תאריך הבחינה 29.01.2019 :

שם

המרצה:

עדי

ציטרין,

ויקטור

מאירוביץ
שם הקורס__ :פיסיקה  1א
מספר הקורס:

__ 203.1.1371

שנה 2019 :סמסטר :א ' מועד :א'

מס' נבחן________ :
 יש לענות על כל שאלות המבחן.
 בשאלות האמריקאיות נבדקות רק תשובות סופיות (בטופס).
 בשאלות הפתוחות יש לרשום את הפתרון באמצעות נתוני השאלה.
אם נתונים גדלים אז יש להגיע לנוסחה סופית (עם אותיות ) ולהציב
את המספרים בנוסחה זו.

חלק א'  :שאל ות אמריקאיות :כל שאלה שווה  5נק' .יש לסמן את התשובה
הנכונה על ידי  Xתחת האות המתאימה בטבלה בלבד.
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.1
לשני מתנדים הרמוניים זהים יש אותה משרעת (אמפליטודה) אם:

א .הם מתחילים מ אות ו מ יקום התחלתי x 0
ב .הם מתחילים עם אותה מהירות התחלתית v 0
ג .הם מתחילים ע ם אותה פאזה
ד .הם מתחילים כך שהגודל   2 x0 2  v0 2זהה עבור שניהם
ה .הם מתחילים כך שהגודל  x0 2   2 v0 2זהה עבור שניהם
.2
שלושה גופים :כדור ,גליל מלא וגליל חלול ,בעלי קוטר זהה ומסה זהה מוצבים על מישור
משופע ומתחילים להתגלגל ללא החלקה ממצב מנוחה .קבע את סדר הגעתם לתחתית,
מראשון לשלישי:

א .כדור ,גליל מלא ,גליל חלול .
ב .כדור ,גליל חלול ,גליל מלא .
ג .גליל חלול ,כדור ,גליל מלא .
ד .כולם יגיעו ביחד .
ה .גליל מלא ,גליל חלול ,כדור .

.3
על גוף במסה  2kgפועל כוח יחיד בכיוון ציר  , xהמשתנה בזמן כמתואר בגרף .השינוי
בתנע כתוצאה מהכוח הוא:

א16 kg m/s .
ב30 kg m/s .
ג32 kg m/s .
ד40 kg m/s .
ה48 kg m/s .

.4
לולאת המוות :משחררים גוף מגובה  Hורוצים שהוא ישלים מעגל לאורך המסילה.
התנאי המינימלי שצריך להתקיים בכדי שגוף ישלים את המעגל:
אH > 2R .
ב.5H > 2.2 R .
ג .המהירות בנקודה  Bצריכה להיות גדולה מאפס.
ד .הכוח הנורמלי בנקודה  Bצריך להיות גדול מאפס.
ה .המהירות בנקודה  Bצריכה להיות גדולה מ 𝑅𝑔√3

.5
חלקיק משוחרר ממנוחה בנקודה  x=aונע לאורך ציר  xתחת השפעת האנרגיה
הפוטנציאלית (  U(xהנראית בשרטוט .החלקיק:

א .נע עד לנקודה  , x=eנעצר ,ונשאר במנוחה
ב .נע עד לנקודה  , x=eנעצר ,ואז נע שמאלה
ג .נע לאינסוף במהירויות משתנות
ד .נע עד ל  , x=b -שם נעצר במנוחה
ה .נע עד ל  , x=e -ואז אל  , x=dונעצר במנוחה .
ֿ
.6
שני קרונות (  Aו  ) B-בעלי קפיצי  -התנגשות ,מתנגשים כבאיור .לקרון  Aמסה של  2ק״ג
והוא ראשית נע ימינה .לקרון  Bמסה של  3ק״ג והוא במנוחה לפני ההתנגשות .כאשר
המרחק בין הקרונות מינימלי:
א .קרון  Bעדיין במנוחה
ב .קרון  Aנעצר
ג .לשני הקרונות אותו תנע
ד .לשני הקרונות אותה אנרגיה קינטית
ה .האנרגיה הקינטית של המערכת מינימלית

חלק ב '
שאלה  20 ( 1נק')

כ דור קטן שמסתו  mתלוי מן התקרה בקצ וות של שני חוטים שאורכם ( Lהחוט הימני) ו L/2 -
(החוט השמאלי) כמתואר בשרטוט.
א  .מהי המתיחות בכל אחד מהחוטים במצב שווי משקל? ( 6נק')
ב  .במידה והחוט השמאלי נקרע ,מהי המתיחות בחוט הימני מיד לאחר הקריעה ומהי
המתיחות המקסימלית 7 (.נק')
ג  .במידה והחוט הימנ י נקרע ,מהי המתיחות בחוט השמאלי מיד לאחר הקריעה ומהי
המתיחות המקסימלית 7( .נק')

שאלה  20( 2נק')

אדם שמסתו  mרץ בתאוצה קבועה במעלה טריז שמסתו  . Mהטריז על גלגלים מונח על
רצפה אופקית  .האדם מתחיל ממנוחה והזמן הנדרש לו לעבור דרך שאורכה ( Lעל פני
הטריז) הוא  . Tזווית השיפוע של הטריז היא . 
א .מהי תאוצת האדם יחסית לטריז? ( 5נק')
ב .עקב ריצת האדם נהדף הטריז ימינה בתאוצה  Aיחסית לקרקע .בטא את רכיבי תאוצת
האדם יחסית לקרקע בעזרת תאוצת הטריז  10( .Aנק')
ג .בכמה זז הטריז ימינה בפרק הזמן  5( ? Tנק')

.
.

שאלה  20( 3נק')

נתונה המערכת שבאיור .בהתחלה המערכת בשיווי משקל ,הגלגלת יכולה להסתובב ואין
החלקה של החוט ביחס לגלגלת  .אין חיכוך בין מסה  m2וריצפה.

א  .בכמה מתארך הקפיץ כאשר המערכת נמצאת בשיווי
משקל ? ( 5נק')
ב  .מושכים את המסה התחתונה עד המשטח התחתון ,ומרפים ממנה .הראו שהמערכת מבצעת
תנועה הרמונית פשוטה  7(.נק')
ג  .חשבו את המשרעת ( אמפליטודה) והתדירות של התנועה ההרמונית  8(.נק')

בהצלחה!

