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הספק וגרף של אנרגיה פוטנציאלית



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 = 𝑚𝑔∆𝑦

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



הספק

ത𝑃-הספק ממוצע  ≡
𝑊

∆𝑡

𝑃 ≡
𝑑𝑊

𝑑𝑡
-הספק רגעי 

,  בהתאם לכך. מסויימתכמה עבודה נעשית בנקודת זמן , העבודהקצבהספק הוא 

𝑊𝑎𝑡𝑡אנו נשתמש ביחידה . של הספק הם אנרגיה ליחידת זמןהמימדים =
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑

(.כוח סוס-לדוגמא, ישנן יחידות אחרות)



נוסחה נוספת להספק

-נזכר כי עבור כוח קבוע 

𝑃 ≡
𝑑𝑊

𝑑𝑡
= Ԧ𝐹 ⋅

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= Ԧ𝐹 ⋅ 𝑉 -לכן ההספק 

𝑊 = Ԧ𝐹 ⋅ Ԧ𝑋 ⋅ cos(𝛼) = Ԧ𝐹 ⋅ Ԧ𝑋

!נוסחה זה תקפה גם עבור כוח שאינו קבוע



:1תרגיל 



:1תרגיל 



:1תרגיל 



:2תרגיל 

𝑓כוח החיכוך עם האוויר נתון על ידי (. hp)כוחות סוס 80למכונית הספק מקסימלי של  = 𝑐𝑣2  כאשר הכוח פועל

𝑐:נתון. קבועc-היא מהירות הרכב ו𝑣, נגד כיוון התנועה = 0.65
𝑘𝑔

𝑚
.hp = 746 W 1-ו

?מהי מהירותה המקסימלית של המכונית( א

?קילומטר במהירות המקסימלית100כמה אנרגיה צריך נדרשת כדי לעבור ( ב

?ש"קמ90קילומטר במהירות 100כמה אנרגיה צריך להשקיע כדי לעבור ( ג



:2תרגיל 

𝑓כוח החיכוך עם האוויר נתון על ידי (. hp)כוחות סוס 80למכונית הספק מקסימלי של  = 𝑐𝑣2  כאשר הכוח פועל

𝑐:נתון. קבועc-היא מהירות הרכב ו𝑣, נגד כיוון התנועה = 0.65
𝑘𝑔

𝑚
.hp = 746 W 1-ו

?מהי מהירותה המקסימלית של המכונית( א

?קילומטר במהירות המקסימלית100כמה אנרגיה צריך נדרשת כדי לעבור ( ב

?ש"קמ90קילומטר במהירות 100כמה אנרגיה צריך להשקיע כדי לעבור ( ג



מסלול של גוף/מאפייני תנועה

:סיווג מסלול•
.נקודות אלה נקראות נקודות מפנה(. מיקומים)מסלול שחסום בין שתי נקודות –מסלול קשור 1)

(שאינו קשור)מסלול פתוח 2)

.נקודה בה לא פועל כוח על הגוף ולכן הוא יכול להישאר סטטי: נקודת שיווי משקל•
.שיווי המשקל' על הגוף פועל כוח מחזיר לכיוון נק–נקודת שיווי משקל יציבה 1)

.נקודת שיווי משקל לא יציבה2)



הסקת מאפייני תנועה מגרף אנרגיה פוטנציאלית

פוטנציאל כבידה פוטנציאל קפיץ

.  x-נסרטט של גרף הפוטנציאל כפונקציה של המיקום•

𝐹נזכר כי הכוח מקיים • = −
𝑑𝑈

𝑑𝑥
.

𝐹נקודות שיווי משקל יקיימו • = −
𝑑𝑈

𝑑𝑥
= .שאינו יציב. מ.ש< -מקסימום ' יציב ונק. מ.ש< -מינימום ' נק. 0

.נעביר קו אופקי בגובה האנרגיה המכנית הנתונה•

.מחיתוך קו זה עם גרף הפוטנציאל נמצא את נקודות המפנה ונקבע האם המסלול סגור או לא•



:3תרגיל 



:5תרגיל 



(:המשך)5תרגיל 



(:המשך)5תרגיל 



(:המשך)5תרגיל 



:6תרגיל 


