
–10' תרגול מס
אנרגיה פוטנציאלית ושימור אנרגיה



𝐾 =
1

2
𝑚𝑣2

.מסוייםשמאפיין מערכת במצב ( שאינו וקטור)סקלריאנרגיה היא גודל •

.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

𝑊𝑔 = −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 = 𝑊𝑥𝑖→𝑥𝑓

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

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

𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑2
= 𝑁 ⋅ 𝑚

.כל עוד לא נעשית עבודה על הגוף( קבועה)נשמרתהאנרגיה הקינטית של גוף , במילים אחרות



כוחות משמרים

את העבודה שנעשית עליהם ויכולים " אוגרים"כוחות משמרים הם כוחות ש, בשפה חופשית•

.  אותה לגוף" החזיר"ל

.דוגמאות לכוחות משמרים עם כוח כבידה וכוח קפיץ•

.דוגמא לכוח שאינו משמר הוא חיכוך•

.בהרצאה( ?הגיעו)הגדרות פורמליות יגיעו •



אנרגיה פוטנציאלית

𝑈𝐹(𝑥𝑖) = −𝑊𝑥0→𝑥𝑖
𝐹

∆𝑈𝐹 = −𝑊𝑥𝑖→𝑥𝑓
𝐹

.אנרגיה פוטנציאלית מוגדרת עבור כוחות משמרים בלבד•

.האנרגיה הפוטנציאלית היא פונקציה של המיקום•

(.  𝑥0)לאנרגיה הפוטנציאלית צריך לקבוע נקודת ייחוס •

𝑈𝑠 =
1

2
𝑘∆𝑥2 𝑈𝑔 = 𝑚𝑔𝑦

אנרגיה פוטנציאלית  

של כבידה
אנרגיה פוטנציאלית  

של קפיץ



אנרגיה מכנית

נחלק את העבודה במשפט עבודה אנרגיה לעבודה של כוחות  •
(..n.c)ועבודה של כוחות לא משמרים (.c)משמרים 

.חוק שימור אנרגיה מכניתממשפט עבודה אנרגיה נקבל את •

האנרגיה המכנית היא סכום של האנרגיה הקינטית של  
.Uהגוף ועוד האנרגיה הפוטנציאלית 

∆𝐾 = 𝑊𝑖→𝑗
𝑐. +𝑊𝑖→𝑗

𝑛.𝑐.

→ ∆𝐾 + ∆𝑈 = 𝑊𝑖→𝑗
𝑛.𝑐.

→ ∆𝐸 = 𝑊𝑛.𝑐.

𝐸 ≡ 𝐾 + 𝑈

.כל עוד לא נעשית עבודה של כוחות לא משמרים( קבועה)נשמרתהאנרגיה המכנית , במילים אחרות



:1תרגיל 

. משחררים את המערכת ממנוחה, במערכת שבציור שני גופים מחוברים באמצעות חוט

𝑑לאחר שעבר מרחק 𝑚2מה תהיה מהירותו של . אין חיכוך בין הגופים למישור( א = 1 𝑚?

𝜇𝑘.י "למישור המאופיין ע𝑚2עבור מצב בו יש חיכוך קינטי בין ' חזרו על סעיף א( ב = 0.1
𝜃המישור משופע בזווית . הגלגלת והחוט חסרי מסה והחוט אינו מתארך = 30°

𝑚1ומסות הגופים הן  = 4 𝑘𝑔ו-𝑚2 = 6 𝑘𝑔.



(:המשך)1תרגיל 

. משחררים את המערכת ממנוחה, במערכת שציור שני גופים מחוברים באמצעות חוט

𝑑לאחר שעבר מרחק 𝑚2מה תהיה מהירותו של . אין חיכוך בין הגופים למישור( א = 1 𝑚?

𝜇𝑘.י "למישור המאופיין ע𝑚2עבור מצב בו יש חיכוך קינטי בין ' חזרו על סעיף א( ב = 0.1
𝜃המישור משופע בזווית . הגלגלת והחוט חסרי מסה והחוט אינו מתארך = 30°

𝑚1ומסות הגופים הן  = 4 𝑘𝑔ו-𝑚2 = 6 𝑘𝑔.



(:המשך)1תרגיל 

. משחררים את המערכת ממנוחה, במערכת שציור שני גופים מחוברים באמצעות חוט

𝑑לאחר שעבר מרחק 𝑚2מה תהיה מהירותו של . אין חיכוך בין הגופים למישור( א = 1 𝑚?

𝜇𝑘.י "למישור המאופיין ע𝑚2עבור מצב בו יש חיכוך קינטי בין ' חזרו על סעיף א( ב = 0.1
𝜃המישור משופע בזווית . הגלגלת והחוט חסרי מסה והחוט אינו מתארך = 30°

𝑚1ומסות הגופים הן  = 4 𝑘𝑔ו-𝑚2 = 6 𝑘𝑔.



(:המשך)1תרגיל 

. משחררים את המערכת ממנוחה, במערכת שציור שני גופים מחוברים באמצעות חוט

𝑑לאחר שעבר מרחק 𝑚2מה תהיה מהירותו של . אין חיכוך בין הגופים למישור( א = 1 𝑚?

𝜇𝑘.י "למישור המאופיין ע𝑚1עבור מצב בו יש חיכוך קינטי בין ' חזרו על סעיף א( ב = 0.1
𝜃המישור משופע בזווית . הגלגלת והחוט חסרי מסה והחוט אינו מתארך = 30°

𝑚1ומסות הגופים הן  = 4 𝑘𝑔ו-𝑚2 = 6 𝑘𝑔.



:2תרגיל 



(:המשך)2תרגיל 



(:המשך)2תרגיל 



(:המשך)2תרגיל 



:3תרגיל 



(:המשך)3תרגיל 


