
–9' תרגול מס
(המשך)עבודה ואנרגיה קינטית 



𝐾 =
1

2
𝑚𝑣2

.מסוייםשמאפיין מערכת במצב ( שאינו וקטור)סקלריגודל •

.המהירות בלבדבגודלהאנרגיה הקינטית תלויה •

אנרגיה קינטית 



עבודה

.העבודה מקסימלית כאשר הכוח מקביל לכיוון התנועה ואפס כאשר הכוח ניצב לכיוון התנועה•

.סימן חיובי כאשר הכוח בכיוון התנועה וסימן שלילי כאשר הכוח נגד כיוון התנועה•
.aעל גוף W–עושה עבודה bאז גוף bעל גוף Wעושה עבודה aאם גוף •

𝑊𝑖→𝑓 = Ԧ𝐹 ⋅ Ԧ𝑋𝑖→𝑓 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑊𝑖→𝑓 = න
𝑖

𝑓

Ԧ𝐹 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑑𝑥

-עבור כוח קבוע

𝐹𝑠: לדוגמא)-עבור תלוי מיקום = −𝑘𝑥)

𝐹𝑔: לדוגמא) = −𝑚𝑔)



:𝒙∆-עבודה שקפיץ עושה על גוף שמכווץ או מותח אותו ב

𝒚∆-עבודה שכוח הכובד עושה על גוף שמשנה את גובהו ב = 𝒚𝒇 − 𝒚𝒊:

𝑊𝑠 = −
1

2
𝑘∆𝑥2

𝑊𝑠 = −𝑚𝑔∆𝑦

(.חיובית)כלומר חוזר לכיוון שיווי משקל אז העבודה הפוכה , אם הקפיץ נרפה•

.העבודה תהיה חיובית( כמשתמע מהנוסחה)שלילי אז הגוף סיים בנקודה נמוכה משהתחיל ואז 𝑦∆אם •



משפט עבודה אנרגיה

∆𝐾 = 𝐾𝑓 − 𝐾𝑖 = 𝑊𝑖→𝑓

.עבודה חיובית מגדילה את האנרגיה הקינטית ועבודה שלילית מקטינה את האנרגיה הקינטית•

𝐸-הן( ועבודה)היחידות של אנרגיה • = 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 = 𝑘𝑔 ⋅
𝑚2

𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑2
= 𝑁 ⋅ 𝑚



:1תרגיל 



(:המשך)1תרגיל 



:2תרגיל 

.  שני ילדים משחקים משחק בו הם מנסים לפגוע בקופסה קטנה שנמצאת על הרצפה עם גולה שמשוגרת מקפיץ שנמצא על קצה שולחן

.  לפני הקופסהsופוגע בקרקע במרחק 𝑥1∆-דוחס את הקפיץ בבובי. מקצה השולחן כמתואר באיורdהקופסה נמצאת במרחק אופקי 

?בכמה אליס צריכה לכווץ את הקפיץ על מנת לפגוע

𝑥1∆: נתון = 11 𝑚𝑚 ,𝑑 = 2.2 𝑚ו−𝑠 = 27 𝑐𝑚.



(:המשך)2תרגיל 

.  שני ילדים משחקים משחק בו הם מנסים לפגוע בקופסה קטנה שנמצאת על הרצפה עם גולה שמשוגרת מקפיץ שנמצא על קצה שולחן

.  לפני הקופסהsופוגע בקרקע במרחק 𝑥1∆-דוחס את הקפיץ בבובי. מקצה השולחן כמתואר באיורdהקופסה נמצאת במרחק אופקי 

?בכמה אליס צריכה לכווץ את הקפיץ על מנת לפגוע

𝑥1∆: נתון = 11 𝑚𝑚 ,𝑑 = 2.2 𝑚ו−𝑠 = 27 𝑐𝑚.



:3תרגיל 



(:המשך)3תרגיל 



(:המשך)3תרגיל 



(:המשך)3תרגיל 



:4תרגיל 



:5תרגיל 



:6תרגיל 


