
מחוככים גופים שלושה
נתחיל ניוטון. של השני בחוק משתמשמים תאוצות לחשב כדי .0 תאוצה כלומר במנוחה, מערכת לגבי שואלים
ימינה, x להכל: הסטנדרטית המערכת את את נבחר בשאלה, 90 שאינן זוויות שאין בגלל האנכי. בציר ,B מגוף
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:0 הן התאוצות כל כלומר במנוחה, מערכת רוצים א בסעיף

T −MBg = 0

NAC −MCg = 0

fs − T = 0

NA −NCA −MAg = 0

fs ≤ µs|NA|
אלגברה:

fs = MBg

fs ≤ µs(NCA +MAg) = µs(MC +MA)g

MB ≤ µs(MC +MA)

MC ≥
MB

µs

−MA

זה אפס מסה עם גוף יש או גוף (אין שלו. המסה לאיפוס שקול זה מבחינתנו .C משקולת את מרימים ב׳, בסעיף
MB על שמצאנו התנאי לפי זזה המערכת האם נבדוק דבר). אותו הרי

MB ≤ µsMC

2kg > 0.2× 4kg

קינטי. הוא החיכוך תנועה יש אם תנועה. יש כן ועל מתקיים, אינו התנאי כלומר
איננו. Cל A בין שהנורמל וכמובן ,Bו A על המשוואות נותרו

T −MBg = MBaB

T − fk = MAaA

NA −MAg = 0

fk = µk|N |
מידה. באותה בדיוק (שלילי) מטה נע B אז (חיובי), ימינה, נע A גוף אם כמובן. קשורות הגופים של התאוצות

נקבל: aA = −aB = a לכן

µkMAg −MBg = −(MB +MA)a

MB +MA 6= 0

a =
MB − µkMA

MA +MB

g

µs ≥ µk ש מכיוון חיובית, יוצאת בהכרח שהתאוצה לב שימו
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\heading{שלושה גופים מחוככים} 
שואלים לגבי מערכת במנוחה, כלומר תאוצה 0. כדי לחשב תאוצות משתמשמים בחוק השני של ניוטון. נתחיל מגוף $B$, בציר האנכי. בגלל שאין זוויות שאינן $90$ בשאלה, נבחר את את המערכת הסטנדרטית להכל: $x$ ימינה, ו$y$ למעלה. על גוף $B$ בציר $y$:
\[ T - M_Bg = M_Ba_B \]
על גוף $C$:
\[ \vec{N_{AC}}+M_C\vec{g} = M_C \vec{a}_C\]
\[ \vervecb{0}{N_{AC}} -M_C\vervecb{0}{g}  = M_C\vec{a}_C \]
על גוף $A$:
\[ \vervecb{0}{N_{A}} -\vervecb{0}{N_{CA}}-M_A\vervecb{0}{g} -\vervecb{f_s}{0} + \vervecb{T}{0} = M_A\vec{a}_A \]
בסעיף א רוצים מערכת במנוחה, כלומר כל התאוצות הן 0:
\begin{align*}
T-M_Bg &=0 \\
N_{AC}  - M_Cg &=0 \\
f_s - T &=0\\
N_A - N_{CA} - M_Ag &=0 \\
f_s &\le \mu_s |N_A|
\end{align*}
אלגברה:
\begin{align*}
f_s &= M_Bg \\
f_s &\le \mu_s (N_{CA}+M_Ag) = \mu_s (M_C+M_A)g \\ 
M_B &\le \mu_s (M_C+M_A) \\
M_C &\ge \frac{M_B}{\mu_s}-M_A
\end{align*}
בסעיף ב', מרימים את משקולת $C$.  מבחינתנו זה שקול לאיפוס המסה שלו. )אין גוף או יש גוף עם מסה אפס זה הרי אותו דבר(. 
נבדוק האם המערכת זזה לפי התנאי שמצאנו על $M_B$
\[ M_B \le \mu_s M_C \]
\[ 2kg > 0.2\times 4kg \]
כלומר התנאי אינו מתקיים, ועל כן יש תנועה. אם יש תנועה החיכוך הוא קינטי.

נותרו המשוואות על $A$ ו$B$, וכמובן שהנורמל בין $A$  ל$C$ איננו.
\begin{align*}
T-M_Bg &=M_Ba_B \\
T- f_k &=M_Aa_A \\
N_A-M_Ag &=0 \\
f_k = \mu_k |N|
\end{align*}
התאוצות של הגופים קשורות כמובן. אם גוף $A$ נע ימינה, )חיובי(, אז $B$ נע מטה )שלילי( בדיוק באותה מידה. לכן $a_A = -a_B = a $
נקבל:
\begin{align*}
\mu_k M_Ag -M_Bg = -(M_B+M_A)a\\
M_B + M_A \ne 0 \\
a = \frac{ M_B - \mu_kM_A}{M_A+M_B}g
\end{align*}
שימו לב שהתאוצה בהכרח יוצאת חיובית, מכיוון ש $\mu_s \ge \mu_k$
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