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 יהיה מבחן מסכם2 (6.21יום רביעי הקרוב )
  

 גם את הפרקים: בספר "עולם של אנרגיה" קרואלבבקשה 
 :.4."בקצב האנרגיה" מעמוד 

( + תרגול שאלות בסוף 42.(, נצילות )44.-.4.דגש על: הספק ויחידות הספק , ואט )
 הפרק2

  12.מגלגלים אנרגיה חשמלית מעמוד 
 (72.-72.) (, זרם והתנגדות ומתח.7.-72.דגש על: עוצמת זרם חשמלי )

 (22.2הספק חשמלי )
  

 בבקשה חיזרו על ההגדרה/הסבר של:

 חוק שימור האנרגיה 62
 "הגדירו את המושג שינוי אנרגיה" 2.
 משחק "אום שמום" ועקרונותיו 22
 סוגי האנרגיה 42
 המרות אנרגיה 22
 נוסחאות האנרגיה, הספק וחשמל(2 12

 

אשר האיור שלפניך מציג מסלול של רכבת הרים וקרונית המונחת בראש המסלול. כ .1

   .משחררים את הקרונית היא גולשת לאורך המסילה

 תחתית המסלול. -Xמטר מהנקודה הנמוכה ביותר  02ראש המסלול =  -Wהנקודות: 

Y  מטר מעל נקודה  8נמצאת בגובהX   ונקודהZ   מטר מעל  3בגובהXק"ג.  022ית . מסת הקרונ 

 

 )לפני שהחלה לגלוש במדרון( Wמה הייתה אנרגיית התנועה של הקרונית בחלק העליון בנקודה 

 2אנרגיית התנועה = לכן  –אין שינוי במהירות לפני תחילת הגלישה -

 )הזניחו את החיכוך(. .Zל   Y ,Yל   X ,Xל   Wחשבו את שינוי אנרגיית הגובה בין הנקודות 

          g= 10 
מ′

ש
  ,  m=500ק"ג , hw= 20'מ   hX= 0'מ  hY=8'מ hZ=3'מ    

                (    )            

                (   )            

                (   )           
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 ! )הזניחו את החיכוך(.? הציגו חישובZמה מהירות הקרונית בנקודה 

   
   

 
  = 25,000 J = 

      

 
   V=10 

′מ

ש
 

ק"ג, התאמן לקראת תחרות סקטבורד. הוא חזר על גלישה מספר  02ו יוסי, שמסת .0

מטרים.  כפי  4 –מטרים באופן גבוה ותמיד הגיע בערך לאותו הגובה  0פעמים מגובה 

 שמתואר באיור. 

 

חשבו את השינוי שהתרחש באנרגית הגובה של יוסי בין הגובה ההתחלתי לסופי באימוניו  .א

 )הציגו את דרך החישוב(:

         m=60 ק"ג,   h1=5'מ , h2=4'מ ,  

Eh= 60X10X1 = 600J 

בהמשך החליט יוסי להתאמן על גלישה מגבהים שונים כאשר הוא מודד את הגובה הסופי  .ב

הסבירו את התוצאות שיוסי קיבל,  בכל פעם ומגלה שהוא תמיד פחות מהגובה ההתחלתי.

 הסתמכו בהסבר שלכם על חוק שימור האנרגיה:

זו היא מערכת . "יש מאין"סגורה ולא מופיע  רגיה נשמרת במערכתחוק שימור האנרגיה, האנפי ל

מומרת לאנרגית תנועה, מומרת הת הגובה יחלק מאנרגי עקב החיכוך, מערכת פתוחה, לכן

בה ווהרצפה, כך שהג הסקטבורד ,זו לא חוזרת למערכת של יוסינרגיה א. בסביבה לאנרגית חום

 .ודת ההתחלהאחרי מחזור אחד כפי שנמדד, קטן יותר מנק

חבר של יוסי הגיע והציע ליוסי לשפוך שמן על הרמפה על מנת להקטין את החיכוך כך  .ג

 האם החבר צודק? מטרים(. 0שהגובה הסופי של הגלישה יהיה גדול יותר מהגובה ההתחלתי )

 הסבירו את תשובתכם: - לאכן/

אליו יגיע יוסי יהיה  המרביהגובה ך עד כדי תנאים אידיאלים, אם נקטין מאוד את החיכוגם 

 כל עוד לא מוסיפים אנרגיה חיצונית למערכת.זאת לגובה של נקודת ההתחלה. 

, אחד במחיר זהה סוגי מנועים 0למנופי הרמה הציע לבעל עסק  סוכן מכירת מנועים .3

 .% 02בנצילות של  ואחד שצורך דלק 02%בעל נצילות  חשמלי

 .מי מהמנועים פולט יותר חום לסביבה? בהנחה ששניהם עובדים באותם התנאים

מהאנרגיה  %02 "מאבד"-ממיר כלומר הוא  ,הנצילות הנמוכה יותרעם הדלק הוא זה  מנוע

   .בהיבהאנרגיה היא לאנרגית חום בסמרת ה .לסביבה וערכת שלמב

 מנופים העובדים עם שני סוגי המנועים השונים. 0לצורך בדיקת המנועים, מציג הסוכן  .א

חשבו את הגובה שכל מנוף יכול להרים מסה של ג'אול.  02,222משקיעים אנרגיה של בשניהם 

 ק"ג. 0222
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         m=2000 ק"ג,   Eh=50,000 J ,  

 מנוע חשמלי – נצילות 72% אנרגית גובה = 72% של  ג'אול 22,222 

=35000 J=2000*10*h => h=1.75'מ 

 מנוע דלק – נצילות 22% אנרגית גובה = 22% של  ג'אול 22,222 

=25000 J=2000*10*h => h=1.25'מ 

 הסבירו:יותר בעבודת המנוף?  חסכוניהאם על פי תצוגה זו תוכלו להחליט איזה מנוע יהיה  .ב

ות , אך אין נתונים לגבי עלויות החשמל מו על"יעיל יותר"אמנם ברור שהמנוע החשמלי  .אל

 יותר. חסכונינוכל לגעת מי  , לכן לאדלקה

 

 

 

 

M3 =מים ג "ק                    c       4200 = מים

EQ= 4200*3*20=25200 J 

 

M2 =מים ג "ק    Mג "ק1 =סיר                      c c     4200 = מים  910 = לומיניוםא

EQ 402,222=02*0*4200 =מים J 

EQ  J 45,500=02*1*912 = סיר

כ ", לכן סהיר גם יחומם באותה מידהשהס , צריךמעלות 00ל בסיר מנת לחמם את המים על 

 :האנרגיה היא חיבור כמות החום הנדרשת לסיר ולמים

420,000 + 45,500 = 465,500 J    
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חום הסגולי של שני הספסלים העשויים מאותו החומר זהה, אז זהה ו הששינוי הטמפרטורמכיוון 

שהמסה גדולה יותר שינוי באנרגיית החום ככול ת החום. משפיעה על שינוי באנרגיי (m)רק המסה 

 יותר אנרגית חום. "קיבל"ג "ק 102גדול יותר והספסל בעל מסה של 

 

 

             

 טמפרטורה תלוי, שינוי הוהחום הסגולי זהיםהאנרגיה המושקעת כמות  אשרכ

אחרות, מילים ב נמוכה יותר השינוי גבוה יותר, בהתאם לנוסחה.שהמסה כ במסה.

הוא קשר ה רה זהה.צריך להשקיע יותר אנרגיה לחמם מסה גדולה יותר לטמפרטו

  ליניארי.
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               c=4200, m=200'0.2=ג ג"ק ,        

   = 4200*0.2*10=8400J 

 

 

קילו ואט לשעה  1קילו ואט כאשר  2.20צורכת המנורה  . שנייהב J  1222= ואט -קילו

 2.21=  ₪ 2.0של  2.20 שהם  1קילו ואט  של  2.20היא תעלה לנו  כלומר.  ₪ 2.0עולה 

 לשעה. ₪

     
 

    
      ₪  

 

     
 

   
      ₪  

 

 

 ח"ש 82=8222*2.21
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 ח"ש 224=8222*02.2

 

 

 

 

 
בעת הנצילות קומידת ככול שלמנורה נצילות גבוה יותר היא פחות מתחממת.  ,כן

 .(במרום לאור)נשמרת במערכת וכמה מומרת לחימום הסביבה  היכבת אנרג

 

 

 

כת יותר אנרגיה וכסף חוס יקרה יותר היא הפלורסנטזה ברור... למרות שנורת נו 

  !ונית יותרכמן היא חס, כך שלאורך זבפעולתה

 

 

 

  עמוקה לבריכה לקפוץ העומדים שחיינים שלושה לפניכם. 

 המקפצה גובה מקפצה
 (מטר)

 שם
 השחיין

 יןהשחי מסת
 (ג"ק)

 02 דוד 10 א

 02 שלמה 12 ב

 102 דני 0 ג

 

   

 

מי הם שני . הגובה באנרגייתזהה  שינוי  יהיה מהם לשניים, לבריכה השחיינים יקפצו כאשר

 ! )הניחו תנאים אידאלים(.הציגו את דרך החישוב נקודות( 0השחיינים? )

 ושלמה דודג.   ודני שלמהב.   ודני דוד .א

          

 א מקפצה

 ב מקפצה

 ג מקפצה

 בריכה
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m 60=שלמה גק",    שלמה   ′מ      

m ניד =120 גק",   ניד   ′מ     

 6000J=10*10*60=שלמה  

ניד   =6.2*10*2=6000J 

 

 במים השחיינים שלושת ה של גיעפה מהירות את חשבו . 

  :והציגו את דרך החישוב הבאה בטבלה תשובתכם את רשמו

   
   

 
           

   

 

 

  מחממים ליטר מים בקומקום חשמלי שהספקוW0,222המים לפני הפעלת רטורת . טמפ

 החום? המים של החום כמותב השינוי היה מה והמים הגיעו לרתיחה. ,C022יתה יהקומקום ה

 .למעלה ג"לק ול'ג 4,022  מים שלהסגולי 

  J 000,111,111 .א

 J 000,111 .ב

 J 00,111 .ג

 J 001,111 .ד

               = 4200*1*80=336000 J 

 

 

 שם מקפצה
 השחיין

 הפגיעה מהירות
 דרך חישוב (ש\מ) במים

 דוד א
V=17.3

 מ

ש
                

     

 
    

 

 שלמה ב
V=14.1

 מ

ש
                

     

 
    

 

 דני ג
V=10

 מ

ש
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  ברצוננו להרתיח ליטר מים באמצעות קומקום חשמלי, עליו רשוםW0,111. ( ג'אול

זמן יש להפעיל את  ול. כמה’ג 011,111היא הרתחת המים האנרגיה הדרושה ל (לשנייה

הקומקום, בהנחה שכל האנרגיה שמספק גוף החימום של הקומקום משמשת לחימום 

     המים?

 שניות 0,011,111 .א

 שניות 011 .ב

 שניות 01 .ג

 שניות 01 .ד

 

 

 


