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?באיזה מהמקרים גודל התאוצה מינימלי. שני כוחות פועלים על גוף כמתואר באיור1.

.1B

.2C

.3D

.4E



?באיזה מהמקרים גודל התאוצה מינימלי. שני כוחות פועלים על גוף כמתואר באיור1.

.1B

.2C

.3D

.4E

Ԧ𝑎 =
Ԧ𝐹𝑛𝑒𝑡
𝑚

.

Ԧ𝐹𝑛𝑒𝑡 = Ԧ𝐹1 + Ԧ𝐹2 = 𝐹1 + 𝐹2𝑥 ො𝑥 + 𝐹2𝑦 ො𝑦 = 𝐹1 + 𝐹2𝑐𝑜𝑠𝜃 ො𝑥 + 𝐹2𝑠𝑖𝑛𝜃 ො𝑦

⇒ Ԧ𝐹𝑛𝑒𝑡 = 𝐹1 + 𝐹2𝑐𝑜𝑠𝜃
2 + 𝐹2

2 sin2 𝜃

= 𝐹1
2 + 𝐹2

2 cos2 𝜃 + 2𝐹1𝐹2𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝐹2
2 sin2 𝜃

= 𝐹1
2 + 𝐹2

2 + 2𝐹1𝐹2𝑐𝑜𝑠𝜃

Only for option E, 𝑐𝑜𝑠𝜃 < 0, therefore, 
it yields the minimal net force and thereby 
the minimal acceleration.



.   0.7mכדור הברזל המוצג מתנדנד במעגל אנכי בקצה המיתר באורך1.

מהי המהירות המינימלית של הכדור בנקודה העליונה כך שיעבור אותה כאשר  

?המיתר מתוח

(a1.3 m/s 
(b2.6 m/s 
(c3.9 m/s 
(d6.9 m/s 
(e9.8 m/s
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על הכדור  שפועלשהכחצריך , על מנת שהמיתר יישאר מתוח בנקודה העליונה

.בנקודה זו יהיה שווה לכח הצנטריפטלי שגורם לתנועה המעגלית של הכדור

הכח המינימלי האפשרי בנקודה זו הוא כח הכבידה בלבד כך שהמתיחות  

.  0במיתר תהיה 
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𝑚𝑔 =
𝑚𝑣𝑚𝑖𝑛

2

𝑅
→ 𝑣𝑚𝑖𝑛 = 𝑔𝑅 ≈ 2.6 𝑚/𝑠

מהדרישה שכח הכבידה שווה לכח הצנטריפטלי אנו מקבלים את המשוואה  

:הבאה

שתהיה  )במהירות גבוהה יותר הכח הצנטריפטלי גדול יותר והמתיחות במיתר 

.תספק את הכח הנוסף פנימה( במקרה כזה0גדולה מ 



הוא דוחף בכוח גדול  . פרופסור מחזיק מחק כנגד לוח אנכי על ידי דחיפה אליו אופקית. 2

:כוח החיכוך שמפעיל הלוח על המחק גדל אם הוא. בהרבה ממה שנדרש להחזקת המחק

(aדוחף בכוח קצת יותר גדול

(bדוחף במעט פחות כוח

(c  מפסיק לדחוף

(dדוחף כך שכוחו מעט כלפי מטה אך בעל אותו גודל

(e  דוחף כך שכוחו מעט כלפי מעלה אך בעל אותו גודל
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הכח הנורמלי גדל אבל כח  , כאשר דוחפים בכח גדול יותר. כח החיכוך מונע את תנועת המחק

כלומר כח החיכוך קודם שווה  , החיכוך אינו גדל מכיוון שגם קודם לא היתה תנועה של המחק

וגם כאשר דוחפים חזק יותר כנגד הלוח כח החיכוך שווה  ( אבל בכיוון ההפוך)לכח הכבידה 

.לכח הכבידה

aX
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מכיוון שמלכתחילה הוא דוחף בכח גדול בהרבה ממה  . כח החיכוך מונע את תנועת המחק

גם כאשר הוא דוחף מעט פחות כח החיכוך עדיין בדיוק בגודל של כח  , שנדרש להחזקת המחק

.הכבידה כדי למנוע את נפילת המחק

X
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כלומר הוא קטן  . הכח הנורמלי מתאפס ולכן גם כח החיכוך מתאפס, כאשר הוא מפסיק לדחוף

X.ולא גדל
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כדי למנוע את תנועת המחק כח החיכוך צריך  , כאשר הוא דוחף באותו כח אבל מעט כלפי מטה

להיות גדול יותר כדי לאזן את הסכום של כח הכבידה ורכיב הכח שמפעיל הפרופסור כלפי 

.זוהי התשובה הנכונה. מטה

√ d
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רכיב הכח שהוא מפעיל כלפי מעלה מקטין את כח החיכוך  , כאשר הוא דוחף מעט כלפי מעלה

X.הדרוש כדי לאזן את כח הכבידה



הוא f. כפי שמוצג בתרשים-Pילד מושך קופסת עץ לאורך רצפה אופקית מחוספסת במהירות קבועה באמצעות כוח . 3

?איזה מההיגדים הבאים חייב להיות נכון. הוא גודל כוח הכבידה𝐹𝑔ו , הוא גודל הכוח הנורמליN, גודל כוח החיכוך

(a𝑃 = 𝑓 𝑎𝑛𝑑 𝑁 = 𝐹𝑔
(b𝑃 = 𝑓 𝑎𝑛𝑑 𝑁 > 𝐹𝑔
(c𝑃 > 𝑓 𝑎𝑛𝑑 𝑁 < 𝐹𝑔
(d𝑃 > 𝑓 𝑎𝑛𝑑 𝑁 = 𝐹𝑔
(e  אף אחד מאלה



הוא f. כפי שמוצג בתרשים-Pילד מושך קופסת עץ לאורך רצפה אופקית מחוספסת במהירות קבועה באמצעות כוח . 3

?איזה מההיגדים הבאים חייב להיות נכון. הוא גודל כוח הכבידה𝐹𝑔ו , הוא גודל הכוח הנורמליN, גודל כוח החיכוך

ששקול הכוחות בכל , מכאן. אנו יודעים שאין תאוצה, מכיוון שנתון לנו שהילד מושך את הקופסא במהירות קבועה

.אחד מהכיוונים מתאפס

X :𝑃𝑐𝑜𝑠𝜃בציר ה − 𝑓 = 0 → 𝑃𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑓 → 𝑃 > 𝑓

Y:𝑁בציר ה + 𝑃𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝐹𝑔 = 0 → 𝑁 + 𝑃𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝐹𝑔 → 𝑁 < 𝐹𝑔
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.𝜇𝑘נתון כי מקדם החיכוך הקינטי הוא . 𝛼מזחלת שלג מחליקה במדרון בעל שיפוע קבוע 

?תאוצת המזחלתתהיה מה 

.1𝑎 = 𝑔 sin𝛼 − 𝜇𝑘 cos𝛼

.2𝑎 = 𝑔 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝜇𝑘 𝑠𝑖𝑛𝛼

.3𝑎 = 𝑔 𝜇𝑘sin𝛼 − cos𝛼

.4𝑎 = 𝑚𝑔 𝜇𝑘sin𝛼 − cos𝛼



.𝜇𝑘נתון כי מקדם החיכוך הקינטי הוא . 𝛼מזחלת שלג מחליקה במדרון בעל שיפוע קבוע 

?מה תהיה תאוצת המזחלת
:איורראשית נצייר 

:הגוף היחידי הנע בבעיה הוא המזחלת ולכן נצייר עבורו דיאגרמת גוף חופשי

.החיובי בכיוון התאוצה ועם השיפועxשימו לב שאנחנו בוחרים את ציר 

𝑓𝑘וכוח החיכוך Nהכוח הנורמלי , כח הכובד הכוחות הפועלים הם 

:של ניוטון הוא2של החוק ה xרכיב 

∑𝐹𝑥 = 𝑚𝑔 sin𝛼 − 𝑓𝑘 = 𝑚𝑎𝑥
:yרכיב 

∑𝐹𝑦 = 𝑁 −𝑚𝑔 cos𝛼 = 𝑚𝑎𝑦 = 0



:נתון על ידי המשוואההקינטי יכוך חכח ה

𝑓𝑘 = 𝜇𝑘𝑁

:ולכןyאנחנו יודעים שאין תאוצה בכיוון . yמהמשוואה עבור רכיב Nלכן צריך למצוא קודם כל את הכוח הנורמלי 

𝑁 = 𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑠𝛼
:נציב

𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑔 sin𝛼 − 𝜇𝑘𝑚𝑔 cos𝛼

𝑎𝑥 = 𝑔 sin𝛼 − 𝜇𝑘 cos𝛼

?  האם הפתרון הגיוני-בדיקה 

.לכן היחידות של צד ימין הן יחידות של תאוצה כדרוש. שלה יחידות של תאוצהgכל הגדלים חסרי יחידות חוץ מ –יחידות 

:נסתכל על מקרה קצה

𝛼שיפוע מקסימלי  = 𝑐𝑜𝑠𝛼במקרה זה . 90 = 𝑠𝑖𝑛𝛼ו 0 = 𝑎𝑥במקרה זה . 1 = 𝑔– חופשיתנפילה

𝛼, מקרה הקצה השני = אם היתה מהירות ראשונית אז , כלומר. מוביל לסיטואציה שעבורה מקבלים תאוצה שלילית0

.המזחלת מאטה עקב החיכוך


