
 פיזיקלימבט  – קובעים משתנים חדשים –בית  לתרגי

 מרכז חינוך ליאו באק, ב"כיתות י
 

 .לפניכם תיאור קצר של מספר ניסויים והפרמטרים הנמדדים בהם

 . למלא את הטבלה המצורפת העוסקת בקביעת המשתנים עבור ניתוח הממצאיםעליכם בהמשך הקובץ 

מהם המשתנים החדשים שיש  - ואם לא, יחס ישר או לאמטרים הנמדדים הוא אם היחס בין הפרבטבלה תקבעו ה

שאם היא הכוונה )בנוסף יהיה עליכם לרשום מהו היחס המתקבל בין המשתנים שבחרתם . לקבוע כדי לקבל יחס ישר

 (.הייתם משרטטים גרף המתאר את הקשר בין המשתנים מה היה השיפוע שלו

 

 1 ניסוי מספר

ניסוי שביצעו בתרשים שלפניכם מתוארת מערכת של 

 .תלמידים

, על הגבהה בקצה שולחן mהם הניחו כדור קטן שמסתו 

באמצעות חוט שמסתו , Mוקשרו כדור גדול שמסתו 

 .Oאל הנקודה , ניתנת להזנחה

, נגעו שני הכדורים זה בזה, כאשר החוט במצב אנכי

 . מעל הרצפה Hוהמרכזים שלהם היו באותה גובה 

ושחררו , מעל מרכז הכדור הקטן hאת הכדור הגדול למקום שבו מרכזו עלה לגובה  והסיט יםהתלמיד

נזרק הכדור הקטן אל , לאחר שהכדור הגדול התנגש בכדור הקטן התנגשות חד ממדית .אותו ממנוחה

 .dהרצפה ופגע בנקודה שמרחקה האופקי מקצה השולחן היה 

 .התנגדות האוויר לתנועת הכדורים ניתנת להזנחה

 

לבין גובה שחרור  dתן להוכיח כי הקשר בין המרחק האופקי אותו עבר הכדור הקטן עד פגיעתו בקרקע ני

 :הוא hהכדור הגדול 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 ניסוי מספר

 .וערכו שם ניסוי בנפילה חופשית, האסטרונאוטיות אליס וקורל נחתו על כוכב לכת

שכיוונו החיובי כלפי , yהן שחררו גוף מגובה מסוים מעל פני הכוכב ורשמו את מיקומו האנכי ביחס לציר 

 . tכתלות בזמן , מטה

  :נוכל לתאר את הקשר בין מיקומו האנכי לזמן בעזרת הקשר, מאחר ותנועת הכדור היא נפילה חופשית

𝑦 =  
1

2
𝑔𝑡2 

 

 3 ניסוי מספר

בניסוי בשיעור פיזיקה מדדו התלמידים את התאוצה של גוף הנע במורד 

 .כמתואר בתרשים, αמדרון בעל זווית נטייה 

 

 

 .ובכל פעם שינו את מקדם החיכוך בין הגוף למדרון, התלמידים חזרו על המדידה מספר פעמים

 .חהוהתנגדות האוויר זני, הניחו שמקדם החיכוך הסטטי שווה למקדם החיכוך הקינטי

 .תוצאות המדידות מוצגות בטבלה שלפניכם

 :בעזרת הקשר  µומקדם החיכוך  aניתן לתאר את הקשר בין תאוצת הגוף 

𝑎 = 𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 −  𝜇𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 

 

 

 4 ניסוי מספר

בניסוי בשיעור פיזיקה מדדו התלמידים את התאוצה של גוף הנע במורד 

 .כמתואר בתרשים, αבעל זווית נטייה חלק  מדרון

 

 

 .αזווית המשופע ובכל פעם שינו את , התלמידים חזרו על המדידה מספר פעמים

 .התנגדות האוויר זניחהכי הניחו 

 :בעזרת הקשר   αוזווית המשופע   aניתן לתאר את הקשר בין תאוצת הגוף 

𝑎 = 𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 



 

 5 ניסוי מספר

 . תלמידות ערכו ניסוי שבו חקרו תנועה מעגלית

מורכבת מחוט שהושחל דרך  מערכת הניסוי הייתה

בקצה האחד של החוט הייתה תלויה משקולת . צינור

 Aובקצה האחר קשור גוף קטן , Mאחת שמסתה 

 .כמתואר בתרשים, Amשמסתו 

משקולות זהות שהמסה של  nלרשות התלמידות היו 

 .Mכל אחת מהן 

נע בתנועה מעגלית במישור  Aבמהלך הניסוי גוף 

 .נותרת במנוחה בציר האנכי Mהמשקולת . אופקי

אורך קטע . הזווית בין החוט למישור האופקי היא 

 .Lהוא  Aהחוט שבין קצה הצינור לגוף 

 .מסת החוט וכל כוחות החיכוך זניחים

סיבובים מלאים וחישבו את זמן המחזור את  10להשלים  Aהתלמידות ממדו את הזמן הדרוש לגוף 

, משקולת נוספת Mבכל פעם הוסיפו התלמידות למשקולת . עמיםהן חזרו על הניסוי מספר פ. התנועה

 . קבוע Lושמרו על 

 

 :בעזרת הקשר nלבין מספר המשקולות  ωניתן לתאר את הקשר בין התדירות הזוויתית 

𝜔2 =
𝑛𝑀𝑔

𝑚𝐴𝐿
 

 

  6 ניסוי מספר

 .תלמידים בשיעור כבידה רצו להראות כי חוק שלישי של קפלר מתקיים עבור ירחיו של צדק

רדיוס מסלול הירח ביחס  –הם נעזרו בטבלת נתונים אסטרונומיים עבור ארבעת ירחיו הגדולים של צדק 

 .למרכזו של צדק וזמן המחזור של הירח סביב צדק

 .ניחו כי הירחים נעים במסלולים מעגלייםם הה

 :ניתן לתאר את הקשר בין זמן המחזור של הירחים לרדיוס הסיבוב שלהם בעזרת הקשר

𝑇2 =
4𝜋2

𝐺𝑀
𝑟3

 


