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הריחב יקרפ

ןחבנל תוארוה

.יצחו העש   :הניחבה ךשמ .א

.םיקרפ הנומשב תולאש הרשע–שש הז ןולאשב  :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב

םינוש םיקרפ ינשמ ,דבלב תולאש יתש לע תונעל ךילע    

.)תרחבש םיקרפהמ דחא לכמ תחא הלאש(    

 תודוקנ 001 = 2¥05  .תודוקנ 05 — הלאש לכל    
 

.)יפרג ןובשחמ ללוכ( ןובשחמ .1 :שומישב רתומ רזע רמוח .ג

.ןולאשל םיפרוצמה הקיזיפב תואחסונו םינותנ .2  

:תודחוימ תוארוה .ד

.וקדביי אל תופסונ תולאשל תובושת .תשקבתהש יפכ תולאש רפסמ לע הנע .1

).הניחבה תרבחמב ןתעפוה רדס יפל וקדביי תובושתה( 

.ןהב שמתשמ התאש תואחסונה תא םושר ,בושיח ןהב שרדנש תולאש ןורתפב .2

 ןמיסה שוריפ תא םושר ,תואחסונה יפדב עיפומ וניאש ןמיסב שמתשמ התא רשאכ( 

.תואחסונב םימיאתמה םיכרעה תא בצה ,בושיח תולועפ עצבתש ינפל ).םילימב

 הבצהה עוציב–יא וא החסונה םושיר–יא .בושיחה תולועפ תא עצב הבצהה רחאל קר 

.תומיאתמה תודיחיב תלבקתמה האצותה תא םושר .ןויצהמ תודוקנ תיחפהל םילולע

s/m 01 לש ךרעב שמתשה ךיבושיחב .3 .תישפוחה הליפנה תצואת ליבשב2  

.)המודכו םיבושיח ,םיקרפ ישאר( הטויטכ בותכל ךנוצרבש המ לכ ,םידרפנ םידומעב ,דבלב הניחבה תרבחמב בותכ
.הטויט דומע לכ שארב "הטויט" םושר !הניחבה תליספל םורגל לולע הניחבה תרבחמל ץוחמ םיפד לע ןהשלכ תוטויט םושיר

.דחאכ םינחבנלו תונחבנל תונווכמו רכז ןושלב תוחסונמ הז ןולאשב תויחנהה

 !החלצהב
/ףדל רבעמ ךשמה/
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 ת ו ל א ש ה

 ;םינוש םיקרפ ינשמ תולאש יתש לע תונעל ךילע .תולאש יתש קרפ לכבו ,םיקרפ הנומש הז ןולאשב

).ופוסב םושר ףיעס לכל תודוקנה רפסמ ;תודוקנ 05 — הלאש לכל(  .קרפ לכמ תחא הלאש

 םילגהו רואה תרות — ןושאר קרפ

 .)א םישרת( הנממ mc 02 לש קחרמב תידדצ–וד הקד הארמ לש רועקה דצה ינפל בצינ םצע .1

.םצעה ןמ 5.1  יפ הלודג תרצונה תומדהש ןותנ 

)תודוקנ 81(        .היעבה יאנת תא תומייקמה תוארמה לש דקומה קחור תא אצמ .א

תומדה לש םינייפאמה תשולש םה המ — א ףיעסב תאצמש תוארמה יתשמ תחא לכ רובע .ב

)תודוקנ 21(       ?)תישממ/המודמ ,תנטקומ/תלדגומ ,הכופה/הרשי( 

,תומדה לש םינייפאמה תשולש ויהי המ — א ףיעסב תאצמש תוארמה יתש רובע )1( .ג

?םצעה לא הנפי רומקה הִדצש ךכ הארמה תא ובבוסי םא  

.תוארמה יתשמ תחא לכ רובע הז הרקמב הלדגהה תא בשח )2( 

)תודוקנ 21( 

 לדוגמ טעמ לודג לוגיעה סוידר .לוגיע תרוצב רוח תוארמה יתשמ תחא לכ לש זכרמב םיכתוח 

 .)ב םישרת( םצעה

)תודוקנ 8(       ?תומדה הנתשת דציכ .ד

/3 דומעב ךשמה/ 
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.םימ ובו םילג טבמא לע הלעמלמ טבמ ראתמ ךינפלש םישרתה .2

 םימה קמועמ הנוש  M  ךוותב םימה קמוע  .N   ךוותל  M  ךוות ןיב דירפמ  QP  הדרפהה וק 

.N   ךוותב  s/m 51 –ו  , M  ךוותב  s/m 01  אוה םילגה תוריהמ לדוג  . N  ךוותב

A –ו  'BA ,  A'B  םיווקה  '' B  .םילגה רוקממ טלפנה לג לש םיבקוע איש יווק השולש םיראתמ  ''

 דחא לכ ןיב תיווזהו , mc 2  אוה ,   'A'B –ל  BA  ןיב המגודל ,םיבקוע איש יווק ינש ןיב קחרמה

03  איה  QP   וקה ןיבו אישה יווקמ o  .

)תודוקנ 7(     ?םילגה רוקמ לש תורידתה יהמ .א

)תודוקנ N ?       )7  ךוותב לגה ךרוא והמ .ב

)תודוקנ N .     )21  ךוותב לגה לש הריבשה תיווז תא בשח .ג

A –ו  'A'B  אישה יווק ךשמה תא ול ףסוהו ,ךתרבחמל םישרתה תא קתעה .ד '' B ''  

      .הריבשה תיווז תא ןמסו , N  ךוותב לגה לש תומדקתהה ןוויכ תא ץחב ןמס .N   ךוותב 

)תודוקנ 41(

  QP  הדרפהה וק ןיבו  M  ךוותב אישה יווק ןיב תיווזה הבש תכרעמב יוסינה לע םירזוח

06  איה o .

       ).טוטרסב רזעיהל רשפא(  .ותוא רבסהו ,הז הרקמב לגה תומדקתה לש ןוויכה והמ ןייצ .ה

)תודוקנ 01(

/4 דומעב ךשמה/ 
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 תינרדומ הקיזיפ — ינש קרפ

 תקפסמ הרונה .תחא הרונ תרזעב תכתמ חטשמ םיריאמ ירטקלאוטופה טקפאה תמגדהל יוסינב .3

0004   ולש לגה ךרואש יטמורכונומ רוא Å . היה דדמנש הריצעה חתמ  V  02.0 .

)תודוקנ 01(      .תכתמה לש הדובעה תייצקנופ תא בשח .א

 )תודוקנ 01(      .המיאתמה ףסה תורידת תא בשח .ב

  ולש לגה ךרואש רואב חטשמה תא וריאי םדוקה רואל ףסונב םא ,הריצעה חתמ היהי המ .ג

 0045 Å ?  תודוקנ 01(      .ךתבושת תא רבסה(

 .רבסה  ?הל תוהז תורונ יתש דוע הנושארה הרונל ופיסוי םא ,הריצעה חתמל הרקי המ .ד

)תודוקנ 01( 

.יקיקלח יפוא שי רואלש ןויערה לע ססבתה ירטקלאוטופה טקפאל ןייטשנייא לש רבסהה .ה

 רשפא–יא ךינפלש )3(-)1( ירטקלאוטופה טקפאה לש םינייפאמה ןיבמ וליא / הזיא עבק 

:רואה לש תילגה הירואתה ידי לע ריבסהל

ףס תורידת לש המויק )1(

רואה תורידתב הריצעה חתמ לש תולתה )2(

היוור םרז לש ומויק )3(

.ךתבושת תא קמנ 

)תודוקנ 01(
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 .ץרה–קנרפ יוסינ עוציבל תרפופש תראותמ  א םישרתב .4

:הב שי ןכו ,ךומנ ץחלב תיפסכ ידא הליכמ תרפופשה 

.םינורטקלא תטלופה , c  ,תממוחמ הדותק —

.םינורטקלא לש רבעמ רשפאמה , g  ,גירס —

. a  ,הדונא —

 , V  ,ץיאמ חתמ שי גירסה ןיבו הדותקה ןיב 

 .ילמשחה לגעמב רבועה  , I ,םינורטקלאה םרז תא דדומ , A ,רטמרפמאה  .יונישל ןתינ ולדוגש 

.)הלאשה ךשמהל בושח וניא Vo   חתמה לש ודיקפת(

 תוגצומ ולבקתהש תודידמה תואצותו ,ץיאמה חתמה לש היצקנופכ תרפופשב םרזה תא ודדמ 

.ב םישרתב

 רשאכ ,הדונאל עיגמ אוהש דע הדותקהמ אצויה ןורטקלא לש העונתה תא רבסהו ראת .א

)תודוקנ V 9.4 .      )8 –מ ןטק ץיאמה  חתמה

)תודוקנ V 9.4 ?      )01  אוה ץיאמה חתמה רשאכ ,תדרל ליחתמ םרזה עודמ .ב

)תודוקנ 4(      ?אישה תודוקנ ןיב ספאל עיגמ וניא םרזה לש ךרעה עודמ .ג

)תודוקנ 8(     ?ףרגב  e  הדוקנל דע םרזב תפסונ היילע שי עודמ .ד

)תודוקנ d ?      )8  הדוקנב וכרעמ לופכ  e   הדוקנב חתמה לש ךרעה עודמ .ה

)תודוקנ 6(      .רבסה  ? f  הדוקנב חתמה לש ךרעה והמ .ו

.תיטנגמורטקלא הנירק הנממ תטלפנ יכ םילגמ ,תרפופשל ךומס יאלג םיביצמ רשאכ .ז

)תודוקנ 6(      .תרפופשהמ תטלפנה הנירקה לש תורידתה תא בשח 

/6 דומעב ךשמה/
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חישק ףוג לש הקינכמ — ישילש קרפ

  .יקפוא ריצ ביבס תונטק תודונתב יכנא רושימב דדונתמ  l  וכרואו  m  ותסמש דיחא טומ .5

.)םישרת האר(  טומה זכרממ  d  קחרמב םקוממ ריצה 

     .בוביסה ריצל סחיב טומה לש הדמתהה טנמומ תא , d –ו  m , l  תועצמאב ,אטב .א

 )תודוקנ 31( 

)תודוקנ 31(     .תודונתה לש רוזחמה ןמז תא  , g –ו  m , l , d   תועצמאב ,אטב .ב

 תוריהמ שי טומלש חנה .טומה זכרמב קוידב אצמנ ריצה רשאכ טומה תעונת תא ראת .ג

)תודוקנ 8(    .חינז ךוכיחהו ,תיתיווז

 ךא ןושארה טומה לש וכרואל ההז וכרואש ,רחא דיחא טומב ןושארה טומה תא םיפילחמ .ד

 .ןושארה טומה לש הסמהמ הלופכ ולש הסמה

)תודוקנ 9(     .קמנ  ?הנתשי אל וא ןטקי ,לדגי — רוזחמה ןמזל הרקי המ 

 ותוא רוצעל ישוקה ןיבו תיבוביס העונתב ענה ףוג לש הדמתהה טנמומ ןיב רשקה והמ .ה

)תודוקנ 7(     ?ןותנ ןמזב

 

/7 דומעב ךשמה/
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,  l  וכרואו  m  ותסמש ,טוממ בכרומה ףוג שי הבו ,תכרעמ תגצומ ךינפלש םישרתב .6

 םירבחמ .קלח יקפוא ןחלוש לע חנומ ףוגה  .וילא תדמצומה  , m  התסמש , A  הקס Dמו 

 , B  ,תפסונ הקס D .ףדה רושימל ךנואמה ךוכיח לוטנ ריצ תועצמאב ןחלושל הקס Dה תא 

  O  הדוקנב והצקב תשגנתמ ,טומה ןוויכל בצינּב  v  תוריהמב הענ ,m   התסמ םגש 

.וילא תדמצנו 

.טומה ךרואל סחיב חינז תואקס Dה רטוק 

?תושגנתהה ךלהמב רמשנ ךינפלש  I-III םילדגה תשולשמ דחא לכ םאה .א

.דרפנב לדוג לכ רובע קמנ 

I. תודוקנ 4(      .תכרעמה לש תללוכה תינכמה היגרנאה(

II. תודוקנ 4(      .תכרעמה לש ללוכה יווקה ענתה(

III. תודוקנ 4(      .תכרעמה לש ללוכה יתיווזה ענתה(

)תודוקנ 61(     ?תושגנתהה תובקעב טומה לש תיתיווזה תוריהמה יהמ .ב

 , B הקס D תא בוש םירגשמ .ותוא םיקלסמו ,ןחלושל A הקִסד תא רבחמש ,ריצה תא םיקרפמ 

 . O  הדוקנב וילא תדמצנו טומב תשגנתמ איהו

.השדחה תכרעמל סחייתהב ד-ג םיפיעסה לע הנע 

)תודוקנ 01(     .ךליאו  B הקס Dה וב השגנתהש עגרמ טומה תעונת תא ילולימ ןפואב ראת .ג

?תושגנתהה ךלהמב רמשנ ךינפלש  I-III  םילדגה תשולשמ דחא לכ םאה .ד

.דרפנב לדוג לכ רובע קמנ 

I. תודוקנ 4(      .תכרעמה לש תללוכה תינכמה היגרנאה(

II. תודוקנ 4(      .תכרעמה לש ללוכה יווקה ענתה(

III. תודוקנ 4(      .תכרעמה לש ללוכה יתיווזה ענתה(
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ןיפוליח םרז — יעיבר קרפ

.)החינז ותודגנתהש( לילסו לבק ,דגנ ,חתמ רוקמ ובש ,ירוט ןיפוליח םרז לש לגעמ ןותנ .7

.ןמזה לש היצקנופכ לגעמה יביכרמ דחא לכ לע חתמה תא ראתמ ךינפלש ףרגה 

)תודוקנ 8(     .חתמה רוקמ לש תורידתה תא אצמ .א

 תא תראתמ ןהמ וזיא ,לבקה לע חתמה תא תראתמ  )III  וא  IIٹٹ, I( המוקע וזיא עבק .ב

)תודוקנ 21(      .המוקע לכל ךתעיבק תא קמנ  .לילסה לע — וזיאו ,דגנה לע חתמה

)תודוקנ 6(     .קמנ  ?הדוהתב תאצמנ תכרעמה םאה .ג

)תודוקנ 01(     .רוקמה לש יביטקפאה חתמה תא אצמ .ד

.)החינז ותודגנתה( רתוי הכומנ ותוארשהש ינש לילסב ןושארה לילסה תא םיפילחמ

     .קמנ  ?הנתשי אל וא ןטקי ,לדגי אוה — דגנה לע יביטקפאה חתמל הרקי המ .ה

 )תודוקנ 7( 

.קמנ  ?הנתשי אל וא ןטקי ,לדגי אוה — לילסה לע יביטקפאה חתמל הרקי המ .ו

)תודוקנ 7( 

/9 דומעב ךשמה/
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.ילאידיא לילסו לבק ,דגנ ,חתמ רוקמ ובש ,ירוט ןיפוליח םרז לגעמ ןותנ .8

 . V 02 אוה רוקמה לש יביטקפאה חתמהו  , H 25.0 = L  איה לילסה תוארשה 

.תורידתה לש היצקנופכ הז לגעמב םרזה תא ראתמ ךינפלש ףרגה 

)תודוקנ 7(     .הדוהתה תורידת תא ףרגה ןמ אצמ .א

)תודוקנ 7(     .דגנה תודגנתה תא בשח .ב

)תודוקנ 01(      .לבקה לוביק תא בשח .ג

.ולא תודיחי ןה המ ןייצ — ןכ םא ?תוילקיזיפ תודיחי שי תוכיאה םרוגל םאה .ד

)תודוקנ 6( 

  ?הדוהתה תורידת תא תונשל ילב ,תוכיאה םרוג תא לידגהל ידכ תושעל שי המ .ה

)תודוקנ 01(      .ךתבושת תא קמנ 

הדוהתב תלבקתמש םרזה תמצועל הבורק םרז תמצוע לבקל ידכ תושעל שי המ .ו

       .קמנ  ?ותוא ןיטקהל וא תוכיאה םרוג תא לידגהל — תויורידת לש בחר םוחתב 

)תודוקנ 01( 

/01 דומעב ךשמה/
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םיזגהו םילזונה תרות — ישימח קרפ

 חרקה תרוטרפמט .תויקפוא תוידגנה היתואפמ םייתשש ךכ םימ ליכמה ילכב הפצ חרק תייבוק .9

 .0oC  איה םימהו

F   החסונה ידי לע ןותנ יוליעה חוכ  g  V= r .

)תודוקנ 8(      .יוליעה חוכל החסונב םימרוגה ןמ דחא לכ והמ טרפ .א

p ,יטטסורדיה ץחלל החסונה תרזעב ,חכוה .ב gh  = r,  לע לעופה יוליעה חוכל החסונה תא 

)תודוקנ 41(     .הייבוקה

:ןותנ .ג

. mc 2  אוה חרקה תייבוק עלצ ךרוא 

mc/rg   איה  ,  r1   ,חרקה תופיפצ 3
 0 92. .

mc/rg 1   איה  ,   r2   ,םימה תופיפצ 3 .

.םימה ינפ לעמ תטלוב חרקה תייבוק לש הנוילעה האפה םירטמיטנס המכב בשח 

)תודוקנ 41( 

)0  הרוטרפמטב יוניש אלל ,)"סמנ"( ךתינ חרקה המ–ןמז רחאל .ד o )C .

?הבוג ותואב וראשיי וא ודֵרי ,ולעי םה — ילכב םימה ינפל תאז תובקעב הרקי המ 

)תודוקנ 8(     .קמנ 

 רמוחמ היושע איה רשאכ םג ,םימב הפצ היינא עודמ יוליעה חוכל החסונה יפ לע רבסה .ה

)תודוקנ 6(     .םימה תופיפצמ הלודג ותופיפצש
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 .החונמב תואצמנה תונכוב יתש ןיב ילאדיא זג לומ  n  םיאולכ ךינפלש םישרתב ראותמה ילכב .01

 ןהו , m  איה תונכובהמ תחא לכ לש הסמה .הביבסה תרוטרפמטכ איה , T  ,זגה תרוטרפמט

.חינז ילכה תונפודל תונכובה ןיב ךוכיחה .חישקו קד טומ תועצמאב ןהיניב תורבוחמ

)תודוקנ 01(      .ירפסומטאה ץחלה ןמ לודג ילכה ךותב ץחלה עודמ רבסה .א

:ןותנ .ב

mc 001   אוה הנוילעה הנכובה לש ךתחה חטש  2. 

mc 09  אוה הנותחתה הנכובה לש ךתחה חטש  2 .

. gk 5  איה תונכובהמ תחא לכ לש הסמה 

)תודוקנ 51(        .ילכב זגה ץחל תא בשח 

)תודוקנ 01(    .ילכה חפנ תא בשח  .זג lom 50.0  ילכב שיו , K 003  איה ילכה תרוטרפמט .ג

 ,שדח לקשמ–יוויש לבקתמ . gk 1  התסמש תלוקשמ הנוילעה הנכובה לע םיחינמ .ד

)תודוקנ 01(      .הז בצמב ילכב זגה ץחל תא בשח .הנתשמ הניא הרוטרפמטהו

ןטק ,לדג ילכב זגה חפנ — הנוילעה הנכובה לע תלוקשמה תחנה לש האצותה התייה המ .ה

)תודוקנ 5(     .רבסה  ?יוניש אלל ראשנ וא 
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הקימנידומרת — ישיש קרפ

 ץחלבו  K 003  הרוטרפמטב , l 4  וחפנש לכמב אצמנ ילאדיא זגכ גהנתמה ימוטא–וד זג .11

01ירפסומטא  5 m/N 2)    ¥1( .   

.ימרתוזיא ךילהתב חפנב ץחלה תולת תא םידדומ .א

.קמנ  ?ימוטא–דח וניאו ימוטא–וד אוה זגהש הדידמה תואצותמ קיסהל רשפא–יא עודמ 

)תודוקנ 7( 

 ילאדיא זג ןיבו ימוטא–וד ילאדיא זג ןיב ןיחבהל ידכ ,דודמל רשפא ילקיזיפ לדוג הזיא .ב

)תודוקנ 8(     ?ימוטא–דח

.חפנל רשי סחיב אצמנ ץחלה ובש ךילהתב , l 6 –ל לכמה חפנ תא םילידגמ 

)תודוקנ 8(     .ימרתוזיא תויהל לוכי וניא ךילהתה עודמ רבסה .ג

)תודוקנ 7(     .ךילהתה ףוסב זגה ץחל תא בשח .ד

)תודוקנ 01(     .ךילהתה ףוסב זגה תרוטרפמט תא בשח .ה

)תודוקנ 01(     .ךילהתב זגה השעש הדובעה תא בשח .ו

?" 4.0  איה םוח ירגאמ ינש ןיב דבועה עונמ לש )ותוליעי( ותוליצנ" :טפשמה שוריפ המ .א .21

)תודוקנ 21(  

 טבמאה דחא רוזחמ ךשמב .םוח יטבמא ינש ןיב תלעופ   4.0  התוליצנש ונרק תנוכמ .ב

. J 05  לש תומכב םוח דבאמ םחה

)תודוקנ 01(     .דחא רוזחמב רקה טבמאל תפסונה םוחה תומכ תא בשח 

 רשאכ  W 006,3  לש קפסהב הדובע עצבמ הזה עונמה :שדח עונמ חתיפש ןעוט סדנהמ .ג

 לא םוח טלופ אוהו , K 004  לש הרוטרפמטב  היינשל J 000,01  לש םוח תומכ לבקמ אוה

.רבסה  ?הזכ עונמ ןכתיי םאה . K 003  איה הרוטרפמטה הבש הביבסה

)תודוקנ 81( 

  סחיה אוה ,םוח ירגאמ ינש ןיב תדבועה ,)ררקמ( םוח תבאשמ לש הלועפה םדקמ .ד
Q
W  

 )Q  רקה רגאמהמ תאצויה םוחה תומכ איה,  W  םוחה תאצוהל תישענה הדובעה איה(. 

- לש הרוטרפמט לע רומשל ןנכות איפקמ  33o C , הביבסה תרוטרפמט רשאכ

72  איה  oC . 

)תודוקנ 01(     .איפקמה לש יברמה הלועפה םדקמ תא בשח 

/31 דומעב ךשמה/



31 - חפסנ + 155719 'סמ ,ג"סשת ץיק ,הקיזיפ -

תיטרפה תוסחיה תרות — יעיבש קרפ

ףוג לש , Ek ,תיטניקה היגרנאה תא תוראתמה ,  I-II ,תומוקע יתש ךינפלש ףרגב .31

.)רואה תוריהמ איה  c  ,ףוגה תוריהמ איה  c/v  ) v  לש היצקנופכ 

.תוסחיה תרות יפל — תרחאהו ,תיסלקה הקינכמה יפל תוגהנתהה תא תראתמ תומוקעה תחא

.תוסחיה תרותל — וזיאו ,תיסלקה הקינכמל המיאתמ תומוקעה ןמ וזיא עבק .א

)תודוקנ 8(      .ךיתועיבק תא קמנ 

     .c06.0   תוריהמב ענה ןורטקלא לש תיטניקה היגרנאה תא תוסחיה תרות יפ לע בשח .ב

)תודוקנ 6(

 תנמ לע הז ןורטקלאל ףיסוהל שיש  ,  DE  ,היגרנאה תומכ תא תוסחיה תרות יפ לע בשח .ג

)תודוקנ c16.0 .      )01 –ל   c06.0 –מ ותוריהמ תא לידגהל

 לע הז ןורטקלאל ףיסוהל שיש  ,  DE  ,היגרנאה תומכ תא תיסלקה הקינכמה יפ לע בשח .ד

)תודוקנ c16.0 .      )8 –ל   c06.0 –מ ותוריהמ תא לידגהל תנמ

  ג ףיעסב תלביקש האצותה ןיב לדבהה תא רבסה ,הלעמלש  I-II תומוקעה לע ךמתסהב .ה

)תודוקנ 8(     .ד ףיעסב תלביקש האצותל

 ידכ החונמב אצמנה ןורטקלאל ףיסוהל שיש היגרנאה תומכ תא בשחל שקבתה דימלת .ו

.תיסלקה הקינכמהמ יוטיבב שמתשהל רחב אוה ךכ םשל . c10.0   לש תוריהמל ואיבהל

)תודוקנ 01(      .ךתעיבק תא קמנ  ?תקדצומ דימלתה לש ותריחב םאה 
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.םישרתב ראותמכ , v  העובק תוריהמב וזל סחיב וז תוענ  , 'S –ו  S  ,סוחיי תוכרעמ יתש .41

t = t  עגרב  ' . 'S  תכרעמ לש םיריצה תישאר םע תדכלתמ  S  תכרעמ לש םיריצה תישאר   = 0

 , 'S  תכרעמל תיסחי ערואמ לש תוטנידרואוקה תא תאטבמה ,ץנרול תייצמרופסנרט .א

 ,תונותנה סוחייה תוכרעמב  S תכרעמל תיסחי ערואמ ותוא לש תוטנידרואוקה יחנומב

  :איה
     
  x'   = g  x( )tv 

    g t vx
c

  -Ê
Ë

ˆ
¯2 t'  =   

      

 z' z =  , y' y =   
 

 , S  תכרעמל תיסחי ערואמ לש תוטנידרואוקה תא תאטבמה היצמרופסנרטה תא בותכ 

)תודוקנ S' .      )5  תכרעמל תיסחי ערואמ ותוא לש תוטנידרואוקה יחנומב

 :תוערואמ ינש רידגמ ןועשה .ןועש אצמנ  'S  תכרעמה לש םיריצה תישארב .ב

 E1  ןמזב  t'1 ,  ו– E2  ןמזב  t'2 . 

. S  תכרעמל תיסחי  E1  ערואמה לש  t1  הטנידרואוקל יוטיב םושר )1(

. S  תכרעמל תיסחי  E2  ערואמה לש  t2  הטנידרואוקל יוטיב םושר )2(

.תוערואמה ינש ןיב ןועשה רבעש , Dx  ,קחרמה בושיחל םיכרד יתש עצה )3(

)תודוקנ 81(  
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t = t   םינמזה ישרפה יכ הארה .ג 2 t 1 D   ו–  Dt' t = '2 t '1   יתוסחיה רשקה תא םימייקמ 

Dto ,ימצעה ןמזה דיקפת תא אלממ םהמ הזיא ןייצ .ןמזה תוכראתה לש  תא קמנו  ,  

)תודוקנ 51(       .ךתבושת

=  םינמזב םישחרתמ תוערואמהו , c 6.0 = v  יכ ןותנ .ד ¥ - 2 10 8 sec t' 1    

= –ו  ¥ - 4 10 8 sec t'2  .

)תודוקנ 21(     .)3( ב ףיעסב תעצהש םיכרדה תחא תרזעב   Dx  תא בשח

/61 דומעב ךשמה/



61 - חפסנ + 155719 'סמ ,ג"סשת ץיק ,הקיזיפ -

סוחיי תוכרעמ — ינימש קרפ

 תיווזש ָקלָח עפושמ חטשִמ לע תאצמנה ,A   הדוקנב  m  התסמש תינורק םיביצמ  t = 0  עגרב .51

03  ועופיש o . ריצ x , החונמב אצמנ ,עפושמה חטשמה לש דרומה ןוויכב אוה יבויחה ונוויכש 

."א סוחיי תכרעמ" םשב הז ריצ ֶהַנְכנ .עפושמה חטשמל סחיב

B  הדוקנל העיגמ איהו ,החונממ  א סוחיי תכרעמל סחיב התעונת תא הליחתמ תינורקה 

.  s/m 02  הלדוגש תוריהמב )םישרת האר( 

)תודוקנ 01(      .)םישרת האר(  B  הדוקנה לעמ  A  הדוקנה לש  h הבוגה תא בשח .א

 ריצ הנכנ .דרומה ןוויכב ענ ,עפושמה חטשמה לש דרומה ןוויכב אוה יבויחה ונ ּוויכש ,'x  ריצ 

 העובק תוריהמב  א סוחיי תכרעמל סחיב הענ  ב סוחיי תכרעמ ."ב סוחיי תכרעמ" םשב הז

 .  vב ,א  =  s/m 02  הלדוגש

תינורקה תעונת ךלהמב  ב סוחיי תכרעמל סחיב תינורקה לש העונתה ןוויכ והמ .ב

  ?ולש ילילשה ןוויכב וא'x   ריצה לש יבויחה ןוויכב —  B  הדוקנל  A  הדוקנהמ 

)תודוקנ 01(     .קמנ

     .רבסה  ? B  הדוקנל התעונת ךלהמב העיגמ תינורקה םאה — ב סוחיי תכרעמל סחיב .ג

)תודוקנ 4(

 תכרעמל סחיב ןמזה לש היצקנופכ תינורקה לש תוריהמה לדוג תא ראתמה ףרג טטרס .ד

 לע םיירפסמ םיכרע םושר(B    הדוקנלA    הדוקנהמ התעונת ךלהמ רובע ,ב סוחיי

)תודוקנ 8(     .)םיריצה
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.ףוגה לש תיטניקה היגרנאב יונישל הווש ףוג לע תישענה תללוכה הדובעה .ה

 תכרעמל סחיב  B  הדוקנל  A  הדוקנהמ הענה תינורקל עגונב הז טפשמ םשיי דימלת 

.ב סוחיי

 תיטניקה היגרנאה יוניש יכו , hgm  איה תינורקה לע תישענה תללוכה הדובעהש םשר אוה  

    .                             אוה הלש 

:וזה האוושמה תא םשר אוה ליעל םושרה טפשמה ךמס לע ןכל  

                                                                                             .

  )m — תינורקה תסמ ,   h —  הדוקנה הבוג  A  הדוקנה לעמ  B ,  ליעל רדגוהש יפכ(

 ,ילילש אוה האוושמב ןימי ףגא וליאו ,יבויח אוה דימלתה םשרש האוושמב לאמש ףגא  

.הנוכנ הניא האוושמה רמולכ 

)תודוקנ 81(       .האיגשה רוקמ והמ רבסהו ,ןוכנה יוטיבה תא בותכ  
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הליסמה לש עופישה תיווז .ץראה רודכ ינפ לע הקלחו תעפושמ הליסמ דרומב קילחמ ןורק .61

 .)םישרת האר(  a  איה 

 תרקתבש  A  הדוקנל )תיטמתמ( הטושפ תלטוטמ לש טוחה הצק תא רשוק ןורקב אצמנה םדא 

.ןורקה

 תאצמנ איה ובש בצמב תלטוטמה לש טוטרס וב ףסוהו ,ךתרבחמל םישרתה תא קתעה .א

 דציכ טרפ .ץאומה ןורקל סחיב החונמב תאצמנ איה ובש בצמב ,רמולכ ,לקשמ–יווישב

)תודוקנ 8(     .תלטוטמה תאצמנ וכרואלש ןוויכה תא תעבק

 םיכרואב ,תלטוטמה לש תונטק תודונת לש , T ,רוזחמה ןמז תא דדמ ובו ,יוסינ ךרע םדא 

.תלטוטמה לש םינוש

.ךינפלש הלבטב תומושר תודידמה תואצות

רוזחמה ןמז — T תלטוטמה ךרוא —  
)תוינש( )רטמ( 

 2.0 62.1

 4.0 87.1

 6.0 81.2

 8.0 15.2

 0.1 18.2

 2.1 80.3

 ןורקה ךותב תישפוחה הליפנה תצואת לש לדוגה תא בשחל לכות ותרזעבש ,ףרג טטרס .ב

)תודוקנ 51(     .ץאומה

     .ץאומה ןורקה ךותב תישפוחה הליפנה תצואת לש לדוגה תא בשחו ףרגה לע ךמתסה .ג

)תודוקנ 11(

)תודוקנ 8(     .תעפושמה הליסמה לש , a ,עופישה תיווז תא בשח .ד 

.ג"ק 2.0  איה תלטוטמה לש תלוקשמה תסמ .ה 

)תודוקנ 8(     .ץאומה ןורקב דדמנ אוהש יפכ תלוקשמה לקשמ תא בשח  

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


