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מספר הקורס203-1-1563 :

נקודות זכות1.5 :
סמסטר :חורף
סה"כ שעות מעבדה :
אתר הקורסMoodle :

שעות המעבדה :ראו אתר המעבדות
מיקום המעבדות :מעבדות ההוראה
בפיסיקה קומה - 1
שפת לימוד  :עברית
הקורס מיועד :כקורס ראשון במעבדה
לפיסיקה עבור תלמידי תואר  Iבהנדסה
ביו-רפואית.
תחום הלימוד :מעבדות בנושאים שונים
בפיסיקה.
מחלקה אחראית  :פיסיקה.

קורסי קדם :פיסיקה 1
סקלת ציונים :מ 0-עד  100ציון עובר
.56
אחראים אקדמיים:
פרופ' אולג קרצבסקי
פרופ' מריו פינגולד
פרופ' ישי מנסן
מרכז מעבדות :דר' יעקב ביטון
מהנדס מעבדה :דוד רחמילוב
פרטי התקשרות :ראו אתר מעבדה

תיאור הקורס:
על התלמידים לבצע את סדרת הניסויים הבאים :מדידת צפיפות וחישוב שגיאות,
מתקף ותנע ,קרינה גרענית ,מגנטיות ,אופטיקה גאומטרית ,הולכה חשמלית ,מתח
פנים ,צמד תרמי ,ספקטרוסקופיה ואפקט הפוטואלקטרי.
לפני כל מעבדה יתקיים בוחן כניסה ,זאת כדי לוודא שהתלמיד קרא את
תדריך הניסוי קודם הגיעו למעבדה .כל התלמידים חייבים לבצע את כל הניסויים
במעבדה ולהגיש דוחות מעבדה על  5מעבדות .העבודה במעבדות היא בזוגות אך הגשת
הדוחות היא פרטנית ומתבצעת לסירוגין בין בני הזוג .בנוסף ,אחד מהדוחות הוא דו"ח
בעל פה ועל התלמיד להציגו בצורה מדעית בפני הכיתה.
בסוף הסמסטר יתקיים בוחן על כל הניסויים שבוצעו במהלך הקורס.
מטרות העיקריות של קורס :לימוד טכניקות מדידה שונות ,עיבוד וניתוח תוצאות
ניסיוניות תוך שלוב חשבונות שגיאה ודיווח נכון של אינפורמציה.
דגשים :יושמו דגשים על הנושאים הבאים :הכרת שיטות מכשור ומדידה ,איסוף
ועיבוד נתונים להסקת מסקנות ,מודעות למטרות ניסוי ושגיאות מדידה ודיווח -
באמצעות דו"ח בכתב ,ובאמצעות דו"ח בעל פה.
תוצרי הלמידה של הקורס :בסיום הקורס בהצלחה ,התלמיד יוכל,
 .1להכיר ולהפעיל מכשירי מעבדה שונים ושיטות המדידה על כל מכשיר.
 .2לדעת כיצד לאסוף נתונים ולעבד אותם למסקנות.
 .3לדעת כיצד לתאר תוצאות בגרפים כולל ביצוע התאמות לנתונים.
 .4להכיר את נושא חשבון השגיאה.
 .5לדעת לכתוב דוח בצורה מדעית.
 .6להתנסות בהצגת דוח מדעי בעל פה בפני קהל.
נוכחות :חובת נוכחות וביצוע של כל הניסויים.
סידור ההוראה ושיטת ההוראה :הקורס מתקיים במעבדות לפיזיקה .העבודה
בניסויים מתבצעת בזוגות בקבוצות של עד  12סטודנטים ,בעזרת מדריך מעבדה וצוות
מנהלי ,בפיקוח של האחראים האקדמיים.
חישוב הציון הסופי :ממוצע ציוני דוחות60% :

ציון בוחן סופי20% :
ציון בחני כניסה20% :
סה"כ100% :

שעות קבלה :ראו אתר המעבדה

משימות :ביצוע כל המעבדות .הגשת
 4דוחות בכתב.
ביצוע דוח בעל פה.
ביצוע בוחן סופי.
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