
 

 

 חוק ארכימדס
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 –    Άρχιμήδης;   287: יווניתב) ארכימדס

, פיזיקאי, מתמטיקאיהיה  (ס" לפנה212  

אף על פי . יווני אסטרונום וממציא, מהנדס

הוא נחשב לאחד , שמעט ידוע על חייו

בנוסף  .העת העתיקה המובילים של מדעניםמה

 ,גאומטריהוה מתמטיקהלתגליות בתחומי ה

הוא הוביל את הבנת . רבות מכונות תכנן

ותיאר את החוק עליו  ,הידרוסטטיקהיסודות ה

חשבון הפיתוחים ב .מנוףמבוסס ה

 אינפיניטסימלי

 

 מרכיבי המערכת

 .בורג איפוס בקצהו העליון, דינמומטר רגיש

 .מיכל שקוף לטבילה ופיה בשפתו העליונה

 .גוף מוצק גלילי

שנפחו הפנימי כנפח הגוף , כלי שקוף גלילי

 .הגלילי
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 מהלך הניסוי

 .אפס את הדינמומטר באמצעות בורג האיפוס

, תלה את הכלי השקוף הגלילי בקצה הדינמומטר

 . ומתחתיו תלה את הגוף הגלילי

התבונן בדינמומטר ורשום את משקלם של הכלי 

 .השקוף הגלילי והגוף הגלילי

 

 

מלא את מיכל ההטבלה במים עד ומעט יותר מגובה 

 .תן לעודף המים ליזול לכיור. הפיה

 

 

ואת המים שנדחקו החוצה אסוף בכלי , השקע את הגוף הגלילי כולו בתוך מיכל ההטבלה

 .נוסף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .רשום כמה הפסיד הגוף הגלילי ממשקלו". הפסיד ממשקלו"תוכל להבחין שהגוף הגלילי 

 



 

 

, את המים שנדחקו שפוך אל תוך הכלי השקוף הגלילי

כנפח הטובל של , ותמצא שרמת המים בו תגיע לשפתו

התבוננות בדינמומטר תגלה שהוראתו חזרה . הגוף הגלילי

להיות כזו של משקל הכלי השקוף הגלילי והגוף הגלילי 

 .בשקילה טרם הטבלתו במים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; כמשקל הנוזל שנדחה עקב הטבלתו" הפסיד ממשקלו"מסתבר שהגוף הגלילי , אם כך

כמשקל הנוזל שנדחה עקב " מפסיד ממשקלו"גוף הטובל בנוזל : במילים אחרות

 .הטבלתו

אף אם צורתו , נוכל לחשב את משקלו הסגולי של הגליל או של גוף מוצק אחר: לקח נוסף

 .שאת נפחו לא נוכל לחשב, הגיאומטרית תהא כזו

. של הגוף הטובל" הפסד משקלו"כי הרי משקלם כ, את משקלם של המים הנדחים יודעים אנו

 שהוא –כך שנוכל לחשב את נפח המים שנדחו , כן יודעים אנו את המשקל הסגולי של המים

ומנת חילוק משקלו , נשקול את הגוף הטובל טרם טבילתו במים. גם נפחו של הגוף הטובל

 .בנפחו תיתן את משקלו הסגולי של הגוף

 

אנו : נוכל לחשב את משקלו הסגולי של כל נוזל בו יטבול הגוף שבו טפלנו קודם: לקח נוסף

 שהוא כמשקל –" איבד ממשקלו"ובהטבלתו נבדוק כמה , יודעים עתה את נפחו של הגוף

תיתן את , מנת חילוק משקל הנוזל שנדחה בנפחו. כנפחו של הגוף, נפחו של הנוזל שנדחה

 .משקלו הסגולי של הנוזל

כל הניסויים המפורטים בתדריך זה יכולים להתממש רק אם משקלו הסגולי של הגוף הטובל 

 .בכדי להבטיח שקיעה,  ממשקלו הסגולי של הנוזל בו טבול הגוףגדול

 .2014. מ"רובינשטיין ציוד מדעי בע.כל הזכויות שמורות ש*


