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 הנחיות לכתיבת דוחות מעבדה
 בפיסיקה' מעבדה א

 
, המתפרסמים מדי יום מט מדעי בדומה למאמריםבפור( בעברית)ח "במסמך הזה תמצאו כללים בסיסיים לכתיבת דו

כמובן שהפורמט יכול להיות קצת שונה אבל ישנם מספר חוקים בסיסיים שכולם . arXiveלמשל בארכיון פומבי כמו 

ח יכול להתחלק "כל חלק של הדו. ח"אלו בזמן כתיבת הדונה היא שתצמדו ככל האפשר לחוקים הכוו. מקיימים
 .למספר תתי חלקים כרצונכם אך במידה

 
ח צריך להציג אנליזה מוצלחת של "הדו –ח לבדם איננו מבטיח ציון טוב "ר כי קיום כל הדברים הללו בדויש לזכו

 . תוך כדי הצגת הדברים בפורמט המקובל, הנתונים והסקת מסקנות שמאחוריה חשיבה
 
 

 :הוראות כלליות
 ח"אורכו הכולל של הדו  

   .כל עמוד יהיה ממוספר כאשר( לא כולל נספחים)מודים ע 11צריך להיות עד ח "הדובאופן כללי  .1
יגרור החסרה של שתי נקודות  כאשר כל עמוד מעל העמוד העשירי, עמודים יתקבל 11ח עד "דו .2

 . עמודים 11חות שהינם מעל ל"לא יתקבלו דו .מהציון
 ותיצויין מפורש מספר העמודים, ח ארוך יותר ללא הורדת ציון"דו מתאפשר להגיש בהםבניסויים  .3

 .י המדריך"פ ע"בע וגם בתדריך ,בטבלה שבאתר המעבדה
 בין שורות  1.1עם רווח של  11-12של גוף הטקסט יהיה  גודל הפונט(אם אתם עובדים ב-Word.) 

 (.קיצורים וכדומה, שמות)תרשמו באנגלית , דברים שיותר קל לרשום באנגלית :תאנגלי-עברית 
 במקום  ..."המדידה התבצעה תוך שימוש ב"להשתדל להשתמש בביטויים כמו  :ניסוח אובייקטיבי ומרוחק

 !לא להשתמש בסלנג , בכל מקרה. ..."ביצענו את המדידה כאשר השתמשנו ב"
 (לא לתאר דברים שלא עשיתם)ולתאר רק מה שלמעשה נמדד  ברור והיררכי, להקפיד על מבנה פשוט. 

 .מילים/ תחביר או חלקי משפטים, (…spell-checker)לבדוק שאין שגיאות כתיב         

 דוח עם בעיות בהדפסה : בעיות בהדפסה(טקסט עקום בגלל מעבר ל , כמו נוסחאות חסרותPDF וכו' ) לא

כלומר הורדת )בהתאם לנהלים להגשה באיחור אם צריך , יתקבל ויוחזר עד להגשה חוזרת ללא בעיות אלו
לכן מומלץ לבדוק לאחר העברת (. ש בפעם השנייה אחרי שבועיים ויותרמציון הדוח במקרה שהדוח מוג 21%

 .שהקובץ כולו אכן עבר כראוי PDFהקובץ לפורמט 

 (לא לתאר דברים שלא עשיתם)שלמעשה נמדד  ברור והיררכי ולתאר רק מה, להקפיד על מבנה פשוט. 
 .ליםמי/ טיםתחביר או חלקי משפ, (…spell-checker)שגיאות כתיב  לבדוק שאין

 

 :ח"מבנה הדו
 

 .ניתן להוריד מהאתר–דף פתיחה לדוח  .1
 טרת הניסוימ .2

 (.כשני משפטים)ציינו בקצרה את מטרות הניסוי 

 

 אורטיירקע ת .3
 (.עמוד עד)תקציר של התיאוריה ונוסחאות רלוונטיות להמשך הדוח 

  לרשום ברקע את הנוסחאות התיאורטיות החשובות לניסוייש. 
  מתומצתים ושהתוכן המופיע יהיה רלוונטי לניסוי, מובניםיש לדאוג שההסברים יהיו. 

אנרגיה וניתן -לי שימור תנעהביטוי המתאר את תהליך הפיזור מתקבל מתוך שיקו ,בניסוי פיזור קומפטון :לדוגמא
 :באופן הבא לרישום

(1)     
 

   
 

 
 

 

   
 
         , 

   , אנרגית הפוטון המפוזר   , היא אנרגית הפוטון הפוגע  כאשר 
זווית    -אנרגית המנוחה של האלקטרון ו  

, פיזור של פוטון על אלקטרוןלחתך הפעולה הדיפרנציאלי של תומסון . הפיזור הנמדדת במערכת המעבדה
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באנרגיות בסדר כלומר , וי נעבוד בתחום האנרגיות האופייני לתהליך קומפטוןבניס. הוא מטען האלקטרון  כאשר 

 . MeV 1של  גודל

 שימו לב: 
אפשר להכניס  .אם אתם מתייחסים אליהן בהמשך בשורה נפרדתעם מספור רץ צריכות להופיע  נוסחאות 

מספיק קומפקטיות לא מתייחסים אליהן לאחר מכן ובתנאי שהן בתנאי ש נוסחאות ללא מספור בגוף הטקסט
 .כדי לא להופיע בשורה נפרדת

  הגדלים המופיעים בה כלמתחת לכל נוסחה יש להסביר מהם. 
 ניתן ללמוד כי (2#)-ו (1#) ותממשווא: "הפניה למשוואה בטקסט תעשה בתוך סוגריים באופן הבא...". 

 
 

 מהלך הניסוי .4
 כדאי לצרף תרשים סכמטי . מרכיביה השונים ומאפייניהם המרכזיים, סיוניתיהסבר מקיף על המערכת הנ

 . המתאר את אופן הרכבת המערכת
יש לתאר , בהמשך. [1]המערכת הנסיונית הורכבה כמתואר באיור , בניסוי מיקרוספקטרוסקופיה :לדוגמא

 .כל מרכיב המופיע באיור בכמה משפטים נפרדים
 

 
 .תרשים סכמטי של המערכת המיקרוספקטרוסקופית הנסיונית .1איור 

 
 .שימו לב לכיתוב בתחתית האיור ולמספור, כמו כן. שימו לב שלאיור אין כותרת משלו

 פ הנחיות המדריך"הסבר מקיף ומפורט על מהלך הניסוי באופן כרונולוגי או באופן אחר ע. 
ועושה אותו בפעם , שלא מכיר את הניסויעבור מישהו " תדריך עבודה"יש לחשוב על חלק זה כעל 

ולבצע את הניסוי בדיוק כפי שאתם , תחשבו שהוא צריך לקחת את מהלך הניסוי שלכם. הראשונה
, כמה פעמים, מה מדדתם, מה חיברתם: כלומר יש לפרט את כל מה שעשיתם. ביצעתם אותו במעבדה

 .'באילו סקאלות וכו
 ! עמודים ולא יותר 1-2ות מתומצתים ואורכם להי שני החלקים הללו צריכים –שימו לב 

 

 כנון עיבוד תוצאותת .5
שונה )תקבלו מספר נוסחאות מקסימלי  .שלבי עיבוד התוצאות שעשיתם לאחר הניסויכל בחלק זה יש לרשום את 

הנוסחאות המפורשות שאיתן  כליש לכלול את  כן, תחת הגבלה זו. שאסור לכם לעבור בחלק זה( עבור כל ניסוי
צורך לחזור על כל פיתוח אשר ממנו נגזרו  אין, אם זאת. בצעתם את האנליזה וחישבתם את התוצאות הסופיות

אך  שאלו את המדריך – מסויםבמידה ואינכם בטוחים האם יש צורך לפרט פיתוח . הנוסחאות בהן אתם משתמשים
 . ח או לא"להיכלל בדו הימנעו מלשאול עבור כל נוסחא האם היא אמורה

י הערת "ניתן להפנות למספר הנוסחא בחוברת ע, נוסחאות בסטטיסטיקה אשר מופיעות בחוברת בסטטיסטיקה
 . שוליים ואין צורך לרשום את הנוסחאות מפורשות

בה השתמשתם  אז בחלק זה תופיע הנוסחא, משיפוע הגרף gבתם את תאוצת הכובד אם בתוצאות חישלדוגמה 

 .כאשר תציגו את התוצאה בחלק הבא תציינו את מספר הנוסחה בה השתמשתם(. כולל מספור)
 3כך למשל אם ברקע התיאורטי היו לכם . מספור הנוסחאות בחלק הזה ממשיך את המספור מהרקע התיאורטי

 . 4הנוסחא הראשונה שתופיע בתכנון העיבוד תהיה נוסחא מספר , נוסחאות
יש להקפיד להבדיל בין שגיאות סיסטמטיות . לכלל התוצאות והשגיאות בניסוי הביטוייםתחים את בשלב זה מפ

  !לבין סטטיסטיות( שיטתיות)
מה שחשוב הוא להראות שהיה . או ההתאמות/בניסויים מסויימים ניתן לכם חופש לבחור את הערכות השגיאה ו

 שגיאה אמיתית ושהיא באה לבטא, תהליך של חשיבה מאחורי הערכת השגיאה
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 תוצאות .6
שימו לב שלא כל תוצאת ביניים היא בהכרח חשובה ולכן לא כל התוצאות  .בחלק זה יש להציג את תוצאות הניסוי

כדאי וצריך . ויחידות שגיאת המדידהצריכה כמובן להופיע גם , בכל פעם שמופיעה תוצאה מדודה. צריכות להופיע
כך  .ולא להשאיר את זה לסיכום –( לאור השגיאה)להסביר מה המשמעות של כל תוצאה סופית שאתם מקבלים 

 ! ועיגול ספרות יחידות, יש להקפיד במיוחד על הצגה נכונה. ח יותר נוח לקריאה"הדו
 :ועליהם ירדו נקודות, הדברים העיקריים אליהם יש לשים לב

  .ספרות שגיאת עיגול .1

כמו )ספרות משמעותיות גם לערכים ללא שגיאות  2יש להשאיר . אי הצגת תוצאות סופיות מעוגלות .2
2 ,

p-value  ,שגיאות יחסיות)... 
 .ללא יחידות או תוצאת ביניים הצגת תוצאה סופית .3
 .הצבת ערכים מעוגלים בנוסחאות .4
 .ולטבלאות( אחרגרפים או כל איור )כתיבת ביאור לאיורים  .5

 –( גיאומטריות מומנט ההתמד של צורות  – 1טבלה , ...התאמה לינארית בין – 3איור : כלומר)            

                (.ראו בהמשך! )סעיף זה ללא קשר להתייחסות לגרף

 . של גרפים כותרות צירים או יחידות בצירים, החסרה של כותרת .6
 .לא נכון ביישום ההתאמה התאמה לא נכונה שנגרמה משימוש .7
 .!(כולל היחידות המתאימות) כתיבת כל הפרמטרים של ההתאמה תחת גרףאי  .8
 .p-value -בריבוע או-ציון חי-אי .9

 .  אי חישוב שגיאות יחסיות ו  .11

 
 

 ,((2)ראו איור ) לדוגמא, גרפים יופיעו באותו פורמט של האיור מהחלק הקודם
 

 
זרם "או ( בכחול" )זרם נייטרלי"מדודים עבור תהליכי ( חתכי פעולה)קצבי ריאקציה  .2 איור

scaling ,Q2-כפונקציה של פרמטר ה( באדום" )טעון
כפי שנמדדו על  e-pופיזור  e+pעבור פיזור , 

העקומות הרציפות מייצגות את התחזית התאורטית המחושבות . ZEUS -ו H1ידי הקולבורציות 

 .כמתואר בגרף (SM)נדרטי מתוך המודל הסט
 

 .(caption)שימו לב שלגרף הזה יש גם כותרת משלו אבל היא לא יכולה לבוא במקום הכיתוב בתחתית 

 . על הגרף עצמו (labels)ליחידות שלהם ולתוויות , שימו לב לכותרות של הצירים, כמו כן

רשמו , אם עשיתם התאמה לפונקציה ".איור"-אפשר לראות שהמספור ממשיך את מספור האובייקטים מסוג

 .מה משמעות התוצאה והסבירו   ה או  p-value -הבמפורש את 
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  דגשים –שימו לב: 
, עבור כל איור צריך להופיע הסבר מתאים בטקסט. צריכים להיות ברורים מספיק אך עד חצי עמוד גרפים/איורים

  "(.התייחסות לגרפים": ראו בהמשך) עם הערות לגבי מה ניתן ללמוד מהאיור

  לבדוק את הכותרות(axis label) (היחידות יופיעו בסוגריים מרובעים, בגרף) ואת היחידות של כל הצירים. 
 אין הבדל בין איור לבין גרף , מבחינת המספור .חודייכל איור ימוספר באופן י. 
 הסבר -עצמו לא צריכה להיות כותרת עליונה אלא מילות לאיור(caption) מתחתיו. 
 שגיאותצלבי סיוניות שלכם יופיעו כנקודות עם יעקומה תאורטית תופיע כקו רציף בעוד שהנקודות הנ! 
 צריך להוסיף תווית , אם יופיעו מספר עקומות או סטים של נקודות(label) בשחור. מתאימה לכל אחד-

, של נקודות מדודות עבור מספר סטים. 'נקודות וכו, נקודה-קו, יש להשתמש בסגנון מקווקוו, לבן
 .'עיגולים וכו, משולשים, להשתמש בריבועים

  התאמה(fit)  ניתן  .והסבירו את משמעותה מתחת לגרף         -רשמו במפורש את ה -לפונקציה

 .בתנאי שההסבר מלא ונכון,   להסביר את התוצאות גם בעזרת 
 

 (פסקאות הסבר: )התייחסות לגרפים
 

 :גרף התאמה
 .פסקת התייחסות לגרףיש לכתוב , ח"לאחר הצגת גרף בדו

דות עיקריות נקו. ומה התובנה ממנו, פסקת ההתייחסות צריכה להסביר לקורא מה המשמעות של הנראה בגרף
 :שכדאי להתייחס אליהן

? (או לחלופין מתקבל אפקט לא צפוי, האם המגמה שנחזתה תיאורטית אכן מתקבלת) המראה החזותי של הגרף
( ולעיתים רצוי)ניתן ? נקודות בעלות שגיאה חריגה/ נקודות חורגות במיוחד / אם ניתן לראות תחום מדידות בעייתי ה

 (.לשגיאות אלו ביחסולמרחק של הנקודות מהגרף , להתייחס לצלבי השגיאות הנראים בגרף
אם יש (. הותייםאו לפחות לאלו מהם אשר מ)יש להתייחס לכל הפרמטרים  – הפרמטרים המתקבלים מהגרף

להתייחס  כדאי, אבל הם בעלי חשיבות פיזיקלית, פרמטרים שלא משמשים ישירות לקבלת ערכים שהתעניינו למדוד
 . אליהם

וכן ניתן , במעבדה אנחנו מבצעים את ההתאמות לפי מדד חי בריבוע – המדדים הסטטיסטיים של ההתאמה

ואיך )מה ניתן להבין מהמדדים שנתקבלו (. הם לפחותאבל חובה להתייחס לאחד מ) p-valueלהתייחס אל מדד 

 .לא מתאים לנתונים/ קשר פונקציונלי מתאים , נמוכה מידי/הערכת שגיאות גבוהה? (מה תומך בכך, זאת הבנתם

 
 :גרף השארים

 : בגרף השארים יש להתייחס לכמה נקודות
, כלומר האם יש מגמה כלשהי בגרף שלא נחזתה על ידי התיאוריה, האם הפיזור הוא אקראי או לא –פיזור הנקודות 

מקרה כזה יכול להצביע על שגיאה )? מתחת לקו ההתאמה/האם רוב הנקודות נמצאות מעל. ואיך ניתן להסבירה
 (. שיטתית במדידות

קטנים ביחס למרחק /צלבי השגיאה גדולים האם – yגודל צלבי השגיאות יחסית למרחק הנקודות מההתאמה  בציר 

 ?להגיד על המדדים הסטטיסטיים שמתקבלים יכולמה זה ? הנקודות מההתאמה
נשאר כמו בגרף המקורי של  Xציר : יש הטעייה בגרף השארים שנובעת מהסקאלות השונות של שני הצירים :זהירות

משתנה להפרשים מההתאמה ואז כן רואים את השגיאות  Yואילו ציר , ההתאמה ולרוב לא רואים את השגיאות בו

 .לכן עדיף להסתמך על התוצאות של ההתאמה ולא על מראה עיניים. בו
יש לשים לב ? האם ישנן ואיך הן יכולות להשפיע על המדדים הסטטיסטיים וצורת ההתאמה – נקודות חורגות

יכולה להיות לא (  yקטנה ביחס למרחקה מציר  כי שגיאתה) yשנקודה הנראית כחורגת בגרף השארים ביחס לציר 

 . ניתן לראות זאת למשל מהמדדים הסטטיסטיים(.xחורגת ביחס לציר 
הוא מוצג רק )יש לציין זאת בקצרה ולהציג את הגרף בנספחים , לא מצביע על שום דבר, "תקין"אם גרף השארים 

יש להציגו  –אם הגרף אכן מלמד דבר מה (. ע חשובכדי שהמדריך יוכל לבדוק את הגרף ולקבוע האם אכן אין בו מיד
 . ל"לפי הסעיפים הנ, ולהסביר מה ניתן להבין מגרף זה, ח"בתוך הדו

 
 .:השמטת נקודות מגרף ההתאמה

במקרים בהם ישנן נקודות אשר ברור מעל לכל ספק כי הן חורגות מסט . ראשית יש לבצע התאמה על כל המדידות
ויש לכם מדידה של , מ"ס 11-41אם מדדתם גבהים בטווח של , לדוגמא)ל המדידה הנתונים בגלל טעות רישום ש

יש להשמיט נקודות אלו מן ההתאמה , (ברור כי מדובר בטעות רישום כיוון שזו אינה מדידה אפשרית כלל, מ"ס 51
 . ולא להציג התאמה איתן כלל

לציין זאת במילים בגוף הדוח בסעיף יש ( גם אם נבעו כתוצאה מטעות רישום)בכל מקרה של השמטת נקודות 
 .תוצאות
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. להפעיל שיקול דעת מדעייש , התגלו נקודות חריגות במיוחד, לאחר ביצוע התאמה על כל התוצאותבמקרים בהם 
יש לבצע התאמה נוספת , מההתאמה( או לעיתים רחוקות יותר מנקודה אחת כזו)במקרים בהם יש נקודה חורגת 

באופן כה בולט מן  חרגהויש לחפש נימוק מדעי על מדוע , פורשות כי נקודה זו הושמטהיש לציין מ. ללא נקודה זו
יש להציג את הגרף , בנוסף. ולכתוב זאת בגוף הדוח בסעיף תוצאות, הההתאמה ולכן היתה הצדקה להסיר אות

חייבים . יםהחורגת בסעיף נספח הואת הגרף הכולל את הנקוד, בעיבוד התוצאות( החורגת הללא התוצא)המתוקן 
 .הלהציג את שני הגרפים ולנמק את השמטת הנקוד

אין להציג גרף בודד עם נקודה חורגת מאוד ללא . חשוב לציין כי במקרים כאלו חובה לבצע את שתי ההתאמות
  . בדיקה של ההתאמה ללא נקודה זו

 
 ניחושים התחלתיים עבור התאמות לא לינאריות

אי (. עם יחידות מתאימות ועיגול ספרות)יש להציג את הניחושים ההתחלתיים עבור התאמות לא לינאריות בנספחים 
 . ח יעלו חשד להעתקה"כלילת ניחושים אלו בדו

 
 ,(2)כמודגם בטבלה  ,הוא הכרחי( קומפקטית וברורה)טבלאות יופיעו במקרים שבהם ריכוז תוצאות בטבלה 

 
 -מספר האירועים וה, יעילות הפילטר, (Branching ratio -מוכפל ב)חתך הפעולה  .1 טבלה

Integrated luminosity ניתן לראות את תרומתם של כל . עבור ערוצי הדעיכה האלקטרוניים

 .  eeהתהליכים המתחרים שעבורם המצב הסופי הנמדד בגלאי הוא 
 

 .בתחתית כותרת משלה אלא רק כיתוב אין [1]שימו לב שלטבלה 

 

  דגשים –שימו לב: 
 לברר עם המדריך אם אתם לא בטוחים –שאינן רלוונטיות יכללו בנספח רק לפי הצורך  טבלאות. 

  יםבנספחצריכות להיכלל טבלאות שמהן אתם גוזרים גרפים. 
 !ולעגל ספרות לכל הגדלים בטבלאות יש לכתוב יחידות! שימו לב 
  ח"הדו סופיות הרלוונטיות להשלמת התמונה יכללו בגוףטבלאות המהוות סיכום של מספר תוצאות .

 .כמובן שטבלאות כאלו לא יכולות להיות גדולות מדי
 חודייכל טבלה בגוף הטקסט תמוספר באופן י. 

 

 (ניתן גם לכתוב בנפרד, אך במקרה של חוסר הסכמה –המסקנות נכתבות ביחד ) מסקנות .7
 .והמסקנות הנלוות התוצאות של הניסוידיון על עם עד עמוד סדר גודל של חצי עמוד 

 
כאן . ואת יכולת הסקת המסקנות, הדיון הינו החלק בו אתם נדרשים להפגין את ההבנה שלכם מהניסוי

יש להתרכז בבעיות העיקריות של האנליזה ולא לסכם את הדוח או . המקום שלכם להפגין את הידע שלכם

" תוצאה טובה"למשל הביטוי , ש להקפיד על ניסוח מדעיי". הניסוי היה מוצלח ולמדתי הרבה"סתם לרשום 

 (.?ביחס למה" טובה)"אינו מקובל 

. ויכולים להופיע דברים נוספים, אין זו רשימה מלאה. להלן מספר סוגיות ספציפיות שכדאי שיופיעו בדיון

 .לא כל הנקודות רלוונטיות לכל ניסוי, מאידך

 סיכום זה לא יעלה באורכו ? רה משביעת רצוןפסקה המתארת האם עמדנו במטרות הניסוי בצו

מוקד של עדשה או צמיגות של , בין אם ניסינו למדוד חום כמוס של אידוי חנקן. משפטים 3-4על 

האם נמדדו בדיוק ? האם התוצאות מתאימות לתיאוריה או לא? האם עמדנו בכך –גליצרין 

, משביע רצון מסיבה זו ואחרת או אם הערך הנמדד אינו, אם אין ערך תיאורטי: הערה)? מספק
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האם סדר הגודל של ? האם התוצאה תואמת את המצופה באופן איכותי –מקום ולהרחיב אזי יש 

 . (?התוצאה נכון

 גם כאלו שלא שימשו לקבלת ) פרמטרי ההתאמהו(    גם ) התייחסות למדדים הסטטיסטיים

גדולים תואמת את /האם העובדה שהם קטנים. )ומה ניתן ללמוד מהם( הערכים שרצינו למדוד

 (.התוצאות ואת הציפיות

 :  דוגמא להתייחסות לערך מסויים של 
עבור אנרגיית  fהערך שנמדד בניסוי זה תואם את ערכו של "אז יש לומר ש, 1.3כאשר למשל התוצאה היא 

אך יש לשים לב לגודלה היחסי של , זוהי תוצאה שתיחשב טובה לרוב".   מנוחה של האלקטרון עד כדי ה
כמובן ששגיאה גדולה מדי תמיד תקטין את הסטייה ולכן אין ליחס חשיבות יתר למבחן ההתאמה . השגיאה

משמעותה ואת יש לסכם את , אם ביצעתם השוואה כזו. הזה וניתן לסכמו באופן גס כמו בדוגמא שלעיל
 .הסיבות העיקריות להתאמה או לחוסר ההתאמה

 

 התייחסות להערכת גורמי השגיאה כפי שעולה מהמדדים  – הערכת גורמי שגיאה בניסוי

ומדוע שגיאה זו הוערכה יתר ? של מה? איזו –אם ישנה הערכת יתר של השגיאה . הסטטיסטיים

? הרלוונטיים בהתאם לתוצאות הניסויכיצד ניתן להעריך מחדש את גורמי השגיאה ? על המידה

אילו גורמי שגיאה לא נכללו , אילו גורמי שגיאה קטנים מידי או לחלופין –אם ישנה הערכת חסר 

 ?בחישובינו

 !סעיף זה אינו רשימת מכולת של כל גורמי השגיאה שאפשר לדמיין –בכל מקרה 

 :כאשר דנים על גורם שגיאה יש לענות על שלושת השאלות הבאות

/ פרמטר בגרף / שגיאת גודל / גודל מסוים שנמדד )? משפיע גורם השגיאה על מה .1

סטטיסטית ואקראית )יש להבחין בין סוגי השגיאות ( 'כברעש אקראי וכו, מדד סטטיסטי

 (.'שיטתית שאינה קבועה וכו/ שיטתית קבועה / 

 ('מקטין ערך נתון וכו/ מגדיל )? משפיע כיצד .2

 (סדר גודל השגיאה/ ל הערכת גוד)? משפיע עד כמה .3

 :דוגמא

           ערך תאוצת הכובד " נפילה חופשית"סטודנטים קיבלו בניסוי 
 

      
במקום הערך התיאורטי  

          
 

      
הסטודנטים טוענים כי במהלך הניסוי לא התחשבו בחיכוך כדור המתכת . י המדריך"שניתן ע 

על מנת להיות מושפע מחיכוך עם  –" ?עד כמה משפיע" –ראשית . בכך טועים הסטודנטים בשני מובנים. באוויר
גדול ממה  –ר הכדור אותה לגובה ממנו שוחר" לתרגם"הכדור צריך לפתח מהירות מספיק גבוהה אשר ניתן , האוויר

כפי )גם תחת ההנחה שמדובר בניסוי הראשון ואינם יודעים כיצד מתנהג כדור הנע בזורם , אולם. שמבוצע בניסוי
 .זו טעות, "(צמיגות"בניסוי , למדו בהמשךשי

 ,הינו תאוצת הנפילה( בהנחה שאינו זניח)אחד מהדברים שיושפעו לבטח מחיכוך עם האוויר  –" ?על מה משפיע" 
המשמעות היא שתאוצת הכובד . כוח החיכוך מתנגד לתנועה ולפיכך מנוגד בכיוונו לכוח המשיכה –" ?כיצד משפיע"

 . והדבר אינו מתיישב עם התוצאות שהציגו הסטודנטים תקטן

 

 אם בחלקים שונים של אותו הניסוי נמדד אותו הגודל אולם  :השוואה בין חלקים שונים בניסוי

יש להשוות בין התוצאות . תחת קירובים שונים/ תוך התחשבות בגורמים שונים / בשיטות שונות 

מה הוביל את הסטודנטים , אם כן? האם יש תוצאה אמינה יותר. שהתקבלו בשיטות השונות

 ?ומדוע שיטה אחת עדיפה על אחרת? למסקנה הזו

 בין אם באופן מכוון ובין אם במקרה, אפקטים פיזיקליים שנחזו בניסוי. 

 :דוגמא
בניסוי חיכוך ואנרגיה נמדד מיקומה של קרונית אשר אנו מניחים שהחיכוך זניח ותנועת הקרונית  –כמופיע בנספח 

כלומר , טת הקרוניתמיוחס לכוח החיכוך הגורם להא על ניתן למדוד שינוי במהירות והואבפו. הינה במהירות קבועה
כאשר מבצעים התאמה פולינומיאלית , "נפילה חופשית"בניסוי  –דוגמא נוספת . לאפקט פיזיקלי שלא צפינו למדוד

     , למיקום כדור מתכת כפונקציה של הזמן
כלומר נמדדה מהירות ,      לפעמים מתקבל,         

 . ת הזמן מצוי מתחת נקודת זריקת הכדורשאכן תואמת לעובדה שמיקום תחילת מדיד, התחלתית
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 איך ? מה במיוחד הגביל מדידות בניסוי וכיצד – מגבלותיה ונקודות החוזק שלה, סקירת המערכת

דיוק ? ובאיזה מובן)אילו מדידות התקבלו טובות במיוחד ? ניתן להתגבר על מכשולים אלו

נקודה זו מסונכרנת עם גורמי השגיאה בניסוי והצעות ? מדוע, ('הפחתת רעש וכו/ המערכת 

 (. ראו להלן)שיפור של הניסוי 

  או שינויים " אמצעים משוכללים"הכוונה אינה להוספת . מדידות נוספות/ ייעול / הצעות לשיפור

להשתמש בסרגל בעל ", "כדאי להשתמש בלייזר למדידת מרחקים"הצעות כגון . טריוויאליים

היא שימוש באותה הכוונה . הן מיותרות' וכו" לבצע עוד מדידות", "שנתות מדויקות יותר

וביצוע הניסוי בשיטת מדידה טובה יותר שתניב ( ימתעד כדי גמישות מסו)ם המערכת שניתנה לכ

מ למדוד גדלים נוספים "ם עשימוש במערכת שניתנה לכ, לחלופין או, תוצאות משופרות

 .כל רעיון מקורי שמעיד על הבנת המערכת הניסיונית –ובכלל , מעניינים

 
 :דגשים נוספים

  הערות שוליים(footnotes)  7-5ימוספרו ויופיעו בתחתית הדף בפונט בגודל. 

 אנרגיית המנוחה של האלקטרון, למשל. בטקסט בסוגריים מרובעיםמופיעות  לא יחידות :mec
2
 = 0.51 MeV. 

 יש להקפיד על הצגה של יחידות ועיגול ספרות תקין גם בנספחים. נספח הוא חלק מהדוח. 

 
לפני אך , יש להשתדל כן להקפיד על כולם, ים טכנייםהנחיות אלו מפורטות מאוד וכוללת הרבה פרט

 : כי מתקיימים הדברים הבאים במיוחד ח ודאו"הגשת הדו
 

 .יש לוודא שהנוסחאות המרכזיות מופיעות ברקע התאורטי .1
  .(גזירה)ת בחישובי שגיאה יוטעויש לוודא שאין  .2
 . ולא מגודל מורכב יותר, יש לוודא שהתכנון מתחיל מהגדלים המדודים .3
 .שלא הוצבו ערכים מעוגלים בנוסחאות .4
 .שבכל התוצאות הסופיות המוצגות התבצע עיגול ספרות נכון .1
 .שבכל התוצאות הסופיות המוצגות הוצגו יחידות .6
 captionהסבר מתחת לכל גרף ב שההתאמה נראית טוב בעיניים ושקיים , מוצגות יחידות צירים –גרפים  .7

 .לגבי המתרחש בגרף
 .   משווים בעזרתאתם אותם , גיאות יחסיות לשני הגדליםש שמופיע חישוב של .5

 
 
 

 ,בהצלחה ולמידה פורייה
 

  .'צוות מעבדה א


