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 תאור המערכת

התווך שמקשר בין שתי הבוכנות הוא אוויר 

 .("מכבש הידראולי"לכן אינו מכונה , ולא נוזל)

אטימה טובה עם , העשויות מזכוכית, לבוכנות

מאחר והן ניתנות . הצילינדר בו הן נעות

יש לנקוט במשנה זהירות , לשליפה ממקומן

 .לבל תיפולנה ושלא תישברנה

 

סנטימטר )ליטר -שנתות ביחידות של מילי

. מסומנות לאורכם של הצילינדרים (מעוקב

 .צינורית מקשרת בין שני הצילינדרים

את היחס שבין ; לצילינדרים שטח חתך שונה

 היתרון המכניזה הקובע את , שני החתכים

 נצטרך למצוא בהמשכו של –של המכבש 

 .התדריך

 

 

. מצבים נמצא בצידו של המתקן-שלושה-ברז

, כל אחת בנפרד, הברז משחרר את הבוכנות

ובמצבו השלישי מחבר , בשניים משלושת מצביו

ללא מוצא לאוויר פנימה או , בין שתי הבוכנות

 .החוצה

 

 

 



 

 

 

 מציאת היחס שבין שטחי חתך הצילינדרים: ניסוי ראשון

 

מצבים -שלושה-בכוונון נכון של הברז

הורד את הבוכנה הדקה לתחתית 

נֶּת , הצילינדר ואת הבוכנה העבה ַלשֶּ

חבר באמצעות הברז . ליטר- מילי15

ללא , את שני הצילינדרים זה לזה

 .מוצא לאוויר החוצה

 את הבוכנה העבה בזהירותהורד 

 ,ליטר בלבד- מילי5-ב, אט-אט, מטה

, שלא תישלף הבוכנה הדקה החוצה

 .תיפול ותישבר, שמא תישמט

באם מדידת הנפחים תואמת בשני 

בהנחה שאין דליפת ), צידי המתקן

ובהנחה של , אוויר דרך שפות הבוכנה

הרי , (קיומו של חוק שימור הנפח

 .ונוכל להמשיך בניסוי, המתקן מדויק

 

בכדי למצוא את היחס שבין חתכי 

 את אורכו בסרגלנמדוד , הצילינדרים

של טווח השנתות של הצילינדר הדק 

נמדוד גם . (ליטר- מילי5מאפס ועד )

את אורכו של טווח השנתות של 

- מילי20מאפס ועד )הצילינדר העבה 

 .ונחלקו בארבע, (ליטר

הרי זה היחס שבין שטח החתך של , הגדול חלקי הקטן, היחס שבין שני הערכים המחושבים

 ?מדוע; הבוכנה העבה לבין זה של הדקה

 .של המתקןהיתרון המכני יחס זה הוא גם 

 

 

 

 

 



 

 

 

 בדיקת היתרון המכני של המתקן: ניסוי שני

 

בקרוב טוב ) 2.5במתקן זה היחס שנדון מעלה ערכו 

 .(לעניינינו

 

 

אין צורך )נייצב את שתי הבוכנות במצב המתואר 

-ונחבר ביניהן באמצעות הברז, (לדייק במיקומן

 .ללא מוצא לאוויר החוצה, מצבים-שלושה

 

ונציבן משני צידי , ניטול משקולות שונות מהמעבדה

-נלווה את תזוזת הבוכנות במגע, בזהירות)המתקן 

ונראה איזו בוכנה , (חוצה הבוכנה-שלא תישלף, יד

 .מכריעה את האחרת

ננסה לאזן בין שני חלקי המתקן באמצעות תוספת או 

 .גריעת משקולות משני צידי המתקן

פני הבוכנה - גרם על500שמשקולת בת , מצאנו

 גרם 200מאוזנת באמצעות משקולת בת , העבה

 .פני הבוכנה הדקה-שעל

, הכבדה ביחס לקלה, היחס שבין שיעורי המשקולות

הרי הוא כערך היחס שבין שטחי החתכים של 

של היתרון המכני הרי זהו ; 2.5וערכו , הצילינדרים

 .המתקן

שם ניתן להניח , שלא כמו במכבש הידראולי: הערה

פה , אינו דחיס, המתווך בין הצילינדרים, שהנוזל

דחיס במידה , האוויר, התווך המקשר בין הצילינדרים

 .נראית וניכרת בעת העמסת המשקולות

מדוע אין הדחיסות : נשאיר ללומד לתהות ולנמק

 .הרבה של האוויר מפריכה ניסוי זה
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