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פעילויות
חקר חישוביות
במעבדת הפיסיקה
–
תלקיט מבניות הוראה
כתיבה:
מר חיים אדרי ,המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן.
פרופ' עידית ירושלמי ,המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן.
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הקדמה
במסגרת יישום מדיניות הלמידה המשמעותית תכנית הלימודים תכלול מרכיב הרחבה והעמקה
בהיקף של  .30%מרכיב זה הנתון לבחירת המורה ומוערך במסגרת בית ספרית ,מיועד לאפשר
שילוב משימות חקר שאינן מתאימות להערכה בבחינות סטנדרטיות ,ובהתאם ,פיתוח מגוון
מיומנויות חשיבה מסדר גבוה )ייצוגים מגוונים של תרחישים עשירי הקשר ,תכנון משימות
מורכבות ,פיתוח מודלים והערכתם ,וכו'(.
פעילויות חקר חישוביות הולמות במיוחד למרכיב ההרחבה וההעמקה .כלים חישוביים הפכו
לחלק בלתי נפרד מעבודתו של המהנדס והמדען ,ובהתאם ,הוראת הפיסיקה בקורסי מבוא
בעולם עושה שימוש הולך וגדל בכלים חישוביים לניתוח בעיות פיסיקליות .כלים חישוביים
משמשים למספר מטרות חשובות:
א .עיסוק בבעיות שלא ניתן לפתרן רק בכלים אנליטיים.
ב .התמודדות עם משימות עשירות הקשר המאפשרות לגשר בין תחומי המדע השונים.
ג.

ייצוג בהוראה של שימושי מחשב הנפוצים בעולם המחקר.

ד .פיתוח הבנה של טבע המדע ,Nasture of Science ,באמצעות השוואה בין חיזוי
המתקבל ממודל אנליטי וחישובי לתלות אמפירית הנמדדת בניסוי.
ה .בניית מודלים מוחשיים להתנהגותן של מערכות פיסיקליות ,המסייעים בפיתוח הבנה
מושגית אצל התלמידים.
אכן ,הספרות המחקרית מלמדת שלשילוב של פעילויות מידול חישובי בהוראת קורס המבוא
בפיסיקה תרומה רבה מאוד לבניית הבנה פיסיקלית שכן פעילויות אלו מחייבות את התלמידים
לתרגם בין ייצוגים ,להמחיש מושגים מופשטים ,ולנסח במפורש תת מטרות ומשתנים שונים
הנדרשים בפתרון בעיות .לקריאה נוספת מובאים בנספח מקטע ממאמרם של
Chabay, R. & Sherwood, B. Computational physics in the introductory calculusbased course Am. J. Phys. 76, 307 (2008); http://dx.doi.org/10.1119/1.2835054
בחוברת להלן מוצגים הנחיות לתלמיד שישמשו בתלקיט פעילויות חקר המשלבות מודלים
ניסיוניים ,אנליטיים וחישוביים לבעיות פיסיקליות המתאימות לתכנית הלימודים במכניקה
בתיכון .הפעילויות מיועדות לאפשר לתלמידי פיסיקה ללא הכשרה קודמת במדעי המחשב,
לבנות בזמן קצר מודלים חישוביים בשפת תכנות .V-Phyton
המדריך למורה מכיל פתרונות למשימות ,מצגות וסרטונים ,הנדרשים להפעלת הפעילויות.
בנוסף לחוברת המובאת כאן מצורפות תכניות  V-Phytonהמהוות פתרון למשימות בחוברות
ודפי העבודה.
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מבנית  - 1הכרות עם VPython
חוברת עבודה לתלמיד
מידול חישובי הוא תחום בעל חשיבות רבה לא רק בפיסיקה תיאורטית וחישובית ,אלא גם כמעט
בכל תחומי המדע וההנדסה .בנייה של מודלים פשוטים המתבססים על עקרונות וחוקים פיזיקליים
יכולה לעזור לראות בבירור כיצד העקרונות הללו קובעים את התנהגותן של מערכות פיזיקליות
מורכבות בזמן אמת .כלים חישוביים מתאימים יכולים לייצג באופן ויזואלי התפתחות בזמן אמת של
מערכות פיזיקליות במרחב וירטואלי תלת ממדי ולייצג וקטורים של גדלים פיזיקליים שונים )מקום,
מהירות וכולי( .בחרנו בשפה  VPythonעל מנת לבנות מודלים חישוביים ולייצגםVPython .
היא הרחבה של שפת התכנות הנפוצה  VPython .Pythonתומכת באלגברה וקטורית בתלת
ממד ,ומאפשרת לנו ליצור דינמיקה בזמן אמת המיוצגת ע"י אנימציה תלת ממדית שהיא תוצר
של חישובים פיזיקליים VPython .היא תכנת קוד פתוח חינמית הפועלת על Windows
 MacOSו – .Linox
בפעילות זו תלמדו:
•

להשתמש ב  ,VIDLEהעורך האינטראקטיבי של .VPython

•

לבנות תכנית מחשב פשוטה.

•

ליצור עצמים תלת-ממדים כמו כדורים וחיצים.

•

להשתמש בווקטורים ב .VPython

בתרשים  1מופיעה דוגמא לתכנית הכתובה בשפת  Pythonומתחתיה תוצאת הרצת התכנית.

 תרשים - 14

שאלה  :1בקוד התכנית המופיעה בתרשים  1מוצג עצם בצורת כדור ) (sphereהקרוי בשם
" "ballוממוקם בנקודה ) .(−3, −3,0התבוננו בתוצאות ההרצה וכתבו היכן לדעתכם ממוקמת
תשובה:

ראשית הצירים וכיצד מוגדרת מערכת הצירים הקרטזית התלת ממדית בהצגה זו.
שאלה  :2מה לדעתכם צריך לשנות בקוד התכנית בכדי להפוך את הכדור לגדול יותר?
תשובה:

הרבה יותר קל ללמוד לתכנת בשפת  VPythonבאמצעות סרטונים מאשר בעזרת טקסט.
נעשה שימוש בסדרה של סרטוני הדרכה בכדי לעזור לכם ללמוד את שפת  .VPythonבסוף כל
סרטון ישנה משימת תכנות קטנה שמטרתה לעזור ללומד ליישם ולתרגל את הנושאים שנידונו
בסרטון .הקישורים לסרטונים שזורים במשימות המופיעות בחלקים הבאים.
סקירה כללית של תכנית מחשב:
• תכנית מחשב מורכבת מרצף של הוראות.
• המחשב מבצע את ההוראות בזו אחר זו ,לפי סדר הופעתן ,ומפסיק כאשר הוא מגיע לסוף
התכנית.
• כל הוראה חייבת להיות מוזנת ע"פ כללי תחביר שפת המחשב במדויק.
• אם המחשב נתקל בשגיאת הוראה )כגון שגיאת הקלדה( ,הוא מפסיק לרוץ ומדפיס הודעת
שגיאה.
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.1

יצירת תכנית באמצעות עורך התכנית VIDLE

פתחו את עורך התכנית  VIDLEעל ידי לחיצה על הקיצור " "VPythonהממוקם על שולחן העבודה
שלכם.
תחילת התכנית  -הוראות התקנה
הכניסו את ההוראה הבאה לחלון העריכה:
* from visual import
כל תכנית  VPythonמתחילה עם הוראת התקנה זו .היא מודיעה לתכנית להשתמש במודול
התלת-ממדי )הנקרא " .("visualמשמעות הכוכבית היא" ,הוסף ל Python -כל מה שזמין ב-
."visual
לפני שנמשיך לכתוב ,נשמור את התכנית באופן הבא :בעורך ,בתפריט 'קובץ' ,בחרו באפשרות
"שמור" .דפדף למיקום שבו תוכל לשמור את הקובץ ,תן לקובץ את השם " ."test.pyיש לכתוב
את סיומת הקובץ ” –“.pyהעורך לא תמיד יוסיף זאת באופן אוטומטי .ללא הסיומת ”“.py
העורך לא יצבע את הוראות התכנית שלכם בצורה מועילה.
.2

עצמים תלת ממדים

משימה 1
צפו בסרטון VPython Instructional Videos 1: 3D Objects :המדגים כיצד ניתן ליצור
עצמים תלת-ממדים ב  .VPythonבסוף הסרטון מוצגת משימה .בצעו אותה והראו תשובתכם
למורה .במידת הצורך ,תוכלו להיעזר בדף עזר לסרטון בעמוד .11
 2.1גרפיקת חלון המסך התלת-ממדי
כברירת מחדל ,ראשית המסך ) (0,0,0נמצאת באמצע המסך ,וה"מצלמה" שהינה נקודת המבט
שלכם מסתכלת ישירות אל הראשית.
• החזיקו את שני לחצני העכבר ,והזיזו את העכבר למעלה ולמטה בכדי לקרב או להרחיק את
המצלמה ממרכז המסך )ב  Mac -לחצו על מקש  Optionsועל לחצן העכבר(.
• החזיקו את לחצן העכבר הימני בלבד ,והזיזו את העכבר בכדי לגרום למצלמה "לסובב" את
המסך ,תוך התבוננות תמידית במרכזו )ב  Mac-לחצו על מקש  Appleועל לחצן העכבר(.
כאשר אתם מפעילים לראשונה את התוכנית ,למערכת הקואורדינטות יש את כיוון  xהחיובי
לימין ,כיוון  yהחיובי כלפי מעלה וכיוון  zהחיובי יוצא מהמסך כלפיכם.
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 2.2קנה-מידה אוטומטי ויחידות
 VPythonמזיז את המצלמה באופן אוטומטי פנימה או החוצה )זום( כך שכל העצמים יופיעו בחלון.
בגלל תכונת זו של "כיול אוטומטי",ערכים כמו מיקום או רדיוס יכולים להיות כל קבוצה של יחידות,
כמו מטר ,סנטימטר ,וכו' .למשל ,אנו יכולים לקבל כדור בעל רדיוס של  0.2mווקטור מיקום של
.(2,4,0)m
 2.3חשיבות חלון "– "Python Shellמופיעים בו מסרים על טעויות
שימו לב :סדרו את החלונות על המסך שלכם כך שחלון המסוף ) (Shellייראה תמיד .אל תסגרו
את חלון המסוף .סגירת התכנית נעשית ע"י סגירת חלון התצוגה הגרפי בלבד .גם הרצה
מחודשת של התוכנית שלכם תסגור חלון הגרפיקה ותיצור אחד חדש.
 2.4שורות של הערות  -שורות שהמחשב מתעלם מהן
שורות של הערות מתחילות עם סולמית  .#שורת הערות יכולה לשמש לכם כתזכורת ,כגון:
# objects created in the following lines

או שאפשר להשתמש בהערה בשביל להזיז זמנית שורה מהקוד ,מבלי למחוק אותה .אתם גם
יכולים לשים הערה בסוף השורה:
# it’s round

)(sphere

הכניסו הערה על כל שורות החיצים שבתוכנית שלכם חוץ משורת חץ אחת .עבור השורה
שנשארה פעילה :שנו פרמטר כלשהו בשורת קוד של החץ )לדוגמה ,כך שגודל החץ הוא מחצית
מאורכו ומצביע בכיוון ההפוך ,וזנבו נותר על פני אותו כדור(.
 .3ניפוי שגיאות תחביר
צפו בסרטון VPython Instructional Videos: A. Debugging Syntax Errors :העוסק
בשגיאות תחביר נפוצות של משתמשים חדשים ב  .VPythonדף עזר לסרטון בעמ' .12
 .4הפנייה למדריך למשתמש
בעורך הטקסט ) (VIDLEבתפריט  ,Helpניתן לבחור " "Visualלקבלת מידע אודות עצמים
תלת-ממדיים ,או לבחור " "Python Docsכדי לקבל מידע מפורט על שפת התכנות Python
שעליה מבוססת  .VPythonאנו נשתמש רק בחלק מהיכולות הנרחבות של .Python
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משימה 2
א .כתבו תכנית ב –  VPythonהיוצרת  8כדורים ) (sphereשרדיוסם  0.5יחידה הממוקמים
בפינותיה של קובייה )דמיונית( הממוקמת בראשית הצירים ושאורך מקצועה הוא  6יחידות.
השתמשו בלפחות שני צבעים שונים עבור הכדורים.
ב .הוסיפו לתכנית שכתבתם חץ שזנבו ממוקם באחת הפינות של הקובייה וראשו מצביע לפינה
הנמצאת מולה .תרשים  2מציג תוצאת הרצה של פתרון אפשרי.

 -תרשים - 2

 .5ייצוג צורות נוספות – גליל ,קופסא ותרגול עבודה עם מערכת הצירים
משימה 3
כתבו תכנית בשפת  VPythonהמייצגת את הצירים 𝑥𝑥  ,ו 𝑧𝑧 -ע"י שלושה גלילים )(cylinder

בצבעים שונים .תוכלו להיעזר בתפריט העזרה בכדי ללמוד איך לייצג גלילים וצורות נוספות.
תרשים  3מציג תוצאת הרצה של פתרון אפשרי.

 -תרשים - 3
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משימה 4
כתבו תכנית בשפת  VPythonהמייצגת את הצירים 𝑥𝑥  ,ו 𝑧𝑧 -ע"י שלוש קופסאות )(box

בצבעים שונים .תרשים  4מציג תוצאת הרצה של פתרון אפשרי.

 -תרשים - 4

 .5הקצאת משתנים
משימה 5
צפו בסרטון VPython Instructional Videos 2: Variable Assignment :והשלימו את
המשימה המופיעה בסוף הסרטון .הזיזו את אחד הכדורים למרחק כפול מציר ה  ,yמה קרה
לשלושת החיצים? דף עזר לסרטון בעמ' .14
משימה 6
בהתבסס על משימה  ,5כתבו תכנית היוצרת חץ שזנבו ממוקם בקובייה אחת וראשו בקובייה
נוספת ,כך שכאשר משנים את מיקומן של הקופסאות ,החץ נשאר בין שתי הקופסאות באותו
אופן.
משימה 7
צפו בסרטון VPython Instructional Videos 3: Beginning Loops :והשלימו את המשימה
המופיעה בסוף הסרטון.
משימה 8
א .כתוב תכנית  VPythonבעזרת שלוש לולאות שיוצרת לאורך כל אחת מהצירים  x,y,zשורה
של קופסאות עם מרווחים ביניהן .תרשים  5מציג תוצאת הרצה של פתרון אפשרי.
ב .שנו את התכנית שכתבתם כך שתפיק את אותו הפלט עם לולאה אחת בלבד.

תרשים - 5
9

משימה 9
כתוב תכנית ב –  VPythonהיוצרת שלוש טבעות המורכבות ממעגלים שמרכז בראשית .טבעת
אחת תמוקם במישור  ,xyטבעת שניה במישור  xzוטבעת שלישית במישור  .yzהשתמשו
בשלוש לולאות או בלולאה אחת .תרשים  6מציג תוצאת הרצה של פתרון אפשרי.

 -תרשים - 6

 .6הדפסת פקודות
•

התחילו שורה חדשה בסוף התוכנית שלכם והקלידו:
(variable.attribute) print

החליפו את  variable.attributeעם השם של אחד העצמים התלת-ממדיים שלכם ועם
אחת התכונות הקשורות לעצם זה .לדוגמה ,אם ברצונכם להדפיס את תכונת המיקום של
כדור בשם  ,ballכתבו:
)print (ball.pos

•

הריצו את התוכנית.

•

הסתכלו על חלון המסוף ,הערך המודפס צריך להיות שווה לערך התכונה שהקלדתם.

בדקו את עבודתכם והראו למורה .וודאו כי הנכם משתמשים בהפניות למשתנה כאשר אתם
מגדירים את תכונת החיצים שלכם.
 .7שימוש ב  VPythonבמחשב האישי
באפשרותכם להוריד  VPythonמ  http://vpython.org -ולהתקין אותו במחשב שלכם .עקבו
אחר ההוראות המופיעות בקישור .שימו לב – יש להתקין שני קבצים לפי הסדר המוצג
בתדריך.
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דפי עזר לסרטוני הדרכה
סרטוני הדרכה לתכנות ב  VPython -נמצאים בקישור  VPython Videosומיועדים למתכנת
הטירון .להלן דפי עזר לחלק מהסרטונים
דף עזר לסרטוןVPython Instructional Videos: 1. 3D Objects -
 .1התחילו את כתיבת התוכנית בהקלדה:
* from visual import

בכדי ליצור עצם תלת-ממדי הקלידו את שם העצם אותו אתם רוצים ליצור והוסיפו סוגריים
אחריו .לדוגמא ,ליצירת כדור:
)( sphere

הריצו את התוכנית ,ע"י לחיצה על ) Runאו (F5
לכל עצם יש תכונות המאפיינות אותו .לדוגמא ,לכדור יש רדיוס ,מיקום וצבע .אם ברצוננו לשנות
תכונות אילו עלינו לכתוב אותן בתוך הסוגריים .לדוגמא:
)sphere (pos=vector(-1,0,0), radius=0.5, color=color.green

צבע הכדור .במקרה
זה ירוק.

גודל רדיוס הכדור

 posמציין את מיקום הכדור .במקרה זה הזזנו
אותו בכיוון ציר ה x -השלילי ל .x=-1 -כאשר
הכיוון החיובי של ציר ה x-מוגדר ימינה.

הריצו את התוכנית.
 .2לעצמים תלת-ממדים שונים יש תכונות שונות .לדוגמא ,בכדי ליצור חץ ) (arrowכתבו:
)arrow (pos=vector(1,0,0), axis=vector(1,3,0), color=color.red
 axisמציין את מיקום ראש החץ ביחס למיקום זנבו.
במקרה זה ∆x=+1 , ∆y=+3 :כאשר כיוון  yהחיובי
מוגדר לכיוון מעלה .שימו לב :תכונה זו מאפיינת הן את
גודל והן את כיוון החץ.

הריצו את התוכנית.
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מציין את מיקום "זנב" החץ .במקרה זה .x=+1

 .3נרצה להזיז את מיקום החץ .לדוגמא – נזיז את החץ כך שכיוונו וגודלו יישארו קבועים ,אולם
זנבו יהיה צמוד למיקומו הנוכחי של הכדור .נכתוב שורה שמטרתה לשנות את מיקום זנב החץ
למיקום הכדור:
)arrow (pos=vector(-1,0,0), axis=vector(+1,+3,0), color=color.red

הריצו את התוכנית.
 .4בצעו את המשימה שניתנה בסוף הסרטון.

12

דף עזר לסרטוןVPython Instructional Videos: A. Debugging Syntax Errors -
כיצד נוכל לאתר שגיאות?
• לאחר הרצת התוכנית ,אם יש שגיאה ,תופיע מילה מודגשת בחלון התוכנית עצמו .לעיתים
הטעות נמצאת מיד לפני מילה מודגשת זו .טעויות נפוצות המאותרות בדרך זו :פסיק או
סוגריים חסרים.
• אם ישנה טעות חישובית היא תופיע בחלון המסוף כולל הפנייה לשורה שבה יש טעות .טעויות
נפוצות המאותרות בדרך זו -איות לא נכון של אותיות קטנות וגדולות ,שימוש במשתנה שטרם
הגדרנו אותו.
אסטרטגיית טיפול בטעויות:
 .1תמיד כדאי להשאיר את חלון המסוף בעודכם עובדים  -כך תוכלו לראות טעויות בעודכם
עובדים.
 .2הרבו להריץ את התוכנית במהלך התכנות  -כך תוכלו לזהות טעויות במספר שורות מועט.
 .3שימו לב לאיות נכון ולסוגריים ופיסוק במקום.
 .4היו סבלניים.
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דף עזר לסרטוןVPython Instructional Videos: 2. Variable Assignment :
בסרטון זה מראים איך הקצאת עצמים למשתנים יכול לעזור לנו בתכנות .כאשר אנו קוראים
לעצם בשם מסוים אנו משייכים את כל התכונות של העצם למשתנה שמי.
לדוגמא:
)Sue=sphere(pos=vector(0,4,0), radius=0.5, color=color.red

אנו מכנים את הכדור בשם  Sueכל התכונות המשויכות לכדור זה משתיכות ל  .Sueדוגמה
נוספת:
)Bob=sphere(pos=vector(4,0,0),radius=0.5, color=color.red

תכונות הכדור הראשון מיוחסות ל  ,Sueוהשני ל  .Bobניתן עתה לפנות אל תכונות המשתנה
ע"י כתיבת שם המשתנה ולאחריו נקודה ותכונה מסיימת .לדוגמא Sue.pos ,ייצג עתה את
וקטור המקום של  Sue.radius .Sueייצג עתה את הרדיוס של  .Sueזה יכול להיות מאוד
שימושי .לדוגמא אם נרצה שזנב החץ יתחיל במיקום של :Sue
)arrow (pos=Sue.pos, axis=vector (1,2,0), color=color.green
מיקום זנב החץ הינו מיקום .Sue

או ,אם נרצה ליצור חץ המחבר בין שני עצמים ,לדוגמא ,חץ המגיע ל  Bobמ  ,Sueניצור חץ
שזנבו נמצא ב  Sue -וראשו מגיע ל  Bob -באופן הבא:
)arrow (pos=Sue.pos, axis=Bob.pos-Sue.pos, color=color.green
גודל וכיוון החץ ,מתקבל ע"י חיסור :המיקום הסופי )- Bob.pos
אליו אנו רוצים שהחץ יגיע( פחות המיקום ההתחלתי ).(Sue.pos

מיקום זנב החץ הינו מיקום העצם
הכדורי .Sue

בצעו את המשימה בסוף הסרטון בעזרת שיוך שמות למשתנים כפי שתואר.
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מבנית  :1הכרות עם VPython
מדריך למורה
ידע מקדים
שפת ויפייתון עושה שימוש בכתיב וקטורי לייצוג עצמים במרחב תלת ממדי על מסך המחשב.
בהתאם ,מומלץ לבצע מבנית  1לאחר שהתלמידים למדו ייצוג מקום במרחב תלת ממדי.
להלן שתי גישות להתאמת לוח הזמנים של שילוב הפעילויות החישוביות לסדר ההוראה אצל
מורים העושים שימוש בספרו של עדי רוזן" :מכניקה ניוטונית".
הצעה אחת – וקטורים תחילה
היא לבצע המבנית לאחר הוראת הסעיפים מתאימים בפרק ב – וקטורים )סעיף  – 5הצגה
קרטזית של וקטור ,וסעיף  – 6פעולות בין וקטורים – דרך אלגברית( ,תוך הרחבת הייצוג הדו-
ממדי לייצוג תלת ממדי.
החיסרון בגישה זו הוא שפרק ב' מתבצע לאחר פרק א' העוסק בקינמטיקה – תנועה על קו ישר,
והכלים החישוביים שיילמדו במבנית  2ו  3מתאימים דווקא להוראת נושא זה.
הצעה שניה – היכרות עם ייצוג מיקום במרחב באמצעות שיעורים על מערכת צירים תלת
ממדים ,קודם לפרק הקינמטיקה.
בנספח בעמ'  19-20דוגמא להקדמה קצרה בנושא ייצוג מיקום במרחב שדי בה כבסיס לעבודה
בויפייתון.
בהצגת

חשיבות

נושא

המידול

החישובי
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בכתה

ניתן

להסתייע

בשקף

הבא:

פתרונות למשימות בחוברת ההנחיות לתלמיד
( הקרוי בשםsphere)  מוצג עצם בצורת כדור1  בקוד התכנית המופיעה בתרשים:1 שאלה
 התבוננו בתוצאות ההרצה וכתבו היכן לדעתכם ממוקמת.(−3, −3,0) " וממוקם בנקודהball"

.ראשית הצירים וכיצד מוגדרת מערכת הצירים הקרטזית התלת ממדית בהצגה זו

 הכיוון- y  ציר, הכיוון החיובי ימינה- x  ציר: ראשית הצירים ממוקמת במרכז הדף:תשובה
. הכיוון החיובי מהמסך אל הצופה- z  ציר,החיובי למעלה

? מה לדעתכם צריך לשנות בקוד התכנית בכדי להפוך את הכדור לגדול יותר:2 שאלה
: של הכדור ולכתובradius  יש לשנות את התכונה:תשובה
radius=7

1 משימה
sphere(pos=vector(0,-1,0), radius = 0.5, color = color.green)
arrow(pos=vector(0,-1,0),axis=vector(1,1,0), color=color.red)
sphere(pos=vector(0,1,0), radius = 0.5, color = color.green)
arrow(pos=vector(0,1,0),axis=vector(-1.41,0,0), color=color.red)
sphere(pos=vector(-1.41,0,0), radius = 0.5, color = color.green)
arrow(pos=vector(-1.41,0,0),axis=vector(0,-1.41,0), color=color.red)

2 משימה
sphere(pos=vector(-3,-3,-3), radius = 0.5, color = color.green)
sphere(pos=vector(3,-3,-3), radius = 0.5, color = color.green)
sphere(pos=vector(-3,3,-3), radius = 0.5, color = color.green)
sphere(pos=vector(3,3,-3), radius = 0.5, color = color.green)
sphere(pos=vector(-3,-3,3), radius = 0.5, color = color.green)
sphere(pos=vector(3,-3,3), radius = 0.5, color = color.green)
sphere(pos=vector(-3,3,3), radius = 0.5, color = color.green)
sphere(pos=vector(3,3,-3), radius = 0.5, color = color.green)
sphere(pos=vector(3,3,3), radius = 0.5, color = color.green)
arrow(pos=vector(3,3,-3),axis=vector(-3,-3,3), color=color.red)
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3 משימה
cylinder(pos=vector(-2.5,0,0),axis=vector(5,0,0),radius=0.03, color=color.green)
cylinder(pos=vector(0,-2.5,0),axis=vector(0,5,0),radius=0.03, color=color.cyan)
cylinder(pos=vector(0,0,-2.5),axis=vector(0,0,5),radius=0.03, color=color.magenta)

4 משימה
 שעבור קופסאות המיקום מגדיר את מרכז הקופסא לעומת חיצים וגלילים שם המיקום מגדיר:שימו לב
.את קצה הצורה
box(pos=vector(0,0,0),axis=vector(5,0,0),size=(10,0.1,0.1), color=color.green)
box(pos=vector(0,0,0),axis=vector(0,5,0),size=(10,0.1,0.1), color=color.cyan)
box(pos=vector(0,0,0),axis=vector(0,0,5),size=(10,0.1,0.1), color=color.magenta)

5 משימה
ball1 = sphere(pos=vector(0,-1,0), radius = 0.2, color = color.green)
ball2 = sphere(pos=vector(0,1,0), radius = 0.2, color = color.red)
ball3 = sphere(pos=vector(-1.41,0,0), radius = 0.2, color = color.blue)
arrow(pos=vector(0,-1,0),axis=ball2.pos-ball1.pos, color=color.red, shaftwidth = 0.1)
arrow(pos=vector(0,1,0),axis=ball3.pos-ball2.pos, color=color.red, shaftwidth = 0.1)
arrow(pos=vector(-1.41,0,0),axis=ball1.pos-ball3.pos, color=color.red, shaftwidth = 0.1)

6 משימה
box(pos=vector(0,0,0),axis=vector(5,0,0),size=(10,0.1,0.1), color=color.green)
box(pos=vector(0,0,0),axis=vector(0,5,0),size=(10,0.1,0.1), color=color.cyan)
box(pos=vector(0,0,0),axis=vector(0,0,5),size=(10,0.1,0.1), color=color.magenta)

7 משימה
a = 0
while a < 10:
print(a)
print(a+4)
a = a + 1
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8 משימה
L = 0.5
a = -15
while a <= 15:
box(pos=vector(a,0,0),axis = vector(0.1,0,0), size=(L,L,L), color=color.green)
box(pos=vector(0,a,0),axis = vector(0,0.1,0), size=(L,L,L), color=color.red)
box(pos=vector(0,0,a),axis = vector(0,0,0.1), size=(L,L,L), color=color.blue)
a = a + 1

9 משימה
R = 0.15
x = 0
while x < 2*pi:
a = cos(x)
b = sin(x)
sphere(pos=vector(a,b,0), radius = R, color = color.green)
sphere(pos=vector(a,0,b), radius = R, color = color.blue)
sphere(pos=vector(0,a,b), radius = R, color = color.red)
x = x + pi/10
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נספח :ייצוג מקום של גוף נע במערכת צירים קרטזית
נתבונן בדוגמה הבאה :צפרדע רעבה עוקבת אחרי זבוב שמן ורוצה ללכוד אותו בלשונה
הגמישה והדביקה .כיצד תוכל הצפרדע לקבוע בצורה מדויקת את מיקום הזבוב? תחילה עלינו
להבין איך מתארים מיקום של גוף .אחת הדרכים לתאר מיקום של גוף היא באמצעות מערכת
צירים תלת ממדית הנקראת :מערכת צירים קרטזית .במערכת כזו ישנם שלושה כיוונים
המתוארים ע"י שלושה צירים .לכל ציר יש שם :ציר 𝑥𝑥 ,ציר 𝑦𝑦 וציר 𝑧𝑧 .תרשים  7מתאר אופן

סידור צירים מקובל .את ראשית מערכת הצירים נוכל לקבוע כרצוננו .הבחירה לא תשפיע על
המרחקים בין גופים הנמצאים במיקומים שונים ,אבל תשנה את התיאור של מיקומם ביחס
לנקודות ראשית שונות .על מערכת צירים כזו
ניתן לתאר את מיקומם של גופים שונים )למשל
זבובים ,או צפרדעים( .מיקום ) (positionשל גוף
יתואר ע"י שלושה מספרים .כל מספר משויך
לאחד הצירים ומייצג את המרחק מהראשית של
גוף מסוים ביחס לאותו הציר בהתאם ליחידות
אותם יש להגדיר מראש.

תרשים  – 7מערכת צירים קרטזית תלת ממדית

תזכורת  -תיאור המקום בממד אחד :כאשר הכרתם את ציר המספרים ודאי למדתם שכדי
לתאר תנועה של גוף בממד אחד ,יש צורך בציר אחד בלבד .כדי לתאר בצורה מדויקת את
מיקום הגוף ,יש לציין את יחידות המידה המשויכות לציר ,את ראשית הציר ואת כיוונו .בנוסף,
אם מתרחשת תנועה ,נציין גם את הזמן שחלף מרגע הפעלת השעון .בתרשים  8מתוארת
צפרדע בשני מיקומים שונים וזבוב שנשאר במקומו.

תרשים  - 8תיאור מקום בממד אחד

• הצפרדע נמצאת במיקום 𝑥𝑥 = 0 :ברגע .𝑡𝑡 = 0
השלימו :ברגע

= 𝑡𝑡 הצפרדע נמצאת במיקום:
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= 𝑥𝑥

תיאור המקום בשני ממדים :כדי לתאר מיקום של גוף
במישור עלינו להיעזר בשני צירים .מיקומו של גוף במישור יצוין
ע"י שתי נקודות באופן הבא .(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) :בתרשים  9מופיע זבוב

שצולם בשלושה מיקומים שונים במערכת צירים קרטזית דו-
ממדית .כל תמונה צולמה במרווח זמן של חצי שניה , ,בשלוש
נקודות זמן עוקבות ב  .C ,B ,Aהשעון הופעל ברגע שבו היה
הזבוב ליד הנקודה  .Aתארו את תנועת הזבוב:
תרשים  :9שלושה זבובים במערכת צירים קרטזית דו-ממדית

השלימו:
ברגע  t A = 0מיקום ראשו של הזבוב הוא(xA , yA ) = (3,8) :
ברגע
ברגע

=  t Bמיקום ראשו של הזבוב הוא:
=  t Cמיקום ראשו של הזבוב הוא

= ) (xB , yB

= ) (xC , yC

תיאור המקום בשלושה ממדים :באותו אופן ,כדי
לתאר מיקום של גוף במרחב עלינו להיעזר
בשלושה צירים .מיקומו של גוף במרחב יצוין ע"י
שלוש נקודות באופן הבא .(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) :בתרשים 10
מופיע זבוב שצולם האמצעות מצלמה שמצלמת

בקצב של  10תמונות בשנייה ,בשלוש נקודות זמן
עוקבות ב  .C ,B ,Aננסה לתאר את תנועת
הזבוב.

תרשים  – 10שלושה זבובים במערכת צירים קרטזית תלת-
ממדית

השלימו:
• ברגע  𝑡𝑡𝐴𝐴 = 0מיקום ראשו של זבוב  Aהוא(𝑥𝑥𝐴𝐴 , 𝑦𝑦𝐴𝐴 , 𝑧𝑧𝐴𝐴 ) = (3,0,0) :
• ברגע
• ברגע

= 𝐵𝐵𝑡𝑡 מיקום ראשו של זבוב  Bהוא:
= 𝐶𝐶𝑡𝑡 מיקום ראשו של זבוב  Cהוא:
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= ) 𝐵𝐵𝑧𝑧 (𝑥𝑥𝐵𝐵 , 𝑦𝑦𝐵𝐵 ,

= ) 𝐶𝐶𝑧𝑧 (𝑥𝑥𝐶𝐶 , 𝑦𝑦𝐶𝐶 ,

מבנית 2א :מידול חישובי  -תנועה במהירות קבועה
חוברת עבודה לתלמיד
 .1מבוא -מידול מדעי
מאפיין חשוב ביותר של תאוריה מדעית הוא כושר החיזוי שלה .היישום של תאוריה בהקשר של תופעה
מסוימת ,במטרה להסבירה או לחזות כיצד תתפתח ,ייקרא להלן מודל תאורטי .תרשים  11מתאר תהליך של
בניית מודל תאורטי ,ובפרט ,כיצד מודל כזה מתווך בין התאוריה  -לחוקי הטבע הכלליים  -ולהסבר וחיזוי
תופעה ניסויית ספציפית.
בתופעה כוונתנו לקשר בין משתנים הנמדדים בתצפית או בניסוי .שלב חשוב בבניית מודל תיאורטי לתופעה
הינו פישוט התופעה באמצעות מודל פיזי .מודל הפיזי מגדיר גדלים פיזיקליים המעורבים בתופעה – גופים,
אינטראקציות וכדומה .במודל הפיזי גם נאפיין ערכי משתנים הידועים לגבי התופעה – לדוגמא  -מסת הגופים
המעורבים ,חוזק האינטראקציות ביניהם ,מיקומם ומהירויותיהם בזמן נתון וכו' .מודל תאורטי מיישם את
התאוריה  -חוקי הטבע הכלליים  -בהקשר של המודל הפיזי של התופעה המסוימת .המודל התאורטי מיוצג
בד"כ באמצעות משוואות הקושרות בין המשתנים הרלוונטיים לתופעה .פתרון המשוואות יכול להיות אנליטי
)אם המשוואה ניתנת לפתרון( או חישובי .מהפתרון מקבלים חיזוי עבור הקשר בין המשתנים .אם החיזוי
מתאים לתופעה הנמדדת ,בגבולות שגיאת המדידה ,נוכל לקבוע שהמודל אכן מסביר את התופעה .אם אין
התאמה ,יש לבחון מחדש הן את ממצאי המדידה ,והן את המודל – את הנחות הפישוט ,האופן בו יושמה
התאוריה ,ולעתים אף את התאוריה עצמה.
בשיעור הנוכחי נדגים מהלך זה במקרה הפשוט יחסית של תנועת דסקית על שולחן אוויר.

חיזוי

תופעה
בחינת ההלימה
בגבולות השגיאה

תיאור
סכמתי

חוקי
הטבע

מודל
תאורטי
תרשים  - 11תהליך בניית מודל מדעי
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פתרון

חישובי או
ל

התופעה :דיפוזיה
בכיתה בחנתם תופעה של דיפוזיה בנוזל ובגז :תמצית תה המתפשטת
בכוס מים חמים ,בושם הניתז מבקבוק ומתפשט בחדר .מדדתם את
קצב התפשטות הבושם באוויר :משך הזמן שלקח לבושם להגיע
לרדיוסים שונים.

תרשים  – 12התפשטות צבע מאכל במים

בחטיבת ביניים הכרתם את המודל החלקיקי .בפרט ,למדתם כי ניתן למדל את מולקולות הגז ככדורים
קשיחים הנעים בריק למעט כאשר הם מתנגשים זה בזה .בטבלה  1הבאה מוצגים פרמטרים המאפיינים
את תנועת המולקולות בגזים שונים בתנאים של טמפרטורה וצפיפות נתונים .במהלך ההתנגשויות
החלקיקים משנים את מהירותם בהתאם לפעילות הגומלין ביניהם.

הרכב עיקרי

טמפרטורה
)℃(

10

אוויר בחדר

חנקן וחמצן

נורת להט

ארגון וחנקן

שפופרת ריק

חנקן וחמצן

10

אטמוספירת הירח

ארגון והליום

−10

10

צפיפות

)מספר מולקולות
בסמ"ק(

1019

מהירות
מולקולה
ממוצעת

)מטר לשנייה(

102

1015

102

105

10

109

102

טבלה  :1גדלים פיסיקליים המאפיינים גזים שונים

זמן ממוצע בין
התנגשויות

אורך חופשי
2
ממוצע

10−10

10−7

10

102

)שניות(

10−6
104

)מטרים(

10−3
107

הטבלה מראה שצפיפות ומהירות המולקולות משתנה בין גזים שונים בסדרי גודל רבים :על פני הירח קיימת
אטמוספירה המורכבת משכבה דלילה ביותר של גזים .מספר המולקולות לסמ"ק על פני הירח קטן פי עשרות
אלפים ממספר המולקולות לסמ"ק בשפופרת ריק .מולקולת ארגון על הירח יכולה לעבור מאות אלפי
קילומטרים עד שתפגע במולקולה אחרת ,מסע כזה יכול להימשך כמעט חודש ימים .לשם השוואה ,מולקולת
חנקן שנמצאת באוויר סביבנו עוברת רק כמה מאות ננומטרים )כאלפית מעובי שערה( עד שהיא פוגעת
במולקולה אחרת ,דרך שנמשכת כמה עשרות מליארדית השנייה.

1

חלק מהערכים בטבלא נלקחו מתוך הערך  Vacuumבאתר וויקיפדיה ,חלקם חושבו בעזרת האתר .Hyperphysics
2
אורך חופשי ממוצע הוא המרחק הממוצע שעוברות מולקולות בין התנגשות להתנגשות.
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תופעה אנלוגית :תנועת דסקיות על שולחן אוויר
בכדי למדוד את הגדלים המיקרוסקופיים ולהבין את אופן התנועה של מולקולות הגז היה עלינו לעקוב אחר
המולקולות עצמן – דבר שנבצר מאתנו .במקום לדון בתנועת מולקולה בגז דליל ,נבצע תצפית בתופעה
אנלוגית  - 3אוסף דסקיות קשיחות המתנגשות זו בזו על פני שולחן אויר.
הדסקיות הן קשיחות ,כלומר אינן משנות את צורתן במהלך תנועתן .בהתאם ,ניתן להתייחס אליהן כאל
גופים נקודתיים  -ולתאר את תנועתן באמצעות תנועת מרכז הדסקית .הנחת היסוד העומדת בבסיס
האנלוגיה היא שגם מולקולות האוויר וגם הדסקיות נשמעים לאותם חוקי טבע המקשרים בין
אינטראקציה לתנועה ומאפשרים חיזוי של מצב המערכת )מיקומה ומהירותה של כל מולקולה( בכל רגע
בהינתן המצב ההתחלתי של המערכת.

תרשים  – 13צילום של דסקיות הנעות על שולחן אוויר

אולם ,יש גם הבדלים בין הגז למערכת הדסקיות :האינטראקציות בין החלקיקים שונות ,יש אינטראקציות
נוספות עם הסביבה ,מדובר במערכת הניתנת לתיאור דו ממדי ,וסדרי הגודל שונים.
כשלב ראשון בבניית מודל לתנועת הדסקיות ,נאפיין את המערכת:
א .תנאי התחלה – מצבן של אוסף הדסקיות ברגע מסוים מוגדר באמצעות מיקומן ומהירותן .בעולם דו
ממדי מדובר בארבעה משתנים בסה"כ לכל דסקית :שני מספרים המייצגים את מיקומה של כל אחת
מהדסקיות )𝑦𝑦  (𝑥𝑥,ושני מספרים המייצגים את רכיבי המהירות של כל אחת מהדסקיות � 𝑦𝑣𝑣 .�𝑣𝑣𝑥 ,

מסת הדסקיות והנפח שלהן יכולים גם להיות חשובים .לשם פשטות ,נניח כעת שניפחן ומסתן של
כל הדסקיות זהה ,ונתעלם מהתנועה הסיבובית שיכולה להיות לדסקיות סביב עצמן.

תרשים  - 14עיגול מייצג דסקית ,החץ מייצג את המהירות ,v ,של הדסקית:
כיוון החץ מייצג את כיוון המהירות ,גודלו מייצג את גודל המהירות.

3

האנלוגיה בין מולקולות גז לדסקיות על שולחן אויר מניחה שהאופן שבו מהירות המולקולות משתנה בין ובעקבות התנגשויות
זהה לאופן שבו מהירות הדסקית משתנה במהלך ההתנגשויות ,בין ובעקבות התנגשויות.
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ב .אינטראקציות – הדסקיות נמצאות באינטראקציה במהלך התנגשויות ,וכתוצאה מכל משנות את
מהירותן .בפרקי הזמן שבין ההתנגשויות ניתן בקירוב לומר שהן אינן מקיימות אינטראקציה כלשהי
זו עם זו .מלבד אינטראקציה בין הדסקיות ובין עצמן קיימים מגוון גורמים בסביבה שיכולים להשפיע
על תנועתן:
• אוויר הניתז מן החרירים שבשולחן – האוויר מפעיל א( כוח בכיוון אנכי על כל דסקית .ב( כוח גרר
בכיוון האופקי .כוח זה אינו אחיד משום שהוא תלוי בכיוון זרימת האוויר ובגודל החרירים .לכן ,כוח
הגרר שמפעיל זרם האוויר על

כל דסקית יכול להיות שונה בגודלו ובכיוונו באזורים שונים

בשולחן .נקרב ונזניח את האינטראקציה עם האוויר הניתז מן החרירים בשולחן.
• כדור הארץ  -בין כל דסקית לכדור הארץ קיימת אינטראקציה כבידתית .בקירוב מצוין ניתן לומר
שכדור הארץ מפעיל על כל דסקית כוח כבידה קבוע כלפי מטה .אנו נניח שניתן להתעלם
מהאינטראקציות של הדסקיות עם כדה"א ועם הכוח שמפעיל זרם האוויר בכיוון האנכי – בכיוון
הזה הדסקיות נותרות כל הזמן באותו מיקום – קרוב מאוד לפני השולחן.
• דפנות השולחן – כאשר הדסקיות פוגעות בדפנות השולחן הן משנות את כיוון מהירותן.
• האוויר בחדר –האוויר בחדר יכול גם להשפיע על תנועת הדסקיות – אולם זו אינטראקציה זניחה.

פירוק לתת בעיות
מטרתנו לחזות את התנהגות הדסקיות – למצוא את מיקום ומהירות הדסקיות כתלות בזמן .זוהי בעיה
מורכבת ,שניתן לפרקה לתת בעיות פשוטות יותר ע"י פירוק התרחיש לשלבים:
 .3תנועת
שתי
דסקיות
במהלך
התנגשות

 .4הרבה
דסקיות
מתנגשיות
בקירות וזו
עם זו

 .1בין התנגשויות :תנועת
דסקית ללא אינטראקציה

 .2תנועת
דסקית
המתנגשת
בקיר
תרשים  - 15פירוק התרחיש לשלבים

בכל אחת מתת הבעיות נחזה את מצבה הסופי של המערכת  -מיקום ומהירות הדסקיות בזמן נתון,
כתלות במצבה ההתחלתי של המערכת )מיקום ומהירות ברגע תחילת המדידה( ,והאינטראקציות של
הדסקיות בינן לבין עצמן ובינן לבין סביבתן.
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מידול חישובי של תנועת גוף ללא אינטראקציה
 .1התופעה
נתמקד בתנועה של אחת מהדסקיות בין התנגשויות .בהתאם לסעיף  1.3נניח שבפרק הזמן של
התנועה בין ההתנגשויות אין לדסקית אינטראקציה עם סביבתה.
 .2חוקי הטבע
חוק הטבע הרלוונטי במקרה זה הינו החוק הראשון של ניוטון ,המכונה גם חוק ההתמדה ,היינו:
חוק ההתמדה" :כל גוף מתמיד במצב מנוחה או בתנועה קצובה )במהירות קבועה( לאורך
קו ישר ,כל עוד לא יאולץ לשנות מצב זה על ידי השפעות חיצוניות".

 .3המודל התיאורטי
בעזרת החור הראשון של ניוטון ,ובהתאם לתופעה ,נוכל לבנות מודל עבור המערכת :בין
התנגשויות הדסקיות תמשיך לנוע במהירות שהייתה לה מלכתחילה:
𝑡𝑡𝑠𝑠𝑛𝑛𝑜𝑠𝑠 = ⃗𝑣𝑣

•

 – vמהירות הדסקית ) ,(velocityהחץ הקטן מעל מציין שמדובר בגודל וקטורי -
הערות�⃗:

•

 – constערך מספרי קבוע.

יש לו גם גודל וגם כיוון
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 .2פתרון חישובי – בניית הדמיה
לפני שניגש לבנות את המודל החישובי ,נצטרך להכיר כמה מושגים בסיסיים לתיאור תנועה של
גופים במהירות קבועה על קו ישר .נשים לב שהגוף עצמו והעולם סביבו יכולים להיות דו
ממדיים או תלת ממדיים אך תנועת הגוף מוגבלת לקו ישר.
בתיאור התנועה נעשה שימוש בשלושה מושגים מרכזיים :העתק ,מהירות ופונקציית מקום-זמן.
א .העתק ) - (displacementהשינוי במיקומו של גוף .כלומר:
Δ𝑥𝑥 = 𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1

הערות:
•

 𝑥𝑥1מתאר את מיקומו של הגוף ברגע  𝑡𝑡1ו  𝑥𝑥2 -מתאר את מיקומו של הגוף ברגע מאוחר

•

יותר .𝑡𝑡2

•

 - Δמייצג את השינוי בגודל כלשהו )במקרה זה 𝑥𝑥(.

סימן אלגברי של ההעתק יכול להיות חיובי )כאשר גוך נע בכיוון החיובי של ציר ה ,(X
שלילי )כאשר הגוף נע בכיוון השלילי( או אפס )כאשר הגוף חזר לנקודת המוצא(.

•

גודל ההעתק – הערך המוחלט של ההעתק.

•

היחידות בהן נמדוד העתק הן יחידות אורך :במערכת  - SIמטרים )𝑚𝑚(.

ב .מהירות ) - (velocityהיחס בין ההעתק לפרק הזמן בו מתחולל ההעתק .כלומר:
𝑥Δ
𝑡Δ

= 𝑣𝑣

כאשר 𝑥𝑥𝛥 מתאר את העתק הגוף ו  𝛥𝑡𝑡 -את פרק הזמן בו העתיק הגוף את מיקומו.

במערכת  SIהיחידות בהן נמדוד מהירות הן מטר לשנייה )𝑠𝑠 .(𝑚𝑚/מהירות יכולה להיות
חיובית )תנועה עם בכיוון החיובי של הציר( ,שלילית )תנועה נגד כיוון הציר( או אפס

)מנוחה(.
ג .פונקציית מקום-זמן  -מתוך הגדרת המהירות המופיעה במשוואה האחרונה נוכל לקבל
פונקציה המתארת את מיקומו של הגוף כתלות בזמן .נכפיל את שני האגפים ב :Δ𝑡𝑡 -
𝑡𝑡𝛥𝑥𝑥 = 𝑣𝑣 ∙ Δ

נכתוב במפורש את ההעתק ואת מרווח הזמן:

) 𝑥𝑥(𝑡𝑡) − 𝑥𝑥0 = 𝑣𝑣 ∙ (𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0

אם מאפסים את השעון בתחילת המדידה ) (𝑡𝑡0 = 0נקבל:
𝑡𝑡 ∙ 𝑣𝑣 𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝑥𝑥0 +
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המשוואה האחרונה נקראת משוואת מקום-זמן והיא מתארת גוף הנע במהירות קבועה.
כלומר ,אם נדע את מיקומו ההתחלתי של הגוף  ,𝑥𝑥0 -את מהירותו  𝑣𝑣 -ואת הזמן 𝑡𝑡 שחלף

מתחילת המדידה ,נוכל לדעת את מיקומו בזמן זה .𝑥𝑥(𝑡𝑡) -
בנית הדמיה לתנועה במהירות קבועה

נרצה כעת ליצור הדמיה לתנועת הדסקית .נניח בשלב זה שהדסקית נעה במהירות קבועה.
בפרק הבא נבחן תוצאה זו אל מול תוצאות מדידה של תנועת העגלה.
מטרות
בפעילות זו תלמדו איך לעדכן את מיקומו של עצם ע"י לולאה )באופן איטרטיבי( בכדי לבנות
אנימציה של תנועתו.
ארגון תוכנת מחשב
תוכנית מחשב מורכבת מרצף של הוראות .המחשב מבצע את ההוראות בזו אחר זו ,לפי הסדר
שבו הן מופיעות ,ומפסיק כאשר הוא מגיע לסוף התכנית .כל הוראה חייבת להיות מוזנת באופן
מדויק ,לפי כללי התחביר .אם המחשב נתקל בשגיאת הוראה )כגון שגיאת הקלדה(  -הוא יפסיק
לרוץ וידפיס הודעת שגיאה בחלון המסוף באדום.
בתוכניות טיפוסיות שניצור יש ארבעה חלקים עיקריים:
•

הוראות אתחול

•

הגדרות של קבועים )במידת הצורך(.

•

יצירת גופים ופירוט תנאי התחלה.

•

חישובים בכדי לחזות תנועה או הזזת גופים )נעשה שוב ושוב בלולאה(.
 -אתחול המערכת –

 .1הוראות אתחול
•

הפעילו את  ,VIDLEצרו קובץ חדש בשם  cart.pyושמרו אותו )זכרו להוסיף את הסיומת
” “.pyבסוף שם הקובץ(.
•

כתבו בתחילת הגיליון את ההוראה הבאה:
* from visual import

כל תכנית  VPythonמתחילה עם הפקודה הזו שאומרת למחשב להשתמש במחלקה )מודול(
התלת-ממדי )הנקרא " .("visualמשמעות הכוכבית" :הוסף ל Python -את כל התכונות הזמינות
במודול הוויזואלי".
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כעת נמדל תנועה של עגלה הנעה בקו ישר ובמהירות קבועה על מסילה.
 יצירת המערכת -כתבו כותרת לחלק זה של הקוד:
### System Creation ###

 .2יצירת עצמים
צרו עצם מסוג ) boxתיבה( בכדי לייצג מסלול:
צרו עצם לייצוג המסילה ע"י הקלדת השורה הבאה מתחת לכותרת:
)track = box(pos=vector(0,-0.025,0), size=(2.0,0.05,0.1), color=color.yellow

•

הריצו את התוכנית ע"י הקשה על .F5

•

סדרו את החלונות כך שתמיד תוכלו לראות חלון המסוף.

•

סגרו את התוכנית ע"י סגירת חלון התצוגה הגרפית.

צרו עצם נוסף מסוג  boxבכדי לייצג את העגלה:
•

קראו לעצם ”.“cart

•

מקמו את העצם ב .(0, 0.2, 0) -

•
•

קבעו את ממדי העגלה.0.1 × 0.04 × 0.06 :

הגדירו עבורה צבע כלשהוא השונה מצהוב.

•

שמרו את הקובץ שיצרתם תחת שם .cart.py

בחנו את ההדמיה:
•

הריצו את התוכנית ע"י הקשה על .F5

•

הגדילו חלק מהמסך )זום( בעזרת החזקת שני לחצני העכבר וסובבו את התמונה
)החזקת לחצן העכבר הימני( בכדי לבחון את ההדמיה.

•

העגלה צריכה לרחף בדיוק מעל המסלול .האם היא מרחפת מעל המסלול? אם אתם
לא רואים את שני העצמים ,דלגתם על משהו.
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תקנו את ההדמיה:
מקמו מחדש את העגלה כך שהקצה השמאלי שלה יתיישר עם הקצה השמאלי של המסלול.
בכדי לעשות זאת תצטרכו לענות על השאלות הבאות:
 oהיכן נמצא מיקום )” (“posעצם מסוג  ? boxבקצה השמאלי? בקצה הימני? במרכז
התיבה?
 oהאם המספרים ב ” “sizeשל  boxמתייחסים לאורך הכולל ,או למרחק מהמרכז לקצה
אחד?
 oתוכלו לענות על שאלות אלו ע"י ניסוי ,או ע"י ספר ההוראות המקוון.
התפתחות בזמן
הקלידו כותרת לחלק זה של הקוד:
### Time Evolution ###

 .3תנאי התחלה
לכל עצם נע יש להגדיר שני תנאי ההתחלה וקטוריים לפני תחילת הלולאה:
 .1מיקום התחלתי )כבר הגדרתם עבור העגלה מיקום התחלתי בקצה השמאלי של המסילה –
רשמו זאת(.
 .2מהירות התחלתית.
מתחת לשורות הקוד הקיימות ,הקלידו את השורות הבאות:
)cart.pos = vector(-1,0.05,0
)v_cart = vector(0.5,0,0
)print ('cart velocity=', v_cart

יצרנו משתנה וקטורי חדש בשם  v_cartבכדי לייצג את מהירות העגלה .הקצנו לו את הערך
ההתחלתי.(0.5,0,0) :

בחנו את ההדמיה :הפעילו את התוכנית והסתכלו על חלון המסוף ,האם הערך הנכון של

הווקטור  vcartמודפס שם?
 .4לולאות ואנימציה
נשתמש בלולאות ובעקרונות פיסיקליים בכדי ליצור מודלים של תופעות שונות .נתאר איך אפשר
לתרגם עקרונות פיסיקליים לקוד המובן ע"י תכנית מחשב.
צפו בסרטון הבא VPython Instructional Videos: 4. Loops and Animation :המדגים
כיצד ניתן ליצור אנימציה בעזרת לולאת  .whileהשלימו את המשימה בסוף הסרטון.
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 .5צעד זמן ,והזמן שחלף
הביטוי למיקום עצם לאחר מרווח זמן 𝑡𝑡∆ הינו:

𝑡𝑡∆𝑣𝑣 𝑟𝑟𝑛𝑛+1 = 𝑟𝑟𝑛𝑛 +

כאשר:
•

 - 𝑟𝑟𝑛𝑛+1המיקום הסופי של העצם

•

𝑡𝑡∆  -יחידת הזמן בה מתבצע חישוב )התזוזה מתרחשת(.

•

𝑛𝑛𝑟𝑟  -הינו המיקום ההתחלתי של העצם

נוסיף עתה לולאה בקובץ  cart.pyשיצרתם ,כך שכל פעם שהתוכנית תריץ לולאה היא:
 .1תחשב באמצעות המהירות את המיקום של העגלה בתום פרק זמן  𝑛𝑛+1בהינתן
מיקומה בתום פרק זמן ) nמונה את מחזורי הלולאה(.

 .2תגדיל את הזמן המצטבר 𝑡𝑡 ב .𝑑𝑠𝑠𝑙𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 -
הביטוי האלגברי מתורגם בשפת  vpythonבאופן הבא:
𝑡𝑡∆𝑣𝑣 𝑟𝑟𝑛𝑛+1 = 𝑟𝑟𝑛𝑛 +
cart.pos + vcart*deltat
צעד זמן

מהירות

מקום התחלתי

=

cart.pos
מקום סופי

נשתמש במשוואה המופיעה מעלה בכדי לשנות את מיקום העגלה בתוכנית .תחילה ,עלינו לתרגם
משוואה זו כך ש  VPython -יוכל להבין אותה .נסו בעצמכם:
 .1מחקו )או הגדירו כהערה( את השורה שבתוך הלולאה שלכם המדפיסה את ערך .t
 .2מתחת ,הוסיפו את השורה הבאה:
While t < 2 :

 .3בשורה שלאחר הוראת  ,whileולפני פקודת עדכון  ,tהקלידו את השורה הבאה:
cart.pos = cart.pos + vcart*deltat

 .4הריצו את התכנית .מה קיבלתם?
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 .6זמן אמיתי וזמן וירטואלי
לאחר הרצת התכנית העגלה מופיעה במיקומה הסופי – הקצה הימני של המסילה .קצב הביצוע של
התכנית כל כך מהיר כך שהתנועה כולה מתרחשת במהירות כזו שאנו לא יכולים לראותה .הזמן
ה"ווירטואלי" בתכנית חולף מהר יותר מהזמן האמיתי .ניתן להאט את קצב האנימציה ע"י הוספת
הפקודה .rate
 .1הקלידו את השורה הבאה בתוך הלולאה שלכם )אפשר מתחת לשורת :(while
)rate(100

בכל פעם שהמחשב מבצע את הלולאה ,כאשר הוא קורא ”) ,“rate(100הוא עוצר מספיק
זמן בין החישובים בכדי להבטיח שהלולאה תיקח מאית של שנייה.
 .2הריצו את התכנית .דונו בינכם במה שקיבלתם .האם זה סביר?
שימו לב :העגלה ממשיכה לנוע במהירות קבועה מחוץ למסילה – זו אינה הדמיה טובה
למצב במציאות ,אולם זה מה שאמרנו למחשב לבצע .אם היינו רוצים שכשהעגלה מגיעה
לקצה המסילה היא תיפול מטה ,היה עלינו להנחות את המחשב בהתאם.
 .3מה לדעתכם צריך להיות הערך של  rateבכדי שנקבל שההדמיה רצה בזמן אמת .כלומר :כל
שניה באנימציה היא שניה במציאות? שנו את קצב החישוב בכדי לקבל את הגעת העגלה לקצה
בזמן אמיתי.
בחינת ההדמיה
 .1איזו הוראה בתוכנית מייצגת את עדכון מיקום העגלה בנוסחה?
 .2האם העגלה נעצרת בקצה המסלול? שנו את הערך המתאים בכדי לגרום לעגלה להיעצר שם.
 .3שנו את התוכנית שלכם בכדי שהעגלה תתחיל בקצה הימני של המסילה ותנוע לכיוון שמאל.
 .4השוו את התוכנית שלכם לתוכנית של קבוצה אחרת.
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 .3השוואה בין ההדמיה )חיזוי המודל החישובי( לתופעה
כעת ננסה לבחון את המודל החישובי אל מול מדידת התופעה באמצעות השוואת ייצוגים
גרפיים של פונקציית מקום זמן במודל ובמדידה .אנו יכולים להשוות בין וידאו להדמיה "בעין",
אולם זו השוואה שטחית ,לדוגמא ,העין שלנו לא יכולה לתפוש האם אכן התנועה היא במהירות
קבועה או במהירות משתנה .בכדי להשוות בין הווידאו להדמיה נדרשים ייצוגים כמותיים .יש
דרכים שונות לייצג כמותית את התנועה .אחד הייצוגים הנוחים ביותר הוא הייצוג הגרפי.
 3.1מדידת התופעה וייצוגה בגרפים
א .צילום וידאו של צבר דסקיות הנע ע"פ שולחן אויר.
בחלק זו תצלמו את צבר דסקיות הנעות על פני שולחן אוויר .באמצעות תכנת Tracker
תייצגו את המקום כתלות בזמן ותחשבו את מהירות הדסקיות.
 .1ציוד  -שולחן אויר ,משאבה ,שש ,מצלמת וידאו ,חצובה.
 .2הקמת מערכת הניסוי – מקמו את החצובה בדיוק מעל שולחן האוויר כך שתתקבל
תמונה של השולחן מלמעלה ללא הטיה .הפעילו את המשאבה – ודאו שהדסקיות
מחליקות על פני השולחן ללא הפרעה .כוונו את המשאבה לעצמה בינונית.

תרשים  - 16המערכת הניסויית

 .3מדידת המערכת – מדדו בעזרת סרגל את מידות השולחן ,וקוטרן של הדסקיות ומדדו
את מסתן בעזרת משקל אלקטרוני.
 .4צילום תנועת הדסקיות – הפעילו את המצלמה והתחילו לצלם .הקנו לכל הדסקיות
מהירות התחלתית בכיוונים אקראיים בבת אחת .חיזרו על הפעולה מספר פעמים
והפיקו מספר סרטונים.
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 .5תיעוד הניסוי בתיקיית עבודות -

צרו תיקיית עבודה ושימרו בה את הקבצים

שקיבלתם .צפו בסרטונים ובחרו סרטון בר-ניתוח  -סרטון בו הדסקיות נראות נעות
בצורה חופשית.
ב .ייצוג גרפי של תנועה במהירות קבועה
משוואה 𝑡𝑡 ∙ 𝑣𝑣  𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝑥𝑥0 +נקראת משוואת מקום-זמן והיא מתארת גוף הנע במהירות קבועה.

המשוואה הזו מתארת למעשה פונקציה של קו ישר ושיפוע הישר מייצג את המהירות.
במתמטיקה נהוג לכתוב את משוואת הישר באופן הבא.𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏 :
משוואת מקום-זמן:

𝑡𝑡 ∙ 𝑣𝑣 𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝑥𝑥0 +

משוואת ישר:

𝑏𝑏 𝑦𝑦(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎 ∙ 𝑥𝑥 +

נוכל לייצג את פונקציית מקום-זמן באמצעות גרף מקום זמן בו הציר האופקי הוא ציר הזמן,
והציר האנכי ציר המקום .הגרף מאופיין ע"י השיפוע )המהירות( וע"י נקודת החיתוך עם הציר
האנכי )המיקום ב .(t=0
דוגמא :גוף נע במהירות קבועה שגודלה 𝑠𝑠 .1𝑚𝑚/ברגע  𝑡𝑡 = 0הגוף נמצא במיקום 𝑚𝑚.𝑥𝑥 = 2

רשמו את משוואת מקום זמן ,ושרטטו את הגרף המתאים.
א.

משוואת מקום  -זמן:

ב.

גרף מקום  -זמן:

= )𝑡𝑡(𝑥𝑥

)𝑚𝑚(𝑥𝑥

)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑡𝑡

נעשה שימוש בייצוג מעין זה בעיבוד וייצוג של תוצאות המדידה באמצעות תכנת Tracker
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ג .עיבוד וייצוג תוצאות המדידה בגרף מקום זמן
הורידו את תכנת  Trackerוהתקינו אותה בעזרת סרטון ההדרכה ) 1לחצו להפעלת
הקישור(.בכדי ללמוד כיצד לבצע מדידות מתוך סרטון ווידאו ,היעזרו בסרטון ההדרכה ) 2לחצו
להפעלת הקישור(
 (1בחרו את אחת הדסקיות ובעזרת התוכנה עקבו אחרי תנועתה בפרק זמן בה היא אינה
מתנגשת עם דסקיות אחרות או עם קצה השולחן.
 (2האם מסלול תנועת הדסקית הינו קו ישר או עקום במישור?
 (3בהתאם לתשובה למעלה – אם מדובר בקירוב גס בתנועה בקו ישר – הרי שנוח יותר
לתארה באמצעות ציר המקביל לקו הישר  -מסלול תנועת הדסקית .בתכנת Tracker
נתונה לבחירתנו מערכת צירים במישור על פניה תיוצג התנועה .בחרו את מערכת הצירים
כך שאחד הצירים שלה מקביל לכיוון תנועת הדסקית. 4
 (4התבוננו בגרף מקום-זמן שנוצר בחלון הגרפים בצד ימין .נסחו במילותיכם :כיצד תלוי
מיקום הדסקית בזמן ,כיצד תלויה מהירות הדסקית בזמן?
(5

חישוב מהירות הדיסקה .נויעזר באפשרות הניתוח של תכנת  Trackerונתאים לנתונים
משוואת ישר ממנה נוכל למצוא את השיפוע .בצעו את השלבים הבאים:

• הצביעו על הגרף המופיע בפינה הימנית העליונה ולחצו על הלחצן הימני.
• בחרו באפשרות ") "Analyzeאו ":ניתוח" בגרסה העברית(
• בחלון החדש שנפתח ,סמנו עם העכבר את האזור בגרף אליו תרצו להתאים משוואת ישר.
• בשני החלונות המופיעים מטה תוכלו לראות את משוואת הישר ואת ערכי הפרמטרים שלה.
א.

מהו מרווח הזמן בין כל שתי מדידות?

ב.

כתבו את משוואת הישר שקיבלתם:

ג.

מהי המהירות של כל אחת מהדסקיות?

= 𝑡𝑡∆
𝑏𝑏 𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎𝑎𝑎 +

= 𝑣𝑣
4

לקריאה נוספת בנושא ייצוג על גבי מערכת צירים של תנועה בקו ישר :עדי רוזן ,מכניקה ניוטונית חלק א עמודים.16-32 :
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 3.2הפקת גרפים ב VPython -
בחלק זה נלמד איך לבנות גרפים בעזרת  .VPythonתחילה יש להוסיף בפקודות האתחול
קריאה למחלקת הגרפים .הוסיפו את השורה הבאה במקום המתאים:
* from visual.graph import

שלושת השלבים הבאים דרושים בכדי ליצור גרף המייצג מיקום כתלות בזמן:
א .יצירת חלון הגרף – בעזרת הפקודה  gdisplayניתן ליצור חלון בו יוצג הגרף .נוכל להגדיר
את גודל החלון ומיקומו ,כותרות הגרף ופרמטרים נוספים )ראו קישור לדף עזרה(.
הוסיפו את השורות הבאות במקום בתכנית שנראה לכם מתאים:
### Graph representation ###
)'gdisplay(x=450, y=0, width=450, height=450,xtitle='t', ytitle='y

שימו לב :מיקום הגרף וגודלו נקבעים ביחידות של פיקסלים .מערכת הצירים צמודה
למישור המסך ,ראשית הצירים נמצאת בפינה השמאלית העליונה של המסך ,כיווני
הצירים – x :ימינה - y ,מטה.
ב .הגדרת סוג הגרף – ניתן ליצור סוגים שונים של גרפים ב – ) VPythonפירוט בתפריט
העזרה( .ניצור גרף בצבע צהוב בשם .x_t :לשם כך ,יש להוסיף את השורה הבאה מתחת
לשורה שכתבתם בסעיף הקודם:
)x_t = gcurve(color=color.yellow

ג .יצירת הגרף – כעת נוכל ליצור את הגרף .לשם כך עלינו להגדיר מהם המשתנים שיוצגו
בגרף .השורה הבאה יוצרת גרף של מיקום העגלה כתלות בזמן:
))x_t.plot(pos=(t,cart.pos.x

הוסיפו את השורה בתוך הלולאה לקבלת גרף המתעדכן בזמן הרצת ההדמיה.
שימו לב :הגרף מקבל ערכים סקלארים בלבד ,לכן ערך  yבמקרה זה הואcart.pos.x :
 3.3השוואה בין הייצוגים הגרפים
א.

הריצו את התכנית ובחנו את גרף מקום-זמן המתקבל :תארו את צורת הגרף שקיבלתם?
האם הוא מתאר את תנועת הדסקית? האם הוא מתאים לפונקציית מקום-זמן של גוף הנע
במהירות קבועה?

ב.

צרו גרף נוסף גרף המייצג את פונקציית מהירות -זמן )מקמו את הגרפים כך שניתן יהיה
לראות אותם בבירור זה לצד זה(.

35

בכדי להשוות בין חיזוי המודלים לתוצאות הניסוי ,נשווה בין הגרף שהתקבל מחיזוי המודל
החישובי לגרף שהתקבל מתוצאות המדידה.
השוו את צורת הגרפים המתקבלים במודל התיאורטי ובתוצאות הניסוי.
א .תארו את הדומה והשונה בין שני הגרפים.
ב .הסבירו ממה נובעים לדעתכם ההבדלים?
ג .כיצד תתקנו את המודל שבניתם?
ד .כיצד תוכלו לשפר את המדידה?
שאלה לבדיקה עצמית
 .1לפניכם תכנית שכתב תלמיד שמטרתה ליצור הדמית תנועה של כדור הנע במהירות
קבועה .התלמיד ניסה להריץ את התכנית וגילה שהיא נתקעת בהרצה .הוסיפו לתכנית
את החסר ,תקנו את השגיאות כך שהתכנית תעבוד.
################## SETUP STATEMENTS ########################
*from visual import
################# CONSTANTS ###############################
# mass of the ball

m = 1

# time interval

dt = 0.01

################## SYSTEM CREATION #########################
)track = box(pos=(0,0,0), size=(5,0.1,5), color=color.orange
)= cylinder(radius =0.5, axis = (0,0.5,0), color=color.green

disk

################## INITIALIZATION ##########################
t = 0
# initial position of the cart

)disk.pos = vector(-3, 0, 0

# initial velocity of the cart

velocity = 2

################## TIME EVOLUTION ##########################
while t < 2:
)rate(100
# updating ball position
# incrementing time
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disk.pos = disk.pos + 2*dt
t = t+dt

בעיות לתרגול נוסף
בעיה ראשונה – הקשר בין מהירות לשיפוע בגרף מקום  -זמן
לפניכם סדרה של שישה גרפי מקום-זמן המתארים את תנועתה של דסקית הנעה לאורך קו
ישר על שולחן אוויר .לרשותכם קוד הדמיה לתנועת דסקית ) ,(disc.pyשהרצתו יוצרת את גרף
שנו את התכנית במקומות המתאימים בכדי לקבל כל אחד מחמשת הגרפים האחרים.

1

2

3

4

5

6
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בעיה שניה – מהירות קבועה למקוטעין
דסקית נעה על שולחן אוויר בקו ישר ומתנגשת בדסקיות אחרות .כתוצאה מכך ,משתנה
מהירות הדסקית .לפניכם גרף מקום – זמן המתאר את תנועת הדסקית במהלך תנועתה.

א .בנו הדמיה שממנה ניתן לקבל את גרף מקום-זמן המופיע מעלה.
ב .הפיקו בנוסף גרף מהירות-זמן בחלון נפרד.
ג .הציעו תרחיש לתנועת הדסקית ממנו מתקבל גרף מעין זה על גבי שולחן האויר.
בעיה שלישית – מפגש בין שתי דסקיות
שתי דסקיות שוגרו בו זמנית ,זו לעבר זו ,משני קצוות שולחן אוויר .מתכנת  Trackerהתקבל כי
דסקית אחת שוגרה במהירות  2מטר לשנייה ,והשנייה במהירות  1.5מטרים לשנייה .מתי והיכן
ייפגשו הדסקיות?
פתרו הבעיה באמצעות תכנית המייצרת הדמיה של תנועת שתי הדסקיות )היעזרו בתכניות
שכבר כתבתם ,כדאי לייצג כל דסקית בצבע אחר( .הציגו הפתרון הן באמצעות:
 .1ייצוג גרפי :הוסיפו לתכנית חלון גרפים ובו ייצוג של שני גרפי מקום-זמן ,עבור כל אחת
מהדסקיות ,המוצגים במערכת צירים אחת .הסבירו מהו מקום וזמן המפגש באמצעות הייצוג
הגרפי.
 .2חישוב :הוסיפו שורה בתכנית לחישוב מקום וזמן המפגש של שתי הדסקיות ,ושורה
המדפיסה בחלון המסוף את מקום וזמן המפגש.
במידה וחסרים לכם נתונים ,השלימו ממדידות.
אתגר :כתבו תכנית המתארת מצב שבו התלמיד משגר את הדסקית הכחולה באיחור של 0.2
שניות .הוסיפו שורה המדפיסה בחלון המסוף את מקום ונקודת המפגש במקרה זה.
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מבנית 2א :מידול חישובי  -תנועה במהירות קבועה
מדריך למורה
מבוא
זו היחידה הראשונה בה התלמידים ממדלים תופעה ניסויית בכלים חישוביים .במהלך היחידה
עליהם להתמודד גם עם כתיבת קוד ב  V-Phytonהמייצר הדמיה של תנועה ,וגם עם
קואורדינציה של שלושה סוגי מודלים :חישובי ,אנליטי וניסויי.
במטרה להקטין את העומס הקוגניטיבי נבחר נושא פשוט יחסית :תנועה במהירות קבועה.
אולם ,במטרה למנוע טריויאליזציה של הנושא נבחר הקשר עשיר – תנועת דיסקית אחת
ממקבץ דיסקיות על שולחן אויר ,בין התנגשות אחת לאחרת עם דיסקית נוספת .הדיסקיות
מדמות גז בו המולקולות רחוקות אחת מהשנייה והאינטראקציות ביניהן זניחות כך שהן נעות
בחופשיות ,למעט כאשר הן מתנגשות זו בזו .התלמידים מצלמים את הדיסקיות וחוקרים את
תנועתן באמצעות תכנת  .Trackerהמודל האנליטי הוא המודל שבד"כ נלמד בכיתה – תאור
תלות המקום בזמן בתנועה במהירות קצובה .המודל החישובי המבוסס על חישוב שינוי המיקום
בפרקי זמן קטנים מהווה בסיס בהמשך להצגת הרעיון של חישוב מקומו של גוף מגרף מהירות
כפונקציה של הזמן באמצעות השטח מתחת הכלוא בין הגרף לציר הזמן.
המבנית מורכבת מהפרקים הבאים:
מס' עמוד

פרקים
מבוא – מידול

21-25

 .ד .פתרון חישובי – בניית סימולציה לדסקה

26-32

הנעה
 .ה .השוואה בין חיזוי המודל לתופעה

39

33-37

פתרונות למשימות חישוביות בחוברת ההנחיות לתלמיד
: פתרון המשימה בסרטון.1
VPython Instructional Videos: 4. Loops and Animation
קוד
from visual import*
sue=sphere(pos=vector(-1,-1,0), radius=0.5, color=color.red)
bob=sphere(pos=vector(-3,2,0), radius=0.2, color=color.orange)
pointer=arrow(pos=sue.pos, axis=bob.pos-sue.pos, color=color.yellow)
t = 0
r = bob.pos
while r.x < 10:
rate(20)
bob.pos = r
pointer.axis = r - sue.pos
r.x = r.x + 0.055

תוצרי הרצה בזמנים עוקבים

40

: הדמיה לתנועה במהירות קבועה.2
קוד
from visual import*
from visual.graph import*
### System Creation ###
track = box(pos=vector(0,-0.025,0), size=(2.0,0.05,0.1),
color=color.yellow)
cart = box(pos=vector(0,0,0), size=(0.1,0.04,0.06), color=color.red)
dt = 0.01
t = 0
### Time Evolution ###
cart.pos = vector(-1,0,0)
v = vector(2.0,0,0)
while t < 1:
rate(100)
cart.pos = cart.pos + v*dt
t = t + dt

תוצרי הרצה בזמנים עוקבים
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תשובות לבעיות לתרגול נוסף
 זמן- בעיה ראשונה – הקשר בין מהירות לשיפוע בגרף מקום
סעיף א

from visual import *
from visual.graph import *
### Graph ###
gdisplay(x=450, y=0, width=450, height=450,xtitle='t', ytitle='x')
x_t = gcurve(color=color.yellow)
###System Creation###
track = box(pos=vector(0,-0.025,0), size=(4.0,0.05,0.1))
cart = box(pos=vector(0,0,0), size=(0.1,0.04,0.06), color=color.yellow)
###Initial Conditions###
cart.pos = vector(0,0,0)
v = vector(2.0,0,0)
t = 0
dt = 0.01
###Time Evolution###
while t < 1:
rate(30)
cart.pos = cart.pos + v*dt
t = t + dt
x_t.plot(pos=(t,cart.pos.x))
:השורות שיש לשנות עבור הסעיפים הנוספים
סעיף ב

###System Creation###
cart.pos = vector(0.5,0,0)
v = vector(2.0,0,0)
t = 0
dt = 0.01
סעיף ג

###System Creation###
cart.pos = vector(0,0,0)
v = vector(2.0,0,0)
t = 0.1
dt = 0.01
סעיף ד

###System Creation###
cart.pos = vector(-0.5,0,0)
v = vector(-2.0,0,0)
t = 0
dt = 0.01
סעיף ה

###System Creation###
cart.pos = vector(0.5,0,0)
v = vector(-2.0,0,0)
t = 0
dt = 0.01
סעיף ו

###System Creation###
cart.pos = vector(0.5,0,0)
v = vector(0,0,0)
t = 0
dt = 0.01
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בעיה שניה – מהירות קבועה למקוטעין
from visual import *
from visual.graph import *
### Graph ###
gdisplay(x=450, y=0, width=450, height=450,xtitle='t', ytitle='x')
x_t = gcurve(color=color.yellow)
gdisplay(x=450, y=450, width=450, height=450,xtitle='t', ytitle='v')
v_t = gcurve(color=color.green)
### System Creation ###
track = box(pos=vector(0,-0.025,0), size=(0.8,0.05,0.1))
disk = cylinder(radius = 0.02, axis = vector(0,0.01,0),
color=color.yellow)
### Initial Conditions ###
disk.pos = vector(0,0,0)
t = 0
dt = 0.01
### Time Evolution ###
while t < 1.5:
rate(30)
if t >= 0 and t < 0.3 : v = vector(0.5,0,0)
if t >= 0.3 and t < 1.0 : v = vector(-0.5,0,0)
if t >= 1.0 and t < 1.5 : v = vector(0,0,0)
disk.pos = disk.pos + v*dt
t = t + dt
x_t.plot(pos=(t,disk.pos.x))
v_t.plot(pos=(t,v.x))

בעיה שלישית – מפגש בין שתי דסקיות
from visual import *
from visual.graph import *
### Graph ###
gdisplay(x=450, y=0, width=450, height=450,xtitle='t', ytitle='x')
x_t_yellow = gcurve(color=color.yellow)
x_t_blue = gcurve(color=color.blue)
### System Creation ###
track = box(pos=vector(0,-0.025,0), size=(0.8,0.05,0.1))
disk_yellow = cylinder(radius = 0.02, axis = vector(0,0.01,0),
color=color.yellow)
disk_blue = cylinder(radius = 0.02, axis = vector(0,0.01,0),
color=color.blue)
### Initial Conditions ###
disk_yellow.pos = vector(-0.4,0,0)
disk_blue.pos = vector(0.4,0,0)
v_yellow = vector(0.5,0,0)
v_blue = vector(-0.7,0,0)
t = 0
dt = 0.01
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### Time Evolution ###
while t < 1:
rate(30)
disk_yellow.pos = disk_yellow.pos + v_yellow*dt
disk_blue.pos = disk_blue.pos + v_blue*dt
t = t + dt
x_t_yellow.plot(pos=(t,disk_yellow.x))
x_t_blue.plot(pos=(t,disk_blue.x))
if abs(disk_yellow.pos.x - disk_blue.pos.x) < 0.005:
print('meeting point is',disk_blue.pos.x)
print('meeting time is',t)
אתגר

from visual import *
from visual.graph import *
### Graph ###
gdisplay(x=450, y=0, width=450, height=450,xtitle='t', ytitle='x')
x_t_yellow = gcurve(color=color.yellow)
x_t_blue = gcurve(color=color.blue)
### System Creation ###
track = box(pos=vector(0,-0.025,0), size=(0.8,0.05,0.1))
disk_yellow = cylinder(radius = 0.02, axis = vector(0,0.01,0),
color=color.yellow)
disk_blue = cylinder(radius = 0.02, axis = vector(0,0.01,0),
color=color.blue)
### Initial Conditions ###
disk_yellow.pos = vector(-0.4,0,0)
disk_blue.pos = vector(0.4,0,0)
v_yellow = vector(0.5,0,0)
v_blue = vector(-0.7,0,0)
t = 0
dt = 0.01
### Time Evolution ###
while t < 1:
rate(30)
if t >= 0 and t < 0.2: v_blue.x = 0
else: v_blue = vector(-0.7,0,0)
disk_yellow.pos = disk_yellow.pos + v_yellow*dt
disk_blue.pos = disk_blue.pos + v_blue*dt
t = t + dt
x_t_yellow.plot(pos=(t,disk_yellow.x))
x_t_blue.plot(pos=(t,disk_blue.x))
if abs(disk_yellow.pos.x - disk_blue.pos.x) < 0.005:
print('meeting point is',disk_blue.pos.x)
print('meeting time is',t)
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קשיי תלמידים במשימת מידול תנועה במהירות קבועה
בכדי להתרשם מקשיים הצפויים בעבודת התלמיד ,נתמקד במקטע קצר מתוך שקלוט של עבודת זוג
התלמידים ,עמית ודוד )שמות בדויים( ,במשימת מידול חישובי של תנועת דסקית המחליקה על
שולחן במהירות קבועה תוך שימוש במשוואת מקום-זמן.
השיעור שקדם למשימה עסק במשוואת מקום-זמן עבור מהירות קבועה .קודם למשימה החישובית
התלמידים צילמו וניתחו תנועת דסקית על שולחן אוויר ,וחישבו את מהירותה.
העבודה תועדה באמצעות הקלטה במסונכרן עם מסך המחשב בתכנת .Screencast-O-Matic
ב  t=12:04 -התלמידים מנסים להריץ את התכנית המופיעה משמאל ומקבלים הודעת שגיאה.

להלן השקלוט וניתו ח עבודת התלמידים בכל שלב:
 .1מה הטעות של התלמידים )אם יש כזו(?
 .2האם התלמידים מזהים את הטעות? כיצד הם מנסים לתת לה מענה?
 .3מה מאפיין את גישתם וקשייהם במשימה?
נתייחס להיבטים כמו מושגי התכנות ,מידול פיסיקלי ,וגישתם לבקרה על תהליך פתרון המשימה.

45

זמן

ניתוח

שיקלוט

 12:10עמית" :לא הגדרת מה זה ועוד אחד .ה –  positionשלו הוא אחד".
דוד t=t+1":צריך לרשום פה" )רושם מחוץ ללולאה(
עמית" :למה שם? זה גם בלולאה ,לא? אה ..זה מחוץ) "...מנסים
להריץ את התכנית ומקבלים הודעת שגיאה(.

טעויות:
 .1לא סגרו את
הלולאה
 .2מחברים גודל
וקטורי לגודל
סקלרי
 .3חסרה הפקודה
rate
 .4לא מתייחסים
למהירות
מענה:
כותבים t=t+1
מחוץ ללולאה

 12:28דוד" :אולי זה בתוך הלולאה"
עמית" :אנחנו סתם מחרטטים"...
דוד" :אני יודע"
)מנסים להריץ את התכנית ומקבלים הודעת שגיאה(.

טעויות:
 .1כתבו את
הוספת לזמן מחוץ
ללולאה
 .2מחברים גודל
וקטורי לגודל
סקלרי
 .3חסרה הפקודה
rate
 .4לא מתייחסים
למהירות
מענה:
כותבים t=t+1
בתוך ללולאה

טעויות:
 12:55דוד" :ואו אני לא זוכר כלום" )כמה שניות שקט(
 .1מחברים גודל
דוד" :רוצה להיכנס לישנים?"
וקטורי לגודל
עמית" :צריך  rateאחי"
סקלרי
דוד" :מתחת לזה נכון"
 .2חסרה הפקודה
עמית Rate=10" :תעשה"
rate
דוד" :כאן  rateנכון?"
עמית" :אני לא זוכר ,אחי .כי זה לא שם ,זה לא בתוך הלולאה הרי?"  .3לא מתייחסים
)מנסים להריץ את התכנית ומקבלים הודעת שגיאה(.
למהירות
מענה:
 .1כותבים t=t+1
מחוץ ללולאה
 .2מוסיפים rate
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זמן

ניתוח

שיקלוט

 13:34עמית" :אחי rate ,לא בתוך הלולאה" )אומר  3פעמים(
דוד" :בטח שכן ,זו המהירות של הלולאה"
עמית" :אבל לא רושמים את זה בתוך הלולאה"
דוד פונה אל המורה" :נכון שרושמים את ה –  rateבתוך הלולאה?"
המורה" :כן"
עמית) :רוטן(
דוד" :יו ...זה מעצבן .רושמים את זה כאן דרך אגב ,הוא אמר לי"
)מצביע על (rate
עמית" :אז תזיז את ה – ".t=t+1
דוד" :זה?"
עמית" :אולי זה צריך להיות במקום אחר"
דוד" :זה -זה לא ,כתוב שהבעיה היא זה כאן"
)הם מוחקים את שורת הזמן ,מחכים כמה שניות ומקלידים(.
דוד) "helkick.pos" :קורא בקול ,מחכים כמה שניות(
עמית" :אולי נעשה ככה" )מריצים ומקבלים הדמית תנועה במהירות
קבועה(

 14:48עמית" :הצלחתי ביץ'" )שמח(
דוד" :מה עשית? אבל זה לא מפסיק לזוז"
עמית" :הצלחתי"
דוד" :אבל זה לא מפסיק לזוז"
עמית" :אתה מה לא עשינו פשוט? לא עשינו את כל הדברים ,אמרנו
ועוד אחד לא אחד אפס -אפס  -הוא לא יודע מה .יאללה הבא".
דוד" :היינו צריכים פשוט לעשות נקודה איקס .רגע ,אתה לא ראית
שהוא לא הפסיק לזוז?"
)מריצים שוב את אותה תכנית וצופים בהדמיה(
דוד" :ראית אתה זה?"
עמית" :נכון"
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טעויות:
 .1מחברים גודל
וקטורי לגודל
סקלרי
 .2כותבים
 t=t+1מחוץ
ללולאה
 .3לא מתייחסים
למהירות
מענה:
 .1מחברים
גדלים וקטורים

טעויות:
 .1כותבים
 t=t+1מחוץ
ללולאה
 .2לא מתייחסים
למהירות

גישת התלמידים לתהליך פתרון המשימה
התלמידים כיוונו את כל תשומת לבם ליצירת אנימציה של תנועה הנראית כתנועה במהירות
קבועה .הם אכן יצרו הדמיה כזו ,אך ללא מתן משמעות לגדלים פיסיקליים רלוונטיים.
לדוגמא ,בהתייחס לזמן:
•

התלמידים אמנם הגדירו פרמטר  tהמייצג את הזמן אך ערכו נשאר קבוע ).(t = 0

•

עם זאת ,תנאי הלולאה

•

השורה  t = t + 1המקדמת אותו נמצאת מחוץ ללולאה.
התכנית רצה

) (t < 10מתקיים לעד ומיקום הדסקית משתנה כל עוד

דוגמא נוספת היא ההתייחסות למהירות:
•

התלמידים לא הגדירו פרמטר המייצג מהירות ולא השתמשו במשוואת מקום-זמן אלא
הוסיפו ערך קבוע למיקום הדסקית.

•

שימוש בפקודה  rateהמגדירה את קצב ביצוע הפקודות שבלולאה ללא הבחנה בינה
למהירות הגוף אותה נתבקשו לדמות.

מבחינת הליך הבקרה על הפתרון ,נראה כי גישת הבקרה של התלמידים היא ניסוי וטעיה:
הכנסת שינויים קטנים ,הרצת התכנית ,ובדיקה האם התקבלה האנימציה המבוקשת.
התלמידים אינם שואלים את עצמם האם עשו שימוש במשוואות הרלוונטיות ,מה משמעות
משתני המשוואות? מה ההשפעה על ההדמיה כשמשנים משתנים )כמו המהירות( ,האם ערכי
המשתנים מתעדכנים כראוי )דבר שהיה מראה שהזמן נותר  ? (0וכו'.
לסיכום ,מקרה בוחן זה מדגים תפישה נאיבית של תהליך המידול שמתמקדת בחיזוי – אנימציה
הנראית כדומה לתופעה .מושגים פיזיקליים אינם נתפשים כהכרחיים למידול החישובי.
דוגמא זו ודומותיה הביאו לפיתוח אסטרטגית הוראה שמטאתה לכוון את תשומת לב התלמיד
למידול הפיסיקלי של המערכת ) ,Weatherford & Chabay, 2013ראו נספח  '(2המחייבת
ניסוח מפורש של המודל הפיסיקלי בהקשר של מידול חישובי .בנוסף ,התלמידים מקבלים קוד
המבוסס על מודל מוטעה פיסיקלית ,אך פועל ,ומתבקשים להסבירו ולתקנו .דוגמא ליישומה
מוצגת במבנית  ,4מידול חישובי – מסע בחלל.
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מבנית 2ב :מידול חישובי  -תנועה בהשפעת כוח קבוע
חוברת עבודה לתלמיד
מטרות
בפעילות זו תלמדו כיצד:
•

לעדכן את מהירותו של עצם עליו פועל כוח קבוע ע"י לולאה )בצורה איטרטיבית( בכדי לחזות
את תנועתו.

•

ליצור גרפים קינמטיים המתארים את תנועת הגוף.

מבוא
בפעילות הקודמת כתבתם תכנית ) (cart.pyהמייצרת הדמייה של עגלה הנעה ימינה במהירות
קבועה לאורך מסילה .מה צריך לקרות לתנועת העגלה אם אתם מוסיפים כוח קבוע לכיוון ימין?
תשובה :לפי החוק השני של ניוטון ,הפעלת כוח קבטע לכיוון ימין תגרום לעגלה לנוע בתאוצה קבועה ימינה.

נבנה עתה הדמייה של תנועת עגלה בהשפעת כוח קבוע  -הדגמה שראינו בכתה) .לצורך
ההשתלמות  -ראו קישור לסרטון של מאוורר ניצב על עגלה – המאוורר נדחף ע"י האוויר(:
הקשר בין תנועת עצם לשקול כוחות הפועלים עליו נתון ע"י החוק השני של ניוטון.Σ𝐹𝐹⃗ = 𝑚𝑚𝑎𝑎⃗ :

בספר מכניקה ניוטונית חלק א' מאת עדי רוזן ,פרק  ,4עמ'  ,256מוצגת גישה לפתרון נומרי
למשוואות התנועה:
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נתרגם זאת לתכנית פעולה חישובית:
 .1נחשב את וקטור הכוח השקול הפועל על העצם.
 .2נחשב את התאוצה באמצעות החוק השני של ניוטון 𝑎𝑎 = Σ𝐹𝐹/𝑚𝑚.
 .3נעדכן את מהירות העגלה בכל מרווח זמן 𝑡𝑡 Δבאמצעות התאוצה.

 .4נעדכן את מיקום העגלה בכל מרווח זמן 𝑡𝑡 Δבאמצעות המהירות כפי שכבר למדנו
לעשות.

כפי שראינו בספר הלימוד ,הביטוי עבור מיקום של עצם לאחר מרוח זמן 𝑡𝑡∆ בהינתן המהירות

ומיקום העצם ברגע הקודם הינו vn+1 = vn + a∆t :כאשר:
•

•
•

 - 𝑣𝑣𝑛𝑛+1המיקום הסופי של הגוף

𝑛𝑛𝑖𝑣𝑣  -הינו המיקום ההתחלתי של הגוף

𝑡𝑡∆  -יחידת הזמן בה הצעד/התזוזה מתרחשת.

הביטוי האלגברי מתורגם לשפת  VPythonבאופן הבא:
𝑡𝑡∆𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑛𝑛+1 = 𝑣𝑣𝑛𝑛 +
+ a*deltat
צעד זמן

תאוצה

vcart

= vcart

מהירות התחלתית

מהירות סופית

בניית ההדמיה
בכדי לבנות את המודל החישובי נוכל להיעזר בתכנית שכבר כתבנו ולהוסיף לה כמה שורות.
•

פתחו את הקובץ  cart.pyשהכנתם בפעילות הקודמת .הריצו אותה בכדי לוודא שהיא
עובדת.

•

בתוך הלולאה ,הגדירו משתנה וקטורי עבור הכוח בשם  Fairהפועל על הגוף ותנו לו ערך
) .(0.3,0,0השתמשו בתחביר בו השתמשתם ליצירת וקטור המהירות..

•

בטאו את וקטור הכוח השקול .Fnet

•

עדכנו את מהירות הגוף בתוך הלולאה באמצעות השורות הבאות:
a = Fnet/m
vcart = vcart + a*deltat

•

השתמשו בערך שקיבלתם לעדכן את מקום העגלה.

•

הריצו את התכנית ותקנו במידת הצורך.
50

בחינת ההדמיה
 .1נסו לבנות הדמיה לתרחיש הבא :עגלה יוצאת מהקצה הימינה של המסילה ונעה שמאלה
במהירות הולכת וקטנה – נעצרת בקצה המסילה ,הופכת כיוון ונעה ימינה במהירות הולכת
וגדלה.
 .2חשבו באופן אנליטי את הערכים המתאימים והשוו לאילו שקיבלתם בהדמיה
ייצוגים גרפיים
בכדי ליצור גרפים ב –  Vpythonעלינו להוסיף בפקודות האתחול קריאה למחלקת הגרפים.
הוסיפו את השורה הבאה במקום המתאים:
* from visual.graph import

שלושת השלבים הבאים דרושים ליצירת גרף:
ד .יצירת חלון הגרף – בעזרת הפקודה  gdisplayניתן ליצור חלון בו יוצג הגרף .נוכל להגדיר
את גודל החלון ומיקומו ,כותרות הגרף ופרמטרים נוספים )ראו קישור לדף עזרה(.
הוסיפו את השורות הבאות:
### Graph Representation ###
)'gdisplay(x=450, y=0, width=450, height=450,xtitle='t', ytitle='y

שימו לב :מיקום הגרף וגודלו נקבעים ביחידות של פיקסלים .בכדי מקם חלונות המוצגים על
המסך ,מוגדרת מערכת ציריםה צמודה למישור המסך .ראשית הצירים נמצאת בפינה
השמאלית העליונה של המסך ,וכיווני הצירים הם – x :ימינה - y ,מטה.
ה .הגדרת סוג הגרף – ניתן ליצור סוגים שונים של גרפים ב – ) VPythonפירוט בתפריט
העזרה( .ניצור גרף בצבע צהוב בשם .x_t :לשם כך ,יש להוסיף את השורה הבאה מתחת
לשורה שכתבתם בסעיף הקודם:
)x_t = gcurve(color=color.yellow

ו .יצירת הגרף – כעת נוכל ליצור את הגרף .לשם כך עלינו להגדיר מהם המשתנים שיוצגו
בגרף .השורה הבאה יוצרת גרף של מיקום העגלה כתלות בזמן:
))x_t.plot(pos=(t,cart.pos.x

הוסיפו את השורה בתוך הלולאה לקבלת גרף המתעדכן בזמן הרצת ההדמיה .שימו לב:
הגרף מקבל ערכים סקאלריים בלבד ,לכן ערך  yבמקרה זה הואcart.pos.y :
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הריצו את התכנית ובחנו את הגרף המתקבל :איזה גרף קיבלתם? האם הוא מתאר את תנועת
העגלה? האם הוא מתאים לפונקציית מקום-זמן של גוף הנע בהשפעת כוח קבוע?
משימה נוספת
•

צרו שני גרפים נוספים :גרף המייצג את פונקציית מהירות -זמן וגרף נוסף המתאר את
פונקציית תאוצה זמן ותנו כותרות מתאימות לכל גרף.

•

מקמו את הגרפים כך שניתן יהיה לראות אותם בבירור זה לצד זה.
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 תנועה בהשפעת כוח קבוע-  מידול חישובי:ב2 מבנית
מדריך למורה
פתרון למשימה החישוביות בחוברת ההנחיות לתלמיד
קוד
from visual import*
from visual.graph import*
###Graphs##
gdisplay(x=430, y=0, width=430, height=450,xtitle='time(s)',
ytitle='position(m)')
x_t = gcurve(color=color.cyan(
gdisplay(x=430, y=450, width=430, height=450,xtitle='time(s)',
ytitle='velocity(m/s)')
v_t = gcurve(color=color.blue)
gdisplay(x=0, y=450, width=430, height=450,xtitle='time(s)',
ytitle='acceleration(m/s^2)')
a_t = gcurve(color=color.red)
###System Creation###
track = box(pos=vector(0,-0.025,0), size=(2.0,0.05,0.1),
color=color.yellow)
cart = box(pos=vector(0,0,0), size=(0.1,0.04,0.06), color=color.red)
m_cart = 0.8
dt = 0.01
Fair = vector(-2.0,0,0)
###TIME EVOLUTION###
t = 0
cart.pos = vector(0,0,0)
v = vector(2.0,0,0)
while t < 2:
rate(100)
Fnet = Fair
a = Fnet/m_cart
v = v + a*dt
cart.pos = cart.pos + v*dt
t = t + dt
x_t.plot(pos=(t,cart.pos.x))
v_t.plot(pos=(t,v.x))
a_t.plot(pos=(t,a.x))
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תוצר הרצה
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הצעה לדיון
השוואה בין פתרון אנליטי ונומרי ,מגבלות הקירוב ודרכים לשפרו
אחד הדברים הראשונים שתלמידי פיסיקה לומדים הוא פתרון אנליטי למשוואות התנועה תחת
כח קבוע .בהקשר זה ,קירוב אוילר מהווה דרך מסובכת לגשת לבעיה פשוטה .אנו מציעים
לקיים עם התלמידים את הדיון הבא במטרה לחדד את הפער בין פתרון אנליטי וחישובי ,לדון
על מגבלות הקירוב והדרכים לשפרו.
ראשית ,יש להזכיר לתלמידים שבהדמיה של תנועת גוף תחת השפעת כוח קבוע הם עשו
שימוש בשתי נוסחאות:
•

עדכון המיקום:

•

עדכון המהירות:

cart.pos = cart.pos + cart.velocity*dt
cart.velocity = cart.velocity + (F/mcart)*dt

אבל ...הנוסחה הראשונה היא נוסחה לתנועה במהירות קבועה.
כיצד ייתכן שהשתמשנו בה? האם המהירות שהצבנו היא המהירות ההתחלתית ,הסופית או
הממוצעת? האם ההדמיה כפי שכתבנו אותה מדויקת?
אילו היינו רוצים לשכתב את ההדמיה ולהפכה למדויקת יותר ,היה עלינו לעשות שימוש
במהירות הממוצעת הנתונה ע"י היחס בין ההעתק הכולל של הגוף לפרק הזמן שבו מתחולל
ההעתק ,ועל כן ,מקיימת:
𝑡𝑡𝑑 ∙ 𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 +

במקרה בו מהירות הגוף משתנה כתוצאה מכוח קבוע ניתן למצוא ביטוי אנליטי למהירות:
𝐹

𝑖𝑣𝑣  ,𝑣𝑣𝑓 = 𝑚 𝑡𝑡 +ובהתאם ,ניתן למצוא ביטוי מדויק למהירות הממוצעת בפרק הזמן 𝑡𝑡∆ כתלות ב

, 𝑑𝑡𝑡, 𝑣𝑣𝑖 -

𝐹

𝑚:

𝑡𝑟𝑎𝑐

𝐹
) 𝑓𝑣𝑣 (𝑣𝑣𝑖 +
𝐹𝐹 1
� 𝑖𝑣�𝑣𝑖 + 𝑡+
𝑚
= 𝑡𝑡
=
𝑣𝑣
+
𝑡𝑡
𝑖
2
2
𝑚𝑚 2

= 𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣

במה תלויה מידת הסטייה מהפתרון המדויק?
הריצו את הקוד המופיע בעמוד הבא.

הדמיה זו זהה להדמיה המתארת תנועה תחת השפעת כוח קבוע המכוון בכיוון המהירות
ההתחלתית ,ומתמקדת בשני גופים/קרונות ,ירוק ואדום .קרון אחד מתנהג בצורה מדויקת ,שכם
תנועתו נקבעה בעזרת חישוב המהירות הממוצעת .תנועתו של הקרון השני אינה מדויקת,
מאחר ונקבעה בעזרת המהירות ההתחלתית.
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 הוא לדעתכם הקרון, הירוק או האדום,בקשו מהתלמידים לומר מי מהקרונות

•

.ה"מדויק"? ולהסביר מבלי להסתייע בקוד
. ובדקו עם התלמידים את השערתםvidle כעת פתחו את את הקובץ בעזרת

•

################## SETUP STATEMENTS ######################
from visual import *
# adding to Python the 3D
graphics module visual
scene.height = scene.width = 1000
################## CONSTANTS ###########################
mcart = 0.80
# mass of each of the carts
dt = 0.1
# time interval
F = vector(0.5,0,0)
# force on both carts
################## SYSTEM CREATION ########################
track = box(pos=vector(0, -0.25, 0), size=(24.0, 0.4, 0.10),
color=color.white(
cart_red = box(size=(1, 0.4, 0.06), color=color.red(
cart_green = box(size=(1, 0.4, 0.06), color=color.green(
################## INITIALIZATION ####################
t = 0
cart_red.pos = vector(0, 0.2, 0)
# initial position
of the cart_red
cart_red.velocity = vector(0.5,0,0)
# initial velocity
of the cart_red
cart_green.pos = vector(0, 0.6, 0)
# initial position
of the cart_green
cart_green.velocity = vector(0.5,0,0)
# initial velocity
of the cart_green
################## TIME EVOLUTION ###################
while t < 5:
rate(1/dt)
# slowing
down the animation
.
cart_red.pos = cart_red.pos + cart_red.velocity*dt
# updating cart_red position
cart_red.velocity = cart_red.velocity + (F/mcart)*dt
# updating cart_red velocity
average_velocity = cart_green.velocity +
(F/mcart)*(dt/2) # calculating average velocity
cart_green.pos = cart_green.pos + average_velocity*dt
# updating cart_green position using average velocity
cart_green.velocity = cart_green.velocity + (F/mcart)*dt
# updating cart_green velocity
t = t + dt
# incrementing time
#
print (t, cart_red.pos.x, cart_green.pos.x (

:תוצר ההרצה
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נדון עתה עם התלמידים במידת הסטייה מהפתרון המדויק .זו תלויה בפרמטרים שונים
הקשורים באופי המערכת אותה אנו ממדלים )לדוגמה עבור גוף תחת השפעת כוח קבוע אם
הכוח הפועל על הגוף קטן מאד מהירות הגוף לא משתנה הרבה במהלך התנועה והמהירות
הממוצעת שווה פחות או יותר למהירות ההתחלתית .במצב כזה הסטייה מהפתרון המדויק
תהיה קטנה(.
נתמקד כאן בפרמטר אחר שלא מוכתב לנו ע"י המערכת אלא אנחנו בחרנו בו במהלך המידול
והוא הפרמטר 𝑡𝑡∆ .נזכיר לתלמידים שעל אף שהתנועה האמתית היא תנועה רציפה ,בהדמיה
אנו מעדכנים את נתוני המערכת ב"קפיצות" כשפרק הזמן בין עדכון לעדכון הוא 𝑡𝑡∆ .נשאל:
•

כיצד לדעתכם משפיע גודלו של הפרמטר 𝑡𝑡∆ על מידת הדיוק של הפתרון? האם

השגיאה גדלה או קטנה כשמגדילים/מקטינים את 𝑡𝑡∆? הסבירו.

נריץ את ההדמיה עם הערכים
התלמידים.

 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1עבור 𝑡𝑡∆ ונבדוק את השערות

עתה ניתן לדון למה בכלל להשתמש בקירוב ולא לחשב באופן מדויק? הרי בסימולציה
השתמשנו בחישוב מקורב כאשר אפשר היה בקלות לחשב את המהירות הממוצעת ובעזרתה
את הפתרון המדויק...
אכן ,במקרה הזה של תנועת גוף תחת השפעת כוח קבוע בו ניתן לפתח נוסחה המאפשרת
לחשב את מיקום הגוף כפונקציה של הזמן עבור זמן  tכלשהוא ,התהליך האיטרטיבי המייגע
בעזרתו מידלנו את המערכת )עדכון המהירות ועדכון המיקום לאחר זמן  ∆tוחוזר חלילה(

לכאורה מיותר לחלוטין .אבל בל נשכח שהמערכת שטיפלנו בה עד עתה כלומר גוף יחיד תחת
השפעת כוח קבוע היא מערכת "אידאלית" .ברוב המערכות האמתיות גופי המערכת נתונים
להשפעת כוחות המשתנים בזמן כתלות במרחק ההדדי בין הגופים וכו' .במערכות אמתיות אם
כן לא פשוט בכלל לחשב את מהירותו הממוצעת של גוף...
מה שכן ניתן לעשות הוא להתקדם ב"קפיצות" כלומר להניח שבפרקי זמן קצרים מאד מהירויות
הגופים פחות או יותר קבועות וע"כ ניתן לעדכן את המיקום תוך שימוש במהירויות ההתחלתיות.
באותו אופן ניתן להניח כי בפרקי זמן קצרים הכוחות הפועלים במערכת פחות או יותר קבועים
וע"כ ניתן לעדכן את המהירות.
חישוב זה איננו מדויק לחלוטין אך ניתן להקטין את השגיאה ע"י הקטנת הערך של .∆t

עתה ניתן לדון בשיקולים לבחירה אופטימלית של  .∆tלכאורה מהאמור לעיל כדאי לבחור ערך

כמה שיותר קטן .מקדו את הדיון בשיקולים הבאים:

שיקול א :המשאבים החישוביים ,שיקול ב :טווח השגיאה הרלוונטי )לדוגמא ,השגיאה הנמדדת
בניסוי עימו נשוה את החישוב הנומרי( ,שיקול ג :מתן ביטוי למודל הנבדק )לדוגמא ,בחירת ∆t
גדולה מדי יכולה "לפספס" אינטראקציה בין החלקיקים(.
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מבנית 2ג :מידול חישובי –
נפילת גביע נייר באויר )כוח כבידה וגרר(
חוברת עבודה לתלמיד

מטרות
בהמשך לניסוי שבוצע בכיתה ,נבנה מודל חישובי עבור התופעה שמדדתם.
 .1ניסוי
צלמו סרטון המתעד הניסוי בו משוחרר גביע נייר שמסתו  5גרם מגובה  1.75מטר
להלן דוגמא לתיעוד נפילת גביע הנייר שצולמה בעזרת מצלמה שקצב הצילום שלה הוא 50
תמונות לשנייה .בעזרת תכנת  Trackerהפקתם גרף מקום – זמן וממנו )בעזרת חישוב
שיפועים( גרף מהירות-זמן .להלן תיאור גרפי של תוצאות המדידה )הנתונים מופיעים בנספח(:
מקום כתלות בזמן

מהירות כתלות בזמן

2.00

1.00

1.50

0.50

1.00

0.50

-0.5 0.00
-1

y(m) 1.00

v(m/s) -1.5

0.50

-2
-2.5

0.00

)t(sec

0

0.00

)t(sec

-3

 .2בניית מודל
א .שרטוט תרשים של הכוחות הפועלים על גביע הנייר.
𝑦𝑦

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑⃗𝐹𝐹

ב .כתיבת משוואת התנועה.
החוק השני של ניוטון:
סכום הכוחות:

𝑔𝑔⃗𝐹𝐹

⃗𝑎𝑎𝑚𝑚 = ⃗𝐹𝐹Σ

𝑑𝑑⃗𝐹𝐹 Σ𝐹𝐹⃗ = 𝐹𝐹⃗𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 +

כוח הגרר הפועל על גביע הנייר הנע באוויר מתכונתי לריבוע המהירות .בהתאם ,משוואת
התנועה )רכיבי 𝑦𝑦 בלבד( נתונה ע"י𝒎𝒂 = 𝒎𝒈 − 𝒃𝒗𝟐 :

כאשר 𝑏𝑏 הוא קבוע אותו ניתן להעריך באמצעות התאמה בין תוצאות הניסוי לחיזוי המודל.
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 .3פתרון חישובי למודל
כתבו קוד ובו ארבעה ייצוגים לתנועתו של גביע הנייר הנופל ממנוחה:
 .1הדמיה תלת ממדית של תנועת הגוף.
 .2ייצוג וקטורי של הכוחות הפועלים על הגוף.
 .3גרפים קינמטיים :מקום-זמן ,מהירות -זמן ,תאוצה –זמן.
 .4גרפי אנרגיה :אנרגיה קינטית – זמן ,אנרגיה כובדית – זמן ,אנרגיה כללית – זמן.
הכינו שני קבצי פתרון:
א .הדמיה הכוללת את הייצוג הוקטורי ולצידה ייצוג של הגרפים הקינמטיים )הציגו כל גרף
במערכת צירים נפרדת(.
ב .הדמיה ולצדה ייצוג של גרפי האנרגיה )הציגו את כל גרפי האנרגיה על אותה מערכת צירים(.
הערות:
•

גודל המקדם 𝑏𝑏 נדרש לבניית ההדמיה של כוח הגרר הפועל על גביע הנייר .לצורך בניית

ההדמיה הציעו גודל כלשהו .ניתן להעריך את 𝑏𝑏 ע"י התאמה של ממצאי הניסוי לתוצאות
ההדמיה באופן שלמדתם בשבוע שעבר.

בבניית קוד התכנית עליכם לדאוג לכך שהגוף ייעצר כשהוא מגיע לרצפה .היעזרו בפקודת
 ifע"י הקלדת השורה הבאה:
if ball.pos < 0: break

משמעות הפקודה היא :אם מתקיים התנאי )במקרה זה  ,(ball.pos < 0אז בצע פקודה
)במקרה זה  breakהמורה לעצור התכנית(.
•

ניתן וכדאי להיעזר בתכניות שנכתבו בפעילויות הקודמות.

•

יש לבנות את התכנית במסגרת המבנה הבא ,המיועד לעזור לכם לארגן את התכנית:
### SETUP STATEMENTS ###
### SYSTEM CREATION ###
### CONSTANTS ###
### TIME EVOLUTION ###
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 .4בחינת הפתרון
א .בחנו את ההדמיה והגרפים הקינמטים המתקבלים .האם התקבלה התאמה איכותית לסרטון
ותוצאות הניסוי?
ב .כיצד משתנים וקטורי הכוח כתלות בזמן?
ג .השוואה בין ייצוגים :הסבירו את הקשר בין גרף תאוצה-זמן וגרף מהירות-זמן לשינוי בזמן של
וקטורי הכוחות.
ד .הסבירו את גרפי האנרגיה המתקבלים.
ה .למה היה שואף ערכו של  bאם ההדמיה היתה ממדלת נפילה של כדור פלדה? מה היתה
ההשפעה על גרפי האנרגיה?

שיעורי בית
כתבו תכנית המחשבת ומציגה תנועה במישור של כדור טניס שמסתו  55גרם הניתק ממחבט
הטניס במהירות התחלתית שגודלה  55מטרים לשנייה )כיוונה נתון לבחירתכם( .הזניחו את
התנגדות האוויר.
א .הציגו את מסלול הכדור באמצעות תרשים עקבות )ראו קישור לדף עזרה(
ב .הציגו את וקטור המהירות ווקטור הכוח השקול הפועל על הגוף.
ג .הציגו שני גרפים .𝑦𝑦(𝑡𝑡), 𝑦𝑦(𝑥𝑥) :עמדו על ההבדלים בין הגרפים.

ד .בדקו כיצד המהירות ההתחלתית )גודל וכיוון( משפיעה על מסלול הכדור.

ה .הוסיפו להדמיה כוח אופקי קבוע הפועל על הכדור )המדמה רוח( ובדקו כיצד המהירות
ההתחלתית )גודל וכיוון( משפיעה על מסלול הכדור במקרה זה.
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נספח
מדידות מקום גביע הנייר כתלות בזמן כפי שהתקבלו בניסוי:
)y(m
1.75
1.73
1.72
1.70
1.68
1.65
1.62
1.59
1.55
1.52
1.49
1.45
1.42
1.38
1.34
1.30
1.25
1.20
1.16
1.11
1.07
1.02
0.97
0.92
0.86
0.81
0.76
0.71
0.66
0.61
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.29
0.24
0.18
0.13
0.07
0.02

)t(sec
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.22
0.24
0.26
0.28
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
0.50
0.52
0.54
0.56
0.58
0.60
0.62
0.64
0.66
0.68
0.70
0.72
0.74
0.76
0.78
0.80
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 מידול חישובי:ג2 מבנית
(לנפילת גביע נייר באויר )כוח כבידה וגרר
מדריך למורה
פתרון למשימה החישוביות בחוברת ההנחיות לתלמיד
קוד
################## SETUP STATEMENTS ########################
from visual import *
from visual.graph import *
# import graphing features
gd = gdisplay(x=430, y=0, width=430, height=450,xtitle='t(sec)',
ytitle='E_g - red, E_k - green, E_t - blue (J)')
f1 = gdots(color=color.red)
f2 = gdots(color=color.green)
f3 = gdots(color=color.blue)
################## CONSTANTS ###############################
dt = 0.0333
# time step
m = 0.05
# mass
F = vector(0.1,0,0) # total force
g = vector(0,9.8,0) # gravity
b = 0.042
# drag constant
################## SYSTEM CREATION #########################
table = box(pos=(0,-2,0), size = (1,0.1,1), color=color.orange,
material=materials.wood)
ball = sphere(radius=0.1,color=color.blue)
################## INITIALIZATION ##########################
t = 0
# resetting time
ball.pos = vector(0,2,0)
# initial position of the disk
velocity = vector(0,0,0)
# initial velocity of the disk
################ TIME EVOLUTION ##########################
while t < 20:
rate(10)
F_g = -m*g
F_drag = vector(0,b*mag(velocity)**2,0)
F = F_g + F_drag
# calculate total force
a = F/m
# calculate acceleration
velocity = velocity + a*dt
# calculate velocity
ball.pos = ball.pos + velocity*dt
# update disk position
t = t + dt
# increment time
if ball.pos.y < table.pos.y: break
# stop when ball hits the
table
################ GRAPHS ##########################
E_g = m*mag(g)*ball.pos.y
E_k = 0.5*m*velocity.y**2
f1.plot(pos=(t,E_g))
f2.plot(pos=(t,E_k))
f3.plot(pos=(t,E_g + E_k))

# plot graphs
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תוצר הרצה
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מבנית  :3וקטורים-תיאור העולם התלת ממדי
חוברת עבודה לתלמיד
מבוא

5

תופעות פיסיקליות מתרחשות בעולם התלת ממדי בו אנו חיים .בכדי להיות מסוגלים לבצע
תחזיות כמותיות ,להיות מסוגלים להפיק נתונים ולנסח הסברים כמותיים ,יש צורך בכלים
שיאפשרו לנו לתאר את המיקומים והמהירויות של גופים תלת ממדיים ,את האינטראקציות
ביניהם ,ואת השינויים במיקומים ובמהירויות הנגרמים כתוצאה מאינטראקציות.
הכלים להם אנו זקוקים הם ישויות מתמטיות להם קוראים" :וקטורים תלת ממדיים" .נהוג לסמן
וקטור באמצעות חץ קטן המופיע מעל אות באנגלית )גדולה או קטנה( ,לדוגמא 𝑟𝑟⃗ :מסמל בד"כ

וקטור מקום .בשלושה ממדים ,וקטור מיוצג ע"י שלשה סדורה של מספרים )𝑧𝑧  (𝑥𝑥, 𝑦𝑦,הנקראים
רכיבי הוקטור .לדוגמא ,ניתן לייצג את מיקומו של גוף ,מהירותו ,תאוצתו או הכוח הפועל עליו
ע"י שלשות סדורות של מספרים באופן הבא:
𝑚𝑚 )𝑟𝑟⃗ = (5.1, −10.2, 18.9
𝑠𝑠𝑣𝑣⃗ = (50,0, 1.2) 𝑚𝑚/

𝑎𝑎⃗ = (0,0, −9.8) 𝑚𝑚/𝑠𝑠 2
𝑁 )𝐹𝐹⃗ = (0, 100, 30

לכל וקטור יש את היחידות המתאימות לו .בשיטת  SIהיחידות של וקטור המרחק הם מטרים,
של וקטור המהירות מטרים לשניה ,של וקטור התאוצה מטר לשניה ריבוע והיחידות של וקטור
הכוח הם ניוטון.

5

הפעילויות החישוביות משולבת בטקסט שעובד ע"פ סעיף  ,1.4בספר:
th
Ruth W. Chabay, Bruce A. Sherwood, Matter and Interactions, Volume I: Modern Mechanics, 4
Edition, John Wiley & Sons
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משימת תכנות מס'  – 1משתנים וקטוריים
בשפת התכנות  VPythonניתן להגדיר משתנה וקטורי ⃗𝑎𝑎 באופן הבא:
)𝑎𝑎 = 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑜𝑟𝑟(3, 1, −5

יש לשים לב לכך שאין משמעות ליחידות בשפת התכנות .את המשמעות למספרים אנחנו
צריכים לזכור )או לרשום כהערה( – ולהיות עקביים .כלומר ,לעבוד עם אותה מערכת יחידות
בכל הגדלים הפיסיקליים אותם מייצגים בתכנית.
א.

כתבו את השורה:

ב.

כתבו שורה עם הכותרת:

ג.

צרו שני משתנים וקטוריים המייצגים את וקטורי המקום והכוח המופיעים למעלה בעמוד

* from visual import

######### MESIMA 1 ############

זה.
ד.

הדפיסו על חלון המסוף את ערכי הוקטורים.

ה.

סמנו את כל השורות כהערה עם ) #בעזרת  (Alt+3ושמרו את הקובץ להגשה בסוף
השיעור.

וקטור המקום
וקטור המקום הוא דוגמא לגודל פיסיקלי וקטורי .נשתמש במערכת צירים תלת ממדית קרטזית
דוגמת זו המתוארת בתרשים הבא בכדי לציין מיקומים במרחב:

תרשים  :17מערכת צירים תלת ממדית קרטזית.
מישור 𝑥𝑥𝑥𝑥 נמצא במישור הדף ,כך שציר  Xפונה
ימינה וציר yלמעלה .ציר 𝑧𝑧 יוצא מהדף לכיוון הקורא
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משימת תכנות מס'  - 2הדמיה של מערכת צירים
א.

באותו הקובץ של המשימה הקודמת כתבו שורה עם הכותרת:
######### MESIMA 2 #########

ב.

צרו מערכת צירים קרטזית תלת ממדית בעזרת הצורה ) Cylinderדף עזרה מקושר מופיע
כאן(

ד.

ראשית מערכת הצירים צריכה להיות ב (0, 0, 0) -

ג.

אורך כל ציר הוא עשר יחידות.

ה.

רדיוס הגליל הוא  0.1יחידות.

ו.

הוסיפו תווית ) (labelלכל ציר עם שמו) .דף עזרה מקושר מופיע כאן(

ז.

סמנו את כל השורות כהערה עם  #ושמרו את הקובץ.

המקום במרחב תלת ממדי הינו גודל וקטורי הנקרא וקטור מקום .וקטור המקום של גוף מיוצג
ע"י חץ שיוצא מראשית הצירים ומסתיים בנקודה שבה הגוף נמצא .בתרשים  17ניתן לראות
וקטור מקום המיוצג ע"י חץ שזנבו בראשית הצירים.

תרשים  :18וקטור המקום 𝑚𝑚) 𝑟𝑟⃗ = (5,5,3ורכיבי 𝑦𝑦  𝑥𝑥,ו 𝑧𝑧 -

ניתן לראות את וקטור המקום כמייצג את המיקום אליו הגיע גוף שהחל לנוע מנקודת התחלה
הנמצאת בראשית הצירים ,התקדם  5מטרים לאורך ציר ה  3 ,𝑥𝑥 -מטרים בכיוון מקביל לציר 𝑧𝑧

ואז טיפס  5מטרים מעל לקרקע ,היכן שנמצא ראש החץ .מיקום זה ביחס לראשית הוא וקטור
שניתן לכתבו כ𝑟𝑟⃗ = (5,5,3)𝑚𝑚 :

כל מרכיב בשלישיה נקרא "רכיב" או "שיעור" הוקטור ,והוא מיוחס לאחד הצירים )לפי סדר

ההופעה בשלשה( .מציינים כל רכיב/שיעור בוקטור באופן הבא𝑟𝑟⃗ = �𝑟𝑟𝑥 , 𝑟𝑟𝑦 , 𝑟𝑟𝑧 � :
רכיבי הוקטור ) 𝑟𝑟⃗ = (5,5,3הם𝑟𝑟𝑧 = 3𝑚𝑚 ,𝑟𝑟𝑦 = 3𝑚𝑚 ,𝑟𝑟𝑥 = 3𝑚𝑚 :

וקטור יכול להיות שווה לאפס :וקטור האפס ) (0,0,0מיוצג ע"י ⃗ .�0וקטור מיקום אפס מתאר גוף
הממוקם בראשית הצירים .וקטור מהירות אפס מייצג גוף הנמצא במנוחה ברגע מסוים.
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משימת תכנות מס'  – 3הדמיה של וקטורי מקום
ניתן לייצג ב –  VPythonמשתנים וקטוריים בעזרת חיצים ע"י שימוש בצורה  .Arrowלצורה
הזו יש שני פרמטרים חשובים pos :ו –  .axisהפרמטר  posקובע את מיקומו של זנב החץ.
הפרמטר  axisמגדיר את מיקומו של ראש החץ ביחס לראשית .נשים לב ששני הפרמטרים
האלה מקבלים משתנים וקטוריים )דף עזרה מקושר מופיע כאן(
א .כתבו כותרת למשימה
ב .צרו שני כדורים )אדום וכחול( שרדיוסם  0.5מטר ,שנמצאים בשני מיקומים שונים(4,3,2) :
ו (−5,0,5) -

ג .צרו שני משתנים עבור וקטורי המקום 𝑟𝑟⃗1 :ו  𝑟𝑟⃗2 -וציינו אותם בשמות𝑟𝑟1, 𝑟𝑟2 :

ד .ייצגו את וקטורי המקום באמצעות חיצים ובחרו להם שם המתאים לתפקידם )לדוגמא,
.(vec_pos1, vec_pos2

ה .סמנו את כל השורות כהערה עם  #ושמרו את הקובץ.
הערה :במשימה זו כדאי להשתמש בייצוג מערכת הצירים אותה בניתם במשימה .2
איך משרטטים וקטורים?
וקטור המקום הוא וקטור מיוחד מכיוון שזנבו נמצא תמיד בראשית הצירים – אך זהו לא המקרה
עבור וקטורים אחרים .רכיב ה – 𝑥𝑥 של וקטור כשלהו מייצג את ההפרש בין רכיב ה  𝑥𝑥 -של ראש

הוקטור לרכיב ה – 𝑥𝑥 של זנבו .אין בכתיבה הזו מידע לגבי מיקומו של זנב הוקטור .השוו בין

תרשים  19לתרשים .18

תרשים  :19זנבו של החץ המייצג את הוקטור 𝑚𝑚) 𝑏𝑏�⃗ = (4,3,2נמצא ב -
)(0,0,2
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בתרשים  18מיוצג וקטור "מקום יחסי" ביחס לנקודת התחלה שמיקומה אינו בראשית הצירים.
לוקטור כזה קוראים וקטור העתק .אם נצא מנקודת התחלה הממוקמת ב ) ,(0,0,2נלך 4
מטרים לאורך ציר ה  2 ,𝑥𝑥 -מטרים בכיוון מקביל לציר 𝑧𝑧 ואז נטפס  3מטרים מעל לקרקע ,נגיע

למקום החדש בו נמצא ראש החץ .המקום החדש אליו איננו וקטור המקום ,מאחר וזנבו אינו
ממוקם בראשית הצירים.
לעומת זאת ,בתרשים  19מיוצג וקטור המקום יחסית לראשית הצירים ע"י חץ שזנבו בראשית
וראשו במיקום החדש .אורך החץ מייצג את המרחק מהראשית ,וכיוון החץ מייצג את כיוון
הוקטור שהוא הכיוון מהמיקום ההתחלתי למיקום הסופי.
ראינו כי לא ניתן לראות את וקטור ההעתק כוקטור מקום ,אם זנבו אינו ממוקם בראשית
הצירים .האם ניתן לראות בוקטור המקום וקטור העתק? בהחלט ,ע"י הליכה לאורך הצירים
ו"טיפוס" העתקנו את מיקומינו מנקודת התחלה הנמצאת בראשית אל המיקום הסופי.
נהוג לשרטט חיצים המייצגים גדלים וקטורים שונים )כמו מהירות( כך שזנבם של החיצים
ממוקם היכן שנמצא הגוף הנידון .זהו מנהג בלבד ,אפשר היה לשרטטם כך שזנבם היה במיקום
אחר .עם זאת ,את וקטור הכוח משרטטים כך שזנבו של הוקטור נמצא תמיד בנקודת האחיזה
של הכוח )ראו תרשים .(20

תרשים  :20נקודת האחיזה של הכוח היא המקום בו נמצא זנב וקטור הכוח.
בתמונה זו שני כוחות פועלים על ספק המונח על שולחן :כוח נורמלי  ,Nוכוח
כובד המסומן ב .W
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משימת תכנות מס'  – 4הדמיה של וקטורי כוח
נוכל ליצור חיצים המייצגים וקטורים שזנבם אינו בראשית .אם גודלו וכיוונו של וקטור ידוע ,נוכל
לבחור לו נקודת התחלה חדשה ע"י שינוי הפרמטר .pos
א .צרו תיבה שאורך המקצוע שלהן הוא  1מטר שמרכזה נמצא ב.(2, 1, 2)𝑚𝑚 :
ב .על כל תיבה פועלים שני וקטורי כוח:

𝑁)𝐹𝐹⃗1 = (5, 0, 0

𝑁)𝐹𝐹⃗2 = (1, 4, 0

צרו שני משתנים בשם  𝐹𝐹1, 𝐹𝐹2עבור וקטורי הכוח.

ג .ייצגו את וקטורי הכוח באמצעות חיצים שזנבם ממוקם במרכז התיבה.
ד .שמרו את הקובץ להגשה בסוף השיעור.
הערה :במשימה זו כדאי להשתמש בייצוג מערכת הצירים אותה בניתם במשימה .2
סקלרים
גודל פיסיקלי המיוצג ע"י מספר יחיד נקרא סקלר .לגודל סקלרי אין כיוון .לדוגמא :מסה
של𝑔𝑘𝑘 50או טמפרטורה של ℃ .−20וקטורים וסקלרים הם ישויות מאוד שונות זו מזו .וקטור

לעולם לא יכול להיות שווה לסקלר ,ואי אפשר לחבר סקלרים עם וקטורים .סקלרים יכולים לקבל
ערך חיובי ,שלילי או אפס:
𝑔𝑘𝑘𝑚𝑚 = 50

℃T = −20
פעולות חשבון וקטוריות
וקטורים הם ישויות מתמטיות ויש להם פעולות מתמטיות משלהם .חלק מהפעולות הללו דומות
לפעולות חשבון ידועות שמבצעים עם סקלרים )כמו חיבור וחיסור( .כפל היא פעולה שונה מאוד
וחילוק בוקטור הוא לא חוקי .נדון בפעולות החשבון הבאות:
• כפל וחלוקה של וקטור בסקלר 𝑏𝑏�⃗/2 -

.5𝑎𝑎⃗,

• חישוב גודלו של וקטור |⃗𝑎𝑎|.

• חישוב וקטור היחידה המצביע על כיוון הוקטור �𝑎𝑎.
• חיבור וקטור לוקטור .𝑎𝑎⃗ + 𝑏𝑏�⃗ -

• חיסור וקטור מוקטור .𝑎𝑎⃗ − 𝑏𝑏�⃗ -

69

ישנן כמה פעולות שהן לא חוקיות או חסרות משמעות עבור וקטורים:
• אי אפשר להשוות בין וקטור לסקלר.
• אי אפשר לחבר או לחסר וקטור לסקלר.
• וקטור לא יכול להופיע במכנה של ביטוי אלגברי )שימו לב :למרות שאי אפשר לחלק
בוקטור ,אפשר לחלק בגודלו של הוקטור ,שהוא סקלר(.
• כמו שקורה עם סקלרים ,אי אפשר לחבר או לחסר וקטורים שיש להם יחידות שונות.
הכפלת וקטור בסקלר
אפשר להכפיל )או לחלק( וקטור בסקלר .אם כופלים וקטור בסקלר ,יש לכפול את כל אחד
מרכיביו בסקלר .באופן כללי ניתן לכתוב זאת כך:
אם𝑟𝑟⃗ = (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) :
דוגמה מספרית:

אז𝑎𝑎𝑟𝑟⃗ = (𝑎𝑎𝑥𝑥, 𝑎𝑎𝑦𝑦, 𝑎𝑎𝑧𝑧) :
𝑧𝐹 𝑦𝐹

אם𝐹𝐹⃗ = �𝐹𝐹𝑥 , 𝐹𝐹𝑦 , 𝐹𝐹𝑧 � :

אז, 𝑏 � :

𝑏

1
)∙ (9, −60, 12) = (3, −20, 4
3

𝐹

= � 𝑏𝑥 ,

⃗𝐹
𝑏

הכפלת וקטור בסקלר גורמת למתיחה או לכיווץ של הוקטור )מהמילה  .(scalingהכפלה
שומרת על כיוון הוקטור ומשנה רק את גודלו )ראה תרשים  .(21הכפלה בסקלר שלילי הופכת
את כיוון הוקטור )מתקבל וקטור נגדי( .דוגמה מספרית:
)(−1) ∙ (0, 0, 5) = (0, 0, −5

תרשים  :21הכפלת וקטור בסקלר
משנה את גודלו של הוקטור.
הכפלה בסקלר שלילי הופכת את
כיוון הוקטור.
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משימת תכנות מס'  – 5מתיחה וכיווץ של וקטורים
⃗𝑑𝑑

ילד עומד במקום 𝑚𝑚) ,𝑟𝑟⃗ = (5, 0, 6חברה שלו עומדת במקום .2
א .מצאו ע"י חישוב את וקטור המקום של החברה.

עליכם לכתוב את התכנית הבאה עם מספר שורות קטן ככל האפשר ,כשהערכים המספריים
היחידים המופיעים בתכנית הם של וקטור המקום של הילד )נתון(.
ב .כתבו תכנית המדמה את הילד וחברתו עומדים במקומות הנתונים )בחרו צורות וצבעים
כרצונכם(.
ג .צרו שני חיצים המייצגים את וקטור המקום שלהם .השתמשו בפרמטר השקיפות
) (opacityעבור וקטור המקום של הילד.
ד .שמרו את הקובץ להגשה בסוף השיעור.
חישוב גודלו של וקטור
נחזור לדוגמא שראינו :בתרשים  22ניתן לראות וקטור המייצג העתק 𝑚𝑚) (5,5,3מהראשית.
מהו המרחק מראש הוקטור ועד לקצהו? במילים אחרות ,מהו אורך החץ המייצג את הוקטור?

תרשים  :22וקטור המקום 𝑚𝑚) 𝑟𝑟⃗ = (5,5,3ורכיבי 𝑦𝑦  𝑥𝑥,ו 𝑧𝑧 -
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בכדי לענות על השאלה ,נוכל להשתמש בהכללה של משפט פיתגורס לשלושה ממדים עבור
משולש ישר זווית :אם נתון הוקטור אם 𝑟𝑟⃗ = (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) :אז גודלו מוגדר ע"י:
2

|𝑟𝑟⃗| = �(𝑟𝑟𝑥 )2 + �𝑟𝑟𝑦 � + (𝑟𝑟𝑧 )2

נקבל:

𝑚𝑚�(5𝑚𝑚)2 + (5𝑚𝑚)2 + (3𝑚𝑚)2 = √59𝑚𝑚 = 7.68

נאמר שהגודל |⃗𝑟𝑟| של וקטור המקום ⃗𝑟𝑟 הוא .|𝑟𝑟⃗| = 7.68𝑚𝑚 :גודל הוקטור מסומן בד"כ עם ערך
מוחלט ,|𝑟𝑟⃗| :או ע"י כתיבת האות המסמלת את שם הוקטור ללא החץ הקטן מעליה. 𝑟𝑟 :
גודלו של וקטור הוא תמיד:
 מספר חיובי.
 מספר יחיד )ולא שלשה סדורה של מספרים(
 סקלר )ולא וקטור(

משימת תכנות מס'  – 6חישוב גודל של וקטור
א.

נתון וקטור המקום:
)𝑟𝑟⃗ = (−2, 4, −1

כתבו תכנית קצרה המחשבת את גודלו של הוקטור ⃗𝑟𝑟 ומדפיסה את ערכו על חלון

המסוף.
ב.
ג.

הוסיפו לתכנית שורה אחת המחשבת את ערכו של הביטוי.|2 ∙ 𝑟𝑟⃗| :
פתרו בעזרת  VPythonאת תרגיל  1המופיע בעמוד הקודם.

חלון עזרה
•

בכדי לפתור את סעיף א' כדאי לדעת שבשפת התכנות  VPythonניתן לחשב חזקות ושורשים באופן הבא:

תחביר של VPython

כתיב מתמטי

4 ∗∗ 3

43

)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(4

•

√4

בכדי לפתור את סעיף ב' כדאי לדעת שניתן לחשב גודל של משתנה וקטורי  aבאופן מקוצר באמצעות
הפקודה )mag(a

.
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וקטור יחידה
אחת מהדרכים לתאר כיוון של וקטור הוא ע"י הגדרה של וקטור יחידה .וקטור יחידה הוא וקטור
שגודלו יחידה אחת ,והוא מצביע לכיוון כלשהו .מסמלים וקטור יחידה בעזרת אות באנגלית )או
יוונית( ו"כובע" מעליו ,במקום חץ קטן .נקרא לפעמים לוקטור היחידה 𝑎𝑎� :בשם 𝑎𝑎" :כובע".
שימו לב!

הוקטור ) (1, 1, 1אינו וקטור יחידה ,שכן גודלו של ) (1, 1, 1הוא.√12 + 12 + 12 = 1.73 :
דוגמא לוקטור יחידה המונח על ציר ה – ,(0,0,1) :z

תנו דוגמא לוקטורי יחידה המונח על ציר  Xו .Y

לא כל וקטורי היחידה מקבילים לאחד הצירים  .דוגמא ,הוקטור �
2

2

2

כי מתקיים�� 1 � + � 1 � + � 1 � = �1 + 1 + 1 = 1 :
2
3
6
√6

√3

1

,

1

,

1

� הוא וקטור יחידה

√2 √3 √6

√2

תרגיל :תנו דוגמא לוקטור יחידה שכל רכיביו שוים.
שימו לב שכל אחד מרכיבי הוקטור צריכים להיות קטנים או שווים לאחד.
במערכת הצירים קרטזית תלת ממדית ישנם שלושה וקטורי יחידה מיוחדים ,המונחים לאורך
הצירים .קוראים להם – 𝑖 :כובע – j ,כובע ו  – 𝑘𝑘 -כובע .והם מונחים על שלושת הצירים

בהתאמה )תרשים :(23

)𝚤𝚤̂ = (1,0,0

)𝚥𝚥̂ = (0,1,0

)𝑘𝑘� = (0,0,1

תרשים  :23וקטור היחידה � �𝑘𝑘 �𝚤𝚤̂, 𝚥𝚥̂,

אחת מהדרכים להציג וקטור היא בעזרת וקטורי יחידה המסמלים את כיווני הצירים:
�𝑘𝑘(5, −5,3) = 5𝚤𝚤̂ + (−5)𝚥𝚥̂ + 3
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משימת תכנות מס'  – 7שלושת וקטורי היחידה המיוחדים
א.

צרו את שלושת המשתנים הוקטוריים המופיעים בתרשים .23

ב.

ייצגו אותם באמצעות שלושה חיצים בצבעים שונים.

ג.

נתון הוקטור .𝑟𝑟⃗ = (−0.7, 1.5, 0.5) :כתבו שורה אחת ובה מוגדר המשתנה הוקטורי ⃗𝑟𝑟

ד.

יצגו את הוקטור ⃗𝑟𝑟 בעזרת חץ.

באמצעות הוקטורים 𝑘𝑘  𝑖, 𝑗,אותם הגדרתם בסעיף א'.

ניתן לפרק כל וקטור למכפלה של וקטור היחידה )בכיוון הוקטור( בסקלר השווה לגודלו של
הוקטור.
�𝑎𝑎 ∙ |⃗𝑎𝑎| = ⃗𝑎𝑎

לדוגמא ,נוכל לתאר וקטור שגודלו  5בכיוונו מקביל לציר ה – 𝑦𝑦 באופן הבא:
)(0, 5, 0) = 5(0, 1, 0
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איך מוצאים את וקטור יחידה?
כפי שראינו ,בכדי למצוא את וקטור היחידה שכיוונו הוא בכיוון של וקטור מסוים ,נצטרך לחלק
את הוקטור בגודלו.
⃗𝑟𝑟
|⃗𝑟𝑟|

= ̂𝑟𝑟

)𝑧𝑧 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦,

�𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦 2 + 𝑧𝑧 2

= ̂𝑟𝑟

𝑥𝑥
𝑦𝑦
𝑧𝑧
� = ̂𝑟𝑟
,
,
�
�𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦 2 + 𝑧𝑧 2 �𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦 2 + 𝑧𝑧 2 �𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦 2 + 𝑧𝑧 2

תרשים  :24לוקטור היחידה �𝑣𝑣 יש את אותו הכיוון שיש לוקטור ⃗𝑣𝑣 אך גודלו הוא  1ואין לו יחידות

דוגמא:

פרקו את הוקטור 𝑚𝑚) .𝑟𝑟⃗ = (−0.7, 1.5, 0.5למכפלה של גודלו בוקטור היחידה המתאים.

פתרון:

𝑠𝑠|𝑟𝑟| = �(−0.7)2 + (1.5)2 + (−0.5)2 = 1.73𝑚𝑚/
)(−0.7, 1.5, 0.5
⃗𝑟𝑟
=
)= (−0.4, 0.87,0.29
|𝑟𝑟|
1.73

= ̂𝑟𝑟

𝑚𝑚𝑟𝑟⃗ = (−0.4, 0.87,0.29) ∙ 1.73

ניתן להסביר כעת באופן אלגברי מדוע הכפלה של וקטור בסקלר משנה רק את גודלו של
הוקטור אך לא את כיוונו .אם נכתוב את הקטור המקורי כמכפלה של גודלו בוקטור היחידה,
לאחר הכפלה בסקלר וקטור היחידה לא משתנה ,אך הגודל של הוקטור גדל או קטן:
)𝑎𝑎⃗ = (−0.7, 1.5, 0.5) = 1.73 ∙ (−0.4, 0.87,0.29

)2 ∙ 𝑎𝑎⃗ = 2 ∙ 1.73 ∙ (−0.4, 0.87,0.29) = 3.46 ∙ (−0.4, 0.87,0.29
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משימת תכנות מס'  – 8חישוב וקטור היחידה
א .נתון וקטור המקום ) .𝑟𝑟⃗ = (0.5, −1, −2הגדירו עבורו משתנה וקטורי בשם 𝑟𝑟.

ב .חשבו בשורה אחת בלבד את גודלו של הוקטור ואחסנו את הערך שמצאתם במשתנה .𝑟𝑟_mag
ג .חשבו בשורה אחת בלבד את וקטור היחידה ̂𝑟𝑟 ואחסנו את הערך שמצאתם במשתנה .𝑟𝑟_hat

ד .הציגו את שני הוקטורים ⃗𝑟𝑟 ו  𝑟𝑟̂ -בעזרת שני חיצים בצבעים שונים .כאשר חיצו של ⃗𝑟𝑟 הוא חצי
שקוף.

משימת תכנות מס'  – 9ייצוג וקטורי כוחות באמצעות וקטור היחידה
א .צרו תכנית המדמה כדור המונח ב  (2, −1, 3)𝑚𝑚 -ושרדיוסו שווה ל – 𝑚𝑚.1.5

ב .מפעילים על הכדור כוח שגודלו  10ניוטון בכיוון מקביל לציר ה – 𝑦𝑦 ,כלפי מטה .צרו שני
משתנים עבור גודלו וכיוונו של וקטור הכוח ) 𝐹𝐹1_magו (𝐹𝐹1_hat -

ג .צרו משתנה עבור וקטור הכוח בשם  ,𝐹𝐹1היעזרו בהגדרה𝑎𝑎⃗ = |𝑎𝑎⃗| ∙ 𝑎𝑎� :

ד .ייצגו את וקטור הכוח  𝐹𝐹⃗1באמצעות חץ שזנבו במרכז הכדור.

ה .מפעילים על הכדור כוח נוסף שגודלו  6ניוטון בכיוון �

1

,

1

,

1

� =  .𝐹𝐹�2צרו שני משתנים

√3 √3 √3

עבור גודלו וכיוונו של וקטור הכוח ) (𝐹𝐹2_hat ,𝐹𝐹2_magומשתנה נוסף עבור וקטור הכוח

)(𝐹𝐹2

ו .ייצגו את וקטור הכוח  𝐹𝐹⃗2באמצעות חץ שזנבו במרכז הכדור.
שוויון וקטורים

וקטור אחד שווה לוקטור אחר אם ורק אם כל רכיביהם של שני הוקטורים שווים זה לזה.
המשמעות של:

⃗�𝑏𝑏 = ⃗𝑎𝑎

היא שמתקיים𝑎𝑎𝑧 = 𝑏𝑏𝑧 :

וגם

וגם

𝑦𝑏𝑏 = 𝑦𝑎𝑎

גודלם וכיוונם של שני הוקטורים שווים זה לזה|𝑎𝑎⃗| = �𝑏𝑏�⃗� :

𝑥𝑏𝑏 = 𝑥𝑎𝑎
וגם

�𝑏𝑏 = �𝑎𝑎

תרגיל
א .בתרשים  25מוראים שני וקטורים המיוצגים ע"י חיצים .האם שני וקטורים אלה שווים? נמקו

תרשים 25
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חיבור וחיסור וקטורים
אפשר לחבר וקטורים וניתן לחסר וקטור אחד מאחר .לעומת זאת ,לא ניתן לחבר סקלר לוקטור
או לחסר סקלר מוקטור.
איך מחברים ומחסרים וקטורים ? – דרך אלגברית
ניתן לקבל את הסכום או ההפרש של שני וקטורים ע"י חיבור או חיסור של רכיביהם .נתונים שני
הוקטורים:
� 𝑧𝐴 𝐴⃗ = �𝐴𝑥 , 𝐴𝑦 ,

חיבור מתבצע באופן הבא:

לדוגמא:

�) 𝑧𝐵 �⃗ = �(𝐴𝑥 + 𝐵𝑥 ), �𝐴𝑦 + 𝐵𝑦 �, (𝐴𝑧 +
𝐵 𝐴⃗ +

חיסור מתבצע באופן הבא:

לדוגמא:

ו �⃗ = �𝐵𝑥 , 𝐵𝑦 , 𝐵𝑧 � -
𝐵

)(2,2,4) + (−4,6,5) = (−2,8,9

�) 𝑧𝐵 �⃗ = �(𝐴𝑥 − 𝐵𝑥 ), �𝐴𝑦 − 𝐵𝑦 �, (𝐴𝑧 −
𝐵 𝐴⃗ −
)(1, 2, 3) − (−4, 5, 6) = (5, −3, −3

שאר חוקי החיבור והחיסור הסקלרים גם מתקיימים עבור וקטורים ,כמו העברת אגפים:
שימו לב גם שמתקיים:

אם�⃗ :
𝐵 𝐶⃗ = 𝐴⃗ +

אז:

⃗𝐴 = ⃗�
𝐵 𝐶⃗ −

𝐵�⃗ = 𝐴⃗ + �−
� ⃗�
𝐵 𝐴⃗ −

פעולה זו שימושית בכדי לחסר וקטורים באופן גיאומטרי )נראה בהמשך(.
שימו לב! חיבור גודלם של שני וקטורים אינו שווה לגודל של וקטור סכומם ,תנו דוגמא לכך.
חוק הקיבוץ והחילוף עבור וקטורים
𝐵 = ⃗�
חיבור וקטורי הוא חילופי )קומוטטיבי(�⃗ + 𝐴⃗ :
𝐵 𝐴⃗ +
𝐵 ≠ ⃗�
חיסור וקטורי הוא לא חילופי�⃗ − 𝐴⃗ :
𝐵 𝐴⃗ −

חוק הקיבוץ )אסוציאטיביות( חל גם פעולת החיבור וגם על פעולת החיסור:
𝐵� �⃗ � − 𝐶⃗ = 𝐴⃗ +
�⃗𝐶 �⃗ −
𝐵 �𝐴⃗ +

לסיכום ,אין משמעות לסדר ביצוע הפעולות חיבור וחיסור כל עוד שומרים על סימן הוקטור,
בדומה לחיבור סקלארים )מספרים מכוונים(.
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משימת תכנות מס'  – 10פעולות שונות על וקטורים
נתונים שני וקטורים 𝑁1 = (300,0, −200) :ו  .𝑁2 = (150, −300,0) -כתבו תכנית קצרה
בכדי לחשב את הגדלים הבאים:
א𝑁1 + 𝑁2 .

ב|𝑁1 + 𝑁2 | .

ג|𝑁1 | + |𝑁2 | .

ד .האם = | |𝑁1 | + |𝑁2

| ? |𝑁1 + 𝑁2

תשובה:

ה𝑁1 − 𝑁2 .

ו|𝑁1 − 𝑁2 | .

ז|𝑁1 | − |𝑁2 | .

ח .האם = | |𝑁1 | − |𝑁2

| ? |𝑁1 − 𝑁2

תשובה:

משימת תכנות מס' – 11חישוב וייצוג כוח שקול
אודי ואלון דוחפים שולחן על גבי משטח חלק .בתרשים  26ניתן לראות מבט על של השולחן
ושל הוקטורים המייצגים את הכוחות הפועלים עליו .נתון.�𝐹𝐹⃗1 � = 5𝑁 , �𝐹𝐹⃗2 � = 8𝑁 :
𝐹𝐹⃗1

𝑦𝑦

𝐹𝐹⃗2

𝑥𝑥

תרשים 26

א .כתבו שורה היוצרת הדמיה של שולחן שרוחבו  4מטרים ,אורכו  3מטרים וגובהו  2מטרים.
השולחן ממוקם בראשית הצירים.
ב .צרו שני משתנים וקטוריים המייצגים את הכוחות שאודי ואלון מפעילים על השולחן .כיווני
הוקטורים ונקודת האחיזה שלהם מוגדרים בתרשים .15
ג .ייצגו את המשתנים הוקטוריים בעזרת שני חיצים.
ד .הגדירו משתנה וקטורי נוסף המייצג את וקטור הכוח השקול𝐹𝐹⃗1 + 𝐹𝐹⃗2 :

ה .הוסיפו חץ שלישי המייצג את וקטור הכוח השקול.
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יישומים של חיסור וקטורים
מכיוון שאנחנו מתעניינים בשינויים הנגרמים כתוצאה מאינטראקציות ,נצטרך לעיתים קרובות
לחשב את השינוי של גודל וקטורי .לדוגמה ,נרצה אולי לדעת מהו השינוי של מקומו של גוף
הנמצא בתנועה ,או את השינוי במהירותו בפרק זמן מסוים .בכדי למצוא את השינויים האלה
נעזר בחיסור וקטורי.
וקטור העתק )מקום יחסי(
האור היוונית ) Δדלתא גדולה ,כמו  Dמהמילה  (Differenceמשמשת באופן מסורתי לייצג שינוי

בגודל כלשהו )סקלר או וקטור( .נשתמש באינדקס תחתון 𝑖 לסמל ערך התחלתי )𝑙𝑎𝑎𝑖𝑡𝑡𝑖𝑛𝑛𝑖( של
גודל כלשהו ,ובאינדקס התחתון 𝑓 לסמל את הערך הסופי ) 𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑖𝑓( שלו.

משמעות האות  Δהיא" :סופי פחות התחלתי" .אם וקטור 𝑖⃗𝑟𝑟 מסמל את המקום ההתחלתי של
גוף ביחס לראשית )זהו מקומו בתחילת פרק הזמן( ,ו  𝑟𝑟⃗𝑓 -מסמל את המקום הסופי של הגוף,

אזΔ𝑟𝑟⃗ = 𝑟𝑟⃗𝑓 − 𝑟𝑟⃗𝑖 :

המשמעות של ⃗𝑟𝑟 Δהיא "השינוי ב  ,𝑟𝑟⃗ -או 𝑖⃗𝑟𝑟 ) 𝑟𝑟⃗𝑓 −העתק(.

המשמעות של 𝑡𝑡 Δהיא "השינוי ב  ,𝑡𝑡-או 𝑖𝑡𝑡 ) 𝑡𝑡𝑓 −פרק הזמן(.

מכיוון שפעולת החיסור היא לא חילופית יש חשיבות לסדר הפעולות :משמעות האות  Δהיא

תמיד "סופי פחות התחלתי" ולא "התחלתי פחות סופי".

יישום חשוב של חיסור וקטורי הוא חישוב וקטורי מיקום יחסיים ,הנקראים גם וקטורי העתק .הם
מייצגים את מיקומו של גוף מסוים ביחס למיקומו של גוף אחר .אם גוף  1נמצא במקום  𝑟𝑟⃗1וגוף
 2נמצא במקום  , 𝑟𝑟⃗2וקטור המקום של גוף  2ביחס לגוף  1הוא𝑟𝑟⃗2,1 = 𝑟𝑟⃗2 − 𝑟𝑟⃗1 :

משימת תכנות מס'  – 12וקטור ההעתק
נתונים שני כדורים שרדיוס כל אחד מהם הוא 𝑚𝑚 .0.1כדור  1נמצא ב  (1,5, −2) -וכדור  2ב -

).(−5,1,3

א .צרו תכנית המייצרת הדמיה של שני הכדורים.
ב .הגדירו שני משתנים עבור וקטורי המקום של הכדורים בשם  𝑟𝑟1ו – .𝑟𝑟2
ג .ייצגו את וקטורי המקום של הכדורים בעזרת חיצים מתאימים.

ד .הגדירו משתנה וקטורי בשם  𝑟𝑟1_2המייצג את וקטור ההעתק ) 𝑟𝑟⃗1,2מיקומו של כדור 1
ביחס לכדור  .(2חשבו את ערכו בעזרת  𝑟𝑟1ו – .𝑟𝑟2

ה .ייצגו את  𝑟𝑟⃗1,2באמצעות חץ מתאים.

ו .הדפיסו בחלון המסוף את גודלו של .𝑟𝑟⃗1,2

ז .הדפיסו בחלון המסוף את וקטור היחידה  .𝑟𝑟̂1,2בדקו שגודלו אכן שווה ליחידה אחת.
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תיאור העולם התלת ממדי- וקטורים:3 מבנית
מדריך למורה
פתרונות למשימות
 – משתנים וקטוריים1 'משימת תכנות מס
קוד
from visual import *
r = vector(3.2,-9.2,66.3) # define a vector r
F = vector(50,0,20)

# define a vector F

print('r',r)

# print vector r

print('F',F)

# print vector F

תוצר הרצה
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 הדמיה של מערכת צירים- 2 'משימת תכנות מס
קוד
from visual import *

l=10

### create cylinders to represent axis ###
x_axis = cylinder(pos=(-l,0,0),axis=(2*l,0,0), radius=l/10,
color=color.green)
y_axis = cylinder(pos=(0,-l,0),axis=(0,2*l,0), radius=l/10,
color=color.red)
z_axis = cylinder(pos=(0,0,-l),axis=(0,0,2*l), radius=l/10,
color=color.blue)

###create labels
label(pos=(l,0,0), text='x')
label(pos=(0,l,0), text='y')
label(pos=(0,0,l), text='z')

תוצר הרצה
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 – הדמיה של וקטורי מקום3 'משימת תכנות מס
קוד
from visual import *

### create balls ###
ball1 = sphere(pos=(4,3,2), radius=(0.5), color=color.blue)
ball2 = sphere(pos=(-5,0,5), radius=(0.5), color=color.red)

### define vector variables ###
r1 = ball1.pos
r2 = ball2.pos

### create arrows to represent vectors ###
vec_pos1 = arrow(pos=(0,0,0),axis=(4,3,2), color=color.blue)
vec_pos2 = arrow(pos=(0,0,0),axis=(-5,0,5), color=color.red)
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82

 – הדמיה של וקטורי כוח4 'משימת תכנות מס
קוד
from visual import *
box(pos=(2,1,2),size=(1,1,1), color=color.red) # create a box
F1 = vector(5,0,0)

# define froce

vector F1
F2 = vector(1,4,0)

# define froce

vector F2
##### create arrows to represent vectors
vec_f1 = arrow(pos=(2,1,2),axis=(5,0,0), color=color.blue)
vec_f2 = arrow(pos=(2,1,2),axis=(1,4,0), color=color.red)
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 – מתיחה וכיווץ של וקטורים5 'משימת תכנות מס
קוד
from visual import *
r =vector(3,0,5) # position vector for "boy"
#####create the kids
boy = ellipsoid(pos=r,length=1, height=3, width=1,
color=color.blue, opacity=0.8)
girl = ellipsoid(pos=r/3,length=1, height=3, width=1,
color=color.red, opacity=0.8)
##### create arrows to represent position vectors
vec_f1 = arrow(pos=(0,0,0),axis=r, color=color.blue, opacity=0.6)
vec_f2 = arrow(pos=(0,0,0),axis=r/3, color=color.red)
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 – חישוב גודל של וקטור6 'משימת תכנות מס
קוד
from visual import *
r=vector(-2,4,-1)
# seif alef
print('r',sqrt(2**2+4**2+1**2))
# seif bet
print('r',mag(r))
# seif gimel
F=vector(2,-3,5)
print('F',mag(-0.5*F))
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 – שלושת וקטורי היחידה המיוחדים7 'משימת תכנות מס
קוד
from visual import *
### define unit vectors
i = vector(1,0,0)
j = vector(0,1,0)
k = vector(0,0,1)
##### create arrows to represent unit vectors
vec_i = arrow(pos=(0,0,0),axis=i, color=color.blue)
vec_j = arrow(pos=(0,0,0),axis=j, color=color.red)
vec_k = arrow(pos=(0,0,0),axis=k, color=color.green)
##### calculate and represent position vectors
r = -0.7*i+1.5*j+0.5*k
vec_r = arrow(pos=(0,0,0),axis=r, color=color.magenta)
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 – חישוב וקטור היחידה8 'משימת תכנות מס
קוד
from visual import *
r = vector(0.5,-1,-2)

# definig a vector r

r_mag = mag(r)

# calculate the magnitude of vector r

r_hat = r/mag(r)

# calculate the unit vector r_hat

###represent position and unit vectors
vec_r = arrow(pos=(0,0,0),axis=r, color=color.blue, opacity = 0.7)
vec_r_hat = arrow(pos=(0,0,0),axis=r_hat, color=color.red)
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 – ייצוג וקטורי כוחות באמצעות וקטור היחידה9 'משימת תכנות מס
קוד
from visual import *
ball = sphere(pos=(2,-1,3), radius=1.5, color=color.blue)
# creating ball
### calculate F1
F1_mag = 10

# F1 magnitude

F1_hat = vector(0,-1,0)

# F1 unit vector

F1 = F1_mag*F1_hat

# calculate F1

vec_F1 = arrow(pos=ball.pos,axis=F1, color=color.yellow, opacity =
0.7) # represent F1 with arrow
F2_mag = 6

# F2 magnitude

F2_hat = vector(1/sqrt(3),1/sqrt(3),1/sqrt(3)) # F2 unit vector
F2 = F2_mag*F2_hat

# calculate F2

vec_F2 = arrow(pos=ball.pos,axis=F2, color=color.white, opacity = 0.7)
# represent F2 with arrow
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 – פעולות שונות על וקטורים10 'משימת תכנות מס
קוד
from visual import *
### define vector variables
N1=vector(300,0,-200)
N2=vector(150,-300,0)
### check adding rules
print(N1+N2)
print(mag(N1+N2))
print(mag(N1)+mag(N2))
### check subtracting rules
print(N1-N2)
print(mag(N1-N2))
print(mag(N1)-mag(N2))
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 –חישוב וייצוג כוח שקול11 'משימת תכנות מס
קוד
from visual import *
table = box(pos=(0,0,0), size = (4,3,2), color=color.orange) # create a table
F1 = vector(0,5,0)

# define force vectors

F2 = vector(8,0,0)
arrow1 = arrow(pos=(0,0,0), axis=F1, shaftwidth=0.2)
arrow2 = arrow(pos=(0,0,0), axis=F2, shaftwidth=0.2)
F_tot = F1 + F2
arrow3 = arrow(pos=(0,0,0), axis=F_tot, color=color.red, shaftwidth=0.2)
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 – וקטור ההעתק12 'משימת תכנות מס
קוד
from visual import *
# create the balls
ball1 = sphere(radius=0.5, pos=(1,5,-2), color=color.blue)
ball2 = sphere(radius=0.5, pos=(-5,1,3), color=color.red)
# create position vectors
r1 = ball1.pos
r2 = ball2.pos
# represent position vectors
arrow1 = arrow(pos=(0,0,0), axis=r1, shaftwidth=0.2)
arrow2 = arrow(pos=(0,0,0), axis=r2, shaftwidth=0.2)
# calculate relative position vector
r1_2 = r1 - r2
# represent relative position vector
arrow1_2 = arrow(pos=r2, axis=r1_2, shaftwidth=0.2, color = color.yellow)
# calculate the magnitude of the relative position vector.
print('mag(r1_2)', mag(r1_2))
# calculate the unit vector of the relative position vector.
print('r1_2_hat',r1_2/mag(r1_2))
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מבנית 4א :מידול חישובי  -כבידה
חוברת עבודה לתלמיד
בפעילות הבאה נבנה תכנית המחשבת ומייצגת את כוח הכבידה שמפעיל כוכב לכת על חללית
במיקומים שונים ,ללא תנועה .מטרות הפעילות:
• חישוב וקטור כוח הכבידה הפועל על עצם בנוכחות עצם אחר.
• ייצוג וקטור כוח הכבידה הפועל על העצם באמצעות חץ.
ניתוח ראשוני:
בתרשים המתואר מטה מופיע כוכב לכת ) .(planetהעיגולים המופיעים מעל כוכב הלכת
מייצגים חמש חלליות.
• הוסיפו ליד כל אחד מהחלליות הממוספרות חץ המייצג את כוח הכבידה על החללית
כתוצאה מהאינטראקציה הכבידתית עם כוכב הלכת.
• ודאו שכיוון החיצים נכון ושגודל החץ פרופורציוני לגודל וקטור הכוח אותו הוא מייצג.
5

4

3

2

1

 .1אתחול התכנית
פתחו את עורך התכנית על ידי לחיצה על הקיצור  VIDLE for VPythonהממוקם על שולחן
העבודה .הכניסו את ההוראה הבאה לחלון העריכה:
* from visual import

לפני שתמשיכו לכתוב ,שמרו את התכנית באופן הבא :בעורך ,בתפריט 'קובץ' ,בחרו
באפשרות "שמור" .דפדפו למיקום שבו תוכל לשמור את הקובץ ותנו לקובץ את השם
" ."gravitation.pyשימו לב :יש לכתוב את סיומת הקובץ ” –“.pyהעורך לא תמיד יוסיף זאת
באופן אוטומטי .ללא הסיומת ” “.pyהעורך לא יצבע את הוראות התכנית שלכם בצורה יעילה.
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 .2קבועים
על מנת לנחשב את כוח הכבידה ,נצטרך את קבוע הכבידה האוניברסלי  .Gהוסיפו את השורה:
G = 6.7e-11

• אפשר גם להגדיר את מסת כוכב הלכת ומסת החלליות ,בחלק זה .מסת החללית היא
 15 × 103ק"ג )תוכלו לקרוא למשתנה בשם (m_craft :ומסת הכוכב לכת היא 6 × 1024

ק"ג )תוכלו לקרוא למשתנה בשם.(m_planet :
 .3יצירת עצמים

צרו כותרת בשם:
### SYSTEM CREATION ###

• צרו עצם מסוג  sphereבשם  planetהממוקם בראשית ומייצג את הכוכב לכת .רדיוס כוכב
הלכת הוא 6.4 × 106 𝑚𝑚 :וצבעו יכול להיות כל צבע שתבחרו פרט ללבן.

• צרו עצם נוסף מסוג  sphereבשם  craftהמייצג את החללית .מקמו את החללית ב -
𝑚𝑚) .(−13.0 × 107 , 6.5 × 107 , 0בכדי שנוכל לראות את החללית בהדמיה נצטרך להגדיל

מאוד את רדיוסה .נסו את הערך 𝑚𝑚  .3.0 × 106בחרו צבע השונה מצבע הכוכב לכת.

• הריצו את התכנית ובחנו את ההדמיה המתקבלת.
 .4חישוב כוח הכבידה
צרו כותרת בשם:

### CALCULATING GRAVITATIONAL FORCE ###

וקטור כוח המשיכה על כדור שמסתו  𝑚𝑚2בנוכחות כדור שמסתו  𝑚𝑚1נתון ע"י חוק הכבידה של
ניוטון:

•
•
•

𝐺𝑚𝑚1 𝑚𝑚2
̂𝑟𝑟
|𝑟𝑟⃗|2
𝑁𝑚2
𝑘𝑑𝑑2

𝐺  -קבוע הכבידה האוניברסלי :

= 𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑⃗𝐹𝐹

𝐺 = 6.7 × 10−11

⃗𝑟𝑟  -וקטור ההעתק המצביע מעצם  1לעצם .2

̂𝑟𝑟 ) -וקטור "כובע"( וקטור יחידה המצביע מעצם  1לעצם .2

א .שלבי החישוב האלגבריים:

 .1חשבו את וקטור ההעתק ⃗𝑟𝑟 שכיוונו מכוכב הלכת אל החללית.
 .2חשבו את גודלו של הווקטור |⃗𝑟𝑟|.

 .3השתמשו ב  |𝑟𝑟⃗| -בכדי לחשב את גודלו של כוח הכבידה:
𝐺𝑚𝑚1 𝑚𝑚2
|𝑟𝑟⃗|2

= � 𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑⃗𝐹𝐹�

 .4חשבו את וקטור היחידה ̂𝑟𝑟 שכיוונו מעצם ) 1כוכב לכת( לעצם ) 2חללית(.

 .5חשבו את וקטור כוח הכבידה הפועל על החללית השווה למכפלת גודל הוקטור בכיוונו:
̂𝑟𝑟� 𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑⃗𝐹𝐹�𝐹𝐹⃗𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣 = −
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ב .תרגום הביטויים האלגבריים לביטויים בשפת :VPython
 .1וקטור ההעתק  -וקטורי המיקום של שני העצמים ידועים לכם:

 craft.posו –

 .planet.posהוסיפו שורה לחישוב וקטור ⃗𝑟𝑟 שזנבו בכוכב לכת וראשו בחללית )היזכרו

בהגדרת וקטור ההעתק( .השתמשו באותיות וסמלים ,לא במספרים .השתמשו ב r -
כשם לווקטור ההעתק.

 .2גודל וקטור ההעתק  -הדרך הארוכה לחישוב גודל וקטור ההעתק |⃗𝑟𝑟| היא באמצעות:
2

•

|𝑟𝑟⃗| = �(𝑟𝑟𝑥 )2 + �𝑟𝑟𝑦 � + (𝑟𝑟𝑧 )2

חישוב רכיבי וקטור ההעתק :רכיבי 𝑦𝑦  𝑥𝑥,ו  𝑧𝑧 -של וקטורים ב –  VPythonנתונים

באופן הבא craft.pos.x :מייצג את רכיב 𝑥𝑥 של וקטור המקום של החלליתr.y .
•

מייצג את רכיב  yשל הוקטור 𝑟𝑟 שחישבנו קודם.

חזקה ניתן לחשב ע"י שתי כוכביות .אם לדוגמא נכתוב 3**2 :נקבל .9

•

שורש ניתן לחשב ע"י הפונקציה  .sqrtאם לדוגמא נכתוב ) sqrt(9נקבל .3

הדרך הקצרה לחישוב גודל וקטור ההעתק |⃗𝑟𝑟| היא באמצעות הפונקציה המוגדרת
מראש

)(  ,magבמקרה זה ).mag (r

 .3גודל כוח הכבידה – הוסיפו שורה לחישוב גודלו של כוח הכבידה � 𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑⃗𝐹𝐹� .לשם כך יש
להשתמש ב  G -שהגדרתם קודם לכן .השתמשו ב –  Fgmagלייצוג גודל וקטור הכוח.

 .4וקטור היחידה – השתמש בשני הגדלים שחישבת r :ו –  rmagלחישוב וקטור היחידה.
⃗𝑑𝑑

היזכרו בהגדרת וקטור היחידה 𝑟𝑟̂ = |𝑑𝑑⃗| :והשתמשו ב –  rhatלייצגו.

 .5וקטור כוח הכבידה – יש ברשותנו כעת את כל הגדלים הנחוצים לחישוב וקטור כוח
הכבידה.
•

הוסיפו שורה המחשבת את כוח המשיכה  Fgהפועל על החללית .נניח כעת שכוכב
הלכת הוא העצם היחיד הנמצא קרוב מספיק בכדי להפעיל כוח משמעותי על החללית.

• הוסיפו פקודת הדפסה בכדי לייצג את כוח הכובד:
)print('Fg=',Fg

• הריצו את התכנית ובדקו את סימני רכיבי הוקטורים – האם הם מתאימים לציפיותיכם?
ג .ייצוג וקטור הכוח בעזרת חץ.
לאחר שחישבנו את וקטור כוח הכבידה ,נרצה לייצגו בעזרת חץ.
 .1הוסיפו שורה לתכנית שכתבתם שתיצור חץ צהוב המייצג את וקטור כוח הכבידה הפועל על
החללית.
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 .2בחרו בתכונות  posו –  axisבכדי ליצור חץ שזנבו ממוקם בחללית וכיוונו אל הפלנטה .אל
תשתמשו במספרים! רשמו את הערכים של  posן –  axisבאופן סמלי בעזרת הגלים
שכבר חישבתם בסעיפים הקודמים.
 .3הריצו את התכנית.
אם אינכם מסוגלים לראות את וקטור הכוח – כנראה שהקוד שלכם נכון! הסיבה לכך היא שגודל
החץ המייצג את ווקטור הכוח הוא קטן ביחס לגודלם של שאר העצמים בהדמיה .נצטרך להגדיל
את החץ ע"י הכפלה בסקלר .כיצד נבחר את פקטור קנה המידה ) (scale factorהמתאים?
 .5פקטור קנה מידה )(Scalefactor
צפו בסרטון.VPython Instructional Videos 5: Scalefactor :
השתמשו במה שלמדתם בכדי לקבוע את פקטור קנה המידה מתאים עבור כוח הכבידה )בחרו
ב –  Fscaleלייצוג הפרמטר(.
 .6כוח הכבידה במיקומי שונים
בכדי לבדוק כיצד משתנה כוח הכבידה הפועל על החללית במיקומים שונים ,הוסיפו לתכנית
שכתבתם  4חלליות נוספות במיקומים הנתונים בהמשך ,חשבו וייצגו את כוח הכובד הפועל על כל
אחת מהחלליות .תוכלו פשוט לשכפל את שורות הקוד או להיעזר בלולאה מתאימה.
מיקומי החלליות הנוספות הם:
𝑚𝑚)(−6.5 × 107 , 6.5 × 107 , 0
𝑚𝑚)(0 × 107 , 6.5 × 107 , 0

𝑚𝑚)(6.5 × 107 , 6.5 × 107 , 0

𝑚𝑚)(13.0 × 107 , 6.5 × 107 , 0

•

הריצו את התכנית – ודאו שאתם רואים את כוכב הלכת ,החלליות והחיצים.

•

אם החיצים גדולים מידי ומתמזגים זה בזה ,הקטינו את ערכו של הפרמטר .Fscale

•

יש להשתמש באותו פרמטר עבור כל החיצים בכדי שהיחסים ביניהם יישמרו.

 .7בחינת ההדמיה
השוו את תוצאות ההדמיה לשובה שעניתם בסעיף  .2מה ההבדלים בין התחזית שלכם לבין
תוצאות ההדמיה? מה הסיבות להבדלים?
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 כבידה-  מידול חישובי:א4 מבנית
מדריך למורה
פתרון למשימה החישובית
קוד
from visual import *
G = 6.7e-11
mcraft = 15e3
mplanet = 6.4E24
scalefactor=1e5
n=0
x=13e7
planet = sphere(pos=(0,0,0), radius=6.4e6, color=color.cyan)
craft = sphere(pos=(x,6.5e7,0), radius=3e6, color=color.red)
while n <= 5:
rate(5)
craft.pos.x = x*(n – 2)
r = craft.pos - planet.pos
rmg = mag(r)
Fmag = G*mplanet*mcraft/rmg**2
rhat = r/rmg
Fnet = -Fmag*rhat
craft = sphere(pos=craft.pos, radius=3e6, color=color.red)
Fvector = arrow(pos=craft.pos, axis=scalefactor*Fnet, color=color.blue)
print("Fnet (left to right)=",Fnet)

n=n+1
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 מסע בחלל:ב4 מבנית
חוברת עבודה לתלמיד
מטרות
 לשם כך תשתמשו.בפעילות זו תלמדו לבנות מודל עבור תנועת חללית בנוכחות כוכב לכת
.בקוד מוכן בכדי לחקור את השפעת המהירות ההתחלתית של החללית על מסלולה
 הסבר וחיזוי ההדמיה.1
.לרשותכם תכנית מינימלית עובדת
from visual import*
scene.width =800
scene.height = 800
#CONSTANTS
G = 6.7e-11
m_Earth = 6e24
m_craft = 15e3
dt = 60
#INITIAL CONDITIONS
vcraft = vector(0,2e3,0(
t = 0
#OBJECTS AND INITIAL VALUES
Earth = sphere(pos=vector(0,0,0), radius=6.4e6, color=color.cyan(
craft = sphere(pos=vector(-10*Earth.radius, 0,0), radius=1e6,
color=color.yellow, make_trail=True(
###CALCULATION LOOP: ALL REPEATED CALCULATIONS GO INSIDE THE LOOP ###
while t < 10*365*24*60*60:
rate(100)

## slow down motion to make animation look nicer

craft.pos = craft.pos + vcraft*dt
t = t+dt

.".py" שמרו את הקובץ בשם שתבחרו – זכרו להוסיף את הסיומת
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אל תריצו את התכנית עדיין .בשלב ראשון ,קראו את התכנית מתחילתה ועד סופה .וודאו שכל
אחד מחברי הקבוצה שלכם מבין כל אחת מהשורות בתכנית .קריאה והסבר של קוד מהווה
חלק חשוב כשלומדים לבנות ולשנות מודלים חישוביים.
לאחר שקראתם כל אחת משורות הקוד ,ענו על השאלות הבאות:
 .1מהי המערכת הפיסיקלית אותה אתם ממדלים? בעולם האמיתי ,איך לדעתכם מערכת
זאת צריכה להתנהג? בחלק השמאלי של התרשים המופיע מטה ,ציירו תרשים עקבות
המתאר את התנהגות המערכת בעולם האמיתי כפי שנראה לכם.
 .2האם התכנית כפי שהיא כתובה כעת מדמה באופן מדויק את העולם האמיתי? אל
תריצו את התכנית עדיין .קראו שוב את התכנית ,והוסיפו תרשים עקבות של תנועת
המערכת בחלק הימני של התרשים המתבסס על הפרשנות שלכם לקוד.

חיזוי

עולם האמיתי

הדמיה
 .2הרצת התכנית

הריצו את התכנית לאחר שכל חברי הקבוצה מסכימים עם החיזוי .דונו בינכם עד כמה
תחזיתכם תאמה להדמיה שהתקבלה לאחר שהרצתם את התכנית.
האם הצלחתם לחזות את תוצאות ההדמיה? מהם ההבדלים בין התחזית שלכם להדמיה לבין
תוצאות ההרצה?
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 .3שינוי התכנית
•

מהם השינויים הדרושים בכדי לחשב את האינטראקציות בין החללית לכדור הארץ? ניזכר
כיצד מחשבים תנועה של עצם כלשהו ,אם ידוע שקול הכוחות הפועל עליו:
o
o

עדכן את מהירות הגוף𝑣𝑣𝑛𝑛+1 = 𝑣𝑣𝑛𝑛 + 𝑎𝑎∆𝑡𝑡 :

o

חזור על החישוב.

o
•

חשב את וקטור הכוח הפועלים במערכת ואת סכומם ⃗�
 ,ΣFומכאן את התאוצה 𝑎𝑎.
עדכן את מיקום הגוף𝑥𝑥𝑛𝑛+1 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑣𝑣∆𝑡𝑡 :

שנו את התכנית בהתאם לחישובים המופיעים מעלה ולאינטראקציות במערכת .שימו לב :כל
החישובים האיטרטיבים צריכים להופיע בתוך הלולאה.

•

השתמשו בפרמטרים המופיעים בתכנית )ולא במספרים( .הוסיפו שמות נוספים של פרמטרים
לפי הצורך במקומות המתאימים התכנית.

•

הריצו את התכנית .האם זוהי ההתנהגות לה ציפיתם? אם לא ,וודאו שהקוד שכתבתם מייצג
את הפיזיקה הרלוונטית ,ושהחישובים האיטרטיביים מופיעים בתוך לולאת ה – .while

 .4ייצוג וקטור המהירות בעזרת חץ
בפעילויות הקודמות למדתם לייצג את וקטור הכוח באמצעות חץ .בתכנית זו תייצגו באמצעות חץ
את וקטור המהירות של החללית כך שמיקומו ,גודלו וכיוונו יתעדכנו בזמן הרצת ההדמיה.
א .יצירת החץ  -הוסיפו שורה במקום המתאים היוצרת חץ לייצוג וקטור המהירות:
)v_arr = arrow(color=color.blue

ב .תכונות החץ -
• הגדירו את תכונות החץ  posו –  axisכך שזנב החץ יופיע במיקום החללית וגודלו וכיוונו
יהיו כגודל המהירות .אל תשתמשו במספרים  -רשמו את הערכים של  posושל axis
באמצעות פרמטרים המייצגים הגדלים שכבר חישבתם.
• חשוב מאוד לא ליצור את החץ בתוך הלולאה ,מכיוון שאז נקבל חיצים רבים במקום חץ
אחד.
• הוסיפו את השורות הבאות בתוך הלולאה )השלימו בכוחות עצמכם(:
= v_arr.pos
= v_arr.axis
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ג .קנה מידה  -נרצה להציג את וקטור המהירות בעזרת חץ בקנה מידה המתאים לשאר
העצמים בהדמיה .בכדי לדעת מהו קנה המידה עלינו לדעת מהו ערכו של וקטור המהירות.
הוסיפו שורה המדפיסה את ערכו של וקטור המהירות וקיבעו בהתאם את פקטור קנה המידה.
הריצו את התכנית ותקנו במידת הצורך את פקטור קנה המידה עד לקבלת חץ בגדול סביר.
 .5בחינת ההדמיה
א.

הוסיפו לאובייקט החללית תכונה המייצגת את מסלולה .בתוך שורת האובייקט כתבו:
make_trail=True

הריצו את התכנית .איזה מסלול קיבלתם? )פרטים נוספים על תכונה זו ניתן למצוא כאן(
ב.

מה כיוון וקטור המהירות ביחס למסלול החללית? )ניצב ,משיק ,משהו אחר?(

ג.

במהלך תנועת החללית ,מה קורה לגודל מהירותה כשהיא מתרחקת מהכוכב? מה קורה
לגודל מהירותה כשהיא מתקרבת לכוכב? נסו להסביר תופעה זו על סמך עקרונות וחוקים
פיזיקליים.

ד.

חשבו באופן אנליטי את המהירות ההתחלתית הדרושה לקבלת מסלול מעגלי .שנו את ערך
המהירות ההתחלתית בהדמיה לערך המחושב שקיבלתם .האם מתקבל מסלול מעגלי?

ה.

כיצד לדעתכם ישתנה מסלול החללית אם נגדיל את המהירות ההתחלתית? נסו להגדיל
בהדמיה את ערך המהירות ההתחלתית .מה גיליתם? האם ציפיתם לקבל תוצאה זו?

ו.

כיצד לדעתכם ישתנה מסלול החללית אם נקטין את המהירות ההתחלתית? נסו להקטין
בהדמיה את ערך המהירות ההתחלתית .מה גיליתם? האם ציפיתם לקבל תוצאה זו?

ז.

מצאו ע"י ניסוי וטעיה את מהירות המילוט של החללית מהכוכב .חשבו את מהירות המילוט
והשוו לערך שמצאתם בהדמיה.
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מבנית 4ב :מסע בחלל
מדריך למורה
חוברת העבודה לתלמיד מעובדת ע"פ הצעתם של Weatherford and Chabay
שמאמרם בנושא מתוך ספר מאמרי כנס

 PERCמוצג בנספח :2

S. Weatherford and R. Chabay, Student predictions of functional but incomplete
example programs in introductory calculus-based physics, 2012 PERC
Proceedings [Philadelphia, PA, August 1-2, 2012], edited by P. V. Engelhardt, A.
D. Churukian, and N. S. Rebello [AIP Conf. Proc. 1513, 42-45 (2013)],
doi:10.1063/1.4789647.
ליבת הפעילות הוא תכנית מינימלית עובדת הנתנת לתלמידים .זו תכנית המבוססת על מודל
מוטעה פיסיקלית ,אך פועל ,שהתלמידים מתבקשים להסבירו ולתקנו.
בשלב ראשון ,הם מתבקשים לקרוא את התכנית מתחילתה ועד סופה ולהסביר:
מהי המערכת הפיסיקלית אותה הם ממדלים? איך לדעתם מערכת זאת צריכה להתנהג בעולם
האמיתי? )בחלק השמאלי של התרשים המופיע מטה(.
עליהם לבחון ביקורתית את התכנית שקיבלו ביחס לציפיותיהם ,מבלי להריצה .עליהם להתאים
תנועה באמצעות תרשים עקבות לקוד הקיים ,בחלק הימני של התרשים.

חיזוי

עולם האמיתי

הדמיה

מהלך זה מאפשר לתלמידים לדון על האופן בו המודל מייצג את המציאות ,ובפרט ,אילו שינויים
דרושים בכדי שייצג כראוי את האינטראקציות בין החללית לכדור הארץ.
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פתרון למשימה החישובית
קוד
from visual import*
scene.width =800
scene.height = 800
#CONSTANTS
G = 6.7e-11
m_Earth = 6e24
m_craft = 15e3
dt = 60
sf = 5000
#INITIAL CONDITIONS
vcraft = vector(0,3e3,0)
t = 0
#OBJECTS AND INITIAL VALUES
Earth = sphere(pos=vector(0,0,0), radius=6.4e6, color=color.cyan)
craft = sphere(pos=vector(-10*Earth.radius,0,0), radius=1e6,
color=color.yellow, make_trail=True)
v_arr = arrow(pos=craft.pos, axis=10000*vcraft, color=color.blue)
#TIME EVOLUDION
while t < 10*365*24*60*60:
rate(100)
## slow down motion to make animation look nicer
r = craft.pos - Earth.pos
r_hat = r/mag®
F = -G*m_Earth*m_craft/(mag(r)**2)*r_hat
a = F/m_craft
vcraft = vcraft + a*dt
craft.pos = craft.pos + vcraft*dt
v_arr.pos = craft.pos
v_arr.axis = sf*vcraft
t = t+dt
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מבנית 5א :מידול חישובי  -כוח חשמלי בין מטענים
חוברת עבודה לתלמיד
במשימה זו עליכם לבנות הדמיה של וקטורים המייצגים את הגודל והכיוון של הכוחות
שמפעילים זה על זה שני מטענים חשמליים נייחים שמתקיימת ביניהם אינטראקציה
אלקטרוסטטית.
 .1צרו שני כדורים ששמותיהם ball1 :ו –  ball2הנמצאים במרחק 𝑚𝑚 0.1זה מזה .מטענו
של כדור אחד שלילי ושל השני חיובי ,וגודל המטענים זהה.𝑠𝑠 = 2 ∙ 10−7 𝐶 :
השתמשו בשמות הבאים למטענים 𝑠𝑠1 :ו .𝑠𝑠2 -

 .2צרו משתנה  rהמייצג את המרחק בין הכדורים.
 .3חשבו את הכוח החשמלי בין המטענים לפי חוק קולון:

כאשר:

𝑘𝑘𝑠𝑠1 𝑠𝑠1
𝑟𝑟 2

𝑁∙𝑚2
𝐶𝐶 2

=F

𝑘𝑘 = 9 ∙ 109

 .4הציגו את גודל הכוח בחלון המסוף בעזרת הפקודה .print
 .5ייצגו באמצעות חץ את וקטור הכוח הפועל על כל כדור ,שאורכו מתכונתי לגודל הכוח,
כיוונו בכיוון הכוח ,ונקודת האחיזה שלו במטען המתאים.
 .6הריצו את התוכנית  7פעמים – בכל הרצה שנו את המרחק בין הכדורים ורשמו את
הכוח המתקבל .הציגו את ממצאיכם בטבלה:
מרחק
)מטרים(
0.07
0.08
0.09
0.1
0.14
0.16
0.2

כוח
)ניוטונים(

 .7שרטטו באמצעות  Excelגרף של גודל הכוח האלקטרוסטטי שכל אחד משני המטענים
מפעיל על משנהו ,כתלות במרחק בין המטענים.
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 .8הוסיפו כותרות מתאימות לגרף והעתיקו אותו למסמך זה.
בדקו שהייצוגים השונים עולים בקנה אחד :האם ערכי הכוח המיוצגים בגרף תואמים
לשינוי באורך החצים המייצגים את וקטורי הכוח? בדקו עבור  3מרחקים שונים.

 .9בתרשים שלפניכם שני כדורים הטעונים במטען זהה .𝑠𝑠1 = 𝑠𝑠2 = +𝑄𝑄 :הכדורים נמצאים

במרחק 𝑟𝑟 זה מזה .הווקטורים בתרשים מייצגים את הכוחות האלקטרוסטטיים שמפעילים
הכדורים זה על זה 𝐹𝐹 .הוא גודל הכוח הפועל על כל מטען.
𝐹𝐹

𝑄𝑄𝑞𝑞1 = +

𝑄𝑄𝑞𝑞2 = +

𝑟𝑟

𝐹𝐹

א .אם מטענו של הכדור השמאלי היה  .𝑠𝑠1 = +2𝑄𝑄 -האם גם עתה גודל הווקטור F

המייצג את הכוח הפועל על המטען הימני שווה לגודל הכוח הפועל על המטען

השמאלי? הוסיפו לציור הווקטורים המייצגים את הכוח הפועל על כל מטען והסבירו
את תשובתכם.
𝑄𝑄𝑞𝑞1 = +2

𝑄𝑄𝑞𝑞2 = +
𝑟𝑟

ב .נסתכל עתה במערכת של שני הכדורים שמטענם 𝑄𝑄 – ,במרחק 𝑟𝑟 .2הוסיפו לציור
הווקטורים המייצגים את הכוח הפועל על כל מטען והסבירו את תשובתכם.

𝑄𝑄𝑞𝑞1 = −

𝑄𝑄𝑞𝑞2 = −
𝑟𝑟2

נסו לייצר גרף של הכוח האלקטרוסטאטי כתלות במרחק בין המטענים באמצעות תכנת
 .VPythonאין צורך ליצור הדמיה ,אלא רק חלון עם הגרף .תוכלו להיעזר בקישור הבא:
http://vpython.org/contents/docs/graph.html

106

מבנית 5א :מידול חישובי  -כוח חשמלי בין מטענים
מדריך למורה
פתרון למשימה החישובית
קוד

תוצאות ההרצה

הגרף

כוח
)ניוטונים(

מרחק
)מטרים(

-0.0734

0.07

-0.0562

0.08

-0.044

0.09

-0.036

0.1

-0.0183

0.14

-0.014

0.16

-0.009

0.2
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כוח בין שני מטענים כתלות במרחק
ביניהם
0
0.2

0.1

-0.04
-0.06

כוח )ניוטונים(

0.25

0.15

0.05

0

-0.02

-0.08

מרחק בין מטענים )מטרים(

תשובה לשאלה 10
א .האינטראקציה היא הדדית ,ולפי החוק השלישי של ניוטון הכוחות שווים במטענם והפוכים
בכיוונם .גודל הכוח ע"פ חוק קולון זהה בין אם מדובר בכוח של המטען הימני על השמאלי או
להיפך.

𝑄𝑄𝑞𝑞1 = +2

𝑄𝑄𝑞𝑞2 = +
𝑟𝑟

ב .לפי חוק קולון ,הגדלת המרחק פי  2תגרום לכוח לקטון פי .4

𝑄𝑄𝑞𝑞1 = −

𝑄𝑄𝑞𝑞2 = −

התכנית ליצור גרף ב – VPython

𝑟𝑟2
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מבנית 5ב :סופרפוזיציה של כוחות חשמליים
חוברת עבודה לתלמיד
מצוידים בכלים שלמדנו על הדרכים לחשב ולייצג גודל של וקטור ,וקטור יחידה ,מכפלת וקטור
בסקלר וחיבור וחיסור וקטורי ,נוכל לחשב ולייצג אינטראקציה חשמלית בין כמה מטענים .חוק
קולון מתאר את האינטראקציה האלקטרוסטטית בין שני מטענים  q1ו ) q 2 -תרשים  .(20וקטור

ההעתק  r⃗1,2מייצג את מקומו של מטען  1ביחס למטען  ,2והמרחק ביניהם נתון ע"י.�r⃗1,2 � :

𝐹𝐹⃗1,2

𝑞𝑞1

� �𝑟𝑟⃗1,2

𝑟𝑟⃗1,2

𝑟𝑟̂1,2

𝑞𝑞2

תרשים  : 20הכוח החשמלי שמטען  2מפעיל על מטען 1

הכוח שפועל על מטען  1כתוצאה מהאינטראקציה עם מטען  2מתואר באופן כללי ע"י חוק קולון:
kq1 q 2

𝑘𝑞1 𝑞2

�1,2
2r

� �r⃗1,2

= �F⃗1,2

מייצג את גודלו של וקטור הכוח .𝐹𝐹⃗1,2

•

הביטוי

•

וקטור היחידה  𝑟𝑟̂1,2מייצג את כיוונו של וקטור הכוח .𝐹𝐹⃗1,2

•

2
𝑑𝑑1,2

𝑘𝑘 נקרא קבוע קולון וערכו במערכת היחידות 𝑠𝑠  𝑚𝑚. 𝑘𝑘.הוא

𝑁𝑚2
𝐶𝐶 2

.𝑘𝑘 = 9 ∙ 109

בהינתן שני מטענים ומיקומם ,נוכל לחשב במדויק את וקטור הכוח החשמלי הפועל על כל אחד
מהם .תחילה יש למצוא את וקטור ההעתק  .r⃗1,2בעזרת גודלו נוכל לחשב את עצמת

 �Fובעזרת כיוונו נוכל לחשב את כיוון הכוח  .�F⃗1,2את הוקטור �F⃗2,1
האינטראקציה החשמלית � �⃗1,2

אפשר למצוא ע"י החוק השלישי של ניוטון.
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חישוב וייצוג הכוח שמפעילים שני מטענים על מטען שלישי
שלושה חלקיקים כדוריים שרדיוס כל אחד מהם הוא  R = 100nmטעונים במטען זהה
 q = 3 ∙ 10−14 Cונמצאים במיקומים הבאים:
•

חלקיק 𝑟𝑟⃗1 = (0, −0.2, 0)𝜇𝑚𝑚 - 1

•

חלקיק 𝑟𝑟⃗3 = (2.3, −1.5, −1.8)𝜇𝑚𝑚 - 3

•

חלקיק 𝑟𝑟⃗2 = (0.1, 1.2, 0.5)𝜇𝑚𝑚 - 2

נרצה לחשב ולייצג את הכוח החשמלי השקול הפועל על חלקיק  1כתוצאה מהאינטראקציה עם
חלקיק  1ו .2 -
 .1הגדירו את המשתנים 𝑠𝑠, 𝑅 :ו – 𝑘𝑘 והציבו עבורם את הערכים המתאימים ע"פ נתוני
השאלה.

 .2צרו את מערכת שלושת החלקיקים הטעונים והריצו את התכנית.
 .3הגדירו  3משתנים וקטוריים עבור וקטורי המקום של כל חלקיק טעון .בחרו עבורם את
השמות הבאים.𝑟𝑟1, 𝑟𝑟2, 𝑟𝑟3 :

 .4הגדירו  2משתנים וקטוריים עבור וקטורי ההעתק :חלקיק  1ביחס לחלקיק  2וחלקיק 1
ביחס לחלקיק  .3בחרו עבורם את השמות הבאים 𝑟𝑟1_2 :ו .𝑟𝑟1_3 -

 .5חשבו את וקטורי היחידה של כל אחד מוקטורי ההעתק :בחרו עבורם את השמות
הבאים 𝑟𝑟1_2ℎ𝑎𝑎𝑡𝑡 :ו .𝑟𝑟1_3ℎ𝑎𝑎𝑡𝑡 -

 .6חשבו את גודלו של הכוח שמפעיל כל אחד מהחלקיקים הטעונים על כדור  1בעזרת
חוק קולון הגדירו לשם כך שני משתנים )סקלרים( הנקראים 𝐹𝐹1_2𝑚𝑚𝑎𝑎𝑔 :ו .𝐹𝐹1_3𝑚𝑚𝑎𝑎𝑔 -

 .7הגדירו  2משתנים וקטוריים עבור וקטורי הכוח  𝐹𝐹1_2ו  .𝐹𝐹1_3 -חשבו את הוקטורים
בעזרת גודלו של וקטור הכוח )סעיף ז'( וכיוונו )סעיף ה'(

 .8ייצגו את וקטורי הכוח מהסעיף הקודם ע"י שני חיצים.
 .9חשבו את הוקטור השקול הפועל על כדור  .𝐹𝐹⃗1 = 𝐹𝐹⃗1,2 + 𝐹𝐹⃗1,3 :1יצגו אותו ע"י חץ
מתאים.
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 סופרפוזיציה של כוחות חשמליים:ב5 מבנית
מדריך למורה
פתרון המשימה החישובית
קוד
from visual import*
#constants
k = 9E9
q = 3E-14
R = 100E-9
#crate system
ball1 = sphere(radius=R, pos=(0,-0.2E-6,0), color=color.red)
ball2 = sphere(radius=R, pos=(0.1E-6,1.2E-6,0.5E-6), color=color.blue)
ball3 = sphere(radius=R, pos=(2.3E-6,-1.5E-6,1.8E-6), color=color.green)
#calculate electric force vector acting on ball1 by ball2 and ball3.
r1 = ball1.pos
r2 = ball2.pos
r3 = ball3.pos

# deifine possitions vectors

r1_2 = r1 - r2
r1_3 = r1 - r3

# deifine displacement vectors

r1_2hat = r1_2/mag(r1_2)
r1_3hat = r1_3/mag(r1_3(

# deifine unit vectors

F1_2mag = k*q*q/(mag(r1_2))**2
vector using Coulomb Law
F1_3mag = k*q*q/(mag(r1_3))**2
F1_2 = F1_2mag*r1_2hat
F1_3 = F1_3mag*r1_3hat

# calculate the magnitude of the force

# calculate force vectors

#representing the force vectors
arrow1 = arrow(pos=r1, axis=F1_2, color=ball2.color, shaftwidth=R/2)
arrow2 = arrow(pos=r1, axis=F1_3, color=ball3.color,shaftwidth=R/2)
arrow3 = arrow(pos=r1, axis=F1_2 + F1_3, color=color.white,
shaftwidth=R/2)
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תוצר הרצה
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 כוח חשמלי בין כדור טעון לשריג מטענים:ג5 מבנית
חוברת עבודה לתלמיד
 כוח חשמלי המופעל על ידי חלקיק יחיד על מטען בוחן.א
לפניכם קוד להדמיית כדור )המייצג מטען( המונח על לוח שמפעיל כוח חשמלי על כדור אחר
 תוצאת. ההדמיה מייצגת בעזרת חץ את הכוח שפועל על מטען הבוחן.()המייצג את מטען הבוחן
.ההדמיה מופיעה מתחת לקוד
1. ################## SETUP STATEMENTS
########################
2. from visual import*
3. ################## CONSTANTS
###############################
4. q = 20
5. k = 1
6. n = 10
7. force = vector(0,0,0)
8. ################## SYSTEM CREATION
#########################
9. plate = box(pos=(0,0,0), size = (2*n,0.1,2*n),
color=color.white)
10. test_charge

= sphere(pos=(0,n/2,0), radius=0.3,

color=color.red)
11. ball = sphere(pos=(-n,0,n), radius=0.3, color=color.blue)
12. vector_force=arrow(color=color.yellow)
13. ################## FORCE CALCULATION
#########################
14. r = test_charge.pos - charge.pos
15. r_hat = r/mag(r)
16. force = k*q*q/(mag(r))**2*r_hat
17. vector_force.pos = test_charge.pos
18. vector_force.axis = force
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באילו שורות מתבצעות הפקודות הבאות )השלימו את הטבלא(:
מספר השורה
9

ביצוע
יצירת הלוח
יצירת המטען שעל הלוח
יצירת מטען הבוחן
חישוב ההעתק
חישוב וקטור היחידה
חישוב הכוח
יצירת החץ המייצג את הכוח

ב .כוח חשמלי המופעל על ידי שורת מטענים על מטען בוחן
 .1יצירת שורה של המטענים
נרצה כעת לייצר שורה של חלקיקים .ניתן כמובן לעשות זאת באופן "ידני" ע"י כתיבת הפקודה
ליצירת כדור מספר רב של פעמים אבל שיטת עבודה זו מסורבלת ומייגעת ...על מנת לבצע
זאת באופן מקוצר ניעזר בלולאת  whileוב"משתנה רץ".
לולאת  whileגורמת לסדרת פעולות להתבצע שוב ושוב עד שמתקיים איזשהו תנאי .לדוגמא,
בפעילויות קודמות השתמשתם בלולאת  whileעל מנת לבצע שוב ושוב הזזה של גוף .על מנת
שהלולאה לא תהיה אינסופית הגדרתם ואיפסתם משתנה שייצג את הזמן ושמו  tושיניתם את
ערכו בקפיצות קבועות בתוך לולאת  .whileהתנאי  while t<100לדוגמא גרם להפסקת
ההרצה של ההדמיה כשערכו של המשתנה  tהגיע ל.100-
באופן דומה נגדיר כעת "משתנה רץ" בשם  iונקדם את ערכו בתוך לולאת  whileשבה פקודה
ליצירת כדור:
*from visual import
i = 0
while i < 10:
)ball = sphere(pos=(0,0,0), radius=0.3, color=color.blue
i = i + 1

א .כמה כדורים ייראו לדעתכם על המסך?
ב .פתחו את הקובץ  while.pyהמכיל קוד זה והריצו .האם צדקתם בהשערתכם?
ג .שנו את הקוד כך שההדמיה תציג שורה של  10כדורים שמיקומיהם בציר ה x -הם בין  0ל .9 -
ד .שנו את הקוד כך שההדמיה תציג  11כדורים שמיקומיהם בציר ה y -הם הם בין  -5ל .5 -
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.charged lattice1.py  העתיקו את שורות הקוד המופיע מטה ושמרו אותו בשם.ה
######################## SETUP STATEMENTS ##################
* from visual import
############################### CONSTANTS ##################
q = 20

# charge

k = 1

# Coulomb constant

n = 10

# the nubmer of charges on the plate is (2n+1)^2

force = vector(0,0,0)

# force variable

######################### SYSTEM CREATION ##################
plate = box(pos=(0,0,0), size = (2*n,0.1,2*n), color=color.white)
# create plate
test_charge = sphere(pos=(0,n/2,0), radius=0.3, color=color.red)
# create test charge
vector_force=arrow(color = color.yellow) # represent the total force
vector acting upon the test charge
charge = sphere(pos=(-n,0,n), radius=0.2, color=color.blue)
# create test charge
######################### FORCE CALCULATION ##################
r = test_charge.pos - charge.pos

# calculate the displacment vector

r_hat = r/mag(r)

# calculate unit vector

force = k*q*q/(mag(r))**2*r_hat

# calculate Coulomb force

vector_force.pos = test_charge.pos
vector_force.axis = force
print('force',force)

 כדורים המונחת21  כך שההדמיה תציג שורה שלwhile  הוסיפו במקום המתאים לולאת.ו
 קואורדינטת,–n  שלהם היאx-לאורך הצלע השמאלית של הלוח )כלומר שקואורדינטת ה
: תוצאת הדמיה אפשרית.(1  בקפיצות שלn -  ל-n  נעה ביןz- וקואורדינטת ה0  היאy-ה
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 .2חישוב הכוח השקול
נרצה כעת לחשב את הכוח השקול המופעל על מטען הבוחן על ידי שורת המטענים .כלומר
עלינו לחשב את הכוח שמפעיל כל חלקיק על מטען הבוחן ולסכום על כל הכוחות.
נעשה זאת על ידי שיוך של כל אחד מהמטענים שייצרנו ל "רשימה" ) (listשנגדיר בשם
 ,charge_listולאחר מכן ניצור לולאה ש"עוברת" על כל אחד ואחד מהפריטים ברשימה,
מחשבת את הכוח שהוא מפעיל על מטען הבוחן ומוסיפה את התרומה אל הכוח השקול כפי
שנפרט בסעיפים הבאים:
א .פתחו כעת את הקובץ

 charged lattice1.pyושמרו אותו בשם

charged

.lattice2.py
ב .הוסיפו תחת הכותרת  ,system creationלפני לולאת ה  whileהמייצרת את הכדורים,
את השורה:
][ = ball_list

סוגריים מרובעים הם סימון מוסכם ב –  VPythonעבור "רשימה" ) .(listרשימה ב,VPython -
בדומה לרשימת מכולת או לרשימת שמות התלמידים בכיתה ,היא אוסף של "פריטים" המופיעים
בסדר מסוים .בפקודה לעיל יצרנו רשימה בשם  .ball_listבינתיים רשימה זו היא רשימה ריקה.
הבה נוסיף לתוכה את המטענים.
ג .בתוך הלולאה המייצרת את המטענים הוסיפו את השורה הבאה:
)charge_list.append(charge

משמעות הפקודה היא :הוסף את הפריט הנקרא  chargeלתוך הרשימה הנקראת:
 .charge_listכעת כאשר כל המטענים משויכים לרשימה אנו יכולים לבצע פעולות על כל
הכדורים בזה אחר זה באמצעות לולאה .לדוגמה ,נשנה את צבעם של כל הכדורים לצהוב.
ד .הוסיפו את הלולאה הבאה מתחת ללולאת יצירת הכדורים )לא בתוכה(:
for charge in charge_list:
)rate (4
charge.color = color.yellow

שימו לב ,קודם ההדמיה יוצרת את סדרת הכדורים ,ואז צובעת אותם אחד אחר השני בצהוב.
)ניתן כעת למחוק את הלולאה לשינוי הצבע(.
ניעזר בלולאה העוברת על כל הכדורים כדי לחשב את הכוח השקול הפועל על מטען הבוחן.
ה .צרו במקום המתאים לולאת  forהעוברת על כל אחד ואחד מהמטענים ברשימה
 charge_listומוסיפה את הכוח שהוא מפעיל על מטען הבוחן אל הכוח השקול.
)היעזרו בפקודות לחישוב הכוח שמפעיל מטען יחיד המופיעות בקוד ,העזרו בפקטור
קנה מידה מתאים לייצוג הכוח(
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הערה:
בחרנו לבצע את חישוב הכוח השקול על ידי הגדרת רשימה ) ,(listשיוך המטענים אליה ושימוש
בלולאת  forעל מנת "לרוץ" על פני כל הכדורים לחישוב תרומתם לכוח השקול .למעשה
בהדמיה זו היינו יכולים לוותר על הגדרת הרשימה ועל לולאת ה for-ולחשב את תרומת כל
מטען לכוח השקול מיד אחרי יצירת המטען בלולאת ה while-הראשונית .מהו לדעתכם היתרון
בעבודה עם רשימה?

ג .כוח חשמלי שמפעיל שריג מטענים על מטען בוחן
 .1יצירת שריג המטענים
בתת המשימה הקודמת השתמשנו בלולאת  whileה'רצה' על פני ערכים שונים של המשתנה  iכדי
ליצור סדרת מטענים שקואורדינטת ה z-שלהם נעה מ  -nל  .n -באופן זה קבלנו שורה )או טור( של
מטענים .בכדי ליצור שריג ובו מספר רב של טורים אנו יכולים לכתוב שוב ושוב את לולאת ה while
ליצירת טור בודד כשבכל פעם אנו משנים את קואורדינטת ה x -של הטור הבודד .כמובן ששיטה זו
מסורבלת ומיגעת ועדיף גם כאן להשתמש בלולאה .במילים אחרות אנו רוצים ליצור לולאה בתוך
לולאה או בשפה המקצועית לולאות מקוננות.
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נתרגל את השימוש בלולאות מקוננות בעזרת דוגמה פשוטה .עיינו בפיסת הקוד הבאה:
*from visual import
i = 1
while i <= 5:
j = 1
while j <= 3:
(print(i,j
j = j+1
i = i + 1

א .על אילו ערכים רץ המשתנה ?i
ב .על אילו ערכים רץ המשתנה ?j
ג .כמה זוגות מספרים יודפסו?
ד .באיזה סדר?
ה .נסו להריץ את הקוד ולבדוק את תשובותיכם.
נרצה ליצור שריג מטענים כך שקואורדינטות ה x -וקואורדינטות ה z -של המטענים ינועו בין -n
לבין  nבקפיצות של  1ואילו קואורדינטת ה y -תהיה שווה לאפס.
א .פתחו כעת את הקובץ  charged lattice2.pyושמרו אותו בשם .charged lattice3.py
ב .שנו את הקוד של יצירת המטענים כך שבמקום שורת מטענים תקבלו שריג.
 .2יצירת שריג המטענים
א .האם יש צורך לשנות את שורות הקוד בהן מתבצע חישוב הכוח השקול על מנת לכלול את
הכוחות שמפעילים כל מטעני השריג? הסבירו.
ב .בכדי לייצג את וקטור הכוח ,היעזרו בפקטור קנה מידה מתאים.
ג .נסו לשנות את מיקום מטען הבוחן ולבדוק כיצד מושפע גודלו וכיוונו של וקטור הכוח.
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כתיבת תסריט ומימושו בשפת VPython
ארגז כלים ומילון

א .משתנים
משתנים הם מעין "מכלים" או "נפח אכסון" לשמירת אינפורמציה .המכלים האלה יכולים להיות מסוגים
שונים ובגדלים שונים :משתנים פשוטים ,רשימות ,אובייקטים.

יצירת משתנים
משמעות
ההוראה

ניסוח ההוראה
עברית

יצירת משתנה
פשוט.

צור משתנה

יצירת רשימה.

צור רשימה

יצירת עצם
גרפי.

צור אובייקט.

שפת מחשב
שפת אנוש
דוגמא לשיבוץ ההוראה בעברית דוגמא לשיבוץ ההוראה ב -
VPython
צור משתנה בשם  Nוקבע את
N=100
ערכו כ.100-
צור רשימה בשם
][= ball_list
.particles_list
צור כדור בשם .particle

)(ball = sphere

עדכון משתנים
משמעות
ההוראה

ניסוח
ההוראה
בעברית

הצבת ערך )או
ביטוי חשבוני(
במשתנה.

קבע את
ערך
משתנה.

שינוי ערך
משתנה בעזרת שנה את
ערך
פעולה
המשתנה.
חשבונית על
המשתנה.
מקם את ...
ב...
קביעת תכונת
צבע את ...
אובייקט.
בצבע...
הוספת פריט
לרשימה.

הוסף את
...
לרשימה...

שפת אנוש
דוגמא לשיבוץ ההוראה
בעברית
קבע את ערכו של
המשתנה  xלהיות .2.3
קבע את ערכו של
המשתנה  yלהיות .√2
קבע את ערכו של
4
המשתנה  zלהיות .5

הכפל את ערך המשתנה
 xב 4-והוסף לו .2

שפת מחשב
דוגמא לשיבוץ ההוראה ב VPython -

x=2.3
)y=sqrt(2
y=5**4

x=4*x+1

מקם אותו בראשית
הצירים.
צבע אותו בצהוב.

)ball.pos=vector(0,0,0
ball.color=color.yellow

הוסף את particle
לרשימה ששמה
.particles_list

)ball_list.append(ball
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ב.

המשך בעמוד הבא...

בקרת זרימה

פקודות בקרת זרימה מודיעות מהי הפקודה הבאה שצריך לבצע .ברירת המחדל היא לבצע את
הפקודות באופן סדרתי .פקודות בקרת זרימה מאפשרות להתנות ביצוע של חלק מהתוכנית,
לגרום לחלקים מהתוכנית להתבצע שוב ושוב ,ולדלג על קטעי קוד.
לולאות  -ניסוח סוגים שונים של הוראות לביצוע חוזר
משמעות ההוראה

ניסוח הוראה
בעברית

ביצוע חוזר אינסופי

חזור שוב ושוב
)לעולמים(

ביצוע חוזר מותנה

חזור שוב ושוב בתנאי
ש...

ביצוע חוזר מוגבל
מראש

בצע עבור כל איבר
בסדרה

ביצוע חוזר מוגבל
מראש

בצע עבור כל איבר
ברשימה

שפת אנוש
דוגמא לשיבוץ של ההוראה
בעברית
 .1חזור שוב ושוב:
 .1.1הדפס Hi
 .1הגדר משתנה בשם  tואפס
אותו.
 .2חזור שוב ושוב בתנאי ש-
:t<10
 .2.1הדפס "הי"
 .2.2הוסף  1ל t -
 .1בצע עבור כל איבר בסדרה
}:{1,3,5,...15
 .1.1הדפס את האיבר
בריבוע
 .1בצע עבור כל כדור ברשימת
הכדורים:
 .1.1הזז את הכדור באחד
ימינה

שפת מחשב
דוגמא לשיבוץ ההוראה ב -
VPython
while True:
)'print ('Hi
t=0
while t<10:
)'print ('Hi
t=t+1

for i in
range(1,15,2):
)print (i*i
for ball in
ball_list:
= ball.pos.x
ball.pos.x + 1

תנאים  -ניסוח של סוגים שונים של הוראות לביצוע מותנה
משמעות ההוראה
ביצוע מותנה ללא
חלופה
ביצוע מותנה עם
חלופה
יצירת עצם )אוביקט(
גרפי

ניסוח הוראה
בעברית
אם ... :אז... :

אם ... :אז...:
אחרת... :

אם ... :אז...:
אחרת:
אם ... :אז... :

שפת אנוש
דוגמא לשיבוץ של ההוראה
בעברית
 .1אם :A>B
 .1.1הדפס את A
 .1אם :A>B
 .1.1הדפס את A
 .2אחרת:
 .2.1הדפס את B
 .1אם :A>B
 .1.1הדפס את A
 .2אחרת ,אם :A =B
 .2.1הדפס את  Aואת B
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שפת מחשב
דוגמא לשיבוץ ההוראה ב -
VPython
)if A>B : print (A
)if A>B : print (A
)else : print (B

)if A>B : print (A
elif : A = B :
)print(A,B

 כוח חשמלי בין כדור טעון לשריג מטענים:ג5 מבנית
מדריך למורה
פתרון המשימה החישובית
charged lattice 1 קוד
##################SETUP STATEMENTS########################
from visual import*
##################CONSTANTS###############################
q = 20
k = 1
n = 10
force = vector(0,0,0)

#
#
#
#

charge
Coulomb constant
the nubmer of charges on the plate is 2n
force variable

##################SYSTEM CREATION#########################
plate = box(pos=(0,0,0), size = (2*n,0.1,2*n), color=color.white)
# create plate
test_charge = sphere(pos=(0,n/2,0), radius=0.3, color=color.red)
# create test charge
vector_force=arrow(color = color.yellow)
# represent the total force vector acting upon the test charge
i = -n
while i <= n:
charge = sphere(pos=(-n,0,i), radius=0.3, color=color.blue)
# create test charge
i = i + 1
##################FORCE CALCULATION#########################
r = test_charge.pos - charge.pos
# calculate the displacment vector
r_hat = r/mag(r)
# calculate unit vector
force = k*q*q/(mag(r))**2*r_hat
# calculate Coulomb force
vector_force.pos = test_charge.pos
vector_force.axis = force
print('force',force)
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charged lattice solution קוד
##################SETUP STATEMENTS########################
from visual import*
##################CONSTANTS###############################
q = 20
# charge
k = 1
# Coulomb constant
n = 10
# the nubmer of charges on the plate is (2n+1)^2
force = vector(0,0,0) # force variable
##################SYSTEM CREATION#########################
plate = box(pos=(0,0,0), size = (2*n,0.1,2*n), color=color.white)
# create plate
test_charge = sphere(pos=(0,n/2,0), radius=0.3, color=color.red)
# create test charge
vector_force=arrow(color=color.yellow)
# represent the total force vector acting upon the test charge
charge_list = []
i = -n
while i <= n:
j = -n
while j <= n:
charge = sphere(pos=(j,0,i), radius=0.3, color=color.blue)
# create test charge
charge_list.append(charge)
j = j + 1
i = i + 1
##################FORCE CALCULATION#########################
for charge in charge_list:
rate (100)
r = test_charge.pos - charge.pos
# calculate the
displacment vector
r_hat = r/mag(r)
# calculate unit vector
force = force + k*q*q/(mag(r))**2*r_hat
# calculate Coulomb force
vector_force.pos = test_charge.pos
vector_force.axis = force*0.005

תוצר הרצה
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שילוב המשימה במצגת
מטרת מצגת זו לחדד עבור התלמידים את הקשר בין כוחות יסוד לכוחות המתקבלים מהם,
דוגמת כוח קבוע הנוצר ע"י שריג מטענים.
אנו ממליצים לפתוח בבקשה מהתלמידים להציכ כוחות שונים ולבקשם למיינם:

כאשר המטרה היא להובים למיון הבא:
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להלן דוגמאות למיונים העולים בשיחה:
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בהמשך לדיון זה מוצע לתלמידים לראות כיצד ניתן לקבל מגוון כוחות מכוחות יסוד.
כדאי להקדים חלק זה בסקירהשל האינטראקציות היסודיות בטבע:
כבידה :למשיכה בין שני עצמים בעלי מסה התלויה בגודל המסות ובמרחקן זו מזו ע"פ חוק הכבידה
של ניוטון
אלקטרומגנטית :למשיכה ודחייה בין גופים להם יש מטען חשמלי התלויה בגודל ובסימן המסענים
ובמרחקם זה מזה ע"פ חוק קולון
אינטראקציה גרעינית חזקה :המשמשת כ"דבק" המחזיק את הפרוטונים בגרעין יחד ,למרות
הדחיה החשמלית בתוך הגרעין בין פרוטונים הנמצאים במרחקים קצרים ,לה אחראים חלקיקים
יסודיים יותר המרכיבים את הפרוטונים והנויטרונים – קווארקים,
האינטראקציה הגרעינית חלשה המשפיעה על מגוון החלקיקים היסודיים המרכיבים את
האטום.ומכתיבה תהליכים כמו אי היציבות של ניטרון.
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התלמידים מופנים לפעילויות קודמות בהן ניתן להיעזר ,כלומר לפעילות של חיושב הכוח
החשמלי:

פעיילות קודמת נוספת בה ניתן להיעזר היא סופרפוזיציה של כוחות חשמליים:
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התלמידים והמורה מתכננים עתה את שלבי העבודה – סדרת תת משימות:
תת משימה א'  -חישוב הכוח שמפעיל מטען שמיקומו ידוע על מטען הבוחן )כבר ביצעתם(
תת משימה ב'  -הוספת מטען וחישוב הכוח השקול שמפעילים שני מטענים על מטען
הבוחן :חיבור כוחות )כבר ביצעתם(.
תת משימה ג'  -חזרה על התהליך לחישוב הכוח השקול שמפעיל טור של מטענים על
מטען הבוחן– באמצעות לולאה
תת משימה ד'  -חזרה על התהליך לחישוב הכוח השקול שמפעילים כל טוריהמטענים על
מטען הבוחן – באמצעות לולאה נוספת

ומונחים לנסח "תסריט" :הוראות ל"רובוט" שיתורגמו בהמשך לשפת מחשב ,במטרה לפשט את
תהליך העבודה.
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להלן הצעה לתסריט:
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שתי תת-המשימות האחרונות מופיעות בדף העבודה:
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לצורך ביצוע תת המשימות על התלמידים ללמוד על לולאות מקוננות ,שימוש ברשימות lists
ובלולאות  .forראשית ,יש להסביר מהן לולאות  forוכיצד הן נכתבות ,כפי שמוצג בשקפים
הבאים:

ולאחר מכן יש להסביר לולאות מקוננות:
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ולסיום ,כיצד עושים שימוש ברשימות – :lists
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מבנית 5ד :כוח חשמלי הפועל בין כדור ללוח טעונים
חוברת עבודה לתלמיד
בקובץ  charged lattice.pyתוכלו למצוא הדמיה של סריג משטחי של כדורים טעונים המסודרים
על לוח )"לוח טעון"( ,ומעליה כדור טעון )"מטען בוחן"( .בנוסף לייצוג המערכת ,ההדמיה מחשבת
את הכוח השקול שמפעילים מטעני הלוח על מטען הבוחן ומייצגת אותו באמצעות חץ לבן .נרצה
לבדוק כיצד משתנה הכוח )גודלו וכיוונו( כתלות במרחק מן הלוח.
חלק ראשון  -ניתוח גודל הכוח כתלות במיקום המטען לאורך ציר 𝑥𝑥
𝑦𝑦

𝑥𝑥

𝑥𝑥

𝑧𝑧

א .שערו באופן איכותי.
 .1כיצד ישתנה גודל הכוח שיפעל על מטען בוחן הנמצא מעל מרכז הלוח אם נזיז אותו
במקביל ללוח?
 .2מה יהיה גודל הכוח שיפעל על מטען הבוחן כאשר הוא רחוק מאוד מהלוח?
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ב .בדקו באמצעות ההדמיה.
היעזרו בקוד להדמיית כוח על מטען בוחן )הקובץ  .(charged plate.pyהציבו את מטען הבוחן
בנקודות הבאות לאורך ציר 𝑥𝑥  ,ומלאו את ערכי הכוח המתקבלים .תארו גם את כיוון הכוח.
מיקום המטען לאורך ציר
𝒙
)מטרים(
-10

גודל הכוח
)ניוטון(

כיוון הכוח
)מעלה או מטה  /ישר או נטוי
בזווית(

5
0
5
10
ג .שערו כיצד נראה הגרף.
שרטטו ע"פ מערכת הצירים הבאה כיצד נראה גרף של גודל הכוח כתלות במיקום מטען הבוחן
לאורך ציר 𝒙.

)בתכנת  Wordבכדי לצייר על מערכת הצירים יש לבחור:

→  .( insert → shapesהסבירו.

� ⃗𝐹𝐹�

𝑥𝑥

ד .בדקו באמצעות קוד המחשב את הכוח כתלות במיקום מטען בוחן.
הפעילו את הקובץ  F-x.pyהמציג גרף של גודל הכוח כתלות במיקום מטען הבוחן לאורך ציר
𝒙 .השוו את תשובתכם מהסעיף הקודם אל מול הגרף המתקבל בהדמיה .האם הגרף

שהצעתם דומה/שונה לגרף המתקבל בהדמיה? אם שהצעתם שונה ,מהם ההבדלים? מה
לדעתכם גרם לכם לטעות?
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חלק שני  -ניתוח גודל הכוח כתלות במיקום המטען לאורך ציר 𝑦𝑦
y

𝑥𝑥

𝑥𝑥

𝑧𝑧

א .שערו באופן איכותי.

 .1כיצד ישתנה גודל הכוח שיפעל על מטען בוחן הנמצא מעל מרכז הלוח ככל שנלך ונתרחק
מהלוח?
 .2בפרט :מה יהיה גודל הכוח שיפעל על מטען הבוחן כאשר הוא רחוק מאוד מהלוח?

ב .בדקו באמצעות ההדמיה.
הציבו את מטען הבוחן בנקודות הבאות לאורך ציר 𝑦𝑦  ,ומלאו את ערכי הכוח המתקבלים.
מיקום המטען לאורך
ציר 𝐲
)מטרים(

גודל הכוח
)ניוטון(

כיוון הכוח
)מעלה או מטה  /ישר או נטוי
בזווית(

-1

-0.5
0.5
1
5
10

ג.

שערו כיצד ייראה הגרף:
כיצד נראה גרף של גודל הכוח כתלות במיקום מטען הבוחן לאורך ציר 𝐲 .שרטטו ע"פ

מערכת הצירים הבאה )בתכנת  Wordבכדי לצייר על מערכת הצירים יש לבחור:
→  .( insert → shapesהסבירו.
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� ⃗𝐹𝐹�

y

ד .שנו את הקוד
שנו את הקובץ  F-x.pyכך שיציג גרף של גודל הכוח כתלות במיקום מטען הבוחן לאורך ציר 𝒚.

ה .בדקו באמצעות קוד המחשב את הכוח כתלות במיקום מטען בוחן.

השוו את תשובתכם לסעיף ג' אל מול הגרף המתקבל בהדמיה .השוו את תשובתכם מהסעיף
הקודם אל מול הגרף המתקבל בהדמיה .האם הגרף שהצעתם דומה/שונה לגרף המתקבל
בהדמיה? אם שהצעתם שונה ,מהם ההבדלים? מה לדעתכם גרם לכם לטעות?
אתגר -ניתוח גודל הכוח כתלות בגודל הלוח )מספר מטעני הלוח(
𝑦𝑦

𝑥𝑥

𝑥𝑥

𝑧𝑧

א .שערו באופן איכותי.

כיצד ישתנה גודל הכוח שיפעל על מטען בוחן הנמצא מעל מרכז הלוח ככל שמספר המטענים
שעל הלוח ילך ויגדל?
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ב .בדקו באמצעות ההדמיה.
שנו את מספר המטענים שעל הלוח ,ומלאו את ערכי הכוח המתקבלים.
מספר מטענים לאורך
חצי שורה )הפרמטר n
בקוד(
1

מספר
המטענים
הכולל

גודל הכוח
)ניוטון(

כיוון הכוח
)מעלה או מטה  /ישר או נטוי
בזווית(

5
10
20
50
100
ג.

שערו כיצד ייראה הגרף
כיצד נראה גרף של גודל הכוח כתלות במספר המטענים .שרטטו ע"פ מערכת הצירים הבאה
)בתכנת  Wordבכדי לצייר על מערכת הצירים יש לבחור:

→ .( insert → shapes

הסבירו.

� ⃗𝐹𝐹�

n

ד .שנו את הקוד
שנו את הקובץ  F-x.pyכך שיציג גרף של גודל הכוח כתלות במספר המטענים.
ה .בדקו באמצעות קוד המחשב את הכוח כתלות במספר המטענים
השוו את תשובתכם לסעיף ג' אל מול הגרף המתקבל בהדמיה .השוו את תשובתכם מהסעיף
הקודם אל מול הגרף המתקבל בהדמיה .האם הגרף שהצעתם דומה/שונה לגרף המתקבל
בהדמיה? אם שהצעתם שונה ,מהם ההבדלים? מה לדעתכם גרם לכם לטעות?
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 כוח חשמלי הפועל בין כדור ללוח טעונים:ד5 מבנית
מדריך למורה
פתרונות למשימות החישוביות

𝑥𝑥  ניתוח גודל הכוח כתלות במיקום המטען לאורך ציר- חלק ראשון
𝑦𝑦

:קוד

################## SETUP STATEMENTS #####
from visual import *
from visual.graph import *
################## GRAPHS #################
gd = gdisplay(xtitle='x (meter)', ytitle=' Force (N)')
graphF = gcurve(color=color.yellow)
################## CONSTANTS ##############
q = 10E-6

# charge

k = 9E9

# Coulomb constant

n = 50

# the nubmer of charges on the plate is (2n+1)^2

################## FORCE CALCULATION ######
x = -2*n

# x is the graph variable (force along x axis)

while x < 2*n:

# calculate total force along x axis

rate(100(
test_charge = vector(x,10,0)
net_force = vector(0,0,0)

# force variable

i = -n

# i is the x - index for a plates charge

while i <= n:
j = -n

# j is the y - index for a plates charge

while j <= n:
r = test_charge - vector(i,0,j)
# calculate displacment vector
r_hat = r/mag(r)

calculate unit vector

net_force = net_force + k*q*q/(mag(r))**2*r_hat
# calculate Coulomb force
j = j + 1
i = i + 1
x = x + 1
graphF.plot(pos=(x,mag(net_force)))

139

# plot the graph

הערה :כדאי לשים לב שאין כאן ייצוג של מטענים בעזרת כדורים ,אלא רק באמצעות נקודות
במרחב .באופן זה קטן עומס החישוב ,על חשבון הייצוג התלת ממדי החסר.
תוצר הרצה

הנחיה לדיון בכתה
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𝑦𝑦  ניתוח גודל הכוח כתלות במיקום המטען לאורך ציר- חלק שני

:קוד

################## SETUP STATEMENTS ########################
from visual import *
from visual.graph import *
######## GRAPHS #########
gd = gdisplay(xtitle='y (meter)', ytitle='Electric Force (N)')
graphF = gcurve(color=color.yellow)
################## CONSTANTS ###############################
q = 1
# charge
k = 1
# Coulomb constant
n = 50
# the nubmer of charges on the plate is (2n+1)^2
y=-n/10
# y is the graph variable (force along y axis)
################## FORCE CALCULATION ######################
while y < n/10:
# loop for a single charge - to plot
the graph along y axis
rate(30)
test_charge = vector(1.5,y,0)
force=vector(0,0,0)
# force variable
i = -n
while i <= n:
j = -n
while j <= n:

# i is the x - index for a plates charge

# j is the y - index for a plates charge

r = test_charge - vector(i,0,j)
# calculate the displacment vector
r_hat = r/mag(r)
# calculate unit vector
force = force + k*q*q/(mag(r))**2*r_hat
# calculate Coulomb force
j = j + 1
i = i + 1
y = y + 0.1
graphF.plot(pos=(y,abs(force.y)))
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# plot the graph

תוצר הרצה

הנחיה לדיון בכתה
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( ניתוח גודל הכוח כתלות בגודל הלוח )מספר מטעני הלוח-אתגר
################## SETUP STATEMENTS #####
from visual import*
from visual.graph import*
################## GRAPHS #################
gd = gdisplay(xtitle='x (meter)', ytitle='Electric net_force (N)')
graphF = gcurve(color=color.yellow)
################## CONSTANTS ##############
q = 10E-6
# charge
k = 9E9
# Coulomb constant
N = 50
# the nubmer of charges on the plate is (2N+1)^2
################## FORCE CALCULATION ######
n = 0
# the varying nubmer of charges on the plate
while n < N:
# calculate total net_force along x axis
rate(30(
test_charge = vector(0,2,0)
net_force = vector(0,0,0)
# net_force variable
i = -n
# i is the x - index for a plates charge
while i <= n:
j = -n
# j is the y - index for a plates charge
while j <= n:
r = test_charge - vector(i,0,j)
# calculate displacment vector
r_hat = r/mag(r)
# calculate unit vector
net_force = net_force + k*q*q/(mag(r))**2*r_hat
# calculate Coulomb net_force
j = j + 1
i = i + 1
n = n + 1
graphF.plot(pos=((2*n+1)**2,mag(net_force))) # plot the graph
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הנחיה לדיון בכתה
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נספח 1
עמ'  ,307-9מתוך:
Chabay, R. & Sherwood, B. Computational physics in the introductory calculusbased course Am. J. Phys. 76, 307 (2008); http://dx.doi.org/10.1119/1.2835054

במאמר זה בוחנים המחברים ,ממנהיגי שילוב פעילויות חישוביות בקורסי מבוא בפיסיקה ,את
השאלה האם מידול חישובי בכיתת הפיסיקה צריך ,ויכול לתמוך במטרות המרכזיות של הוראת
הפיזיקה :הבנת מושגים ועקרונות יסודיים ופתרון בעיות.
לטענתם בקורסי מבוא תלמידים עוסקים במספר מצומצם של מצבים בהם פתרון אנליטי הוא
אפשרי:
במכניקה ,a=const :תנועה במעגל  ,v=constתנועה הרמונית.
בחשמל :שדה של התפלגויות מטענים במקומות מיוחדים.
בנושאים אלו יש לתלמידים קשיים תפישתיים רבים .סיבה אפשרית לכך היא שזו לא הדרך
הטבעית והפשוטה לחשוב על תהליכים! חשיבה הבונה תהליכים צעד אחר צעד יותר פשוטה
מייצוגם בביטויים מתמטיים .המחשב מספק המחשה לתהליכים "צעד אחר צעד".
לדוגמא :חיזוי התנועה בנפילה חופשית ,באמצעות קירוב אוילר:

לטענת המחברים ,התנסות בחיזוי תנועה אחר צעד צעד תסייע להבין את ההתפתחות בזמן
המבוטאת במשוואות התנועה/חוקי ניוטון.
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דוגמא נוספת :סכימה ,צעד אחר צעד ,של התרומות הוקטוריות לשדה של התפלגות מטענים,
כנראה להלן:

סכימה מעין זו יכולה לסייע להבנת עקרון הסופרפוזציה.
בנוסף ,המחברים עומדים על כך שויזואליזציה תלת ממדית של גדלים משתנים בזמן ובמרחב
יכולה להמחיש גדלים פיסיקליים.
לדוגמא :ייצוג וקטורי של הכוחות הפועלים על גוף נופל בתווך צמיג מבהיר שלאחר זמן כוח
הגרר משתווה לכוח הכבידה ,התאוצה מתאפסת ,והגוף מגיע למהירות טרמינלית ,קבועה.
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לטענת המחברים ,בניית מודלים חישוביים מסייעת גם בפיתוח כישורי פתרון בעיות בפיסיקה.
הבעיה העיקרית בפתרון בעיות היא שלא אחת אנו מכשירים את תלמידנו לפתור תרגילים ,לא
בעיות .כלומר ,אנו מציגים להם בעיות מפושטות ,מחולקות לסעיפים ,שאינן דורשות מהם
לפתח מיומנויות פתרון בעיות :לפשט בעיה,

לתכנן תת בעיות ,לתקן את מהלך הפתרון,

וכו' .מידול חישובי מאפשר להתחיל בבעיה מופשטת בהקשר אידאלי ואז ל"סבך" המצב,
ולעבור לבעיה בהקשר "אמיתי"- :

להוסיף התנגדות אויר ,או צמיגות ,ולחקור מצבים שלא

ניתן לפתור אנליטית בכלים שיש לתלמידים ,לדוגמא:
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נספח 2
במדריך למורה של מבנית 2א )מידול חישובי  -תנועה במהירות קבועה ,קשיי תלמידים במשימת
מידול תנועה במהירות קבועה ,עמוד  (41נותח מקרה בוחן של זוג תלמידים .ראינו שהתלמידים
כיוונו את כל תשומת לבם ליצירת אנימציה של תנועה הנראית כתנועה במהירות קבועה .הם אכן
יצרו הדמיה כזו ,אך ללא שימוש בגדלים פיסיקליים רלוונטיים ,כמו :זמן ומהירות .התלמידים בחנו
את עבודתם אך ורק ע"פ קבלת חיזוי :אנימציה לתנועה במהירות קבועה .הם אינם בוחנים את
תהליך המידול של עצמם ,בפרט אינם שואלים את עצמם האם עשו שימוש במשוואות הרלוונטיות,
מה משמעות משתני המשוואות? מה ההשפעה על ההדמיה כשמשנים משתנים ,האם ערכי
המשתנים מתעדכנים כראוי ? ,וכו' .נראה כי גישת הבקרה של התלמידים היא ניסוי וטעיה :הכנסת
שינויים קטנים ,הרצת התכנית ,ובדיקה האם התקבלה האנימציה המבוקשת .הם אינם מספקים
הסברים עצמיים המתייחסים למודל המדעי ,ואינם מתקנים את הבנתם.
מקרה בוחן זה מדגים תפישה נאיבית של תהליך המידול שמתמקדת בחיזוי – אנימציה הנראית
לצופה כדומה לתופעה .עקרונות ומושגים פיזיקליים אינם נתפשים כהכרחיים למידול החישובי.
 (2013) Weatherford & Chabayפיתחו אסטרטגית הוראה לפיתוח גישה הממוקדת במודל
הפיסיקלי בהקשר של מידול חישובי שדוגמא ליישומה מוצגת במבנית  ,4מידול חישובי – מסע
בחלל .באסטרטגיה זו התלמידים מקבלים קוד המבוסס על מודל מוטעה פיסיקלית ,אך פועל,
ומתבקשים להסבירו ולתקנו.
להלן מאמרם בנושא מתוך ספר מאמרי כנס

:PERC

S. Weatherford and R. Chabay, Student predictions of functional but
incomplete example programs in introductory calculus-based physics,
2012 PERC Proceedings [Philadelphia, PA, August 1-2, 2012], edited
by P. V. Engelhardt, A. D. Churukian, and N. S. Rebello [AIP Conf.
Proc. 1513, 42-45 (2013)], doi:10.1063/1.4789647.
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