
לקט ניסויי מעבדה ממוחשבת לבית ספר יסודי

נושא: מהי השפעת המרחק על עוצמת הקול?

רקע מדעי

עלנוצרהקולתקשורת.ליצורכדיהחייםבעליואתאותנוהמשמשתאנרגיהשלצורההואקול

נוצרתכאשרמוצק).(נוזל,אחריםחומריםדרךאוהאווירדרךאנרגיהשמעבירותתנודותידי

ונתקליםנעיםאלההחומר.חלקיקיםבחלקיקילתנועהוגורמתבחומרמתפשטתהיאתנודה

גלימכונההזוהתנועהנוספים.בחלקיקיםונתקליםנעיםאלהחלקיקיםוגםאחריםבחלקיקים

התנודותידיעלנקבעהקולגובההקול.ועוצמתהקולגובהחשובות:תכונותשתיישלקולקול.

תנודותשלקטןומספרגבוהקולפרושובשנייהתנודותשלגדולמספרשונים.חומריםשיוצרים

קולהואגבוההתדירותבעלתדירות.(קולמכונהבשנייההתנודותמספרנמוך.קולפרושובשנייה
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אנושבו(החוזקהקולאתשיוצרותהתנודותחזקותכמהעדמבטאתהקולעוצמתולהיפך.גבוה

.dBדציבליםשלביחידותנמדדתהקולעוצמתהקולות).אתשומעים

מה נחקור?

במעבדה ממוחשבת זו נבחן את תופעת העברת קול באמצעות ניסוי הבודק כיצד המרחק משפיע

על עוצמת הקול?

נבצע חמש מדידות של עוצמת הקול המתקבלת במרחקים הבאים:

ס"מ.120ו-ס"מ90ס"מ,60ס"מ,30ס"מ,5

ציוד וחומרים

●einstein™ Tabletאוeinstein™ LabMate

חיישן קול●
pure(קולמקור● tone(
150x(בגודלניירגיליון● 21 cm(
נייר דבק●
כלי כתיבה●
סרגל●

העמדת הניסוי

עבודה קבוצתית

™einsteinאתהפעילו.1.1 Tabletאוeinstein™ LabMate.הוחיבורבהפעלת

einstein™ LabMateחיבוריתע"ילתוכנההנתוניםאוסףאתלקשריש

  מהאתר.המשתמשמדריךאתלהורידישנוספיםלפרטים.bluetoothה
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הקפידו לשמור על שקט בזמן מדידות עוצמת הקול..2

הכניסהבעמודMiLABExהכפתורועלMiLABExה-תוכנתעללחצו.3

מערך אוגר הנתונים

קול

בשניהדגימות25קצב הדגימה:

הדגימהמשך שניות30:

רגע לפני...

הקולממקורשנתרחקככלתשתנהלאתרד//תעלהבדציבליםהקולעוצמתשערו:
השערתכםאתהמציגותעמודות3לפחותציירו

השפעת המרחק על עוצמת הקול
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ביצוע הניסוי

1מדידה

חברו את  כבל חיישן הקול לאחת היציאות בטאבלט..1

הניחו את גיליון הנייר במרכז השולחן.2

חברו בנייר דבק את צידי הגיליון לשולחן.3

הניחו את מקור הקול במרכז צידו השמאלי של גיליון הנייר..4

הקול.מקוריונחשםמהנקודהסמ120שלבאורךישרקוהעבירו.5

סמ'5,30,60,90,120הבאים:במרחקיםהישרעלקוויםסמנו.6

שלושהרמקול(הקפידוסמ'5במרחקהקוללמקורבניצבהקולחיישןאתהציבו.7

יהיה מכוון  לעבר מקור הקול).

רישום של) כדי להתחילהפעילו את מקור הקול ולחצו על צלמית התחל (.8

הנתונים
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)(.עצורצלמיתעלולחצושניות30המתינו.9

פעמים.3המדידהעלחזרו.10

) בסרגל הכליםבסיום שמרו את הנתונים על-ידי לחיצה על צלמית שמור (.11

העליון.

ביצוע הניסוי

2מדידה

הקול.ממקורסמ'30שלבמרחקהקולכשחיישןנוספתמדידהבצעו.1

רישום של הנתונים.)כדי להתחילהפעילו את מקור הקול ולחצו על צלמית התחל (.2

)(.עצורעלולחצושניות30המתינו.3

פעמים.3המדידהעלחזרו.4

) בסרגל הכליםבסיום המדידה שמרו את הנתונים על-ידי לחיצה על צלמית שמור (.5

העליון.
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ביצוע הניסוי

3מדידה
הקול.ממקורסמ'60שלבמרחקהקולכשחיישןנוספתמדידהבצעו.1

רישום של הנתונים.)כדי להתחילהפעילו את מקור הקול ולחצו על צלמית התחל (.2

)(.עצורעלולחצושניות30המתינו.3

פעמים.3המדידהעלחזרו.4

) בסרגל הכליםבסיום המדידה שמרו את הנתונים על-ידי לחיצה על צלמית שמור (.5

העליון.

ביצוע הניסוי
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4מדידה

הקול.ממקורסמ'90שלבמרחקהקולכשחיישןנוספתמדידהבצעו.1

רישום של הנתונים.)כדי להתחילהפעילו את מקור הקול ולחצו על צלמית התחל (.2

)(.עצורעלולחצושניות30המתינו.3

פעמים.3המדידהעלחזרו.4

) בסרגל הכלים העליון.בסיום המדידה שמרו את הנתונים על-ידי לחיצה על צלמית שמור (

ביצוע הניסוי

5מדידה
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הקול.ממקורסמ'120שלבמרחקהקולכשחיישןנוספתמדידהבצעו.1

רישום של הנתונים.)כדי להתחילהפעילו את מקור הקול ולחצו על צלמית התחל (.2

)(.עצורעלולחצושניות30המתינו.3

פעמים.3המדידהעלחזרו.4

) בסרגל הכליםבסיום המדידה שמרו את הנתונים על-ידי לחיצה על צלמית שמור (.5

העליון.

תוצאות ומסקנות

בדיאגרמתהמופיעיםהממצאיםלביןעמודותבדיאגרמתהצגתםאשרהשערתכםביןהשוו
העמודות

דונו בשאלות הבאות:
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בכיתהדיון
עקבו  אחר השינויים שחלו בעוצמת הקול כתלות במרחק:.1

באיזה מרחק היתה עוצמת הקול הגבוהה ביותר?.1
באיזה מרחק עוצמת הקול הנמוכה ביותר?.2

בחרו את המשפט הנכון:.2
ככל שמתרחקים ממקור הקול  עוצמת הקול בדציבלים  יורדת..1
ככל שמתרחקים ממקור הקול  עוצמת הקול בדציבלים עולה..2

פעמים?3הניסויעללחזורהתבקשתמדוע.3

יישום

עיינו בחוק הישראלי למניעת מפגעי רעש המתייחס למפגעי רעש מותרים באזור מגורים ותעשייה
והכולל גם דוגמאות למפלסי רעש.

תעשייהמפעלי2ראשי,כבישמגורים,בתיהכוללתקטנהשכונהושרטטותכננוא:אפשרות

ומרכז מסחרי.

היכן תמקמו את המפעלים?●

כיצד תתגברו על רעש המשאיות הפורקות סחורה במרכז מסחרי?●

היכן תמקמו את כניסת המשאיות ביחס לבתי המגורים?●

היכן תמקמו את הכביש הראשי?●

אפשרות ב: מתכננים לבנות שדה תעופה קטן לטיסות פנים ליד מקום מגוריכם. כתבו מכתב

למועצה האזורית שלכם והסבירו מדוע כדאי להקים את שדה התעופה במרחק רב מהיישוב?

חקירת המשך
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תכננו ניסוי הבודק את התפשטות הקול כיצד גלי קול עוברים גופים הניצבים בדרך?

לכיתההמוצעותהמרכזיותההתנסויותמסמךמתוך

אנרגיית הקול●רעיונות ודגשים

לאנרגיה  מופעים שונים (סוגי אנרגיה)●

התפשטות הקול בחומר (הולכה בגז, בנוזל, במוצק) ולא בריק)●ציוני דרך

ניסוי העלאת השערות לשאלה נתונה●מיומנויות

כיצד מתפשט הקול ?●

סיכום הניסוי●

הסבר לתופעה: הקול נוצר מתנודות אוויר המתפשטות ומגיעות●

לאוזניים.

ההתנסות-

הניסוי/התצפית/תהלי

ך טכנולוגי/דגם

התפשטות הקול באוויר●

שינוי עוצמת הקול ובבדיקת השפעת השינוי בעוצמת הקולות●

הבוקעים מן הרמקול על תנודות יריעת הניילון.

הצעות למקורות
תומכים

מדע וטכנולוגיה לכתה ו' הוצאת רמות אוניברסיטת תל אביב●

.225-224עמודים

.74-76עמודיםכינרתהוצאתו'מדעמסע●

117-125עמודיםרכסהוצאת,שישיחלקטכנולוגיבעידןמדע●
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