   , ( ) ( )* /
t 1 tv t V e τ−= − לפיו   ,])6( ]משוואה  יותר 

סטייה  לכדי  עד  התיאוריה  את  התואמות  תוצאות 

מקסימלית של כ-10%. ראו הרחבה בנושא זה בנספח 6.2.

2.6 דוגמא: המצנח של ליאונרדו דה-וינצ'י

המצנח  לממציא  רבים  בעיני  נחשב  דה-וינצ'י  ליאונרדו 

לפניו,  זה  רעיון  של  אזכורים  מספר  היו  אמנם  המודרני. 

היה  דה-וינצ'י  של  תכנונו  אך  וערביים,  סיניים  בכתבים 

מפורט, מדויק ומשכנע, וכלל הסבר ותרשים לבניית מצנח, 

המתועדים במחברת בשנת 1483 )ראו תמונה 4(. דה-וינצ'י 

כתב כי באמצעות מצנח שכזה, אדם יכול לקפוץ מכל גובה 

איננו  השחרור  שגובה  הקביעה  פגע.  ללא  ולנחות  שהוא 

ברורה  כעת  לנו  נשמעת  הסופית  המהירות  על  משפיע 

ומובנת, אולם כלל לא בטוח שרעיון זה היה ברור בתקופת 

חייו של דה-וינצ'י, וגם על כך מגיע לו קרדיט.

מרובעת,  מפירמידה  מורכב  היה  ליאונרדו  של  המצנח 

ששטח בסיסה הריבועי היה כ-50m2. נחשב את המהירות 

זה,  במצנח  המשתמש   80kg שמסתו  אדם  של  הסופית 

לפי המודל הריבועי. ראינו כי המהירות הסופית ניתנת לפי 

: 1≈dC משוואה )15(, וניקח בחשבון מקדם גרר 

*
t

2 2 80 10 5.2
50 1 1.2
⋅ ⋅

= ≈ ≈
⋅ ⋅d

mg mV
AC sρ

צנחן  של  טיפוסית  מהירות  גם  זוהי  מדהים,  באופן 

כיום. אכן, אדם הנע במהירות  המשתמש במצנח מודרני 

כזו כלפי מטה נוחת על הקרקע ללא פגע.

שוחרר  ניקולאס  אדריאן  בשם  בריטי  אדם   ,2000 בשנת 

3000 מטרים מעל פני הקרקע, מצויד במצנח  מגובה של 

https://www.youtube.com/watch?v=HjvI8jFhQtM :מומלץ לצפות בסרטון הממחיש את בניית המצנח ואת הצניחה של ניקולאס  15

שנבנה על-פי המפרט של דה-וינצ'י, תוך שימוש בחומרים 

ועץ(.  קנבס  בד  )כמו  הביניים  ימי  בתקופת  זמינים  שהיו 

את  נוספת  פעם  הוכיח  ובזאת  פגע,  ללא  נחת  ניקולאס 
גדולתו של דה-וינצ'י כממציא מחונן.15

תמונה 4. מצנח דה-וינצ'י, צילום מתוך המחברת המקורית של 
הממציא )משמאל( ואילוסטרציה )מימין(

2f v∝ 2.7 מודל מפושט למקרה 

יותר  פשוט   1 בחלק  שהוצג  הלינארי  המודל  שראינו,  כפי 

 .2.5 בחלק  שהוצג  הריבועי  מהמודל  מתמטית  מבחינה 

 – )למשל  יתרון  לעיתים  להיות  עשוי  מתמטית  לפשטות 

להציג  אפוא  ננסה  מקורב.  פתרון  של  במחיר  גם  פדגוגי(, 

 , 2f v∝ אפשרות למודל מפושט ומקורב למקרה הריבועי 

תנאי  המודלים  בשני  הפיזיקליים.  העקרונות  על  השומר 

הזמן  וקבועי   , ( ) tv t V→∞ = ו-  ( )0 0v = זהים:  הקצה 

שמוצג  כפי  מספרי,  פקטור  כדי  עד  זהים  האופייניים 

למשוואת  הבא  התיאור  את  נציע  לכן   .)18( במשוואה 

מהירות-זמן של הגוף הנע בתווך:

)20(  

משוואה  ע"י   tV את  לחשב  ניתן  הצורך  במידת  כי  נזכיר 

* ע"י משוואה )15(. בקירוב המוצג פה, בשני 
tV )10( ואת 

קבוע  אך  )ופשוטה(,  זהה  הפונקציונלית  הצורה  המקרים 

מספר  ע"י  נקבע  האקספוננט  לדעיכת  האופייני  הזמן 

ריינולדס המתאים לתנועת הגוף. למעשה, הפונקציה )21( 

( )
*

t
t

*
* t

t *

1 , , 1

31 , , 1000
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https://www.youtube.com/watch?v=HjvI8jFhQtM
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מקיימת בנוסף לדרישות הקצה גם דרישה לנקודת ביניים 

)חשובה( שבה ערך הפונקציה לאחר פרק הזמן האופייני 

שווה לכ-63% מערכה הסופי, מה שגורם לה להיות דומה 

עוד יותר לפונקציה המקורית )19(.

הפונקציה  בין  האיכותי  מהדמיון  להתרשם  מנת  על 

 9 בתרשים   ,)21( המקורבת  והפונקציה   )19( המקורית 

ו-  ( ) ( )t tanh /v t V t τ= הפונקציות:  מוצגות 

) באותה מערכת צירים. ) ( )/)3/4)
t 1 tv t V e τ−= −

Vt )1- e-t/  τ)3
4

Vt tanh )t/τ)

t

Vt

0

תרשים 9. השוואה בין המודל המלא והמודל המפושט, במקרה של 
מספרי ריינולדס גבוהים

כי  ולהיווכח  הפונקציות,  בין  הדמיון  את  לכמת  אף  ניתן 

גודל הסטייה המקסימלית של המודל המקורב הינה כ-4% 

הפונקציה  כלומר,   .) 1.5t τ≈ הזמן  עבור  )מתקבלת 

לזו  )21( מתארת את תנועת הגוף המתאימה  המקורבת 

שגיאה  כדי  עד   )19( הריבועי  מהמודל  ישירות  הנובעת 

בנספח  בגרף  גם  לראות  שניתן  כפי   ,4% של  מקסימלית 

.6.3

2.8 סדר פעולות למציאת נוסחת מהירות-זמן

פעולות  לסדר  הצעה  מובאת  להלן  זה,  חלק  לסיכום 

המתאימים  מהירות-זמן  ונוסחת  הזמן  קבוע  למציאת 

לתנועת חלקיק בתווך בהשפעת כוח הכובד והחיכוך בלבד:

Re המתאים לתנועת החלקיק . 1 חישוב מספר ריינולדס 

בתווך לפי )8(

על . 2 הפועל   f הגרר  לכוח  המודל  כוח  סוג  קביעת 

החלקיק )1( או )12(

tV מנתונים ניסיוניים או ע"י . 3 מציאת המהירות הסופית 

המתאימה  לנוסחא  המתאימים  הפרמטרים  הצבת 

למודל )10( או )15(

לפי . 4 למודל,  המתאים   τ האופייני  הזמן  קבוע  חישוב 

משוואה )7( או )18(

5 . ( )v t הצבת הפרמטרים שנמצאו לנוסחת מהירות-זמן 

המתאימה למודל )6( או )19(

במידת הצורך, ניתן כאמור להחליף את משוואה )19( . 6

במשוואה )21( לקבלת מודל מקורב.

3. ניתוח ממצאי ניסוי במעבדה

נרצה לבחון את המודלים באמצעות ניסוי פשוט במעבדה. 

לצורך כך, נרצה להפיל גוף שהחיכוך שלו עם התווך שבו 

הוא נופל מספיק משמעותי, כך שנוכל לצלם את הניסוי 

להלן  תוצאותיו.  את  ולנתח  וזמינים  פשוטים  באמצעים 

לניתוח  אפשרויות  ומספר  ניסוי  לביצוע  הצעה  מובאת 

הנתונים הניסיוניים במעבדה עם התלמידים.

ע"י  תנועתו  את  ונתעד  ממנוחה  מנג'ט  נשחרר  בניסוי, 

צילום וידאו )מומלץ ע"י מצב צילום high speed(. לאחר 

מכן, נשתמש בתוכנת  Tracker לצורך איסוף הנתונים לגבי 

תמונה 5. תלמידות במגמת פיזיקה במרכז חינוך ליאו-באק 
מבצעות ניסוי בצניחת מנג'ט
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.16 לצורך כך, מומלץ לכייל את  t x בכל רגע  מקום הגוף 

ברגע  ידוע  באורך  סרגל  הצבת  ע"י   Tracker -ב הנתונים 

צילום תנועת המנג'ט.

ישנן מספר דרכים לנתח את הממצאים הניסיוניים. בחלק 

יוצגו כמה מהן. לצורך ההוראה בתיכון העדיפות היא  זה 

להשתמש באקסל ככלי לניתוח הנתונים, שכן מדובר בכלי 

5 ניתן  ויזואלי שמרבית התלמידים כבר מכירים. בתמונה 

לראות שתי תלמידות המבצעות את הניסוי.

3.1 ניתוח גרף מהירות-זמן

הניסיוניים  הממצאים  התאמת  מידת  את  לבדוק  נוכל 

מהירות  עבור  שפיתחנו  לנוסחאות  בהתאם  לתיאוריה, 

 )6( ו-)16( ]או   )5( הצנחן כפונקציה של הזמן, משוואות 

הגוף  מקום  עבור  נתונים  שאספנו  מאחר  אולם,  ו-)19([. 

בכל זמן, נצטרך לערוך חישוב עבור המהירות של המנג'ט 

באופרטיבית  בדרך  שימוש  תוך  זאת  נעשה  זמן.  בכל 

בתיכון,  המכניקה  לימודי  בתחילת  כלל  בדרך  הנלמדת 
דהיינו לפי חישוב שיפוע המיתר ע"י:17

)22(  ( ) ( ) ( )
2

+ ∆ − −∆
=

∆
x t t x t t

v t
t

 

הפרש  למשל,   – כלשהו  קבוע  זמנים  t∆הפרש  כאשר 

הוידאו.  בהקלטת  שצולמו  עוקבים  פריימים  כל  בין  הזמן 

בגרף  הניסיוניים  הממצאים  את  להציג  נוכל  מכן,  לאחר 

. ( )v t פיזור 

הסופית  המהירות  את  ראשית  לחשב  מומלץ  זה,  בשלב 

ע"י  זאת  לעשות  ניתן  הניסוי.  תוצאות  מתוך  הגוף,  של 

מיצוע על ערכי המהירות שהתקבלו עבור זמנים מאוחרים, 

של  פיזור  גרף  גבי  על  התוצאות  הצגת  ע"י  )עדיף(  או 

 – והוספת קו מגמה בחלק הלינארי של הגרף  מקום-זמן 

ראו פירוט בהמשך. במקרה של תוצאות הניסוי המוצג פה, 

במשוואות  ראינו   . t 1.31 mV
s

= הינה  הסופית  המהירות 

אזי,   . t1 / / /m g Vτ γ= = הקשר  מתקיים  כי  ו-)7(   )2(

את התוכנה ניתן להוריד למחשב מהכתובת https://physlets.org/tracker. ניתן באופן שקול להשתמש בחיישן תנועה שיוצב בתחתית המסלול, אולם יתכנו סטיות אופקיות   16

במיקום במנג'ט שעלולות לגרום לעיוותים במדידה.

זהו ההליך "נקודה לפני ונקודה אחרי" המתואר בספר מכניקה ניוטונית כרך א' מאת עדי רוזן, וראו גם מקור ]13[ ברשימת המקורות בסוף מאמר זה.  17

התוצאות הניסיוניות המוצגות כאן ובהמשך חלק זה נאספו ע"י תלמידי כיתה י"א במרכז חינוך ליאו-באק שבחיפה. חקר הנושא, ביצוע הניסוי וניתוח תוצאותיו היו בהדרכת   18

כותב המאמר.

יש לציין כי בשימוש בפונקציה זו בין שני וקטורים, הוקטורים צריכים להתאים זה לזה באורך ובהתאמת הזמן המתאים לכל ערך של מהירות. לכן, בחישוב המהירות לפי המודל   19

התיאורטי, מומלץ לבחור את עמודת ערכי הזמן להיות עמודת הערכים של הזמן המתאימה לתוצאות הניסיוניות.

 29.8 /g m s≈ הכובד  תאוצת  מידיעת  שראינו,  כפי 

עבור  מלאה  משוואה  לבנות  נוכל   tV הסופית  והמהירות 

המודל הלינארי, משוואה )6(.

ניתן  זה,  בשלב   . 0.134sτ ≈ מתקבל  המתואר,  במקרה 

קטנות  בקפיצות  זמן  של  )וקטור(  ערכים  עמודת  לייצר 

ולחשב תוך שימוש בנוסחא שמצאנו באקסל את המהירות 

ניתן  זמן, לפי המודל הלינארי. אם רוצים,  המתאימה לכל 

במהירות  הריבועי  המודל  עבור  דומה  תהליך  על  לחזור 

]משוואה )16( או )19([ ולהציג את שני המודלים יחד עם 

התוצאות הניסיוניות על גבי אותה מערכת צירים, כמוצג 
בתרשים 18.10

מהירות הגוף כפונקציה של הזמן
1.5

1.2

0.9

0.6

0.3

0.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

t)s)

v)
m

/s
)

f = γv
O  v (experiment)

f = ßv2

תרשים 10. גרף מהירות-זמן המציג את תוצאות ניסוי הצניחה, 
בהשוואה לשני המודלים - הלינארי והריבועי

ניתן לראות "בעין" כי ההתאמה בין המודלים התיאורטיים 

רעשים  כדי  עד  כלל,  רעה  לא  הניסיוניות  לתוצאות 

בדרך  המקום  ערכי  מתוך  המהירות  מחישוב  שהתקבלו 

טיב  את  לבדוק  נוכל  לעיל.  שהוסברה  האופרטיבית 

של  חישוב  ע"י  שהתרגלנו,  מה  לפי  מודל  לכל  ההתאמה 

. באקסל הדבר פשוט – ניתן להשתמש בפונקציית  2R מדד 

 19. 2R RSQ, שמקבלת שני וקטורים ומחזירה את ערך 

הערכים  התקבלו  לעיל,  המוצגות  התוצאות  של  במקרה 

הבאים:

2
2 20.937;   0.866f v f v

R Rγ β= =
= =

https://physlets.org/tracker
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 . 2 1R = כאשר  חד-ערכית  ההתאמה  כי  נזכור  כאשר 

הניסוי  עבור  כי  מעיד  זה  בסעיף  שערכנו  הניתוח  כלומר, 

שביצענו המודל הלינארי לחיכוך עם האוויר ]משוואה )1([ 

מתאים מעט יותר, אף על פי שכפי שראינו חישוב מספר 

ריינולדס נותן ערך המתאים למודל הריבועי במהירות.

3.2 ניתוח גרף מקום-זמן

את  ישיר  באופן  קיבלנו  בניסוי  הנתונים  איסוף  מאופן 

את  להציג  יותר  עוד  פשוט  לכן  רגע.  בכל  הגוף  מקום 

בזמנים  כי  זוכרים  שאנו  תוך  מקום-זמן,  בגרף  הנתונים 

ארוכים המהירות קבועה. בנוסף, בנספח 6.4 מוצג פיתוח 

הגוף במקרה  למשוואת מקום-זמן המתארת את תנועת 

הלינארי.

המנג'ט שוחרר ממנוחה, ובאמצעות מעקב אחר האובייקט 

הגוף  מקום  של  פיזור  גרף  נציג  פריים  אחרי  פריים 

ע"י  שבוצע  כזה  מניסוי  תוצאות  הזמן.  של  כפונקציה 

תלמידים מוצגות בגרף שבתרשים 11.

מקום הגוף כפונקציה של הזמן
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

0.0 0.2 0.4 0.6
t)s)

x = 1.3105t - 0.1435
R2 = 0.9999

x)
m

)

0.8 1.0 1.2 1.4

תרשים 11. גרף מקום-זמן המציג את תוצאות ניסוי הצניחה, 
בתוספת קו מגמה לינארי, המתאים לשלבים מאוחרים של הצניחה

וקו  באקסל,  שיוצר  פיזור  גרף  גבי  על  מוצגות  התוצאות 

ניתן  המגמה הלינארי מתבסס על החלק הרלוונטי בגרף. 

התיאורטי  לניתוח  איכותית  מתאים  הגרף  כי  לראות 

שעשינו – התחלה בצורה קעורה כפרבולה, והמשך לינארי. 

המהירות  את  מיידית  לקבל  ניתן  המגמה  מקו  כן,  כמו 

. t 1.31 /V m s= הסופית של המנג'ט בניסוי: 

 הינו מחצית מתאוצת הכובד, 
2t ניתן גם לנתח את הנתונים בזמנים קצרים ולמצוא מתוכם את תאוצת הכובד, באחת משתי דרכים – )א( הוספת קו מגמה ריבועי, בו המקדם של   20

או )ב( ע"י חישוב המהירות הרגעית בכל זמן בדרך האופרטיבית ]כפי שהוצג במשוואה )22([, ומציאת התאוצה משיפוע גרף מהירות-זמן בפרק הזמן ההתחלתי של הגרף, כאשר 

. t τ
.https://en.wikipedia.org/wiki/Drag _ coefficient :עוד על מקדמי הגרר של גופים שונים ניתן גם לקרוא במאמר בויקיפדיה  21

בנוסף, ניתן למדוד את מסת המנג'ט )למשל ע"י שקילת 

חבילה של כ-100 מנג'טים(, ומנתון זה לחשב את מקדם 

הלינארי.  המודל  עפ"י  האוויר  עם  המנג'ט  של  החיכוך 

למשל, בניסוי שתוצאותיו תוארו פה, מסת המנג'ט הינה 

נקבל:   )2( במשוואה  שימוש  תוך  ולכן   , 0.35 m gr=
20. 0.0026 /kg sγ =

3.3 הערות על ממצאי הניסוי

הניתוח לעיל נעשה על סמך המודל הלינארי מטעמים של 

המודל  כי  להזכיר  המקום  זה  אך  מתמטית,  פשטות 

הריבועי  המודל  דווקא  הוא  זה  לניסוי  יותר  המתאים 

זו  בבעיה  ריינולדס  מספר  שכן   ,)12( במשוואה  המתואר 

גדול מ-1000 )ראו גם הטבלה בחלק 2.2(. למרות זאת, כפי 

הסופית  המהירות  מהי  יודעים  שאנו  בהינתן  שהראינו, 

הלינארי  המודל  ניסיוני(,  באופן  זה  במקרה  )שנמצאה 

עד  של  שגיאה  עם  מקורב  תיאור  מספק   ])1( ]משוואה 

כ-10% למהירות הגוף כפונקציה של הזמן. יתרה מזאת, 

2R בגרף מהירות-זמן של הנתונים מעיד במקרה זה  מדד 

על התאמה טובה יותר דווקא למודל הלינארי.

המהירות  תהיה  מה  לנבא  נרצה  אם  כי  להדגיש  חשוב 

הסופית של הגוף באופן תיאורטי, נצטרך לקחת בחשבון 

את המודל המתאים לבעיה לפי קריטריון ריינולדס, והוא 

את  למצוא  למשל  נוכל  זה,  במקרה  הריבועי.  המודל 

את  ממנו  ולקבל   )12( למשוואה  המתאים   β המקדם 

המהירות הסופית המצופה ממודל זה ]משוואה )14( או 

סט  ע"י  מתואר   β הגרר  מקדם  שראינו,  כפי   .])15(

 / 2dACβ ρ= הגרר  במשוואת  המתוארים  פרמטרים 

ρ צפיפות  dC מקדם הגרר ו- A שטח פני הגוף,  כאשר 

הגרר  מקדם  כי  נניח  המנג'ט,  נפילת  של  במקרה  התווך. 
21. 0.5dC ≈ המתאים לו הינו זה של כדור 

בתנאים  האוויר  וצפיפות  ס"מ,  כ-5  הינו  המנג'ט  רדיוס 

הנתונים  הצבת   . 31.2 / /kg mρ ≈ הינה  סטנדרטיים 

כעת,   . 32.356 10 /−= ⋅ kg mβ המקדם  את  מניבה 

נקבל   43.5 10  m kg−= ⋅ המנג'ט  מסת  כי  בהינתן 

https://en.wikipedia.org/wiki/Drag_coefficient
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המהירות  את   )14( הסופית  המהירות  ממשוואת 

 בהתאמה טובה לניסוי שבוצע, עם סטייה 
t 1.2 /V m s=

של פחות מ-10% מהממצא הניסיוני.

3.4 בדיקת תלות המהירות הסופית במסת הגוף

נוסף שניתן לעשות הוא בדיקת התלות של  ניסוי פשוט 

מודלים  שני  תוארו  במערך  במסה.  הסופית  המהירות 

אפשריים לתיאור תנועת גוף בתווך – מודל של כוח חיכוך 

לינארי, כמתואר במשוואה )1( ומודל ריבועי, המתואר ע"י 

משוואה )12(.

מתאים  המודלים  מבין  איזה  לחקור  שלנו  הדרכים  אחת 

מסוים  בתווך  כלשהו  גוף  של  תנועתו  לתיאור  יותר  טוב 

לא לשנות את  )תוך הקפדה  הגוף  היא לשנות את מסת 

איסוף  לאחר  הסופית.  מהירותו  את  ולמדוד  צורתו( 

הנתונים, ניתן לבדוק איזו מבין המשוואות המתארות את 

של  התנועה  לתיאור  יותר  מתאימה  הסופית  המהירות 

הגוף אותו חקרנו – משוואה )2( הנובעת מהמודל הלינארי, 

בנוסף,  הריבועי.  מהמודל  הנובעת   )14( משוואה  או 

משיפוע הגרף המתאים נוכל גם לקבל את מקדם החיכוך 

, בהתאם למודל המתאים יותר( של  β γ או  עם האוויר )

הגוף הנמדד.

תמונה 6. מנג'ט )cupcake(, המתאים לביצוע ניסוי של צניחה בכיתה

למצוא  ניתן  פה  המתואר  זה  דוגמת  ניסוי  של  תוצאות 

ברחבי האינטרנט.22 היתרון בניסוי מסוג זה הוא שהתיאור 

והמקום  המהירות  תלות  של  יחסית,  המורכב  המתמטי 

בזמן, נחסך, ומספיק להשתמש במשוואות שיווי המשקל 

המניבות את המהירות הסופית של הגוף. החיסרון – אין 

התייחסות בניסוי לאופן ההגעה למהירות הסופית, כלומר 

של  הפונקציונלית  מהצורה  מתעלמים  אנו  כזה  בניסוי 

תלות המהירות )או המקום( בזמן.

.https://www.slideshare.net/JoshLim2/josh-lim-cupcakes-and-drag  22  למשל, בכתובת

23  עוד בנושא זה מומלץ לקרוא במאמר שהתפרסם בשנת 2007 ב"תהודה", ראו מקור ]14[ ברשימת המקורות בסוף המאמר.

4. סיכום

הנוגעות  נועדה להאיר את הנקודות העיקריות  זו  עבודה 

לתנועת גופים בזורמים והמודלים המתארים אותה. בחלק 

1 ראינו כיצד שימוש במודל פשוט מאפשר לקבל התנהגות 

גוף  של  מהירותו  את  טוב  בדיוק  המתארת  פונקציה  של 

מכן,  לאחר  בתווך.  גרר  ומכוח  הכבידה  מכוח  המושפע 

בחלק 2 הוצג קריטריון ריינולדס, שבחינתו מאפשרת לנבא 

המודל  סוג  את  ולהבין  הגוף  של  הסופית  המהירות  את 

המתאים לתיאור תנועתו.

התנועה  תיאור  לצורך  ביותר  המשמעותי  הדבר  כי  ראינו 

)עד להגעה למהירות הסופית( הוא קבוע הזמן האופייני, 

גם כאשר המודל המתאים לתיאור התנועה הוא  ולפיכך 

המהירות  ידיעת  במהירות,  ריבועי  הגרר  כוח  לפיו  מודל 

בשדה  התנועה  תיאור  לצורך  להספיק  עשויה  הסופית 

)או  הלינארי  במודל  שימוש  ידי  על  ואחיד.  קבוע  כבידה 

את  המתארת  פונקציה  מתקבלת  פשוטה שלו(,  וריאציה 

לכדי  עד  הסופית,  למהירותו  הגעתו  לפני  הגוף,  מהירות 

סטיות של כ-10% )ואף פחות מ-4% במודל המפושט(.

מעניין לציין כי בעוד שהתיאור שהוצג בעבודה זו מתייחס 

לזורמים כאל מדיה רציפה, כיום אנו יודעים כי כל החומרים 

עשויים ממולקולות ואטומים. במאמרו המפורסם משנת 

1905, איינשטיין הראה כי המקור לתנועות אקראיות של 

של  התנגשויות  הוא  בראונית(  )תנועה  בזורמים  גופים 

חלקיקים קטנים שמהם מורכב הזורם – אלו הן המולקולות. 

בין  קשר  למעשה  שקיים  הראה  איינשטיין  זה,  במאמר 

סטוקס  כלל  )לפי   γ חלקיק  על  שפועל  החיכוך  מקדם 

מבצע,  שהוא  האקראיות  התנודות  לבין  לעיל(  שהוצג 

עשוי  מהן  המולקולות  של  הקינטית  מהאנרגיה  כתוצאה 

לאישוש  תרם  רק  לא  איינשטיין  של  ההסבר  הזורם. 

מאטומים  עשוי  החומר  לפיה  בולצמן,  של  ההשערה 

גודלם  את  לכמת  בהמשך  אפשר  אף  אלא  ומולקולות, 

ולחשב את מספר אבוגדרו, כל זאת מתוך מדידת התנועה 
האקראית של חלקיקים השקועים בזורם.23

אפשריים  זו  בעבודה  שהוצגו  הרעיונות  מרבית  לסיכום, 

ההערכה  במסגרת  למשל  בכיתה,  בהוראה  גם  ליישום 

המתמטיים  הכלים  של  מדורגת  הבנייה  לאחר  החלופית. 

https://www.slideshare.net/JoshLim2/josh-lim-cupcakes-and-drag
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פתרונה  הצנחן",  "בעיית  לפתרון  הדרושים  והפיזיקליים 

עשוי לחשוף את התלמידים לסוג חשיבה שהם לרוב אינם 

נתקלים בו במהלך הלימודים הרגילים. במהלך הוראה כזה, 

התלמידים נחשפים לרעיון של מודל )ואף מודלים שונים( 

לפתרון בעיה, מבינים טוב יותר את הקשרים בין הגדלים 

מתוודעים  גופים,  של  תנועה  המאפיינים  הקינמטיים 

הזמן  וקבוע  האקספוננט  פונקציית  של  לחשיבותה 

האופייני ונחשפים לתיאורי תנועה שאינם חלק מתוכנית 

הלימודים הרגילה.

וניסוי  במאמר,  שהוצגו  הדוגמאות  עם  ההיכרות  בנוסף, 

והן לסקרנות של  לידע  מיליקן בפרט, עשויה להוסיף הן 

ניסוי פשוט כמו זה שהוצג  התלמידים. שילוב שלהן עם 

המתמטיים  הכלים  כי  התפישה  את  לחזק  צפוי   3 בחלק 

שימושיים  אכן  שימוש  בהם  עושים  שאנו  והפיזיקליים 

ורלוונטיים לפתרון בעיות מציאותיות.

תודות

לקובי שוורצבורד, על האמון והתמיכה לאורך השנה.	 

לפרופ' ירון להבי ולעדו מרום, על הערותיהם המועילות.	 
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6. נספחים

הלינארי  במודל  החיכוך  כוח  עבודת  חישוב   6.1
המופיע בחלק 1

על  תווך  שמפעיל  החיכוך  כוח  עבודת  תחושב  זה  בחלק 

כי עבודת כוח חיכוך  בו. ראשית, נרצה להראות  גוף הנע 

שווה  גוף  על  הפועל   ])1( ]משוואה   f vγ= מהצורה 

בדיוק לשינוי באנרגיה המכנית הכוללת שלו. נעשה זאת 

המועברת  האנרגיה  כמות  שהוא  בהספק,  שימוש  תוך 

ביחידת זמן. אנו יודעים כי לגבי כל סוג של כוח, ההספק 

 )1( במשוואה  שימוש  תוך  לפיכך,   24. fP f v= ⋅





מקיים: 

נקבל:
( ) ( ) ( ) ( )2

fP t f t v t v tγ= − = −

בזורם  הנע  הגוף  של  המכנית  האנרגיה  את  נרשום  כעת 

: ( )0 0v t = = בכל רגע, כאשר 

( ) ( ) ( ) ( )21
2

E t E t mgx t mv t C= = − + +

מישור  לבחירת  בהתאם  בזמן  קבוע  ערך  מהווה   C כאן

הייחוס. לפיכך, השינוי באנרגיה המכנית של הגוף ביחידת 

זמן הינו:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )dE t
mgv t mv t v t mv t v t g

dt
 = − + = −  

כעת נראה כי קצב שינוי האנרגיה המכנית של הגוף שווה 

שימור  מתקיים  כי  נוכיח  ובכך  החיכוך,  כוח  של  להספק 

 )6( משוואה  את  נציב  זמן.  ובכל  כולה  במערכת  אנרגיה 

לביטויים שפיתחנו, ונקבל מצד אחד:

( ) ( )
2

2 2
t 1

t

fP t v t V e τγ γ
− 

= − = − − 
 

ומצד שני ]ניתן להיעזר בקשרים )2( ו-)3([:

F לאורך מסלול כלשהו מחושבת ע"י אינטרגל מסלולי, שאותו ניתן לפתח לאינטגרל לפי הזמן, תוך שימוש בהגדרת המהירות הרגעית:


העבודה של כוח   24

F

dxW F dx F dt F vdt
dt

= ∫ ⋅ = ∫ ⋅ = ∫ ⋅



  

 

F
F

dW dP F vdt F v
dt dt

= = ∫ ⋅ = ⋅




 

 

 
מכאן שההספק מקיים:

כאשר במעבר האחרון השתמשנו במשפט היסודי של החדו"א.

( ) 2
2

t t1 1
− − −    

= − − = − −    
    

t t tdE t
mV e ge g V e

dt
τ τ τγ

גם  דומה  תהליך  על  לחזור  ניתן  שרצינו.  מה  קיבלנו  אכן 

ו-)16(   )14(  ,)12( משוואות  לפי  הריבועי  המודל  עבור 

ולראות את שימור האנרגיה גם במודל זה.

לסיכום, ע"י אינטגרציה על ההספק לפי הזמן נקבל ביטוי 

לעבודת כוח החיכוך במודל הלינארי בכל רגע:

( ) ( )
2

2
t

1 2 3 4
2

t t

f fW t P t dt V t e eτ τγ τ
− −  

= ∫ = − − + −  
   

כזה  להיות  האינטגרציה  קבוע  את  הגדרנו  כאן  כאשר 

. הסיבה  0t = שייתן שעבודת כוח החיכוך היא אפס בזמן 

 t τ לבחירת קבוע זה היא פיזיקלית – בזמנים קצרים 

והאנרגיה  ניתן להזנחה  כוח החיכוך  לכן  המהירות קטנה, 

המכנית של הגוף נשמרת. כמו כן נציין כי פיתוח לטור של 

ביטוי זה בזמנים קצרים מראה כי הסדר המוביל בזמנים 

.
3t קצרים פרופורציונלי ל-

קבועה,  המהירות  זאת,  לעומת   t τ ארוכים  בזמנים 

ואילו   tVγ− ושווה  קבוע  הכוח  זה,  במקרה   . tV וערכה 

ההגדרה  לפי  מכאן,   . t∆ =x V t בזמן  לינארי  ההעתק 

המוכרת נקבל:

( ) 2
t t t= ⋅∆ = − ⋅ = −







fW t f x V V t Vτ γ γ

מעריכי  המלא,  בביטוי   t τ דורשים  כאשר  ואכן, 

)בסדר  ישירות  ומתקבל  מתאפסים  האקספוננטים 

המוביל(:

( ) ( )2 2
t t

1 2 3 1 4
2fW t V t Vτ γ τ γ → − − + − = − 

עבודת  את  המתאר  גרף  מוצג  א  בתרשים  שציפינו,  כפי 

כוח החיכוך כפונקציה של הזמן, בו ניתן לראות את קיום 

הגבולות הנ"ל.
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t
τ 2τ

Wf

3τ

תרשים א. עבודת כוח החיכוך כפונקציה של הזמן בעת צניחה

הלינארי  המודל  בין  וכמותית  איכותית  השוואה   6.2
והמודל הריבועי

תנועת  לתיאור  עיקריים  מודלים  שני  ישנם  שראינו,  כפי 

גופים או חלקיקים בזורמים שונים. ראינו כי ישנו קריטריון 

השניים,  בין  המדויק  הוא  מודל  איזה  להחלטה  מובחן 

בתווך  הקשורים  מאפיינים  מספר  יודעים  שאנו  בהינתן 

ובחלקיק שאת תנועתו אנו מעוניינים לתאר – זהו מספר 

ריינולדס המופיע במשוואה )8(.

המהירות  של  גודלה  מהו  מראש  יודעים  איננו  כאשר 

היא,  מה  לשער  מעוניינים  ואנו  החלקיק,  של  הסופית 

נחשב את מספר ריינולדס עם הערכה גסה של המהירות, 

ובמרבית המקרים נקבל מספר שיאמר לנו באופן מובהק 

הנוסחאות  מבין  באיזו  לנו  המרמז  הזרימה,  סוג  מהו 

למציאת המהירות הסופית )10( או )15( עלינו להשתמש. 

לאחר שנמצאה המהירות הסופית )באופן ניסיוני או ע"י 

המהירות  התפתחות  את  לתאר  נוכל  תיאורטי(,  חישוב 

או   )6( משוואה   – למודל  המתאימה  הנוסחא  ע"י  בזמן 

)19(, עם קבוע הזמן )7( או )18( בהתאמה.

 tV חשוב לציין כי מבחינה איכותית, משנמצאה המהירות 

בין המודלים.  כקבוע,25 למרבית הצרכים אין שוני מהותי 

כפי שראינו, קבועי הזמן האופייניים עבור כל אחד משני 

, או  g tV ו- תיאורי התנועה תלויים בשני קבועים בלבד: 

באופן שקול ]תוך שימוש במשוואות )7( ו-)18([ בקבועים 

τ, עם שוני קל ביניהם, שהרי כפי שראינו: tV ו-

, שכן מדובר בגודל קבוע שאותו ניתן למצוא ניסיונית או באמצעות הנוסחא המתאימה לסוג התנועה  *
tV tV ולא נקפיד להבדיל בינה לבין  מכאן והלאה נרשום במרבית האזכורים   25

בתווך – )10( או )15(.

למעשה ניתן לבדוק ולראות כי באופן כללי אם הקו המחבר בין 2 הנקודות בגרף הנ"ל, אשר מתאר את משוואת התנועה הניוטונית, קעור כלפי מטה, משך הזמן האופייני קצר   26

. /tV g , ולהיפך – אם הקו קעור כלפי מעלה, משך הזמן ארוך מ- /tV g מ-

2
t3 3

4 4vv

V
gγβ

τ τ≈ =

הריבועי  המודל  של  במקרה  האופייני  הזמן  קבוע  כלומר, 

קצר בכ-25% מזה שבמודל הלינארי, ושניהם תלויים אך 

פנים,  כל  על  הכובד.  ובתאוצת  הסופית  במהירות  ורק 

אליה  ההגעה  ידועה,   tV הסופית  שהמהירות  בהינתן 

נעשית תוך מספר קטן של קבועי זמן.

נגזרת  של  גרפית  שבהצגת  היתרון  את  להבין  ניתן  כעת 

v – משוואות התנועה  v כפונקציה של המהירות  המהירות 

ערך  שגודל  ישר,  קו  קיבלנו  הלינארי  במקרה  ו-)13(.   )3(

השיפוע שלו מייצג בדיוק את ההופכי לקבוע הזמן האופייני, 

פרבולה  קיבלנו  הריבועי  במקרה   . t1 / /g Vτ = כלומר: 

המיתר המחבר בין  קעורה כלפי מטה, כאשר גודל שיפוע 

הנקודות פרופורציוני להופכי לקבוע הזמן האופייני, כלומר 

)ראו תרשים ב(. בחישוב שערכנו לעיל, שבו  *1/ / tg Vτ ∝
. על כל פנים,  4 / 3 קיבלנו פקטור מספרי ששווה בקירוב ל-

אנו רואים כי בשני המקרים אנו יכולים לקבל הערכה טובה 

לפרק הזמן להגעת הגוף למהירותו הסופית גם בלי לפתור 
את משוואת התנועה כלל.26

f = γʋ
f = ßʋ2

ɡ

0 ʋ Vt

תרשים ב. תצוגה גרפית של משוואות התנועה )3( ו-)13(

נוסף בין המודלים מבחינה מתמטית,  נוכל לטעון לדמיון 

ו-)19(   )5( הפונקציות  שתי  של  טיילור  מפיתוח  הנובע 
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המוביל,  בסדר   , 0t = ל- מסביב   . t τ קצרים  בזמנים 

בזמן עם מקדם השווה  לינארית  גדלות  שתי הפונקציות 
לתאוצת הכובד:27

( ) t
t

gv t V t gt
V

τ → ⋅ ⋅ =

ממנוחה,  מתחילה  התנועה  התיאורים  בשני   – כלומר 

לינארית בזמן )עקב כוח הכובד( תחילה,  המהירות גדלה 

תוך  להגעה  עד  וקטן  הולך  בקצב  גדלה  היא  ובהמשך 

מספר קבועי זמן למצב שיווי משקל עם מהירות קבועה.

המודלים  בין  ההתאמה  אי  מידת  את  להעריך  נרצה  כעת, 

בין   ,∆v ההפרש  את  נחשב  כך,  לצורך  כמותי.  באופן 

לבין   ])19( ]משוואה  הריבועי  במודל  המתקבלת  המהירות 

לשם   .])6( ]משוואה  הלינארי  במודל  המתקבל  המהירות 

הכלליות, בתרשים ג מוצג הפרש זה על גבי גרף שבו יחידות 

 ∆v ההפרש  ויחידות   ,)7( ממשוואה   τ ע"י  ניתנות  הזמן 

. tV מנורמלות במהירות הסופית 

∆ʋ/Vt

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

tτ 2τ 3τ 4τ 5τ

תרשים ג. השוואה בין המודל הלינארי למודל הריבועי - הפרש 
המהירות בין המודלים כפונקציה של הזמן

 . max 2tτ τ< < כפי שניתן לראות, ההפרש מקסימלי עבור 

t/∆v והשוואתה  V זמן זה ניתן למצוא ע”י גזירת הפונקציה 

. בזמן זה ההפרש בין  max 1.22t τ≈ לאפס, ומתקבל הערך 

( ) ( )
2

2 3

t2v
gv t gt t O t
Vγ τ = − +  : 2t עם זאת, ניתן להראות כי הסדר התת-מוביל במודל הלינארי ]משוואה )6([ פרופורציוני ל-  27

( ) ( )2

3
3 5

2
t3v

gv t gt t O t
Vβ

τ = − +  : 3t בעוד שהסדר התת-מוביל במודל הריבועי ]משוואה )19([ פרופורציוני ל-

משמעות הדבר היא כי המודל הריבועי ממשיך להציג גידול לינארי במהירות לפרק זמן ארוך יותר מאשר המודל הלינארי, כפי שאכן ניתן לראות בגרף המופיע בסוף חלק 2.5.

החישוב לממוצע הנ"ל נעשה ע"י:  28

. / 9.49≈tVv %∆ ( ומקיים  /tV gτ = (  2.07t τ≈ כמו כן, ניתן להראות כי ההפרש הממוצע המצטבר מקבל מקסימום עבור 

ההפרש  זאת,  עם  כ-13.5%.  מקסימלי:  המהירות  תיאורי 

, בחישוב על פני  t/∆v V הממוצע המצטבר בין המהירויות 

0 שונים, קטן מההפרש המקסימלי.  t T< < טווחי זמנים 

זמנים  טווחי  עבור  זה  ממוצע  הפרש  לחישוב  תוצאות 
שונים, בקפיצות של מוצגות בטבלה הבאה:28

6τ5τ4τ3τ2τ1τT

5.1%6.0%7.2%8.7%9.5%6.6%t/∆v V

6.3 מידת הסטייה של המודל המקורב המוצג בחלק 
2.7 ביחס למודל המלא

v∆ בין המודל המקורב לבין המודל  ע"י בחינת ההפרש 

המלא מתקבל הגרף המופיע בתרשים ד להלן.

∆ʋ/Vt

8%

2%

-2%

-4%

t
τ 2τ 3τ 4τ 5τ

תרשים ד. השוואה בין המודל הריבועי המלא למודל המקורב 
]משוואות )19( ו-)21([

6.4 פיתוח משוואת מקום-זמן לנפילה בתווך צמיג

נערוך חישוב קצר על מנת לקבל ביטוי המתאר את מקום 

)או המנג’ט( כפונקציה של הזמן. לצורך הדוגמא,  הצנחן 

האוויר  עם  החיכוך  לפיו  הבסיסי  במודל  נשתמש 

פרופורציוני למהירות ]משוואה )1([. במודל זה קיבלנו את 

תלות המהירות של הצנחן בזמן ]משוואה )5([. כעת, על 

( )
0

t/

∆

∆ =
∫

T

t

v t
dt

Vv V
T
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נבצע  הזמן,  של  כפונקציה  הצנחן  מקום  את  לקבל  מנת 

אינטגרציה לפי הזמן:

( ) ( )
t

mmg mx t v t dt t e C
γ

γ γ
− 

= ∫ = + + 
 

C נמצא מתוך תנאי ההתחלה. אם נגדיר את  את הקבוע 

נקודת השחרור של הצנחן להיות אפס, התנאי הוא פשוט 

2 ולכן: 2/C m g γ= − . מכך נקבל:  ( )0 0x t = =

)23(  ( ) 1
t

mmg mx t t e
γ

γ γ
−  

= − −  
   

 

קיבלנו את שרצינו – משוואה המתארת את מקום הגוף 

בכל זמן. ננסה להבין את משמעות המשוואה לפי גבולות 

t ראינו כי מהירות הצנחן  →∞ של הזמן. בזמנים ארוכים 

קבועה, לכן נצפה שהגרף מקום-זמן יהיה לינארי. נשים לב 

כי הצבת זמן ארוך מאוד באקספוננט מאפסת אותו, ולכן:

( ) mg mx t t∞
γ γ

 
→ = − 

 

כמצופה,  בזמן,  לינארי  אכן  הגרף  ארוכים  בזמנים  כלומר, 

עם שיפוע ששווה למהירות הסופית ]משוואה )2([. תוך 

שימוש בקבוע הזמן האופייני שמצאנו במשוואה )7( ניתן 

גם להציג את המשוואה בזמנים ארוכים כך:

( ) ( )tx t V t∞ τ→ = −

tV ונקודת החיתוך שלו  כלומר מדובר בקו ישר ששיפועו 

. tVτ− עם ציר המקום שלילית ושווה ל-

? נשתמש בידע הפיזיקלי  0t → מה בנוגע לזמנים קצרים 

על המערכת – כפי שראינו, בזמנים קצרים, המהירות עדיין 

מאוד  קטן   f )החיכוך(  הגרר  כוח  כזה,  במקרה  קטנה. 

, ולכן נצפה לתוצאה המוכרת  mg בהשוואה לכוח הכובד 
לנו עבור נפילה חופשית ממנוחה:29

( ) 210
2

x t gt→ =

כפרבולה  תחילה  שנראית  לפונקציה  מצפים  אנו  כן,  אם 

)תנועה  לינארית  ובהמשך  ממנוחה(,  חופשית  )נפילה 

) ישירות, בהתאם לאינטואיציה הפיזיקלית  ) 21
2

x t gt= 0t מתקבלת הצורה הפרבולית  = ) מסביב לזמן  )x t כמו כן, ע"י פיתוח טיילור עד לסדר 2 של הפונקציה המלאה   29

שתוארה.

הפונקציה  מוצגת  ה  בתרשים  ישר(.  קו  לאורך  קצובה 

במלואה.

slope:
Vt γ

mɡ=

0
0 t

X

x 2
1= ɡt2

תרשים ה. גרף מקום-זמן במהלך צניחה חופשית, המציג את 
הגבולות בזמנים קצרים וארוכים

הערה: על מנת להבין באופן מדויק יותר מתי המגמה של 

) ריבועית ומתי לינארית, יש לבדוק את הגבולות של  )x t
הזמן ביחס לזמן האופייני, הנתון במקרה זה ע"י משוואה 

שהגוף  ככל  כי  להבין  ניתן  זה  מיחס   . /mτ γ=  :)7(

מאסיבי יותר, וכן ככל שמקדם החיכוך קטן יותר )למשל 

כאשר שטח הפנים של הגוף קטן או כאשר התווך בעל 

הנפילה  פרק  כך   ,)2 בחלק  כמתואר   – נמוכה  צמיגות 

מחיי  שלנו  לניסיון  בהתאם  וזאת  יותר,  ארוך  החופשית 

היום-יום. בהתאם להבנה זו, נהוג להשתמש בסימני "גדול 

כך  האופייני,  הזמן  לקבוע  ביחס  מאוד"  "קטן  או  מאוד" 

. ( ) 21
2

x t gtτ = למשל: 

 – בגרות  שאלת  לנתוני  המודל  התאמת  בדיקת   6.5
דוגמא לדף עבודה לתלמידים 

את  לפתור  מומלץ  זה,  עבודה  דף  פתרון  לפני  הערה: 

שאלון  מתוך   1 מס'  שאלה  של  המקוריים  הסעיפים 

הבגרות במכניקה משנת 2014.
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נביט בגרף הלקוח מתוך שאלת בגרות, המתאר את מהירותו של צנחן כפונקציה של הזמן:

m
s

60

50

40

30

20

10

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

t)s)

v

20t הוא פתח את המצנח. נתון כי מסת הצנחן הינה  s= וברגע  20t  הצנחן צנח כאשר המצנח סגור,  s= עד לרגע 

. 80m kg=

. ניתן לרשום את היחידות של מקדם א.  f vγ= ניעזר במודל הבסיסי שפיתחנו, לפיו גודל החיכוך עם האוויר נתון ע"י 
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γ = החיכוך )באופן לא מצומצם( בצורה הבאה: 

הסבירו את משמעות היחידות באופן רישום זה.

γ במערכת היחידות הבינלאומית )SI, כלומר MKS( באופן המצומצם ב.  כעת, קבלו את יחידות מקדם החיכוך עם האוויר 

ביותר.

γ לפני שהמצנח נפתח. לצורך כך, היעזרו בביטוי למהירות ג.  מצאו מתוך הגרף את מקדם החיכוך של הצנחן עם האוויר 

. t
mgV
γ

= הסופית שמצאנו: 

15:ד.  20s t s≤ ≤ עבור תנועת הצנחן בין הזמנים 

.i .מה גודלו של כוח החיכוך שפועל על הצנחן? הסבירו מילולית או הראו חישוב מתאים

.ii . = ⋅∆fW f x חשבו את העבודה שביצע כוח החיכוך על הצנחן עפ"י ההגדרה: 

? ה.  5 10s t s≤ ≤ האם ניתן לחשב, באופן בו חישבתם את העבודה בסעיף ד', את העבודה שביצע כוח החיכוך בין הזמנים 

אם כן, חשבו עבודה זו. אם לא, הסבירו )ללא חישוב( כיצד ניתן להעריך עבודה זו, ונמקו.

שפיתחנו ו.  במשוואה  היעזרו   . 0 20t s< < הזמנים  בין  הזמן  של  כפונקציה  הצנחן  מהירות  משוואת  את  רשמו 

) והציבו בה את הערכים המתאימים. ) 1
t

mmgv t e
γ

γ
− 

= − 
 

. העתיקו את הטבלה ז.  1, 3, 5, 8,1 0,1 2,1 5 t s= חשבו, לפי הנוסחא שרשמתם, את מהירות הצנחן ברגעים הבאים: 

הבאה למחברתכם, וסכמו בה את הממצאים, כולל רישום ערך מהירות הצנחן אותו הוצאתם מתוך הגרף:
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– ח.  לב  שימו  הנמדד.  הערך  לבין  התיאורטי  הערך  בין  היחסית  השגיאה  אחוז  את  רשמו  ובה  לטבלה,  שורה  הוסיפו 

במקרה זה, בו אנו בוחנים את המודל הפיזיקלי, נעריך את השגיאה היחסית )באחוזים( לפי היחס שבין ההפרש בין 

הערכים לבין הערך הנמדד, כלומר במקרה זה:

graph theory

graph

| |
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v v
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באילו זמנים אחוז השגיאה גדול / קטן במיוחד? חשבו את ממוצע השגיאה של הערכים בטבלה.ט. 

0 )לפי המודל המוצג בסעיף א'(, והסבירו י.  20t s< < τ בתנועת הצנחן בין הזמנים  חשבו את קבוע הזמן האופייני 

20t לא נראה כל שינוי במהירות הגוף. s= 15t ועד לרגע  s= באמצעותו מדוע החל מרגע 

γ(. לצורך כך, היעזרו שנית יא.  ′ התבוננו בגרף, ומצאו את מקדם החיכוך של הצנחן+המצנח הפתוח עם האוויר )נסמנו ב-

בביטוי למהירות הסופית.

γ? כיצד הדבר בא לידי ביטוי בגרף?יב.  γ גדול או קטן יותר ממקדם החיכוך  ′ האם מקדם החיכוך 

2f .יג.  vβ= מסתבר כי קיים מודל מדויק יותר המתאים לתנועת הצנחן, לפיו החיכוך מקיים: 

:) 0 20t s< < בנוגע לחלק הראשון של תנועת הצנחן )

.i .מדוע תנועת הצנחן מתוארת באופן מדויק יותר ע"י המודל הנ"ל? הסבירו

.ii .ואת יחידותיו β היעזרו במהירות הסופית ומצאו את המקדם 

.iii  שטח הפנים של הגוף A כאשר ,
1
2 dACβ ρ= β מקיים:  במשוואה המוכרת בשם "משוואת הגרר", המקדם 

dC של גוף בצורת כדור שווה לערך ל-0.5 )מקדם  ρ צפיפות התווך. ידוע כי מקדם הגרר  הבא במגע עם התווך, ו-

הגרר חסר יחידות(.

האם  הצנחן.  גוף  של  הגרר  מקדם  של  ערכו  את  והעריכו  סבירות,  בהנחות  שימוש  תוך  מתאים,  חישוב  ערכו 

קיבלתם ערך הגדול ממקדם הגרר של גוף כדורי, קטן ממנו או שווה לו?
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