
3שבוע –סדנאות 



ערכות ייחוסמ



.י את החיכוך עם האויר\בשאלה הבאה הזנח

.עגלה קטנה מתגלגלת במהירות קבועה על מסלול ישר

.ישר כלפי מעלה, בשלב מסויים נוסע על העגלה זורק כדור לאויר

?מה יקרה לכדור

.תלוי במהירות של העגלה1.

.הכדור יפול לפני העגלה2.

.הכדור יפול אחרי העגלה3.

.הכדור יפול לתוך העגלה4.
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במבט ממערכת הצירים של העגלה לכדור

יש תנועה בציר האנכי בלבד ולכן כמובן שהוא  

.ינחת חזרה בעגלה



כמובן שהגוף שעוזב, כאשר העגלה מואצת, שלא כמו באנימציה פה

.את העגלה אינו מואץ ביחד איתה ולכן לאו דוקא ינחת חזרה בעגלה

.היכן ינחת תלוי בשינוי המהירות של העגלה



. ש ביחס לאויר"קמ240מד המהירות מורה על מהירות של . מטוס טס כך שמצפנו מורה הוא טס צפונה

?מהי מהירות המטוס ביחס לקרקע(. הרוח נושבת ממערב למזרח)ש מזרחה "קמ100מהירות הרוח היא 

.1340 𝑘𝑚/ℎ

.2300 𝑘𝑚/ℎ

.3260 𝑘𝑚/ℎ

.4160 𝑘𝑚/ℎ
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על מנת למצוא את מהירות המטוס נשתמש בטרנספורמציית גליליי
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חוקי ניוטון



𝑣0המשאית נוסעת במהירות . 360kgמשאית נושאת מטען שמסתו  = 120
𝑘𝑚

ℎ𝑟
מאטברגע מסוים הנהג. 

vfבתאוצה קבועה ל את מהירות המשאית = 62
𝑘𝑚

ℎ𝑟
?מהו הכוח הפועל על המטען במשך זמן זה. s 17במשך זמן האורך 

.הניחו שהכוח קבוע ושהמטען לא זז ביחס למשאית

.1F = -340N

.2F = 200N

.3F = -50N

.4F = -150N

.5F = 150N



:נמצא את התאוצה. פועלת עליהם תאוצה שלילית–הרכב ולכן גם המטען שעליו מאיטים 

Δ𝑣

Δ𝑡
= Ԧ𝑎𝑎𝑣 = Ԧ𝑎

.התאוצה קבועה ולכן התאוצה הממוצעת שווה לתאוצה הרגעית, מכיוון שהכוח קבוע

:נחשב קודם כל את המהירויות במטרים לשנייה
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Ԧ𝑎 =
Δ𝑣

Δ𝑡
=
𝑣𝑓 − 𝑣0

Δ𝑡
=
17.222

𝑚
𝑠 − 33.333𝑚/𝑠

17𝑠
= −0.95 𝑚/𝑠2

:הוא(מופעל למשל על ידי חבלים שקושרים אותו למשאית או החיכוך עם רצפת המשאית)הכוח שפועל על המטען 

Ԧ𝐹 = 𝑚 Ԧ𝑎 = 360𝑘𝑔 × −0.95
𝑚
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?מהן המתיחויות בחוטים. תלוי בעזרת שלושה חוטים כמודגם בציור15kgמטען שמסתו 

.1𝑇𝐴 = 108 𝑁,𝑇𝐵 = 132𝑁,𝑇𝐶 = 147𝑁

.2𝑇𝐴 = 115 𝑁,𝑇𝐵 = 144𝑁,𝑇𝐶 = 180𝑁

.3𝑇𝐴 = 208 𝑁,𝑇𝐵 = 162𝑁,𝑇𝐶 = 107𝑁
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?מהן המתיחויות בחוטים. תלוי בעזרת שלושה חוטים כמודגם בציור15kgמטען שמסתו 

:נגדיר קודם מהי מתיחות של חוט

.מתיחות היא הכוח שהחוט מפעיל על גוף הקשור אליו

.כיוון הכוח בכיוון שבו החוט מתוח והמתיחות אחידה לאורך החוט

כדי לפתור נתייחס אל הקשר בין החוטים כאל גוף ונצייר את 

mצ.דיאגרמת הגוף החופשי כאשר נגדיר את ראשית הצירים בקשר

A B

C

45◦30◦



:0הקשר נמצא במנוחה ולכן אין תאוצה ושקול הכוחות הוא 

Ԧ𝐹 = 𝑇𝐴 + 𝑇𝐵+ 𝑇𝐶 = 𝑚Ԧ𝑎= 0

.yו xנכתוב את משוואת הכוחות לפי רכיבי 
:xרכיב 

𝑇𝐵𝑐𝑜𝑠45 − 𝑇𝐴𝑐𝑜𝑠30 = 0

:yרכיב 

𝑇𝐵𝑠𝑖𝑛45 + 𝑇𝐴𝑠𝑖𝑛30 − 𝑇𝐶 = 0

:נצייר את דיאגרמת הגוף החופשי של המשקולת𝑇𝐶כדי למצוא את . נעלמים3יש שתי משוואות עם 
:נקבלyמרכיב 

−𝑇𝐶= 𝑊 = −𝑚𝑔

:או

𝑇𝐶 = 𝑚𝑔 = 147𝑁



:נפתור את סט המשוואות

𝑇𝐵𝑐𝑜𝑠45 − 𝑇𝐴𝑐𝑜𝑠30 = 0

𝑇𝐵𝑠𝑖𝑛45 + 𝑇𝐴𝑠𝑖𝑛30 = 𝑚𝑔

𝑇𝐵 = 𝑇𝐴
𝑐𝑜𝑠30

𝑐𝑜𝑠45

𝑇𝐴𝑡𝑎𝑛45 𝑐𝑜𝑠30 + 𝑇𝐴𝑠𝑖𝑛30 = 𝑚𝑔

𝑇𝐴(𝑠𝑖𝑛30 + 𝑡𝑎𝑛45𝑐𝑜𝑠30) = 𝑚𝑔

𝑇𝐴 = 147𝑁/ 𝑠𝑖𝑛30 + 𝑡𝑎𝑛45𝑐𝑜𝑠30 = 108 N

𝑇𝐵 = 𝑇𝐴
𝑐𝑜𝑠30

𝑐𝑜𝑠45
= 132 N

.היא הנכונה1תשובה מס׳ 


