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1 פרק

1 קינמטיקה

״מיקום״ למדוד לדעת צורך יש לכן בזמן. המיקום שינוי ז״א תנועה, לומדת מכניקה
לגורם קשר ללא תנועה, לתאר כדי הדרושים הכלים את נלמד זה בפרק ו״זמן״.

לתנועה.

1



1 קינמטיקה 1. פרק 2

וקואורדינטות יחוס מערכת 1.1
מרכיבים שלושה יחוס למערכת יחוס. למערכת זקוקים אנחנו וזמן מיקום למדוד כדי
מדידות עקרוני) באופן לבצע יכול (או מבצע אשר פיזיקלי גוף ‑ צופה הכרחיים): (כולם
קיום המיקום. למדידת ‑ קואורדינטות ומערכת הזמן, למדידות ‑ שעון שהוא, סוג מכל
התנועה. מדידת על בדיון כלל מוזכר איננו הוא רבים שבמקרים למרות הכרחי, הצופה
ע״י נעשות המדידות שכל לזכור יש הצופה, על דבר שום במפורש נאמר לא כאשר גם
(צופה). למישהו ביחס הוא תיאור כל ולכן מישהו, ע״י מתוארת תנועה כל מישהו,
תנועה שכל לזכור מספיק בינתיים מאוחר. יותר יחסות של יותר מפורט הסבר ניתן

יחוס). מערכת (או לצופה ביחס היא
במסגרת אך פשוט, אינו הזמן מדידות נושא לשעון. זקוק הצופה זמן, למדוד כדי
כולם ואצל הצופים, לכל ולספק זהים שעונים לבנות שניתן נניח אנחנו גליליי מכניקת

יחוס. במערכת תלוי אינו הזמן זמן: אותו מודדים אלה שעונים
קואורדינטות מערכת דוגמת קואורדינטות. מערכת לבנות יש מיקום למדוד כדי
לא אבל הדואר לצורכי מספיקה זו קואורדינטות מערכת הדואר. כתובות מערכת היא

הקולנוע. באולם וכיסה שורה מערכת ‑ אחרת דוגמה לנו.
אחת בקואורדינטה צורך יש כאשר חד‑ממדית, בתנועה מטפלים אנחנו זה בשלב
אבל ישר, להיות חייב (לא ישר קו על נמצא שלנו היקום שכל נניח זה לצורך בלבד.
נקודה כל של מיקום לתאר אמורה קואורדינטות מערכת ולהסביר). לשרטט יותר קל

הבאות: הפעולות את לבצע יש לבנותה כדי . x אחד מספר ע״י הזה הקו על
הנקודה של קואורדינטה ,O הקואורדינטות) (ראשית הייחוס נקודת את לבחור •

ההגדרה. לפי xO = 0 תהיה הזו

קואורדינטות תהינה מהראשית החיובי שבצד הנקודות לכל חיובי, כיוון לבחור •
שליליות. ‑ השאר לכל חיוביות,

קואורדינטה המדידה. כאופן מרחק נבחר אנחנו מידה. וקנה המדידה אופן לבחור •
אם פלוס, סימן עם הקואורדינטות מראשית למרחקה שווה תהיה נקודה כל של

מהראשית. השלילי בצד היא אם ומינוס, החיובי, בצד הנקודה

חד‑ממדית קואורדינטות מערכת 1.1: איור

אשר x קואורדינטה מייחסים P נקודה לכל הקואורדינטות, מערכות שבנינו לאחר
הנקודה. מיקום את מלא באופן מגדירה

פיזיקליים. בגופים מעוניינים אנחנו בפיזיקה נקודות. של לקואורדינטות התייחסנו
גופים הם כאילו אליהם ונתייחס הגופים של מממדים נתעלם הקורס של זה בשלב
אפשרות נקודתיים. אינם סביבנו אמתיים גופים חלקיק). נרדף: (שם נקודתיים
או משך על מדובר כאשר לדוגמה: פיזיקלי). (מצב בנסיבות תלויה מממדיהם להתעלם
להתייחס צריך) (ואף אפשר לכן הרכב, לגודל חשיבות אין בינעירוניות נסיעות של אורך
אותו. מחנים כאשר ביותר חשוב רכב אותו של גודל זאת, לעומת נקודתי. גוף כאל אליו

נקודתי. גוף איננו הוא אלה בנסיבות



3 יסוד מושגי חד‑ממדית: תנועה 1.2.

יסוד מושגי חד‑ממדית: תנועה 1.2

העתק 1.2.1
שאנחנו (נזכיר, קואורדינטות מערכת שבנינו אחרי בזמן. המיקום שינוי היא תנועה
שינוי פשוט הוא המיקום שינוי בהמשך), זה את נדגיש לא ‑ נקודתי גוף על מדברים
קואורדינטה עם P2 לנקודה x1 קואורדינטה עם P1 מנקודה עבר הגוף אם הקואורדינטה.
הקואורדינטה לשינוי .∆x = x2 − x1 הקואורדינטה שינוי הוא שלו המיקום שינוי ,x2

מקומו את מעתיק הגוף וכיוון: ∆x = |x2 − x1| גודל יש להעתק . העתק קוראים הזה
.∆x < 0 אם שלילי ובכיוון ∆x > 0 אם מהראשית חיובי בכיוון

ההעתק: תכונות

,x3 לנקודה מכן ולאחר x2 לנקודה x1 מנקודה עבר הגוף אם •

x3 − x1 = (x2 − x1) + (x3 − x2) ⇒ (1.1)
∆x13 = ∆x12 +∆x23 = ∆x23 +∆x12 (1.2)

! המחוברים בסדר תלוי לא הסכום ההעתקים. חיבור זה

אז ∆x העתק נתון אם הבאה: בצורה מוגדר ממשי במספר העתק של כפל •
והפוך a > 0 אם ∆x של לכיוון זהה וכיוון |a||∆x| גודל a∆x החדש להעתק

.a < 0 אם ∆x של לכיוון

דרך מסלול, העתק, 1.2.2
הוא xi+1 הבאה לנקודה xi שמנקודה כך ,xn ,. . . ,x2 ,x1 נקודות דרך עבר שגוף נניח
אינו העתק .∆x = xn−x1 העתק זז הגוף התנועה בכל כתוצאה כיוון. באותו נע היה
גודל יש להעתק סופית. ובנקודה התחלתית בנקודה רק אלא הביניים בנקודות תלוי

וכיוון.

דרך מסלול, העתק, 1.2: איור

(xi בין הנקודות כל את (כולל התנועה כך במשך הגוף עבר שבהן ביחד הנקודות כל
אז בה, היה שהוא נקודה כל צובע היה הגוף אילו פשוטות: במילים מסלול. מהוות
הנדסית. צורה הוא מספרי, ערך אין למסלול מסלול. הן ביחד הצבועות הנקודות כל
גדל xi מהנקודה שלו המרחק אז הזמן, כל כיוון באותו xi+1 לבין xi בין נע הגוף אם
si,i+1 = |∆xi,i+1| = דרך עובר הגוף התנועה של זה בקטע xi+1 לנקודה מגיע שהוא עד

דרך עובר הגוף התנועה כל במשך חיובי. תמיד ולכן מרחק זה דרך .|xi+1 − xi|

s =
n−1∑
i=1

si,i+1 =
n−1∑
i=1

|xi+1 − xi| (1.3)
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ממוצעת מהירות 1.2.3
קואורדינטה ז״א בזמן, המיקום שינוי היא תנועה המיקום. שינוי על רק דיברנו כה עד
מאוחר ברגע x2 ובנקודה t1 ברגע x1 בנקודה היה שגוף נניח .x(t) זמן, של כפונקציה

היחס .∆t = t2 − t1 זמן תוך ∆x = x2 − x1 העתק זז הגוף .t2 יותר

v̄x =
∆x

∆t
(1.4)

ממוצעת. מהירות נקרא

ממוצעת מהירות 1.3: איור

ההעתק). כיוון (כמו וכיוון גודל יש למהירות חיובי, מספר הוא ∆t זמן שפרק מכיוון

.∆x = v̄x∆t ושווה ידוע ההעתק גם ,∆t זמן במשך v̄x ממוצעת מהירות ידועה אם
(כעבור התנועה בסוף יימצא הגוף איפה לדעת כדי מספיק לא בלבד ההעתק של ידע
בנוסף לדעת צריך הסופי המיקום את לדעת כדי המיקום. שינוי הוא העתק כי (∆t זמן
את נסמן אם התנועה. לפני היה הגוף קואורדינטה באיזו ז״א התחלתי, המיקום את

תהיה בסוף הקואורדינטה אז ,x0 ב הזאת הקואורדינטה

x(∆t) = x0 + v̄x ·∆t (1.5)

לנו נותן לדרך העתק בין הקשר אז ,∆t זמן במשך השתנה לא התנועה כיוון אם
.s = |v̄x|∆t

המהירות מהי מה. זמן כעבור אליה וחזר כלשהי מנקודה יצא גוף 1.2.1 הבנה שאלת
? שלו הממוצעת

במהירות נע הוא ∆t1 זמן במשך כיוון. באותו הזמן כל נע הגוף 1.2.2 הבנה שאלת
? שלו הממוצעת המהירות מהי .v2 במהירות נע הוא ∆t1 של נוסף זמן ובמשך v1

ממוצעת במהירות s1 דרך עבר הוא כיוון. באותו הזמן כל נע גוף 1.2.3 הבנה שאלת
? התנועה כל במשך הממוצעת המהירות מהי .v2 ממוצעת במהירות s1 דרך ועוד v1

בכל ,x(ti) = xi לקטעים מחולקת x(t2) = x2 לבין x(t1) = x1 בין התנועה, כל אם
מניחים אנחנו ונוחות ולפשטות ti+1 − ti = ∆t כאשר ,x(ti+1)− x(ti) = v̄x(i)∆t חלק
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לכן ההעתקים, סכום הוא הכולל ההעתק זהים. הזמן הפרשי שכל

x2 − x1 =
∑
i

v̄x(i)∆t (1.6)

רגעית מהירות 1.2.4

אז ,x(t2) = x2 ו‑ x(t1) = x1 אם תנועה. על חלקי מידע רק מספקת ממוצעת מהירות
לבין t1 בין התנועה על דבר שום להסיק אפשר אי זה מערך .v̄x = (x2 − x1)/(t2 − t1)
אם בהתאם. תשתנה ממוצעת מהירות גם שונים, t2 ו‑ t1 נבחר כאשר שני, מצד .t2
ככל ממוצעת. מהירות נמצא קטן חלק בכל קטנים, לחלקים התנועה כל את נחלק

היחס יותר. מפורט יהיה המידע קטן, יהיה זמן) (פרק הקטעים שגודל

vx = lim
∆t→0

∆x

∆t
= lim

∆t→0

x(t+∆t)− x(t)

∆t
(1.7)

לאפס. שואף הקטע גודל כאשר תנועה של בקטע ממוצעת מהירות הוא

רגעית מהירות 1.4: איור

למהירות שמור יהיה מהירות מונח בהמשך רגעית. מהירות נקראת זו מהירות
במפורש. ייאמר זה ממוצעת, מהירות על מדובר יהיה כאשר רגעית.

לכן נגזרת, הוא הנ״ל היחס מתמטית, מבחינה

vx(t) =
dx

dt
(1.8)
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זמן של כפונקציה קואורדינטה גרפי: תיאור 1.5: איור

‑ מתמטית מבחינה לאפס (שואף פיזיקלית קצר מאוד זמן פרק יסמן dt בהמשך
פונקציה של (דיפרנציאל dx = ∆x∆t→0 בהתאם .dt = ∆t∆t→0 ז״א אינפיניטזימאלי),

רגעית מהירות להגדרת בהתאם (.x(t)

dx = vx(t)dt (1.9)

אינפיניטזימאלי. זמן כפול רגעית למהירות שווה מאוד) (קטן אינפיניטזימאלי העתק ז״א
הוכחנו שכבר נוסחה נשתמש הכולל, ההעתק את למצאו רוצים אנחנו אם

x2 − x1 =
∑
i

v̄x(i)∆t (1.10)

לאינטגרל: הופך הסכום אז .∆t → 0 לקחת צריך ובה

∆x = x2 − x1 = x(t2)− x(t1) =

∫ t2

t1

vx(t
′)dt ′ (1.11)

כל את מסמן t ′ הזה בביטוי זמן). של (פונקציה רגעית מהירות היא vx(t) כאשר
הבאה: בצורה לרשום אפשר להעתק הביטוי .t2 ו‑ t1 בין הרגעים

x(t)− x0 =

∫ t

t0

vx(t
′)dt ′ (1.12)

התחלה תנאי והוספנו ,t זמן של פונקציה כאל לאינטגרל מתייחסים אנחנו כאן
הוא זמן של כפונקציה לקואורדינטה הביטוי לבסוף, .x(t0) = x0

x(t) = x0 +

∫ t

t0

vx(t
′)dt ′ (1.13)
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המהירות של כאינטגרל העתק גרפי: תיאור 1.6: איור

תאוצה 1.2.5
השינוי״ ״קצב המילים צמד את בהמשך הקואורדינטה. של השינוי קצב היא מהירות
אפשר זמן, של פונקציה היא שמהירות מכיוון זמן״. לפי כ״נגזרת תמיד להבין צריך

תאוצה: נקרא אשר המהירות, של השינוי בקצב להתעניין

ax(t) =
dvx
dt

(1.14)

זמן של כפונקציה מהירות גרפי: תיאור 1.7: איור

של הקואורדינטה את וגם המהירות את גם למצוא אפשר ax(t) תאוצה ידועה אם
הגוף.

חשובים: בעקרונות נשתמש זה לצורך
בהן האותיות משמעות מה ״יודעת״ אינן מתמטיות א)נוסחאות

דומים. פתרונות ‑ דומות משוואות ב)
מהביטויים לכן

vx =
dx

dt
↔ x(t) = x0 +

∫ t

t0

vx(t
′)dt ′ (1.15)
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הבא את מיידי באופן נקבל

ax =
dvx
dt

↔ vx(t) = vx0 +

∫ t

t0

ax(t
′)dt ′ (1.16)

להסתפק יכולים היינו או והלאה, תאוצה של השינוי לקצב להמשיך יכולים היינו
אחרים גופים של השפעה ניסויית: מעובדה נובעת בתאוצה התמקדות במהירות.
ובהמשך תאוצה למצוא היא מכניקה של העיקרית הבעיה לכן בתאוצה, מתבטאת

וקואורדינטה. מהירות

הקטע את .T = 10 s ב‑ L = 100 m מרחק ורץ התעייף בולט יוסיין 1.2.1 תרגיל
המשיך מכן ולאחר מנוחה ממצב קבועה בתאוצה רץ הוא l = 10 m באורך הראשון

? שלו המרבית המהירות ומהי שלו ממוצעת מהירות מהי קבועה. במהירות

דרך 1.2.6
למצוא אפשר אי דרך קואורדינטות. של כהפרש העתק למצוא אפשר x(t) מהפונקציה
שבהם קטנים, לקטעים התנועה את לחלק צריך דרך, למצוא כדי פשוטה. כה בצורה

כזה קטע בכל כיוון. משנה לא מהירות

si = |∆xi| = |v̄x(i)|∆t (1.17)

לכן

s =
∑
i

|∆xi| = |v̄x(i)|∆t (1.18)

לכן לאינטגרל, הופך וסכום רגעית למהירות הופכת ממוצעת מהירות ∆t → 0 כאשר

s12 =

∫ t2

t1

|vx(t ′)|dt ′ (1.19)

ודרך להעתק ביטויים מצאו .vx(t0) = v0 ,ax = a0 = const נתון 1.2.2 תרגיל
זמן. של כפונקציות

(1.19) ו (1.15) ,(1.16) לפי

vx = v0 +

∫ t

t0

ax(t
′)dt ′ = v0 + a0(t− t0) (1.20)

x = x0 +

∫ t

t0

vx(t
′)dt ′ = x0 + v0(t− t0) +

1

2
a0(t− t0)

2 (1.21)

s =

∫ t

t0

|vx(t ′)|dt ′ =

∫ t

t0

|v0 + a0(t
′ − t0)|dt ′ (1.22)

של יחסי בסימן תלוי זה כי פשוטה יותר בצורה לבטא ניתן לא האחרון האינטגרל את
שבהם לקטעים לחלק צריך כן, אם לא. או סימן משנה המהירות האם ז״א ,a0 ו v0

מוחלט. ערך של בתכונות ולהשתמש משתנה לא הסימן
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וקטורים ממדים, ושלושה בשניים תנועה 1.3

קואורדינטות 1.3.1
לבנות יש אחד, מממד ביותר תנועה לתאר כדי ממדים. שלושה בעל שלנו העולם
אשר קרטזיות, בקואורדינטות נשתמש אנחנו זה בקורס בהתאם. קואורדינטות מערכת
כלשהי נקודה נתונה אם .x, y, z לזה זה (אורתוגונליים) ניצבים ישרים קווים על בנויות
אחד לכל ניצבים מהנקודה בונים הבא: התהליך לפי מוגדרות שלה קואורדינטות ,P
נמצאת Px נקודה .Px, Py, Pz חדשות, נקודות שלוש ומקבלים הבסיסיים מהקווים
.z ישר קוו על נמצאת Pz ונקודה y ישר קוו על נמצאת Py נקודה ,x ישר קוו על
Px לנקודה ז״א אחד, ממד של הכלל לפי קובעים חדשה נקודה כל של קואורדינטה
שלוש תהינה P לנקודה דבר של בסופו וכדומה. ,x קוו על x קואורדינטה תהיה
,P של המיקום את חד‑משמעי באופן קובעת הזאת השלישייה .(x, y, z) קואורדינטות

הקואורדינטות. מערכת של המטרה וזאת

ממדים בשני קרטזיות קואורדינטות מערכת 1.8: איור

ו‑ P1(x1, y1, z1) נקודות שתי בין שהמרחק בכך קרטזיות קואורדינטות של ייחודיות
פיתגורס: משפט לפי מחושב P2(x2, y2, z2)

S12 =
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 + (z2 − z1)2 (1.23)
תנועות של הדדית אי‑תלות בעקרון נשתמש הקואורדינטות מערכת קביעת לאחר
תלוי בלתי באופן ותאוצה מהירות יש קואורדינטה לכל כלומר, קואורדינטה. כל בכיוון

חד‑ממדית: תנועה של במקרה שהיו כפי בדיוק נשארים והקשרים

vx =
dx

dt
, vy =

dy

dt
, vz =

dz

dt
(1.24)

ai =
dvi
dt

, i = x, y, z (1.25)

vi = vi0 +

∫ t

t0

ai(t
′)dt ′ (1.26)

xi = xi0 +

∫ t

t0

vi(t
′)dt ′ (1.27)

הגוף מהירות ולכן (x(t), y(t), z(t)) השלישייה כל ע״י מתוארת תנועה לב: לשים נא
התאוצה. גם כך (vx(t), vy(t), vz(t)) שלישיה היא גם
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ודרך העתק 1.3.2
.(x2 − x1, y2 − y1, z2 − z1) שלישיה הוא העתק גם לכן המיקום, שינוי הוא העתק

ולתאוצה. למהירות כנ״ל רכיבים. שלושה יש שלהעתק אומרים

העתק ממדים: בשני קרטזיות קואורדינטות מערכת 1.9: איור

הוא dt לאפס) (שואף אינפינטזימאלי זמן במשך זז גוף אשר העתק

(dx, dy, dz) = (x(t+ dt)− x(t), y(t+ dt)− y(t), z(t+ dt)− z(t)) (1.28)

חד‑ממדי, למקרה בדומה

dx = vxdt, dy = vydt, dz = vzdt (1.29)

(x(t+ dt), y(t+ dt), z(t+ dt)) ו‑ (x(t), y(t), z(t)) סמוכות נקודות שתי בין המרחק
הוא

ds =
√

dx2 + dy2 + dz2 =
√

v2x + v2y + v2zdt (1.30)

כדי .dt זמן תוך עובר הגוף אשר האינפינטזימאלית הדרך הגדרה, לפי הוא, זה מרחק
הקטנות: הדרכים את לחבר יש התנועה, כל במשך עובר שהגוף הדרך את לחשב

s12 =

∫ t2

t1

√
v2x + v2y + v2zdt

′ (1.31)

אחד. חיובי מספר היא דרך רכיבים), שלושה (בעל שלישיה הוא העתק שוב: נדגיש

וקטורים 1.3.3
שני רושמים אנחנו (בהמשך חד‑ממדי להעתק כמו תכונות אותן תלת‑ממדי להעתק

לשלושה): גם נכונים הביטויים כל אבל לקצר, כדי בלבד ממדים
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ההעתקים: חיבור •

(x2 − x1, y2 − y1) + (x3 − x2, y3 − y2) = (x3 − x1, y3 − y1) (1.32)

החיבור. בסדר תלוי לא סכום העתק, הוא ההעתקים סכום

העתקים חיבור 1.10: איור

ממשי: במספר כפל •

a(x2 − x1, y2 − y1) = (a(x2 − x1), a(y2 − y1)) (1.33)

ע״י נעשית במספר העתק הכפלת חדש. העתק היא והעתק מספר של מכפלה
זה. במספר מרכיביו אחד כל של הכפלה

כללי המקיים רכיבים, שלושה בעל כזה, מבנה כל וקטור. נקרא אלה תכונות עם מערך
מעליה: חץ אם אות א״י ווקטורים נסמן אנחנו ווקטור. הוא במספר, והכפלה חיבור

.⃗a = (ax, ay, az) רכיבים: שלושה בעל מבנה בעצם, מסמן, הזה הסימן .⃗a
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ורכיבים וקטור 1.11: איור

ממשיים מספרים ושני b⃗ = (bx, by, bz) ו‑ a⃗ = (ax, ay, az) וקטורים שני שנתונים נניח
לקיים: חייבים שהווקטורים הפעולות כללי להלן .β ו‑ α

c⃗ = a⃗+ b⃗ = b⃗+ a⃗ ⇒
cx = ax + bx, cy = ay + by, cz = az + bz (1.34)
d⃗ = αa⃗ ⇒ dx = αax, dy = αay, dz = αaz (1.35)
(α + β)⃗a = αa⃗+ βa⃗ (1.36)
α(⃗a+ b⃗) = αa⃗+ α⃗b (1.37)

גודל בעל מבנה, הוא ווקטור הנדסית, מבחינה לווקטורים. אלגברית גישה זוהי
החיבור הוא החיבור מסוים: באופן מוגדרים במספר וכפל חיבור כללי עם וכייון,

מקבילית). או (משולש ההנדסי

הנדסי וקטורים חיבור 1.12: איור

של הכיוון זה. מספר של מוחלט בערך הווקטור גודל את מכפילה במספר הכפלה
וכיוון חיובי, המכפיל המספר אם המוכפל, הווקטור של כיוונו הוא החדש הווקטור
של שלנו היומיומית ההבנה עם מסתדרות אלה הגדרות שלילי. המספר אם הפוך,

כיוון.

? וקטור הוא וכיוון גודל בעל מבנה כל האם 1.3.1 הבנה שאלת
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הנ״ל הכללים כל אכן, וקטור. הוא שהעתק ברור די לווקטורים הגענו שבה מהדרך
משתנים האלה הרכיבים האם רכיבים. שלושה של כמערך וקטור הגדרנו מקוימים.
בין העתק למצוא רוצים שאנחנו נניח ? אחרת קואורדינטות מערכת בוחרים כאשר
יש מספיק, לא בלבד המרחק מזו. זו s במרחק הנמצאות , P2 ו‑ P1 נקודות שתי
מערכת נבחר קואורדינטות. מערכת באמצעות מוסיפים אנחנו אותו כיוון. להוסיף
אז הנקודות. שתי דרך יעבור x וקוו P1 בנקודה תהיה שראשיתה כך קואורדינטות
יעבור y שקוו כך קואורדינטות מערכת נבחר זאת, לעומת אם, .(s, 0) יהיה ההעתק
במערכת תלויים הווקטור רכיבי המסקנה: .(0, s) יהיה ההעתק הנקודות, שתי דרך
בהמשך קואורדינטות. במערכת תלוי אינו הווקטור גודל זאת, לעומת קואורדינטות.
משפט לפי לרכיביו קשור ההעתק שגודל מכיוון .|⃗a| ע״י מסומן a⃗ וקטור של גודל

אחר: וקטור לכל גם כך פיתגורס,

|⃗a| =
√
a2x + a2y + a2z (1.38)

סקלרית מכפלה 1.3.4
תלוי אינו אשר אחד מספר הוא סקלר לסקלר. וקטורים שני הופכת אשר פעולה קיימת
וקטורים שני לכל סקלרית: בווקטור וקטור מכפילה זו פעולה קואורדינטת. במערכת

כדלקמן: מוגדרת שלהם סקלרית מכפלה b⃗ = (bx, by, bz) ו‑ a⃗ = (ax, ay, az)

a⃗ · b⃗ = axbx + ayby + azbz (1.39)

כדי אחד. מספר מתקבל וקטור) לכל רכיבים (שלושה מספרים משישה הזאת בדרך
אינם אשר הנדסיים, פרמטרים מאמצעות אותו נבטא סקלר, אכן שהוא להראות
בכיוון ויפנה x ציר על יימצא a⃗ שווקטור כך, קואורדינטות נבחר בקואורדינטות. תלויים
הווקטורים הזאת הבחירה בעקבות .x − y במישור יימצא b⃗ וקטור ואילו שלו, חיובי

הבאה: הצורה את מקבלים

a⃗ = (|⃗a|, 0, 0) (1.40)

b⃗ = (|⃗b| cos (̂⃗a, b⃗), |⃗b| sin (̂⃗a, b⃗), 0) (1.41)

תהיה השניים של הסקלרית המכפלה לכן הווקטורים. שני בין הזווית זאת (̂⃗a, b⃗) כאשר

a⃗ · b⃗ = axbx + ayby + azbz = |⃗a||⃗b| cos (̂⃗a, b⃗) (1.42)

וזווית וקטורים 1.13: איור

התוצאה ולכן קואורדינטות במערכת תלויים שאינם ערכים רק כולל זה ביטוי
אזהרה: סקלר. היא דהיינו, קואורדינטות, במערכת תלויה לא סקלרית, מכפלה עצמה,
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תפיסה על חלקית המבוססת המחשה אלא מדוקדקת מתמטית הוכחה איננה זאת
וזווית. מרחק של יומיומית

סקלרית: מכפלה תכונות

a⃗ · b⃗ = b⃗ · a⃗ (1.43)
a⃗ · a⃗ ≥ 0 (1.44)
a⃗ · a⃗ = 0 → a⃗ = 0 (1.45)
(αa⃗) · b⃗ = αa⃗ · b⃗ (1.46)
(⃗a+ b⃗) · c⃗ = a⃗ · c⃗+ b⃗ · c⃗ (1.47)

סקלרית: במכפלה שימושים

הווקטור: גודל •

|⃗a| =
√
a⃗ · a⃗ =

√
a2x + a2y + a2z (1.48)

הבאה: בדרך למצוא אפשר וקטורים שני בין זווית •

cos (̂⃗a, b⃗) = a⃗ · b⃗
|⃗a||⃗b|

(1.49)

=
axbx + ayby + azbz√

a2x + a2y + a2z
√
b2x + b2y + b2z

(1.50)

.⃗a · b⃗ הוא לזה זה ניצבים וקטורים ששני לכך התנאי מכאן

יחידה וקטור לבנות אפשר a⃗ ̸= 0 וקטור לכול •

â =
a⃗

|⃗a|
, â · â = 1 (1.51)

â =

(
ax√

a2x + a2y + a2z
,

ay√
a2x + a2y + a2z

,
az√

a2x + a2y + a2z

)
(1.52)

a⃗ = |⃗a|â (1.53)

המידע כל ואילו ,â היחידה בווקטור נמצא הכיוון על המידע כל האחרון בביטוי
מהכיוון. מופרד הגודל על

לכתוב אפשר מקבילים, b⃗ ו‑ a⃗ וקטורים שני אם 1.3.1 דוגמה

b⃗ = (⃗b · â)â (1.54)

השני הווקטור אם .⃗a = |⃗a|â בצורה לרשום תמיד אפשר הראשון הווקטור את אכן,
ונקבל â ב הצדדים שני את סקלרית נכפיל .⃗b = b∥â אז לראשון, מקביל

b∥â · â = b⃗ · â (1.55)
b∥ = b⃗ · â (1.56)
b⃗ = b∥â = (⃗b · â)â (1.57)

b⃗ =
(⃗b · a⃗)⃗a
|⃗a|2

(1.58)
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וקטורית בצורה ותנועה המקום וקטור 1.3.5
הנקודה עם הקואורדינטות ראשית את המחבר ההעתק כווקטור המקום וקטור נגדיר

הגוף: נמצא שבה

המקום וקטור 1.14: איור

r⃗ = (x− 0, y − 0, z − 0) = (x, y, z) (1.59)

המקום: ווקטור לשינוי הופך המיקום שינוי

∆r⃗ = r⃗2 − r⃗1 = (x2 − x1, y2 − y1, z2 − z1) (1.60)

מקוצרת בצורה לרשום עתה ניתן x, y, z הקואורדינטות לשלוש קודם שרמשנו המשוואות
וקטורים: באמצעות

v⃗ =
dr⃗

dt
, r⃗(t) = r⃗0 +

∫ t

t0

v⃗(t ′)dt ′ (1.61)

a⃗ =
dv⃗

dt
, v⃗(t) = v⃗0 +

∫ t

t0

a⃗(t ′)dt ′ (1.62)

של חיוביים בכיוונים פונים אשר x̂, ŷ, ẑ יחידה בווקטורי להשתמש נוח רבים במקרים
לרשום אפשר בזמן) תלויים (שלא אלה וקטורים באמצעות הצירים.

r⃗ = xx̂+ yŷ + zẑ (1.63)

v⃗ = vxx̂+ vyŷ + vz ẑ =
dx

dt
x̂+

dy

dt
ŷ +

dz

dt
ẑ (1.64)

לקואורדינטות. לעבור יש תמיד כמעט לחישובים אבל כללי, לניתוח נוחה מאוד וקטורית צורה
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2 פרק

2 קינמטיקה

מעגלית תנועה 2.1
יהיה אחת. מנקודה מרחק באותו נמצא הזמן וכל במישור נע גוף מעגלית בתנועה
התנועה. כמישור x− y ומישור הקואורדינטות כראשית הזאת הנקודה את לבחור נוח
כדי .|r⃗| = R וגם x2 + y2 = R אז ,R ב‑ לראשית מהגוף הקבוע המרחק את נסמן
אחד: קואורדינטה מספיקה המעגל על הגוף של המיקום את משמעי חד באופן לקבוע

.x ציר לבין לראשית הגוף את המחבר הרדיוס בין φ זווית

זוויתית ומהירות זווית מעגלית: תנועה 2.1: איור

הקודמים הפיתוחים בכל להשתמש ואפשר חד‑ממדית תנועה היא זאת התנועה לכן
זווית. על שמדובר מראה אשר מילה המשתנים לשמות הוספת ‑ קטן שינוי עם שלנו

היא זוויתית מהירות

ω =
dφ

dt
(2.1)

היא זוויתית תאוצה השעון. כיוון נגד במעגל נע שהגוף מראה חיובי סימן

α =
dω

dt
(2.2)

17
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הם הסיבוב וזווית זוויתית מהירות שינוי בהתאם,

∆ω =

∫ t

t0

α(t ′)dt ′ (2.3)

∆φ =

∫ t

t0

ω(t ′)dt ′ (2.4)

צורך יש לכן , (x− y (מישור דו‑ממדי במרחב מתקיימת מעגלית תנועה זאת, בכל
וקטור ו/או קרטזיות קואורדינטות באמצעות הרגילה, בדרך אותה מתארים איך לדעת

כדלקמן: הוא לזווית אלה כל של הקשר המקום.
x = R cosφ (2.5)
y = R sinφ (2.6)
r⃗ = R cosφx̂+R sinφŷ (2.7)
r⃗ = |r⃗|r̂ (2.8)
|r⃗| = R (2.9)
r̂ = cosφx̂+ sinφŷ (2.10)

!): שרשרת בכלל (שימוש זמן לפי המקום וקטור את לגזור צריך מהירות למצוא כדי
v⃗ = ωRφ̂ (2.11)
φ̂ = − sinφx̂+ cosφŷ (2.12)

(וגם זה וקטור לכן .r̂ לווקטור ניצב אשר יחידה ווקטור הוא φ̂ שווקטור לבדוק קל
הוא מכאן המהירות גודל למעגל. ומשיק לרדיוס ניצב המהירות) וקטור

|v⃗| = |ω|R (2.13)
שלילית. להיות יכולה כי מוחלט, ערך עם מופיעה זוויתית מהירות

!): שרשרת כלל (שוב זמן לפי המהירות את לגזור יש תאוצה, למצוא כדי

a⃗ = αRφ̂− ω2Rr̂ (2.14)

לזה. זה ניצבים רכיבים שני לתאוצה

מעגלית תנועה 2.2: איור
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.α ̸= 0 משתנה, זוויתית מהירות כאשר רק קיים αRφ̂ למעגל, המשיק הרכיב
צנטריפטלית״ ״תאוצה בהתאם ונקרא המעגל מרכז כלפי מכוון a⃗r = −ω2Rr̂ השני, הרכיב
גודל .ω ̸= 0 במעגל, נע הגוף אם תמיד קיימת זו תאוצה ביוונית). המרכז (בכיוון

הוא הצנטריפטלית התאוצה

|⃗ar| = ω2R =
|v⃗|2

R
(2.15)

נקבל זמן, לפי המהירות גודל את נגזור אם

d

dt
|v⃗| = |dω

dt
|R = |α|R (2.16)

משתנה. לא המהירות גודל מתאפסת, זוויתית תאוצה אם ז״א,
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ממדים ושלושה בשניים תנועה של כלליות תכונות 2.2

קטן: בקטע לדרך הביטוי את לקבל קל dr⃗ = v⃗dt וקטורית בצורה קטן להעתק מביטוי
היא התנועה כל במשך עובר שהגוף הדרך מכאן, .ds = |dr⃗| = |v⃗|dt

s12 =

∫ t2

t1

|v⃗(t ′)|dt ′ (2.17)

באופן (מעגל). למסלול המשיק בכיוון הייתה מהירות מעגלית שבתנועה ראינו
הנקודות כאשר סמוכות. נקודות שתי בין ההעתק כיוון הוא המהירות כיוון כללי,
בנקודה מהירות לחלוטין, כללי באופן לכן, למשיק, שואף זה כיוון לזו, זו שואפות האלה
מהירות נפצל נקודה. באותה למסלול המשיק לאורך מכוונת תמיד המסלול של כלשהי

למסלול. משיק v̂ היחידה שווקטור לומר אפשר .v⃗ = |v⃗|v̂ וכיוון: לגודל

ממוצעת ומהירות העתק עקום: במסלול תנועה 2.3: איור

ומהירות קטן העתק עקום: במסלול תנועה 2.4: איור
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ותאוצה מהירות עקום: במסלול תנועה 2.5: איור

כיוון גם (שהוא המשיק בכיוון מתאוצה מורכבת התאוצה מעגלית שבתנועה ראינו
המקרה את לנתח כדי למהירות). ניצב (כיוון המרכז בכיוון ומתאוצה המהירות)

זמן: לפי למהירות הביטי את נגזור הכללי,

a⃗ =

(
d

dt
|v⃗|
)
v̂ + |v⃗|

(
d

dt
v̂

)
(2.18)

זמן: לפי אותה ונגזור v̂ · v̂ = 1 בזהות נשתמש dv̂/dt של הכיוון מה להבין כדי

2v̂ ·
(

d

dt
v̂

)
= 0 (2.19)

חלקים: לשני התאוצה את פירקנו למהירות. ניצב dv̂/dt הווקטור ז״א

a⃗ = a⃗t + a⃗n (2.20)

a⃗t =

(
d

dt
|v⃗|
)
v̂ (2.21)

a⃗n = |v⃗|
(

d

dt
v̂

)
(2.22)

(אם המהירות בגודל שינוי ומתארת למהירות מקבילה היא a⃗t המשיקית התאוצה
ניצב בכיוון היא a⃗n הניצבת התאוצה מתאפסת). הזאת התאוצה משתנה, לא הגודל
מתאפסת). זו תאוצה משתנה, לא הכיוון (אם המהירות בכיוון שינוי ומתארת למהירות
מעגלית. תנועה זאת כאילו כלשהי בנקודה תנועה לתאר מעוניינים שאנחנו נניח

זו. בנקודה למסלול מעגל להתאים רוצים אנחנו אחרות, במילים

העקמומיות רדיוס 2.6: איור
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הופכת הניצבת שהתאוצה כזה להיות חייב זה מעגל רדיוס פיזיקלית, מבחינה
הוא זה לתנאי הביטוי זו. בנקודה צנטריפטלית לתאוצה

|⃗an| = ω2R =
|v⃗|2

R
⇒ (2.23)

R =
|v⃗|2

|⃗an|
(2.24)

כדי לנאמר, בהתאם העקמומיות. רדיוס נקרא כזאת בצורה המותאם המעגל רדיוס
.|⃗an| הניצבת, התאוצה גודל את למצוא צריכים אנחנו העקמומיות, רדיוס את לחשב

ש מכיוון

a⃗ = a⃗t + a⃗n (2.25)
a⃗2 = a⃗2t + a⃗2n + 2a⃗t · a⃗n (2.26)
a⃗t ⊥ a⃗n → a⃗t · a⃗n = 0 (2.27)

|⃗an| =
√

|⃗a|2 − a⃗2t (2.28)
|⃗at| = |⃗a · v̂| (2.29)

נקבל ,⃗a התאוצה ווקטור v⃗ המהירות וקטור ידועוים אם לכן,

|⃗an| =
√
|⃗a|2 − |⃗a · v̂|2 (2.30)

ו‑

R =
|v⃗|2√

|⃗a|2 − |⃗a · v̂|2
(2.31)

(2.32)

העקמומיות: לרדיוס נוסף ביטוי נקבל ,v̂ = v⃗/|v⃗| ש‑ בכך ניזכר אם

R =
|v⃗|3√

|v⃗|2 |⃗a|2 − |⃗a · v⃗|2
(2.33)

סקלרית למכפלה בביטוי נשתמש ואם

a⃗ · v⃗ = |v⃗||⃗a| cos (̂⃗av⃗) (2.34)

מועיל: ביטוי עוד נקבל

R =
|v⃗|2

|⃗a| sin (̂⃗av⃗)
(2.35)
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זריקה 2.3
שהוא אחרי הגוף תנועת את ננתח הכלליים הפיתוחים של היישום את להראות כדי
כך קואורדינטות מערכת נבחר לאופק. θ בזווית v0 שגודלה במהירות מקרקע נזרק
מערכת לבחור אפשר מעלה. כלפי חיובי כיוון עם אנכי y וציר אופקי ציר יהיה x שציר
יש נע שהגוף זמן כל האלה בקואורדינטות בחירתנו. זאת אחרת, בצורה קואורדינטות

.g > 0 ,⃗a = −gŷ = const קבועה תאוצה לו

זריקה 2.7: איור

קואורדינטות ראשית נבחר .v⃗0 = (v0 cos θ, v0 sin θ) היא התחלתית המהירות
מכאן .t0 = 0 ו‑ r⃗0 = 0 ש כך אפס, ברגע התנועה ותחילת התנועה תחילת במקום

v⃗ = v0 cos θx̂+ (v0 sin θ − gt)ŷ (2.36)

r⃗ = v0 cos θtx̂+

(
v0 sin θt− 1

2
gt2
)
ŷ (2.37)

אחרת, בצורה או,

vx = v0 cos θ, vy = v0 sin θ − gt (2.38)

x = v0 cos θt, y = v0 sin θt− 1

2
gt2 (2.39)

של הצבה .v0 sin θ− gt1 = 0 כאשר t1 ברגע ז״א ,dy
dt

= vy = 0 כאשר מושג הגובה שיא
נותנת y של הביטוי לתוך t1

ymax =
v20 sin2 θ

2g
(2.40)

לכן ,y = 0 כאשר לקרקע חוזר הגוף

v0 sin θt2 −
1

2
gt22 = 0, t2 =

2v0 sin θ

g
(2.41)

xmax = x(t2) =
v20 sin 2θ

g
(2.42)

היא שלו) המסלול (אורך עובר שהגוף הדרך

s(t) =

∫ t

0

√
v2x + v2ydt

′ =

∫ t

0

√
v20 cos2 θ + (v0 sin θ − gt ′)2dt ′ (2.43)
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העקמומיות: רדיוס ואת הניצבת התאוצה את המשיקית, התאוצה את גם נחשב

v̂ =
v0 cos θx̂+ (v0 sin θ − gt)ŷ√
v20 cos2 θ + (v0 sin θ − gt)2

(2.44)

a⃗ = −gŷ (2.45)

at = |⃗at| = |⃗a · v̂| = g|vy|√
v2x + v2y

(2.46)

an = |⃗an| =
√

|⃗a|2 − a2t =
√

g2 − a2t (2.47)

=
gvx√
v2x + v2y

=
gv0 cos θ√
v2x + v2y

(2.48)

R =
v2x + v2y

an
=

(v2x + v2y)
3/2

gv0 cos θ =
|v⃗|3

gv0 cos θ (2.49)

.R = (v0 cos θ)2/g הוא העקמומיות ורדיוס vy = 0, |v⃗| = v0 cos θ הגובה בשיא להשוואה:
.R = v20/g cos θ הוא העקמומיות ורדיוס v⃗ = v0 התחלתית בנקודה
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לדוגמה תרגילים 2.4

2.4.1 תרגיל
הגוף השעון. כיוון נגד ,ω קבועה זוויתית במהירות R רדיוס בעל במעגל נע גוף

הבאים: הממוצעים את מצאו סיבוב. ברבע איור) (ראו 2 לנקודה 1 מנקודה עובר

|v⃗|, |v⃗|, |⃗a|, |⃗a|

x

y

~r1

~r2

~v2

~v1

x̂
ŷ

2.4.1 לתרגיל 2.8: איור

2.4.1 פתרון
זמן לפי ממוצע הגדרה:

הוא t1 < t < t2 זמן במשך שלה הממוצע f(t) זמן של פונקציה לכל

f =
1

t2 − t1

∫ t2

t1

f(t)dt (2.50)

ההגדרה לפי ממוצעת: מהירות

v⃗ =
1

t2 − t1

∫ t2

t1

v⃗(t)dt =
∆r⃗

∆t
(2.51)

∆t = t2 − t1 (2.52)

∆r⃗ = r⃗2 − r⃗1 =

∫ t2

t1

v⃗(t)dt (2.53)
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מ נמצא הזמן את

∆ϕ =

∫ t2

t1

ω(t)dt = ω∆t (2.54)

∆ϕ =
π

2
→ ∆t =

π

2ω
(2.55)

האיור לפי

r⃗1 = Rx̂, r⃗2 = Rŷ (2.56)
x̂ · x̂ = ŷ · ŷ = 1 (2.57)
∆R⃗ = r⃗2 − r⃗1 = Rŷ −Rx̂ (2.58)

לכן

v⃗ =
2ωR

π
(ŷ − x̂) (2.59)

|v⃗| = 2ωR

π
|ŷ − x̂| (2.60)

|ŷ − x̂| =
√

(ŷ − x̂) · (ŷ − x̂) =
√
2 (2.61)

|v⃗| = 2
√
2ωR

π
(2.62)

המהירות: גודל של ממוצע

|v⃗| = 1

∆t

∫ t2

t1

|v⃗(t)|dt = s

∆t
(2.63)

מכאן דרך. זה s = R∆ϕ = Rω∆t כאן

|v⃗| = ωR > |v⃗| (2.64)

ש מכיוון הערה:

∫ t2

t1

|v⃗|(t)dt ≥ |
∫ t2

t1

v⃗(t)dt| (2.65)

תמיד

|v⃗| ≥ |v⃗| (2.66)

ממוצעת: תאוצה

a⃗ =
1

t2 − t1

∫ t2

t1

a⃗(t)dt =
∆v⃗

∆t
(2.67)
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לכן |v⃗| = ωR מעגלית בתנועה

v⃗1 = ωRŷ (2.68)
v⃗2 = −ωRx̂ (2.69)
∆v⃗ = v⃗2 − v⃗1 = −ωRx̂− ωRŷ (2.70)

a⃗ = −2ω2R

π
(x̂+ ŷ) (2.71)

|⃗a| = 2
√
2ω2R

π
(2.72)

התאוצה: גודל של ממוצע

|⃗a| = 1

∆t

∫ t2

t1

|⃗a(t)|dt (2.73)

היא התאוצה קבועה זוויתית במהירות בתנועה

a⃗ = −ω2Rr̂ (2.74)
|⃗a| = ω2R = const (2.75)

לכן

|⃗a| = 1

∆t
ω2R∆t = ω2R (2.76)

? |⃗a| < |⃗a| להיות יכול האם הבנה: שאלת

2.4.2 תרגיל
התנועה מתחילה זמן כמה תוך קבועה. α זוויתית בתאוצה במעגל לנוע מתחיל גוף

? משיקית לתאוצה משתווה ניצבת תאוצה

2.4.2 פתרון

at = αR (2.77)
an = ω2R (2.78)

ω =

∫ t

0

α(t ′)dt ′ = αt (2.79)

αR = (α2t2)R (2.80)

t =
1√
α

(2.81)

2.4.3 תרגיל
באיור). שחור (משולש צלעות שווה משולש בקדקודי במנוחה נמצאים צבים שלושה
גודל אותו אחד לכל לנוע. מתחילים הצבים שלושת t = 0 ברגע .a הוא הצלע אורך
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של מיקומו אם ז״א, השעון. כיוון נגד שכנו בכיוון הזמן כל נע אחד כל .v המהירות
הצבים זמן כמה תוך הצב. של המהירות כיוון גם בהתאם משתנה משתנה, השכן

? נפגשים

~v1

~v1

~v2 ~v2

~v3

~v3

O

~r1

2.4.3 לתרגיל 2.9: איור

2.4.3 פתרון

מסתובב הוא אם תמונה אותה רואה (O (נקודה המשולש במרכז שנמצא צופה
הם רגע בכל המהירות, גודל באותו נעים שהצבים מכיוון .240◦ לזווית או 120◦ לזווית
O והמרכז מתקצר הזמן כל הצלע אורך כאשר צלעות, שווה משולש בקדקודי יהיו
שם. ייפגשו ולכן קצב באותו O לנקודה מתקרבים הצבים שכל אומר זה במקום. נשאר
מהצבים אחד של המקום וקטור את נסמן אדום). (משולש כלשהו ברגע במצב נתבונן
|r⃗| = 0 הפגישה ברגע .O במרכז נמצאת הקואורדינטות ראשית כאשר ,r⃗ באמצעות

בזמן: זה ערך משתנה איך למצוא עלינו לכן
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dr⃗

dt
= v⃗ (2.82)

r⃗ = |r⃗|r̂ (2.83)
dr⃗

dt
=

d|r⃗|
dt

r̂ + |r⃗|dr̂
dt

= v⃗ (2.84)
d|r⃗|
dt

(r̂ · r̂) + |r⃗|(r̂ · dr̂
dt

) = v⃗ · r̂ (2.85)

d|r⃗|
dt

= v⃗ · r̂ = v cos
(
π − π

6

)
= −v

√
3

2
(2.86)

|r⃗| = |r⃗0| −
v
√
3

2
t (2.87)

|r⃗| = 0 → t =
2|r⃗0|
v
√
3

(2.88)

|r⃗0| =
2

3
a

√
3

2
=

a
√
3

3
(2.89)

t =
2a

3v
(2.90)

? המסלול מה מאתגרת: שאלה
ב משתנה מהמרכז r המרחק dt קצר זמן תוך

dr = −v
√
3

2
dt (2.91)

המרכז סביב מסתובב הוא ז״א ,r ל ניצב בכיוון dl = (v/2)dt עובר הצב אותו במשך
בזווית

dφ =
dl

r
=

v

2r
dt (2.92)

מכאן

dφ

dr
= − 1

r
√
3

(2.93)

φ = −
∫ r

r0

dr ′

r ′
√
3
=

1√
3

ln r0
r

(2.94)

r = r0e
−
√
3φ (2.95)

לוגריתמית. ספירלה נקרא זה מסלול

2.4.4 תרגיל
? v0,min מהו שבאיור. הבניין מעל אבן לזרוק צריך
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L

H

2.4.4 לתרגיל 2.10: איור

2.4.4 פתרון
הבעיה את לחלק פשוט יותר אבל המיקום משוואת את לכתוב להתחיל אפשר

.L מ פחות לא למרחק זריקה זה ובגובה H לגובה אבו של עליה לשתיים:
אז vH הוא H ובגובה v0 הוא הקרקע על האבן מהירותה גודל אם עליה. 1: שלב

v20 = v2H + 2gH (2.96)

מינימלית: vH אם מינימלית v0 מהירות קבוע, פרמטר הוא שהגובה מכיוון

v20,min = v2H,min + 2gH (2.97)

מינימלית. vH מהירות מציאת 2: שלב
הזריקה מתאוריית

xmax =
v2H sin(2θ)

g
(2.98)

מכאן לאופק. v⃗H ווקטור בין הזווית היא θ כאשר

xmax ≥ L (2.99)
v2H sin(2θ)

g
≥ L (2.100)

v2H ≥ gL

sin(2θ) (2.101)

v2H,min = gL (2.102)
v20,min = 2gH + gL (2.103)
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וחוקים המושגים הגדרות ריכוז: 2.5

וקואורדינטות וקטורים

a⃗ = |⃗a|â, â · â = 1 (2.104)

a⃗ · b⃗ = axbx + ayby + azba = |⃗a||⃗b| cos (̂⃗a, b⃗) (2.105)
r⃗ = xx̂+ yŷ + zẑ (2.106)

v⃗ =
dr⃗

dt
= vxx̂+ vyŷ + vz ẑ (2.107)

vx =
dx

dt
, vy =

dy

dt
, vz =

dz

dt
(2.108)

a⃗ =
dv⃗

dt
= axx̂+ ayŷ + az ẑ (2.109)

ax =
dvx
dt

, ay =
dvy
dt

, az =
dvz
dt

(2.110)

v⃗ =
∆r⃗

∆t
, a⃗ =

∆v⃗

∆t
(2.111)

f(t) =
1

t2 − t1

∫ t2

t1

f(t)dt (2.112)

תאוצה מהירות, המקום, וקטור

v⃗ =
dr⃗

dt
↔ r⃗(t) = r⃗0 +

∫ t

t0

v⃗(t ′)dt ′ (2.113)

a⃗ =
dv⃗

dt
↔ v⃗(t) = v⃗0 +

∫ t

t0

a⃗(t ′)dt ′ (2.114)

זוויתית תאוצה זוויתית, מהירות הסיבוב, זווית

ω =
dφ

dt
↔ ∆φ =

∫ t2

t1

ω(t ′)dt ′ (2.115)

α =
dω

dt
↔ ω(t) = ω0 +

∫ t

t0

α(t ′)dt ′ (2.116)
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וקטורית בצורה מעגלית תנועה

r⃗ = R cosφx̂+R sinφŷ = Rr̂ (2.117)
v⃗ = ωR(− sinφx̂+ cosφŷ) = ωRφ̂ (2.118)
a⃗ = αRφ̂− ω2Rr̂ (2.119)

at = αR, an = ω2R =
v2

R
(2.120)

כלליות תכונות

a⃗ = a⃗t + a⃗n (2.121)

a⃗t =

(
d|v⃗|
dt

)
v̂, a⃗t ∥ v⃗ (2.122)

a⃗n = |v⃗|
(
dv̂

dt

)
, a⃗n ⊥ v⃗ (2.123)

R =
|v⃗|2

|⃗an|
(2.124)

תאוצה שוות תנועת

a⃗(t) = a⃗0 = const (2.125)
v⃗(t) = v⃗0 + a⃗0(t− t0) (2.126)

r⃗(t) = r⃗0 + v⃗0(t− t0) +
1

2
a⃗0(t− t0)

2 (2.127)

v⃗22 − v⃗21 = 2a⃗0 · (r⃗2 − r⃗1) (2.128)



3 פרק

1 ניוטון חוקי

הבסיס התנועה. בגורמי לטפל זמן הגיע התנועה לתיאור כלים לעצמנו שבנינו אחרי
ואין מידות לו שאין גוף הוא חלקיק או נקודתי גוף זה בפרק ניוטון. חוקי שלושת לזה

פנימי. מבנה לו
נפרט: מכן ואחר הגדולים שלושה את ננסח כל, קודם

התמדיות מערכות קיימות •

F⃗ = ma⃗ •

F⃗1→2 = −F⃗2→1 •

33
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ראשון חוק 3.1
של תנועה מודד הצופה קואורדינטות. ומערכת שעון מצופה, מורכבת יחוס מערכת
בגוף נתמקד שלו. הקואורדינטות ומערכת השעון באמצעות עצמו) (לא אחר גוף כל
אחרים גופים השפעת נטול הבוחן שגוף נניח בוחן״. ״גוף לא נקרא בהמשך כלשהו.
הזה הגוף שבה יחוס מערכת שקיימת טוען ניוטון של הראשון החוק ומבודד). (בודד
בלתי הראשון החוק התמדית. מערכת נקראת הזאת המערכת קבועה. במהירות נע
שאין קובעת גליליי יחסות מטה). (ראו גליליי״ ״יחסות בשם ידוע אשר מעקרון נפרד
ביחד התמדיות. יחוס מערכות בכל צורה אותה הטבע לחוקי מיוחדת: יחוס מערכת
משמעות התמדיות. יחוס מערכות אינסוף שיש קובע הראשון החוק גליליי יחסות עם
השפעת מסוים, מסוג יחוס במערכות מודדים שאם קובע שהוא היא הראשון החוק של

התנועה. בשינוי מתבטאת אחרים גופים
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גלילאי יחסות 3.2
שאין קובע היחסות עקרון יחוס). (מערכת צופה ע״י נעשות תמיד התנועה מדידות
לדעת כדי משלו. יחוס במערכת פיזיקה ללמוד יכול אחד וכל מיוחדת יחוס מערכת
נניח שונים. צופים שני של המדידות בין הקשר מה להבין יש המדידות, את לפרש
אותו על באוטובוס נוסע נוסף וצופה ״עומדת״) (מערכת כביש על עומד אחד שצופה
הבוחן גוף של תנועתו את מודדים הצופים שני ישר. קוו לאורך ״נעה״) (מערכת כביש

(״פרפר״).

יחוס מערכות שתי 3.1: איור

שהצירים כך קואורדינטות מערכות בונים ושניהם זהים שעונים הצופים לשני
הקואורדיונות אלה x, y, z כאן .z ′ ∥ z ,y ′ ∥ y ,x ′ ∥ x מקבילים: יהיו המתאימים
הצופה לעצמו שבנה הקואורדיונות אלה x ′, y ′, z ′ ו‑ העומד הצופה לעצמו שבנה
מודד והנע r⃗(t) מודד העומד הפרפר: של המיקום את מודד מהצופים אחד כל הנע.

כדלקמן: הוא השניים בין הקשר מהשרטוט, .r⃗ ′(t)

r⃗(t) = r⃗ ′(t) + R⃗(t) (3.1)

המדידות לפי שלו) במערכת הקואורדינטות (ראשית הנע של המיקום הוא R⃗(t) כאשר
הנעה הייחוס מערכת של הוא R⃗ ו‑ הפרפר, של הם r⃗ ′ ו‑ r⃗ כאן לב: שימו העומד. של
אותו של שונים מיקומים מודדים הצופים ששני ברור העומדת. הייחוס למערכת ביחס
מודדים, השניים אשר הפרפר של המהירויות בין הקשר את למצוא כדי (הפרפר). גוף

:v⃗ ′ = dr⃗ ′/dt ,v⃗ = dr⃗/dt ש‑ בחשבון וניקח זמן לפי (3.1) הביטוי את נגזור

v⃗(t) = v⃗ ′(t) + V⃗ (t) (3.2)

היחסית (המהירות העומד של המדידות לפי הנע של המהירות היא V⃗ = dR⃗/dt כאשר
הייחוס מערכת של היא V⃗ ו‑ הפרפר, של הן v⃗ ′ ו‑ v⃗ כאן גם הייחוס). מערכות שתי של
שונות מהירויות מודדים הצופים ששני רואים העומדת. הייחוס למערכת ביחס הנעה

ונקבל פעם עוד נגזור גוף. אותו של

a⃗(t) = a⃗ ′(t) + A⃗(t) (3.3)
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נניח העומדת. למערכת ביחס הנעה המערכת של תאוצה היא A⃗ = dV⃗ /dt כאשר
ונקבל .V⃗ = const קבועה, לעומדת ביחס הנעה המערכת שמהירות עכשיו

a⃗ = a⃗ ′ (3.4)
מודדות המערכות שתי קבועה, הייחוס מערכות שתי בין היחסית המהירות אם ז״א,

הגוף. של תאוצה אותה
משמעות התמדית. מערכת שהיא העומדת המערכת על לנו שידוע עכשיו נניח
קבועה, במהירות נע (הפרפר) הוא הפרפר על משפיעים לא אחרים גופים שאם הדבר
הגוף מהירות הנעה במערכת גם ז״א ,⃗a ′ = 0 ש‑ נקבל (3.4) מהביטוי אז .⃗a = 0
היא הנעה המערכת שגם היא המסקנה אחרים. גופים של השפעה אין אם קבועה
למערכת ביחס נעה אשר יחוס, מערכת שכל מראה שלנו הניתוח התמדית. מערכת
התמדית יחוס מערכת קיימת אם לכן היא. גם התמדית קבועה, במהירות התמדית

התמדיות. יחוס מערכות אינסוף יש אז אחת

3.2.1 דוגמה

~v1
<latexit sha1_base64="T5wPreNo6Bf3P4C5S3fJq5FhHaQ=">AAACLnicbVDNTsJAGNz6ixUV9OilkZh4Ii0X9Ub04hETERLakO3yARt2t3V3i6kNz+FVH8GnMR6MVx/DBXuw4CSbzDfzfcnshDGjSrvuh7W2vrG5tV3asXfLe/sHlerhvYoSSaBNIhbJbogVMCqgralm0I0lYB4y6IST67nfmYJUNBJ3Oo0h4Hgk6JASrI0U+D1/CiSbzvqeH/QrNbfuLuCsEi8nNZSj1a9aZX8QkYSD0IRhpXqeG+sgw1JTwmBm+4mCGJMJHkHPUIE5qCBbpJ45p0YZOMNImie0s1D/XmSYK5Xy0GxyrMdq2ZuL/3m9RA8vgoyKONEgSCFFFvLizFMBjyTiqihrOnma2YuIw4Q5OnLm5TkDKoFolhqCiaTmlw4ZY4mJNhXbpj9vua1V0m7UL+vebaPWvMqLLKFjdILOkIfOURPdoBZqI4Ie0DN6Qa/Wm/VufVpfv6trVn5zhAqwvn8Abc2pGw==</latexit><latexit sha1_base64="T5wPreNo6Bf3P4C5S3fJq5FhHaQ=">AAACLnicbVDNTsJAGNz6ixUV9OilkZh4Ii0X9Ub04hETERLakO3yARt2t3V3i6kNz+FVH8GnMR6MVx/DBXuw4CSbzDfzfcnshDGjSrvuh7W2vrG5tV3asXfLe/sHlerhvYoSSaBNIhbJbogVMCqgralm0I0lYB4y6IST67nfmYJUNBJ3Oo0h4Hgk6JASrI0U+D1/CiSbzvqeH/QrNbfuLuCsEi8nNZSj1a9aZX8QkYSD0IRhpXqeG+sgw1JTwmBm+4mCGJMJHkHPUIE5qCBbpJ45p0YZOMNImie0s1D/XmSYK5Xy0GxyrMdq2ZuL/3m9RA8vgoyKONEgSCFFFvLizFMBjyTiqihrOnma2YuIw4Q5OnLm5TkDKoFolhqCiaTmlw4ZY4mJNhXbpj9vua1V0m7UL+vebaPWvMqLLKFjdILOkIfOURPdoBZqI4Ie0DN6Qa/Wm/VufVpfv6trVn5zhAqwvn8Abc2pGw==</latexit><latexit sha1_base64="T5wPreNo6Bf3P4C5S3fJq5FhHaQ=">AAACLnicbVDNTsJAGNz6ixUV9OilkZh4Ii0X9Ub04hETERLakO3yARt2t3V3i6kNz+FVH8GnMR6MVx/DBXuw4CSbzDfzfcnshDGjSrvuh7W2vrG5tV3asXfLe/sHlerhvYoSSaBNIhbJbogVMCqgralm0I0lYB4y6IST67nfmYJUNBJ3Oo0h4Hgk6JASrI0U+D1/CiSbzvqeH/QrNbfuLuCsEi8nNZSj1a9aZX8QkYSD0IRhpXqeG+sgw1JTwmBm+4mCGJMJHkHPUIE5qCBbpJ45p0YZOMNImie0s1D/XmSYK5Xy0GxyrMdq2ZuL/3m9RA8vgoyKONEgSCFFFvLizFMBjyTiqihrOnma2YuIw4Q5OnLm5TkDKoFolhqCiaTmlw4ZY4mJNhXbpj9vua1V0m7UL+vebaPWvMqLLKFjdILOkIfOURPdoBZqI4Ie0DN6Qa/Wm/VufVpfv6trVn5zhAqwvn8Abc2pGw==</latexit><latexit sha1_base64="T5wPreNo6Bf3P4C5S3fJq5FhHaQ=">AAACLnicbVDNTsJAGNz6ixUV9OilkZh4Ii0X9Ub04hETERLakO3yARt2t3V3i6kNz+FVH8GnMR6MVx/DBXuw4CSbzDfzfcnshDGjSrvuh7W2vrG5tV3asXfLe/sHlerhvYoSSaBNIhbJbogVMCqgralm0I0lYB4y6IST67nfmYJUNBJ3Oo0h4Hgk6JASrI0U+D1/CiSbzvqeH/QrNbfuLuCsEi8nNZSj1a9aZX8QkYSD0IRhpXqeG+sgw1JTwmBm+4mCGJMJHkHPUIE5qCBbpJ45p0YZOMNImie0s1D/XmSYK5Xy0GxyrMdq2ZuL/3m9RA8vgoyKONEgSCFFFvLizFMBjyTiqihrOnma2YuIw4Q5OnLm5TkDKoFolhqCiaTmlw4ZY4mJNhXbpj9vua1V0m7UL+vebaPWvMqLLKFjdILOkIfOURPdoBZqI4Ie0DN6Qa/Wm/VufVpfv6trVn5zhAqwvn8Abc2pGw==</latexit>

~v02
<latexit sha1_base64="+nAczmBvPVJI/u+fqHa5zGp2YnM=">AAACL3icbVDNTsJAGNziHyIq6NFLIzF6Ii0X9Ub04hETERJayXb5gA2722Z3i8Gm7+FVH8Gn0Yvx6lu41B4EnGST+Wa+L5mdIGJUacf5sApr6xubW8Xt0k55d2+/Uj24V2EsCbRJyELZDbACRgW0NdUMupEEzAMGnWByPfc7U5CKhuJOzyLwOR4JOqQEayM9eD1vCiSZpqf9huf3KzWn7mSwV4mbkxrK0epXrbI3CEnMQWjCsFI914m0n2CpKWGQlrxYQYTJBI+gZ6jAHJSfZLFT+8QoA3sYSvOEtjP170WCuVIzHphNjvVYLXtz8T+vF+vhhZ9QEcUaBFlIkQR8ceYzAY8k5GpR1nTylJayiMOY2Tq05+3ZAyqBaDYzBBNJzS9tMsYSE206Lpn+3OW2Vkm7Ub+su7eNWvMqL7KIjtAxOkMuOkdNdINaqI0IkugZvaBX6816tz6tr9/VgpXfHKIFWN8/3RCpTQ==</latexit><latexit sha1_base64="+nAczmBvPVJI/u+fqHa5zGp2YnM=">AAACL3icbVDNTsJAGNziHyIq6NFLIzF6Ii0X9Ub04hETERJayXb5gA2722Z3i8Gm7+FVH8Gn0Yvx6lu41B4EnGST+Wa+L5mdIGJUacf5sApr6xubW8Xt0k55d2+/Uj24V2EsCbRJyELZDbACRgW0NdUMupEEzAMGnWByPfc7U5CKhuJOzyLwOR4JOqQEayM9eD1vCiSZpqf9huf3KzWn7mSwV4mbkxrK0epXrbI3CEnMQWjCsFI914m0n2CpKWGQlrxYQYTJBI+gZ6jAHJSfZLFT+8QoA3sYSvOEtjP170WCuVIzHphNjvVYLXtz8T+vF+vhhZ9QEcUaBFlIkQR8ceYzAY8k5GpR1nTylJayiMOY2Tq05+3ZAyqBaDYzBBNJzS9tMsYSE206Lpn+3OW2Vkm7Ub+su7eNWvMqL7KIjtAxOkMuOkdNdINaqI0IkugZvaBX6816tz6tr9/VgpXfHKIFWN8/3RCpTQ==</latexit><latexit sha1_base64="+nAczmBvPVJI/u+fqHa5zGp2YnM=">AAACL3icbVDNTsJAGNziHyIq6NFLIzF6Ii0X9Ub04hETERJayXb5gA2722Z3i8Gm7+FVH8Gn0Yvx6lu41B4EnGST+Wa+L5mdIGJUacf5sApr6xubW8Xt0k55d2+/Uj24V2EsCbRJyELZDbACRgW0NdUMupEEzAMGnWByPfc7U5CKhuJOzyLwOR4JOqQEayM9eD1vCiSZpqf9huf3KzWn7mSwV4mbkxrK0epXrbI3CEnMQWjCsFI914m0n2CpKWGQlrxYQYTJBI+gZ6jAHJSfZLFT+8QoA3sYSvOEtjP170WCuVIzHphNjvVYLXtz8T+vF+vhhZ9QEcUaBFlIkQR8ceYzAY8k5GpR1nTylJayiMOY2Tq05+3ZAyqBaDYzBBNJzS9tMsYSE206Lpn+3OW2Vkm7Ub+su7eNWvMqL7KIjtAxOkMuOkdNdINaqI0IkugZvaBX6816tz6tr9/VgpXfHKIFWN8/3RCpTQ==</latexit><latexit sha1_base64="+nAczmBvPVJI/u+fqHa5zGp2YnM=">AAACL3icbVDNTsJAGNziHyIq6NFLIzF6Ii0X9Ub04hETERJayXb5gA2722Z3i8Gm7+FVH8Gn0Yvx6lu41B4EnGST+Wa+L5mdIGJUacf5sApr6xubW8Xt0k55d2+/Uj24V2EsCbRJyELZDbACRgW0NdUMupEEzAMGnWByPfc7U5CKhuJOzyLwOR4JOqQEayM9eD1vCiSZpqf9huf3KzWn7mSwV4mbkxrK0epXrbI3CEnMQWjCsFI914m0n2CpKWGQlrxYQYTJBI+gZ6jAHJSfZLFT+8QoA3sYSvOEtjP170WCuVIzHphNjvVYLXtz8T+vF+vhhZ9QEcUaBFlIkQR8ceYzAY8k5GpR1nTylJayiMOY2Tq05+3ZAyqBaDYzBBNJzS9tMsYSE206Lpn+3OW2Vkm7Ub+su7eNWvMqL7KIjtAxOkMuOkdNdINaqI0IkugZvaBX6816tz6tr9/VgpXfHKIFWN8/3RCpTQ==</latexit>

~g
<latexit sha1_base64="hnSBid+nAFxitXE1V0If0nYykHQ=">AAAD03icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FAgaSNlo2q9HtureHet3XWbyPiCuHLkCj+CX8O/YfKoSBrmsqP55pv5ZnbCPBPWNZt/NjZrN27eur11x7t77/6D7Z3dh6dWF4ZDj+tMm37ILGRCQc8Jl0E/N8BkmMFZOHo7xc8uwFihVddNchhKligRC84chgZ0QC+Al0lFh+c79WajOTN/3QkWTp0s7OR8d/P33pPuUd/vfj7MjU4Mk37bH0PGHIy9OQSK60ioBIFe993hK7+nBEbA82ikeSFBOZ4xawdBK3fDkhkneAaVR7vQ70PXOqzVDjxaWMgZH7EEBmPA8sMS2+Wp4ONqGSxjpvgkjcxqFBcQ4rxyNZqAluDMBKNXbnkpIpe2gxdcHjidt1v4psCimRNq57RsP28gWnl7/yWlIJLUtVuLlBz7WDfJFsKwkwEFl1xLyVRU0lhrZ4oMZhWqspm7tZRp+7WUpSmYtJK59ABfO5HhKhjOVCwtj8vDCGJWZLjsWCtnc+CrFDmZd7fXKolIYK2p+bEY+zlDmS4FC9YXymeZSJRHJRsBwxt0Dgz+MMSziGNJp9OpBzhMqMcllR2XUqWNZNlUAz3+dFTWg6qq5hRMjxGcEf7Ry32KLbQBi5LA1gNaKDsS+bMpbd5Xox4z14hTX41XHhdcRMx/b3CfUOGZB9ePet3ptRqvG8HHVr3zZnHvW+QxeUr2SUBekg75QE5Ij3CiyQ/yk/yqnda+1L7Wvs1TNzcWnEdkxWrf/wJl0EGd</latexit><latexit sha1_base64="hnSBid+nAFxitXE1V0If0nYykHQ=">AAAD03icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FAgaSNlo2q9HtureHet3XWbyPiCuHLkCj+CX8O/YfKoSBrmsqP55pv5ZnbCPBPWNZt/NjZrN27eur11x7t77/6D7Z3dh6dWF4ZDj+tMm37ILGRCQc8Jl0E/N8BkmMFZOHo7xc8uwFihVddNchhKligRC84chgZ0QC+Al0lFh+c79WajOTN/3QkWTp0s7OR8d/P33pPuUd/vfj7MjU4Mk37bH0PGHIy9OQSK60ioBIFe993hK7+nBEbA82ikeSFBOZ4xawdBK3fDkhkneAaVR7vQ70PXOqzVDjxaWMgZH7EEBmPA8sMS2+Wp4ONqGSxjpvgkjcxqFBcQ4rxyNZqAluDMBKNXbnkpIpe2gxdcHjidt1v4psCimRNq57RsP28gWnl7/yWlIJLUtVuLlBz7WDfJFsKwkwEFl1xLyVRU0lhrZ4oMZhWqspm7tZRp+7WUpSmYtJK59ABfO5HhKhjOVCwtj8vDCGJWZLjsWCtnc+CrFDmZd7fXKolIYK2p+bEY+zlDmS4FC9YXymeZSJRHJRsBwxt0Dgz+MMSziGNJp9OpBzhMqMcllR2XUqWNZNlUAz3+dFTWg6qq5hRMjxGcEf7Ry32KLbQBi5LA1gNaKDsS+bMpbd5Xox4z14hTX41XHhdcRMx/b3CfUOGZB9ePet3ptRqvG8HHVr3zZnHvW+QxeUr2SUBekg75QE5Ij3CiyQ/yk/yqnda+1L7Wvs1TNzcWnEdkxWrf/wJl0EGd</latexit><latexit sha1_base64="hnSBid+nAFxitXE1V0If0nYykHQ=">AAAD03icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FAgaSNlo2q9HtureHet3XWbyPiCuHLkCj+CX8O/YfKoSBrmsqP55pv5ZnbCPBPWNZt/NjZrN27eur11x7t77/6D7Z3dh6dWF4ZDj+tMm37ILGRCQc8Jl0E/N8BkmMFZOHo7xc8uwFihVddNchhKligRC84chgZ0QC+Al0lFh+c79WajOTN/3QkWTp0s7OR8d/P33pPuUd/vfj7MjU4Mk37bH0PGHIy9OQSK60ioBIFe993hK7+nBEbA82ikeSFBOZ4xawdBK3fDkhkneAaVR7vQ70PXOqzVDjxaWMgZH7EEBmPA8sMS2+Wp4ONqGSxjpvgkjcxqFBcQ4rxyNZqAluDMBKNXbnkpIpe2gxdcHjidt1v4psCimRNq57RsP28gWnl7/yWlIJLUtVuLlBz7WDfJFsKwkwEFl1xLyVRU0lhrZ4oMZhWqspm7tZRp+7WUpSmYtJK59ABfO5HhKhjOVCwtj8vDCGJWZLjsWCtnc+CrFDmZd7fXKolIYK2p+bEY+zlDmS4FC9YXymeZSJRHJRsBwxt0Dgz+MMSziGNJp9OpBzhMqMcllR2XUqWNZNlUAz3+dFTWg6qq5hRMjxGcEf7Ry32KLbQBi5LA1gNaKDsS+bMpbd5Xox4z14hTX41XHhdcRMx/b3CfUOGZB9ePet3ptRqvG8HHVr3zZnHvW+QxeUr2SUBekg75QE5Ij3CiyQ/yk/yqnda+1L7Wvs1TNzcWnEdkxWrf/wJl0EGd</latexit><latexit sha1_base64="hnSBid+nAFxitXE1V0If0nYykHQ=">AAAD03icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FAgaSNlo2q9HtureHet3XWbyPiCuHLkCj+CX8O/YfKoSBrmsqP55pv5ZnbCPBPWNZt/NjZrN27eur11x7t77/6D7Z3dh6dWF4ZDj+tMm37ILGRCQc8Jl0E/N8BkmMFZOHo7xc8uwFihVddNchhKligRC84chgZ0QC+Al0lFh+c79WajOTN/3QkWTp0s7OR8d/P33pPuUd/vfj7MjU4Mk37bH0PGHIy9OQSK60ioBIFe993hK7+nBEbA82ikeSFBOZ4xawdBK3fDkhkneAaVR7vQ70PXOqzVDjxaWMgZH7EEBmPA8sMS2+Wp4ONqGSxjpvgkjcxqFBcQ4rxyNZqAluDMBKNXbnkpIpe2gxdcHjidt1v4psCimRNq57RsP28gWnl7/yWlIJLUtVuLlBz7WDfJFsKwkwEFl1xLyVRU0lhrZ4oMZhWqspm7tZRp+7WUpSmYtJK59ABfO5HhKhjOVCwtj8vDCGJWZLjsWCtnc+CrFDmZd7fXKolIYK2p+bEY+zlDmS4FC9YXymeZSJRHJRsBwxt0Dgz+MMSziGNJp9OpBzhMqMcllR2XUqWNZNlUAz3+dFTWg6qq5hRMjxGcEf7Ry32KLbQBi5LA1gNaKDsS+bMpbd5Xox4z14hTX41XHhdcRMx/b3CfUOGZB9ePet3ptRqvG8HHVr3zZnHvW+QxeUr2SUBekg75QE5Ij3CiyQ/yk/yqnda+1L7Wvs1TNzcWnEdkxWrf/wJl0EGd</latexit>

ממטוס. הצידה זריקה 3.2: איור

−v⃗1 במהירות נעה הקרקע לקרקע. ביחס v⃗1 במהירות אופקי בשיוט נמצא מטוס
בכיוון למטוס ביחס v⃗2

′(0) במהירות t = 0 ברגע קטן גוף נזרק מהמטוס למטוס. ביחס
הגוף מהירות המטוס של הייחוס במערכת .3.2 איור ,ראו המטוס למהירות ניצב
בכיוון y ′ ציר המטוס, מהירות בכיוון x ′ ציר נבחר אם .v⃗2 ′(t) = v⃗2

′(0) + g⃗t תהיה
ונקבל g⃗ בכיוון יהיה z ′ ציר אז ,v⃗2 ′(0)

v ′
2x = 0, v ′

2y = v ′
2(0), v ′

2z = gt (3.5)

x ′ = 0, y ′ = v ′
2(0)t, z ′ =

gt2

2
(3.6)

תהיה הגוף מהירות לקרקע ביחס
v⃗2(t) = v⃗ ′

2(t) + v⃗1 (3.7)
v2x = v1, v)2y = v ′

2(0), v2z = gt (3.8)
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x = xplane(0) + v1t (3.9)
y = yplane(0) + v ′

2(0)t (3.10)

z = zplane(0) +
gt2

2
(3.11)

מטה. כלפי חיובי וכיוונו x ′ לציר מקביל x ציר לב: לשים נא

3.2.1 תרגיל

~v1
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במים. חתירה 3.3: איור

הכוח בכל חותר פיזיקאי קבועה. במהירות ימינה זורם (בכחול) הנהר 3.3 באיור
כובע לו נופל באיור), שחור (פס לגשר מתחת עובר הוא כאשר שמאלה. הזרימה נגד
בכל וחותר מסתובב מיד כובע, שאיבד לב שם הפיזיקאי t זמן כעבור הנהר. לתוך
הזרימה מהירות מהי מהגשר. L במרחק כובעו את תופס הוא הזרימה. בכיוון הכוח

?

גודל אם לגדה: ביחס הפיזיקאי תנועת את ולחשב הקשה בדרך לפתור אפשר
חותר הוא כאשר −v ′

2+ v1 היא לגדה ביחס מהירותו אז v ′
2 הוא למים ביחס מהירותו

(בכיוון ימינה נבחר חיובי כיוון הזרימה. בכיוון חותר הוא כאשר v ′
2+v1 ו‑ הזרימה נגד

המים). עם שנע (לכובע למים ביחס תנועתו את לנתח פשוט יותר הרבה הזרימה).

לכובע. לחזור זמן אותו לו לוקח לכן ,t זמן במשך v ′
2 במהירות מהכובע מתרחק הוא

היא לגדה ביחס הכובע מהירות בהתאם, .2t הזמן במשך L מרחק עובר הכובע ז״א,
.v1 = L/2t

מהירות לגדה. ניצב בכיוון הנהר את לחצות חייב שחיין 3.4 באיור 3.2.2 תרגיל
לקו זווית באיזו .v ′

2 הוא למים ביחס השחיין מהירות וגודל ימינה v1 היא בנהר המים
? לכוון השחיין חייב AB
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~v1
<latexit sha1_base64="T5wPreNo6Bf3P4C5S3fJq5FhHaQ=">AAACLnicbVDNTsJAGNz6ixUV9OilkZh4Ii0X9Ub04hETERLakO3yARt2t3V3i6kNz+FVH8GnMR6MVx/DBXuw4CSbzDfzfcnshDGjSrvuh7W2vrG5tV3asXfLe/sHlerhvYoSSaBNIhbJbogVMCqgralm0I0lYB4y6IST67nfmYJUNBJ3Oo0h4Hgk6JASrI0U+D1/CiSbzvqeH/QrNbfuLuCsEi8nNZSj1a9aZX8QkYSD0IRhpXqeG+sgw1JTwmBm+4mCGJMJHkHPUIE5qCBbpJ45p0YZOMNImie0s1D/XmSYK5Xy0GxyrMdq2ZuL/3m9RA8vgoyKONEgSCFFFvLizFMBjyTiqihrOnma2YuIw4Q5OnLm5TkDKoFolhqCiaTmlw4ZY4mJNhXbpj9vua1V0m7UL+vebaPWvMqLLKFjdILOkIfOURPdoBZqI4Ie0DN6Qa/Wm/VufVpfv6trVn5zhAqwvn8Abc2pGw==</latexit><latexit sha1_base64="T5wPreNo6Bf3P4C5S3fJq5FhHaQ=">AAACLnicbVDNTsJAGNz6ixUV9OilkZh4Ii0X9Ub04hETERLakO3yARt2t3V3i6kNz+FVH8GnMR6MVx/DBXuw4CSbzDfzfcnshDGjSrvuh7W2vrG5tV3asXfLe/sHlerhvYoSSaBNIhbJbogVMCqgralm0I0lYB4y6IST67nfmYJUNBJ3Oo0h4Hgk6JASrI0U+D1/CiSbzvqeH/QrNbfuLuCsEi8nNZSj1a9aZX8QkYSD0IRhpXqeG+sgw1JTwmBm+4mCGJMJHkHPUIE5qCBbpJ45p0YZOMNImie0s1D/XmSYK5Xy0GxyrMdq2ZuL/3m9RA8vgoyKONEgSCFFFvLizFMBjyTiqihrOnma2YuIw4Q5OnLm5TkDKoFolhqCiaTmlw4ZY4mJNhXbpj9vua1V0m7UL+vebaPWvMqLLKFjdILOkIfOURPdoBZqI4Ie0DN6Qa/Wm/VufVpfv6trVn5zhAqwvn8Abc2pGw==</latexit><latexit sha1_base64="T5wPreNo6Bf3P4C5S3fJq5FhHaQ=">AAACLnicbVDNTsJAGNz6ixUV9OilkZh4Ii0X9Ub04hETERLakO3yARt2t3V3i6kNz+FVH8GnMR6MVx/DBXuw4CSbzDfzfcnshDGjSrvuh7W2vrG5tV3asXfLe/sHlerhvYoSSaBNIhbJbogVMCqgralm0I0lYB4y6IST67nfmYJUNBJ3Oo0h4Hgk6JASrI0U+D1/CiSbzvqeH/QrNbfuLuCsEi8nNZSj1a9aZX8QkYSD0IRhpXqeG+sgw1JTwmBm+4mCGJMJHkHPUIE5qCBbpJ45p0YZOMNImie0s1D/XmSYK5Xy0GxyrMdq2ZuL/3m9RA8vgoyKONEgSCFFFvLizFMBjyTiqihrOnma2YuIw4Q5OnLm5TkDKoFolhqCiaTmlw4ZY4mJNhXbpj9vua1V0m7UL+vebaPWvMqLLKFjdILOkIfOURPdoBZqI4Ie0DN6Qa/Wm/VufVpfv6trVn5zhAqwvn8Abc2pGw==</latexit><latexit sha1_base64="T5wPreNo6Bf3P4C5S3fJq5FhHaQ=">AAACLnicbVDNTsJAGNz6ixUV9OilkZh4Ii0X9Ub04hETERLakO3yARt2t3V3i6kNz+FVH8GnMR6MVx/DBXuw4CSbzDfzfcnshDGjSrvuh7W2vrG5tV3asXfLe/sHlerhvYoSSaBNIhbJbogVMCqgralm0I0lYB4y6IST67nfmYJUNBJ3Oo0h4Hgk6JASrI0U+D1/CiSbzvqeH/QrNbfuLuCsEi8nNZSj1a9aZX8QkYSD0IRhpXqeG+sgw1JTwmBm+4mCGJMJHkHPUIE5qCBbpJ45p0YZOMNImie0s1D/XmSYK5Xy0GxyrMdq2ZuL/3m9RA8vgoyKONEgSCFFFvLizFMBjyTiqihrOnma2YuIw4Q5OnLm5TkDKoFolhqCiaTmlw4ZY4mJNhXbpj9vua1V0m7UL+vebaPWvMqLLKFjdILOkIfOURPdoBZqI4Ie0DN6Qa/Wm/VufVpfv6trVn5zhAqwvn8Abc2pGw==</latexit>

✓
<latexit sha1_base64="91NEFa1BsxjqEFpdbizulyvuVKw=">AAACK3icbVBNTwIxFOziFyIq6NHLRmLiiexyUW9ELx4xESGyG9ItD2hou5v2rQY3/Auv+hP8NV40Xv0fFuQg4CRN5s28l0wnSgQ36HkfTm5tfWNzK79d2Cnu7u2Xygd3Jk41gyaLRazbETUguIImchTQTjRQGQloRaOrqd96AG14rG5xnEAo6UDxPmcUrXQfdAIcAtIg7JYqXtWbwV0l/pxUyByNbtkpBr2YpRIUMkGN6fhegmFGNXImYFIIUgMJZSM6gI6likowYTaLPHFPrNJz+7G2T6E7U/9eZFQaM5aR3ZQUh2bZm4r/eZ0U++dhxlWSIii2kCKL5OIsxwoeWSzNoox89DQpzCL2U+Fi7E6bc3tcA0MxtoQyze0vXTakmjK0/RZsf/5yW6ukWateVP2bWqV+OS8yT47IMTklPjkjdXJNGqRJGFHkmbyQV+fNeXc+na/f1ZwzvzkkC3C+fwDwaafX</latexit><latexit sha1_base64="91NEFa1BsxjqEFpdbizulyvuVKw=">AAACK3icbVBNTwIxFOziFyIq6NHLRmLiiexyUW9ELx4xESGyG9ItD2hou5v2rQY3/Auv+hP8NV40Xv0fFuQg4CRN5s28l0wnSgQ36HkfTm5tfWNzK79d2Cnu7u2Xygd3Jk41gyaLRazbETUguIImchTQTjRQGQloRaOrqd96AG14rG5xnEAo6UDxPmcUrXQfdAIcAtIg7JYqXtWbwV0l/pxUyByNbtkpBr2YpRIUMkGN6fhegmFGNXImYFIIUgMJZSM6gI6likowYTaLPHFPrNJz+7G2T6E7U/9eZFQaM5aR3ZQUh2bZm4r/eZ0U++dhxlWSIii2kCKL5OIsxwoeWSzNoox89DQpzCL2U+Fi7E6bc3tcA0MxtoQyze0vXTakmjK0/RZsf/5yW6ukWateVP2bWqV+OS8yT47IMTklPjkjdXJNGqRJGFHkmbyQV+fNeXc+na/f1ZwzvzkkC3C+fwDwaafX</latexit><latexit sha1_base64="91NEFa1BsxjqEFpdbizulyvuVKw=">AAACK3icbVBNTwIxFOziFyIq6NHLRmLiiexyUW9ELx4xESGyG9ItD2hou5v2rQY3/Auv+hP8NV40Xv0fFuQg4CRN5s28l0wnSgQ36HkfTm5tfWNzK79d2Cnu7u2Xygd3Jk41gyaLRazbETUguIImchTQTjRQGQloRaOrqd96AG14rG5xnEAo6UDxPmcUrXQfdAIcAtIg7JYqXtWbwV0l/pxUyByNbtkpBr2YpRIUMkGN6fhegmFGNXImYFIIUgMJZSM6gI6likowYTaLPHFPrNJz+7G2T6E7U/9eZFQaM5aR3ZQUh2bZm4r/eZ0U++dhxlWSIii2kCKL5OIsxwoeWSzNoox89DQpzCL2U+Fi7E6bc3tcA0MxtoQyze0vXTakmjK0/RZsf/5yW6ukWateVP2bWqV+OS8yT47IMTklPjkjdXJNGqRJGFHkmbyQV+fNeXc+na/f1ZwzvzkkC3C+fwDwaafX</latexit><latexit sha1_base64="91NEFa1BsxjqEFpdbizulyvuVKw=">AAACK3icbVBNTwIxFOziFyIq6NHLRmLiiexyUW9ELx4xESGyG9ItD2hou5v2rQY3/Auv+hP8NV40Xv0fFuQg4CRN5s28l0wnSgQ36HkfTm5tfWNzK79d2Cnu7u2Xygd3Jk41gyaLRazbETUguIImchTQTjRQGQloRaOrqd96AG14rG5xnEAo6UDxPmcUrXQfdAIcAtIg7JYqXtWbwV0l/pxUyByNbtkpBr2YpRIUMkGN6fhegmFGNXImYFIIUgMJZSM6gI6likowYTaLPHFPrNJz+7G2T6E7U/9eZFQaM5aR3ZQUh2bZm4r/eZ0U++dhxlWSIii2kCKL5OIsxwoeWSzNoox89DQpzCL2U+Fi7E6bc3tcA0MxtoQyze0vXTakmjK0/RZsf/5yW6ukWateVP2bWqV+OS8yT47IMTklPjkjdXJNGqRJGFHkmbyQV+fNeXc+na/f1ZwzvzkkC3C+fwDwaafX</latexit>

A

B

נהר. חוצה שחיין 3.4: איור

נקבל זווית ישר מהמשולש .v⃗2 = v⃗ ′
2 + v⃗1 היא לגדה ביחס השחיין מהירות

.sin θ = v1/v
′
2

נוסע רכב לאנך. θ בזווית v1 שגודלה במהירות יורד הגשם 3.5 באיור 3.2.3 תרגיל
זווית ובאיזו לרכב ביחס הגשם של המהירות גודל מהו .v2 שגודלה אופקית במהירות

? הנהג מדידות לפי הגשם יורד לאנך

~v1
<latexit sha1_base64="91kAAbmECQyckb5XNeiLQItLLVY=">AAAD1XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FAgoZHiKFqvx/Yq+zC76zaRZU6IK0eu8Bv4NfwbJo+KpmEuO5pvvplvZifKBbeu2fyzsVm7dv3Gza1b3u07d+9t7+ze/2R1YRj0mBba9CNqQXAFPcedgH5ugMpIwGk0fj3DT8/AWK5V101zGEqaKp5wRh2GhuEgPANWnlWjIByOdurNRnNu/roTLJ06WdrJaHfz996j7lHf7348zI1ODZV+25+AoA4m3gICxXTMVYpAr/vm8IXfUxwj4HlhrFkhQTkmqLWDoJW7YUmN40xA5YVd6Pehax3WagdeWFjIKRvTFAYTwPLDEtvlGWeT6jJYJlSxaRab1SiuIMKJ5Wo0BS3BmSlGL9zynMcuawfPmDxwOm+38M2AxnMn0s5p2X7aQLTy9v5LyoCnmWu3lik59rFuKpbCsJMBBedMS0lVXIaJ1s4UAuYVqrKZu7WUWfu1lEtTUGklddkBvnYqo1Uwmqu4tDwmD2NIaCFw2YlWzubAVilyuuhur1TiMcdaM/MTPvFzijJdBhasz5VPBU+VF0o6BopX6BwY/GFI5hFH006nUw9wmEhPylB2XBYqbSQVMw3h8Yejsh5UVbWgYHqC4Jzwj17uh9hCG7AoCWw9CAtlxzx/MqMt+mrUYxYaceqL8crjgvGY+m8N7hMqPPPg6lGvO71W42UjeN+qd14t732LPCSPyT4JyHPSIe/ICekRRj6TH+Qn+VXr177Uvta+LVI3N5acB2TFat//AtiHQlA=</latexit><latexit sha1_base64="91kAAbmECQyckb5XNeiLQItLLVY=">AAAD1XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FAgoZHiKFqvx/Yq+zC76zaRZU6IK0eu8Bv4NfwbJo+KpmEuO5pvvplvZifKBbeu2fyzsVm7dv3Gza1b3u07d+9t7+ze/2R1YRj0mBba9CNqQXAFPcedgH5ugMpIwGk0fj3DT8/AWK5V101zGEqaKp5wRh2GhuEgPANWnlWjIByOdurNRnNu/roTLJ06WdrJaHfz996j7lHf7348zI1ODZV+25+AoA4m3gICxXTMVYpAr/vm8IXfUxwj4HlhrFkhQTkmqLWDoJW7YUmN40xA5YVd6Pehax3WagdeWFjIKRvTFAYTwPLDEtvlGWeT6jJYJlSxaRab1SiuIMKJ5Wo0BS3BmSlGL9zynMcuawfPmDxwOm+38M2AxnMn0s5p2X7aQLTy9v5LyoCnmWu3lik59rFuKpbCsJMBBedMS0lVXIaJ1s4UAuYVqrKZu7WUWfu1lEtTUGklddkBvnYqo1Uwmqu4tDwmD2NIaCFw2YlWzubAVilyuuhur1TiMcdaM/MTPvFzijJdBhasz5VPBU+VF0o6BopX6BwY/GFI5hFH006nUw9wmEhPylB2XBYqbSQVMw3h8Yejsh5UVbWgYHqC4Jzwj17uh9hCG7AoCWw9CAtlxzx/MqMt+mrUYxYaceqL8crjgvGY+m8N7hMqPPPg6lGvO71W42UjeN+qd14t732LPCSPyT4JyHPSIe/ICekRRj6TH+Qn+VXr177Uvta+LVI3N5acB2TFat//AtiHQlA=</latexit><latexit sha1_base64="91kAAbmECQyckb5XNeiLQItLLVY=">AAAD1XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FAgoZHiKFqvx/Yq+zC76zaRZU6IK0eu8Bv4NfwbJo+KpmEuO5pvvplvZifKBbeu2fyzsVm7dv3Gza1b3u07d+9t7+ze/2R1YRj0mBba9CNqQXAFPcedgH5ugMpIwGk0fj3DT8/AWK5V101zGEqaKp5wRh2GhuEgPANWnlWjIByOdurNRnNu/roTLJ06WdrJaHfz996j7lHf7348zI1ODZV+25+AoA4m3gICxXTMVYpAr/vm8IXfUxwj4HlhrFkhQTkmqLWDoJW7YUmN40xA5YVd6Pehax3WagdeWFjIKRvTFAYTwPLDEtvlGWeT6jJYJlSxaRab1SiuIMKJ5Wo0BS3BmSlGL9zynMcuawfPmDxwOm+38M2AxnMn0s5p2X7aQLTy9v5LyoCnmWu3lik59rFuKpbCsJMBBedMS0lVXIaJ1s4UAuYVqrKZu7WUWfu1lEtTUGklddkBvnYqo1Uwmqu4tDwmD2NIaCFw2YlWzubAVilyuuhur1TiMcdaM/MTPvFzijJdBhasz5VPBU+VF0o6BopX6BwY/GFI5hFH006nUw9wmEhPylB2XBYqbSQVMw3h8Yejsh5UVbWgYHqC4Jzwj17uh9hCG7AoCWw9CAtlxzx/MqMt+mrUYxYaceqL8crjgvGY+m8N7hMqPPPg6lGvO71W42UjeN+qd14t732LPCSPyT4JyHPSIe/ICekRRj6TH+Qn+VXr177Uvta+LVI3N5acB2TFat//AtiHQlA=</latexit><latexit sha1_base64="91kAAbmECQyckb5XNeiLQItLLVY=">AAAD1XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FAgoZHiKFqvx/Yq+zC76zaRZU6IK0eu8Bv4NfwbJo+KpmEuO5pvvplvZifKBbeu2fyzsVm7dv3Gza1b3u07d+9t7+ze/2R1YRj0mBba9CNqQXAFPcedgH5ugMpIwGk0fj3DT8/AWK5V101zGEqaKp5wRh2GhuEgPANWnlWjIByOdurNRnNu/roTLJ06WdrJaHfz996j7lHf7348zI1ODZV+25+AoA4m3gICxXTMVYpAr/vm8IXfUxwj4HlhrFkhQTkmqLWDoJW7YUmN40xA5YVd6Pehax3WagdeWFjIKRvTFAYTwPLDEtvlGWeT6jJYJlSxaRab1SiuIMKJ5Wo0BS3BmSlGL9zynMcuawfPmDxwOm+38M2AxnMn0s5p2X7aQLTy9v5LyoCnmWu3lik59rFuKpbCsJMBBedMS0lVXIaJ1s4UAuYVqrKZu7WUWfu1lEtTUGklddkBvnYqo1Uwmqu4tDwmD2NIaCFw2YlWzubAVilyuuhur1TiMcdaM/MTPvFzijJdBhasz5VPBU+VF0o6BopX6BwY/GFI5hFH006nUw9wmEhPylB2XBYqbSQVMw3h8Yejsh5UVbWgYHqC4Jzwj17uh9hCG7AoCWw9CAtlxzx/MqMt+mrUYxYaceqL8crjgvGY+m8N7hMqPPPg6lGvO71W42UjeN+qd14t732LPCSPyT4JyHPSIe/ICekRRj6TH+Qn+VXr177Uvta+LVI3N5acB2TFat//AtiHQlA=</latexit>

~v2
<latexit sha1_base64="jNfFDxAsk9fOSMX5Gd3ku4diy+I=">AAAD1XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FAgoZHiKFqvx/Yq+zC76zaRZU6IK0eu8Bv4NfwbJo+KpmEuO5pvvplvZifKBbeu2fyzsVm7dv3Gza1b3u07d+9t7+ze/2R1YRj0mBba9CNqQXAFPcedgH5ugMpIwGk0fj3DT8/AWK5V101zGEqaKp5wRh2GhuEgPANWnlWjVjgc7dSbjebc/HUnWDp1srST0e7m771H3aO+3/14mBudGir9tj8BQR1MvAUEiumYqxSBXvfN4Qu/pzhGwPPCWLNCgnJMUGsHQSt3w5Iax5mAygu70O9D1zqs1Q68sLCQUzamKQwmgOWHJbbLM84m1WWwTKhi0yw2q1FcQYQTy9VoClqCM1OMXrjlOY9d1g6eMXngdN5u4ZsBjedOpJ3Tsv20gWjl7f2XlAFPM9duLVNy7GPdVCyFYScDCs6ZlpKquAwTrZ0pBMwrVGUzd2sps/ZrKZemoNJK6rIDfO1URqtgNFdxaXlMHsaQ0ELgshOtnM2BrVLkdNHdXqnEY461ZuYnfOLnFGW6DCxYnyufCp4qL5R0DBSv0Dkw+MOQzCOOpp1Opx7gMJGelKHsuCxU2kgqZhrC4w9HZT2oqmpBwfQEwTnhH73cD7GFNmBREth6EBbKjnn+ZEZb9NWoxyw04tQX45XHBeMx9d8a3CdUeObB1aNed3qtxstG8L5V77xa3vsWeUgek30SkOekQ96RE9IjjHwmP8hP8qvWr32pfa19W6Rubiw5D8iK1b7/BdvuQlE=</latexit><latexit sha1_base64="jNfFDxAsk9fOSMX5Gd3ku4diy+I=">AAAD1XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FAgoZHiKFqvx/Yq+zC76zaRZU6IK0eu8Bv4NfwbJo+KpmEuO5pvvplvZifKBbeu2fyzsVm7dv3Gza1b3u07d+9t7+ze/2R1YRj0mBba9CNqQXAFPcedgH5ugMpIwGk0fj3DT8/AWK5V101zGEqaKp5wRh2GhuEgPANWnlWjVjgc7dSbjebc/HUnWDp1srST0e7m771H3aO+3/14mBudGir9tj8BQR1MvAUEiumYqxSBXvfN4Qu/pzhGwPPCWLNCgnJMUGsHQSt3w5Iax5mAygu70O9D1zqs1Q68sLCQUzamKQwmgOWHJbbLM84m1WWwTKhi0yw2q1FcQYQTy9VoClqCM1OMXrjlOY9d1g6eMXngdN5u4ZsBjedOpJ3Tsv20gWjl7f2XlAFPM9duLVNy7GPdVCyFYScDCs6ZlpKquAwTrZ0pBMwrVGUzd2sps/ZrKZemoNJK6rIDfO1URqtgNFdxaXlMHsaQ0ELgshOtnM2BrVLkdNHdXqnEY461ZuYnfOLnFGW6DCxYnyufCp4qL5R0DBSv0Dkw+MOQzCOOpp1Opx7gMJGelKHsuCxU2kgqZhrC4w9HZT2oqmpBwfQEwTnhH73cD7GFNmBREth6EBbKjnn+ZEZb9NWoxyw04tQX45XHBeMx9d8a3CdUeObB1aNed3qtxstG8L5V77xa3vsWeUgek30SkOekQ96RE9IjjHwmP8hP8qvWr32pfa19W6Rubiw5D8iK1b7/BdvuQlE=</latexit><latexit sha1_base64="jNfFDxAsk9fOSMX5Gd3ku4diy+I=">AAAD1XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FAgoZHiKFqvx/Yq+zC76zaRZU6IK0eu8Bv4NfwbJo+KpmEuO5pvvplvZifKBbeu2fyzsVm7dv3Gza1b3u07d+9t7+ze/2R1YRj0mBba9CNqQXAFPcedgH5ugMpIwGk0fj3DT8/AWK5V101zGEqaKp5wRh2GhuEgPANWnlWjVjgc7dSbjebc/HUnWDp1srST0e7m771H3aO+3/14mBudGir9tj8BQR1MvAUEiumYqxSBXvfN4Qu/pzhGwPPCWLNCgnJMUGsHQSt3w5Iax5mAygu70O9D1zqs1Q68sLCQUzamKQwmgOWHJbbLM84m1WWwTKhi0yw2q1FcQYQTy9VoClqCM1OMXrjlOY9d1g6eMXngdN5u4ZsBjedOpJ3Tsv20gWjl7f2XlAFPM9duLVNy7GPdVCyFYScDCs6ZlpKquAwTrZ0pBMwrVGUzd2sps/ZrKZemoNJK6rIDfO1URqtgNFdxaXlMHsaQ0ELgshOtnM2BrVLkdNHdXqnEY461ZuYnfOLnFGW6DCxYnyufCp4qL5R0DBSv0Dkw+MOQzCOOpp1Opx7gMJGelKHsuCxU2kgqZhrC4w9HZT2oqmpBwfQEwTnhH73cD7GFNmBREth6EBbKjnn+ZEZb9NWoxyw04tQX45XHBeMx9d8a3CdUeObB1aNed3qtxstG8L5V77xa3vsWeUgek30SkOekQ96RE9IjjHwmP8hP8qvWr32pfa19W6Rubiw5D8iK1b7/BdvuQlE=</latexit><latexit sha1_base64="jNfFDxAsk9fOSMX5Gd3ku4diy+I=">AAAD1XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FAgoZHiKFqvx/Yq+zC76zaRZU6IK0eu8Bv4NfwbJo+KpmEuO5pvvplvZifKBbeu2fyzsVm7dv3Gza1b3u07d+9t7+ze/2R1YRj0mBba9CNqQXAFPcedgH5ugMpIwGk0fj3DT8/AWK5V101zGEqaKp5wRh2GhuEgPANWnlWjVjgc7dSbjebc/HUnWDp1srST0e7m771H3aO+3/14mBudGir9tj8BQR1MvAUEiumYqxSBXvfN4Qu/pzhGwPPCWLNCgnJMUGsHQSt3w5Iax5mAygu70O9D1zqs1Q68sLCQUzamKQwmgOWHJbbLM84m1WWwTKhi0yw2q1FcQYQTy9VoClqCM1OMXrjlOY9d1g6eMXngdN5u4ZsBjedOpJ3Tsv20gWjl7f2XlAFPM9duLVNy7GPdVCyFYScDCs6ZlpKquAwTrZ0pBMwrVGUzd2sps/ZrKZemoNJK6rIDfO1URqtgNFdxaXlMHsaQ0ELgshOtnM2BrVLkdNHdXqnEY461ZuYnfOLnFGW6DCxYnyufCp4qL5R0DBSv0Dkw+MOQzCOOpp1Opx7gMJGelKHsuCxU2kgqZhrC4w9HZT2oqmpBwfQEwTnhH73cD7GFNmBREth6EBbKjnn+ZEZb9NWoxyw04tQX45XHBeMx9d8a3CdUeObB1aNed3qtxstG8L5V77xa3vsWeUgek30SkOekQ96RE9IjjHwmP8hP8qvWr32pfa19W6Rubiw5D8iK1b7/BdvuQlE=</latexit>
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גשם. 3.5: איור

ביחס הרכב מהירות אז מטה. כלפי אנכי בכיוון ŷ ו‑ הרכב מהירות בכיוון x̂ נבחר
v⃗2 = v2x̂ היא לקרקע

מהירות את v⃗ ′
1 נסמן .v⃗1 = −v1 sin θx̂ + v1 cos θŷ היא לקרקע ביחס הגשם ומהירות

המהירויות התמרת כלל לפי לרכב. ביחס הגשם

v⃗1 = v⃗ ′
1 + v⃗2 (3.12)
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לכן

v⃗ ′
1 = −(v1 sin θ + v2)x̂+ v1 cos θŷ (3.13)

|v⃗ ′
1| =

√
(v1 sin θ + v2)2 + v21 cos2 θ (3.14)

tan θ ′ =
v1 sin θ + v2
v1 cos θ (3.15)
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שלישי וחוק שני חוק 3.3
ניוטון של השני החוק

F⃗ = ma⃗ (3.16)

הבאים: בדברים את קובע
הכוח. בווקטור מתבטאת בוחן גוף על אחר גוף כל של השפעה •

של וקטורי סכום שהוא השקול לכוח פרופורציונלית תאוצה לתאוצה, גורם כוח •
הגוף. על מפעילים אחרים שגופים הכוחות כל

תאוצה לקבל הגוף יכולת של כמותי מדד היא m מסה F⃗ = ma⃗ במשוואה •
וסקלר. חיובי מספר היא מסה הכוח, בהשפעת

השני החוק 3.6: איור

לכוח ווקטורית מסוכמים מפעילים שגופים שכוחות קובע ניוטון של השני החוק •
1 גוף על מפעיל 3 שגוף נניח .F⃗2→1 כוח 1 גוף על מפעיל 2 שגוף נניח שקול.

.F⃗3→1 כוח

הכוחות חיבור השני: החוק 3.7: איור
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של וקטורי סכום הוא ביחד ו‑3 2 הגופים שני ע״י 1 גוף על שמופעל הכוח
מפעיל: מהם אחד שכל הכוחות

F⃗1 = F⃗2→1 + F⃗3→1 (3.17)

שקול כוח נקרא הזה הסכום

ע״י נגרמת לא תאוצה שקול. כוח הוא F⃗ הכוח F⃗ = ma⃗ ניוטון של השני בחוק •
הכוח הפעיל מי לזהות יכול ״לא (הגוף שקול כוח ע״י אלא בנפרד שונים כוחות

ביחד״). הכל את מרגיש אלא

הערכים לגמרי: שונים דברים בתוכה מחברת F⃗ = ma⃗שהמשוואה להדגיש חשוב •
באגף הערך ואילו המושפע), הגוף המואץ, (הגוף בוחן לגוף שייכים ימין באגף

הבוחן. גוף את להוציא היקום לשאר שייך שמאל

F⃗ כאן .F⃗ = ma⃗ התמדית: יחוס במערכת ניוטון של השני החוק את עכשיו נרשום
הנעה המערכת גם אם הפרפר. על אחרים גופים שמפעילים הכוחות כל סכום זה

נקבל אז ,V⃗ = const התמדית,

F⃗ = ma⃗ ′ (3.18)

כאשר התמדיות, יחוס מערכות בכל צורה אותה ניוטון של השני לחוק אחרות, במילים
או תוספות כל ללא , אחרים גופים שמפעילים הכוחות סכום הוא השקול הכוח
התמדיות יחוס מערכות בכל גליליי: של היחסות עקרון את מהווה זו תוצאה שינויים.
השני החוק משמעות פיזיקה״ חוקי ״כל שלנו, במקרה צורה. אותה פיזיקה לחוקי

ניוטון. של
זה מפעילים ו‑2) 1 להם (נקרא הגופים זוג שכל קובע ניוטון של השלישי החוק
ישר קוו לאורך מכוונים האלה והכוחות אחרים בגופים תלוי בלתי באופן כוחות זה על

. F⃗1→2 = −F⃗2→1 הכלל את מקיימים וגם הגופים את המחבר

השלישי החוק 3.8: איור

מערכות נלמד כאשר מאוחר, יותר תתברר השלישי החוק של האמתית המשמעות
חלקיקים.
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ממדים ללא נקודתיים, לגופים מתייחס הדיון כל כה שעד לשכוח לא 1: הערה
כלשהו. פנימי מבנה וללא

,F⃗3→2 מפעיל 3 גוף וכאשר איננו 3 גוף כאשר שונה להיות יכול F⃗2→1 הכוח 2: הערה
F⃗1 =

∑
F⃗...→1 1: גוף על שפועלים הכוחות של ווקטורי סכום הוא F⃗1 השקול הכוח אבל

זה. בסכום כלול לא F⃗3→2 והכוח
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ניוטון חוקי של יישומים 3.4

הכבידה כוח 3.4.1

של השפעה אין אם g⃗ קבועה בתאוצה נופלים הגופים כל הקרקע שליד יודעים אנחנו
נוספים. גופים

הכבידה כוח 3.9: איור

החוק התמדית, יחוס מערכת היא לקרקע הקשורה הייחוס שמערכת בהנחה
נקרא אשר F⃗g = mg⃗ כוח לפעול חייב הגוף שעל חד‑משמעית קובע ניוטון של השני
ניוטון, של השלישה לחוק בהתאם הארץ. כדור ע״י מופעל זה כוח הכבידה. כוח
בהרבה גדולה הארץ כדור שמסת מכיוון הפוך. כוח הארץ כדור על מפעיל הגוף
ברוב זניחה. אלה כוחות בגלל הארץ כדור תאוצת הארץ, כדור פני על הגופים ממסת

בקירוב. התמדית, מערכת הוא כאילו הארץ לכדור מתייחסים אנחנו היישומים

משקל התגובה, כוח 3.4.2

שעל יודעים כבר אנחנו (שולחן). אופקי משטח על במנוחה נמצא גוף 3.4.1 דוגמה
היא הגוף שתאוצת מכיוון מטה. כלפי אנכי בכיוון F⃗g = mg⃗ הכבידה כח פועל הגוף
חייב שהשולחן אומר זה אפס. להיות חייב הגוף על שפועלים הכוחות סכום אפס,

קובע השני החוק .N⃗ ב‑ אותו נסמן הגוף, על כוח להפעיל

F⃗g + N⃗ = 0 ⇒ N⃗ = −F⃗g = −mg⃗ (3.19)

אותו מעקם המשטח, על נמצא אשר הגוף, המשטח. של התגובה כוח הוא זה כוח
שינוי את מזניחים פשוט קטן, המשטח עיקום כאשר קפיץ. כמו כוח, מחזיר והמשטח
קרובות לעתים ולכן למשטח בניצב הוא זה כוח כיוון קשיח). (משטח המשטח צורת

מעלה. כלפי אנכי בכיוון פועל N⃗ הזה במקרה ״נורמל״. אותו מכנים
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הניצב התגובה כוח 3.10: איור

של לצד מהמשטח רק מכוון להיות יכול משטח של התגובה כוח לב: לשים יש
שעליו. הגוף את אליו למשוך יכול לא משטח (״דוחף״). הגוף

הזה, הכוח השולחן. על W⃗ = −N⃗ = mg⃗ כוח מפעיל הגוף השלישי, החוק לפי
הבנה עם מתואמת זו הגדרה משקל. נקרא (שולחן) המשענת על מפעיל שהגוף

מאזניים. על שמופעל ככוח המשקל של יומיומית

במנוחה. ונמצא לתקרה שמחובר בחוט תלוי גוף 3.4.2 דוגמה

תלייה התגובה: כוח 3.11: איור

שהחוט מסיקים אנחנו לכן אפס, להיות חייב הגוף על שפועלים הכוחות סכום שוב
מותח הגוף התגובה: כוח הוא זה כוח גם המתיחות. כוח נקרא אשר T⃗ כוח מפעיל
שינוי קרובות לעתים כאן, גם קפיץ. כמו כוח מחזיר החוט אותו. ומאריך החוט את

השני, החוק לפי מתארך״). לא (״החוט זניח האורך

F⃗g + T⃗ = 0 → T⃗ = −mg⃗ (3.20)

יכול אינו חוט החוט. בכיוון מהגוף רק מכוון להיות יכול המתיחות כוח לב: לשים יש
אליו. שמחובר הגוף את לדחוף

הוא הזה הכוח גם החוט. על W⃗ = −T⃗ כוח מפעיל הגוף השלישי, החוק לפי
תלייה. או משענת על גוף שמפעיל הכוח הוא משקל כללי, באופן משקל.

אופקי. שולחן על במנוחה נמצאים גופים שני 3.12 באיור 3.4.3 דוגמה
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m2~g
<latexit sha1_base64="QXC+/joSrpKTCTRlEBaUR1AJN/o=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnctQOT4GVaRUOR9v1VrM1N3/dCZZOnSztaLSz+Xv3Ye9g4Pc+NHKjU0Ol3/EnIKiDibeAQDEdc5Ui0O+9bjz3+4pjBDwvjDUrJCjHBLX2JGjnblhS4zgTUHlhDwYD6FmHtTqBFxYWcsrGNIWTCWD5YYnt8oyzSXURLBOq2DSLzWoUdxDhyHI1moKW4MwUo+duecZjl3WCp0zuO5132vhmQOO5E2nntOw8aSJaebv/JWXA08x12suUHPtYNxVLYdjJgIIzpqWkKi7DRGtnCgHzClXZyt1ayqz9WsqFKai0krpsH187ldEqGM1VXFgek40YEloIXHailbM5sFWKnC6620uVeMyx1sz8hE/8nKJMl4EF63PlU8FT5YWSjoHiGToHBn8YknnE0bTb7dYDHCbSkzKUXZeFShtJxUxDePj+oKwHVVUtKJieIDgn/KOXeyG20AYsSgJbD8JC2THPH89oi74a9ZiFRpz6fLzysGA8pv4bg/uECs88uHzU606/3XzRDN61692Xy3vfIg/II7JHAvKMdMlbckT6hBFDfpCf5FftU+1L7Wvt2yJ1c2PJuU9WrPb9L0UfQrk=</latexit><latexit sha1_base64="QXC+/joSrpKTCTRlEBaUR1AJN/o=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnctQOT4GVaRUOR9v1VrM1N3/dCZZOnSztaLSz+Xv3Ye9g4Pc+NHKjU0Ol3/EnIKiDibeAQDEdc5Ui0O+9bjz3+4pjBDwvjDUrJCjHBLX2JGjnblhS4zgTUHlhDwYD6FmHtTqBFxYWcsrGNIWTCWD5YYnt8oyzSXURLBOq2DSLzWoUdxDhyHI1moKW4MwUo+duecZjl3WCp0zuO5132vhmQOO5E2nntOw8aSJaebv/JWXA08x12suUHPtYNxVLYdjJgIIzpqWkKi7DRGtnCgHzClXZyt1ayqz9WsqFKai0krpsH187ldEqGM1VXFgek40YEloIXHailbM5sFWKnC6620uVeMyx1sz8hE/8nKJMl4EF63PlU8FT5YWSjoHiGToHBn8YknnE0bTb7dYDHCbSkzKUXZeFShtJxUxDePj+oKwHVVUtKJieIDgn/KOXeyG20AYsSgJbD8JC2THPH89oi74a9ZiFRpz6fLzysGA8pv4bg/uECs88uHzU606/3XzRDN61692Xy3vfIg/II7JHAvKMdMlbckT6hBFDfpCf5FftU+1L7Wvt2yJ1c2PJuU9WrPb9L0UfQrk=</latexit><latexit sha1_base64="QXC+/joSrpKTCTRlEBaUR1AJN/o=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnctQOT4GVaRUOR9v1VrM1N3/dCZZOnSztaLSz+Xv3Ye9g4Pc+NHKjU0Ol3/EnIKiDibeAQDEdc5Ui0O+9bjz3+4pjBDwvjDUrJCjHBLX2JGjnblhS4zgTUHlhDwYD6FmHtTqBFxYWcsrGNIWTCWD5YYnt8oyzSXURLBOq2DSLzWoUdxDhyHI1moKW4MwUo+duecZjl3WCp0zuO5132vhmQOO5E2nntOw8aSJaebv/JWXA08x12suUHPtYNxVLYdjJgIIzpqWkKi7DRGtnCgHzClXZyt1ayqz9WsqFKai0krpsH187ldEqGM1VXFgek40YEloIXHailbM5sFWKnC6620uVeMyx1sz8hE/8nKJMl4EF63PlU8FT5YWSjoHiGToHBn8YknnE0bTb7dYDHCbSkzKUXZeFShtJxUxDePj+oKwHVVUtKJieIDgn/KOXeyG20AYsSgJbD8JC2THPH89oi74a9ZiFRpz6fLzysGA8pv4bg/uECs88uHzU606/3XzRDN61692Xy3vfIg/II7JHAvKMdMlbckT6hBFDfpCf5FftU+1L7Wvt2yJ1c2PJuU9WrPb9L0UfQrk=</latexit><latexit sha1_base64="QXC+/joSrpKTCTRlEBaUR1AJN/o=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnctQOT4GVaRUOR9v1VrM1N3/dCZZOnSztaLSz+Xv3Ye9g4Pc+NHKjU0Ol3/EnIKiDibeAQDEdc5Ui0O+9bjz3+4pjBDwvjDUrJCjHBLX2JGjnblhS4zgTUHlhDwYD6FmHtTqBFxYWcsrGNIWTCWD5YYnt8oyzSXURLBOq2DSLzWoUdxDhyHI1moKW4MwUo+duecZjl3WCp0zuO5132vhmQOO5E2nntOw8aSJaebv/JWXA08x12suUHPtYNxVLYdjJgIIzpqWkKi7DRGtnCgHzClXZyt1ayqz9WsqFKai0krpsH187ldEqGM1VXFgek40YEloIXHailbM5sFWKnC6620uVeMyx1sz8hE/8nKJMl4EF63PlU8FT5YWSjoHiGToHBn8YknnE0bTb7dYDHCbSkzKUXZeFShtJxUxDePj+oKwHVVUtKJieIDgn/KOXeyG20AYsSgJbD8JC2THPH89oi74a9ZiFRpz6fLzysGA8pv4bg/uECs88uHzU606/3XzRDN61692Xy3vfIg/II7JHAvKMdMlbckT6hBFDfpCf5FftU+1L7Wvt2yJ1c2PJuU9WrPb9L0UfQrk=</latexit>

m3~g
<latexit sha1_base64="J3p0QhkRDfxb1m9Adjr+tLtQfEE=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpw6KFAQoPqUK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUJA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXates3bm7c8m7fuXtvc2v7/kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XASDV9N8JNzMJYr2XVjDQNBU8kTzqjD0OfwVJwdhOfAyrQKB2db9WajOTV/1QnmTp3M7fhse/33zqPuYd/vftjXRqWGCr/tjyCnDkbeDALJVMxlikCv+3r/ud+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+DlnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqQpnI4Ayw9KbKczzkbVIlgmVLJxFpvlKO4gwpHFcjQFJcCZMUYv3fKCxy5rB0+Z2HNKt1v4ZkDjqRMp55RoHzQQrbyd/5Iy4Gnm2q15isY+1o3zuTDsZEDCBVNCUBmXYaKUM0UO0wpV2dRuJWXSfiVlYQoqrKAu28PXjkW0DEZTFQvLY2I/hoQWOS47UdJZDWyZIsaz7vZKJR5zrDUxP+EjX1OU6TKwYH0ufZrzVHqhoEOgeIbOgcEfhmQacTTtdDr1AIeJ1KgMRcdloVRG0HyiITx6f1jWg6qqZhRMTxCcEv7Ry90QWygDFiWBrQdhIe2Q6ycT2qyvQj1mphGnvhyvPCoYj6n/xuA+ocIzD64e9arTazVeNIJ3rXrn5fzeN8hD8pjskoA8Ix3ylhyTHmHEkB/kJ/lV+1T7Uvta+zZLXV+bcx6QJat9/wtIjUK6</latexit><latexit sha1_base64="J3p0QhkRDfxb1m9Adjr+tLtQfEE=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpw6KFAQoPqUK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUJA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXates3bm7c8m7fuXtvc2v7/kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XASDV9N8JNzMJYr2XVjDQNBU8kTzqjD0OfwVJwdhOfAyrQKB2db9WajOTV/1QnmTp3M7fhse/33zqPuYd/vftjXRqWGCr/tjyCnDkbeDALJVMxlikCv+3r/ud+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+DlnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqQpnI4Ayw9KbKczzkbVIlgmVLJxFpvlKO4gwpHFcjQFJcCZMUYv3fKCxy5rB0+Z2HNKt1v4ZkDjqRMp55RoHzQQrbyd/5Iy4Gnm2q15isY+1o3zuTDsZEDCBVNCUBmXYaKUM0UO0wpV2dRuJWXSfiVlYQoqrKAu28PXjkW0DEZTFQvLY2I/hoQWOS47UdJZDWyZIsaz7vZKJR5zrDUxP+EjX1OU6TKwYH0ufZrzVHqhoEOgeIbOgcEfhmQacTTtdDr1AIeJ1KgMRcdloVRG0HyiITx6f1jWg6qqZhRMTxCcEv7Ry90QWygDFiWBrQdhIe2Q6ycT2qyvQj1mphGnvhyvPCoYj6n/xuA+ocIzD64e9arTazVeNIJ3rXrn5fzeN8hD8pjskoA8Ix3ylhyTHmHEkB/kJ/lV+1T7Uvta+zZLXV+bcx6QJat9/wtIjUK6</latexit><latexit sha1_base64="J3p0QhkRDfxb1m9Adjr+tLtQfEE=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpw6KFAQoPqUK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUJA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXates3bm7c8m7fuXtvc2v7/kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XASDV9N8JNzMJYr2XVjDQNBU8kTzqjD0OfwVJwdhOfAyrQKB2db9WajOTV/1QnmTp3M7fhse/33zqPuYd/vftjXRqWGCr/tjyCnDkbeDALJVMxlikCv+3r/ud+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+DlnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqQpnI4Ayw9KbKczzkbVIlgmVLJxFpvlKO4gwpHFcjQFJcCZMUYv3fKCxy5rB0+Z2HNKt1v4ZkDjqRMp55RoHzQQrbyd/5Iy4Gnm2q15isY+1o3zuTDsZEDCBVNCUBmXYaKUM0UO0wpV2dRuJWXSfiVlYQoqrKAu28PXjkW0DEZTFQvLY2I/hoQWOS47UdJZDWyZIsaz7vZKJR5zrDUxP+EjX1OU6TKwYH0ufZrzVHqhoEOgeIbOgcEfhmQacTTtdDr1AIeJ1KgMRcdloVRG0HyiITx6f1jWg6qqZhRMTxCcEv7Ry90QWygDFiWBrQdhIe2Q6ycT2qyvQj1mphGnvhyvPCoYj6n/xuA+ocIzD64e9arTazVeNIJ3rXrn5fzeN8hD8pjskoA8Ix3ylhyTHmHEkB/kJ/lV+1T7Uvta+zZLXV+bcx6QJat9/wtIjUK6</latexit><latexit sha1_base64="J3p0QhkRDfxb1m9Adjr+tLtQfEE=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpw6KFAQoPqUK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUJA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXates3bm7c8m7fuXtvc2v7/kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XASDV9N8JNzMJYr2XVjDQNBU8kTzqjD0OfwVJwdhOfAyrQKB2db9WajOTV/1QnmTp3M7fhse/33zqPuYd/vftjXRqWGCr/tjyCnDkbeDALJVMxlikCv+3r/ud+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+DlnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqQpnI4Ayw9KbKczzkbVIlgmVLJxFpvlKO4gwpHFcjQFJcCZMUYv3fKCxy5rB0+Z2HNKt1v4ZkDjqRMp55RoHzQQrbyd/5Iy4Gnm2q15isY+1o3zuTDsZEDCBVNCUBmXYaKUM0UO0wpV2dRuJWXSfiVlYQoqrKAu28PXjkW0DEZTFQvLY2I/hoQWOS47UdJZDWyZIsaz7vZKJR5zrDUxP+EjX1OU6TKwYH0ufZrzVHqhoEOgeIbOgcEfhmQacTTtdDr1AIeJ1KgMRcdloVRG0HyiITx6f1jWg6qqZhRMTxCcEv7Ry90QWygDFiWBrQdhIe2Q6ycT2qyvQj1mphGnvhyvPCoYj6n/xuA+ocIzD64e9arTazVeNIJ3rXrn5fzeN8hD8pjskoA8Ix3ylhyTHmHEkB/kJ/lV+1T7Uvta+zZLXV+bcx6QJat9/wtIjUK6</latexit>

~N3!2
<latexit sha1_base64="7/kQtbbGc0RFtI9L1i3dOYZd/0g=">AAAD5nicbVJLb9NAEN42PIp5tXCEgyGqVKQ2ilMh4BApAhU4VKhAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFP8AJceXIFfg1/Bsmj4qmYS47mm++mW9mJ8wzYV2z+WdtvXbl6rXrGze8m7du37m7uXXvk9WF4dDjOtOmHzILmVDQc8Jl0M8NMBlmcByOXk3x41MwVmjVdZMcBpIlSsSCM4eh4eZDekJPgZfvqmG5T41IUseM0Wd+q6KD4Wa92WjOzF91goVTJws7Gm6t/95+1D3o+92Pe7nRiWHSb/tjyJiDsTeHQHEdCZUg0Ou+3nvu95TACHgejTQvJCjHM2btSdDK3aBkxgmeQeXRLvT70LUOa7UDjxYWcsZHLIGTMWD5QYnt8lTwcXURLGOm+CSNzHIUdxLiCuRyNAEtwZkJRs/d8kxELm0HT7ncdTpvt/BNgUUzJ9TOadnebyBaedv/JaUwXWq7tUjJsY91k2whDDsZUHDGtZRMRSWNtXamyGBWoSqbuVtJmbZfSbkwBZNWMpfu4msnMlwGw5mKC8vjci+CmBUZLjvWytkc+DJFTubd7aVKIhJYa2p+LMZ+zlCmS8GC9YXyWSYS5VHJRsDwLJ0Dgz8M8SziWNLpdOoBDhPqcUllx6VUaSNZNtVADz8clPWgqqo5BdNjBGeEf/Ryh2ILbcCiJLD1gBbKjkT+ZEqb99Wox8w14tTn45WHBRcR898Y3CdUeObB5aNedXqtxotG8L5V77xc3PsGeUAekx0SkGekQ96SI9IjnHwmP8hP8qsmal9qX2vf5qnrawvOfbJkte9/Ae3xSOA=</latexit><latexit sha1_base64="7/kQtbbGc0RFtI9L1i3dOYZd/0g=">AAAD5nicbVJLb9NAEN42PIp5tXCEgyGqVKQ2ilMh4BApAhU4VKhAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFP8AJceXIFfg1/Bsmj4qmYS47mm++mW9mJ8wzYV2z+WdtvXbl6rXrGze8m7du37m7uXXvk9WF4dDjOtOmHzILmVDQc8Jl0M8NMBlmcByOXk3x41MwVmjVdZMcBpIlSsSCM4eh4eZDekJPgZfvqmG5T41IUseM0Wd+q6KD4Wa92WjOzF91goVTJws7Gm6t/95+1D3o+92Pe7nRiWHSb/tjyJiDsTeHQHEdCZUg0Ou+3nvu95TACHgejTQvJCjHM2btSdDK3aBkxgmeQeXRLvT70LUOa7UDjxYWcsZHLIGTMWD5QYnt8lTwcXURLGOm+CSNzHIUdxLiCuRyNAEtwZkJRs/d8kxELm0HT7ncdTpvt/BNgUUzJ9TOadnebyBaedv/JaUwXWq7tUjJsY91k2whDDsZUHDGtZRMRSWNtXamyGBWoSqbuVtJmbZfSbkwBZNWMpfu4msnMlwGw5mKC8vjci+CmBUZLjvWytkc+DJFTubd7aVKIhJYa2p+LMZ+zlCmS8GC9YXyWSYS5VHJRsDwLJ0Dgz8M8SziWNLpdOoBDhPqcUllx6VUaSNZNtVADz8clPWgqqo5BdNjBGeEf/Ryh2ILbcCiJLD1gBbKjkT+ZEqb99Wox8w14tTn45WHBRcR898Y3CdUeObB5aNedXqtxotG8L5V77xc3PsGeUAekx0SkGekQ96SI9IjnHwmP8hP8qsmal9qX2vf5qnrawvOfbJkte9/Ae3xSOA=</latexit><latexit sha1_base64="7/kQtbbGc0RFtI9L1i3dOYZd/0g=">AAAD5nicbVJLb9NAEN42PIp5tXCEgyGqVKQ2ilMh4BApAhU4VKhAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFP8AJceXIFfg1/Bsmj4qmYS47mm++mW9mJ8wzYV2z+WdtvXbl6rXrGze8m7du37m7uXXvk9WF4dDjOtOmHzILmVDQc8Jl0M8NMBlmcByOXk3x41MwVmjVdZMcBpIlSsSCM4eh4eZDekJPgZfvqmG5T41IUseM0Wd+q6KD4Wa92WjOzF91goVTJws7Gm6t/95+1D3o+92Pe7nRiWHSb/tjyJiDsTeHQHEdCZUg0Ou+3nvu95TACHgejTQvJCjHM2btSdDK3aBkxgmeQeXRLvT70LUOa7UDjxYWcsZHLIGTMWD5QYnt8lTwcXURLGOm+CSNzHIUdxLiCuRyNAEtwZkJRs/d8kxELm0HT7ncdTpvt/BNgUUzJ9TOadnebyBaedv/JaUwXWq7tUjJsY91k2whDDsZUHDGtZRMRSWNtXamyGBWoSqbuVtJmbZfSbkwBZNWMpfu4msnMlwGw5mKC8vjci+CmBUZLjvWytkc+DJFTubd7aVKIhJYa2p+LMZ+zlCmS8GC9YXyWSYS5VHJRsDwLJ0Dgz8M8SziWNLpdOoBDhPqcUllx6VUaSNZNtVADz8clPWgqqo5BdNjBGeEf/Ryh2ILbcCiJLD1gBbKjkT+ZEqb99Wox8w14tTn45WHBRcR898Y3CdUeObB5aNedXqtxotG8L5V77xc3PsGeUAekx0SkGekQ96SI9IjnHwmP8hP8qsmal9qX2vf5qnrawvOfbJkte9/Ae3xSOA=</latexit><latexit sha1_base64="7/kQtbbGc0RFtI9L1i3dOYZd/0g=">AAAD5nicbVJLb9NAEN42PIp5tXCEgyGqVKQ2ilMh4BApAhU4VKhAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFP8AJceXIFfg1/Bsmj4qmYS47mm++mW9mJ8wzYV2z+WdtvXbl6rXrGze8m7du37m7uXXvk9WF4dDjOtOmHzILmVDQc8Jl0M8NMBlmcByOXk3x41MwVmjVdZMcBpIlSsSCM4eh4eZDekJPgZfvqmG5T41IUseM0Wd+q6KD4Wa92WjOzF91goVTJws7Gm6t/95+1D3o+92Pe7nRiWHSb/tjyJiDsTeHQHEdCZUg0Ou+3nvu95TACHgejTQvJCjHM2btSdDK3aBkxgmeQeXRLvT70LUOa7UDjxYWcsZHLIGTMWD5QYnt8lTwcXURLGOm+CSNzHIUdxLiCuRyNAEtwZkJRs/d8kxELm0HT7ncdTpvt/BNgUUzJ9TOadnebyBaedv/JaUwXWq7tUjJsY91k2whDDsZUHDGtZRMRSWNtXamyGBWoSqbuVtJmbZfSbkwBZNWMpfu4msnMlwGw5mKC8vjci+CmBUZLjvWytkc+DJFTubd7aVKIhJYa2p+LMZ+zlCmS8GC9YXyWSYS5VHJRsDwLJ0Dgz8M8SziWNLpdOoBDhPqcUllx6VUaSNZNtVADz8clPWgqqo5BdNjBGeEf/Ryh2ILbcCiJLD1gBbKjkT+ZEqb99Wox8w14tTn45WHBRcR898Y3CdUeObB5aNedXqtxotG8L5V77xc3PsGeUAekx0SkGekQ96SI9IjnHwmP8hP8qsmal9qX2vf5qnrawvOfbJkte9/Ae3xSOA=</latexit>

~N2!3
<latexit sha1_base64="N9N8vgdnBLQdBuKQKRzEwKAgZJE=">AAAD5nicbVJLb9NAEN42PIp5tXCEgyGqVKQ2ilMh4BApAhU4VKhAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFP8AJceXIFfg1/Bsmj4qmYS47mm++mW9mJ8wzYV2z+WdtvXbl6rXrGze8m7du37m7uXXvk9WF4dDjOtOmHzILmVDQc8Jl0M8NMBlmcByOXk3x41MwVmjVdZMcBpIlSsSCM4eh4eZDekJPgZfvqmHZokYkqWPG6DN/v6KD4Wa92WjOzF91goVTJws7Gm6t/95+1D3o+92Pe7nRiWHSb/tjyJiDsTeHQHEdCZUg0Ou+3nvu95TACHgejTQvJCjHM2btSdDK3aBkxgmeQeXRLvT70LUOa7UDjxYWcsZHLIGTMWD5QYnt8lTwcXURLGOm+CSNzHIUdxLiCuRyNAEtwZkJRs/d8kxELm0HT7ncdTpvt/BNgUUzJ9TOadnebyBaedv/JaUwXWq7tUjJsY91k2whDDsZUHDGtZRMRSWNtXamyGBWoSqbuVtJmbZfSbkwBZNWMpfu4msnMlwGw5mKC8vjci+CmBUZLjvWytkc+DJFTubd7aVKIhJYa2p+LMZ+zlCmS8GC9YXyWSYS5VHJRsDwLJ0Dgz8M8SziWNLpdOoBDhPqcUllx6VUaSNZNtVADz8clPWgqqo5BdNjBGeEf/Ryh2ILbcCiJLD1gBbKjkT+ZEqb99Wox8w14tTn45WHBRcR898Y3CdUeObB5aNedXqtxotG8L5V77xc3PsGeUAekx0SkGekQ96SI9IjnHwmP8hP8qsmal9qX2vf5qnrawvOfbJkte9/Ae3kSOA=</latexit><latexit sha1_base64="N9N8vgdnBLQdBuKQKRzEwKAgZJE=">AAAD5nicbVJLb9NAEN42PIp5tXCEgyGqVKQ2ilMh4BApAhU4VKhAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFP8AJceXIFfg1/Bsmj4qmYS47mm++mW9mJ8wzYV2z+WdtvXbl6rXrGze8m7du37m7uXXvk9WF4dDjOtOmHzILmVDQc8Jl0M8NMBlmcByOXk3x41MwVmjVdZMcBpIlSsSCM4eh4eZDekJPgZfvqmHZokYkqWPG6DN/v6KD4Wa92WjOzF91goVTJws7Gm6t/95+1D3o+92Pe7nRiWHSb/tjyJiDsTeHQHEdCZUg0Ou+3nvu95TACHgejTQvJCjHM2btSdDK3aBkxgmeQeXRLvT70LUOa7UDjxYWcsZHLIGTMWD5QYnt8lTwcXURLGOm+CSNzHIUdxLiCuRyNAEtwZkJRs/d8kxELm0HT7ncdTpvt/BNgUUzJ9TOadnebyBaedv/JaUwXWq7tUjJsY91k2whDDsZUHDGtZRMRSWNtXamyGBWoSqbuVtJmbZfSbkwBZNWMpfu4msnMlwGw5mKC8vjci+CmBUZLjvWytkc+DJFTubd7aVKIhJYa2p+LMZ+zlCmS8GC9YXyWSYS5VHJRsDwLJ0Dgz8M8SziWNLpdOoBDhPqcUllx6VUaSNZNtVADz8clPWgqqo5BdNjBGeEf/Ryh2ILbcCiJLD1gBbKjkT+ZEqb99Wox8w14tTn45WHBRcR898Y3CdUeObB5aNedXqtxotG8L5V77xc3PsGeUAekx0SkGekQ96SI9IjnHwmP8hP8qsmal9qX2vf5qnrawvOfbJkte9/Ae3kSOA=</latexit><latexit sha1_base64="N9N8vgdnBLQdBuKQKRzEwKAgZJE=">AAAD5nicbVJLb9NAEN42PIp5tXCEgyGqVKQ2ilMh4BApAhU4VKhAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFP8AJceXIFfg1/Bsmj4qmYS47mm++mW9mJ8wzYV2z+WdtvXbl6rXrGze8m7du37m7uXXvk9WF4dDjOtOmHzILmVDQc8Jl0M8NMBlmcByOXk3x41MwVmjVdZMcBpIlSsSCM4eh4eZDekJPgZfvqmHZokYkqWPG6DN/v6KD4Wa92WjOzF91goVTJws7Gm6t/95+1D3o+92Pe7nRiWHSb/tjyJiDsTeHQHEdCZUg0Ou+3nvu95TACHgejTQvJCjHM2btSdDK3aBkxgmeQeXRLvT70LUOa7UDjxYWcsZHLIGTMWD5QYnt8lTwcXURLGOm+CSNzHIUdxLiCuRyNAEtwZkJRs/d8kxELm0HT7ncdTpvt/BNgUUzJ9TOadnebyBaedv/JaUwXWq7tUjJsY91k2whDDsZUHDGtZRMRSWNtXamyGBWoSqbuVtJmbZfSbkwBZNWMpfu4msnMlwGw5mKC8vjci+CmBUZLjvWytkc+DJFTubd7aVKIhJYa2p+LMZ+zlCmS8GC9YXyWSYS5VHJRsDwLJ0Dgz8M8SziWNLpdOoBDhPqcUllx6VUaSNZNtVADz8clPWgqqo5BdNjBGeEf/Ryh2ILbcCiJLD1gBbKjkT+ZEqb99Wox8w14tTn45WHBRcR898Y3CdUeObB5aNedXqtxotG8L5V77xc3PsGeUAekx0SkGekQ96SI9IjnHwmP8hP8qsmal9qX2vf5qnrawvOfbJkte9/Ae3kSOA=</latexit><latexit sha1_base64="N9N8vgdnBLQdBuKQKRzEwKAgZJE=">AAAD5nicbVJLb9NAEN42PIp5tXCEgyGqVKQ2ilMh4BApAhU4VKhAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFP8AJceXIFfg1/Bsmj4qmYS47mm++mW9mJ8wzYV2z+WdtvXbl6rXrGze8m7du37m7uXXvk9WF4dDjOtOmHzILmVDQc8Jl0M8NMBlmcByOXk3x41MwVmjVdZMcBpIlSsSCM4eh4eZDekJPgZfvqmHZokYkqWPG6DN/v6KD4Wa92WjOzF91goVTJws7Gm6t/95+1D3o+92Pe7nRiWHSb/tjyJiDsTeHQHEdCZUg0Ou+3nvu95TACHgejTQvJCjHM2btSdDK3aBkxgmeQeXRLvT70LUOa7UDjxYWcsZHLIGTMWD5QYnt8lTwcXURLGOm+CSNzHIUdxLiCuRyNAEtwZkJRs/d8kxELm0HT7ncdTpvt/BNgUUzJ9TOadnebyBaedv/JaUwXWq7tUjJsY91k2whDDsZUHDGtZRMRSWNtXamyGBWoSqbuVtJmbZfSbkwBZNWMpfu4msnMlwGw5mKC8vjci+CmBUZLjvWytkc+DJFTubd7aVKIhJYa2p+LMZ+zlCmS8GC9YXyWSYS5VHJRsDwLJ0Dgz8M8SziWNLpdOoBDhPqcUllx6VUaSNZNtVADz8clPWgqqo5BdNjBGeEf/Ryh2ILbcCiJLD1gBbKjkT+ZEqb99Wox8w14tTn45WHBRcR898Y3CdUeObB5aNedXqtxotG8L5V77xc3PsGeUAekx0SkGekQ96SI9IjnHwmP8hP8qsmal9qX2vf5qnrawvOfbJkte9/Ae3kSOA=</latexit>

~Ntable!3
<latexit sha1_base64="ZGOshZMTYyLrnR+b6Af3kBA9qkA=">AAAD6nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpwqFCBhEbqRtF6PbZX8e5au+s2keUrf4AT4sqRG4L/wr9h8qhoGuayo/nmm/lmdsI8E9Y1m3/W1mvXrt+4uXHLu33n7r3Nre37n6wuDIce15k2/ZBZyISCnhMug35ugMkwg5Nw9GqKn5yBsUKrrpvkMJAsUSIWnDkMDbd8ekrPgJfvqmHpGLKoEUnqmDH63D+o6GC4VW82mjPzV51g4dTJwo6H2+s/dx51D/t+9+N+bnRimPTb/hgy5mDszSFQXEdCJQj0uq/3n/s9JTACnkcjzQsJyvGMWXsatHI3KJlxgmdQebQL/T50rcNa7cCjhYWc8RFL4HQMWH5QYrs8FXxcXQbLmCk+SSOzHMW9hLgGuRxNQEtwZoLRC7c8F5FL28FTLvecztstfFNg0cwJtXNatg8aiFbezn9JKUyX2m4tUnLsY90kWwjDTgYUnHMtJVNRSWOtnSkymFWoymbuVlKm7VdSLk3BpJXMpXv42okMl8FwpuLS8rjcjyBmRYbLjrVyNge+TJGTeXd7pZKIBNaamh+LsZ8zlOlSsGB9oXyWiUR5VLIRMDxN58DgD0M8iziWdDqdeoDDhHpcUtlxKVXaSJZNNdCjD4dlPaiqak7B9BjBGeEfvdyl2EIbsCgJbD2ghbIjkT+Z0uZ9Neoxc4049cV45VHBRcT8Nwb3CRWeeXD1qFedXqvxohG8b9U7Lxf3vkEeksdklwTkGemQt+SY9Agnn8kP8ov8rsnal9rX2rd56vragvOALFnt+1/5dkre</latexit><latexit sha1_base64="ZGOshZMTYyLrnR+b6Af3kBA9qkA=">AAAD6nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpwqFCBhEbqRtF6PbZX8e5au+s2keUrf4AT4sqRG4L/wr9h8qhoGuayo/nmm/lmdsI8E9Y1m3/W1mvXrt+4uXHLu33n7r3Nre37n6wuDIce15k2/ZBZyISCnhMug35ugMkwg5Nw9GqKn5yBsUKrrpvkMJAsUSIWnDkMDbd8ekrPgJfvqmHpGLKoEUnqmDH63D+o6GC4VW82mjPzV51g4dTJwo6H2+s/dx51D/t+9+N+bnRimPTb/hgy5mDszSFQXEdCJQj0uq/3n/s9JTACnkcjzQsJyvGMWXsatHI3KJlxgmdQebQL/T50rcNa7cCjhYWc8RFL4HQMWH5QYrs8FXxcXQbLmCk+SSOzHMW9hLgGuRxNQEtwZoLRC7c8F5FL28FTLvecztstfFNg0cwJtXNatg8aiFbezn9JKUyX2m4tUnLsY90kWwjDTgYUnHMtJVNRSWOtnSkymFWoymbuVlKm7VdSLk3BpJXMpXv42okMl8FwpuLS8rjcjyBmRYbLjrVyNge+TJGTeXd7pZKIBNaamh+LsZ8zlOlSsGB9oXyWiUR5VLIRMDxN58DgD0M8iziWdDqdeoDDhHpcUtlxKVXaSJZNNdCjD4dlPaiqak7B9BjBGeEfvdyl2EIbsCgJbD2ghbIjkT+Z0uZ9Neoxc4049cV45VHBRcT8Nwb3CRWeeXD1qFedXqvxohG8b9U7Lxf3vkEeksdklwTkGemQt+SY9Agnn8kP8ov8rsnal9rX2rd56vragvOALFnt+1/5dkre</latexit><latexit sha1_base64="ZGOshZMTYyLrnR+b6Af3kBA9qkA=">AAAD6nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpwqFCBhEbqRtF6PbZX8e5au+s2keUrf4AT4sqRG4L/wr9h8qhoGuayo/nmm/lmdsI8E9Y1m3/W1mvXrt+4uXHLu33n7r3Nre37n6wuDIce15k2/ZBZyISCnhMug35ugMkwg5Nw9GqKn5yBsUKrrpvkMJAsUSIWnDkMDbd8ekrPgJfvqmHpGLKoEUnqmDH63D+o6GC4VW82mjPzV51g4dTJwo6H2+s/dx51D/t+9+N+bnRimPTb/hgy5mDszSFQXEdCJQj0uq/3n/s9JTACnkcjzQsJyvGMWXsatHI3KJlxgmdQebQL/T50rcNa7cCjhYWc8RFL4HQMWH5QYrs8FXxcXQbLmCk+SSOzHMW9hLgGuRxNQEtwZoLRC7c8F5FL28FTLvecztstfFNg0cwJtXNatg8aiFbezn9JKUyX2m4tUnLsY90kWwjDTgYUnHMtJVNRSWOtnSkymFWoymbuVlKm7VdSLk3BpJXMpXv42okMl8FwpuLS8rjcjyBmRYbLjrVyNge+TJGTeXd7pZKIBNaamh+LsZ8zlOlSsGB9oXyWiUR5VLIRMDxN58DgD0M8iziWdDqdeoDDhHpcUtlxKVXaSJZNNdCjD4dlPaiqak7B9BjBGeEfvdyl2EIbsCgJbD2ghbIjkT+Z0uZ9Neoxc4049cV45VHBRcT8Nwb3CRWeeXD1qFedXqvxohG8b9U7Lxf3vkEeksdklwTkGemQt+SY9Agnn8kP8ov8rsnal9rX2rd56vragvOALFnt+1/5dkre</latexit><latexit sha1_base64="ZGOshZMTYyLrnR+b6Af3kBA9qkA=">AAAD6nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpwqFCBhEbqRtF6PbZX8e5au+s2keUrf4AT4sqRG4L/wr9h8qhoGuayo/nmm/lmdsI8E9Y1m3/W1mvXrt+4uXHLu33n7r3Nre37n6wuDIce15k2/ZBZyISCnhMug35ugMkwg5Nw9GqKn5yBsUKrrpvkMJAsUSIWnDkMDbd8ekrPgJfvqmHpGLKoEUnqmDH63D+o6GC4VW82mjPzV51g4dTJwo6H2+s/dx51D/t+9+N+bnRimPTb/hgy5mDszSFQXEdCJQj0uq/3n/s9JTACnkcjzQsJyvGMWXsatHI3KJlxgmdQebQL/T50rcNa7cCjhYWc8RFL4HQMWH5QYrs8FXxcXQbLmCk+SSOzHMW9hLgGuRxNQEtwZoLRC7c8F5FL28FTLvecztstfFNg0cwJtXNatg8aiFbezn9JKUyX2m4tUnLsY90kWwjDTgYUnHMtJVNRSWOtnSkymFWoymbuVlKm7VdSLk3BpJXMpXv42okMl8FwpuLS8rjcjyBmRYbLjrVyNge+TJGTeXd7pZKIBNaamh+LsZ8zlOlSsGB9oXyWiUR5VLIRMDxN58DgD0M8iziWdDqdeoDDhHpcUtlxKVXaSJZNNdCjD4dlPaiqak7B9BjBGeEfvdyl2EIbsCgJbD2ghbIjkT+Z0uZ9Neoxc4049cV45VHBRcT8Nwb3CRWeeXD1qFedXqvxohG8b9U7Lxf3vkEeksdklwTkGemQt+SY9Agnn8kP8ov8rsnal9rX2rd56vragvOALFnt+1/5dkre</latexit>

ניוטון. חוקי 3.12: איור

על הכוחות מכחול. מסומנים ,m2 מסה בעל העליון, הגוף על המופעלים הכוחות
ניוטון של שני חוק לפי באדום. מסומנים m3

F⃗2 = m2g⃗ + N⃗3→2 = 0 ⇒ N⃗3→2 = −m2g⃗ (3.21)
F⃗3 = m3g⃗ + N⃗2→3 + N⃗table→3 = 0 (3.22)

שלישי חוק לפי

N⃗2→3 = −N⃗3→2 = m2g⃗ (3.23)

לכן

N⃗table→3 = −m3g⃗ −m2g⃗ (3.24)

ל‑ שווה אשר N⃗2→3 כוח מופעל m3 על בלבד. m2 על מופעל m2g⃗ שהכוח לב לשים יש
זה. במקרה m2g⃗

.m1 שלישי גוף נוסף 3.13 באיור

m1~g
<latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit><latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit><latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit><latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit>

m2~g
<latexit sha1_base64="QXC+/joSrpKTCTRlEBaUR1AJN/o=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnctQOT4GVaRUOR9v1VrM1N3/dCZZOnSztaLSz+Xv3Ye9g4Pc+NHKjU0Ol3/EnIKiDibeAQDEdc5Ui0O+9bjz3+4pjBDwvjDUrJCjHBLX2JGjnblhS4zgTUHlhDwYD6FmHtTqBFxYWcsrGNIWTCWD5YYnt8oyzSXURLBOq2DSLzWoUdxDhyHI1moKW4MwUo+duecZjl3WCp0zuO5132vhmQOO5E2nntOw8aSJaebv/JWXA08x12suUHPtYNxVLYdjJgIIzpqWkKi7DRGtnCgHzClXZyt1ayqz9WsqFKai0krpsH187ldEqGM1VXFgek40YEloIXHailbM5sFWKnC6620uVeMyx1sz8hE/8nKJMl4EF63PlU8FT5YWSjoHiGToHBn8YknnE0bTb7dYDHCbSkzKUXZeFShtJxUxDePj+oKwHVVUtKJieIDgn/KOXeyG20AYsSgJbD8JC2THPH89oi74a9ZiFRpz6fLzysGA8pv4bg/uECs88uHzU606/3XzRDN61692Xy3vfIg/II7JHAvKMdMlbckT6hBFDfpCf5FftU+1L7Wvt2yJ1c2PJuU9WrPb9L0UfQrk=</latexit><latexit sha1_base64="QXC+/joSrpKTCTRlEBaUR1AJN/o=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnctQOT4GVaRUOR9v1VrM1N3/dCZZOnSztaLSz+Xv3Ye9g4Pc+NHKjU0Ol3/EnIKiDibeAQDEdc5Ui0O+9bjz3+4pjBDwvjDUrJCjHBLX2JGjnblhS4zgTUHlhDwYD6FmHtTqBFxYWcsrGNIWTCWD5YYnt8oyzSXURLBOq2DSLzWoUdxDhyHI1moKW4MwUo+duecZjl3WCp0zuO5132vhmQOO5E2nntOw8aSJaebv/JWXA08x12suUHPtYNxVLYdjJgIIzpqWkKi7DRGtnCgHzClXZyt1ayqz9WsqFKai0krpsH187ldEqGM1VXFgek40YEloIXHailbM5sFWKnC6620uVeMyx1sz8hE/8nKJMl4EF63PlU8FT5YWSjoHiGToHBn8YknnE0bTb7dYDHCbSkzKUXZeFShtJxUxDePj+oKwHVVUtKJieIDgn/KOXeyG20AYsSgJbD8JC2THPH89oi74a9ZiFRpz6fLzysGA8pv4bg/uECs88uHzU606/3XzRDN61692Xy3vfIg/II7JHAvKMdMlbckT6hBFDfpCf5FftU+1L7Wvt2yJ1c2PJuU9WrPb9L0UfQrk=</latexit><latexit sha1_base64="QXC+/joSrpKTCTRlEBaUR1AJN/o=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnctQOT4GVaRUOR9v1VrM1N3/dCZZOnSztaLSz+Xv3Ye9g4Pc+NHKjU0Ol3/EnIKiDibeAQDEdc5Ui0O+9bjz3+4pjBDwvjDUrJCjHBLX2JGjnblhS4zgTUHlhDwYD6FmHtTqBFxYWcsrGNIWTCWD5YYnt8oyzSXURLBOq2DSLzWoUdxDhyHI1moKW4MwUo+duecZjl3WCp0zuO5132vhmQOO5E2nntOw8aSJaebv/JWXA08x12suUHPtYNxVLYdjJgIIzpqWkKi7DRGtnCgHzClXZyt1ayqz9WsqFKai0krpsH187ldEqGM1VXFgek40YEloIXHailbM5sFWKnC6620uVeMyx1sz8hE/8nKJMl4EF63PlU8FT5YWSjoHiGToHBn8YknnE0bTb7dYDHCbSkzKUXZeFShtJxUxDePj+oKwHVVUtKJieIDgn/KOXeyG20AYsSgJbD8JC2THPH89oi74a9ZiFRpz6fLzysGA8pv4bg/uECs88uHzU606/3XzRDN61692Xy3vfIg/II7JHAvKMdMlbckT6hBFDfpCf5FftU+1L7Wvt2yJ1c2PJuU9WrPb9L0UfQrk=</latexit><latexit sha1_base64="QXC+/joSrpKTCTRlEBaUR1AJN/o=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnctQOT4GVaRUOR9v1VrM1N3/dCZZOnSztaLSz+Xv3Ye9g4Pc+NHKjU0Ol3/EnIKiDibeAQDEdc5Ui0O+9bjz3+4pjBDwvjDUrJCjHBLX2JGjnblhS4zgTUHlhDwYD6FmHtTqBFxYWcsrGNIWTCWD5YYnt8oyzSXURLBOq2DSLzWoUdxDhyHI1moKW4MwUo+duecZjl3WCp0zuO5132vhmQOO5E2nntOw8aSJaebv/JWXA08x12suUHPtYNxVLYdjJgIIzpqWkKi7DRGtnCgHzClXZyt1ayqz9WsqFKai0krpsH187ldEqGM1VXFgek40YEloIXHailbM5sFWKnC6620uVeMyx1sz8hE/8nKJMl4EF63PlU8FT5YWSjoHiGToHBn8YknnE0bTb7dYDHCbSkzKUXZeFShtJxUxDePj+oKwHVVUtKJieIDgn/KOXeyG20AYsSgJbD8JC2THPH89oi74a9ZiFRpz6fLzysGA8pv4bg/uECs88uHzU606/3XzRDN61692Xy3vfIg/II7JHAvKMdMlbckT6hBFDfpCf5FftU+1L7Wvt2yJ1c2PJuU9WrPb9L0UfQrk=</latexit>

m3~g
<latexit sha1_base64="J3p0QhkRDfxb1m9Adjr+tLtQfEE=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpw6KFAQoPqUK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUJA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXates3bm7c8m7fuXtvc2v7/kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XASDV9N8JNzMJYr2XVjDQNBU8kTzqjD0OfwVJwdhOfAyrQKB2db9WajOTV/1QnmTp3M7fhse/33zqPuYd/vftjXRqWGCr/tjyCnDkbeDALJVMxlikCv+3r/ud+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+DlnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqQpnI4Ayw9KbKczzkbVIlgmVLJxFpvlKO4gwpHFcjQFJcCZMUYv3fKCxy5rB0+Z2HNKt1v4ZkDjqRMp55RoHzQQrbyd/5Iy4Gnm2q15isY+1o3zuTDsZEDCBVNCUBmXYaKUM0UO0wpV2dRuJWXSfiVlYQoqrKAu28PXjkW0DEZTFQvLY2I/hoQWOS47UdJZDWyZIsaz7vZKJR5zrDUxP+EjX1OU6TKwYH0ufZrzVHqhoEOgeIbOgcEfhmQacTTtdDr1AIeJ1KgMRcdloVRG0HyiITx6f1jWg6qqZhRMTxCcEv7Ry90QWygDFiWBrQdhIe2Q6ycT2qyvQj1mphGnvhyvPCoYj6n/xuA+ocIzD64e9arTazVeNIJ3rXrn5fzeN8hD8pjskoA8Ix3ylhyTHmHEkB/kJ/lV+1T7Uvta+zZLXV+bcx6QJat9/wtIjUK6</latexit><latexit sha1_base64="J3p0QhkRDfxb1m9Adjr+tLtQfEE=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpw6KFAQoPqUK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUJA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXates3bm7c8m7fuXtvc2v7/kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XASDV9N8JNzMJYr2XVjDQNBU8kTzqjD0OfwVJwdhOfAyrQKB2db9WajOTV/1QnmTp3M7fhse/33zqPuYd/vftjXRqWGCr/tjyCnDkbeDALJVMxlikCv+3r/ud+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+DlnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqQpnI4Ayw9KbKczzkbVIlgmVLJxFpvlKO4gwpHFcjQFJcCZMUYv3fKCxy5rB0+Z2HNKt1v4ZkDjqRMp55RoHzQQrbyd/5Iy4Gnm2q15isY+1o3zuTDsZEDCBVNCUBmXYaKUM0UO0wpV2dRuJWXSfiVlYQoqrKAu28PXjkW0DEZTFQvLY2I/hoQWOS47UdJZDWyZIsaz7vZKJR5zrDUxP+EjX1OU6TKwYH0ufZrzVHqhoEOgeIbOgcEfhmQacTTtdDr1AIeJ1KgMRcdloVRG0HyiITx6f1jWg6qqZhRMTxCcEv7Ry90QWygDFiWBrQdhIe2Q6ycT2qyvQj1mphGnvhyvPCoYj6n/xuA+ocIzD64e9arTazVeNIJ3rXrn5fzeN8hD8pjskoA8Ix3ylhyTHmHEkB/kJ/lV+1T7Uvta+zZLXV+bcx6QJat9/wtIjUK6</latexit><latexit sha1_base64="J3p0QhkRDfxb1m9Adjr+tLtQfEE=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpw6KFAQoPqUK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUJA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXates3bm7c8m7fuXtvc2v7/kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XASDV9N8JNzMJYr2XVjDQNBU8kTzqjD0OfwVJwdhOfAyrQKB2db9WajOTV/1QnmTp3M7fhse/33zqPuYd/vftjXRqWGCr/tjyCnDkbeDALJVMxlikCv+3r/ud+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+DlnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqQpnI4Ayw9KbKczzkbVIlgmVLJxFpvlKO4gwpHFcjQFJcCZMUYv3fKCxy5rB0+Z2HNKt1v4ZkDjqRMp55RoHzQQrbyd/5Iy4Gnm2q15isY+1o3zuTDsZEDCBVNCUBmXYaKUM0UO0wpV2dRuJWXSfiVlYQoqrKAu28PXjkW0DEZTFQvLY2I/hoQWOS47UdJZDWyZIsaz7vZKJR5zrDUxP+EjX1OU6TKwYH0ufZrzVHqhoEOgeIbOgcEfhmQacTTtdDr1AIeJ1KgMRcdloVRG0HyiITx6f1jWg6qqZhRMTxCcEv7Ry90QWygDFiWBrQdhIe2Q6ycT2qyvQj1mphGnvhyvPCoYj6n/xuA+ocIzD64e9arTazVeNIJ3rXrn5fzeN8hD8pjskoA8Ix3ylhyTHmHEkB/kJ/lV+1T7Uvta+zZLXV+bcx6QJat9/wtIjUK6</latexit><latexit sha1_base64="J3p0QhkRDfxb1m9Adjr+tLtQfEE=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpw6KFAQoPqUK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUJA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXates3bm7c8m7fuXtvc2v7/kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XASDV9N8JNzMJYr2XVjDQNBU8kTzqjD0OfwVJwdhOfAyrQKB2db9WajOTV/1QnmTp3M7fhse/33zqPuYd/vftjXRqWGCr/tjyCnDkbeDALJVMxlikCv+3r/ud+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+DlnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqQpnI4Ayw9KbKczzkbVIlgmVLJxFpvlKO4gwpHFcjQFJcCZMUYv3fKCxy5rB0+Z2HNKt1v4ZkDjqRMp55RoHzQQrbyd/5Iy4Gnm2q15isY+1o3zuTDsZEDCBVNCUBmXYaKUM0UO0wpV2dRuJWXSfiVlYQoqrKAu28PXjkW0DEZTFQvLY2I/hoQWOS47UdJZDWyZIsaz7vZKJR5zrDUxP+EjX1OU6TKwYH0ufZrzVHqhoEOgeIbOgcEfhmQacTTtdDr1AIeJ1KgMRcdloVRG0HyiITx6f1jWg6qqZhRMTxCcEv7Ry90QWygDFiWBrQdhIe2Q6ycT2qyvQj1mphGnvhyvPCoYj6n/xuA+ocIzD64e9arTazVeNIJ3rXrn5fzeN8hD8pjskoA8Ix3ylhyTHmHEkB/kJ/lV+1T7Uvta+zZLXV+bcx6QJat9/wtIjUK6</latexit>

~N2!1
<latexit sha1_base64="zuEaCECorhnJHNa+uuh1OVIwiJ4=">AAAD5nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjHAxRpSK1URyEgEOkCFTgUKECCY3UjaL1emyv4t21dtdtIssX/gAnxJUjV+DX8G+YPCqahrnsaL75Zr6ZnTDPhHXN5p+19dqVq9eub9zwbt66fWdza/vuJ6sLw6HHdaZNP2QWMqGg54TLoJ8bYDLM4DgcvZrix6dgrNCq6yY5DCRLlIgFZw5Dw60H9ISeAi/fVcOyRY1IUseM0Wd+UNHBcKvebDRn5q86wcKpk4UdDbfXf+887B70/e7H/dzoxDDpt/0xZMzB2JtDoLiOhEoQ6HVf7z/3e0pgBDyPRpoXEpTjGbP2JGjlblAy4wTPoPJoF/p96FqHtdqBRwsLOeMjlsDJGLD8oMR2eSr4uLoIljFTfJJGZjmKOwlxBXI5moCW4MwEo+dueSYil7aDp1zuOZ23W/imwKKZE2rntGw/aSBaeTv/JaUwXWq7tUjJsY91k2whDDsZUHDGtZRMRSWNtXamyGBWoSqbuVtJmbZfSbkwBZNWMpfu4WsnMlwGw5mKC8vjcj+CmBUZLjvWytkc+DJFTubd7aVKIhJYa2p+LMZ+zlCmS8GC9YXyWSYS5VHJRsDwLJ0Dgz8M8SziWNLpdOoBDhPqcUllx6VUaSNZNtVADz8clPWgqqo5BdNjBGeEf/Ryl2ILbcCiJLD1gBbKjkT+eEqb99Wox8w14tTn45WHBRcR898Y3CdUeObB5aNedXqtxotG8L5V77xc3PsGuU8ekV0SkGekQ96SI9IjnHwmP8hP8qsmal9qX2vf5qnrawvOPbJkte9/AecUSN4=</latexit><latexit sha1_base64="zuEaCECorhnJHNa+uuh1OVIwiJ4=">AAAD5nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjHAxRpSK1URyEgEOkCFTgUKECCY3UjaL1emyv4t21dtdtIssX/gAnxJUjV+DX8G+YPCqahrnsaL75Zr6ZnTDPhHXN5p+19dqVq9eub9zwbt66fWdza/vuJ6sLw6HHdaZNP2QWMqGg54TLoJ8bYDLM4DgcvZrix6dgrNCq6yY5DCRLlIgFZw5Dw60H9ISeAi/fVcOyRY1IUseM0Wd+UNHBcKvebDRn5q86wcKpk4UdDbfXf+887B70/e7H/dzoxDDpt/0xZMzB2JtDoLiOhEoQ6HVf7z/3e0pgBDyPRpoXEpTjGbP2JGjlblAy4wTPoPJoF/p96FqHtdqBRwsLOeMjlsDJGLD8oMR2eSr4uLoIljFTfJJGZjmKOwlxBXI5moCW4MwEo+dueSYil7aDp1zuOZ23W/imwKKZE2rntGw/aSBaeTv/JaUwXWq7tUjJsY91k2whDDsZUHDGtZRMRSWNtXamyGBWoSqbuVtJmbZfSbkwBZNWMpfu4WsnMlwGw5mKC8vjcj+CmBUZLjvWytkc+DJFTubd7aVKIhJYa2p+LMZ+zlCmS8GC9YXyWSYS5VHJRsDwLJ0Dgz8M8SziWNLpdOoBDhPqcUllx6VUaSNZNtVADz8clPWgqqo5BdNjBGeEf/Ryl2ILbcCiJLD1gBbKjkT+eEqb99Wox8w14tTn45WHBRcR898Y3CdUeObB5aNedXqtxotG8L5V77xc3PsGuU8ekV0SkGekQ96SI9IjnHwmP8hP8qsmal9qX2vf5qnrawvOPbJkte9/AecUSN4=</latexit><latexit sha1_base64="zuEaCECorhnJHNa+uuh1OVIwiJ4=">AAAD5nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjHAxRpSK1URyEgEOkCFTgUKECCY3UjaL1emyv4t21dtdtIssX/gAnxJUjV+DX8G+YPCqahrnsaL75Zr6ZnTDPhHXN5p+19dqVq9eub9zwbt66fWdza/vuJ6sLw6HHdaZNP2QWMqGg54TLoJ8bYDLM4DgcvZrix6dgrNCq6yY5DCRLlIgFZw5Dw60H9ISeAi/fVcOyRY1IUseM0Wd+UNHBcKvebDRn5q86wcKpk4UdDbfXf+887B70/e7H/dzoxDDpt/0xZMzB2JtDoLiOhEoQ6HVf7z/3e0pgBDyPRpoXEpTjGbP2JGjlblAy4wTPoPJoF/p96FqHtdqBRwsLOeMjlsDJGLD8oMR2eSr4uLoIljFTfJJGZjmKOwlxBXI5moCW4MwEo+dueSYil7aDp1zuOZ23W/imwKKZE2rntGw/aSBaeTv/JaUwXWq7tUjJsY91k2whDDsZUHDGtZRMRSWNtXamyGBWoSqbuVtJmbZfSbkwBZNWMpfu4WsnMlwGw5mKC8vjcj+CmBUZLjvWytkc+DJFTubd7aVKIhJYa2p+LMZ+zlCmS8GC9YXyWSYS5VHJRsDwLJ0Dgz8M8SziWNLpdOoBDhPqcUllx6VUaSNZNtVADz8clPWgqqo5BdNjBGeEf/Ryl2ILbcCiJLD1gBbKjkT+eEqb99Wox8w14tTn45WHBRcR898Y3CdUeObB5aNedXqtxotG8L5V77xc3PsGuU8ekV0SkGekQ96SI9IjnHwmP8hP8qsmal9qX2vf5qnrawvOPbJkte9/AecUSN4=</latexit><latexit sha1_base64="zuEaCECorhnJHNa+uuh1OVIwiJ4=">AAAD5nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjHAxRpSK1URyEgEOkCFTgUKECCY3UjaL1emyv4t21dtdtIssX/gAnxJUjV+DX8G+YPCqahrnsaL75Zr6ZnTDPhHXN5p+19dqVq9eub9zwbt66fWdza/vuJ6sLw6HHdaZNP2QWMqGg54TLoJ8bYDLM4DgcvZrix6dgrNCq6yY5DCRLlIgFZw5Dw60H9ISeAi/fVcOyRY1IUseM0Wd+UNHBcKvebDRn5q86wcKpk4UdDbfXf+887B70/e7H/dzoxDDpt/0xZMzB2JtDoLiOhEoQ6HVf7z/3e0pgBDyPRpoXEpTjGbP2JGjlblAy4wTPoPJoF/p96FqHtdqBRwsLOeMjlsDJGLD8oMR2eSr4uLoIljFTfJJGZjmKOwlxBXI5moCW4MwEo+dueSYil7aDp1zuOZ23W/imwKKZE2rntGw/aSBaeTv/JaUwXWq7tUjJsY91k2whDDsZUHDGtZRMRSWNtXamyGBWoSqbuVtJmbZfSbkwBZNWMpfu4WsnMlwGw5mKC8vjcj+CmBUZLjvWytkc+DJFTubd7aVKIhJYa2p+LMZ+zlCmS8GC9YXyWSYS5VHJRsDwLJ0Dgz8M8SziWNLpdOoBDhPqcUllx6VUaSNZNtVADz8clPWgqqo5BdNjBGeEf/Ryl2ILbcCiJLD1gBbKjkT+eEqb99Wox8w14tTn45WHBRcR898Y3CdUeObB5aNedXqtxotG8L5V77xc3PsGuU8ekV0SkGekQ96SI9IjnHwmP8hP8qsmal9qX2vf5qnrawvOPbJkte9/AecUSN4=</latexit>

~N1!2
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<latexit sha1_base64="ZGOshZMTYyLrnR+b6Af3kBA9qkA=">AAAD6nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpwqFCBhEbqRtF6PbZX8e5au+s2keUrf4AT4sqRG4L/wr9h8qhoGuayo/nmm/lmdsI8E9Y1m3/W1mvXrt+4uXHLu33n7r3Nre37n6wuDIce15k2/ZBZyISCnhMug35ugMkwg5Nw9GqKn5yBsUKrrpvkMJAsUSIWnDkMDbd8ekrPgJfvqmHpGLKoEUnqmDH63D+o6GC4VW82mjPzV51g4dTJwo6H2+s/dx51D/t+9+N+bnRimPTb/hgy5mDszSFQXEdCJQj0uq/3n/s9JTACnkcjzQsJyvGMWXsatHI3KJlxgmdQebQL/T50rcNa7cCjhYWc8RFL4HQMWH5QYrs8FXxcXQbLmCk+SSOzHMW9hLgGuRxNQEtwZoLRC7c8F5FL28FTLvecztstfFNg0cwJtXNatg8aiFbezn9JKUyX2m4tUnLsY90kWwjDTgYUnHMtJVNRSWOtnSkymFWoymbuVlKm7VdSLk3BpJXMpXv42okMl8FwpuLS8rjcjyBmRYbLjrVyNge+TJGTeXd7pZKIBNaamh+LsZ8zlOlSsGB9oXyWiUR5VLIRMDxN58DgD0M8iziWdDqdeoDDhHpcUtlxKVXaSJZNNdCjD4dlPaiqak7B9BjBGeEfvdyl2EIbsCgJbD2ghbIjkT+Z0uZ9Neoxc4049cV45VHBRcT8Nwb3CRWeeXD1qFedXqvxohG8b9U7Lxf3vkEeksdklwTkGemQt+SY9Agnn8kP8ov8rsnal9rX2rd56vragvOALFnt+1/5dkre</latexit><latexit sha1_base64="ZGOshZMTYyLrnR+b6Af3kBA9qkA=">AAAD6nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpwqFCBhEbqRtF6PbZX8e5au+s2keUrf4AT4sqRG4L/wr9h8qhoGuayo/nmm/lmdsI8E9Y1m3/W1mvXrt+4uXHLu33n7r3Nre37n6wuDIce15k2/ZBZyISCnhMug35ugMkwg5Nw9GqKn5yBsUKrrpvkMJAsUSIWnDkMDbd8ekrPgJfvqmHpGLKoEUnqmDH63D+o6GC4VW82mjPzV51g4dTJwo6H2+s/dx51D/t+9+N+bnRimPTb/hgy5mDszSFQXEdCJQj0uq/3n/s9JTACnkcjzQsJyvGMWXsatHI3KJlxgmdQebQL/T50rcNa7cCjhYWc8RFL4HQMWH5QYrs8FXxcXQbLmCk+SSOzHMW9hLgGuRxNQEtwZoLRC7c8F5FL28FTLvecztstfFNg0cwJtXNatg8aiFbezn9JKUyX2m4tUnLsY90kWwjDTgYUnHMtJVNRSWOtnSkymFWoymbuVlKm7VdSLk3BpJXMpXv42okMl8FwpuLS8rjcjyBmRYbLjrVyNge+TJGTeXd7pZKIBNaamh+LsZ8zlOlSsGB9oXyWiUR5VLIRMDxN58DgD0M8iziWdDqdeoDDhHpcUtlxKVXaSJZNNdCjD4dlPaiqak7B9BjBGeEfvdyl2EIbsCgJbD2ghbIjkT+Z0uZ9Neoxc4049cV45VHBRcT8Nwb3CRWeeXD1qFedXqvxohG8b9U7Lxf3vkEeksdklwTkGemQt+SY9Agnn8kP8ov8rsnal9rX2rd56vragvOALFnt+1/5dkre</latexit><latexit sha1_base64="ZGOshZMTYyLrnR+b6Af3kBA9qkA=">AAAD6nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpwqFCBhEbqRtF6PbZX8e5au+s2keUrf4AT4sqRG4L/wr9h8qhoGuayo/nmm/lmdsI8E9Y1m3/W1mvXrt+4uXHLu33n7r3Nre37n6wuDIce15k2/ZBZyISCnhMug35ugMkwg5Nw9GqKn5yBsUKrrpvkMJAsUSIWnDkMDbd8ekrPgJfvqmHpGLKoEUnqmDH63D+o6GC4VW82mjPzV51g4dTJwo6H2+s/dx51D/t+9+N+bnRimPTb/hgy5mDszSFQXEdCJQj0uq/3n/s9JTACnkcjzQsJyvGMWXsatHI3KJlxgmdQebQL/T50rcNa7cCjhYWc8RFL4HQMWH5QYrs8FXxcXQbLmCk+SSOzHMW9hLgGuRxNQEtwZoLRC7c8F5FL28FTLvecztstfFNg0cwJtXNatg8aiFbezn9JKUyX2m4tUnLsY90kWwjDTgYUnHMtJVNRSWOtnSkymFWoymbuVlKm7VdSLk3BpJXMpXv42okMl8FwpuLS8rjcjyBmRYbLjrVyNge+TJGTeXd7pZKIBNaamh+LsZ8zlOlSsGB9oXyWiUR5VLIRMDxN58DgD0M8iziWdDqdeoDDhHpcUtlxKVXaSJZNNdCjD4dlPaiqak7B9BjBGeEfvdyl2EIbsCgJbD2ghbIjkT+Z0uZ9Neoxc4049cV45VHBRcT8Nwb3CRWeeXD1qFedXqvxohG8b9U7Lxf3vkEeksdklwTkGemQt+SY9Agnn8kP8ov8rsnal9rX2rd56vragvOALFnt+1/5dkre</latexit><latexit sha1_base64="ZGOshZMTYyLrnR+b6Af3kBA9qkA=">AAAD6nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpwqFCBhEbqRtF6PbZX8e5au+s2keUrf4AT4sqRG4L/wr9h8qhoGuayo/nmm/lmdsI8E9Y1m3/W1mvXrt+4uXHLu33n7r3Nre37n6wuDIce15k2/ZBZyISCnhMug35ugMkwg5Nw9GqKn5yBsUKrrpvkMJAsUSIWnDkMDbd8ekrPgJfvqmHpGLKoEUnqmDH63D+o6GC4VW82mjPzV51g4dTJwo6H2+s/dx51D/t+9+N+bnRimPTb/hgy5mDszSFQXEdCJQj0uq/3n/s9JTACnkcjzQsJyvGMWXsatHI3KJlxgmdQebQL/T50rcNa7cCjhYWc8RFL4HQMWH5QYrs8FXxcXQbLmCk+SSOzHMW9hLgGuRxNQEtwZoLRC7c8F5FL28FTLvecztstfFNg0cwJtXNatg8aiFbezn9JKUyX2m4tUnLsY90kWwjDTgYUnHMtJVNRSWOtnSkymFWoymbuVlKm7VdSLk3BpJXMpXv42okMl8FwpuLS8rjcjyBmRYbLjrVyNge+TJGTeXd7pZKIBNaamh+LsZ8zlOlSsGB9oXyWiUR5VLIRMDxN58DgD0M8iziWdDqdeoDDhHpcUtlxKVXaSJZNNdCjD4dlPaiqak7B9BjBGeEfvdyl2EIbsCgJbD2ghbIjkT+Z0uZ9Neoxc4049cV45VHBRcT8Nwb3CRWeeXD1qFedXqvxohG8b9U7Lxf3vkEeksdklwTkGemQt+SY9Agnn8kP8ov8rsnal9rX2rd56vragvOALFnt+1/5dkre</latexit>

ניוטון. חוקי 3.13: איור

זה במקרה בשחור. מסומנים m1 על שפועלים הכוחות

F⃗1 = m1g⃗ + N⃗2→1 = 0 (3.25)
F⃗2 = m2g⃗ + N⃗1→2 + N⃗3→2 = 0 (3.26)
F⃗3 = m3g⃗ + N⃗2→3 + N⃗table→3 = 0 (3.27)
N⃗2→1 + N⃗1→2 = 0 (3.28)
N⃗2→3 + N⃗3→2 = 0 (3.29)
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אכן, .m1 גוף ללא שהייתה כפי צורה אותה m3 לגוף ניוטון של שני שלחוק לראות ניתן
בגלל משתנים עצמם N⃗table→3 ו‑ N⃗2→3 הכוחות אבל .m3 על כוח מפעיל לא m1 גוף

:m1 גוף של נוכחות

N⃗2→3 = m1g⃗ +m2g⃗ (3.30)
N⃗table→3 = −m1g⃗ −m2g⃗ −m3g⃗ (3.31)

.m3 על מופעלים m2g⃗ ו‑ m1g⃗ ש‑ לומר יהיה נכון לא שוב,

מתרחש הכל שהפעם אלא שולחן, על נח גוף של לדוגמה נחזור 3.4.4 דוגמה
בתאוצה. יורדת או עולה במעלית

במעלית משקל 3.14: איור

חיובי כיוון כאשר אנכי x ציר עם קואורדינטות מערכת נבחר המצב, את לנתח כדי
בתאוצה, עולה המעלית a > 0 אם .a ב‑ המעלית של התאוצה את נסמן מעלה. כלפי
התמדית במערכת התנועה את מנתחים אנחנו בתאוצה. יורדת המעלית a < 0 אם
המעלית. בתאוצת נע השולחן שעל הגוף המעלית. עם שנעה זו ולא (״עומדת״)
.N התגובה וכוח Fg = −mg הכבידה כוח הם עליו שפועלים ( x (רכיבי הכוחות

נותן השני החוק .N ≥ 0 מטה, כלפי להיות יכול לא התגובה שכוח מכיוון

N −mg = ma (3.32)

מכאן

N = m(g + a), if g + a ≥ 0 (3.33)

חופשית, נפילה מתאוצת יותר גדולה בתאוצה יורדת המעלית ז״א, ,a < −g כאשר
שהגוף הכוח גודל ,a ≥ −g אם אפשרי. בלתי השולחן) על נח (הגוף המתואר המצב

.W = N = m(g + a) הוא (משקל) השולחן על מפעיל

האופק. עם θ זווית בעל משופע מישור על מונח גוף 3.4.5 דוגמה
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משופע מישור 3.15: איור

כלפי המדרון לאורך תהיה x ש‑ כך קואורדינטות לבחור נוח יהיה ? התאוצה מה
הבאה: בצורה יירשם השני החוק למדרון. ניצב בכיוון תהיה y ו‑ מטה

x : mg sin θ = ma (3.34)
y : N −mg cos θ = 0 (3.35)

.N = mg cos θ (ומשקל) התגובה כוח וגודל a = g sin θ התאוצה מכאן

להסתובב שיכולה גלגלת מעל העובר חוט באמצעות מחוברים גופים שני 3.4.6 דוגמה
צירה. סביב
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וגלגלת גופים 3.16: איור

החוט בין לא חיכוך ואין מסה אין לגלגלת מסה. לו ואין מתארך אינו החוט
? התאוצות מה .m2 ו‑ m1 הן הגופים מסות הסיבוב. לציר הגלגלת בין ולא לגלגלת
ונניח אנכית. אחת בקואורדינטה מספיק בלבד, אנכי בכיוון נעים הגופים ששני מכיוון
ש‑ יתברר הפתרון בסוף אם מטה. כלפי a1 היא 1 גוף שתאוצת לחלוטין) (שרירותית
כדי מעלה. כלפי נע 1 גוף אז a1 < 0 ש‑ נמצא אם מטה. כלפי נע אכן 1 גוף אז a1 > 0
התאוצה (בכיוון מטה כלפי חיובי כיוון נבחר 1 לגוף ניוטון של השני החוק את לרשום

שלו):

m1g − T1 = m1a1 (3.36)

שלו התאוצה את נסמן מעלה. כלפי לנוע חייב 2 הגוף מטה כלפי נע 1 שגוף בהנחה
ניוטון של השני החוק את לרשום כדי מעלה. כלפי נע אכן הוא a2 > 0 שאם כך ,a2 ב‑

שלו): התאוצה (בכיוון מעלה כלפי חיובי כיוון נבחר 2 לגוף

T2 −m2g = m2a2 (3.37)

הכל אך שונים, לגופים שונים חיובי וכיוון קואורדינטות לבחור ניתן לב: לשים יש
במערכות שונים גופים של תנועה לנתח ניתן לא זאת, לעומת מתואם. להיות צריך
שנבחרה התמדית יחוס מערכת באותה להישאר הזמן כל להקפיד יש שונות, יחוס

מהתחלה.
הגופים. על מפעיל החוט אשר המתיחות כוחות הם T2 ו‑ T1 הנ״ל במשוואות

אילוצים. להוסיף צריכים אנחנו דבר, שום למצוא אפשרות אין כזאת בצורה
2 שגוף למרחק שווה יורד 1 שגוף שהמרחק אומר זה מתארך. אינו שהחוט נתון,

.a2 = a1 שקבענו, בסימנים בהתחשב .|a2| = |a1| ו‑ |v2| = |v1| מכאן עולה.
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כדי כוח נדרש לא נוספים), (כוחות חיכוך ואין מסה אין ולגלגלת שלחוט מכיוון
ונקבל השני בחוק זה כל את נציב .T1 = T2 = T ולכן הגלגלת את או החוט את להאיץ

m1g − T = m1a1 (3.38)
T −m2g = m2a1 (3.39)

a1 = g

(
m1 −m2

m1 +m2

)
(3.40)

T =
2m1m2g

m1 +m2

(3.41)

,m1 = m2 אם מראש. ידועה התוצאה כאשר קיצוניים, במקרים התשובה את נבדוק
אכן. .m1g שווה להיות אמור המתיחות וכוח כלל לזוז אמורים לא הגופים

מתאפס. המתיחות וכוח ,a1 = g חופשית, נפילה נופל פשוט 1 גוף ,m2 = 0 אם
אכן.

? שוות הצדדים משני בחוט מתיחויות למה

T1

T2

f

בחוטים מתיחויות 3.17: איור

על מפעול T1 הכוח גלגלת. עם במגע נמצא אשר החוט של קטן חלק מראה האיור
מפעול T2 הכוח לגלגלת. משיק כמעט וכיוונו מימין החוט מהמשך הזה הקטן החלק
f הכוח אם לגלגלת. משיק כמעט וכיוונו משמאל החוט מהמשך הזה הקטן החלק על
המשיק. בכיוון הוא וגם הגלגלת ע״י הזה הקטן החלק על שמופעל החיכוך כוח הוא

ניוטון של שני חוק לפי
mat = T1 − T2 − f (3.42)

מסה אין לחוט אם המשיקית. תאוצתו היא at ו הזה החוט חלק מסת היא m כאשר
שוות: הצדיים משני המתיחויות אז f = 0 לגלגלת החוט בין חיכוך ואין m = 0

T1 = T2 (3.43)
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ובאותם הגלגלת עם במגע שנמצא ארוך לחוט נגיע אז קטנים קטעים עוד נחבר אם
נא שוות. תהינה החוט צידי משני המתיחויות חיכוך) ואין אפס החוט (מסת תנאים

שונים. הכיוונים שווים, כוחות של הגדלים לב: לשים

גלגלת על חוט שמפעיל כוח

~F1

~F2

~F3

גלגלת. עם במגע נמצא אשר החוט של חלק על שמופעלים כוחות 3.18: איור

משני נמשך החוט (שחור). גלגלת עם במגע שנמצא החוט חלק את רק מראה האיור
ע״י השחור החלק על מופעל F⃗1 הכוח בגלגלת. נוגע לא החוט שאר אבל הצדיים,
מצד החוט שאר ע״י השחור החלק על מופעל F⃗2 הכוח ואילו אחד מצד החוט שאר
השני החוק מסה, אין לחוט אם הגלגלת. ע״י השחור החלק על מופעל F⃗3 הכוח שני.

דורש

F⃗1 + F⃗2 + F⃗3 = mcorda⃗cord = 0 (3.44)
F⃗3 = −F⃗1 − F⃗2 (3.45)

כוח הגלגלת על מפעיל החוט ניוטון, של שלישי חוק לפי

− F⃗3 = F⃗1 + F⃗2 (3.46)

לאנך ביחס θ לזווית מוסט שהחוט כך אופקי כוח מופעל תלוי גוף על 3.4.7 דוגמה
במנוחה. הגוף כאשר
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תלוי גוף על מופעל חיצוני כוח 3.19: איור

הכוח מטה), (כלפי הכבידה כוח של ווקטורי סכום ? המתיחות כוח גודל מהו
ש‑ רואים מהמשולש לאפס. שווה להיות חייב החוט) (לאורך המתיחות וכוח האופקי

|T⃗ | cos θ = mg (3.47)

(באותו אופקי במעגל ומסתובוב l שאורכו בחוט תלוי m מסה בעל גוף 3.4.8 דוגמה
.ω קבועה זוויתית במהירות גובה)

מסתובב תלוי גוף 3.20: איור

מעגלית תנועה מבצע הגוף .θ ב הזווית את נסמן ? לאנך החוט בין הזווית מהי
בכיוון a = ω2R שגודלה צנטריפטלית תאוצה לו יש לכן ,R = l sin θ רדיוס בעל במעגל
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הרדיוס לאורך יהיה x שציר כך (רגעית) קואורדינטות מערכת נבחר המעגל. מרכז
נותן: ניוטון של השני החוק מעלה. כלפי אנכית y וציר המרכז, כלפי

x : T sin θ = mω2R = mω2l sin θ (3.48)
y : T cos θ = mg (3.49)

או ,T = mg ,θ = 0 או מכאן

cos θ =
g

ω2l
(3.50)

החוט ω < ωc כאשר .ω ≥ ωc =
√

g/l ז״א ,cos θ ≤ 1 כאשר רק אפשרי השני הפתרון
פתרון אבל הפתרונות, אחד הוא האנכי המצב ω > ωc כאשר אנכי. במצב יישאר
לזווית מוסט יהיה והוא זה ממצב החוט את יוציא קטנה הפרעה כל יציב: אינו זה

כאן. להוכיח נוכל לא האי‑יציבות את .cos θ = g/ω2l ע״י שמוגדרת

.R שרדיוסו במעגל סיבוב עושה (גודל) v במהירות שנע מטוס 3.4.9 דוגמה

המטוס סיבוב 3.21: איור

הכנף. ניצב בכיוון פועל האוויר כוח ? והאופק הכנפיים מישור בין הזווית מהי
הקודמת לדוגמה בדומה

Fair sin θ =
mv2

R
(3.51)

Fair cos θ = mg (3.52)

tan θ =
v2

gR
(3.53)

.R רדיוס בעל אופקי במעגל נוסע רכב 3.4.10 דוגמה
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החיצוני מהצד מעגלי במסלול רכב 3.22: איור

במשטח נוגע הרכב אם העלינה בנקודה האפשרית המקסימלית המהירות מהי
‑ התגובה כוח (בכיוון מעלה כלפי הקואורדינטה של חיובי כיוון נבחר ? זה בנקודה

השני: החוק .N ≥ 0 ש כך נורמל),

N −mg = −mv2

R
(3.54)

N = m

(
q − v2

R

)
≥ 0 ⇒ (3.55)

v2

R
≤ g → v2 ≤ gR (3.56)

(מלמטה), הפנימי במשטח לעבור רוצה הרכב אם

הפנימי מהצד מעגלי במסלול רכב 3.23: איור

בכיוון נבחר שוב חיובי (כיוון ייתן השני והחוק מטה כלפי פועל התגובה כוח אז
הנורמל) ‑ התגובה כוח

N +mg =
mv2

R
(3.57)

N = m

(
v2

R
− g

)
≥ 0 ⇒ (3.58)

v2 ≥ gR (3.59)
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בכיוון מהמשטח פועל התגובה שכוח היה התנאי המקרים בשני לב: לשים יש
המשטח. כלפי הגוך את למשוך יכול ולא הנשען הגוף



4 פרק

2 ניוטון חוקי

חיכוך 4.1
המגע בנקודת הגוף על מופעל זה כוח לגוף. משטח בין התגובה כוח על דיברנו כה עד
המשיק בכיוון פועל אשר נוסף, תגובה כוח קיים לגוף משטח בין למשטח. ניצב בכיוון
הוא זה כוח זו. בנקודה במצב תלוי והוא המגע בנקודת מופעל זה כוח גם למשטח.

החיכוך. כוח
שונות. תכונות הסוגים לשני קינטי. וחיכוך סטטי חיכוך החיכוך: סוגי שני קיימים
מהירות אין זו בנקודה כאשר למשטח הגוף בין המגע בנקודת פועל סטטי חיכוך כוח
למשטח. ביחס נחה המשטח עם במגע שנמצאת הגוף נקודת ז״א השניים, בין יחסית

נוצרת שהייתה המגע נקודת של התנועה כיוון נגד מכוון סטטי חיכוך כוח
קיים. היה לא זה כוח אילו

סטטי חיכוך 4.1: איור

חייב הכוחות סכום אז תאוצה) (אין זז לא והגוף חיכוך) (לא חיצוני כוח מופעל אם
לו. ומנוגד החיצוני לכוח בגודלו שווה הסטטי החיכוך שכוח אומר זה אפס. להיות
טוב בקירוב מרבי. סטטי חיכוך כוח קיים מסוים: גבול עד רק להתקיים יכול זה מצב

|f⃗s| ≤ µs|N⃗ | (4.1)

ו‑ (״נורמל״), הניצב התגובה כוח הוא N⃗ כאשר ,f⃗s ב‑ מסומן סטטי חיכוך כוח כאן
והמשטח הגוף עשויים שמהם בחומרים רק תלוי אשר סטטי, חיכוך מקדם הוא µs

55
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f⃗s ו‑ N⃗ של הכיוונים הגדלים, בין רק קשר נותן הביטוי לב: לשים יש (בקירוב).
לתנאים. עצמו את מתאים סטטי חיכוך כוח סטטי, המצב עוד כל לזה. זה ניצבים
של ניתוח במהלך הנעלמים שאר עם יחד אותו למצוא ונדרש מראש ידוע אינו גודלו

הפיזיקלי. המצב
גדול למשטח, ביחס במנוחה גוף את להשאיר כדי שנדרש סטטי, חיכוך כוח כאשר
יש ולגוף סטטי במצב עוד להישאר יכול אינו הגוף ,|f⃗s|max = µs|N⃗ | המרבי מהכוח
כיוון קינטי. לחיכוך הופך החיכוך זה במקרה המגע. בנקודת למשטח ביחס מהירות

, המגע בנקודת למשטח ביחס הגוף של המהירות לכיוון הפוך קינטי חיכוך כוח

קינטי חיכוך 4.2: איור

הניצב: התגובה כוח של בגודל רק תלוי וגודלו

|f⃗k| = µk|N⃗ | (4.2)

סטטי. חיכוך ממקדם גדול להיות יכול לא אשר קינטי, חיכוך מקדם הוא µk כאשר
בנקודת למהירות הפוך הוא כי ידוע, קינטי חיכוך כוח כיוון סטטי, חיכוך לכוח בניגוד
v⃗contact באמצעות הזאת המהירות את נסמן אם משטח. עם במגע נמצאת אשר הגוף
הבאה: בצורה לרשום אפשר כולו והווקטור −v̂contact יהיה קינטי חיכוך כוח כיוון אז

f⃗k = −µk|N⃗ |v̂contact (4.3)

הגוף. למהירות שווה v⃗contact נקודתי לגוף
הדגשנו חיכוך על האמור בכל נקודתיים, לגופים רק מתייחס הדיון שבינתיים למרות
מאוד חשובה נקודה זאת המשטח. לבין הגוף בין המגע בנקודת המצב על שמדובר
הגוף מהלכים, אנחנו כאשר וצורה. מידות יש כלל, בדרך שלגופים, בכך נזכרים אם
להצמיד משתדלים אנחנו הרגל כף את אבל לרצפה, ביחס כלשהי במהירות נע שלנו
למשטח הרגל כף בין יחסית מהירות המגע שבנקודת מכיוון תחליק. שלא כדי למשטח
לרצפה ביחס נע הגוף של העליון שהפלג לעובדה סטטי. חיכוך הוא החיכוך אפס, היא
בנקודת שקורה למה רק מגיבה הרצפה כי החיכוך, סוג בקביעת משמעות שום אין
הגלגלים (כאשר שלנו הרכב את וגם אותנו גם שמניע זה הוא סטטי חיכוך כוח המגע.

מחליקים). אינם

מקדם עם מחוספס אופקי משטח על נמצא m מסה בעל נקודתי גוף 4.1.1 דוגמה
.µs סטטי חיכוך
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גוף להזזת הדרוש מינימלי כוח 4.3: איור

כוח שמופעל נניח ? הגוף את להזיז כדי הנדרש ביות הקטן הכוח גודל הוא מה
נמצא עדיין הגוף F איזה עד למצוא הוא הרעיון לאופק. מעל θ בזווית F שגודלו
(הגבול להזזה הנדרש ביותר הקטן הכוח יהיה הוא זה בתנאי המרבי הכוח במנוחה.
אופקי x שציר כך קואורדינטות מערכת נבחר ותנועה). סטטי ‑ המצבים שני בין
שכוח ברור מעלה. כלפי אנכי y וציר המופעל הכוח של האופקי הרכיב של ובכיוון
של השני החוק החיצוני. הכוח של האופקי הרכיב נגד יפעל ,fs שגודלו סטטי, חיכוך

קובע: ניוטון

x : F cos θ − fs = 0 (4.4)
y : F sin θ +N −mg = 0 (4.5)

מכיוון בנוסף, חיוביים. כולם לכן הכוחות, של גדלים N ,fs ,F האלה במשוואות
התנאי: להתקיים חייב סטטי, חיכוך הוא שהחיכוך

|fs| ≤ µsN (4.6)

נותן: המשוואות פתרון

0 < fs = F cos θ (4.7)
0 < N = mg − F sin θ (4.8)
|fs| ≤ µs|N | ⇒ F cos θ ≤ µs(mg − F sin θ) (4.9)

F ≤ µsmg

cos θ + µs sin θ
(4.10)

הוא להזזה שנדרש ביותר הקטן הכוח θ זווית לכל

Fmin(θ) =
µsmg

cos θ + µs sin θ
(4.11)

המכנה מינימלי, יהיה שיחס כדי הזאות. הפונקציה של המינימום את למצוא נותר
ומשווים θ לפי המכנה את גוזרים בזויית). תלוי לא (המונה מקסימלי להיות צריך



2 ניוטון חוקי 4. פרק 58

מקבלים לאפס,

tan θc = µs (4.12)

cos θc =
1√

1 + tan2 θc
=

1√
1 + µ2

s

(4.13)

sin θc =
tan θs√

1 + tan2 θc
=

µs√
1 + µ2

s

(4.14)

Fmin =
µsmg√
1 + µ2

s

(4.15)

קיצוניים. מקרים שני עם התוצאה את נשווה מקסימום, ולא מינימום שזה לוודא כדי
כאשר .µsmg > Fmin הוא המינימלי כוח ,θ = 0 אופקית, כוח מפעילים כאשר
המינימלי הכוח המסקנה: .mg > Fmin הוא המינימלי הכוח אנכית, כוח מפעילים

.tan θ = µs בזווית להפעילו וצריך Fmin = µsmg√
1+µ2

s

הוא

ומקדמי θ היא המישור זווית מחוספס. משופע מישור על מונח גוף 4.1.2 דוגמה
.µs, µk הם החיכוך

חיכוך עם משופע מישור 4.4: איור

השני החוק לו ובניצב המישור לאורך הקואורדינטות במערכת ? הגוף תאוצת מהי
נותן:

mg sin θ − f = ma N −mg cos θ = 0 (4.16)

יש סטטי), (חיכוך נח או קינטי) (חיכוך זז בכלל הגוף האם מראש, ידוע שלא מכיוון
החיכוך זה במקרה .a = 0 נע, לא שהגוף בהתחלה נניח האפשרויות. את לנתח צורך

סטטי: חיכוך הוא

mg sin θ − fs = 0 (4.17)
fs = mg sin θ (4.18)
N = mg cos θ (4.19)
|fs| ≤ µs|N | ⇒ tan θ ≤ µs (4.20)
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לנוע יתחיל הגוף tan θ > µs כאשר מנוחה. במצב יישאר הגוף tan θ ≤ µs כאשר לכן,
לכן ,f = µkmg cos θ קינטי, חיכוך יהיה והחיכוך

a = g(sin θ − µk cos θ) (4.21)

למטה v0 התחלתית מהירות לגוף מספקים משופע מישור אותו על 4.1.1 תרגיל
אינסופי. המדרון .t רגע עד יעבור שהגוף הדרך את מצאו במדרון.

בין החיכוך מקדמי .R העקמומיות רדיוס עם לסיבוב נכנס רכב 4.1.3 דוגמה
.µs, µk הם לקרקע הצמיגים

הרכב סיבוב 4.5: איור

הרכב בסיבוב להישאר כדי ? בסיבוב ולהישאר רכב לנוע יכול מרבית מהירות באיזו
היחיד הכוח הוא הסטטי החיכוך כוח סטטי. חיכוך הוא החיכוך לכן להחליק, לא חייב

לכן ,a = v2/R צנטריפטלית תאוצה לספק יכול אשר

|fs| =
mv2

R
≤ µsN = µsmg (4.22)

v2 ≤ µsgR (4.23)

.m שמסתו גוף עליו M שמסתו גוף מונח חלק אופקי משטח על 4.1.2 תרגיל
וקינטי) (סטטי הגופים בין החיכוך מקדם אופקי. הוא M הגוף של העליון המשטח
מהן .F שגודלו שבאיור) (כפי אופקי כוח לפעול מתחיל העליון הגוף על .µ הוא

? הגופים של תאוצות
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אופקי וכוח גופים שני 4.6: איור

ימינה העליון הגוף את מזיז היה המופעל הכוח הגופים בין חיכוך ללא פתרון:
גודלו את נסמן שמאלה. בכיוון העליון הגוף על פועל החיכוך כוח לכן לתחתון, ביחס
השלישי החוק לפי קינטי). או סטטי חיכוך כוח הוא האם מראש יודעים (איננו f ב‑
יירשם השני החוק לכן ימינה. אבל ,f שגודלו כוח פועל התחתון הגוף על ניוטון, של

למעלה): אנכי בכיוון y ימינה, אופקי בכיוון x ( הבאה בצורה

m : x :F − f = ma1 (4.24)
m : y :N −mg = 0 (4.25)
M : x :f = Ma2 (4.26)

a1 ≥ a2 (4.27)

סטטי) חיכוך הוא החיכוך (אז ביחד נעים הגופים שני שאו אומרת האחרונה המשוואה
קינטי). חיכוך הוא החיכוך (אז התחתון על מחליק שהעליון או

:|f | ≤ µ|N | וגם a2 = a1 אז סטטי, חיכוך הוא והחיכוך ביחד נעים שהשניים נניח

a1 =
F

M +m
(4.28)

f =
FM

M +m
≤ µmg → (4.29)

F ≤ µmg(M +m)

M
(4.30)

התחתון, על מחליק העליון ביחד, לנוע יכולים לא הגופים F > µmg(M+m)
M

אם
לכן ,f = µN = µmg קינטי, חיכוך הוא והחיכוך

a1 =
F − µmg

m
(4.31)

a2 =
µmg

M
(4.32)

חתוך חרוט של פנימי משטח על מתקיים באולמות אופניים מרוץ 4.1.3 תרגיל
.θ זווית בעל משופע מישור הוא זה משטח הציר דרך בחתך אנכי. שצירו
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באולמות אופניים מרוץ 4.7: איור

במעגל שינוע כך קבוע, בגובה קבוע שגודלה במהירות לנוע רוצה אופניים רוכב
מהו .µs הוא המשטח לבין האופניים גלגלי בין הסטטי החיכוך מקדם .R רדיוס בעל

? האפשריות המהירויות טווח
פתרון:

תאוצה: כפול למסה שווה הכוחות כל סכום ניוטון, של השני החוק לפי

mg⃗ + N⃗ + f⃗s = ma⃗ (4.33)

לא הגלגלים אז גובה באותו נשארים האופניים (אם סטטי חיכוך כוח הוא f⃗s כאן
או במדרון מעלה כלפי הוא אם מראש, ידוע לא אך למשטח, במשיק כיוונו מחליקים),

.|f⃗s| ≤ µs|N⃗ | אי‑שבייון להתקיים חייב מטה. כלפי
הוא שלה גודל צנטריפטלית, תאוצה היא התאוצה

|⃗a| = v2

R
(4.34)

כך לשם רכיבים. באמצעות ניוטון של השני החוק את נרשום המרכז. בכיוון וכיוונה
לזה, זה ניצבים ,f⃗s ו‑ N⃗ ידועים, לא כוחות שני ישנם קואורדינטות. מערכת נבחר
בכיוון המדרון לאורך x ציר נבחר יתערבבו. שלא כך קואורדינטות לבחור נוח ויהיה
הצורה את מקבל השני החוק אלה בקואורדינטות .N⃗ של בכיוון y וציר מטה, כלפי

הבאה:

mg sin θ − fs = m|⃗a|x =
mv2

R
cos θ (4.35)

N −mg cos θ = m|⃗a|y =
mv2

R
sin θ (4.36)

כוח על התנאי שלילי. וגם חיובי גם להיות יכול fs אבל ,N > 0 אלה במשוואות
נותן: הסטטי החיכוך

|fs| = |mv2

R
cos θ −mg sin θ| ≤ µsN = µs(

mv2

R
sin θ +mg cos θ) (4.37)
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מכאן

v2

R
cos θ − g sin θ ≤ µs(

v2

R
sin θ + g cos θ) (4.38)

v2

R
cos θ − g sin θ ≥ −µs(

v2

R
sin θ + g cos θ) (4.39)

v2(cos θ − µs sin θ) ≤ gR(sin θ + µs cos θ) (4.40)
v2(cos θ + µs sin θ) ≥ gR(sin θ − µs cos θ) (4.41)

אם מלמעלה. חסם אין לכן מתקיים, תמיד (4.40) התנאי cos θ − µs sin θ ≤ 0 אם
נותן (4.40) התנאי cos θ − µs sin θ > 0

v2 ≤ gR(sin θ + µs cos θ)
cos θ − µs sin θ

(4.42)

אם מלמטה. חסם ואין תמיד מתקיים (4.41) התנאי אז sin θ − µs cos θ ≤ 0 אם
אז sin θ − µs cos θ > 0

v2 ≥ gR(sin θ − µs cos θ)
cos θ + µs sin θ

(4.43)
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אלסטי) (כוח הקפיץ כוח 4.2
באיור משקל. משיווי להתרחקות שפרופורציוני כוח הוא אלסטי) כוח (או הקפיץ כוח
x מיקום באיור כוח. מפעיל לא הקפיץ זה במצב הקפיץ. של רפוי במצב נבחר x = 0
מתוח, הקפיץ כאשר חיובית היא התארכות הקפיץ. l∆של התארכות גם הוא הגוף של
(התכווצות) שלילית התארכות . l > l0 ,l0 רפוי במצב מאורכו גדול l שלו אורך ז״א
.x = ∆l = l−l0 המקרים בשני .l < l0 רפוי, במצב מאורכו קטן הקפיץ של אורכו כאשר

הוא הקפיץ שמפעיל הכוח

Fx = −kx = −k∆l (4.44)

k הקבוע אורכו. לשינוי ״מתנגד״ הקפיץ הכיוון: את וגם הגודל את גם נותן זה ביטוי
הוק. חוק נקרא והביטוי הקפיץ קבוע הוא

הקפיץ. כוח 4.8: איור
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בלבד) (הגדרה גרר כוח 4.3
כוח עליו מפעיל התווך במיוחד גבוהות לא במהירויות מים), (אוויר, בתווך נא גוף אם

גרר: כוח הנקרא

F⃗res = −bv⃗ (4.45)

תלוי אינו אבל הגוף ובצורת בתווך תלוי b וקבוע הגוף של המהירות וקטור הוא v⃗ כאשר
במהירות.

גרר כוח ** 4.3.1
בגלל נוצר זה כוח התווך. התנגדות כוח פועל נוזל) או (גז בתווך שנע גוף כל על
כיוון בהמשך). תנע (ראו אליהן התנע והעברת התווך מולקולות עם הגוף התנגשויות
פרופורציוני הכוח גבוהה, אינה הגוף מהירות כאשר הגוף. מהירות לכיוון הפוך זה כוח

.F⃗ = −bv⃗ למהירות:

גרר. כוח 4.9: איור

במהירות. תלוי לא אבל הגוף, של וצורה והגודל התווך בתכונות תלוי b המקדם

לא זו הזנחה האוויר. בנפילה בטיפול הגרר כוח את הזנחנו כה עד 4.3.1 דוגמה
x ציר נבחר מנוחה. ממצב ליפול מתחיל נקודתי שגוף נניח לצנחנים. קטלנית תהיה

הבאה: בצורה יירשם ניוטון של השני החוק אז מטה, כלפי אנכית

ma = mg − bv (4.46)

m
dv

dt
= mg − bv (4.47)

חלק לפחות להוציא ננסה כן לפני אותה. לפתור ונצטרך דיפרנציאלית משוואה זאת
לכוח ביחס זניח −bv הגרר כוח לאפס, קרובה מהירות כשר בהתחלה, מהמידע.
כוח גודל גם גדלה, שהמהירות ככל .g בתאוצה ליפול מתחיל והגוף mg הכבידה
ממשיך הגוף לכן מטה. כלפי נשאר כיוונה אבל mg−bvקטן, השקול הכוח גדל הגרירה
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הכוח כאשר מתאפסת, התאוצה קטן. התאוצה גודל אבל מטה, כלפי בתאוצה לנועה
אומרת, זאת קבועה. במהירות לנוע ממשיך הגוף זה מרגע ,mg = bv∗ מתאפס, השקול

.v∗ = mg/b מירבית למהירות מגיע שהגוף
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מואצות מערכות ** 4.4
לדוגמה נחזור שאינן. באלה לטפל איך לדעת ורצוי התמדיות יחוס מערכות כל לא
מואצת להיות הנעה למערכת ונאפשר ונעה, עומדת יחוס, מערכות שתי של שלנו
הקשר פרפר. של התנועה את מודדים הצופים שני ישר). קוו (לאורך התנועה בכיוון

הוא המהירויות בין

v⃗ = v⃗ ′ + V⃗ (4.48)

הפרפר של מהירותה היא v⃗ ′ הועמד, הצופה מדידות לפי הפרפר מהירות היא v⃗ כאשר
נגזור אם העומד. של מדידות לפי הנע הצופה של מהירות היא V⃗ ו‑ הנע, מדידות לפי

נקבל זמן, לפי

a⃗ = a⃗ ′ + A⃗ (4.49)

לפי הפרפר תאוצת היא a⃗ ′ הועמד, הצופה מדידות לפי הפרפר תאוצת היא a⃗ כאשר
של השני החוק העומד. של מדידות לפי הנע הצופה תאוצת היא A⃗ ו‑ הנע, מדידות

כדלקמן: נראה התמדית) שהיא (הנחנו העומדת במערכת ניוטון

F⃗other bodies = ma⃗ (4.50)

הקשר את נציב אם אחרים. פיזיקליים גופים ע״י נגרם השקול שהכוח הדגשנו כאן
נקבל: התאוצות, בין

ma⃗ ′ = F⃗total (4.51)
F⃗total = F⃗other bodies + F⃗inertia (4.52)
F⃗inertia = −mA⃗ (4.53)

ההתמדית, במערכת כמו מוצר אותה המואצת הייחוס במערכת ניוטון של השני לחוק
וכוח אחרים פיזיקליים גופים ע״י שנגרמו מהכוחות מורכב הפעם השקול הכוח אבל
בגלל רק מופיע זה כוח פיזיקלי. גוף לשום קשור לא אשר האינרציה, כוח נוסף,
מבחינתי ״מדומים״. אלה לכוחות קוראים קרובות לעתים התמדית. איננה שהמערכת
דומה זה כוח מואצת מערכת של במקרה אותם. למדוד ניתן כי מדומים, אינם האם
להסתיר אפשר היה אילו למעשה, קבוע. ווקטור כפול למסה שווה הוא הכבידה: לכוח
וכוח זה האינרציה כוח בין להבדיל יכולה היה לא הוא מנסיונאי, הארץ כדור את

הכבידה.

.⃗a קבועה בתאוצה הנע האוטובוס לתקרת שמחובר בחוט תלוי גוף 4.4.1 דוגמה

מואצת במערכת תלוי גוף 4.10: איור
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התמדית יחוס: מערכות בשתי המצב את ננתח ? לאנך החוט בין הזווית מהי
לכן קבועה, בתאוצה נע הגוף עומדת למערכת ביחס (אוטובוס). ומואצת (עומדת)

עליו שפועלים המתיחות) וכוח הכבידה (כוח הכוחות סכום

mg⃗ + T⃗ = ma⃗ (4.54)

הכוחות של מהמשולש

tan θ =
a

g
(4.55)

וכוח המתיחות כוח הכבידה, (כוח הכוחות סכום לכן נח, הגוף האוטובוס במערכת
אפס: להיות חייב האינרציה)

mg⃗ + T⃗ + (−ma⃗) = 0 (4.56)

הצופים שני של פרשנויות רק ההתמדית, במערכת כמו ווקטורית משוואה אותה זאת
הנע הצופה ואילו תאוצה לגוף מספק הכוחות שסכום טוען העומד הצופה שונות:

אפס. הוא האינרציה) כוח את (כולל הכוחות שסכום טוען
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מסתובבת מערכות ** 4.5
על הגופים כל של התנועה את לתאר רוצים אנחנו אם צירו. סביב מסתובב הארץ כדור
בחלל. נייחים צירים לבחור נצטרך התמדית, יחוס מערכת מבט מבחנת הארץ כדור פני
לא התמדית. יחוס במערכת לצירים ביחס מסתובבים הארץ לכדור שקשורים הצירים
לדעת מעוניינים אנחנו לכן מהחלל, הארץ כדור פני על פיזיקליות בבעיות לטפל הגיוני
שלמערכת נניח מסתובבת. במערכת שנמדדים המשתנים באמצעות הכל לבטא איך
הקואורדינטות ראשית אותה S ′ מסתובבת יחוס ומערכת S (עומדת) התמדית יחוס
זוויתית במהירות השעון נגד z ציר סביב מסתובבת המסתובבת שהמערכת ונניח
קבועה זוויתית במהירות קרוסלה עם מסתובב אחר צופה 4.5.1 דוגמה .ω קבועה

בוחן גוף של תנועה מודדים הם כאשר הצופים שני שרואים התמונה את נשווה . ω
כלשהו.

מסתובבת מערכת 4.11: איור

נקודה באותה הזמן כל ונמצא הקרוסלה עם מסתובב אשר בוחן בגוף נתחיל
צנטריפטלית בתאוצה נע זה גוף העומד, הצופה מבחינת הסיבוב. מציר R במרחק

המסתובב: המשטח לבין בינו חיכוך ע״י נגרמת אשר

fs = mω2R (4.57)

במנוחה נמצא הגוף המסתובב, הצופה מבחינת המרכז. כלפי מכוון זה החיכוך כוח
האינרציה, כוח נוסף, כוח קיים לכן אפס. להיות חייב עליו שפועלים הכוחות וסכום

החיכוך לכוח בגודלו ושווה החוצה מהמרכז בכיוון פועל אשר

fs + Finertia = 0 (4.58)
Finertia = −fs = −mω2R (4.59)

צנטריפוגלי. כוח נקרא זה כוח החוצה. מהמרכז הכיוון את מראה כאן מינוס הסימן
החוצה, מהמרכז בכיוון mω2R צנטריפוגלי כוח פועל מסתובבת במערכת גוף כל על
הגוף לתנועת קשר ללא פועל זה כוח הסיבוב. לציר מהגוף המרחק זה R כאשר

המסתובבת. במערכת
לא העומדת. במערכת קבועה במהירות החוצה מהמרכז נע אחר בוחן שגוף נניח
במערכת תאוצה לגוף אין כי העומד, הצופה של המדידות לפי כוחות, שום עליו פועלים
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הגוף המסתובב, הצופה מבחינת ישר. קוו לאורך נע הוא בה (התמדית) העומדת
יכול היה לא בלבד צנטריפוגלי כוח מתעקם. שלו המסלול אבל מהמרכז מתרחק
ניצב להיות חייב המעקם לכוח ואילו הרדיוס, לאור מכוון הוא כי המסלול, את לעקם
המסלול את שמעקם הכוח ?). זוכרים ‑ ניצבת ותאוצה משיקית (תאוצה למהירות
כדוגמה המסתובבת. במערכת הגוף למהירות ניצב תמיד הוא קוריוליס. כוח נקרא
מבחינת . הסיבוב. מציר R במרחק העומדת במערכת נח אשר בוחן גוף ניקח נוספת
במהירות במעגל נע הגוף המסתובב, הצופה מבחינת כוחות. אין העומד, הצופה
חיובי (כיוון המעגל מרכז בכיוון ar = ω2R צנטריפטלית תאוצה לו יש לכן ,v = ωR
קוריוליס וכוח מהמרכז בכיוון −mω2R צנטריפוגלי כוח עליו פועלים בחירתנו). לפי

אומר ניוטון של השני החוק .Fc

−mω2R + Fc = mar = mω2R (4.60)
Fc = 2mω2R = 2mωv (4.61)

כדור של באתמוספירה המערבולות בהיווצרות חשוב תפקיד משחק קוריוליס כוח
פיזיקה). (בניין פוקו מטוטלת של התנודות מישור של לסיבוב אחראי גם הוא הארץ.
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וחוקים המושגים הגדרות ריכוז: 4.6

(נעה): S ′ ו (עומדת) S יחוס מערכות בין קשר

r⃗S = r⃗ ′ + R⃗S ′ (4.62)

v⃗S = v⃗ ′ + V⃗S ′, V⃗S ′ =
dR⃗S ′

dt
(4.63)

a⃗S = a⃗ ′ + A⃗S ′, A⃗S ′ =
dV⃗S ′

dt
(4.64)

ניוטון של שני חוק

F⃗ = ma⃗ (4.65)

ניוטון של שלישי חוק

F⃗1→2 + F⃗2→1 = 0 (4.66)



5 פרק

1 ועבודה אנרגיה תנע,

פנימי. מבנה לו ואין מידות לו שאין גוף זה חלקיק או נקודתי גוף זה בפרק

הבסיסיים החוקים של מתמטי מודל מפתחת פיזיקה פיזיקליים. המושגים הגדרות
המושגים הגדרות מוגדרים זאת בשפה שפה. היא מתמטיקה ביקום. שולטים אשר
זה מושג אחרת הפיזיקה/טבע, חוקי בתיאור תועלת להיות צריכה מושג לכל חדשים.
הפיזיקליים הערכים על השפעה בניתוח מתבררת המושגים הגדרות של תועלת מיותר.
שנרצה פעם כל אחרים. גופים ע״י האלה המושגים ההגדרות באמצעות שמתוארים

אחרים. גופים בהשפעת שלו השינוי את נבדוק מועיל המושג האם לבדוק

71
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ניוטון של שני וחוק תנע 5.1
וקטורי ערך לשייך אפשר v⃗ במהירות ונע m מסה בעל גוף לכול

p⃗ = mv⃗ (5.1)

. תנע נקרא אשר
שלו השינוי קצב את נבדוק כל קודם הזה, הערך של המשמעות מה להבין כדי

זמן): לפי (נגזרת

dp⃗

dt
= m

dv⃗

dt
= ma⃗ = F⃗ (5.2)

יותר נראה ‑ (למה יותר כללית בצורה ניוטון של השני החוק הוא האחרון הביטוי
כלשהו זמן במשך התנע שינוי התנע. שינוי לקצב שווה שכוח רואים אנחנו מאוחר).

הבאה: בצורה מכאן יתקבל

∆p⃗ = p⃗(t2)− p⃗(t1) =

∫ t2

t1

F⃗ (t ′)dt ′ (5.3)

להפעיל צריך תנע לשנות כדי ביותר: הגיוני מבנהו מתקף. נקרא ימין באגף האינטגרל
זמן. במשך כוח
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ועבודה קינטית אנרגיה 5.2
נניח יומיומית): להבנה מקורב זאת בכל אבל מטומטם (קצת מחשבתי ניסוי ננסה
צריך לעצור, שכדי ברור ? לעצור קשה יותר מהם מי את ביחד. רצים ועכבר שפיל
צריך מי ״על היא הכוונה קשה״ ״יותר על שואלים כאשר התנועה. נגד כוח להפעיל
צריך מי ״על מהם, אחד כל על מופעל כוח אותו אם או, גדול״, יותר כוח להפעיל
יותר יהיה הפיל שאת אומר שלנו היומיומי הניסיון ? יותר״ רב זמן במשך כוח להפעיל
קשה שיותר ברור כאן גם ? באטיות הולך ושני רץ אחד פילים, שני ואם לעצור. קשה
שקשור ערך נע לגוף לייחס טעם שיש מרמז זה מחשבתי ניסוי שרץ. זה את לעצור
הטבעי הווקטור חשוב). היה הכוח (כיוון ווקטורי ערך והוא ומהירותו, שלו למסה
כלום אין מעלה בדיון תנע. ונקרא p⃗ = mv⃗ הוא המהירות ווקטור ממסה שמורכב
יודעים. כבר שאנחנו למה מעבר משמעות ובעל מועיל החדש שהערך באמת שמוכיח
הרמז גם זאת, בכל הקורס. של לנושאים ומעבר עמוקה יותר הרבה זו להגדרה הסיבה

טוב.
יגרום ביחד) שרצים ועכבר (פיל השניים בין מי נשאל הנ״ל, המחשתי לניסוי בדומה
ברורה. די התשובה זכוכית. קיר באמצעות אותם לעצור ננסה אם גדול יותר להרס
ובמהירות, במסה תלוי ההרס שגודל למסקנה נגיע הזה, הדיון קוו את נמשיך אם
את ומהירות. ממסה בנוי אשר סקלרי, ערך ישנו לכן המהירות. בכיוון תלוי לא אבל
אנחנו כאשר ,K = mv2

2
הבאה: בצורה בונים קינטית, אנרגיה נקרא אשר הזה, הערך

.v = |v⃗| ומסמנים בכתיבה מקצרים
מאוחר, יותר תתברר החדשים המושגים ההגדרות של האמתית והתועלת המשמעות
בפרק אחד). מגוף (יותר רבים מגופים מורכבות ומערכות שימור לחוקי נגיע כאשר
״אז על מילים כמה זה לפני לה. הקשור וכל קינטית באנרגיה נתמקד אנחנו זה
נשאלת זו שאלה ?״. שכתבת לנוסחה מעבר וכו׳)״, (תנע, קינטית אנרגיה זה מה
״רואים״ שאנחנו כפי מושג כל ״להרגיש״ או ״לראות״ הרצון ברור די פעמים. הרבה
כך כל זה תמיד לא אבל מהירות). כיוון, (מיקום, מהם חלק לפחות ״מרגישים״ או
יש האלה המושגים ההגדרות שלכל להבין יש מסה. נגיד, של, במקרה כמו ישר
היה היקום אילו אחרים. גופים עם גומלין פעולת שישנה בגלל רק כלשהי משמעות
גוף שום על משפיע לא והוא אחר גוף שום עליו משפיע שלא בודד, אחד מגוף מורכב
כביכול, שאנחנו, אלה כולל המושגים, ההגדרות לכל משמעות שום היה לא אחר,
השפעה בתוכו כולל המדידה ותהליך מישהו, למדוד צריך מהירות גם ״רואים״.
החומר כמות זה כאילו מבינים אנחנו שלכאורה מסה, הנמדד. הגוף על מסוימת
כוח מפעילים אנחנו ניוטון: של השני החוק לפי נמדדת למעשה לגמרי), שגויה (הבנה
או מסה מבינים שאנחנו האשליה שלו. המסה מה מסיקים הגוף תאוצת ולפי תקני
לחיי נכנסו והם אלה המושגים להגדרות שהתרגלנו בגלל היא אחרות בדרכים מהירות
שנים. מאות כמה לפני כזה היה לא המצב מדעית. בצורה לא אמנם שלנו, היומיום
חדשות. טכנולוגיות דרך יומיום לחיי חלקם נכנסים פיזיקה של המושגים ההגדרות
מעוותים למעשה אבל מובנים כאילו נתפסים אלה המושגים הגדרות קרובות לעתים
מקבלים לא חשמל (למשל, במדע להם שיש מזו שונה מדעית לא ומשמעותם ומופשטים
או היומיום, לשפת דרכם את מצאו לא רבים פיזיקליים המושגים הגדרות משקע).
המושגים הגדרות אחרים. שמות שהומצאו בגלל או מוסתר בטכנולוגיה שחלקם בגלל
מה פיזיקה: מושגי כל את להבין שצריך כפי להבין אלה ״לראות״ ניתן לא כאלה

נעשה. כך הגופים. בין גומלין בפעולת אלה המושגים להגדרות הביטוי
היא קינטית אנרגיה הגדרה:

K =
mv⃗2

2
=

p⃗2

2m
=

p⃗ · v⃗
2

(5.4)
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גוף שמסת מכיוון קינטית. אנרגיה בשינוי כאן מתעניינים אנחנו הדברים, ברוח
המהירות. גודל שינוי בגלל רק להשתנות יכולה קינטית אנרגיה משתנה, איננה נקודתי
ואילך מכאן הדיון (כל אחרים גופים ע״י מופעל אשר הכוח בגלל משתנה מהירות
להשתנות. יכולים כיוון וגם גודל גם משתנה, מהירות כאשר התמדית). במערכת מתקיים
לכן משפיע. לא הכיוון שינוי משתנה, המהירות גודל כאשר רק משתנה קינטית אנרגיה
למהירות. ביחס כיוונו גם אלא השינוי, את לדעת כדי חשוב בלבד כוח של ידע רק לא

קינטית: אנרגיה של השינוי קצב את ננתח כמותית, זה את לתאר כדי

K =
m

2
v2 =

m

2
v⃗ · v⃗ (5.5)

dK

dt
= mv⃗ · dv⃗

dt
= ma⃗ · v⃗ = F⃗ · v⃗ (5.6)

אנרגיה של השינוי קצב . הכוח הספק נקראת ומהירות כוח של הסקלרית המכפלה
אנרגיה שינוי קצב כללי, באופן הגוף. על המופעל השקול הכוח להספק שווה קינטית

:P להספק שווה קינטית K

dK

dt
= P (5.7)

ע״י ניתן נקודתי, גוף על שפועל כוח, של הספק

PF = F⃗ · v⃗ (5.8)

פיתול). מומנט של (הספק מסתובב קשיח גוף של במקרה להספק ביטוי נלמד בהמשך
לשינוי תורם למהירות שמקביל הכוח רכיב שרק מראה שקיבלנו הביטוי היתר, בין
את לסכום יש ,t2 לרגע עד t1 מרגע כולו השינוי את למצוא כדי הקינטית. האנרגיה

זה: זמן במשך השיניים כל

∆K =

∫ t2

t1

F⃗ (t ′) · v⃗(t ′)dt ′ (5.9)

בזמן, המהירות ושל הכוח של התלות את לדעת צריכים שאנחנו הדגשנו זו בנוסחה
עצמו, האינטגרל האינטגרל. את לחשב כדי

W12 =

∫ t2

t1

P(t ′)dt ′ =

∫ t2

t1

F⃗ (t ′) · v⃗(t ′)dt ′ (5.10)

.t2 לרגע עד t1 מרגע התנועה, זמן במשך נעשתה אשר F הכוח של עבודה נקרא
זמן. ביחידת שנעשית עבודה הוא הספק בהתאם,

היה מה נדע ,F⃗ הכוח של בזמן תלות לנו ידועה שתהיה שבמקום להיות יכול
המקום, וקטור של פונקציה יהיה הכוח אומרת, זאת המסלול, נקודות בכול הכוח
האינטגרל לכן ,dr⃗ = v⃗dt הוא (קטן) אינפינטזימאלי שהעתק לב נשים .F⃗ = F⃗ (r⃗)

אחר: מסוג לאינטגרל יהפוך לעבודה

W12 =

∫ 2

1

F⃗ · dr⃗ (5.11)
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ו‑2 1 הנקודות בין או t2 ו‑ t1 הרגעים בין תנועה במשך נעשית שעבודה להדגיש יש
הביטוי משמעות .W12 בסימון זה את הדגשנו לכן מסלול, בלי עבודה אין במסלול.
סקלרית מכפלה לחשב קטע בכל קטנים, לקטעים המסלול את לחלק שצריך (5.11)
שנעשית הקטנה העבודה את לנו תיתן זו מכפלה הקטן. בהעתק השקול הכוח של
הקטעים בכל שנעשות העבודות כל את לסכום יש דבר של בסופו הזה. הקטן בקטע

המסלול. של

קטן. בקטע עבודה 5.1: איור

המסלול, נקודות בכל F⃗ = F⃗ (r⃗) המיקום, של כפונקציה הכוח ידוע אם 1: הערה
כדי הנדרש בזמן תלויה תהיה לא המסלול לאורך עבודה במהירות, הכוח תלות ואין
כיוון את נהפוך אם 2. לנקודה 1 מנקודה נע שהגוף אמנם חשוב זה. במסלול לעבור

.W12 ולא W21 עבודה נקבל ל‑1, מ‑2 התנועה,
שווה השקול הכוח של עבודה שקול. כוח ע״י נעשית כוללת עבודה 2: הערה
בהתחלה: קינטית אנרגיה פחות בסוף קינטית אנרגיה שהוא קינטית אנרגיה לשינוי

K(t2)−K(t1) = W12, t2 > t1 (5.12)

W12 =

∫ t2

t1

F⃗ · v⃗dt (5.13)

W12 =

∫ 2

1

F⃗ · dr⃗ (5.14)

שווה השקול הכוח ועבודת תלוי, בלתי באופן עבודה עושה כוח כל זאת, עם יחד
בנפרד: עושה כוח שכל העבודות לסכום

F⃗ = F⃗1 + F⃗2 + . . . (5.15)

W12,tot =

∫ 2

1

F⃗ · dr⃗ (5.16)

=

∫ 2

1

F⃗1 · dr⃗ +
∫ 2

1

F⃗2 · dr⃗ + . . . (5.17)

W12,tot = W12,F1 +W12,F2 +W12,... (5.18)

שונים. כוחות שעושים בעבודות בנפרד לדון לנו מאפשרת זו תכונה
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במערכת נעשים ועבודה קינטית אנרגיה של החישובים שכל לזכור יש 3: הערה
הניתוח. במהלך להחלפה ניתנת ולא שנבחרה התמדית יחוס

זה במקרה .F⃗ = const קבוע, כוח של עבודה 5.2.1 דוגמה

W12 =

∫ 2

1

F⃗ · dr⃗ = F⃗ ·
(∫ 2

1

dr⃗

)
= F⃗ · (r⃗2 − r⃗1) (5.19)

ממש .r⃗2 הסוף ונקודת r⃗1 ההתחלה בנקודת רק אלא במסלול תלויה איננה זו עבודה
היא העבודה התחלה לנקודת חוזר הגוף אם .r⃗2 ל‑ r⃗1 מ‑ הגיע הגוף איך משנה לא

ועבודתו כזה כוח הוא הכבידה כוח אפס.

Wg = mg⃗ · (r⃗2 − r⃗1) (5.20)

הכבידה. כח עבודת 5.2: איור

כיוון עם אנכי יהיה y וציר אופקי יהיה x שציר כך הקואורדינטות מערכת נבחר אם
נקבל ,g⃗ = (0,−g) מעלה, כלפי חיובי

Wg = −mg(y2 − y1) (5.21)

לא עצמו (המישור אחיד אופקי מישור על קינטי חיכוך כוח של עבודה 5.2.2 דוגמה
קינטי חיכוך כוח נע).

המהירות. נגד כיוונו כי במהירות תלוי

אופקי. במישור המסלול לאורך קינטי חיכוך כוח עבודת 5.3: איור



77 ועבודה קינטית אנרגיה 5.2.

הכוח וקטור הכיוון עם ביחד .|f⃗k| = µk|N⃗ | = µkmg גודלו אחיד אופקי מישור על
הבאה בצורה יירשם

f⃗k = −µkmgv̂ (5.22)

:(5.10) הוא העבודה לחישוב המתאים הביטוי במהירות התלות בגלל

W12 =

∫ t2

t1

(−µkmgv̂) · v⃗dt ′ (5.23)

= −µkmg

∫ t2

t1

|v⃗|dt ′ = −µkmgs12 (5.24)

של והעבודה חיובית תמיד הדרך התנועה. במשך הגוף שעבר הדרך היא s12 כאשר
הפוך החיכוך כוח כיוון כי מראש זה את לומר היה אפשר שלילית. תמיד קינטי חיכוך
המסלול נקודות בכל F⃗k ·v⃗ < 0 הסקלרית המכפלה לכן המגע, בנקודת המהירות לכיוון
חוזר הגוף כאשר אפס ואיננה במסלול תלויה העבודה זה במקרה התנועה. רגעי ובכל

ההתחלה. לנקודת

נח, המשטח אם נח. משטח של (נורמל) ניצב תגובה כוח של עבודה 5.2.3 דוגמה
התגובה, לכוח וניצבת למשטח משיקית המשטח עם במגע בנקודת הגוף של מהירות
שולחן נכון: לא כבר זה נע, עצמו המשטח אם עבודה. עושה אינו זה וכוח N⃗ · v⃗ לכן
גם (כמו עבודה של שערך מראה זו דוגמה עליו. ששוכב הגוף על עבודה עושה עולה

התנועה. את מנתחים אנחנו שבה יחוס במערכת תלוי קינטית) אנרגיה של

בנקודת כי נע, לא המשטח אם אפס היא סטטי חיכוך כוח של עבודה 5.2.4 דוגמה
המהירות גם נע, לא שהמשטח בגלל אפס. היא למשטח ביחס הגוף מהירות המגע
המשיק בכיוון נע המשטח אם מתאפס. וההספק אפס היא יחוס) (מערכת לצופה ביחס
הצופה ומבחינת אפס איננה כבר העומד לצופה ביחס המגע בנקודת מהירות למשטח,

עבודה. עושה סטטי חיכוך כוח הזה
סופית ובנקודה התחלתית בנקודה רק אלא במסלול תלויה איננה שעבודתו הכוח,
משמר. לא כוח הוא החיכוך כוח משמר. כוח נקרא הכבידה) כוח של במקרה (כמו

אלסטי). (כוח הקפיץ כוח של עבודה 5.2.5 דוגמה

הקפיץ. כוח עבודת 5.4: איור
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הבאה: בצורה בקואורדינטה תלוי אשר כוח פועל x ישר קוו לאורך שנע הגוף על
היא הזה הכוח של עבודה קבוע. הוא k כאשר Fx = −kx

W =

∫ x2

x1

(−kx)dx =
kx2

1

2
− kx2

2

2
(5.25)

רבה באטיות שרטוט) (ראו עקום משטח על m מסה בעל גוף מעבירים 5.2.1 תרגיל
עם הקינטי החיכוך מקדם .(L,H) לנקודה (0, 0) מנקודה המהירות) את (להזניח
של התפקיד מה הכבידה. וכוח החיכוך כוח של העבודה את לחשב .µk הוא המשטח

? האטיות תנאי

עקום. במסלול חיכוך של עבודה 5.5: איור

וגובה L בסיס עם משופע מישור הוא המסלול כאשר העבודות את תחילה נחשב
בהתאם). ,tan θ = H/L היא השיפוע של (הזווית H

משופע. במישור בעלייה החיכוך כח עבודת 5.6: איור

חיכוך הנו החיכוך .Wg = −mgH ושווה במסלול תלויה לא הכבידה כוח עבודת
(״נורמל״). הניצב התגובה כוח גודל הוא N כאשר ,|fk| = µN הוא הכוח גודל קינטי,

לכן התנועה, כיוון נגד הוא החיכוך כוח כיוון

Wk = −
∫

µNds (5.26)
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לכן N = mg cos θ במדרון קטן. בקטע דרך היא ds כאשר

Wk = −µmg cos θS (5.27)

בסופו .S cos θ = L הבאה: בצורה הבסיס לאורך קשור אשר השיפוע אורך הוא S כאן
נקבל דבר של

Wk = −µmgL (5.28)

כל קטנים, לקטעים העקומה העליה את ונחלק המקורית לשאלה נחזור עכשיו
.∆H וגובה ,∆L בסיס עם משולש בערך אחד

קטנים. לקטעים עקום מסלול חלוקת 5.7: איור

תהיה זה בקטע החיכוך כוח של עבודה

∆Wk = −µN∆s (5.29)

החוק את לקיים חייב אלא mg cos θ = mg∆L/∆s איננו כבר הניצב התגובה כוח אבל
למשיק): ניצב (רכיב ניוטון של השני

mg cos θ −N = man = ±mv2

R
(5.30)

תוך (אל המותאם המעגל למרכז מכוונת אשר ניצבת, תאוצה היא an זה בביטוי
ו ±במשוואה), מופיע לכן קעור, הוא אם חוץ כלפי או זו בנקודה קמור הוא אם המשטח
זניחה, שהמהירות שנאמר מכיוון העקמומיות). (רדיוס המותאם המעגל רדיוס הוא R

נקבל אז הניצבת. התאוצה את להזניח אפשר

N = mg cos θ = mg∆L/∆s (5.31)
∆Wk = −µN∆s = −µmg∆L (5.32)
Wk =

∑
∆Wk = −µmg

∑
∆L = −µmgL (5.33)
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המסלול לאורך כאינטגרל ⋆עבודה 5.3
הביטוי

W =

∫ 2

1

F⃗ · dr⃗ =
∫ 2

1

(Fx(x, y, z)dx+ Fy(x, y, z)dy + Fz(x, y, z)dz) (5.34)

הקודמים מהאינטגרלים שונה זה אינטגרל המסלול. לאורך כאינטגרל עבודה מציג
נניח בדוגמה. נטפל הזה, האינטגרל עם מתמודדים איך להבין כדי אתם. שנפגשנו

ע״י ניתן שהכוח

Fx = Ax2 +By2, Fy = Cx2 +Dxy, Fz = 0 (5.35)

(x, y, z) נקודה שבכל היא האלה הביטויים משמעות קבועים. הם A,B,C,D כאשר
הקואורדינטות, ראשית את ניקח התחלתית כנקודה מיידי. באופן הכוח את יודעים אנחנו
הזה הכוח של העבודה את נחשב .r⃗2 = (a, a, 0) תהיה הסופית והנקודה r⃗1 = (0, 0, 0)

2. בנקודה ומסתיימים 1 בנקודה מתחילים אשר שונים מסלולים בשלושה

שונים. במסלולים עבודה 5.8: איור

מכן ולאחר 1) (קטע (a, 0) ל‑ (0, 0) מ‑ x ציר לאורך נע הגוף (שחור): A מסלול
2). (קטע (a, a) הסופית לנקודה y לציור במקביל
בקטעים: בשני העבודות סכום תהיה העבודה

WA =

∫
1

(Fxdx+ Fydy) +

∫
2

(Fxdx+ Fydy) (5.36)
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משתנה x רק 1 בקטע כלל. אותו רושמים לא ולכן Fz = 0 הכוח, של השלישי הרכיב
לכן ,y = 0 = const ואילו a עד ∫מ‑0

1

(Fxdx+ Fydy) =

∫ a

0

Fx(x, y = 0)dx =

∫ a

0

Ax2dx = Aa3/3 (5.37)

לכן ,x = a = const ואילו a עד מ‑0 משתנה y רק 2 ∫בקטע
2

(Fxdx+ Fydy) =

∫ a

0

Fy(x = a, y)dy

∫ a

0

(Ca2 +Day)dy = Ca3 +Da3/2 (5.38)

תהיה A במסלול העבודה

WA = Aa3/3 + Ca3 +Da3/2 (5.39)

מכן ולאחר 1) (קטע (0, a) עד (0, 0) מ‑ y ציר לאורך נע הגוף (כחול): B מסלול
בקטע הקטעים. בשני עבודות של סכום היא העבודה שוב .(a, a) עד x לציר במקביל

לכן ,x = 0 = const ואילו a עד 0 מ‑ משתנה y רק 1∫
1

(Fxdx+ Fydy) =

∫ a

0

Fy(x = 0, y)dy =

∫ a

0

0dy = 0 (5.40)

לכן ,y = a = const ואילו a עד 0 מ‑ משתנה x רק 2 ∫בקטע
2

(Fxdx+ Fydy) =

∫ a

0

Fx(x, y = a)dx =

∫ a

0

(Ax2 +Ba2)dx = Aa3/3 + Ba3

(5.41)

ל‑ שווה B במסלול העבודה

WB = Aa3/3 + Ba3 (5.42)

יש הפעם .(a, a) ל‑ (0, 0) מ‑ y = x ישר קוו לאורך נע הגוף (אדום): C מסלול
לכן ,y = x, dy = dx שבו אחד קטע רק

WC =

∫ a

0

(Fx(x, y = x) + Fy(x, y = x))dx

=

∫ a

0

(A+B + C +D)x2dx = (A+B + C +D)a3/3 (5.43)

שעבודתו הכוח, משמר. לא כוח הוא זה כוח שונות. העבודות המסלולים בשלושת
של במקרה (כמו סופית ובנקודה התחלתית בנקודה רק אלא במסלול תלויה איננה

משמר. לא כוח הוא החיכוך כוח משמר. כוח נקרא הכבידה) כוח

? לא או משמר כוח הוא F⃗ = (Fx(x), 0, 0) הכוח האם 5.3.1 הבנה שאלת
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פוטנציאלית אנרגיה 5.4
אחד. משמר כוח רק פועל כלשהו גוף שעל נניח משמרים. בכוחות עכשיו נתמקד
חיובי וכיוונו אנכי y ציר כאשר אנכית, בתנועה ונסתפק הכבידה כוח על נדבר לפשטות,
בהשפעת חופשית, ליפול לו ונותנים y1 מגובה הגוף את משחררים אם מעלה. כלפי
תהיה מקבל שהוא קינטית אנרגיה ,y2 לנקודה מגיע הוא כאשר בלבד, הכבידה כוח

הכבידה כוח של לעבודה שווה

W =

∫ 2

1

F⃗g · dr⃗ = −mg(y2 − y1) = mg(y1 − y2) (5.44)

את להזניח שאפשר כך באטיות, y1 ל‑ y2 מ‑ הגוף את מרימים שאנחנו עכשיו נניח
F⃗g = mg⃗ הכבידה כוח כוחות: שני הגוף על פועלים זו תנועה במהלך שלו. המהירות

היא F⃗ = F⃗g + F⃗ext השקול הכוח של העבודה .F⃗ext חיצוני כוח שהוא שלנו, וכוח

W =

∫ 1

2

F⃗g · dr⃗ +
∫ 1

2

F⃗ext · dr⃗ = K2 −K1 = 0 (5.45)

הגוף את להרים כדי עשינו שאנחנו העבודה לכן זניחה. המהירות כי

Wext =

∫ 1

2

F⃗ext · dr⃗ = −
∫ 1

2

F⃗g · dr⃗ (5.46)

=

∫ 2

1

F⃗g · dr⃗ = mg(y1 − y2) (5.47)

לנקודה יחזור והוא אותו נשחרר אם יקבל שהגוף הקינטית האנרגיה בדיוק וזאת
אנרגיה אותה יקבל הוא y2 לנקודה ויגיע y1 מהנקודה ישתחרר שהגוף פעם כל .y2
כאשר שמשתחררת האנרגיה מאגר קיים הבאה: בצורה זה את לפרש אפשר קינטית.
מהנקודה יורד הגוף כאשר שמשתחררת האנרגיה כמות לאחר. אחד מגובה יורד גוף
ל‑ y2 מ‑ הגוף את העברנו כאשר עשינו שאנחנו לעבודה בדיוק שווה y2 לנקודה y1
שלנו, הדיון לפי פוטנציאלית. אנרגיה קוראים הזאת לאנרגיה הכבידה. כוח נגד ,y1
אנרגיה יש משמר לכוח רק למה ברור, מכאן במיקום. תלויה פוטנציאלית אנרגיה
אנרגיה לייחס יכולים היינו לא במסלול תלויה הייתה הכוח עבודת אילו פוטנציאלית:
הגיוני. אינו זה דבר מסלול. לכל שונות ״אנרגיות״ לייחס צריכים היינו אלא למיקום
במיקום) תלויה שהיא הדגשנו (כאן .U(r⃗) באמצעות פוטנציאלית אנרגיה נסמן

שהראנו: כפי .F⃗ (r⃗) באמצעות זאת לאנרגיה ששייך הכוח ואת

U2 − U1 = U(r⃗2)− U(r⃗1) =

∫ 2

1

F⃗ext · dr⃗ (5.48)

U2 − U1 = −
∫ 2

1

F⃗ · dr⃗ (5.49)

להזכירכם:
הפעלת ע״י ל‑2 מ‑1 הגוף את מעבירים כאשר פוטנציאלית אנרגיה ״מכניסים״ אנחנו

אפסית. במהירות F⃗ext = −F⃗ חיצוני כוח
קינטית: אנרגיה לשינוי שווה העבודה שני, מצד

W12 =

∫ 2

1

F⃗ · dr⃗ = K2 −K1 (5.50)
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הבאה: בצורה האנרגיה שימור חוק את לנו נותנים הביטויים שני ביחד

E1 = K1 + U1 = K2 + U2 = E2 (5.51)

לסכום

E = K + U (5.52)

להדגיש: חשוב מכנית. אנרגיה קוראים

לבחור ניתן לכן נקודות, שתי בין פוטנציאליות אנרגיות להפרש רק משמעות יש •
לערך שרירותי. באופן יחוס) (נקודת כלשהי בנקודה פוטנציאלית אנרגיה של ערך

תנועה. על השפעה אין זה

נמצאים אשר הגופים לכל ושייכת גומלין פעולת אנרגיית היא פוטנציאלית אנרגיה •
אנרגיית היא הכבידה כוח של פוטנציאלית אנרגיה לדוגמה: זו. גומלין בפעולת
(אנרגיה יחד גם הארץ ולכדור לגוף ושייכת הארץ לכדור גוף בין גומלין פעולת
גדולה הארץ כדור שמסת מכיוון פעמיים). לא הגופים, לשני אחת פוטנציאלית
של הפוטנציאלית האנרגיה את לייחס מקובל תנועתו, את להזניח ואפשר מאוד

הארץ. מכדור ו״לשכוח״ לגוף הכבידה



1 ועבודה אנרגיה תנע, 5. פרק 84



6 פרק

2 ועבודה אנרגיה תנע,

מסוימים כוחות של פוטנציאלית אנרגיה 6.1
קודם שקיבלנו מהביטויים !): גובה״ ״אנרגיית (לא הכבידה כוח של פוטנציאלית אנרגיה

Ug(2)− Ug(1) = −
∫ 2

1

(mg⃗) · dr⃗ (6.1)

= −mg⃗(r⃗2 − r⃗1) (6.2)

מעלה, כלפי חיובי כיוון עם אנכית קואורדינטה היא y ש‑ כך קואורדינטות נבחר אם
נקבל

Ug(2)− Ug(1) = mg(y2 − y1) (6.3)

y = y0 שכאשר ונקבע פוטנציאלית לאנרגיה הייחוס נקודת את לבחור זכותנו את ננצל
של פוטנציאלית אנרגיה אז (שרירותי). כלשהו קבוע הוא U0 כאן .Ug = U0 ארנגיה

תהיה y קואורדינטה של כפונקציה הכבידה כוח

Ug(y) = U0 +mg(y − y0) (6.4)

נוחות. מטעמי לבחור ניתן U0 ו‑ y0 את
הקודם, הפיתוח לפי הקפיץ): (כוח אלסטי כוח של פוטנציאלית אנרגיה

Uk(2)− Uk(1) = −
∫ x2

x1

(−kx)dx =
kx2

2

2
− kx2

1

2
(6.5)

הקפיץ כאשר טבעית: בחירה ישנה שריריותי. באופן יחוס נקודת לבחור ניתן כאן גם
Uk(0) = לבחור טבעי לכן ישוחרר, אם עבודה לעשות יכול אינו הוא ,x = 0 מתוח, אינו

ולקבל 0

Uk(x) =
kx2

2
(6.6)

נקבל הרפוי, במצב אורכו לעומת הקפיץ אורך שינוי מהווה |x| שכאן לכך לב נשים אם
הבאה: בצורה קפיץ של פוטנציאלית לאנרגיה ביטוי

Uk =
(∆l)2

2
, ∆l = l − l0 (6.7)

בפועל. אורכו הוא l ו‑ הרפוי הקפיץ אורך הוא l0 כאשר

85
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אנרגיה‑עבודה ומשפט האנרגיה שימור חוק 6.2
קינטית: אנרגיה לשינוי שווה שקול כוח של עבודה קודם, שמצאנו כפי

K2 −K1 = W12 (6.8)

K =
mv2

2
(6.9)

W12 =

∫ 2

1

F⃗ · dr⃗ (6.10)

עבודה זה שבמשפט להדגיש חשוב אנרגיה‑עבודה. למשפט ביותר הכללי הביטוי זה
(1). בהתחלה קינטית אנרגיה פחות (2) בסוף קינטית לאנרגיה שווה תמיד

אנרגיות כהפרש עבודתו את לרשום אפשר משמר, כוח הוא השקול הכוח אם
פוטנציאלית:

W12 =

∫ 2

1

F⃗ · dr⃗ = −[U(2)− U(1)] (6.11)

הבאה: בצורה האנרגיה שימור לחוק אותנו מביאה אנרגיה‑עבודה למשפט הצבה

E1 = K1 + U1 = K2 + U2 = E2 (6.12)

וחלקם ,U ב מסומנים משמרים, חלקם כוחות, מכמה מורכב השקול הכוח כאשר
לפצל: אפשר ,nc ב מסומנים משמרים, לא

F⃗ = F⃗U + F⃗nc (6.13)

W12 =

∫ 2

1

F⃗ · dr⃗ (6.14)

W12 =

∫ 2

1

F⃗U · dr⃗ +
∫ 2

1

F⃗no · dr⃗ (6.15)

W12 = −[U(2)− U(1)] +W12,nc (6.16)

היא W12,no העבודה ושאר F⃗U המשמר הכוח של היא הפוטנציאלית האנרגיה כאשר
הקינטית האנרגיה את נחבר .F⃗U הכוח את להוציא האחרים הכוחות כל של עבודה

ונקבל: F⃗U המשמר הכוח של הפוטנציאלית האנרגיה ואת K

E2 − E1 = W12,no, E = K + U (6.17)

שונות. בדרכים להעשות יכול עבודה של הפיצול

חיכוך וכוח F⃗k הקפיץ כוח , F⃗g הכבידה כוח פועל הגוף שעל נניח 6.2.1 דוגמה
נכונות: אנרגיה‑עבודה משפט של הבאות הצורות כל .F⃗tot = F⃗g + F⃗k + F⃗µ : f⃗µ קינטי

K2 −K1 = W12 =

∫ 2

1

F⃗tot · dr⃗ (6.18)
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השקול. הכוח לעבודת שווה קינטית אנרגיה של השינוי כאן

[K2 + U2,g]− [K1 + U1,g] =

∫ 2

1

[F⃗k + F⃗µ] · dr⃗ (6.19)

סכום שינוי שלו, פוטנציאלית אנרגיה באמצעות מבוטאת הכבידה כוח עבודת רק כאן
הכוחות שני של לעבודה שווה הכבידה של הפוטנציאלית והאנרגיה הקינטית האנרגיה

וחיכוך. קפיץ הנוספים,

[K2 + U2,k]− [K1 + U1,k] =

∫ 2

1

[F⃗g + F⃗µ] · dr⃗ (6.20)

סכום שינוי שלו, פוטנציאלית אנרגיה באמצעות מבוטאת הקפיץ כוח עבודת רק כאן
הכוחות שני של לעבודה שווה הקפיץ של הפוטנציאלית והאנרגיה הקינטית הארנגיה

וחיכוך. כבידה הנוספים,

[K2 + U2,g + U2,k]− [K1 + U1,g + U1,k] =

∫ 2

1

F⃗µ · dr⃗ (6.21)

האנרגיה שינוי שלהם, פוטנציאלית אנרגיה באמצעות מיוצגים המשמרים הכוחות כל כאן
של לעבודה שווה הפוטנציאליות) האנרגיות וכל קינטית אנרגיה של (סכום המכנית

הנותר. משמר הלא הכוח
אנרגיה באמצעות משמר לא כוח של העבודה את לבטא אפשרי בלתי לב: שימו
בכל לאנרגיה אותה לחבר אפשר ואי אנרגיה איננה זה כוח של עבודה פוטנציאלית,

שהיא. צורה

לעבור כדי כלשהו מגובה חיכוך ללא מחליק קטן גוף המוות: לולאת 6.2.1 תרגיל
המסלול). של הפנימי המשטח (לאורך Rמלמטה שרדיוסו מעגלי במסלול התנתקות ללא
להתחיל צריך הוא המעגל של התחתונה לנקודה מעל מינימלי התחלתי גובה מאיזה

? לנוע

המוות. לולאת 6.1: איור

העליונה: בנקודה מינימלית מהירות נדרשת כי ? מינימלי גובה נדרש למה

N +mg =
mv2

R
(6.22)

N ≥ 0 → v2 ≥ gR (6.23)
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בחוק ניעזר התחלתי לגובה המעגל של העלינה בנקודה המהירות את לקשור כדי
נבחר משמר). והוא הכבידה, כוח הוא עבודה שמבצע היחיד (הכוח האנרגיה שימור
זו בנקודה אז המעגל, של העליונה בנקודה פוטנציאלית לאנרגיה הייחוס נקודת את
אנרגיה רק יש לגוף ההתחלה בנקודת .E = mv2

2
ו‑ קינטית אנרגיה רק תהיה לגוף

אנרגיה אותה שלגוף קובע האנרגיה שימור חוק .E = mg(H − 2R) ולכן פוטנציאלית
לכן המסלול, נקודות בכל

mv2

2
= mg(H − 2R) (6.24)

v2 = 2g(H − 2R) ≥ gR (6.25)

H ≥ 5

2
R (6.26)

אנכי קפיץ על h מגובה מנוחה ממצב אנכית mנופל מסה בעל קטן גוף 6.2.2 תרגיל
הקפיץ של המרבית ההתכווצות מהי ארוך. מספיק הקפיץ .k קפיץ קבוע בעל רפוי
פוגע הגוף כאשר האנרגיה איבוד ואין חיכוך אין ? הגוף של המרבית המהירות ומהי

בקפיץ.

קפיץ. על נפילה 6.2: איור

אנרגיה ולשניהם משמרים שניהם הקפיץ, וכוח הכבידה כוח כוחות: שני ישנם
כאן נשמרת. E = mv2

2
+mgy + k(∆l)2

2
= const המכנית האנרגיה לכן פוטנציאלית.

הפוטנציאליות האנרגיות לשתי הייחוס נקודות ואת מעלה כלפי אנכית y הציר את בחרנו
שהיא בהתחלה לאנרגיה שווה זו אנרגיה הרפוי. הקפיץ של העליון הקצה במיקום

.v = 0, y = h,∆l = 0 בהתחלה כי ,E = mgh
מתכווץ, והקפיץ בקפיץ פוגע הגוף כאשר

y = −∆l, ∆l > 0 (6.27)
mv2

2
−mg∆l +

k(∆l)2

2
= mgh (6.28)

(6.29)

לכן ,v = 0 נעצר, הגוף אשר עד להתכווץ ממשיך הקפיץ

−mg(∆l)max +
k(∆l)2max

2
= mgh (6.30)

(∆l)max =
mg

k
+

√
mg

k

(mg

k
+ 2h

)
(6.31)
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הכוחות סכום ז״א מתאפסת, תאוצתו כאשר ברגע שלו המרבית למהירות מגיע הגוף
מתאפס:

mg − k(∆l)c = 0 (6.32)

(∆l)c =
mg

k
(6.33)

mv2max

2
= mgh+mg(∆l)c −

k(∆l)2c
2

(6.34)

v2max = 2g
(
h+

mg

2k

)
(6.35)

ברדיוס וכדורי חלק לא משטח מפסגת לנוע מתחיל m מסתו אשר גוף 6.2.3 תרגיל
.R

הגוף התנתק בה α הזווית נתונה אם הגוף על החיכוך כח שעושה העבודה מהי
מהמשטח?

.6.2.3 לתרגיל 6.3: איור

פתרון:
רדיאלי: לרכיב נותן ניוטון של שני חוק מתאפס הנורמל ההתנתקות בנקודת

mg sinα =
mv2

R
(6.36)

שלו קינטית ואנרגיה הגוף מהירות ההתנתקות בנקודת לכן

v2 = gR sinα (6.37)

K =
mv2

2
=

mgR sinα

2
(6.38)

עבודה‑אנרגיה ממשפט

∆E = E2 − E1 = Wfriction (6.39)

מכאן ההתנתקות. נקודת היא 2 נקודה הפסגה היא 1 נקודה כאשר

∆E = ∆K +∆Ug (6.40)

∆K =
mv2

2
− 0 =

mgR sinα

2
(6.41)

∆Ug = mg∆h = mg(R sinα− 1) (6.42)



2 ועבודה אנרגיה תנע, 6. פרק 90

מכאן

mgR sinα

2
+mg(R sinα− 1) = Wfriction (6.43)

Wfriction = mgR

(
3

2
sinα− 1

)
(6.44)
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וכוח פוטנציאלית אנרגיה בין קשר 6.3
העבודה: אינטגרל באמצעות שלו פוטנציאלית אנרגיה לבין משמר כוח בין קשר מצאנו

U(2)− U(1) = −
∫ 2

1

F⃗ · dr⃗ (6.45)

רק זה את נעשה אנחנו הכוח. את למצוא אפשר פוטנציאלית, אנרגיה ניתנת אם
יותר: פשוטה צורה מקבל הנ״ל הביטוי כאשר חד‑ממדי, במקרה

U(x2)− U(x1) = −
∫ 2

1

Fx(x
′)dx ′ (6.46)

:x2 = x+ dx ו‑ x1 = x סמוכות, נקודות לשתי הנוסחה את נרשום זה לצורך

U(x+ dx)− U(x) = −Fxdx (6.47)

U(x+ dx)− U(x) =

(
dU

dx

)
dx (6.48)

Fx = −dU

dx
(6.49)

הקואורדינטה של כפונקציה פוטנציאלית אנרגיה מראה האיור 6.3.1 הבנה שאלת
? המסומנות בנקודות הכוח כיוון מהו .x
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פוטנציאלית באנרגיה חד‑ממדית תנועה תכונות 6.4
פוטנציאלית באנרגיה החלקיק תנועת של מלא איכותני ניתוח מאפשר האנרגיה שימור חוק

שבאיור. בדוגמה נתבונן .U(x)

פוטנצניאלית. באנרגיה חלקיק תנועת 6.4: איור

פוטנציאלית אנרגיה xבנקודה נמצא חלקיק שכאשר היא U(x) של העקומה משמעות
מכנית אנרגיה אחרים, כוחות אין אם .U(x) ל‑ ושווה מידית ידועה שלו

K + U =
mv2

2
+ U(x) =

m

2

(
dx

dt

)2

+ U(x) = E = const (6.50)

יימצא שבה נקודה ובכל החלקיק תנועת של רגע בכל E ערך לאותו ושווה נשמרת
בנקודה נמצא והחלקיק ידועה, E המכנית האנרגיה אם התנועה. במהלך החלקיק
אנרגיה .K = E−U זו בנקודה שלו הקינטית האנרגיה את גם יודעים מיד אנחנו אז ,x
y = E קוו נעביר אם לאפס. שווה המהירות אם רק לאפס ושווה K = mv2

2
≥ 0 קינטית

y = U(x) לבין y = E בין ההפרש x נקודה בכול אז הפוטנציאלית, האנרגיה עם באיור
שבה x בנקודה להימצא יכול לא חלקיק המידית: המסקנה קינטית. אנרגיה לנו ייתן
אפשרי. בלתי דבר ‑ שלילית קינטית אנרגיה יש שלחלקיק אומר היה זה כי ,E < U(x)
שיפוע כזאת בנקודה אם מתאפסת. החלקיק מהירות E = U(x) שבהן בנקודות
מתאפס. לא החלקיק על הכוח אז (x לציר מקביל אינו (המשיק אפס אינו U(x) קוו של
האנרגיה עליית לכיוון מנוגד הכוח כיוון ,F = −dU

dx
ש מכיוון תאוצה. יש כוח, יש אם

פוטנציאלית, אנרגיה של ומינימום מקסימום בנקודות ז״א ,dU
dx

= 0 אם הפוטנציאלית.
אפס. שם ותאוצה מתאפס הכוח

שונות. מכניות אנרגיות אם מסלולים כמה ננתח
של הקו מעל נמצא x הנקודות בכל מכנית אנרגיה של הישר הקו הירוק במסלול
המהירות כיוון ולכן נקודה באף מתאפסת לא שמהירות אומר זה פוטנציאלית. אנרגיה

אינסוף. עד כיוון באותו הזמן כל נע הגוף להשתנות. יכול לא
בלבד. אחת בנקודה פוטנציאלית לאנרגיה שווה מכנית אנרגיה הכחול במסלול
אם אפס. איננה התאוצה ולכן Fx = −dU

dx
< 0 אבל מתאפסת, הגוף מהירות זו בנקודה

מהירותו שבה לנקודה עד יגיע הוא הזאת, הנקודה בכיוון תנועתו את התחיל הגוף
לכיוון לנוע ומתחיל חוזר הוא לכן המקורית. לתנועתו הפוך בכיוון ותאוצתו אפס
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החזרה. נקודת נקראת התאפסה, המהירות שבה זו, נקודה התחלתי. לכיוון ההפוך
אינסוף. עד ממשיך והוא משתנה לא כבר מהירותו כיוון מוחזר שהגוף לאחר

מתהפכת. הגוף מהירות מהן אחת בכל החזרה, נקודות שתי ישנן האדום במסלול
שלושת בכל החזרה. נקודות שתי בין (מתנדנד) מחזורית תנועה מבצע שהוא אומר, זה
הגוף אסורים: אזורים מסמנים המסלולים של המקווקווים הקטעים הנ״ל המקרים
להיות חייבת הייתה שלו קינטית אנרגיה אחרת כי אלה באזורים להימצא יכול אינו

שלילית.
בנקודת מקסימלית, פוטנציאלית לאנרגיה השווה מכנית, אנרגיה עם גוף נשים אם
נקודת זאת לאפס. שוות תהינה שלו התאוצה וגם המהירות גם אז עצמה, המקסימום
מנקודת יתרחק שהוא ככל לנוע. יתחיל הוא לגוף, אנרגיה קצת נוסיף אם משקל. שיווי
מהנקודה יברח הוא לכן תגדל, שלו ומהירות תגדל שלו קינטית אנרגיה המשקל שיווי

יציב. לא משקל שיווי נקודת היא זו נקודה הזאת.
בנקודת מינימלית, פוטנציאלית לאנרגיה השווה מכנית, אנרגיה אם גוף נשים אם
זאת גם לאפס. שוות תהינה שלו התאוצה וגם המהירות גם אז עצמה, המינימום
יתרחק שהוא ככל לנוע. יתחיל הוא לגוף, אנרגיה קצת נוסיף אם משקל. שיווי נקודת
והגוף המהירות, גם ובהתאם תקטן שלו קינטית אנרגיה הזו, המשקל שיווי מנקודת
משקל שיווי נקודת זו המשקל. משיווי רחוק לא החזרה נקודות שתי בין מתנדנד יישאר

יציב.
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וחוקים המושגים הגדרות ריכוז: 6.5

תנע הגדרה:

p⃗ = mv⃗ (6.51)

(דיפרנציאלית) רגעית בצורה ניוטון של שני חוק

dp⃗

dt
= F⃗ (6.52)

מתקף הגדרה:

G⃗ =

∫ t2

t1

F⃗ (t)dt, t2 > t1 (6.53)

(אינטגרלית) ממושכת בצורה ניוטון של שני חוק

∆p⃗ = p⃗(t2)− p⃗(t1) = G⃗, t2 > t1 (6.54)

קינטית אנרגיה הגדרה:

K =
mv2

2
=

p2

2m
=

p⃗ · v⃗
2m

(6.55)

הכוח הספק

P = F⃗ · v⃗ (6.56)

(דיפרנציאלית) רגעית בצורה עבודה‑אנרגיה משפט

dK

dt
= P(t) = F⃗ (t) · v⃗(t) (6.57)

עבודה

W12 =

∫ t2

t1

P(t)dt =

∫ t2

t1

F⃗ (t) · v⃗(t)dt (6.58)

W12 =

∫ 2

1

F⃗ · dr⃗ (6.59)
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אינטגרלית) (בצורה עבודה‑אנרגיה משפט

∆K = K(t2)−K(t1) = W12, t2 > t1 (6.60)

משמר) (כוח פוטנציאלית אנרגיה

U(r⃗2)− U(r⃗1) = −
∫ r⃗2

r⃗1

F⃗ · dr⃗ (6.61)

מכנית אנרגיה הגדרה:

E = K + U (6.62)

בלבד) משמרים כוחות עבודה‑אנרגיה, (משפט האנרגיה שימור חוק

E(t2) = E(t1) (6.63)

משמרים לא כוחות עם עבודה‑אנרגיה משפט

∆E = E(t2)− E(t1) = W12,non−conservative (6.64)
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7 פרק

1 (רב‑גופיות) רב‑חקליקיות מערכות

הגופים בפועל, בודד. נקודתי) (גוף חלקיק של בתנועה היה שלנו העיסוק כל כה עד
להתייחס צורך יש קרובות ולעתים פנימי) מבנה להם (יש נקודתיים אינם שמסביב
הקשר או (שניים) נקודתיים גופים של קטן מספר ישנו כאשר ביחד. גופים למספר
לרשום אפשר עוד גלגלות), עם תלייה מערכות של במקרה (כמו פשוט הגופים בין
המשוואות. את לפתור ולנסות במערכת האילוצים כל עם ניוטון של השני החוק את
מתאימות שיטות לפתח צורך יש ולכן מאוד מהר אפשרית בלתי להיות מתחילה המשימה
נקודתיים גופים מערכות על בהתחלה, לפחות נדבר, אנחנו בהמשך גופים. למערכות
״חלקיק״ מושג כאן חלקיקים. כאוסף לתאר אפשר נקודתי לא גוף כל כי (חלקיקים),

פנימי. מבנה להם ואין מידות להם שאין לגופים מתייחס
אנחנו שבה הגופים למערכת גופים מספר נשייך חלקים: לשני היקום כל את נחלק
למערכת שייך או ביקום גוף כל זו בדרך החיצוני. לעולם הגופים שאר ואת מתעניינים,

חיצוני. גוף הוא או שלנו

חיצוני. ועולם מערכת 7.1: איור

מסה ע״י מתואר יהיה i חלקיק המערכת: חלקיקי את נמספר נוח, שיהיה כדי
לגוף ששייך פיזיקלי ערך כל בהתאם, .v⃗i שלו ומהירות r⃗i שלו המקום וקטור ,mi שלו
נוסף: מושג להכיר נצטרך במערכת, לטפל שנתחיל לפני .i אינדקס באותו יסומן זה,

תנע.

97
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מערכת של ערכים 7.1
של המושגים הגדרות שקיימים קובע הניסוי ממוספרים. חלקיקם למערכת נחזור
המסות סכום היא המערכת מסת המערכת. ואנרגית המערכת תנע המערכת, מסת

במערכת: החלקיקים כל של

M =
∑
i

mi (7.1)

במערכת: החלקיקים כל של התנעים סכום הוא המערכת תנע גם

P⃗ =
∑
i

p⃗i =
∑
i

miv⃗i (7.2)

המערכת״. ל״מהירות דומה כלל אין אזהרה:
מרכיביה: כל של קינטיות אנרגיות סכום היא המערכת של קינטית אנרגיה גם

K =
∑
i

Ki =
∑
i

miv
2
i

2
=
∑
i

p2i
2mi

(7.3)

שבמערכת i חלקיק לכל יותר. מורכבת צורה יש המערכת של פוטנציאלית לאנרגיה
להתבטא יכולה זו גומלין פעולת החיצוני. העולם עם גומלין פעולת להיות יכולה
פוטנציאלית שאנרגיה מודגש כאן כאשר ,Ui,ext(r⃗i) כ‑ שתסומן פוטנציאלית אנרגיה בצורת
פעולת להיות יכולה ,j ו‑ i חלקיקים, זוג לכול בנוסף, החלקיק. של במיקום תלויה זו
שאנרגיה מודגש כאן .Uij(r⃗i, r⃗j) פוטנציאלית באנרגיה שמתבטאת השניים בין גומלין
ולא הגופים לזוג שייכת Uij שהאנרגיה לזכור חשוב הגופים. שני של במיקומם תלויה זו
סכום היא המערכת של פוטנציאלית שאנרגיה קובע הניסוי בנפרד. מהם אחד לכל

הנ״ל: האנרגיות כל של

U =
∑
i

Ui,ext(r⃗i) +
1

2

∑
i ̸=j

Uij(r⃗i, r⃗j) (7.4)

שלא ולכך (לזוג) אחת פעם רק האנרגיות של לחישוב דואג 1/2 המקדם השני בסכום
של בסופו כזה). דבר קיים (לא עצמו על הפעולה בגלל הגוף אנרגית (בטעות) תיכנס

תהיה המערכת של מכנית אנרגיה דבר,

E = K + U =
∑
i

mv2i
2

+
∑
i

Ui,ext(r⃗i) +
1

2

∑
i≠j

Uij(r⃗i, r⃗j) (7.5)

לכן הגופים, בין במרחק רק תלויה זוגות של פוטנציאלית אנרגיה יותר, עוד נדייק אם
כך: ייראה הסופי הביטוי

E = K + U =
∑
i

mv2i
2

+
∑
i

Ui,ext(r⃗i) +
1

2

∑
i ̸=j

Uij(|r⃗i − r⃗j|) (7.6)
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למערכת ניוטון של שני חוק 7.2
השני בחוק מעוניינים אנחנו (הרי המערכת תנע של השינוי קצב מהו עכשיו נבדוק

!): ניוטון של

dP⃗

dt
=
∑
i

dp⃗i
dt

(7.7)

חלקיק לכל

dp⃗i
dt

= F⃗i (7.8)

F⃗i,ext העולם, שאר שמפעיל מהכוח מורכב i חלקיק על פועל אשר השקול הכוח כאשר
:
∑

j ̸=i F⃗j→i המערכת: של האחרים החלקיקים כל עליו שמפעילים והכוחות

dp⃗i
dt

= F⃗i,ext +
∑
j ̸=i

F⃗j→i (7.9)

dP⃗

dt
=
∑
i

F⃗i,ext +
∑
i,j ̸=i

F⃗j→i (7.10)

עם נשארים ואנחנו ניוטון, של השלישי החוק בגלל זהותית מתאפס השני הסכום
הבאה: בצורה למערכת ניוטון של השני החוק

dP⃗

dt
=
∑
i

F⃗i,ext ≡ F⃗ext (7.11)

את לשנות יכולים חיצוניים כוחות שרק מראה היא ביותר, משמעותית תוצאה זאת
קבוע. נשאר התנע חיצוניים, כוחות אין אם המערכת. תנע
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ופנימיים חיצוניים כוחות 7.3
שונות בצורות לחלק ניתן בחוקר. תלויה חיצוני״ ו״עולם ל״מערכת״ היקום חלוקת

חיצוניים. וחלק פנימיים יהיו מהכוחות חלק ובהתאם

m1
<latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit><latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit><latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit><latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit>

m3
<latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit><latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit><latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit><latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit> m2

<latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit><latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit><latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit><latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit>

שולחן. על גופים 7.2: איור

אליו מחוברת גלגלת עם משולשה גופים. מספר מתוארים 7.2 באיור לדוגמה,
שני .m3 היא הגלגלת עם המשולש מסת חיכוך), (ללא חלק אופקי שולחן על נמצא
ללא המשולש של צלעותיו שתי על להחליק יכולים m2 ו‑ m1 מסות בעלי קטנים גופים
אנחנו הגלגלת. דרך עובר החוט מסה. ללא חוט באמצעות מחוברים הגופים חיכוך.
פנימיים לכוחות וחלוקה המערכת בחירת אלא הגופים של התנועה את ננתח לא

בכחול. חיצוניים כוחות רק מסומנים באיורים בהמשך וחיצוניים.
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איור ראו החוט, ואת הגופים שלושת כל את בתוכה כוללת מערכת 1: בחירה
החיצוניים הכוחות הארץ. וכדור השולחן הם החיצוניים הגופים זה במקרה .7.3
על השולחן שמפעיל הנורמל וכוח הגופים שלושת על שמופעלים הכבידה כוחות הם

הבאה: בצורה יירשם זו למערכת ניוטון של השני החוק המשולש.

dP⃗

dt
= m1g⃗ +m2g⃗ +m3g⃗ + N⃗3 (7.12)

P⃗ = p⃗1 + p⃗2 + p⃗3 = m1v⃗1 +m2v⃗2 +m3v⃗3 (7.13)

m1
<latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit><latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit><latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit><latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit>

m1~g
<latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit><latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit><latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit><latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit> m2~g

<latexit sha1_base64="QXC+/joSrpKTCTRlEBaUR1AJN/o=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnctQOT4GVaRUOR9v1VrM1N3/dCZZOnSztaLSz+Xv3Ye9g4Pc+NHKjU0Ol3/EnIKiDibeAQDEdc5Ui0O+9bjz3+4pjBDwvjDUrJCjHBLX2JGjnblhS4zgTUHlhDwYD6FmHtTqBFxYWcsrGNIWTCWD5YYnt8oyzSXURLBOq2DSLzWoUdxDhyHI1moKW4MwUo+duecZjl3WCp0zuO5132vhmQOO5E2nntOw8aSJaebv/JWXA08x12suUHPtYNxVLYdjJgIIzpqWkKi7DRGtnCgHzClXZyt1ayqz9WsqFKai0krpsH187ldEqGM1VXFgek40YEloIXHailbM5sFWKnC6620uVeMyx1sz8hE/8nKJMl4EF63PlU8FT5YWSjoHiGToHBn8YknnE0bTb7dYDHCbSkzKUXZeFShtJxUxDePj+oKwHVVUtKJieIDgn/KOXeyG20AYsSgJbD8JC2THPH89oi74a9ZiFRpz6fLzysGA8pv4bg/uECs88uHzU606/3XzRDN61692Xy3vfIg/II7JHAvKMdMlbckT6hBFDfpCf5FftU+1L7Wvt2yJ1c2PJuU9WrPb9L0UfQrk=</latexit><latexit sha1_base64="QXC+/joSrpKTCTRlEBaUR1AJN/o=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnctQOT4GVaRUOR9v1VrM1N3/dCZZOnSztaLSz+Xv3Ye9g4Pc+NHKjU0Ol3/EnIKiDibeAQDEdc5Ui0O+9bjz3+4pjBDwvjDUrJCjHBLX2JGjnblhS4zgTUHlhDwYD6FmHtTqBFxYWcsrGNIWTCWD5YYnt8oyzSXURLBOq2DSLzWoUdxDhyHI1moKW4MwUo+duecZjl3WCp0zuO5132vhmQOO5E2nntOw8aSJaebv/JWXA08x12suUHPtYNxVLYdjJgIIzpqWkKi7DRGtnCgHzClXZyt1ayqz9WsqFKai0krpsH187ldEqGM1VXFgek40YEloIXHailbM5sFWKnC6620uVeMyx1sz8hE/8nKJMl4EF63PlU8FT5YWSjoHiGToHBn8YknnE0bTb7dYDHCbSkzKUXZeFShtJxUxDePj+oKwHVVUtKJieIDgn/KOXeyG20AYsSgJbD8JC2THPH89oi74a9ZiFRpz6fLzysGA8pv4bg/uECs88uHzU606/3XzRDN61692Xy3vfIg/II7JHAvKMdMlbckT6hBFDfpCf5FftU+1L7Wvt2yJ1c2PJuU9WrPb9L0UfQrk=</latexit><latexit sha1_base64="QXC+/joSrpKTCTRlEBaUR1AJN/o=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnctQOT4GVaRUOR9v1VrM1N3/dCZZOnSztaLSz+Xv3Ye9g4Pc+NHKjU0Ol3/EnIKiDibeAQDEdc5Ui0O+9bjz3+4pjBDwvjDUrJCjHBLX2JGjnblhS4zgTUHlhDwYD6FmHtTqBFxYWcsrGNIWTCWD5YYnt8oyzSXURLBOq2DSLzWoUdxDhyHI1moKW4MwUo+duecZjl3WCp0zuO5132vhmQOO5E2nntOw8aSJaebv/JWXA08x12suUHPtYNxVLYdjJgIIzpqWkKi7DRGtnCgHzClXZyt1ayqz9WsqFKai0krpsH187ldEqGM1VXFgek40YEloIXHailbM5sFWKnC6620uVeMyx1sz8hE/8nKJMl4EF63PlU8FT5YWSjoHiGToHBn8YknnE0bTb7dYDHCbSkzKUXZeFShtJxUxDePj+oKwHVVUtKJieIDgn/KOXeyG20AYsSgJbD8JC2THPH89oi74a9ZiFRpz6fLzysGA8pv4bg/uECs88uHzU606/3XzRDN61692Xy3vfIg/II7JHAvKMdMlbckT6hBFDfpCf5FftU+1L7Wvt2yJ1c2PJuU9WrPb9L0UfQrk=</latexit><latexit sha1_base64="QXC+/joSrpKTCTRlEBaUR1AJN/o=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnctQOT4GVaRUOR9v1VrM1N3/dCZZOnSztaLSz+Xv3Ye9g4Pc+NHKjU0Ol3/EnIKiDibeAQDEdc5Ui0O+9bjz3+4pjBDwvjDUrJCjHBLX2JGjnblhS4zgTUHlhDwYD6FmHtTqBFxYWcsrGNIWTCWD5YYnt8oyzSXURLBOq2DSLzWoUdxDhyHI1moKW4MwUo+duecZjl3WCp0zuO5132vhmQOO5E2nntOw8aSJaebv/JWXA08x12suUHPtYNxVLYdjJgIIzpqWkKi7DRGtnCgHzClXZyt1ayqz9WsqFKai0krpsH187ldEqGM1VXFgek40YEloIXHailbM5sFWKnC6620uVeMyx1sz8hE/8nKJMl4EF63PlU8FT5YWSjoHiGToHBn8YknnE0bTb7dYDHCbSkzKUXZeFShtJxUxDePj+oKwHVVUtKJieIDgn/KOXeyG20AYsSgJbD8JC2THPH89oi74a9ZiFRpz6fLzysGA8pv4bg/uECs88uHzU606/3XzRDN61692Xy3vfIg/II7JHAvKMdMlbckT6hBFDfpCf5FftU+1L7Wvt2yJ1c2PJuU9WrPb9L0UfQrk=</latexit>

m3~g
<latexit sha1_base64="J3p0QhkRDfxb1m9Adjr+tLtQfEE=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpw6KFAQoPqUK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUJA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXates3bm7c8m7fuXtvc2v7/kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XASDV9N8JNzMJYr2XVjDQNBU8kTzqjD0OfwVJwdhOfAyrQKB2db9WajOTV/1QnmTp3M7fhse/33zqPuYd/vftjXRqWGCr/tjyCnDkbeDALJVMxlikCv+3r/ud+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+DlnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqQpnI4Ayw9KbKczzkbVIlgmVLJxFpvlKO4gwpHFcjQFJcCZMUYv3fKCxy5rB0+Z2HNKt1v4ZkDjqRMp55RoHzQQrbyd/5Iy4Gnm2q15isY+1o3zuTDsZEDCBVNCUBmXYaKUM0UO0wpV2dRuJWXSfiVlYQoqrKAu28PXjkW0DEZTFQvLY2I/hoQWOS47UdJZDWyZIsaz7vZKJR5zrDUxP+EjX1OU6TKwYH0ufZrzVHqhoEOgeIbOgcEfhmQacTTtdDr1AIeJ1KgMRcdloVRG0HyiITx6f1jWg6qqZhRMTxCcEv7Ry90QWygDFiWBrQdhIe2Q6ycT2qyvQj1mphGnvhyvPCoYj6n/xuA+ocIzD64e9arTazVeNIJ3rXrn5fzeN8hD8pjskoA8Ix3ylhyTHmHEkB/kJ/lV+1T7Uvta+zZLXV+bcx6QJat9/wtIjUK6</latexit><latexit sha1_base64="J3p0QhkRDfxb1m9Adjr+tLtQfEE=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpw6KFAQoPqUK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUJA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXates3bm7c8m7fuXtvc2v7/kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XASDV9N8JNzMJYr2XVjDQNBU8kTzqjD0OfwVJwdhOfAyrQKB2db9WajOTV/1QnmTp3M7fhse/33zqPuYd/vftjXRqWGCr/tjyCnDkbeDALJVMxlikCv+3r/ud+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+DlnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqQpnI4Ayw9KbKczzkbVIlgmVLJxFpvlKO4gwpHFcjQFJcCZMUYv3fKCxy5rB0+Z2HNKt1v4ZkDjqRMp55RoHzQQrbyd/5Iy4Gnm2q15isY+1o3zuTDsZEDCBVNCUBmXYaKUM0UO0wpV2dRuJWXSfiVlYQoqrKAu28PXjkW0DEZTFQvLY2I/hoQWOS47UdJZDWyZIsaz7vZKJR5zrDUxP+EjX1OU6TKwYH0ufZrzVHqhoEOgeIbOgcEfhmQacTTtdDr1AIeJ1KgMRcdloVRG0HyiITx6f1jWg6qqZhRMTxCcEv7Ry90QWygDFiWBrQdhIe2Q6ycT2qyvQj1mphGnvhyvPCoYj6n/xuA+ocIzD64e9arTazVeNIJ3rXrn5fzeN8hD8pjskoA8Ix3ylhyTHmHEkB/kJ/lV+1T7Uvta+zZLXV+bcx6QJat9/wtIjUK6</latexit><latexit sha1_base64="J3p0QhkRDfxb1m9Adjr+tLtQfEE=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpw6KFAQoPqUK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUJA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXates3bm7c8m7fuXtvc2v7/kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XASDV9N8JNzMJYr2XVjDQNBU8kTzqjD0OfwVJwdhOfAyrQKB2db9WajOTV/1QnmTp3M7fhse/33zqPuYd/vftjXRqWGCr/tjyCnDkbeDALJVMxlikCv+3r/ud+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+DlnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqQpnI4Ayw9KbKczzkbVIlgmVLJxFpvlKO4gwpHFcjQFJcCZMUYv3fKCxy5rB0+Z2HNKt1v4ZkDjqRMp55RoHzQQrbyd/5Iy4Gnm2q15isY+1o3zuTDsZEDCBVNCUBmXYaKUM0UO0wpV2dRuJWXSfiVlYQoqrKAu28PXjkW0DEZTFQvLY2I/hoQWOS47UdJZDWyZIsaz7vZKJR5zrDUxP+EjX1OU6TKwYH0ufZrzVHqhoEOgeIbOgcEfhmQacTTtdDr1AIeJ1KgMRcdloVRG0HyiITx6f1jWg6qqZhRMTxCcEv7Ry90QWygDFiWBrQdhIe2Q6ycT2qyvQj1mphGnvhyvPCoYj6n/xuA+ocIzD64e9arTazVeNIJ3rXrn5fzeN8hD8pjskoA8Ix3ylhyTHmHEkB/kJ/lV+1T7Uvta+zZLXV+bcx6QJat9/wtIjUK6</latexit><latexit sha1_base64="J3p0QhkRDfxb1m9Adjr+tLtQfEE=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpw6KFAQoPqUK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUJA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXates3bm7c8m7fuXtvc2v7/kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XASDV9N8JNzMJYr2XVjDQNBU8kTzqjD0OfwVJwdhOfAyrQKB2db9WajOTV/1QnmTp3M7fhse/33zqPuYd/vftjXRqWGCr/tjyCnDkbeDALJVMxlikCv+3r/ud+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+DlnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqQpnI4Ayw9KbKczzkbVIlgmVLJxFpvlKO4gwpHFcjQFJcCZMUYv3fKCxy5rB0+Z2HNKt1v4ZkDjqRMp55RoHzQQrbyd/5Iy4Gnm2q15isY+1o3zuTDsZEDCBVNCUBmXYaKUM0UO0wpV2dRuJWXSfiVlYQoqrKAu28PXjkW0DEZTFQvLY2I/hoQWOS47UdJZDWyZIsaz7vZKJR5zrDUxP+EjX1OU6TKwYH0ufZrzVHqhoEOgeIbOgcEfhmQacTTtdDr1AIeJ1KgMRcdloVRG0HyiITx6f1jWg6qqZhRMTxCcEv7Ry90QWygDFiWBrQdhIe2Q6ycT2qyvQj1mphGnvhyvPCoYj6n/xuA+ocIzD64e9arTazVeNIJ3rXrn5fzeN8hD8pjskoA8Ix3ylhyTHmHEkB/kJ/lV+1T7Uvta+zZLXV+bcx6QJat9/wtIjUK6</latexit>

m3
<latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit><latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit><latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit><latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit> m2

<latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit><latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit><latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit><latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit>

~N3
<latexit sha1_base64="82DnANVCk/9N8wv0FEBgse5HtGU=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOFSqQ0KA6ROv12F7F+9Duuk1kWZwQV45c4S/wa/g3TB4VTcNcdjTffDPfzE6kc25ds/lnbb125eq16xs3vJu3bt+5u7l176NVhWHQYypXph9RCzmX0HPc5dDXBqiIcjiORi+n+PEpGMuV7LqJhoGgqeQJZ9Rh6HN4Ep4CK99Ww30vHAw3681Gc2b+qhMsnDpZ2NFwa/339sPuQd/vftjTRqWGCr/tjyGnDsbeHALJVMxlikCv+2rvmd+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+ClnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqIpnIwByw9KbKczzsbVRbBMqGSTLDbLUdxBhCOL5WgKSoAzE4yeu+UZj13WDp4wseuUbrfwzYDGMydSzinR3m8gWnnb/yVlwNPMtVuLFI19rJvkC2HYyYCEM6aEoDIuw0QpZ4ocZhWqsqndSsq0/UrKhSmosIK6bBdfOxHRMhjNVFxYHhN7MSS0yHHZiZLOamDLFDGZd7eXKvGYY62p+Qkf+5qiTJeBBetz6dOcp9ILBR0BxTN0Dgz+MCSziKNpp9OpBzhMpMZlKDouC6UyguZTDeHh+4OyHlRVNadgeoLgjPCPXu6E2EIZsCgJbD0IC2lHXD+e0uZ9Feoxc4049fl45WHBeEz91wb3CRWeeXD5qFedXqvxvBG8a9U7Lxb3vkEekEdkhwTkKemQN+SI9AgjhvwgP8mv2qfal9rX2rd56vragnOfLFnt+1+j0UI+</latexit><latexit sha1_base64="82DnANVCk/9N8wv0FEBgse5HtGU=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOFSqQ0KA6ROv12F7F+9Duuk1kWZwQV45c4S/wa/g3TB4VTcNcdjTffDPfzE6kc25ds/lnbb125eq16xs3vJu3bt+5u7l176NVhWHQYypXph9RCzmX0HPc5dDXBqiIcjiORi+n+PEpGMuV7LqJhoGgqeQJZ9Rh6HN4Ep4CK99Ww30vHAw3681Gc2b+qhMsnDpZ2NFwa/339sPuQd/vftjTRqWGCr/tjyGnDsbeHALJVMxlikCv+2rvmd+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+ClnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqIpnIwByw9KbKczzsbVRbBMqGSTLDbLUdxBhCOL5WgKSoAzE4yeu+UZj13WDp4wseuUbrfwzYDGMydSzinR3m8gWnnb/yVlwNPMtVuLFI19rJvkC2HYyYCEM6aEoDIuw0QpZ4ocZhWqsqndSsq0/UrKhSmosIK6bBdfOxHRMhjNVFxYHhN7MSS0yHHZiZLOamDLFDGZd7eXKvGYY62p+Qkf+5qiTJeBBetz6dOcp9ILBR0BxTN0Dgz+MCSziKNpp9OpBzhMpMZlKDouC6UyguZTDeHh+4OyHlRVNadgeoLgjPCPXu6E2EIZsCgJbD0IC2lHXD+e0uZ9Feoxc4049fl45WHBeEz91wb3CRWeeXD5qFedXqvxvBG8a9U7Lxb3vkEekEdkhwTkKemQN+SI9AgjhvwgP8mv2qfal9rX2rd56vragnOfLFnt+1+j0UI+</latexit><latexit sha1_base64="82DnANVCk/9N8wv0FEBgse5HtGU=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOFSqQ0KA6ROv12F7F+9Duuk1kWZwQV45c4S/wa/g3TB4VTcNcdjTffDPfzE6kc25ds/lnbb125eq16xs3vJu3bt+5u7l176NVhWHQYypXph9RCzmX0HPc5dDXBqiIcjiORi+n+PEpGMuV7LqJhoGgqeQJZ9Rh6HN4Ep4CK99Ww30vHAw3681Gc2b+qhMsnDpZ2NFwa/339sPuQd/vftjTRqWGCr/tjyGnDsbeHALJVMxlikCv+2rvmd+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+ClnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqIpnIwByw9KbKczzsbVRbBMqGSTLDbLUdxBhCOL5WgKSoAzE4yeu+UZj13WDp4wseuUbrfwzYDGMydSzinR3m8gWnnb/yVlwNPMtVuLFI19rJvkC2HYyYCEM6aEoDIuw0QpZ4ocZhWqsqndSsq0/UrKhSmosIK6bBdfOxHRMhjNVFxYHhN7MSS0yHHZiZLOamDLFDGZd7eXKvGYY62p+Qkf+5qiTJeBBetz6dOcp9ILBR0BxTN0Dgz+MCSziKNpp9OpBzhMpMZlKDouC6UyguZTDeHh+4OyHlRVNadgeoLgjPCPXu6E2EIZsCgJbD0IC2lHXD+e0uZ9Feoxc4049fl45WHBeEz91wb3CRWeeXD5qFedXqvxvBG8a9U7Lxb3vkEekEdkhwTkKemQN+SI9AgjhvwgP8mv2qfal9rX2rd56vragnOfLFnt+1+j0UI+</latexit><latexit sha1_base64="82DnANVCk/9N8wv0FEBgse5HtGU=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOFSqQ0KA6ROv12F7F+9Duuk1kWZwQV45c4S/wa/g3TB4VTcNcdjTffDPfzE6kc25ds/lnbb125eq16xs3vJu3bt+5u7l176NVhWHQYypXph9RCzmX0HPc5dDXBqiIcjiORi+n+PEpGMuV7LqJhoGgqeQJZ9Rh6HN4Ep4CK99Ww30vHAw3681Gc2b+qhMsnDpZ2NFwa/339sPuQd/vftjTRqWGCr/tjyGnDsbeHALJVMxlikCv+2rvmd+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+ClnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqIpnIwByw9KbKczzsbVRbBMqGSTLDbLUdxBhCOL5WgKSoAzE4yeu+UZj13WDp4wseuUbrfwzYDGMydSzinR3m8gWnnb/yVlwNPMtVuLFI19rJvkC2HYyYCEM6aEoDIuw0QpZ4ocZhWqsqndSsq0/UrKhSmosIK6bBdfOxHRMhjNVFxYHhN7MSS0yHHZiZLOamDLFDGZd7eXKvGYY62p+Qkf+5qiTJeBBetz6dOcp9ILBR0BxTN0Dgz+MCSziKNpp9OpBzhMpMZlKDouC6UyguZTDeHh+4OyHlRVNadgeoLgjPCPXu6E2EIZsCgJbD0IC2lHXD+e0uZ9Feoxc4049fl45WHBeEz91wb3CRWeeXD5qFedXqvxvBG8a9U7Lxb3vkEekEdkhwTkKemQN+SI9AgjhvwgP8mv2qfal9rX2rd56vragnOfLFnt+1+j0UI+</latexit>

וחוט. גופים שלושה מערכת: 7.3: איור



1 (רב‑גופיות) רב‑חקליקיות מערכות 7. פרק 102

זה במקרה .7.4 איור ראו וחוט, m2 ו‑ m1 מגופים מורכבת מערכת 2: בחירה
יירשם זו למערכת ניוטון של השני החוק חיצוני. לגוף הופך הגלגלת עם המשולש

הבאה: בצורה

dP⃗

dt
= m1g⃗ +m2g⃗ + N⃗1 + N⃗2 + F⃗ (7.14)

P⃗ = p⃗1 + p⃗2 = m1v⃗1 +m2v⃗2 (7.15)

הוא F⃗ ו בנפרד גוף כל על מפעיל שהמשולש הנומרל כוחות אלה N⃗2 ו‑ N⃗1 כאשר
החוט. על מפעילה שהגלגלת הכוח

m1
<latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit><latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit><latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit><latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit>

m1~g
<latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit><latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit><latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit><latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit> m2~g

<latexit sha1_base64="QXC+/joSrpKTCTRlEBaUR1AJN/o=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnctQOT4GVaRUOR9v1VrM1N3/dCZZOnSztaLSz+Xv3Ye9g4Pc+NHKjU0Ol3/EnIKiDibeAQDEdc5Ui0O+9bjz3+4pjBDwvjDUrJCjHBLX2JGjnblhS4zgTUHlhDwYD6FmHtTqBFxYWcsrGNIWTCWD5YYnt8oyzSXURLBOq2DSLzWoUdxDhyHI1moKW4MwUo+duecZjl3WCp0zuO5132vhmQOO5E2nntOw8aSJaebv/JWXA08x12suUHPtYNxVLYdjJgIIzpqWkKi7DRGtnCgHzClXZyt1ayqz9WsqFKai0krpsH187ldEqGM1VXFgek40YEloIXHailbM5sFWKnC6620uVeMyx1sz8hE/8nKJMl4EF63PlU8FT5YWSjoHiGToHBn8YknnE0bTb7dYDHCbSkzKUXZeFShtJxUxDePj+oKwHVVUtKJieIDgn/KOXeyG20AYsSgJbD8JC2THPH89oi74a9ZiFRpz6fLzysGA8pv4bg/uECs88uHzU606/3XzRDN61692Xy3vfIg/II7JHAvKMdMlbckT6hBFDfpCf5FftU+1L7Wvt2yJ1c2PJuU9WrPb9L0UfQrk=</latexit><latexit sha1_base64="QXC+/joSrpKTCTRlEBaUR1AJN/o=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnctQOT4GVaRUOR9v1VrM1N3/dCZZOnSztaLSz+Xv3Ye9g4Pc+NHKjU0Ol3/EnIKiDibeAQDEdc5Ui0O+9bjz3+4pjBDwvjDUrJCjHBLX2JGjnblhS4zgTUHlhDwYD6FmHtTqBFxYWcsrGNIWTCWD5YYnt8oyzSXURLBOq2DSLzWoUdxDhyHI1moKW4MwUo+duecZjl3WCp0zuO5132vhmQOO5E2nntOw8aSJaebv/JWXA08x12suUHPtYNxVLYdjJgIIzpqWkKi7DRGtnCgHzClXZyt1ayqz9WsqFKai0krpsH187ldEqGM1VXFgek40YEloIXHailbM5sFWKnC6620uVeMyx1sz8hE/8nKJMl4EF63PlU8FT5YWSjoHiGToHBn8YknnE0bTb7dYDHCbSkzKUXZeFShtJxUxDePj+oKwHVVUtKJieIDgn/KOXeyG20AYsSgJbD8JC2THPH89oi74a9ZiFRpz6fLzysGA8pv4bg/uECs88uHzU606/3XzRDN61692Xy3vfIg/II7JHAvKMdMlbckT6hBFDfpCf5FftU+1L7Wvt2yJ1c2PJuU9WrPb9L0UfQrk=</latexit><latexit sha1_base64="QXC+/joSrpKTCTRlEBaUR1AJN/o=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnctQOT4GVaRUOR9v1VrM1N3/dCZZOnSztaLSz+Xv3Ye9g4Pc+NHKjU0Ol3/EnIKiDibeAQDEdc5Ui0O+9bjz3+4pjBDwvjDUrJCjHBLX2JGjnblhS4zgTUHlhDwYD6FmHtTqBFxYWcsrGNIWTCWD5YYnt8oyzSXURLBOq2DSLzWoUdxDhyHI1moKW4MwUo+duecZjl3WCp0zuO5132vhmQOO5E2nntOw8aSJaebv/JWXA08x12suUHPtYNxVLYdjJgIIzpqWkKi7DRGtnCgHzClXZyt1ayqz9WsqFKai0krpsH187ldEqGM1VXFgek40YEloIXHailbM5sFWKnC6620uVeMyx1sz8hE/8nKJMl4EF63PlU8FT5YWSjoHiGToHBn8YknnE0bTb7dYDHCbSkzKUXZeFShtJxUxDePj+oKwHVVUtKJieIDgn/KOXeyG20AYsSgJbD8JC2THPH89oi74a9ZiFRpz6fLzysGA8pv4bg/uECs88uHzU606/3XzRDN61692Xy3vfIg/II7JHAvKMdMlbckT6hBFDfpCf5FftU+1L7Wvt2yJ1c2PJuU9WrPb9L0UfQrk=</latexit><latexit sha1_base64="QXC+/joSrpKTCTRlEBaUR1AJN/o=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnctQOT4GVaRUOR9v1VrM1N3/dCZZOnSztaLSz+Xv3Ye9g4Pc+NHKjU0Ol3/EnIKiDibeAQDEdc5Ui0O+9bjz3+4pjBDwvjDUrJCjHBLX2JGjnblhS4zgTUHlhDwYD6FmHtTqBFxYWcsrGNIWTCWD5YYnt8oyzSXURLBOq2DSLzWoUdxDhyHI1moKW4MwUo+duecZjl3WCp0zuO5132vhmQOO5E2nntOw8aSJaebv/JWXA08x12suUHPtYNxVLYdjJgIIzpqWkKi7DRGtnCgHzClXZyt1ayqz9WsqFKai0krpsH187ldEqGM1VXFgek40YEloIXHailbM5sFWKnC6620uVeMyx1sz8hE/8nKJMl4EF63PlU8FT5YWSjoHiGToHBn8YknnE0bTb7dYDHCbSkzKUXZeFShtJxUxDePj+oKwHVVUtKJieIDgn/KOXeyG20AYsSgJbD8JC2THPH89oi74a9ZiFRpz6fLzysGA8pv4bg/uECs88uHzU606/3XzRDN61692Xy3vfIg/II7JHAvKMdMlbckT6hBFDfpCf5FftU+1L7Wvt2yJ1c2PJuU9WrPb9L0UfQrk=</latexit>

m3
<latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit><latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit><latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit><latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit> m2

<latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit><latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit><latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit><latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit>

~N1
<latexit sha1_base64="idfc6SiNo9CxxoU5FLq5mPBXd3Y=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU4VKhAQoPqEK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUNA1z2dHMfPN9MzuRzrl1zeaftfXalavXrm/c8G7eun1nc2v77kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XAcjV5O88enYCxXsusmGgaCppInnFGHoc/hSXgKrHxbDQMvHAy36s1Gc2b+qhMsnDpZ2NFwe/33zoPuQd/vftjXRqWGCr/tjyGnDsbePAWSqZjLFBO97qv9Z35PcoyA54WxYoUA6VhOrT0JWtoNSmocZzlUXtiFfh+61mGvNqorLGjKRjSFkzFg+0GJdDrjbFxdTJYJlWySxWY5ijuIcGSxHE1BCXBmgtFztzzjscvawRMm9pzS7Ra+GdB45kTKOSXajxuYrbyd/4Iy4Gnm2q1FiUYe6yb5QhgyGZBwxpQQVMZlmCjlTJHDrENVNrVbKZnSr5RcmIIKK6jL9vC1ExEtJ6OZigvLY2I/hoQWOS47UdJZDWwZIiZzdnupE4859pqan/CxrynKdBlYsD6XPs15Kr1Q0BFQPEPnwOAPQzKLOJp2Op16gMNEalyGouOyUCojaD7VEB6+PyjrQVVVcwiWJ5icAf7By90QKZQBi5LA1oOwkHbE9aMpbM6rUI+Za8Spz8crDwvGY+q/NrhPqPDMg8tHver0Wo3njeBdq955sbj3DXKfPCS7JCBPSYe8IUekRxgx5Af5SX7VPtW+1L7Wvs1L19cWmHtkyWrf/wKdAUI8</latexit><latexit sha1_base64="idfc6SiNo9CxxoU5FLq5mPBXd3Y=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU4VKhAQoPqEK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUNA1z2dHMfPN9MzuRzrl1zeaftfXalavXrm/c8G7eun1nc2v77kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XAcjV5O88enYCxXsusmGgaCppInnFGHoc/hSXgKrHxbDQMvHAy36s1Gc2b+qhMsnDpZ2NFwe/33zoPuQd/vftjXRqWGCr/tjyGnDsbePAWSqZjLFBO97qv9Z35PcoyA54WxYoUA6VhOrT0JWtoNSmocZzlUXtiFfh+61mGvNqorLGjKRjSFkzFg+0GJdDrjbFxdTJYJlWySxWY5ijuIcGSxHE1BCXBmgtFztzzjscvawRMm9pzS7Ra+GdB45kTKOSXajxuYrbyd/4Iy4Gnm2q1FiUYe6yb5QhgyGZBwxpQQVMZlmCjlTJHDrENVNrVbKZnSr5RcmIIKK6jL9vC1ExEtJ6OZigvLY2I/hoQWOS47UdJZDWwZIiZzdnupE4859pqan/CxrynKdBlYsD6XPs15Kr1Q0BFQPEPnwOAPQzKLOJp2Op16gMNEalyGouOyUCojaD7VEB6+PyjrQVVVcwiWJ5icAf7By90QKZQBi5LA1oOwkHbE9aMpbM6rUI+Za8Spz8crDwvGY+q/NrhPqPDMg8tHver0Wo3njeBdq955sbj3DXKfPCS7JCBPSYe8IUekRxgx5Af5SX7VPtW+1L7Wvs1L19cWmHtkyWrf/wKdAUI8</latexit><latexit sha1_base64="idfc6SiNo9CxxoU5FLq5mPBXd3Y=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU4VKhAQoPqEK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUNA1z2dHMfPN9MzuRzrl1zeaftfXalavXrm/c8G7eun1nc2v77kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XAcjV5O88enYCxXsusmGgaCppInnFGHoc/hSXgKrHxbDQMvHAy36s1Gc2b+qhMsnDpZ2NFwe/33zoPuQd/vftjXRqWGCr/tjyGnDsbePAWSqZjLFBO97qv9Z35PcoyA54WxYoUA6VhOrT0JWtoNSmocZzlUXtiFfh+61mGvNqorLGjKRjSFkzFg+0GJdDrjbFxdTJYJlWySxWY5ijuIcGSxHE1BCXBmgtFztzzjscvawRMm9pzS7Ra+GdB45kTKOSXajxuYrbyd/4Iy4Gnm2q1FiUYe6yb5QhgyGZBwxpQQVMZlmCjlTJHDrENVNrVbKZnSr5RcmIIKK6jL9vC1ExEtJ6OZigvLY2I/hoQWOS47UdJZDWwZIiZzdnupE4859pqan/CxrynKdBlYsD6XPs15Kr1Q0BFQPEPnwOAPQzKLOJp2Op16gMNEalyGouOyUCojaD7VEB6+PyjrQVVVcwiWJ5icAf7By90QKZQBi5LA1oOwkHbE9aMpbM6rUI+Za8Spz8crDwvGY+q/NrhPqPDMg8tHver0Wo3njeBdq955sbj3DXKfPCS7JCBPSYe8IUekRxgx5Af5SX7VPtW+1L7Wvs1L19cWmHtkyWrf/wKdAUI8</latexit><latexit sha1_base64="idfc6SiNo9CxxoU5FLq5mPBXd3Y=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU4VKhAQoPqEK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUNA1z2dHMfPN9MzuRzrl1zeaftfXalavXrm/c8G7eun1nc2v77kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XAcjV5O88enYCxXsusmGgaCppInnFGHoc/hSXgKrHxbDQMvHAy36s1Gc2b+qhMsnDpZ2NFwe/33zoPuQd/vftjXRqWGCr/tjyGnDsbePAWSqZjLFBO97qv9Z35PcoyA54WxYoUA6VhOrT0JWtoNSmocZzlUXtiFfh+61mGvNqorLGjKRjSFkzFg+0GJdDrjbFxdTJYJlWySxWY5ijuIcGSxHE1BCXBmgtFztzzjscvawRMm9pzS7Ra+GdB45kTKOSXajxuYrbyd/4Iy4Gnm2q1FiUYe6yb5QhgyGZBwxpQQVMZlmCjlTJHDrENVNrVbKZnSr5RcmIIKK6jL9vC1ExEtJ6OZigvLY2I/hoQWOS47UdJZDWwZIiZzdnupE4859pqan/CxrynKdBlYsD6XPs15Kr1Q0BFQPEPnwOAPQzKLOJp2Op16gMNEalyGouOyUCojaD7VEB6+PyjrQVVVcwiWJ5icAf7By90QKZQBi5LA1oOwkHbE9aMpbM6rUI+Za8Spz8crDwvGY+q/NrhPqPDMg8tHver0Wo3njeBdq955sbj3DXKfPCS7JCBPSYe8IUekRxgx5Af5SX7VPtW+1L7Wvs1L19cWmHtkyWrf/wKdAUI8</latexit>

~N2
<latexit sha1_base64="ybFpnNgAfTP3kW14+NHohbDKqSg=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU4VKhAQoPqEK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUNA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXalavXrm/c8G7eun1nc2v77kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XAcjV5O8eNTMJYr2XUTDQNBU8kTzqjD0OfwJDwFVr6thi0vHAy36s1Gc2b+qhMsnDpZ2NFwe/33zoPuQd/vftjXRqWGCr/tjyGnDsbeHALJVMxlikCv+2r/md+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+ClnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqIpnIwByw9KbKczzsbVRbBMqGSTLDbLUdxBhCOL5WgKSoAzE4yeu+UZj13WDp4wseeUbrfwzYDGMydSzinRftxAtPJ2/kvKgKeZa7cWKRr7WDfJF8KwkwEJZ0wJQWVcholSzhQ5zCpUZVO7lZRp+5WUC1NQYQV12R6+diKiZTCaqbiwPCb2Y0hokeOyEyWd1cCWKWIy724vVeIxx1pT8xM+9jVFmS4DC9bn0qc5T6UXCjoCimfoHBj8YUhmEUfTTqdTD3CYSI3LUHRcFkplBM2nGsLD9wdlPaiqak7B9ATBGeEfvdwNsYUyYFES2HoQFtKOuH40pc37KtRj5hpx6vPxysOC8Zj6rw3uEyo88+DyUa86vVbjeSN416p3XizufYPcJw/JLgnIU9Ihb8gR6RFGDPlBfpJftU+1L7WvtW/z1PW1BeceWbLa97+gaUI9</latexit><latexit sha1_base64="ybFpnNgAfTP3kW14+NHohbDKqSg=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU4VKhAQoPqEK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUNA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXalavXrm/c8G7eun1nc2v77kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XAcjV5O8eNTMJYr2XUTDQNBU8kTzqjD0OfwJDwFVr6thi0vHAy36s1Gc2b+qhMsnDpZ2NFwe/33zoPuQd/vftjXRqWGCr/tjyGnDsbeHALJVMxlikCv+2r/md+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+ClnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqIpnIwByw9KbKczzsbVRbBMqGSTLDbLUdxBhCOL5WgKSoAzE4yeu+UZj13WDp4wseeUbrfwzYDGMydSzinRftxAtPJ2/kvKgKeZa7cWKRr7WDfJF8KwkwEJZ0wJQWVcholSzhQ5zCpUZVO7lZRp+5WUC1NQYQV12R6+diKiZTCaqbiwPCb2Y0hokeOyEyWd1cCWKWIy724vVeIxx1pT8xM+9jVFmS4DC9bn0qc5T6UXCjoCimfoHBj8YUhmEUfTTqdTD3CYSI3LUHRcFkplBM2nGsLD9wdlPaiqak7B9ATBGeEfvdwNsYUyYFES2HoQFtKOuH40pc37KtRj5hpx6vPxysOC8Zj6rw3uEyo88+DyUa86vVbjeSN416p3XizufYPcJw/JLgnIU9Ihb8gR6RFGDPlBfpJftU+1L7WvtW/z1PW1BeceWbLa97+gaUI9</latexit><latexit sha1_base64="ybFpnNgAfTP3kW14+NHohbDKqSg=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU4VKhAQoPqEK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUNA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXalavXrm/c8G7eun1nc2v77kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XAcjV5O8eNTMJYr2XUTDQNBU8kTzqjD0OfwJDwFVr6thi0vHAy36s1Gc2b+qhMsnDpZ2NFwe/33zoPuQd/vftjXRqWGCr/tjyGnDsbeHALJVMxlikCv+2r/md+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+ClnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqIpnIwByw9KbKczzsbVRbBMqGSTLDbLUdxBhCOL5WgKSoAzE4yeu+UZj13WDp4wseeUbrfwzYDGMydSzinRftxAtPJ2/kvKgKeZa7cWKRr7WDfJF8KwkwEJZ0wJQWVcholSzhQ5zCpUZVO7lZRp+5WUC1NQYQV12R6+diKiZTCaqbiwPCb2Y0hokeOyEyWd1cCWKWIy724vVeIxx1pT8xM+9jVFmS4DC9bn0qc5T6UXCjoCimfoHBj8YUhmEUfTTqdTD3CYSI3LUHRcFkplBM2nGsLD9wdlPaiqak7B9ATBGeEfvdwNsYUyYFES2HoQFtKOuH40pc37KtRj5hpx6vPxysOC8Zj6rw3uEyo88+DyUa86vVbjeSN416p3XizufYPcJw/JLgnIU9Ihb8gR6RFGDPlBfpJftU+1L7WvtW/z1PW1BeceWbLa97+gaUI9</latexit><latexit sha1_base64="ybFpnNgAfTP3kW14+NHohbDKqSg=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU4VKhAQoPqEK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUNA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXalavXrm/c8G7eun1nc2v77kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XAcjV5O8eNTMJYr2XUTDQNBU8kTzqjD0OfwJDwFVr6thi0vHAy36s1Gc2b+qhMsnDpZ2NFwe/33zoPuQd/vftjXRqWGCr/tjyGnDsbeHALJVMxlikCv+2r/md+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+ClnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqIpnIwByw9KbKczzsbVRbBMqGSTLDbLUdxBhCOL5WgKSoAzE4yeu+UZj13WDp4wseeUbrfwzYDGMydSzinRftxAtPJ2/kvKgKeZa7cWKRr7WDfJF8KwkwEJZ0wJQWVcholSzhQ5zCpUZVO7lZRp+5WUC1NQYQV12R6+diKiZTCaqbiwPCb2Y0hokeOyEyWd1cCWKWIy724vVeIxx1pT8xM+9jVFmS4DC9bn0qc5T6UXCjoCimfoHBj8YUhmEUfTTqdTD3CYSI3LUHRcFkplBM2nGsLD9wdlPaiqak7B9ATBGeEfvdwNsYUyYFES2HoQFtKOuH40pc37KtRj5hpx6vPxysOC8Zj6rw3uEyo88+DyUa86vVbjeSN416p3XizufYPcJw/JLgnIU9Ihb8gR6RFGDPlBfpJftU+1L7WvtW/z1PW1BeceWbLa97+gaUI9</latexit>

~F
<latexit sha1_base64="iZXeSjmNz+YziLxYlvFJHZKPhpU=">AAAD1HicbVJLb9NAEN4mPIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoBYOPRRIaKQ6qtbrsb2K96HddZvI8glx5cgV/gO/hn/D5FGRNMxlRzPzzffN7EQ659a123+2avUbN2/d3r7j3b13/8HDnd1HX6wqDIMBU7kyw4hayLmEgeMuh6E2QEWUw2k0fjfLn16AsVzJvptqGAmaSp5wRh2GwvAsvABWHlVeODrfabRb7bn5m06wdBpkaSfnu7Xfe0/7h0O//7mpjUoNFX7Xn0BOHUy8RQokUzGXKSYG/aPma38gOUbA88JYsUKAdCyn1p4FHe1GJTWOsxxQTh+GQ+hbh726gRcWFjRlY5rC2QSw/ahEOp1xNqlWk2VCJZtmsVmP4gYiHFisR1NQApyZYvTKLS957LJu8JKJA6d0t4NvBjSeO5FyTonuixZmK2/vv6AMeJq5bmdZopHHumm+FIZMBiRcMiUElXEZJko5U+Qw71CVbe02Smb0GyUrU1BhBXXZAb52KqL1ZDRXsbI8JpoxJLTIcdmJks5qYOsQMV2w22udeMyx18z8hE98TVGmy8CC9bn0ac5T6YWCjoHiEToHBn8YknnE0bTX6zUCHCZSkzIUPZeFUhlB85mG8PjTYdkIqqpaQLA8weQc8A9e7odIoQxYlAS2EYSFtGOun89gC16FesxCI059NV55XDAeU/+9wX1ChWceXD/qTWfQab1pBR87jd7b5b1vkyfkGdknAXlFeuQDOSEDwogmP8hP8qt+Wq/qX+vfFqW1rSXmMVmz+ve/QdZBkA==</latexit><latexit sha1_base64="iZXeSjmNz+YziLxYlvFJHZKPhpU=">AAAD1HicbVJLb9NAEN4mPIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoBYOPRRIaKQ6qtbrsb2K96HddZvI8glx5cgV/gO/hn/D5FGRNMxlRzPzzffN7EQ659a123+2avUbN2/d3r7j3b13/8HDnd1HX6wqDIMBU7kyw4hayLmEgeMuh6E2QEWUw2k0fjfLn16AsVzJvptqGAmaSp5wRh2GwvAsvABWHlVeODrfabRb7bn5m06wdBpkaSfnu7Xfe0/7h0O//7mpjUoNFX7Xn0BOHUy8RQokUzGXKSYG/aPma38gOUbA88JYsUKAdCyn1p4FHe1GJTWOsxxQTh+GQ+hbh726gRcWFjRlY5rC2QSw/ahEOp1xNqlWk2VCJZtmsVmP4gYiHFisR1NQApyZYvTKLS957LJu8JKJA6d0t4NvBjSeO5FyTonuixZmK2/vv6AMeJq5bmdZopHHumm+FIZMBiRcMiUElXEZJko5U+Qw71CVbe02Smb0GyUrU1BhBXXZAb52KqL1ZDRXsbI8JpoxJLTIcdmJks5qYOsQMV2w22udeMyx18z8hE98TVGmy8CC9bn0ac5T6YWCjoHiEToHBn8YknnE0bTX6zUCHCZSkzIUPZeFUhlB85mG8PjTYdkIqqpaQLA8weQc8A9e7odIoQxYlAS2EYSFtGOun89gC16FesxCI059NV55XDAeU/+9wX1ChWceXD/qTWfQab1pBR87jd7b5b1vkyfkGdknAXlFeuQDOSEDwogmP8hP8qt+Wq/qX+vfFqW1rSXmMVmz+ve/QdZBkA==</latexit><latexit sha1_base64="iZXeSjmNz+YziLxYlvFJHZKPhpU=">AAAD1HicbVJLb9NAEN4mPIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoBYOPRRIaKQ6qtbrsb2K96HddZvI8glx5cgV/gO/hn/D5FGRNMxlRzPzzffN7EQ659a123+2avUbN2/d3r7j3b13/8HDnd1HX6wqDIMBU7kyw4hayLmEgeMuh6E2QEWUw2k0fjfLn16AsVzJvptqGAmaSp5wRh2GwvAsvABWHlVeODrfabRb7bn5m06wdBpkaSfnu7Xfe0/7h0O//7mpjUoNFX7Xn0BOHUy8RQokUzGXKSYG/aPma38gOUbA88JYsUKAdCyn1p4FHe1GJTWOsxxQTh+GQ+hbh726gRcWFjRlY5rC2QSw/ahEOp1xNqlWk2VCJZtmsVmP4gYiHFisR1NQApyZYvTKLS957LJu8JKJA6d0t4NvBjSeO5FyTonuixZmK2/vv6AMeJq5bmdZopHHumm+FIZMBiRcMiUElXEZJko5U+Qw71CVbe02Smb0GyUrU1BhBXXZAb52KqL1ZDRXsbI8JpoxJLTIcdmJks5qYOsQMV2w22udeMyx18z8hE98TVGmy8CC9bn0ac5T6YWCjoHiEToHBn8YknnE0bTX6zUCHCZSkzIUPZeFUhlB85mG8PjTYdkIqqpaQLA8weQc8A9e7odIoQxYlAS2EYSFtGOun89gC16FesxCI059NV55XDAeU/+9wX1ChWceXD/qTWfQab1pBR87jd7b5b1vkyfkGdknAXlFeuQDOSEDwogmP8hP8qt+Wq/qX+vfFqW1rSXmMVmz+ve/QdZBkA==</latexit><latexit sha1_base64="iZXeSjmNz+YziLxYlvFJHZKPhpU=">AAAD1HicbVJLb9NAEN4mPIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoBYOPRRIaKQ6qtbrsb2K96HddZvI8glx5cgV/gO/hn/D5FGRNMxlRzPzzffN7EQ659a123+2avUbN2/d3r7j3b13/8HDnd1HX6wqDIMBU7kyw4hayLmEgeMuh6E2QEWUw2k0fjfLn16AsVzJvptqGAmaSp5wRh2GwvAsvABWHlVeODrfabRb7bn5m06wdBpkaSfnu7Xfe0/7h0O//7mpjUoNFX7Xn0BOHUy8RQokUzGXKSYG/aPma38gOUbA88JYsUKAdCyn1p4FHe1GJTWOsxxQTh+GQ+hbh726gRcWFjRlY5rC2QSw/ahEOp1xNqlWk2VCJZtmsVmP4gYiHFisR1NQApyZYvTKLS957LJu8JKJA6d0t4NvBjSeO5FyTonuixZmK2/vv6AMeJq5bmdZopHHumm+FIZMBiRcMiUElXEZJko5U+Qw71CVbe02Smb0GyUrU1BhBXXZAb52KqL1ZDRXsbI8JpoxJLTIcdmJks5qYOsQMV2w22udeMyx18z8hE98TVGmy8CC9bn0ac5T6YWCjoHiEToHBn8YknnE0bTX6zUCHCZSkzIUPZeFUhlB85mG8PjTYdkIqqpaQLA8weQc8A9e7odIoQxYlAS2EYSFtGOun89gC16FesxCI059NV55XDAeU/+9wX1ChWceXD/qTWfQab1pBR87jd7b5b1vkyfkGdknAXlFeuQDOSEDwogmP8hP8qt+Wq/qX+vfFqW1rSXmMVmz+ve/QdZBkA==</latexit>

וחוט. גופים שני מערכת: 7.4: איור
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ניוטון של השני החוק .7.5 איור ראו בלבד, m1 מגוף מורכבת מערכת 3: בחירה
הבאה: בצורה יירשם זו למערכת

dP⃗

dt
= m1g⃗ + N⃗1 + T⃗1, P⃗ = m1v⃗1 (7.16)

.m1 על החוט שמפעיל המתיחות כוח הוא T⃗1 כאשר

m1
<latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit><latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit><latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit><latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit>

m1~g
<latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit><latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit><latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit><latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit>

m3
<latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit><latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit><latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit><latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit> m2

<latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit><latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit><latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit><latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit>

~N1
<latexit sha1_base64="idfc6SiNo9CxxoU5FLq5mPBXd3Y=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU4VKhAQoPqEK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUNA1z2dHMfPN9MzuRzrl1zeaftfXalavXrm/c8G7eun1nc2v77kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XAcjV5O88enYCxXsusmGgaCppInnFGHoc/hSXgKrHxbDQMvHAy36s1Gc2b+qhMsnDpZ2NFwe/33zoPuQd/vftjXRqWGCr/tjyGnDsbePAWSqZjLFBO97qv9Z35PcoyA54WxYoUA6VhOrT0JWtoNSmocZzlUXtiFfh+61mGvNqorLGjKRjSFkzFg+0GJdDrjbFxdTJYJlWySxWY5ijuIcGSxHE1BCXBmgtFztzzjscvawRMm9pzS7Ra+GdB45kTKOSXajxuYrbyd/4Iy4Gnm2q1FiUYe6yb5QhgyGZBwxpQQVMZlmCjlTJHDrENVNrVbKZnSr5RcmIIKK6jL9vC1ExEtJ6OZigvLY2I/hoQWOS47UdJZDWwZIiZzdnupE4859pqan/CxrynKdBlYsD6XPs15Kr1Q0BFQPEPnwOAPQzKLOJp2Op16gMNEalyGouOyUCojaD7VEB6+PyjrQVVVcwiWJ5icAf7By90QKZQBi5LA1oOwkHbE9aMpbM6rUI+Za8Spz8crDwvGY+q/NrhPqPDMg8tHver0Wo3njeBdq955sbj3DXKfPCS7JCBPSYe8IUekRxgx5Af5SX7VPtW+1L7Wvs1L19cWmHtkyWrf/wKdAUI8</latexit><latexit sha1_base64="idfc6SiNo9CxxoU5FLq5mPBXd3Y=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU4VKhAQoPqEK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUNA1z2dHMfPN9MzuRzrl1zeaftfXalavXrm/c8G7eun1nc2v77kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XAcjV5O88enYCxXsusmGgaCppInnFGHoc/hSXgKrHxbDQMvHAy36s1Gc2b+qhMsnDpZ2NFwe/33zoPuQd/vftjXRqWGCr/tjyGnDsbePAWSqZjLFBO97qv9Z35PcoyA54WxYoUA6VhOrT0JWtoNSmocZzlUXtiFfh+61mGvNqorLGjKRjSFkzFg+0GJdDrjbFxdTJYJlWySxWY5ijuIcGSxHE1BCXBmgtFztzzjscvawRMm9pzS7Ra+GdB45kTKOSXajxuYrbyd/4Iy4Gnm2q1FiUYe6yb5QhgyGZBwxpQQVMZlmCjlTJHDrENVNrVbKZnSr5RcmIIKK6jL9vC1ExEtJ6OZigvLY2I/hoQWOS47UdJZDWwZIiZzdnupE4859pqan/CxrynKdBlYsD6XPs15Kr1Q0BFQPEPnwOAPQzKLOJp2Op16gMNEalyGouOyUCojaD7VEB6+PyjrQVVVcwiWJ5icAf7By90QKZQBi5LA1oOwkHbE9aMpbM6rUI+Za8Spz8crDwvGY+q/NrhPqPDMg8tHver0Wo3njeBdq955sbj3DXKfPCS7JCBPSYe8IUekRxgx5Af5SX7VPtW+1L7Wvs1L19cWmHtkyWrf/wKdAUI8</latexit><latexit sha1_base64="idfc6SiNo9CxxoU5FLq5mPBXd3Y=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU4VKhAQoPqEK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUNA1z2dHMfPN9MzuRzrl1zeaftfXalavXrm/c8G7eun1nc2v77kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XAcjV5O88enYCxXsusmGgaCppInnFGHoc/hSXgKrHxbDQMvHAy36s1Gc2b+qhMsnDpZ2NFwe/33zoPuQd/vftjXRqWGCr/tjyGnDsbePAWSqZjLFBO97qv9Z35PcoyA54WxYoUA6VhOrT0JWtoNSmocZzlUXtiFfh+61mGvNqorLGjKRjSFkzFg+0GJdDrjbFxdTJYJlWySxWY5ijuIcGSxHE1BCXBmgtFztzzjscvawRMm9pzS7Ra+GdB45kTKOSXajxuYrbyd/4Iy4Gnm2q1FiUYe6yb5QhgyGZBwxpQQVMZlmCjlTJHDrENVNrVbKZnSr5RcmIIKK6jL9vC1ExEtJ6OZigvLY2I/hoQWOS47UdJZDWwZIiZzdnupE4859pqan/CxrynKdBlYsD6XPs15Kr1Q0BFQPEPnwOAPQzKLOJp2Op16gMNEalyGouOyUCojaD7VEB6+PyjrQVVVcwiWJ5icAf7By90QKZQBi5LA1oOwkHbE9aMpbM6rUI+Za8Spz8crDwvGY+q/NrhPqPDMg8tHver0Wo3njeBdq955sbj3DXKfPCS7JCBPSYe8IUekRxgx5Af5SX7VPtW+1L7Wvs1L19cWmHtkyWrf/wKdAUI8</latexit><latexit sha1_base64="idfc6SiNo9CxxoU5FLq5mPBXd3Y=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU4VKhAQoPqEK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUNA1z2dHMfPN9MzuRzrl1zeaftfXalavXrm/c8G7eun1nc2v77kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XAcjV5O88enYCxXsusmGgaCppInnFGHoc/hSXgKrHxbDQMvHAy36s1Gc2b+qhMsnDpZ2NFwe/33zoPuQd/vftjXRqWGCr/tjyGnDsbePAWSqZjLFBO97qv9Z35PcoyA54WxYoUA6VhOrT0JWtoNSmocZzlUXtiFfh+61mGvNqorLGjKRjSFkzFg+0GJdDrjbFxdTJYJlWySxWY5ijuIcGSxHE1BCXBmgtFztzzjscvawRMm9pzS7Ra+GdB45kTKOSXajxuYrbyd/4Iy4Gnm2q1FiUYe6yb5QhgyGZBwxpQQVMZlmCjlTJHDrENVNrVbKZnSr5RcmIIKK6jL9vC1ExEtJ6OZigvLY2I/hoQWOS47UdJZDWwZIiZzdnupE4859pqan/CxrynKdBlYsD6XPs15Kr1Q0BFQPEPnwOAPQzKLOJp2Op16gMNEalyGouOyUCojaD7VEB6+PyjrQVVVcwiWJ5icAf7By90QKZQBi5LA1oOwkHbE9aMpbM6rUI+Za8Spz8crDwvGY+q/NrhPqPDMg8tHver0Wo3njeBdq955sbj3DXKfPCS7JCBPSYe8IUekRxgx5Af5SX7VPtW+1L7Wvs1L19cWmHtkyWrf/wKdAUI8</latexit> ~T1

<latexit sha1_base64="XzI5UjM9eQHmQCU4/eBhIgln9Ks=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4iAEHCJFoAKHHgo4NKgO1Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc3MN983sxMXglvXbv9ZW29cuXrt+sYN7+at23fubm7d+2h1aRj0mRbaDGJqQXAFfcedgEFhgMpYwFE8ejXNH52CsVyr0E0KGEqaKZ5yRh2GPkfH0SmwKqxPAi8anmw22632zPxVJ1g4TbKww5Ot9d/bD8P9gR9+2CuMzgyVftcfg6AOxt48BYrphKsME/3w9d5zv684RsDzokSzUoJyTFBrj4NO4YYVNY4zAbUXhTAYQGgd9uqiutJCQdmIZnA8Bmw/rJCuyDkb1xeTVUoVm+SJWY7iDmIcWS5HM9ASnJlg9Nytznji8m7wlMldp4tuB98caDJzYu2clt0nLczW3vZ/QTnwLHfdzqKkQB7rJmIhDJkMKDhjWkqqkipKtXamFDDrUFftwq2UTOlXSi5MQaWV1OW7+NqJjJeT8UzFheUxuZdASkuBy061crYAtgyRkzm7vdSJJxx7Tc1P+dgvKMp0OViwPlc+FTxTXiTpCCieoXNg8IchnUUczXq9XjPAYWI9riLZc3mktJFUTDVEB+/3q2ZQ1/UcguUpJmeAf/BqJ0IKbcCiJLDNICqVHfHi8RQ259Wox8w14tTn41UHJeMJ9d8Y3CfUeObB5aNedfqd1otW8K7T7L1c3PsGeUAekR0SkGekR96SQ9InjBjyg/wkvxqfGl8aXxvf5qXrawvMfbJkje9/AbGDQkI=</latexit><latexit sha1_base64="XzI5UjM9eQHmQCU4/eBhIgln9Ks=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4iAEHCJFoAKHHgo4NKgO1Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc3MN983sxMXglvXbv9ZW29cuXrt+sYN7+at23fubm7d+2h1aRj0mRbaDGJqQXAFfcedgEFhgMpYwFE8ejXNH52CsVyr0E0KGEqaKZ5yRh2GPkfH0SmwKqxPAi8anmw22632zPxVJ1g4TbKww5Ot9d/bD8P9gR9+2CuMzgyVftcfg6AOxt48BYrphKsME/3w9d5zv684RsDzokSzUoJyTFBrj4NO4YYVNY4zAbUXhTAYQGgd9uqiutJCQdmIZnA8Bmw/rJCuyDkb1xeTVUoVm+SJWY7iDmIcWS5HM9ASnJlg9Nytznji8m7wlMldp4tuB98caDJzYu2clt0nLczW3vZ/QTnwLHfdzqKkQB7rJmIhDJkMKDhjWkqqkipKtXamFDDrUFftwq2UTOlXSi5MQaWV1OW7+NqJjJeT8UzFheUxuZdASkuBy061crYAtgyRkzm7vdSJJxx7Tc1P+dgvKMp0OViwPlc+FTxTXiTpCCieoXNg8IchnUUczXq9XjPAYWI9riLZc3mktJFUTDVEB+/3q2ZQ1/UcguUpJmeAf/BqJ0IKbcCiJLDNICqVHfHi8RQ259Wox8w14tTn41UHJeMJ9d8Y3CfUeObB5aNedfqd1otW8K7T7L1c3PsGeUAekR0SkGekR96SQ9InjBjyg/wkvxqfGl8aXxvf5qXrawvMfbJkje9/AbGDQkI=</latexit><latexit sha1_base64="XzI5UjM9eQHmQCU4/eBhIgln9Ks=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4iAEHCJFoAKHHgo4NKgO1Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc3MN983sxMXglvXbv9ZW29cuXrt+sYN7+at23fubm7d+2h1aRj0mRbaDGJqQXAFfcedgEFhgMpYwFE8ejXNH52CsVyr0E0KGEqaKZ5yRh2GPkfH0SmwKqxPAi8anmw22632zPxVJ1g4TbKww5Ot9d/bD8P9gR9+2CuMzgyVftcfg6AOxt48BYrphKsME/3w9d5zv684RsDzokSzUoJyTFBrj4NO4YYVNY4zAbUXhTAYQGgd9uqiutJCQdmIZnA8Bmw/rJCuyDkb1xeTVUoVm+SJWY7iDmIcWS5HM9ASnJlg9Nytznji8m7wlMldp4tuB98caDJzYu2clt0nLczW3vZ/QTnwLHfdzqKkQB7rJmIhDJkMKDhjWkqqkipKtXamFDDrUFftwq2UTOlXSi5MQaWV1OW7+NqJjJeT8UzFheUxuZdASkuBy061crYAtgyRkzm7vdSJJxx7Tc1P+dgvKMp0OViwPlc+FTxTXiTpCCieoXNg8IchnUUczXq9XjPAYWI9riLZc3mktJFUTDVEB+/3q2ZQ1/UcguUpJmeAf/BqJ0IKbcCiJLDNICqVHfHi8RQ259Wox8w14tTn41UHJeMJ9d8Y3CfUeObB5aNedfqd1otW8K7T7L1c3PsGeUAekR0SkGekR96SQ9InjBjyg/wkvxqfGl8aXxvf5qXrawvMfbJkje9/AbGDQkI=</latexit><latexit sha1_base64="XzI5UjM9eQHmQCU4/eBhIgln9Ks=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4iAEHCJFoAKHHgo4NKgO1Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc3MN983sxMXglvXbv9ZW29cuXrt+sYN7+at23fubm7d+2h1aRj0mRbaDGJqQXAFfcedgEFhgMpYwFE8ejXNH52CsVyr0E0KGEqaKZ5yRh2GPkfH0SmwKqxPAi8anmw22632zPxVJ1g4TbKww5Ot9d/bD8P9gR9+2CuMzgyVftcfg6AOxt48BYrphKsME/3w9d5zv684RsDzokSzUoJyTFBrj4NO4YYVNY4zAbUXhTAYQGgd9uqiutJCQdmIZnA8Bmw/rJCuyDkb1xeTVUoVm+SJWY7iDmIcWS5HM9ASnJlg9Nytznji8m7wlMldp4tuB98caDJzYu2clt0nLczW3vZ/QTnwLHfdzqKkQB7rJmIhDJkMKDhjWkqqkipKtXamFDDrUFftwq2UTOlXSi5MQaWV1OW7+NqJjJeT8UzFheUxuZdASkuBy061crYAtgyRkzm7vdSJJxx7Tc1P+dgvKMp0OViwPlc+FTxTXiTpCCieoXNg8IchnUUczXq9XjPAYWI9riLZc3mktJFUTDVEB+/3q2ZQ1/UcguUpJmeAf/BqJ0IKbcCiJLDNICqVHfHi8RQ259Wox8w14tTn41UHJeMJ9d8Y3CfUeObB5aNedfqd1otW8K7T7L1c3PsGeUAekR0SkGekR96SQ9InjBjyg/wkvxqfGl8aXxvf5qXrawvMfbJkje9/AbGDQkI=</latexit>

~T1
<latexit sha1_base64="XzI5UjM9eQHmQCU4/eBhIgln9Ks=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4iAEHCJFoAKHHgo4NKgO1Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc3MN983sxMXglvXbv9ZW29cuXrt+sYN7+at23fubm7d+2h1aRj0mRbaDGJqQXAFfcedgEFhgMpYwFE8ejXNH52CsVyr0E0KGEqaKZ5yRh2GPkfH0SmwKqxPAi8anmw22632zPxVJ1g4TbKww5Ot9d/bD8P9gR9+2CuMzgyVftcfg6AOxt48BYrphKsME/3w9d5zv684RsDzokSzUoJyTFBrj4NO4YYVNY4zAbUXhTAYQGgd9uqiutJCQdmIZnA8Bmw/rJCuyDkb1xeTVUoVm+SJWY7iDmIcWS5HM9ASnJlg9Nytznji8m7wlMldp4tuB98caDJzYu2clt0nLczW3vZ/QTnwLHfdzqKkQB7rJmIhDJkMKDhjWkqqkipKtXamFDDrUFftwq2UTOlXSi5MQaWV1OW7+NqJjJeT8UzFheUxuZdASkuBy061crYAtgyRkzm7vdSJJxx7Tc1P+dgvKMp0OViwPlc+FTxTXiTpCCieoXNg8IchnUUczXq9XjPAYWI9riLZc3mktJFUTDVEB+/3q2ZQ1/UcguUpJmeAf/BqJ0IKbcCiJLDNICqVHfHi8RQ259Wox8w14tTn41UHJeMJ9d8Y3CfUeObB5aNedfqd1otW8K7T7L1c3PsGeUAekR0SkGekR96SQ9InjBjyg/wkvxqfGl8aXxvf5qXrawvMfbJkje9/AbGDQkI=</latexit><latexit sha1_base64="XzI5UjM9eQHmQCU4/eBhIgln9Ks=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4iAEHCJFoAKHHgo4NKgO1Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc3MN983sxMXglvXbv9ZW29cuXrt+sYN7+at23fubm7d+2h1aRj0mRbaDGJqQXAFfcedgEFhgMpYwFE8ejXNH52CsVyr0E0KGEqaKZ5yRh2GPkfH0SmwKqxPAi8anmw22632zPxVJ1g4TbKww5Ot9d/bD8P9gR9+2CuMzgyVftcfg6AOxt48BYrphKsME/3w9d5zv684RsDzokSzUoJyTFBrj4NO4YYVNY4zAbUXhTAYQGgd9uqiutJCQdmIZnA8Bmw/rJCuyDkb1xeTVUoVm+SJWY7iDmIcWS5HM9ASnJlg9Nytznji8m7wlMldp4tuB98caDJzYu2clt0nLczW3vZ/QTnwLHfdzqKkQB7rJmIhDJkMKDhjWkqqkipKtXamFDDrUFftwq2UTOlXSi5MQaWV1OW7+NqJjJeT8UzFheUxuZdASkuBy061crYAtgyRkzm7vdSJJxx7Tc1P+dgvKMp0OViwPlc+FTxTXiTpCCieoXNg8IchnUUczXq9XjPAYWI9riLZc3mktJFUTDVEB+/3q2ZQ1/UcguUpJmeAf/BqJ0IKbcCiJLDNICqVHfHi8RQ259Wox8w14tTn41UHJeMJ9d8Y3CfUeObB5aNedfqd1otW8K7T7L1c3PsGeUAekR0SkGekR96SQ9InjBjyg/wkvxqfGl8aXxvf5qXrawvMfbJkje9/AbGDQkI=</latexit><latexit sha1_base64="XzI5UjM9eQHmQCU4/eBhIgln9Ks=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4iAEHCJFoAKHHgo4NKgO1Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc3MN983sxMXglvXbv9ZW29cuXrt+sYN7+at23fubm7d+2h1aRj0mRbaDGJqQXAFfcedgEFhgMpYwFE8ejXNH52CsVyr0E0KGEqaKZ5yRh2GPkfH0SmwKqxPAi8anmw22632zPxVJ1g4TbKww5Ot9d/bD8P9gR9+2CuMzgyVftcfg6AOxt48BYrphKsME/3w9d5zv684RsDzokSzUoJyTFBrj4NO4YYVNY4zAbUXhTAYQGgd9uqiutJCQdmIZnA8Bmw/rJCuyDkb1xeTVUoVm+SJWY7iDmIcWS5HM9ASnJlg9Nytznji8m7wlMldp4tuB98caDJzYu2clt0nLczW3vZ/QTnwLHfdzqKkQB7rJmIhDJkMKDhjWkqqkipKtXamFDDrUFftwq2UTOlXSi5MQaWV1OW7+NqJjJeT8UzFheUxuZdASkuBy061crYAtgyRkzm7vdSJJxx7Tc1P+dgvKMp0OViwPlc+FTxTXiTpCCieoXNg8IchnUUczXq9XjPAYWI9riLZc3mktJFUTDVEB+/3q2ZQ1/UcguUpJmeAf/BqJ0IKbcCiJLDNICqVHfHi8RQ259Wox8w14tTn41UHJeMJ9d8Y3CfUeObB5aNedfqd1otW8K7T7L1c3PsGeUAekR0SkGekR96SQ9InjBjyg/wkvxqfGl8aXxvf5qXrawvMfbJkje9/AbGDQkI=</latexit><latexit sha1_base64="XzI5UjM9eQHmQCU4/eBhIgln9Ks=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4iAEHCJFoAKHHgo4NKgO1Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc3MN983sxMXglvXbv9ZW29cuXrt+sYN7+at23fubm7d+2h1aRj0mRbaDGJqQXAFfcedgEFhgMpYwFE8ejXNH52CsVyr0E0KGEqaKZ5yRh2GPkfH0SmwKqxPAi8anmw22632zPxVJ1g4TbKww5Ot9d/bD8P9gR9+2CuMzgyVftcfg6AOxt48BYrphKsME/3w9d5zv684RsDzokSzUoJyTFBrj4NO4YYVNY4zAbUXhTAYQGgd9uqiutJCQdmIZnA8Bmw/rJCuyDkb1xeTVUoVm+SJWY7iDmIcWS5HM9ASnJlg9Nytznji8m7wlMldp4tuB98caDJzYu2clt0nLczW3vZ/QTnwLHfdzqKkQB7rJmIhDJkMKDhjWkqqkipKtXamFDDrUFftwq2UTOlXSi5MQaWV1OW7+NqJjJeT8UzFheUxuZdASkuBy061crYAtgyRkzm7vdSJJxx7Tc1P+dgvKMp0OViwPlc+FTxTXiTpCCieoXNg8IchnUUczXq9XjPAYWI9riLZc3mktJFUTDVEB+/3q2ZQ1/UcguUpJmeAf/BqJ0IKbcCiJLDNICqVHfHi8RQ259Wox8w14tTn41UHJeMJ9d8Y3CfUeObB5aNedfqd1otW8K7T7L1c3PsGeUAekR0SkGekR96SQ9InjBjyg/wkvxqfGl8aXxvf5qXrawvMfbJkje9/AbGDQkI=</latexit>

.m1 גוף מערכת: 7.5: איור



1 (רב‑גופיות) רב‑חקליקיות מערכות 7. פרק 104

ניוטון של השני החוק .7.6 איור ראו בלבד, מהחוט מורכבת מערכת 4: בחירה
הבאה: בצורה יירשם זו למערכת

dP⃗

dt
= −T⃗1 − T⃗2 + F⃗ , P⃗ = 0 (7.17)

ניוטון. של השלישי החוק בגלל מופיעים המינוסים מסה. אין לחוט כי מתאפס התנע

m1
<latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit><latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit><latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit><latexit sha1_base64="0DyAuChoDr+bNWcz3+FntfRLHPM=">AAADz3icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBKQiPVUbVej+1V9mHtrqkjy4grR67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ8oFt67d/rOx2bhx89btrTve3Xv3H2zv7D78bHVhGAyYFtoMI2pBcAUDx52AYW6AykjAWTR+O8XPvoCxXKu+m+QwkjRVPOGMOiydhefyIghHFzvNdqs9C389CRZJkyzi5GJ38/fek/7R0O9/OsyNTg2VftcvQVAHpTeHQDEdc5UiMOi/O3zlDxTHCnheGGtWSFCOCWrtedDJ3aiixnEmoPbCPgyH0LcOZ3UDLyws5JSNaQrnJeD4UYVyecZZWS+DVUIVm2SxWa3i8hHuKlerKWgJzkywepVWlzx2WTd4weSB03m3g98MaDxLIu2clt3nLURrb++/pAx4mrluZ9GSo451E7EwhkoGFFwyLSVVcRUmWjtTCJhNqKt27tZapvJrLUtbUGklddkBfu1ERqtgNHOx9HhMHsaQ0ELgYydaOZsDW6XIyVzdXpvEY46zpuEnvPRzijZdBhasz5VPBU+VF0o6Bor35xwY/MOQzCqOpr1erxngMpEuq1D2XBYqbSQVUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2Q5TQBixaAtsMwkLZMc+fTWlzXY1+zNwjbn21XnVcMB5T/73B94Qazzy4ftTryaDTet0KPnaavTeLe98ij8lTsk8C8pL0yAdyQgaEkTH5QX6SX43TRtn42vg2b93cWHAekZVofP8L/3E/eQ==</latexit>

m1~g
<latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit><latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit><latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit><latexit sha1_base64="xFCtGt3X1zFeGzqDVqQqrXSPYoY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoAKHHgokNKgO0Xo9tlfZh7W7bhNZFifElSNX+Av8Gv4Nk0dF0zCXHc0338w3sxPlglvXav3Z2KxduXrt+tYN7+at23fubu/c+2h1YRj0mRbaDCJqQXAFfcedgEFugMpIwHE0fjXDj0/BWK5Vz01zGEqaKp5wRh2GPocnchSEp8DKtAqHo+16q9mam7/uBEunTpZ2NNrZ/L37sHcw8HsfGrnRqaHS7/gTENTBxFtAoJiOuUoR6PdeN577fcUxAp4XxpoVEpRjglp7ErRzNyypcZwJqLywB4MB9KzDWp3ACwsLOWVjmsLJBLD8sMR2ecbZpLoIlglVbJrFZjWKO4hwZLkaTUFLcGaK0XO3POOxyzrBUyb3nc47bXwzoPHcibRzWnaeNBGtvN3/kjLgaeY67WVKjn2sm4qlMOxkQMEZ01JSFZdhorUzhYB5haps5W4tZdZ+LeXCFFRaSV22j6+dymgVjOYqLiyPyUYMCS0ELjvRytkc2CpFThfd7aVKPOZYa2Z+wid+TlGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0DxDJ0Dgz8MyTziaNrtdusBDhPpSRnKrstCpY2kYqYhPHx/UNaDqqoWFExPEJwT/tHLvRBbaAMWJYGtB2Gh7Jjnj2e0RV+NesxCI059Pl55WDAeU/+NwX1ChWceXD7qdaffbr5oBu/a9e7L5b1vkQfkEdkjAXlGuuQtOSJ9woghP8hP8qv2qfal9rX2bZG6ubHk3CcrVvv+F0GxQrg=</latexit>

m3
<latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit><latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit><latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit><latexit sha1_base64="02G81nFZv5HGRXUobKCjN7cwGYI=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOPRSa0Eh1VK3XY3uVfVi7axrLshBXjlzhX/Br+DdMHhVJw1w8mm+++b5ZT5QLbl27/Wdjs3Hj5q3bW3e8u/fuP3i4vfPos9WFYTBgWmgzjKgFwRUMHHcChrkBKiMBZ9H47RQ/+wLGcq36rsxhJGmqeMIZdVgahufy4tALRxfbzXarPQt/PQkWSZMs4uRiZ/P37tP+0dDvnx7kRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3fwyh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJfafzbge/GdB4lkTaOS27hy1Ea2/3v6QMeJq5bmfRkqOOdaVYGEMlAwoumZaSqrgKE62dKQTMJtRVO3drLVP5tZalLai0krpsH7+2lNEqGM1cLD0ekwcxJLQQ+NiJVs7mwFYpspyr22uTeMxx1jT8hE/8nKJNl4EF63PlU8FT5YWSjoHiAToHBv8wJLOKo2mv12sGuEykJ1Uoey4LlTaSiqmH8PjTUdUM6rqeU7A9QXBG+Eev9kKU0AYsWgLbDMJC2THPn09pc12NfszcI259tV51XDAeU/+9wfeEGs88uH7U68mg03rdCj52mr03i3vfIk/IM7JHAvKS9MgHckIGhBFBfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacx2QlGt//AlDbP48=</latexit> m2

<latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit><latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit><latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit><latexit sha1_base64="zB5PUELgye5p8XjbKyNIePfTbcE=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFAch4BApAhU49FBoQiPVUbVej+1V9mHtrmksy0JcOXKFf8Gv4d8weVQkDXPxaL755vtmPVEuuHXt9p+NzcaNm7dub93x7t67/2B7Z/fhZ6sLw2DAtNBmGFELgisYOO4EDHMDVEYCzqLx2yl+9gWM5Vr1XZnDSNJU8YQz6rA0DM/lRccLRxc7zXarPQt/PQkWSZMs4uRid/P33pP+0dDvnx7mRqeGSr/rT0BQBxNvDoFiOuYqRWDQf3f4yh8ojhXwvDDWrJCgHBPU2vOgk7tRRY3jTEDthX0YDqFvHc7qBl5YWMgpG9MUzieA40cVyuUZZ5N6GawSqliZxWa1ittHuKxcraagJThTYvUqrS557LJu8ILJA6fzbge/GdB4lkTaOS27z1uI1t7ef0kZ8DRz3c6iJUcd60qxMIZKBhRcMi0lVXEVJlo7UwiYTairdu7WWqbyay1LW1BpJXXZAX5tKaNVMJq5WHo8Jg9jSGgh8LETrZzNga1SZDlXt9cm8ZjjrGn4CZ/4OUWbLgML1ufKp4KnygslHQPFA3QODP5hSGYVR9Ner9cMcJlIT6pQ9lwWKm0kFVMP4fGno6oZ1HU9p2B7guCM8I9e7YcooQ1YtAS2GYSFsmOeP5vS5roa/Zi5R9z6ar3quGA8pv57g+8JNZ55cP2o15NBp/W6FXzsNHtvFve+RR6Tp2SfBOQl6ZEP5IQMCCOC/CA/ya/GaaNsfG18m7dubiw4j8hKNL7/BU1zP44=</latexit>

�~T1
<latexit sha1_base64="0HlzT2Y0xmf/k6EfMgnrKdYnLIA=">AAAD2XicbVJLb9NAEN4mPIp5tIUjF0NUqUhNFKdCwCFSBCpw6KGAQyPFUbRej+1VvLvW7rpNZPnCCXHlyBV+Ab+Gf8PkUdE0zGVHM/PN983shHnGjW23/2zV6jdu3rq9fce5e+/+g53dvYefjSo0gz5TmdKDkBrIuIS+5TaDQa6BijCDs3DyZp4/OwdtuJK+neUwEjSRPOaMWgyNd3eCYTM4B1b61dhzgtF4t9FutRfmbjreymmQlZ2O92q/95/4xwPX/9TMtUo0FW7XnUJGLUydZQokUxGXCSb6/tvmS7cvOUbAcYJIsUKAtCyjxgy9Tm5HJdWWswwqJ/BhMADfWOzVRXWFgZyyCU1gOAVsPyqRLk85m1ZXk2VMJZulkV6P4hpCnFqsRxNQAqyeYfTSLS94ZNOu95yJQ6vybgffFGi0cEJlrRLdoxZmK2f/v6AUeJLabmdVkiOPsbNsJQyZNEi4YEoIKqMyiJWyushg0aEq27ndKJnTb5RcmYIKI6hND/E1MxGuJ8OFiivLY6IZQUyLDJcdK2lNDmwdImZLdnOtE4849pqbG/Opm1OUaVMwYFwuXZrxRDqBoBOgeInWgsYfhngRsTTp9XoND4cJ1bQMRM+mgVRa0GyuITj5eFw2vKqqlhAsjzG5APyDlwcBUigNBiWBaXhBIc2E58/msCWvQj16qRGnvhyvPCkYj6j7TuM+ocIz964f9abT77RetbwPnUbv9eret8lj8pQcEI+8ID3ynpySPmGkID/IT/KrHtS/1L/Wvy1La1srzCOyZvXvfwEmCEKq</latexit><latexit sha1_base64="0HlzT2Y0xmf/k6EfMgnrKdYnLIA=">AAAD2XicbVJLb9NAEN4mPIp5tIUjF0NUqUhNFKdCwCFSBCpw6KGAQyPFUbRej+1VvLvW7rpNZPnCCXHlyBV+Ab+Gf8PkUdE0zGVHM/PN983shHnGjW23/2zV6jdu3rq9fce5e+/+g53dvYefjSo0gz5TmdKDkBrIuIS+5TaDQa6BijCDs3DyZp4/OwdtuJK+neUwEjSRPOaMWgyNd3eCYTM4B1b61dhzgtF4t9FutRfmbjreymmQlZ2O92q/95/4xwPX/9TMtUo0FW7XnUJGLUydZQokUxGXCSb6/tvmS7cvOUbAcYJIsUKAtCyjxgy9Tm5HJdWWswwqJ/BhMADfWOzVRXWFgZyyCU1gOAVsPyqRLk85m1ZXk2VMJZulkV6P4hpCnFqsRxNQAqyeYfTSLS94ZNOu95yJQ6vybgffFGi0cEJlrRLdoxZmK2f/v6AUeJLabmdVkiOPsbNsJQyZNEi4YEoIKqMyiJWyushg0aEq27ndKJnTb5RcmYIKI6hND/E1MxGuJ8OFiivLY6IZQUyLDJcdK2lNDmwdImZLdnOtE4849pqbG/Opm1OUaVMwYFwuXZrxRDqBoBOgeInWgsYfhngRsTTp9XoND4cJ1bQMRM+mgVRa0GyuITj5eFw2vKqqlhAsjzG5APyDlwcBUigNBiWBaXhBIc2E58/msCWvQj16qRGnvhyvPCkYj6j7TuM+ocIz964f9abT77RetbwPnUbv9eret8lj8pQcEI+8ID3ynpySPmGkID/IT/KrHtS/1L/Wvy1La1srzCOyZvXvfwEmCEKq</latexit><latexit sha1_base64="0HlzT2Y0xmf/k6EfMgnrKdYnLIA=">AAAD2XicbVJLb9NAEN4mPIp5tIUjF0NUqUhNFKdCwCFSBCpw6KGAQyPFUbRej+1VvLvW7rpNZPnCCXHlyBV+Ab+Gf8PkUdE0zGVHM/PN983shHnGjW23/2zV6jdu3rq9fce5e+/+g53dvYefjSo0gz5TmdKDkBrIuIS+5TaDQa6BijCDs3DyZp4/OwdtuJK+neUwEjSRPOaMWgyNd3eCYTM4B1b61dhzgtF4t9FutRfmbjreymmQlZ2O92q/95/4xwPX/9TMtUo0FW7XnUJGLUydZQokUxGXCSb6/tvmS7cvOUbAcYJIsUKAtCyjxgy9Tm5HJdWWswwqJ/BhMADfWOzVRXWFgZyyCU1gOAVsPyqRLk85m1ZXk2VMJZulkV6P4hpCnFqsRxNQAqyeYfTSLS94ZNOu95yJQ6vybgffFGi0cEJlrRLdoxZmK2f/v6AUeJLabmdVkiOPsbNsJQyZNEi4YEoIKqMyiJWyushg0aEq27ndKJnTb5RcmYIKI6hND/E1MxGuJ8OFiivLY6IZQUyLDJcdK2lNDmwdImZLdnOtE4849pqbG/Opm1OUaVMwYFwuXZrxRDqBoBOgeInWgsYfhngRsTTp9XoND4cJ1bQMRM+mgVRa0GyuITj5eFw2vKqqlhAsjzG5APyDlwcBUigNBiWBaXhBIc2E58/msCWvQj16qRGnvhyvPCkYj6j7TuM+ocIz964f9abT77RetbwPnUbv9eret8lj8pQcEI+8ID3ynpySPmGkID/IT/KrHtS/1L/Wvy1La1srzCOyZvXvfwEmCEKq</latexit><latexit sha1_base64="0HlzT2Y0xmf/k6EfMgnrKdYnLIA=">AAAD2XicbVJLb9NAEN4mPIp5tIUjF0NUqUhNFKdCwCFSBCpw6KGAQyPFUbRej+1VvLvW7rpNZPnCCXHlyBV+Ab+Gf8PkUdE0zGVHM/PN983shHnGjW23/2zV6jdu3rq9fce5e+/+g53dvYefjSo0gz5TmdKDkBrIuIS+5TaDQa6BijCDs3DyZp4/OwdtuJK+neUwEjSRPOaMWgyNd3eCYTM4B1b61dhzgtF4t9FutRfmbjreymmQlZ2O92q/95/4xwPX/9TMtUo0FW7XnUJGLUydZQokUxGXCSb6/tvmS7cvOUbAcYJIsUKAtCyjxgy9Tm5HJdWWswwqJ/BhMADfWOzVRXWFgZyyCU1gOAVsPyqRLk85m1ZXk2VMJZulkV6P4hpCnFqsRxNQAqyeYfTSLS94ZNOu95yJQ6vybgffFGi0cEJlrRLdoxZmK2f/v6AUeJLabmdVkiOPsbNsJQyZNEi4YEoIKqMyiJWyushg0aEq27ndKJnTb5RcmYIKI6hND/E1MxGuJ8OFiivLY6IZQUyLDJcdK2lNDmwdImZLdnOtE4849pqbG/Opm1OUaVMwYFwuXZrxRDqBoBOgeInWgsYfhngRsTTp9XoND4cJ1bQMRM+mgVRa0GyuITj5eFw2vKqqlhAsjzG5APyDlwcBUigNBiWBaXhBIc2E58/msCWvQj16qRGnvhyvPCkYj6j7TuM+ocIz964f9abT77RetbwPnUbv9eret8lj8pQcEI+8ID3ynpySPmGkID/IT/KrHtS/1L/Wvy1La1srzCOyZvXvfwEmCEKq</latexit>

�~T2
<latexit sha1_base64="wxklw9LmtFzE67rM+ABgXIyg+Es=">AAAD2XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhNFKdCwCFSBCpw6KFAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFE+LKkSv8An4N/4bJo6JpmMuO5ptv5pvZCfNMWNdq/dnYrN24eev21h3v7r37D7Z3dh9+trowHPpcZ9oMQmYhEwr6TrgMBrkBJsMMTsPxmxl+eg7GCq16bprDULJEiVhw5jA02tmmZw16DrzsVaO2R4ejnXqr2Zqbv+4ES6dOlnYy2t38vfekdzTwe58audGJYdLv+BPImIOJt4BAcR0JlSDQ771tvPT7SmAEPI9GmhcSlOMZs/YsaOduWDLjBM+g8mgPBgPoWYe1OoFHCws542OWwNkEsPywxHZ5KvikugqWMVN8mkZmNYprCHFquRpNQEtwZorRS7e8EJFLO8FzLg+czjttfFNg0dwJtXNadg6biFbe3n9JKYgkdZ32MiXHPtZNs6Uw7GRAwQXXUjIVlTTW2pkig3mFqmzlbi1l1n4t5coUTFrJXHqAr53KcBUM5yquLI/LRgQxKzJcdqyVsznwVYqcLrrba5VEJLDWzPxYTPycoUyXggXrC+WzTCTKo5KNgeElOgcGfxjiecSxpNvt1gMcJtSTksquS6nSRrJspoEefzwq60FVVQsKpscIzgn/6OU+xRbagEVJYOsBLZQdi/zZjLboq1GPWWjEqS/HK48LLiLmvzO4T6jwzIPrR73u9NvNV83gQ7vefb289y3ymDwl+yQgL0iXvCcnpE84KcgP8pP8qtHal9rX2rdF6ubGkvOIrFjt+18pcEKr</latexit><latexit sha1_base64="wxklw9LmtFzE67rM+ABgXIyg+Es=">AAAD2XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhNFKdCwCFSBCpw6KFAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFE+LKkSv8An4N/4bJo6JpmMuO5ptv5pvZCfNMWNdq/dnYrN24eev21h3v7r37D7Z3dh9+trowHPpcZ9oMQmYhEwr6TrgMBrkBJsMMTsPxmxl+eg7GCq16bprDULJEiVhw5jA02tmmZw16DrzsVaO2R4ejnXqr2Zqbv+4ES6dOlnYy2t38vfekdzTwe58audGJYdLv+BPImIOJt4BAcR0JlSDQ771tvPT7SmAEPI9GmhcSlOMZs/YsaOduWDLjBM+g8mgPBgPoWYe1OoFHCws542OWwNkEsPywxHZ5KvikugqWMVN8mkZmNYprCHFquRpNQEtwZorRS7e8EJFLO8FzLg+czjttfFNg0dwJtXNadg6biFbe3n9JKYgkdZ32MiXHPtZNs6Uw7GRAwQXXUjIVlTTW2pkig3mFqmzlbi1l1n4t5coUTFrJXHqAr53KcBUM5yquLI/LRgQxKzJcdqyVsznwVYqcLrrba5VEJLDWzPxYTPycoUyXggXrC+WzTCTKo5KNgeElOgcGfxjiecSxpNvt1gMcJtSTksquS6nSRrJspoEefzwq60FVVQsKpscIzgn/6OU+xRbagEVJYOsBLZQdi/zZjLboq1GPWWjEqS/HK48LLiLmvzO4T6jwzIPrR73u9NvNV83gQ7vefb289y3ymDwl+yQgL0iXvCcnpE84KcgP8pP8qtHal9rX2rdF6ubGkvOIrFjt+18pcEKr</latexit><latexit sha1_base64="wxklw9LmtFzE67rM+ABgXIyg+Es=">AAAD2XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhNFKdCwCFSBCpw6KFAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFE+LKkSv8An4N/4bJo6JpmMuO5ptv5pvZCfNMWNdq/dnYrN24eev21h3v7r37D7Z3dh9+trowHPpcZ9oMQmYhEwr6TrgMBrkBJsMMTsPxmxl+eg7GCq16bprDULJEiVhw5jA02tmmZw16DrzsVaO2R4ejnXqr2Zqbv+4ES6dOlnYy2t38vfekdzTwe58audGJYdLv+BPImIOJt4BAcR0JlSDQ771tvPT7SmAEPI9GmhcSlOMZs/YsaOduWDLjBM+g8mgPBgPoWYe1OoFHCws542OWwNkEsPywxHZ5KvikugqWMVN8mkZmNYprCHFquRpNQEtwZorRS7e8EJFLO8FzLg+czjttfFNg0dwJtXNadg6biFbe3n9JKYgkdZ32MiXHPtZNs6Uw7GRAwQXXUjIVlTTW2pkig3mFqmzlbi1l1n4t5coUTFrJXHqAr53KcBUM5yquLI/LRgQxKzJcdqyVsznwVYqcLrrba5VEJLDWzPxYTPycoUyXggXrC+WzTCTKo5KNgeElOgcGfxjiecSxpNvt1gMcJtSTksquS6nSRrJspoEefzwq60FVVQsKpscIzgn/6OU+xRbagEVJYOsBLZQdi/zZjLboq1GPWWjEqS/HK48LLiLmvzO4T6jwzIPrR73u9NvNV83gQ7vefb289y3ymDwl+yQgL0iXvCcnpE84KcgP8pP8qtHal9rX2rdF6ubGkvOIrFjt+18pcEKr</latexit><latexit sha1_base64="wxklw9LmtFzE67rM+ABgXIyg+Es=">AAAD2XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhNFKdCwCFSBCpw6KFAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFE+LKkSv8An4N/4bJo6JpmMuO5ptv5pvZCfNMWNdq/dnYrN24eev21h3v7r37D7Z3dh9+trowHPpcZ9oMQmYhEwr6TrgMBrkBJsMMTsPxmxl+eg7GCq16bprDULJEiVhw5jA02tmmZw16DrzsVaO2R4ejnXqr2Zqbv+4ES6dOlnYy2t38vfekdzTwe58audGJYdLv+BPImIOJt4BAcR0JlSDQ771tvPT7SmAEPI9GmhcSlOMZs/YsaOduWDLjBM+g8mgPBgPoWYe1OoFHCws542OWwNkEsPywxHZ5KvikugqWMVN8mkZmNYprCHFquRpNQEtwZorRS7e8EJFLO8FzLg+czjttfFNg0dwJtXNadg6biFbe3n9JKYgkdZ32MiXHPtZNs6Uw7GRAwQXXUjIVlTTW2pkig3mFqmzlbi1l1n4t5coUTFrJXHqAr53KcBUM5yquLI/LRgQxKzJcdqyVsznwVYqcLrrba5VEJLDWzPxYTPycoUyXggXrC+WzTCTKo5KNgeElOgcGfxjiecSxpNvt1gMcJtSTksquS6nSRrJspoEefzwq60FVVQsKpscIzgn/6OU+xRbagEVJYOsBLZQdi/zZjLboq1GPWWjEqS/HK48LLiLmvzO4T6jwzIPrR73u9NvNV83gQ7vefb289y3ymDwl+yQgL0iXvCcnpE84KcgP8pP8qtHal9rX2rdF6ubGkvOIrFjt+18pcEKr</latexit>

~F
<latexit sha1_base64="iZXeSjmNz+YziLxYlvFJHZKPhpU=">AAAD1HicbVJLb9NAEN4mPIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoBYOPRRIaKQ6qtbrsb2K96HddZvI8glx5cgV/gO/hn/D5FGRNMxlRzPzzffN7EQ659a123+2avUbN2/d3r7j3b13/8HDnd1HX6wqDIMBU7kyw4hayLmEgeMuh6E2QEWUw2k0fjfLn16AsVzJvptqGAmaSp5wRh2GwvAsvABWHlVeODrfabRb7bn5m06wdBpkaSfnu7Xfe0/7h0O//7mpjUoNFX7Xn0BOHUy8RQokUzGXKSYG/aPma38gOUbA88JYsUKAdCyn1p4FHe1GJTWOsxxQTh+GQ+hbh726gRcWFjRlY5rC2QSw/ahEOp1xNqlWk2VCJZtmsVmP4gYiHFisR1NQApyZYvTKLS957LJu8JKJA6d0t4NvBjSeO5FyTonuixZmK2/vv6AMeJq5bmdZopHHumm+FIZMBiRcMiUElXEZJko5U+Qw71CVbe02Smb0GyUrU1BhBXXZAb52KqL1ZDRXsbI8JpoxJLTIcdmJks5qYOsQMV2w22udeMyx18z8hE98TVGmy8CC9bn0ac5T6YWCjoHiEToHBn8YknnE0bTX6zUCHCZSkzIUPZeFUhlB85mG8PjTYdkIqqpaQLA8weQc8A9e7odIoQxYlAS2EYSFtGOun89gC16FesxCI059NV55XDAeU/+9wX1ChWceXD/qTWfQab1pBR87jd7b5b1vkyfkGdknAXlFeuQDOSEDwogmP8hP8qt+Wq/qX+vfFqW1rSXmMVmz+ve/QdZBkA==</latexit><latexit sha1_base64="iZXeSjmNz+YziLxYlvFJHZKPhpU=">AAAD1HicbVJLb9NAEN4mPIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoBYOPRRIaKQ6qtbrsb2K96HddZvI8glx5cgV/gO/hn/D5FGRNMxlRzPzzffN7EQ659a123+2avUbN2/d3r7j3b13/8HDnd1HX6wqDIMBU7kyw4hayLmEgeMuh6E2QEWUw2k0fjfLn16AsVzJvptqGAmaSp5wRh2GwvAsvABWHlVeODrfabRb7bn5m06wdBpkaSfnu7Xfe0/7h0O//7mpjUoNFX7Xn0BOHUy8RQokUzGXKSYG/aPma38gOUbA88JYsUKAdCyn1p4FHe1GJTWOsxxQTh+GQ+hbh726gRcWFjRlY5rC2QSw/ahEOp1xNqlWk2VCJZtmsVmP4gYiHFisR1NQApyZYvTKLS957LJu8JKJA6d0t4NvBjSeO5FyTonuixZmK2/vv6AMeJq5bmdZopHHumm+FIZMBiRcMiUElXEZJko5U+Qw71CVbe02Smb0GyUrU1BhBXXZAb52KqL1ZDRXsbI8JpoxJLTIcdmJks5qYOsQMV2w22udeMyx18z8hE98TVGmy8CC9bn0ac5T6YWCjoHiEToHBn8YknnE0bTX6zUCHCZSkzIUPZeFUhlB85mG8PjTYdkIqqpaQLA8weQc8A9e7odIoQxYlAS2EYSFtGOun89gC16FesxCI059NV55XDAeU/+9wX1ChWceXD/qTWfQab1pBR87jd7b5b1vkyfkGdknAXlFeuQDOSEDwogmP8hP8qt+Wq/qX+vfFqW1rSXmMVmz+ve/QdZBkA==</latexit><latexit sha1_base64="iZXeSjmNz+YziLxYlvFJHZKPhpU=">AAAD1HicbVJLb9NAEN4mPIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoBYOPRRIaKQ6qtbrsb2K96HddZvI8glx5cgV/gO/hn/D5FGRNMxlRzPzzffN7EQ659a123+2avUbN2/d3r7j3b13/8HDnd1HX6wqDIMBU7kyw4hayLmEgeMuh6E2QEWUw2k0fjfLn16AsVzJvptqGAmaSp5wRh2GwvAsvABWHlVeODrfabRb7bn5m06wdBpkaSfnu7Xfe0/7h0O//7mpjUoNFX7Xn0BOHUy8RQokUzGXKSYG/aPma38gOUbA88JYsUKAdCyn1p4FHe1GJTWOsxxQTh+GQ+hbh726gRcWFjRlY5rC2QSw/ahEOp1xNqlWk2VCJZtmsVmP4gYiHFisR1NQApyZYvTKLS957LJu8JKJA6d0t4NvBjSeO5FyTonuixZmK2/vv6AMeJq5bmdZopHHumm+FIZMBiRcMiUElXEZJko5U+Qw71CVbe02Smb0GyUrU1BhBXXZAb52KqL1ZDRXsbI8JpoxJLTIcdmJks5qYOsQMV2w22udeMyx18z8hE98TVGmy8CC9bn0ac5T6YWCjoHiEToHBn8YknnE0bTX6zUCHCZSkzIUPZeFUhlB85mG8PjTYdkIqqpaQLA8weQc8A9e7odIoQxYlAS2EYSFtGOun89gC16FesxCI059NV55XDAeU/+9wX1ChWceXD/qTWfQab1pBR87jd7b5b1vkyfkGdknAXlFeuQDOSEDwogmP8hP8qt+Wq/qX+vfFqW1rSXmMVmz+ve/QdZBkA==</latexit><latexit sha1_base64="iZXeSjmNz+YziLxYlvFJHZKPhpU=">AAAD1HicbVJLb9NAEN4mPIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoBYOPRRIaKQ6qtbrsb2K96HddZvI8glx5cgV/gO/hn/D5FGRNMxlRzPzzffN7EQ659a123+2avUbN2/d3r7j3b13/8HDnd1HX6wqDIMBU7kyw4hayLmEgeMuh6E2QEWUw2k0fjfLn16AsVzJvptqGAmaSp5wRh2GwvAsvABWHlVeODrfabRb7bn5m06wdBpkaSfnu7Xfe0/7h0O//7mpjUoNFX7Xn0BOHUy8RQokUzGXKSYG/aPma38gOUbA88JYsUKAdCyn1p4FHe1GJTWOsxxQTh+GQ+hbh726gRcWFjRlY5rC2QSw/ahEOp1xNqlWk2VCJZtmsVmP4gYiHFisR1NQApyZYvTKLS957LJu8JKJA6d0t4NvBjSeO5FyTonuixZmK2/vv6AMeJq5bmdZopHHumm+FIZMBiRcMiUElXEZJko5U+Qw71CVbe02Smb0GyUrU1BhBXXZAb52KqL1ZDRXsbI8JpoxJLTIcdmJks5qYOsQMV2w22udeMyx18z8hE98TVGmy8CC9bn0ac5T6YWCjoHiEToHBn8YknnE0bTX6zUCHCZSkzIUPZeFUhlB85mG8PjTYdkIqqpaQLA8weQc8A9e7odIoQxYlAS2EYSFtGOun89gC16FesxCI059NV55XDAeU/+9wX1ChWceXD/qTWfQab1pBR87jd7b5b1vkyfkGdknAXlFeuQDOSEDwogmP8hP8qt+Wq/qX+vfFqW1rSXmMVmz+ve/QdZBkA==</latexit>

חוט. מערכת: 7.6: איור
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ניוטון של השני החוק .7.7 איור ראו בלבד, מהמשולש מורכבת מערכת 5: בחירה
הבאה: בצורה יירשם זו למערכת

dP⃗

dt
= m3g⃗ + N⃗3 − N⃗1 − N⃗2 − F⃗ , P⃗ = m3v⃗3 (7.18)

�~T2
<latexit sha1_base64="wxklw9LmtFzE67rM+ABgXIyg+Es=">AAAD2XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhNFKdCwCFSBCpw6KFAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFE+LKkSv8An4N/4bJo6JpmMuO5ptv5pvZCfNMWNdq/dnYrN24eev21h3v7r37D7Z3dh9+trowHPpcZ9oMQmYhEwr6TrgMBrkBJsMMTsPxmxl+eg7GCq16bprDULJEiVhw5jA02tmmZw16DrzsVaO2R4ejnXqr2Zqbv+4ES6dOlnYy2t38vfekdzTwe58audGJYdLv+BPImIOJt4BAcR0JlSDQ771tvPT7SmAEPI9GmhcSlOMZs/YsaOduWDLjBM+g8mgPBgPoWYe1OoFHCws542OWwNkEsPywxHZ5KvikugqWMVN8mkZmNYprCHFquRpNQEtwZorRS7e8EJFLO8FzLg+czjttfFNg0dwJtXNadg6biFbe3n9JKYgkdZ32MiXHPtZNs6Uw7GRAwQXXUjIVlTTW2pkig3mFqmzlbi1l1n4t5coUTFrJXHqAr53KcBUM5yquLI/LRgQxKzJcdqyVsznwVYqcLrrba5VEJLDWzPxYTPycoUyXggXrC+WzTCTKo5KNgeElOgcGfxjiecSxpNvt1gMcJtSTksquS6nSRrJspoEefzwq60FVVQsKpscIzgn/6OU+xRbagEVJYOsBLZQdi/zZjLboq1GPWWjEqS/HK48LLiLmvzO4T6jwzIPrR73u9NvNV83gQ7vefb289y3ymDwl+yQgL0iXvCcnpE84KcgP8pP8qtHal9rX2rdF6ubGkvOIrFjt+18pcEKr</latexit><latexit sha1_base64="wxklw9LmtFzE67rM+ABgXIyg+Es=">AAAD2XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhNFKdCwCFSBCpw6KFAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFE+LKkSv8An4N/4bJo6JpmMuO5ptv5pvZCfNMWNdq/dnYrN24eev21h3v7r37D7Z3dh9+trowHPpcZ9oMQmYhEwr6TrgMBrkBJsMMTsPxmxl+eg7GCq16bprDULJEiVhw5jA02tmmZw16DrzsVaO2R4ejnXqr2Zqbv+4ES6dOlnYy2t38vfekdzTwe58audGJYdLv+BPImIOJt4BAcR0JlSDQ771tvPT7SmAEPI9GmhcSlOMZs/YsaOduWDLjBM+g8mgPBgPoWYe1OoFHCws542OWwNkEsPywxHZ5KvikugqWMVN8mkZmNYprCHFquRpNQEtwZorRS7e8EJFLO8FzLg+czjttfFNg0dwJtXNadg6biFbe3n9JKYgkdZ32MiXHPtZNs6Uw7GRAwQXXUjIVlTTW2pkig3mFqmzlbi1l1n4t5coUTFrJXHqAr53KcBUM5yquLI/LRgQxKzJcdqyVsznwVYqcLrrba5VEJLDWzPxYTPycoUyXggXrC+WzTCTKo5KNgeElOgcGfxjiecSxpNvt1gMcJtSTksquS6nSRrJspoEefzwq60FVVQsKpscIzgn/6OU+xRbagEVJYOsBLZQdi/zZjLboq1GPWWjEqS/HK48LLiLmvzO4T6jwzIPrR73u9NvNV83gQ7vefb289y3ymDwl+yQgL0iXvCcnpE84KcgP8pP8qtHal9rX2rdF6ubGkvOIrFjt+18pcEKr</latexit><latexit sha1_base64="wxklw9LmtFzE67rM+ABgXIyg+Es=">AAAD2XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhNFKdCwCFSBCpw6KFAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFE+LKkSv8An4N/4bJo6JpmMuO5ptv5pvZCfNMWNdq/dnYrN24eev21h3v7r37D7Z3dh9+trowHPpcZ9oMQmYhEwr6TrgMBrkBJsMMTsPxmxl+eg7GCq16bprDULJEiVhw5jA02tmmZw16DrzsVaO2R4ejnXqr2Zqbv+4ES6dOlnYy2t38vfekdzTwe58audGJYdLv+BPImIOJt4BAcR0JlSDQ771tvPT7SmAEPI9GmhcSlOMZs/YsaOduWDLjBM+g8mgPBgPoWYe1OoFHCws542OWwNkEsPywxHZ5KvikugqWMVN8mkZmNYprCHFquRpNQEtwZorRS7e8EJFLO8FzLg+czjttfFNg0dwJtXNadg6biFbe3n9JKYgkdZ32MiXHPtZNs6Uw7GRAwQXXUjIVlTTW2pkig3mFqmzlbi1l1n4t5coUTFrJXHqAr53KcBUM5yquLI/LRgQxKzJcdqyVsznwVYqcLrrba5VEJLDWzPxYTPycoUyXggXrC+WzTCTKo5KNgeElOgcGfxjiecSxpNvt1gMcJtSTksquS6nSRrJspoEefzwq60FVVQsKpscIzgn/6OU+xRbagEVJYOsBLZQdi/zZjLboq1GPWWjEqS/HK48LLiLmvzO4T6jwzIPrR73u9NvNV83gQ7vefb289y3ymDwl+yQgL0iXvCcnpE84KcgP8pP8qtHal9rX2rdF6ubGkvOIrFjt+18pcEKr</latexit><latexit sha1_base64="wxklw9LmtFzE67rM+ABgXIyg+Es=">AAAD2XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhNFKdCwCFSBCpw6KFAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFE+LKkSv8An4N/4bJo6JpmMuO5ptv5pvZCfNMWNdq/dnYrN24eev21h3v7r37D7Z3dh9+trowHPpcZ9oMQmYhEwr6TrgMBrkBJsMMTsPxmxl+eg7GCq16bprDULJEiVhw5jA02tmmZw16DrzsVaO2R4ejnXqr2Zqbv+4ES6dOlnYy2t38vfekdzTwe58audGJYdLv+BPImIOJt4BAcR0JlSDQ771tvPT7SmAEPI9GmhcSlOMZs/YsaOduWDLjBM+g8mgPBgPoWYe1OoFHCws542OWwNkEsPywxHZ5KvikugqWMVN8mkZmNYprCHFquRpNQEtwZorRS7e8EJFLO8FzLg+czjttfFNg0dwJtXNadg6biFbe3n9JKYgkdZ32MiXHPtZNs6Uw7GRAwQXXUjIVlTTW2pkig3mFqmzlbi1l1n4t5coUTFrJXHqAr53KcBUM5yquLI/LRgQxKzJcdqyVsznwVYqcLrrba5VEJLDWzPxYTPycoUyXggXrC+WzTCTKo5KNgeElOgcGfxjiecSxpNvt1gMcJtSTksquS6nSRrJspoEefzwq60FVVQsKpscIzgn/6OU+xRbagEVJYOsBLZQdi/zZjLboq1GPWWjEqS/HK48LLiLmvzO4T6jwzIPrR73u9NvNV83gQ7vefb289y3ymDwl+yQgL0iXvCcnpE84KcgP8pP8qtHal9rX2rdF6ubGkvOIrFjt+18pcEKr</latexit>~N3

<latexit sha1_base64="82DnANVCk/9N8wv0FEBgse5HtGU=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOFSqQ0KA6ROv12F7F+9Duuk1kWZwQV45c4S/wa/g3TB4VTcNcdjTffDPfzE6kc25ds/lnbb125eq16xs3vJu3bt+5u7l176NVhWHQYypXph9RCzmX0HPc5dDXBqiIcjiORi+n+PEpGMuV7LqJhoGgqeQJZ9Rh6HN4Ep4CK99Ww30vHAw3681Gc2b+qhMsnDpZ2NFwa/339sPuQd/vftjTRqWGCr/tjyGnDsbeHALJVMxlikCv+2rvmd+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+ClnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqIpnIwByw9KbKczzsbVRbBMqGSTLDbLUdxBhCOL5WgKSoAzE4yeu+UZj13WDp4wseuUbrfwzYDGMydSzinR3m8gWnnb/yVlwNPMtVuLFI19rJvkC2HYyYCEM6aEoDIuw0QpZ4ocZhWqsqndSsq0/UrKhSmosIK6bBdfOxHRMhjNVFxYHhN7MSS0yHHZiZLOamDLFDGZd7eXKvGYY62p+Qkf+5qiTJeBBetz6dOcp9ILBR0BxTN0Dgz+MCSziKNpp9OpBzhMpMZlKDouC6UyguZTDeHh+4OyHlRVNadgeoLgjPCPXu6E2EIZsCgJbD0IC2lHXD+e0uZ9Feoxc4049fl45WHBeEz91wb3CRWeeXD5qFedXqvxvBG8a9U7Lxb3vkEekEdkhwTkKemQN+SI9AgjhvwgP8mv2qfal9rX2rd56vragnOfLFnt+1+j0UI+</latexit><latexit sha1_base64="82DnANVCk/9N8wv0FEBgse5HtGU=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOFSqQ0KA6ROv12F7F+9Duuk1kWZwQV45c4S/wa/g3TB4VTcNcdjTffDPfzE6kc25ds/lnbb125eq16xs3vJu3bt+5u7l176NVhWHQYypXph9RCzmX0HPc5dDXBqiIcjiORi+n+PEpGMuV7LqJhoGgqeQJZ9Rh6HN4Ep4CK99Ww30vHAw3681Gc2b+qhMsnDpZ2NFwa/339sPuQd/vftjTRqWGCr/tjyGnDsbeHALJVMxlikCv+2rvmd+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+ClnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqIpnIwByw9KbKczzsbVRbBMqGSTLDbLUdxBhCOL5WgKSoAzE4yeu+UZj13WDp4wseuUbrfwzYDGMydSzinR3m8gWnnb/yVlwNPMtVuLFI19rJvkC2HYyYCEM6aEoDIuw0QpZ4ocZhWqsqndSsq0/UrKhSmosIK6bBdfOxHRMhjNVFxYHhN7MSS0yHHZiZLOamDLFDGZd7eXKvGYY62p+Qkf+5qiTJeBBetz6dOcp9ILBR0BxTN0Dgz+MCSziKNpp9OpBzhMpMZlKDouC6UyguZTDeHh+4OyHlRVNadgeoLgjPCPXu6E2EIZsCgJbD0IC2lHXD+e0uZ9Feoxc4049fl45WHBeEz91wb3CRWeeXD5qFedXqvxvBG8a9U7Lxb3vkEekEdkhwTkKemQN+SI9AgjhvwgP8mv2qfal9rX2rd56vragnOfLFnt+1+j0UI+</latexit><latexit sha1_base64="82DnANVCk/9N8wv0FEBgse5HtGU=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOFSqQ0KA6ROv12F7F+9Duuk1kWZwQV45c4S/wa/g3TB4VTcNcdjTffDPfzE6kc25ds/lnbb125eq16xs3vJu3bt+5u7l176NVhWHQYypXph9RCzmX0HPc5dDXBqiIcjiORi+n+PEpGMuV7LqJhoGgqeQJZ9Rh6HN4Ep4CK99Ww30vHAw3681Gc2b+qhMsnDpZ2NFwa/339sPuQd/vftjTRqWGCr/tjyGnDsbeHALJVMxlikCv+2rvmd+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+ClnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqIpnIwByw9KbKczzsbVRbBMqGSTLDbLUdxBhCOL5WgKSoAzE4yeu+UZj13WDp4wseuUbrfwzYDGMydSzinR3m8gWnnb/yVlwNPMtVuLFI19rJvkC2HYyYCEM6aEoDIuw0QpZ4ocZhWqsqndSsq0/UrKhSmosIK6bBdfOxHRMhjNVFxYHhN7MSS0yHHZiZLOamDLFDGZd7eXKvGYY62p+Qkf+5qiTJeBBetz6dOcp9ILBR0BxTN0Dgz+MCSziKNpp9OpBzhMpMZlKDouC6UyguZTDeHh+4OyHlRVNadgeoLgjPCPXu6E2EIZsCgJbD0IC2lHXD+e0uZ9Feoxc4049fl45WHBeEz91wb3CRWeeXD5qFedXqvxvBG8a9U7Lxb3vkEekEdkhwTkKemQN+SI9AgjhvwgP8mv2qfal9rX2rd56vragnOfLFnt+1+j0UI+</latexit><latexit sha1_base64="82DnANVCk/9N8wv0FEBgse5HtGU=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQIOESKQAUOFSqQ0KA6ROv12F7F+9Duuk1kWZwQV45c4S/wa/g3TB4VTcNcdjTffDPfzE6kc25ds/lnbb125eq16xs3vJu3bt+5u7l176NVhWHQYypXph9RCzmX0HPc5dDXBqiIcjiORi+n+PEpGMuV7LqJhoGgqeQJZ9Rh6HN4Ep4CK99Ww30vHAw3681Gc2b+qhMsnDpZ2NFwa/339sPuQd/vftjTRqWGCr/tjyGnDsbeHALJVMxlikCv+2rvmd+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+ClnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqIpnIwByw9KbKczzsbVRbBMqGSTLDbLUdxBhCOL5WgKSoAzE4yeu+UZj13WDp4wseuUbrfwzYDGMydSzinR3m8gWnnb/yVlwNPMtVuLFI19rJvkC2HYyYCEM6aEoDIuw0QpZ4ocZhWqsqndSsq0/UrKhSmosIK6bBdfOxHRMhjNVFxYHhN7MSS0yHHZiZLOamDLFDGZd7eXKvGYY62p+Qkf+5qiTJeBBetz6dOcp9ILBR0BxTN0Dgz+MCSziKNpp9OpBzhMpMZlKDouC6UyguZTDeHh+4OyHlRVNadgeoLgjPCPXu6E2EIZsCgJbD0IC2lHXD+e0uZ9Feoxc4049fl45WHBeEz91wb3CRWeeXD5qFedXqvxvBG8a9U7Lxb3vkEekEdkhwTkKemQN+SI9AgjhvwgP8mv2qfal9rX2rd56vragnOfLFnt+1+j0UI+</latexit>

m3~g
<latexit sha1_base64="J3p0QhkRDfxb1m9Adjr+tLtQfEE=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpw6KFAQoPqUK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUJA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXates3bm7c8m7fuXtvc2v7/kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XASDV9N8JNzMJYr2XVjDQNBU8kTzqjD0OfwVJwdhOfAyrQKB2db9WajOTV/1QnmTp3M7fhse/33zqPuYd/vftjXRqWGCr/tjyCnDkbeDALJVMxlikCv+3r/ud+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+DlnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqQpnI4Ayw9KbKczzkbVIlgmVLJxFpvlKO4gwpHFcjQFJcCZMUYv3fKCxy5rB0+Z2HNKt1v4ZkDjqRMp55RoHzQQrbyd/5Iy4Gnm2q15isY+1o3zuTDsZEDCBVNCUBmXYaKUM0UO0wpV2dRuJWXSfiVlYQoqrKAu28PXjkW0DEZTFQvLY2I/hoQWOS47UdJZDWyZIsaz7vZKJR5zrDUxP+EjX1OU6TKwYH0ufZrzVHqhoEOgeIbOgcEfhmQacTTtdDr1AIeJ1KgMRcdloVRG0HyiITx6f1jWg6qqZhRMTxCcEv7Ry90QWygDFiWBrQdhIe2Q6ycT2qyvQj1mphGnvhyvPCoYj6n/xuA+ocIzD64e9arTazVeNIJ3rXrn5fzeN8hD8pjskoA8Ix3ylhyTHmHEkB/kJ/lV+1T7Uvta+zZLXV+bcx6QJat9/wtIjUK6</latexit><latexit sha1_base64="J3p0QhkRDfxb1m9Adjr+tLtQfEE=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpw6KFAQoPqUK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUJA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXates3bm7c8m7fuXtvc2v7/kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XASDV9N8JNzMJYr2XVjDQNBU8kTzqjD0OfwVJwdhOfAyrQKB2db9WajOTV/1QnmTp3M7fhse/33zqPuYd/vftjXRqWGCr/tjyCnDkbeDALJVMxlikCv+3r/ud+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+DlnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqQpnI4Ayw9KbKczzkbVIlgmVLJxFpvlKO4gwpHFcjQFJcCZMUYv3fKCxy5rB0+Z2HNKt1v4ZkDjqRMp55RoHzQQrbyd/5Iy4Gnm2q15isY+1o3zuTDsZEDCBVNCUBmXYaKUM0UO0wpV2dRuJWXSfiVlYQoqrKAu28PXjkW0DEZTFQvLY2I/hoQWOS47UdJZDWyZIsaz7vZKJR5zrDUxP+EjX1OU6TKwYH0ufZrzVHqhoEOgeIbOgcEfhmQacTTtdDr1AIeJ1KgMRcdloVRG0HyiITx6f1jWg6qqZhRMTxCcEv7Ry90QWygDFiWBrQdhIe2Q6ycT2qyvQj1mphGnvhyvPCoYj6n/xuA+ocIzD64e9arTazVeNIJ3rXrn5fzeN8hD8pjskoA8Ix3ylhyTHmHEkB/kJ/lV+1T7Uvta+zZLXV+bcx6QJat9/wtIjUK6</latexit><latexit sha1_base64="J3p0QhkRDfxb1m9Adjr+tLtQfEE=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpw6KFAQoPqUK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUJA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXates3bm7c8m7fuXtvc2v7/kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XASDV9N8JNzMJYr2XVjDQNBU8kTzqjD0OfwVJwdhOfAyrQKB2db9WajOTV/1QnmTp3M7fhse/33zqPuYd/vftjXRqWGCr/tjyCnDkbeDALJVMxlikCv+3r/ud+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+DlnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqQpnI4Ayw9KbKczzkbVIlgmVLJxFpvlKO4gwpHFcjQFJcCZMUYv3fKCxy5rB0+Z2HNKt1v4ZkDjqRMp55RoHzQQrbyd/5Iy4Gnm2q15isY+1o3zuTDsZEDCBVNCUBmXYaKUM0UO0wpV2dRuJWXSfiVlYQoqrKAu28PXjkW0DEZTFQvLY2I/hoQWOS47UdJZDWyZIsaz7vZKJR5zrDUxP+EjX1OU6TKwYH0ufZrzVHqhoEOgeIbOgcEfhmQacTTtdDr1AIeJ1KgMRcdloVRG0HyiITx6f1jWg6qqZhRMTxCcEv7Ry90QWygDFiWBrQdhIe2Q6ycT2qyvQj1mphGnvhyvPCoYj6n/xuA+ocIzD64e9arTazVeNIJ3rXrn5fzeN8hD8pjskoA8Ix3ylhyTHmHEkB/kJ/lV+1T7Uvta+zZLXV+bcx6QJat9/wtIjUK6</latexit><latexit sha1_base64="J3p0QhkRDfxb1m9Adjr+tLtQfEE=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCwCFSBCpw6KFAQoPqUK3XY3sV70O76zaRZXFCXDlyhb/Ar+HfMHlUJA1z2dF88818MzuRzrl1zeaftfXates3bm7c8m7fuXtvc2v7/kerCsOgx1SuTD+iFnIuoee4y6GvDVAR5XASDV9N8JNzMJYr2XVjDQNBU8kTzqjD0OfwVJwdhOfAyrQKB2db9WajOTV/1QnmTp3M7fhse/33zqPuYd/vftjXRqWGCr/tjyCnDkbeDALJVMxlikCv+3r/ud+THCPgeWGsWCFAOpZTa0+DlnaDkhrHWQ6VF3ah34eudVirHXhhYUFTNqQpnI4Ayw9KbKczzkbVIlgmVLJxFpvlKO4gwpHFcjQFJcCZMUYv3fKCxy5rB0+Z2HNKt1v4ZkDjqRMp55RoHzQQrbyd/5Iy4Gnm2q15isY+1o3zuTDsZEDCBVNCUBmXYaKUM0UO0wpV2dRuJWXSfiVlYQoqrKAu28PXjkW0DEZTFQvLY2I/hoQWOS47UdJZDWyZIsaz7vZKJR5zrDUxP+EjX1OU6TKwYH0ufZrzVHqhoEOgeIbOgcEfhmQacTTtdDr1AIeJ1KgMRcdloVRG0HyiITx6f1jWg6qqZhRMTxCcEv7Ry90QWygDFiWBrQdhIe2Q6ycT2qyvQj1mphGnvhyvPCoYj6n/xuA+ocIzD64e9arTazVeNIJ3rXrn5fzeN8hD8pjskoA8Ix3ylhyTHmHEkB/kJ/lV+1T7Uvta+zZLXV+bcx6QJat9/wtIjUK6</latexit>

�~F
<latexit sha1_base64="ZyLV9Q9FjhDylF5L+6/jkwlp6vU=">AAAD1XicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoBYOPRRIaKQ6qtbrsb3KPszuuk1kmRPiypEr/AZ+Df+GyaMiaZjLjmbmm++b2Ylywa1rtf5sbNauXb9xc+uWd/vO3Xv3t3cefLK6MAz6TAttBhG1ILiCvuNOwCA3QGUk4CQavZnmT87BWK5Vz01yGEqaKp5wRh2GhuFpIzwHVh5WXjg82663mq2Z+etOsHDqZGHHZzubv3cf9w4Gfu9jIzc6NVT6HX8MgjoYe/MUKKZjrlJM9HuHjZd+X3GMgOeFsWaFBOWYoNaeBu3cDUtqHGcCUE4PBgPoWYe9OoEXFhZyykY0hdMxYPthiXR5xtm4Wk6WCVVsksVmNYoriHBiuRpNQUtwZoLRS7e84LHLOsFzJvedzjttfDOg8cyJtHNadp41MVt5u/8FZcDTzHXai5IceaybiIUwZDKg4IJpKamKyzDR2plCwKxDVbZyt1YypV8rWZqCSiupy/bxtRMZrSajmYql5THZiCGhhcBlJ1o5mwNbhcjJnN1e6cRjjr2m5id87OcUZboMLFifK58KniovlHQEFK/QOTD4w5DMIo6m3W63HuAwkR6Xoey6LFTaSCqmGsKjDwdlPaiqag7B8gSTM8A/eLkXIoU2YFES2HoQFsqOeP50CpvzatRj5hpx6svxyqOC8Zj6bw3uEyo88+DqUa87/XbzVTN43653Xy/ufYs8Ik/IHgnIC9Il78gx6RNGPpMf5Cf5VRvUvtS+1r7NSzc3FpiHZMVq3/8CA/pBxw==</latexit><latexit sha1_base64="ZyLV9Q9FjhDylF5L+6/jkwlp6vU=">AAAD1XicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoBYOPRRIaKQ6qtbrsb3KPszuuk1kmRPiypEr/AZ+Df+GyaMiaZjLjmbmm++b2Ylywa1rtf5sbNauXb9xc+uWd/vO3Xv3t3cefLK6MAz6TAttBhG1ILiCvuNOwCA3QGUk4CQavZnmT87BWK5Vz01yGEqaKp5wRh2GhuFpIzwHVh5WXjg82663mq2Z+etOsHDqZGHHZzubv3cf9w4Gfu9jIzc6NVT6HX8MgjoYe/MUKKZjrlJM9HuHjZd+X3GMgOeFsWaFBOWYoNaeBu3cDUtqHGcCUE4PBgPoWYe9OoEXFhZyykY0hdMxYPthiXR5xtm4Wk6WCVVsksVmNYoriHBiuRpNQUtwZoLRS7e84LHLOsFzJvedzjttfDOg8cyJtHNadp41MVt5u/8FZcDTzHXai5IceaybiIUwZDKg4IJpKamKyzDR2plCwKxDVbZyt1YypV8rWZqCSiupy/bxtRMZrSajmYql5THZiCGhhcBlJ1o5mwNbhcjJnN1e6cRjjr2m5id87OcUZboMLFifK58KniovlHQEFK/QOTD4w5DMIo6m3W63HuAwkR6Xoey6LFTaSCqmGsKjDwdlPaiqag7B8gSTM8A/eLkXIoU2YFES2HoQFsqOeP50CpvzatRj5hpx6svxyqOC8Zj6bw3uEyo88+DqUa87/XbzVTN43653Xy/ufYs8Ik/IHgnIC9Il78gx6RNGPpMf5Cf5VRvUvtS+1r7NSzc3FpiHZMVq3/8CA/pBxw==</latexit><latexit sha1_base64="ZyLV9Q9FjhDylF5L+6/jkwlp6vU=">AAAD1XicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoBYOPRRIaKQ6qtbrsb3KPszuuk1kmRPiypEr/AZ+Df+GyaMiaZjLjmbmm++b2Ylywa1rtf5sbNauXb9xc+uWd/vO3Xv3t3cefLK6MAz6TAttBhG1ILiCvuNOwCA3QGUk4CQavZnmT87BWK5Vz01yGEqaKp5wRh2GhuFpIzwHVh5WXjg82663mq2Z+etOsHDqZGHHZzubv3cf9w4Gfu9jIzc6NVT6HX8MgjoYe/MUKKZjrlJM9HuHjZd+X3GMgOeFsWaFBOWYoNaeBu3cDUtqHGcCUE4PBgPoWYe9OoEXFhZyykY0hdMxYPthiXR5xtm4Wk6WCVVsksVmNYoriHBiuRpNQUtwZoLRS7e84LHLOsFzJvedzjttfDOg8cyJtHNadp41MVt5u/8FZcDTzHXai5IceaybiIUwZDKg4IJpKamKyzDR2plCwKxDVbZyt1YypV8rWZqCSiupy/bxtRMZrSajmYql5THZiCGhhcBlJ1o5mwNbhcjJnN1e6cRjjr2m5id87OcUZboMLFifK58KniovlHQEFK/QOTD4w5DMIo6m3W63HuAwkR6Xoey6LFTaSCqmGsKjDwdlPaiqag7B8gSTM8A/eLkXIoU2YFES2HoQFsqOeP50CpvzatRj5hpx6svxyqOC8Zj6bw3uEyo88+DqUa87/XbzVTN43653Xy/ufYs8Ik/IHgnIC9Il78gx6RNGPpMf5Cf5VRvUvtS+1r7NSzc3FpiHZMVq3/8CA/pBxw==</latexit><latexit sha1_base64="ZyLV9Q9FjhDylF5L+6/jkwlp6vU=">AAAD1XicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamJ4iAEHCJFoBYOPRRIaKQ6qtbrsb3KPszuuk1kmRPiypEr/AZ+Df+GyaMiaZjLjmbmm++b2Ylywa1rtf5sbNauXb9xc+uWd/vO3Xv3t3cefLK6MAz6TAttBhG1ILiCvuNOwCA3QGUk4CQavZnmT87BWK5Vz01yGEqaKp5wRh2GhuFpIzwHVh5WXjg82663mq2Z+etOsHDqZGHHZzubv3cf9w4Gfu9jIzc6NVT6HX8MgjoYe/MUKKZjrlJM9HuHjZd+X3GMgOeFsWaFBOWYoNaeBu3cDUtqHGcCUE4PBgPoWYe9OoEXFhZyykY0hdMxYPthiXR5xtm4Wk6WCVVsksVmNYoriHBiuRpNQUtwZoLRS7e84LHLOsFzJvedzjttfDOg8cyJtHNadp41MVt5u/8FZcDTzHXai5IceaybiIUwZDKg4IJpKamKyzDR2plCwKxDVbZyt1YypV8rWZqCSiupy/bxtRMZrSajmYql5THZiCGhhcBlJ1o5mwNbhcjJnN1e6cRjjr2m5id87OcUZboMLFifK58KniovlHQEFK/QOTD4w5DMIo6m3W63HuAwkR6Xoey6LFTaSCqmGsKjDwdlPaiqag7B8gSTM8A/eLkXIoU2YFES2HoQFsqOeP50CpvzatRj5hpx6svxyqOC8Zj6bw3uEyo88+DqUa87/XbzVTN43653Xy/ufYs8Ik/IHgnIC9Il78gx6RNGPpMf5Cf5VRvUvtS+1r7NSzc3FpiHZMVq3/8CA/pBxw==</latexit>

� ~N1
<latexit sha1_base64="3fNACpNyzUvZ91j84X1oNtvcXYA=">AAAD2XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhNFAch4BApAhU4VKhAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFE+LKkSv8An4N/4bJo6JpmMuOZuab75vZCfNMWNdq/dnYrF27fuPm1i3v9p2797Z3du9/trowHPpcZ9oMQmYhEwr6TrgMBrkBJsMMTsLx61n+5AyMFVr13DSHoWSJErHgzGFotLNNTxv0DHj5vhoFHh2OduqtZmtu/roTLJ06WdrxaHfz996j3uHA731q5EYnhkm/408gYw4m3iIFiutIqAQT/d6bxgu/rwRGwPNopHkhQTmeMWtPg3buhiUzTvAMKo/2YDCAnnXYq4PqCgs542OWwOkEsP2wRLo8FXxSXU6WMVN8mkZmNYprCHFquRpNQEtwZorRC7c8F5FLO8EzLg+czjttfFNg0dwJtXNadp42MVt5e/8FpSCS1HXay5IceaybZkthyGRAwTnXUjIVlTTW2pkig3mHqmzlbq1kRr9WcmkKJq1kLj3A105luJoM5youLY/LRgQxKzJcdqyVsznwVYicLtjtlU4iEthrZn4sJn7OUKZLwYL1hfJZJhLlUcnGwPASnQODPwzxPOJY0u126wEOE+pJSWXXpVRpI1k200CPPh6W9aCqqgUEy2NMzgH/4OU+RQptwKIksPWAFsqORf5kBlvwatRjFhpx6ovxyqOCi4j5bw3uEyo88+DqUa87/XbzZTP40K53Xy3vfYs8JI/JPgnIc9Il78gx6RNOCvKD/CS/arT2pfa19m1RurmxxDwgK1b7/hcRhkKk</latexit><latexit sha1_base64="3fNACpNyzUvZ91j84X1oNtvcXYA=">AAAD2XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhNFAch4BApAhU4VKhAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFE+LKkSv8An4N/4bJo6JpmMuOZuab75vZCfNMWNdq/dnYrF27fuPm1i3v9p2797Z3du9/trowHPpcZ9oMQmYhEwr6TrgMBrkBJsMMTsLx61n+5AyMFVr13DSHoWSJErHgzGFotLNNTxv0DHj5vhoFHh2OduqtZmtu/roTLJ06WdrxaHfz996j3uHA731q5EYnhkm/408gYw4m3iIFiutIqAQT/d6bxgu/rwRGwPNopHkhQTmeMWtPg3buhiUzTvAMKo/2YDCAnnXYq4PqCgs542OWwOkEsP2wRLo8FXxSXU6WMVN8mkZmNYprCHFquRpNQEtwZorRC7c8F5FLO8EzLg+czjttfFNg0dwJtXNadp42MVt5e/8FpSCS1HXay5IceaybZkthyGRAwTnXUjIVlTTW2pkig3mHqmzlbq1kRr9WcmkKJq1kLj3A105luJoM5youLY/LRgQxKzJcdqyVsznwVYicLtjtlU4iEthrZn4sJn7OUKZLwYL1hfJZJhLlUcnGwPASnQODPwzxPOJY0u126wEOE+pJSWXXpVRpI1k200CPPh6W9aCqqgUEy2NMzgH/4OU+RQptwKIksPWAFsqORf5kBlvwatRjFhpx6ovxyqOCi4j5bw3uEyo88+DqUa87/XbzZTP40K53Xy3vfYs8JI/JPgnIc9Il78gx6RNOCvKD/CS/arT2pfa19m1RurmxxDwgK1b7/hcRhkKk</latexit><latexit sha1_base64="3fNACpNyzUvZ91j84X1oNtvcXYA=">AAAD2XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhNFAch4BApAhU4VKhAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFE+LKkSv8An4N/4bJo6JpmMuOZuab75vZCfNMWNdq/dnYrF27fuPm1i3v9p2797Z3du9/trowHPpcZ9oMQmYhEwr6TrgMBrkBJsMMTsLx61n+5AyMFVr13DSHoWSJErHgzGFotLNNTxv0DHj5vhoFHh2OduqtZmtu/roTLJ06WdrxaHfz996j3uHA731q5EYnhkm/408gYw4m3iIFiutIqAQT/d6bxgu/rwRGwPNopHkhQTmeMWtPg3buhiUzTvAMKo/2YDCAnnXYq4PqCgs542OWwOkEsP2wRLo8FXxSXU6WMVN8mkZmNYprCHFquRpNQEtwZorRC7c8F5FLO8EzLg+czjttfFNg0dwJtXNadp42MVt5e/8FpSCS1HXay5IceaybZkthyGRAwTnXUjIVlTTW2pkig3mHqmzlbq1kRr9WcmkKJq1kLj3A105luJoM5youLY/LRgQxKzJcdqyVsznwVYicLtjtlU4iEthrZn4sJn7OUKZLwYL1hfJZJhLlUcnGwPASnQODPwzxPOJY0u126wEOE+pJSWXXpVRpI1k200CPPh6W9aCqqgUEy2NMzgH/4OU+RQptwKIksPWAFsqORf5kBlvwatRjFhpx6ovxyqOCi4j5bw3uEyo88+DqUa87/XbzZTP40K53Xy3vfYs8JI/JPgnIc9Il78gx6RNOCvKD/CS/arT2pfa19m1RurmxxDwgK1b7/hcRhkKk</latexit><latexit sha1_base64="3fNACpNyzUvZ91j84X1oNtvcXYA=">AAAD2XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhNFAch4BApAhU4VKhAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFE+LKkSv8An4N/4bJo6JpmMuOZuab75vZCfNMWNdq/dnYrF27fuPm1i3v9p2797Z3du9/trowHPpcZ9oMQmYhEwr6TrgMBrkBJsMMTsLx61n+5AyMFVr13DSHoWSJErHgzGFotLNNTxv0DHj5vhoFHh2OduqtZmtu/roTLJ06WdrxaHfz996j3uHA731q5EYnhkm/408gYw4m3iIFiutIqAQT/d6bxgu/rwRGwPNopHkhQTmeMWtPg3buhiUzTvAMKo/2YDCAnnXYq4PqCgs542OWwOkEsP2wRLo8FXxSXU6WMVN8mkZmNYprCHFquRpNQEtwZorRC7c8F5FLO8EzLg+czjttfFNg0dwJtXNadp42MVt5e/8FpSCS1HXay5IceaybZkthyGRAwTnXUjIVlTTW2pkig3mHqmzlbq1kRr9WcmkKJq1kLj3A105luJoM5youLY/LRgQxKzJcdqyVsznwVYicLtjtlU4iEthrZn4sJn7OUKZLwYL1hfJZJhLlUcnGwPASnQODPwzxPOJY0u126wEOE+pJSWXXpVRpI1k200CPPh6W9aCqqgUEy2NMzgH/4OU+RQptwKIksPWAFsqORf5kBlvwatRjFhpx6ovxyqOCi4j5bw3uEyo88+DqUa87/XbzZTP40K53Xy3vfYs8JI/JPgnIc9Il78gx6RNOCvKD/CS/arT2pfa19m1RurmxxDwgK1b7/hcRhkKk</latexit>

� ~N2
<latexit sha1_base64="LP9qU3BV+cQZTBkKywhQZLVHgXA=">AAAD2XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhNFAch4BApAhU4VKhAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFE+LKkSv8An4N/4bJo6JpmMuO5ptv5pvZCfNMWNdq/dnYrF27fuPm1i3v9p2797Z3du9/trowHPpcZ9oMQmYhEwr6TrgMBrkBJsMMTsLx6xl+cgbGCq16bprDULJEiVhw5jA02tmmpw16Brx8X43aHh2OduqtZmtu/roTLJ06WdrxaHfz996j3uHA731q5EYnhkm/408gYw4m3gICxXUkVIJAv/em8cLvK4ER8DwaaV5IUI5nzNrToJ27YcmMEzyDyqM9GAygZx3W6gQeLSzkjI9ZAqcTwPLDEtvlqeCT6jJYxkzxaRqZ1SiuIcSp5Wo0AS3BmSlGL9zyXEQu7QTPuDxwOu+08U2BRXMn1M5p2XnaRLTy9v5LSkEkqeu0lyk59rFumi2FYScDCs65lpKpqKSx1s4UGcwrVGUrd2sps/ZrKZemYNJK5tIDfO1UhqtgOFdxaXlcNiKIWZHhsmOtnM2Br1LkdNHdXqkkIoG1ZubHYuLnDGW6FCxYXyifZSJRHpVsDAwv0Tkw+MMQzyOOJd1utx7gMKGelFR2XUqVNpJlMw306ONhWQ+qqlpQMD1GcE74Ry/3KbbQBixKAlsPaKHsWORPZrRFX416zEIjTn0xXnlUcBEx/63BfUKFZx5cPep1p99uvmwGH9r17qvlvW+Rh+Qx2ScBeU665B05Jn3CSUF+kJ/kV43WvtS+1r4tUjc3lpwHZMVq3/8CFO5CpQ==</latexit><latexit sha1_base64="LP9qU3BV+cQZTBkKywhQZLVHgXA=">AAAD2XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhNFAch4BApAhU4VKhAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFE+LKkSv8An4N/4bJo6JpmMuO5ptv5pvZCfNMWNdq/dnYrF27fuPm1i3v9p2797Z3du9/trowHPpcZ9oMQmYhEwr6TrgMBrkBJsMMTsLx6xl+cgbGCq16bprDULJEiVhw5jA02tmmpw16Brx8X43aHh2OduqtZmtu/roTLJ06WdrxaHfz996j3uHA731q5EYnhkm/408gYw4m3gICxXUkVIJAv/em8cLvK4ER8DwaaV5IUI5nzNrToJ27YcmMEzyDyqM9GAygZx3W6gQeLSzkjI9ZAqcTwPLDEtvlqeCT6jJYxkzxaRqZ1SiuIcSp5Wo0AS3BmSlGL9zyXEQu7QTPuDxwOu+08U2BRXMn1M5p2XnaRLTy9v5LSkEkqeu0lyk59rFumi2FYScDCs65lpKpqKSx1s4UGcwrVGUrd2sps/ZrKZemYNJK5tIDfO1UhqtgOFdxaXlcNiKIWZHhsmOtnM2Br1LkdNHdXqkkIoG1ZubHYuLnDGW6FCxYXyifZSJRHpVsDAwv0Tkw+MMQzyOOJd1utx7gMKGelFR2XUqVNpJlMw306ONhWQ+qqlpQMD1GcE74Ry/3KbbQBixKAlsPaKHsWORPZrRFX416zEIjTn0xXnlUcBEx/63BfUKFZx5cPep1p99uvmwGH9r17qvlvW+Rh+Qx2ScBeU665B05Jn3CSUF+kJ/kV43WvtS+1r4tUjc3lpwHZMVq3/8CFO5CpQ==</latexit><latexit sha1_base64="LP9qU3BV+cQZTBkKywhQZLVHgXA=">AAAD2XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhNFAch4BApAhU4VKhAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFE+LKkSv8An4N/4bJo6JpmMuO5ptv5pvZCfNMWNdq/dnYrF27fuPm1i3v9p2797Z3du9/trowHPpcZ9oMQmYhEwr6TrgMBrkBJsMMTsLx6xl+cgbGCq16bprDULJEiVhw5jA02tmmpw16Brx8X43aHh2OduqtZmtu/roTLJ06WdrxaHfz996j3uHA731q5EYnhkm/408gYw4m3gICxXUkVIJAv/em8cLvK4ER8DwaaV5IUI5nzNrToJ27YcmMEzyDyqM9GAygZx3W6gQeLSzkjI9ZAqcTwPLDEtvlqeCT6jJYxkzxaRqZ1SiuIcSp5Wo0AS3BmSlGL9zyXEQu7QTPuDxwOu+08U2BRXMn1M5p2XnaRLTy9v5LSkEkqeu0lyk59rFumi2FYScDCs65lpKpqKSx1s4UGcwrVGUrd2sps/ZrKZemYNJK5tIDfO1UhqtgOFdxaXlcNiKIWZHhsmOtnM2Br1LkdNHdXqkkIoG1ZubHYuLnDGW6FCxYXyifZSJRHpVsDAwv0Tkw+MMQzyOOJd1utx7gMKGelFR2XUqVNpJlMw306ONhWQ+qqlpQMD1GcE74Ry/3KbbQBixKAlsPaKHsWORPZrRFX416zEIjTn0xXnlUcBEx/63BfUKFZx5cPep1p99uvmwGH9r17qvlvW+Rh+Qx2ScBeU665B05Jn3CSUF+kJ/kV43WvtS+1r4tUjc3lpwHZMVq3/8CFO5CpQ==</latexit><latexit sha1_base64="LP9qU3BV+cQZTBkKywhQZLVHgXA=">AAAD2XicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhNFAch4BApAhU4VKhAQiN1o2i9HtureHet3XWbyPKFE+LKkSv8An4N/4bJo6JpmMuO5ptv5pvZCfNMWNdq/dnYrF27fuPm1i3v9p2797Z3du9/trowHPpcZ9oMQmYhEwr6TrgMBrkBJsMMTsLx6xl+cgbGCq16bprDULJEiVhw5jA02tmmpw16Brx8X43aHh2OduqtZmtu/roTLJ06WdrxaHfz996j3uHA731q5EYnhkm/408gYw4m3gICxXUkVIJAv/em8cLvK4ER8DwaaV5IUI5nzNrToJ27YcmMEzyDyqM9GAygZx3W6gQeLSzkjI9ZAqcTwPLDEtvlqeCT6jJYxkzxaRqZ1SiuIcSp5Wo0AS3BmSlGL9zyXEQu7QTPuDxwOu+08U2BRXMn1M5p2XnaRLTy9v5LSkEkqeu0lyk59rFumi2FYScDCs65lpKpqKSx1s4UGcwrVGUrd2sps/ZrKZemYNJK5tIDfO1UhqtgOFdxaXlcNiKIWZHhsmOtnM2Br1LkdNHdXqkkIoG1ZubHYuLnDGW6FCxYXyifZSJRHpVsDAwv0Tkw+MMQzyOOJd1utx7gMKGelFR2XUqVNpJlMw306ONhWQ+qqlpQMD1GcE74Ry/3KbbQBixKAlsPaKHsWORPZrRFX416zEIjTn0xXnlUcBEx/63BfUKFZx5cPep1p99uvmwGH9r17qvlvW+Rh+Qx2ScBeU665B05Jn3CSUF+kJ/kV43WvtS+1r4tUjc3lpwHZMVq3/8CFO5CpQ==</latexit>

משולש. מערכת: 7.7: איור
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7.3.1 תרגיל
קבועה במהירות מעלה כלפי אנכיות גופו את ומעלה לתקוף מתכון קוברה נחש
(משקל) הרצפה על הנחש שמפעיל הכוח מה .l הוא ואורכו m היא הנחש מסת .v

? זה במהלך
פתרון:

למערכת ניוטון של שני חוק לפי

dP

dt
=
∑

Fext = N −mg (7.19)

:t ברגע באוויר הנחש מסת היא M(t) כאשר P = M(t)v הוא הנחש תנע

M(t) = m

(
L(t)

l

)
(7.20)

L(t) = vt כאשר
.t ברגע באוויר נמצא אשר הנחש של החלק אורך הוא

לכן

P =
mv2t

l
(7.21)

N = mg +
dP

dt
= mg +

mv2

l
(7.22)
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המסה מרכז 7.4
עם במטוס אחד: גוף היא כאילו המערכת של בתיאור מעוניינים אנחנו רבים במקרים
הפנימי המרחב של האילוצים (במסגרת כרצונו לנוע יכול מהם אחד כל נוסעים 200
הטיסה. מסלול על מדובר כאשר לתנועתם להתייחס עניין שום לנו ואין המטוס) של
הדבר לא זה זאת ובכל שונים, בכיוונים נעות ורגליו ידיו נקודתי, גוף אינו מרתון רץ
יש אפשרי), זה בכלל (אם נקודתי גוף היא כאילו מערכת לתאר כדי אותנו. המעניין
שיותר כמה להיות מעוניינים נהיה אנחנו יותר. טובה בצורה המשימה את להגדיר

נקודתי: לחלקיק נראה שהוא כפי ניוטון, של השני לחוק קרוב
dp⃗

dt
= F⃗ (7.23)

לא המערכת מהירות אבל המערכת תנע מהו שידוע בגלל לתנע מתייחסים אנחנו
כדלקמן: הוא ומהירות מסה תנע, בין הקשר נקודתי לחלקיק זאת, בכל כראוי. הוגדרה

p⃗ = mv⃗ (7.24)

שיהיה כדאי האפשר), (במידת נקודתי כגוף שלנו המערכת את לתאר רוצים אנחנו אם
הבאה: בצורה המערכת מהירות את מגדירים אנחנו לכן דומה, קשר

P⃗ = MV⃗cm (7.25)

V⃗cm =
P⃗

M
=

∑
i miv⃗i∑
i mi

(7.26)

נקודה של מהירות היא זו מהירות האם המסה. מרכז מהירות נקראת זו מהירות
ש‑ כך R⃗cm המיקום וקטור עם נקודה להגדיר ניתן האם ז״א המסה), (מרכז כלשהי

כן: אכן ? dR⃗cm

dt
= V⃗cm

V⃗cm =

∑
i miv⃗i
M

=
1

M

∑
i

mi
dr⃗i
dt

(7.27)

=
d

dt

(∑
i mir⃗i
M

)
(7.28)

אם לכן,

dR⃗cm

dt
= V⃗cm (7.29)

אז

R⃗cm =

∑
i mir⃗i
M

+ R⃗0 (7.30)

המערכת כאשר המערכת. של פרמטר לשום קשור שלא קבוע וקטור הוא R⃗0 כאשר
החלקיק של כמיקום המסה מרכז מיקום את לזהות הגיוני בלבד, אחד מחלקיק מורכבת

ו R⃗0 = 0 לכן עצמו,

R⃗cm =

∑
i mir⃗i
M

(7.31)
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את הזאת לנקודה לשייך שאפשר במרחב נקודה לאתר שהצלחנו הדבר, משמעות
והתנע המסה זאת, הנקודה מהירות בין הקשר המערכת. של התנע כל ואת המסה כל

בודד. נקודתי חלקיק של במקרה הקשר כמו בדיוק הוא
קבועה. נשארת V⃗cm = P⃗/M המסה מרכז מהירות גם אז קבוע, נשאר התנע ואם ,

מועילים ביטויים

∑
i

mi(v⃗i − V⃗cm) = 0 (7.32)∑
i

mi(r⃗i − R⃗cm) = 0 (7.33)

מסה. אין שלצלעותיו הריבוע של המסה מרכז מיקום את נחשב 7.4.1 דוגמה

נקודתיים. גופים מערכת של המסה מרכז 7.8: איור

,2m נקודתית מסה נמצאת (a, 0) בקדקוד ,m נקודתית מסה נמצאת (0, 0) בקדקוד
.3m נקודתית מסה נמצאת (a, a) ובקדקוד 4m נקודתית מסה נמצאה (0, a) בקדקוד

לביטוי הצבה הוא החישוב כל

R⃗cm =

∑
i mir⃗i
M

, M =
∑
i

mi (7.34)

M = m+ 2m+ 3m+ 4m = 10m (7.35)

Xcm =

∑
i mixi

M
=

m · 0 + 2m · a+ 3m · a+ 4m · 0
10m

=
5a

10
(7.36)

Ycm =

∑
i miyi
M

=
m · 0 + 2m · 0 + 3m · a+ 4m · a

10m
=

7a

10
(7.37)
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ידועות. M2 ו‑ M1 שלהן, שמסות תת‑מערכות משתי מורכבת מערכת 7.4.2 דוגמה
המסה מרכז את למצוא יש .R⃗2,cm ו‑ R⃗1,cm כן: גם ידועים שלהן המסה מרכזי כן, כמו

המערכת. כל של

תת‑מערכות. משתי מורכבת מערכת של המסה מרכז 7.9: איור

שהוכחנו, הביטוי לפי

R⃗cm =

∑
mir⃗i∑
mi

(7.38)

=

∑
1 mir⃗i +

∑
2 mir⃗i∑

1 mi +
∑

2 mi

(7.39)

ידוע בנוסף, 2. לתת‑מערכת או 1 לתת‑מערכת או שייך חלקיק שכל ∑מכיוון
1

mi = M1,
∑
2

mi = M2 (7.40)

R⃗1,cm =

∑
1 mir⃗i
M1

⇒ (7.41)∑
1

mir⃗i = M1R⃗1,cm (7.42)∑
2

mir⃗i = M2R⃗2,cm (7.43)

לנו נותנת פשוטה הצבה עכשיו

R⃗cm =
M1R⃗1,cm +M2R⃗2,cm

M1 +M2

(7.44)

במרחק r רדיוס בעל מעגלי חור עושים R רדיוס בעלת אחידה בדיסקה 7.4.1 תרגיל
חור). עם (דיסקה הנותר הגוף של המסה מרכז את מצאו הדיסקה. ממרכז d
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חור. עם דיסקה של המסה מרכז 7.10: איור

במרכזה שלה המסה שמרכז אחידה דיסקה נקבל שהוצא, החומר את נחזיר אם
נמצא חור עם הדיסקה של המסה מרכז סימטריה, מטעמי שוב סימטריה). (מטעמי
נבחר נשאר. החומר שבו בצד החור, מרכז עם הדיסקה מרכז את שמחבר בקוטר
מיקום את נסמן הדיסקה. במרכז הקואורדינטות וראשית הזה הקוטר לאורך x ציר
בגלל ממנה. הוצא שהחומר לפני הדיסקה מסת את M0 ב נסמן .Xcm ב המסה מרכז

שלו, לשטח פרופורציונית שהוצא החומר מסת הדיסקה, אחידות

mhole = M0
πr2

πR2
(7.45)

היא הנוצר הגוף מסת לפיכך,

Mrest = M0 −Mhole = M0
R2 − r2

R2
(7.46)

תת‑מערכות: משתי שמורכבת אחידה דיסקה נקבל שהוצא, החומר את נחזיר אם
המסה עם המחורר והגוף ,Xhole = −d המסה ומרכז Mhole המסה עם קטנה דיסקה
הקואורדינטות. בראשית נמצא כולה הדסקה של המסה מרכז .Xcm ב המסה Mrestומרכז

נקבל הקודמת, הדוגמה לפי

0 =
Mhole · (−d) +Mrest ·Xcm

M0

(7.47)

Xcm = d
Mhole

Mrest

= d
r2

R2 − r2
(7.48)

ואורך M מסה בעלת סירה של אחד בקצה נמצא ,m שמסתו אדם, בן 7.4.2 תרגיל
לגדה. ולהתקרב השני לקצה לעבור מחליט האיש מהגדה. הרחוק הוא זה קצה .L
בין חיכוך אין ? השני לקצה יגיע כאשר לגדה יותר קרוב יהיה הוא מרחק באיזה

למים. הסירה
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סירה. על אדם בן 7.11: איור

לכן אופקי. בכיוון חיצוניים כוחות אליה פועלים שלא מערכת הם והסירה האיש
אפס היה זה תנע התנועה. כל במשך קבוע נשאר המערכת תנע של אופקי רכיב
מרכז מהירות התנועה. כל במשך אפס יישאר הוא לכן במנוחה), היה (הכל בהתחלה
של המסה מרכז המסקנה: אפס. היא גם זה ובמקרה V⃗cm = P⃗/M היא המסה
הגדה לקראת נע האיש כאשר בסוף. למיקומו זהה בהתחלה מיקומו זז, לא המערכת
במרחק נמצא הסירה של המזה שמרכז נניח שמאלה. נעה הסירה לקצר), כדי (ימינה,
האיש היה שבה בנקודה הקואורדינטות ראשית נבחר הסירה. של השמאלי מהקצה d
הסירה. עם נעה ולא הגדה של מערכת היא הזאת הקואורדינטות מערכת בהתחלה.
מחפשים: שאנחנו מה בדיוק וזה ,x תהיה שלו הקואורדינטה השני, בקצה האיש כאשר
נמצא סירה+איש המערכת של המסה מרכז בהתחלה לגדה. ביחס שלו המיקום שינוי

ב

Xcm =
m · 0 +Md

m+M
(7.49)

של השמאלי הקצה ,x בקואורדינטה הסירה, של השני בקצה נמצא האיש כאשר
נמצא בלבד) (הסירה הסירה של המסה מרכז ואילו x−L בקואורדינטה נמצא הסירה

בנקודה יהיה המערכת של המסה מרכז לכן .x− L+ d ב‑

Xcm =
mx+M(x− L+ d)

m+M
(7.50)

ומקבלים: !) זז לא המערכת של המסה (מרכס הביטויים שני את משווים

x =
ML

M +m
(7.51)

ברור די הסירה, ממסת בהרבה קטנה האיש מסת אם התוצאה: סבירות בדיקת
להפך, אם, .x = L ונקבל M ל‑ ביחס m את נזניח אכן, תזוז. ולא כמעט שהסירה
,M ≪ m אם אכן, לגדה. ביחס במקום יישאר והאיש תזוז היא אז מאוד, קלה הסירה

.x = LM/m ≈ 0 אז
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המסה מרכז מערכת 7.5
הצופה של יחוס מערכת היא המסה) מרכז (מערכת המסה מרכז של יחוס מערכת
המהירות ,R⃗cm הוא הצופה של המיקום ז״א אתו. ונע המסה במרכז עצמו את שממקם
ביחס a⃗ ותאוצתו v⃗ מהירותו ,r⃗ שמיקומו גוף לכל .A⃗cm = dV⃗cm

dt
ותאוצתו V⃗cm היא שלו

נקבל מסה למרכז ביחס עומדת, למערכת

r⃗ ′ = r⃗ − R⃗cm (7.52)
v⃗ ′ = v⃗ − V⃗cm (7.53)
a⃗ ′ = a⃗− A⃗cm (7.54)

של דינמיים ערכים להגדיר ניתן למערכת. ששייכים לגופים גם נכון הזה הקשר
פנימי תנע לדוגמה, פנימיים. נקראים אלה ערכים שלה. מסה למרכז ביחס המערכת

הוא שלה) המסה למרכז ביחס המערכת (תנע

P⃗int =
∑
i

miv⃗i
′ =
∑
i

mi(v⃗i − V⃗cm) ≡ 0 (7.55)

תנע לכן המסה. במרכז כולו מתרכז המערכת שתנע כך מוגדר המסה מרכז כי כצפוי,
אפס. להיות חייב המסה למרכז ביחס

7.5.1 תרגיל
חיכוך. ללא אופקי משטח על נעים מסה ללא בחוט מחוברים קטנים כדורים שני
מהירות רגע באותו לחוט. בניצב וכיוונה v הוא m2 של המהירות גודל מסוים ברגע

? בחוט המתיחות מהי אפס. היא m1 של

.7.5.1 לתרגיל בחוט. מחוברים כדורים שני 7.12: איור

פתרון:
קבוע, נשאר המערכת של אופקי תנע אופקיים חיצוניים כוחות שאין מכיוון

P = m2v (7.56)

המסה מרכז מהירות לכן .m2 של המהירות של בכיוון

Vcm =
P

m1 +m2

=
m2v

m1 +m2

(7.57)

ומערכת ״עומדת״ מערכת היא המקורית המערכת .m2 של המהירות של בכיוון
גוף לכל המהירויות התמרת לכלל בהתאם ״נעה״. מערכת היא המסה מרכז
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v⃗ = v⃗ ′ + V⃗0 (7.58)

הנעה במערכת הגוף מהירות היא v⃗ ′ העומדת, במערכת הגוף מהירות היא v⃗ כאשר
מכאן, .V⃗0 = V⃗cm שלנו במקרה לעומת. ביחס הנעה המערכת מהירות היא V⃗0 ואילו

זה ברגע הגופים של מהירויות המסה מרכז במערכת

v1
′ = v1 − Vcm = −Vcm = − m2v

m1 +m2

(7.59)

v2
′ = v2 − Vcm =

m1v

m1 +m2

(7.60)

הוא 1 מהגוף המסה מרכז של המרחק

Xcm =
m2l

m1 +m2

(7.61)

רגע: בכל לאפס שווה הגופים שני של הכולל התנע המסה מרכז במערכת

m1v⃗
′
1 +m2v⃗

′
2 = 0 → v⃗ ′

2 = −m1

m2

v⃗ ′
1 (7.62)

נשמרת: הגופים שני של אנרגיה עבודה, שעושים משמרים לא כוחות שאין מכיוון

m1(v⃗
′
1)

2

2
+

m2(v⃗
′
2)

2

2
= const (7.63)[

m1

2
+

m2
1

2m2

]
(v⃗ ′

1)
2

= const (7.64)

ו קבוע נשאר מהגופים אחד כל של המהירות גודל מכאן,
v2

′

v1 ′ =
m1

m2

(7.65)

הם המסה למרכז מהגופים המרחקים

R1 = Xcm =
m2l

m1 +m2

(7.66)

R2 = l −R1 =
m1

m1 +m2

(7.67)

R2

R1

=
m1

m2

=
v2

′

v1 ′ (7.68)

v1
′

R1

=
v2

′

R2

(7.69)

והמתיחות מתוח הזמן כל החוט המסה, מרכז סביב במעגלים נעים הגופים שני מכאן,
היא

T =
m1v1

′2

R1

=
m2v2

′2

R2

=
m1m2v

2

(m1 +m2)l
(7.70)
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מערכת של אנרגיה 7.6

פנימית קינטית ואנרגיה המסה מרכז של קינטית אנרגיה 7.6.1
אפשר האם נבדוק המסה, למרכז התנע וכל המסה כל את לשייך שהצלחנו אחרי

היא המערכת של קינטית אנרגיה אנרגיה. עם דבר אותו לעשות

K =
∑
i

miv
2
i

2
(7.71)

המסה: למרכז ביחס שלו ומהירות המסה מרכז למהירות i גוף של המהירות את נחלק

v⃗i = V⃗cm + v⃗ ′ (7.72)
v⃗ ′ = v⃗i − V⃗cm (7.73)

תיתן קינטית אנרגיה של לביטוי הצבה

K =
∑
i

miV
2
cm

2
+
∑
i

miv
′2
i

2
+
∑
i

miV⃗cm · v⃗i ′ (7.74)

=
MV 2

cm

2
+
∑
i

miv
′2
i

2
+ V⃗cm ·

∑
i

miv⃗i
′ (7.75)

האחרון: הסכום את בנפרד ∑נבדוק
i

miv⃗i
′ =
∑
i

mi(v⃗i − V⃗cm) (7.76)

=
∑
i

miv⃗i − (
∑
i

mi)V⃗cm = P⃗ −MV⃗cm = 0 (7.77)

הבאה: הצורה את מקבלת המערכת של קינטית אנרגיה לכן

K = Kcm +Kint (7.78)

Kcm =
MV 2

cm

2
=

P 2

2M
(7.79)

Kint =
∑
i

mi(v⃗i − V⃗cm)
2

2
(7.80)

של הקינטית האנרגיה הוא Kcm הראשון החלק חלקים. משני מורכבת האנרגיה
קינטית אנרגיה הייתה זאת נקודתי גוף באמת הייתה המערכת אילו המסה: מרכז
למרכז ביחס המערכת חלקי תנועת של קינטית אנרגיה הוא Kint השני החלק שלה.
נעים המערכת חלקי כל כאשר רק ומתאפס שלילי איננו תמיד הזה החלק המסה.
קוראים השני לחלק אחד. נקודתי כגוף נעה כולה המערכת ז״א מהירות, באותה
האנרגיה כל את לשייך אפשר אי לתנע בניגוד המסקנה: פנימית. קינטית אנרגיה

המסה. למרכז הקינטית
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למערכת עבודה‑אנרגיה משפט 7.6.2
המערכת: של קינטית אנרגיה של השינוי קצב את עכשיו נבדוק

dK

dt
=
∑
i

dKi

dt
=
∑
i

F⃗i · v⃗i (7.81)

dK

dt
=
∑
i

[F⃗i,ext +
∑
j ̸=i

F⃗j→i] · v⃗i (7.82)

חיצוניים כוחות עבודת בגלל גם משתנה המערכת של קינטית אנרגיה כללי, באופן
פנימיים. כוחות עבודת בגלל וגם

המסה: מרכז של קינטית אנרגיה של השינוי קצב את עכשיו נבדוק

dKcm

dt
= MV⃗cm · dV⃗cm

dt
= (
∑

F⃗ext) · V⃗cm (7.83)

מופעלים החיצוניים הכוחות כל כאילו משתנה המסה מרכז של קינטית אנרגיה
המסה. במרכז

פוטנציאלית ואנרגיה המסה מרכז של פוטנציאלית אנרגיה 7.6.3
פנימית

פוטנציאלית: באנרגיה לטיפול עכשיו נפנה

U = Uext + Uint (7.84)
Uext =

∑
i

Ui,ext(r⃗i) (7.85)

Uint =
1

2

∑
i ̸=j

U(r⃗i, r⃗j) (7.86)

תלוי כללי, באופן והוא, החיצוני העולם עם גומלין פעולת בגלל הוא הראשון החלק
כלל, בדרך המסה, למרכז אותו לשייך אפשר אי לכן המערכת. חלקי כל של במיקומם

הכבידה: כוח של מיוחד מקרה להוציא

Ug,ext = −
∑
i

mig⃗ · r⃗i = −g⃗ · (
∑
i

mir⃗i) = −Mg⃗ · R⃗cm (7.87)

כל אילו שהייתה הכבידה לאנרגיית שווה כבידה כוח של פוטנציאלית אנרגיה ז״א,
המסה. במרכז מרוכזת הייתה המסה

זאת המערכת. חלקי בין הדדית פעולת של פוטנציאלית אנרגיה הוא השני החלק
למיקום קשורה לא הפנימית הפוטנציאלית האנרגיה פנימית. פוטנציאלית אנרגיה

המסה. למרכז אותה לשייך אפשר ואי כלל המסה מרכז
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8 פרק

2 (רב‑גופיות) רב‑חלקיקיות מערכות

(מורחב) למערכת ואנרגיה עבודה משפט 8.1
של השני לחוק מאוד דומה למערכת ניוטון של השני שהחוק מצאנו הקודם בניתוח

נקודתי: לגוף ניוטון

dP⃗

dt
=
∑

F⃗ext (8.1)

אנרגיה של השינוי קצב איך עכשיו ננתח כלל. תורמים לא פנימיים כוחות כאשר
והפנימיים: החיצוניים לכוחות קשור קינטית

dK

dt
=
∑ dKi

dt
=
∑

F⃗i · v⃗i (8.2)

F⃗i = F⃗i,ext +
∑
j ̸=i

F⃗j→i (8.3)

dK

dt
=
∑

F⃗i,ext · v⃗i +
∑
i,j ̸=i

F⃗j→i · v⃗i (8.4)

אנרגיה של השינוי קצב את לבטא כדי F⃗i→j = −F⃗j→i ניוטון של השלישי בחוק נשתמש
הבאה: בצורה קינטית

dK

dt
=
∑

F⃗i,ext · v⃗i +
∑
i,j>i

F⃗j→i · (v⃗i − ·v⃗j) (8.5)

אם

F⃗j→i · (v⃗i − ·v⃗j) = 0 (8.6)

היחסית (המהירות v⃗i − v⃗j = 0 או אפס), הוא הגופים זוג בין (הכוח F⃗j→i = 0 או אז
היחסית למהירות ניצב הגופים בין (הכוח F⃗j→i ⊥ (v⃗i− ·v⃗j) או אפס), היא הגופים בין
הפנימי הכוח של התרומה מתקיים, לא האלה מהתנאים אחד אף אם הגופים). בין
בגלל גם משתנה המערכת של קינטית שאנרגיה הדבר, משמשות מתאפסת. איננה

פנימיים. כוחות של עבודה בגלל וגם חיצוניים כוחות של עבודה

117



2 (רב‑גופיות) רב‑חלקיקיות מערכות 8. פרק 118

ואנרגיה המסה מרכז של קינטית מאנרגיה מורכבת מערכת כל של קינטית אנרגיה
פנימית: קינטית

K = Kcm +Kint, Kcm =
MV⃗ 2

cm

2
=

P⃗ 2

2M
(8.7)

הוא המסה מרכז של קינטית אנרגיה של השינוי קצב

dKcm

dt
=

d

dt

(
P⃗ 2

2M

)
=

dP⃗

dt
· P⃗
M

= (
∑

F⃗ext) · V⃗cm (8.8)

מופעלים החיצוניים הכוחות כל כאילו משתנה המסה מרכז של קינטית אנרגיה ז״א,
נקבל פנימית קינטית לאנרגיה המסה. במרכז

dKint

dt
=
∑

F⃗i,ext · (v⃗i − V⃗cm) +
∑
i,j ̸=i

F⃗j→i · (v⃗i − V⃗cm) (8.9)

dKint

dt
=
∑

F⃗i,ext · (v⃗i − V⃗cm) +
∑
i,j>i

F⃗j→i · (v⃗i − v⃗j) (8.10)

קינטית: אנרגיה של קטן לשינוי ביטוי נרשום

dK =

(
dK

dt

)
dt =

∑
F⃗i,ext · dr⃗i +

∑
i,j ̸=i

F⃗j→i · dr⃗i (8.11)

האנרגיה שינוי מכאן הכוחות. כל של dW קטנה עבודה הוא ימין באגף הביטוי
פנימיים: וכוחות חיצוניים כוחות של עבודות לסכום שווה הקינטית

K2 −K1 =
∑

W12,i,ext +
∑
i ̸=j

W12,i→j (8.12)

.t2 > t1 ,t2 ברגע המצב את מסמן ו‑2 t1 ברגע המצב את מסמן 1 כאן
:F⃗i,ext,nc משמר לא וכוח F⃗i,ext,c משמר לכוח F⃗i,ext החיצוני הכוח את נחלק

F⃗i,ext = F⃗i,ext,c + F⃗i,ext,nc (8.13)
W12,i,ext = W12,i,ext,c +W12,i,ext,nc (8.14)

פוטנציאליות: אנרגיות הפרש באמאצות לבטא אפשר משמר כוח של העבודה את

W12,i,ext,c = U1,i − U2,i (8.15)

פנימי כוח כל לחלק אפשר דומה בצורה

F⃗i→j = F⃗i→j,c + F⃗i→j,nc (8.16)

הגופים, לוג שייכת קינטית שאנרגיה מכיוון

W12,i→j,c +W12,j→i,c = U1,ij − U2,ij (8.17)
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נקבל דבר של בסופו

K2 −K1 =
∑

(U1,i − U2,i) +
∑
i>j

(U1,ij − U2,ij) +W12,nc (8.18)

אנרגיה ופנימיים. חיצוניים משמרים, לא הכוחות כל של עבודה היא W12,nc כאשר
היא המערכת של מכנית

E = K +
∑

Ui,ext +
∑
i>j

Uij (8.19)

K = Kcm +Kint (8.20)

הבאה: הצורה את מקבל עבודה‑אנרגיה ומשפט

E2 − E1 = W12,nc (8.21)

dE

dt
= Pnc (8.22)

מתאפסת, משמרים לא כוחות עבודת אם משמרים. לא כוחות של הספק הוא Pnc כאשר
מרכז אנרגיית בין מעבר מונע לא זה שימור נשמרת. המערכת של מכנית אנרגיה

פנימית. ואנרגיה המסה

8.1.1 דוגמה

�

m1 m2

µ

�T1
�T2

�v2

�v1

בגלגלת חיכוך אין מתארך, ולא מתוח מסה, ללא חוט 8.1: איור

של מכנית אנרגיה (8.19) ל בהתאם וחוט. גופים משני מורכבת שבאיור המערכת
היא המערכת

E =
m1v

2
1

2
+

m2v
2
2

2
+m1gy1 +mgy2 (8.23)

שרירותית). יחוס נקודת מעל (גובה הגופים של אנכיות קואורדינטות הן y2 ו‑ y1 באשר
(8.22) ל בהתאם

dE

dt
= T⃗1 · v⃗1 + T⃗2 · v⃗2 + f⃗k · v⃗1 (8.24)
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לכן ,|v⃗1| = |v⃗2| וגם |T⃗1| = |T⃗2| התנאים בגלל

T⃗1 · v⃗1 + T⃗2 · v⃗2 = |T⃗1||v⃗1| − |T⃗2||v⃗2| = 0 (8.25)
dE

dt
= f⃗k · v⃗1 (8.26)

לכן עבודה, עושים לא הפנימיים הכוחות הזה במקרה

E2 − E1 =

∫ t2

t1

f⃗k · v⃗1dt = Wk (8.27)

נקבל מנוחה, ממצב l מרחק יורד m2 הגוף אם לדגומה,

(m1 +m2)v
2

2
−m2gl +m1gl sin θ = −µm1g cos θl (8.28)

8.1.2 דוגמה
אם סטטי, חיכוך הוא החיכוך חיכוך. כוח הוא באיור הרכב את שמניע הכוח
אם קינטי, חיכוך הוא החיכוך עבודה. עושה לא הוא ואז מחליקים, לא הגלגלים
כי הרכב, את מניע אינו המנוע שלילית. עבודה עושה הוא ואז מחליקים, הגלגלים
קינטית אנרגיה למעשה, עבודה. עושה הוא אבל פנימיים, כוחות הם מהמנוע הכוחות
אנרגיה של חשבון על באה שלו, המסה מרכז של קינטית אנרגיה שהיא נע, רכב של
בגלל מבוזבז פנימית אנרגיה אותה של חלק מחליקים, הגלגלים כאשר (דלק). פנימית
פחות פנימית אנרגיה של ניצול זה במקרה לכן קינטי, חיכוך של השלילית העבודה
החיכוך כוח של לעבודה שווה הרכב של קינטית אנרגיה של שינוי המקרים בשני יעיל.
,f⃗ · v⃗res הוא החיכוך כוח של האמתי ההספק הרכב. של המסה מרכז על המופעל

ואילו המגע, בנקודת לקרקע ביחס הגלגל מהירות היא v⃗res כאשר

d

dt

(
MV 2

cm

2

)
= f⃗ · V⃗cm (8.29)

fs fk

8.2: איור

מהירות יש לגוף בהתחלה לעגלה. הגוף בין חיכוך אין שבאיור במערכת 8.1.3 דוגמה
? יעלה הוא גובה לאיזה ימינה. אופקית v0

ובהתחלה למעלה y ציר ימינה, x ציר כאשר קואורדינטות מערכת קודם נבחר
ובאותו v⃗ = vxx̂ + vyŷ שלו המהירות y בגובה נמצא m הגוף כאשר סימון: .ym = 0
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תנע של זה רכיב לכן x בכיוון חיצוניים כוחות אין .u⃗ = uxx̂ היא העגלה מהירות רגע
נשמר: המערכת

Px = mvx +Mux = mv0 (8.30)

E2−E1 = ואנרגיה עבודה משפט לכן משתנה, לא העגלה של פוטנציאלית אנרגיה
נותן W12(

m(v2x + v2y)

2
+mgy +

Mu2
x

2

)
− mv20

2
= W12 (8.31)

פנימיים: כוחות אלה זה במקרה משמרים. הלא הכוחות כל של עבודה W12היא כאשר
הכוחות שני של הספק .M גוף על שפועל N⃗2 = −N⃗1 mונורמל גוף על שפועל N⃗1 נורמל

הוא האלה

P = N⃗1 · v⃗ + N⃗2 · u⃗ = N⃗1 · (v⃗ − u⃗) (8.32)

נוגע הזמן כל שהגוף מכיין לעגלה. הגוף בין היחסית המהירות הוא v⃗ − u⃗ ההפרש
מתאפס ההספק לכן לנורמל. ובניצב למשטח המשיק בכיוון זו מהירות בעגלה,
העבודה וגם זמן לפי ההספק של אינטגרל היא הכוחות שני של עבודה זהותית.

לכן זהותית. מתאפסת

(
m(v2x + v2y)

2
+mgy +

Mu2
x

2

)
− mv20

2
= 0 (8.33)

אפס, אינו זה וקטור אם .(vx − ux)x̂ היא היחסית והמהירות vy = 0 המרבי בגובה
(ראו h בגובה ז״א אופקי, המשיק כאשר רק אפשרי וזה למשטח משיק להיות חייב הוא

זה במקרה לשם). להגיע יכול לא הגוף (אחרת vx ≥ ux זו שבנקודה בתנאי איור),

mvx +Mux = mv0 (8.34)(
mv2y
2

+mgh+
Mu2

x

2

)
− mv20

2
= 0 (8.35)

vx ≥ ux (8.36)

חייבת היחסית המהירות הגובה במקסימום אז זה, לגובה מגיע לא הגוף אם
ולכן ,vx = ux להתאפס,

(m+M)vx = mv0 (8.37)(
mgymax +

(m+M)v2x
2

)
− mv20

2
= 0 (8.38)

ymax ≤ h (8.39)
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8.3: איור

חיכוך יש לקרונית הגוף בין חיכוך. אין לקרקע איור) (ראו הקרונית בין 8.1.4 דוגמה
? לחום הופכת האנרגיה כמות איזו .v מהירות לגוף מספקים הראשון ברגע חזק.

לכן לאפס. שווה קרונית+גוף, המערכת על שפועלים החיצוניים, הכוחות סכום
בין יחסית תנועה החזק, החיכוך בגלל משתנה. לא המסה מרכז של קינטית אנרגיה
קינטית אנרגיה זה במצב ביחד. נעים ושניהם דבר, של בסופו נפסקת, לקרונית הגוף
הקינטית האנרגיה כל משתנה, לא פוטנציאלית שאנרגיה מכיוון לאפס. שווה פנימית

היא הזאת הכמות לחום. הופכת התחלתית הפנימית

Kint = K0 −Kcm =
mv2

2
− P 2

2(m+M)
=

mv2

2
− (mv)2

2(m+M)
(8.40)

m

M

v

8.4: איור

חיכוך. ללא שולחן על מונחת l שאורכה אחידה שרשרת בשרטוט 8.1.1 תרגיל
החור דרך מחליקה והיא השרשרת את משחררים תלוי. מאורכה רבע בהתחלה
מהשולחן תרד האחרונה החוליה כאשר ברגע שלה המהירות תהיה מה בשולחן.

?
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192 CHAPTE R 8 POTE NTIAL E N E RGY AN D CON S E RVATION OF E N E RGY

•••34 A boy is initially seated on the top of a hemispherical ice
mound of radius R 13.8 m. He begins to slide down the ice, with
a negligible initial speed (Fig. 8-45). Approximate the ice as being
frictionless. At what height does the boy lose contact with the ice?

!

D

θ

Fig. 8-44 Problem 33.

D

Fig. 8-46 Problem 36.

R

Fig. 8-45 Problem 34.

•••35 In Fig. 8-40, a block of mass m ! 3.20 kg slides from rest a
distance d down a frictionless incline at angle " ! 30.0° where it
runs into a spring of spring constant 431 N/m. When the block mo-
mentarily stops, it has compressed the spring by 21.0 cm. What are
(a) distance d and (b) the distance between the point of the first
block–spring contact and the point where the block’s speed is
greatest?

•••36 Two children are playing a game in which they try to hit
a small box on the floor with a marble fired from a spring-loaded
gun that is mounted on a table. The target box is horizontal dis-
tance D ! 2.20 m from the edge of the table; see Fig. 8-46. Bobby

its rest position to this stopping point? (b) What is the speed of the
block just as it touches the spring?

θ

Fig. 8-41 Problem 30.

L ! 28 cm and mass m ! 0.012 kg, how much work is required to
pull the hanging part back onto the table?

•••33 In Fig. 8-44, a spring with k ! 170 N/m is at the top of a
frictionless incline of angle 37.0°.The lower end of the incline is
distance D 1.00 m from the end of the spring, which is at its re-
laxed length. A 2.00 kg canister is pushed against the spring until the
spring is compressed 0.200 m and released from rest. (a) What is the
speed of the canister at the instant the spring returns to its relaxed
length (which is when the canister loses contact with the spring)? (b)
What is the speed of the canister when it reaches the lower end of
the incline?

!
" !

••31 A block with mass
m 2.00 kg is placed against a
spring on a frictionless incline
with angle 30.0° (Fig. 8-42).
(The block is not attached to the
spring.) The spring, with spring
constant k 19.6 N/cm, is com-
pressed 20.0 cm and then re-
leased. (a) What is the elastic po-
tential energy of the compressed spring? (b) What is the change
in the gravitational potential energy of the block – Earth system
as the block moves from the release point to its highest point on
the incline? (c) How far along the incline is the highest point from
the release point?

••32 In Fig. 8-43, a chain is held on a frictionless table with one-
fourth of its length hanging over the edge. If the chain has length

!

" !

!
ILW

••30 A 2.0 kg breadbox on a frictionless incline of angle " !
40° is connected, by a cord that runs over a pulley, to a light spring
of spring constant k ! 120 N/m, as shown in Fig. 8-41. The box is
released from rest when the spring is unstretched. Assume that the
pulley is massless and frictionless. (a) What is the speed of the box
when it has moved 10 cm down the incline? (b) How far down the
incline from its point of release does the box slide before momen-
tarily stopping, and what are the (c) magnitude and (d) direction
(up or down the incline) of the box’s acceleration at the instant the
box momentarily stops?

θ

m

Fig. 8-40 Problems 29 and 35.

θ

m

k

Fig. 8-42 Problem 31.

Fig. 8-43 Problem 32.
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8.5: איור

אנכית נעות החור דרך שעוברות ואחרי שמאלה השולחן על נעות השרשרת חוליות
מפלס את נבחר אם נשמרת. מכנית אנרגיה לכן משמרים, לא כוחות אין למטה.
של האנרגיה כל בהתחלה השולחן, על הכבידה כוח של פוטנציאלית לאנרגיה היחוס
כאשר ,m/4 היא זה חלק מסת התלוי. החלק של פוטנציאלית אנרגיה היא השרשרת
השולחן, מתחת l/8 במרחק נמצא זה חלק של המסה מרכז השרשרת. כל מסת mהיא

לכן

E = −(m/4)g(l/8) = −mgl

32
(8.41)

המסה ומרכז באוויר נמצאת השרשרת כל מהשולחן, יורדת האחרונה שהחוליה ברגע
לכן מהירות, באותה נעות החוליות כל השולחן. מתחת l/2 במרחק נמצא שלה

E =
mv2

2
− mgl

2
(8.42)

מכאן

mv2

2
− mgl

2
= −mgl

32
(8.43)

v2 =
15gl

16
(8.44)
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מורכבות מערכות 8.2
להם ואין מידות להם שאין מחלקיקים מורכבות היו המערכות הנ״ל הניתוחים בכל
במציאות חלקיקים. כאל הגופים לכל התייחסנו ובתרגילים בדוגמאות גם פנימי. מבנה
Q שמערכת נניח מערכת. בעצמו הוא גוף כל ז״א פנימי, ומבנה מידות יש לגופים
עצמה. בפני מערכת היא n תת‑מערכת .n = 1, . . . , N ,Qn מתת‑מערכות מורכבת

מערכת: לכל כמו מאפיינים אותם באמצעות אותה לתאר אפשר לכן
,Mn מסה ‑
,P⃗n תנע ‑

,V⃗n,cm המסה מרכז מהירות ‑
המסה מרכז של קינטית מאנרגיה Knהמורכבת = Kn,cm+Kn,int קינטית אנרגיה ‑
אנרגיה היא פנימית קינטית אנרגיה .Kn,int פנימית קינטית ואנרגיה Kn,cm =

MnV 2
n,cm

2

זו. מערכת של המסה למרכז ביחס n מערכת חלקי תנועת של קינטית
.Un = Un,ext+Un,int כן, גם ופנימית מחיצונית מורכבת אשר פוטנציאלית אנרגיה ‑
לבין n מערכת חלקי כל בין הדדית פעולה של אנרגיה היא חיצונית פוטנציאלית אנרגיה
החלקיקים זוגות כל בין הדדית פעולה אנרגיית היא Un,int אנרגיה החיצוני. העולם

זו. למערכת השייכים
מסה יהיו הכוללת למערכת

M =
∑
n

Mn (8.45)

ותנע

P⃗ =
∑
n

P⃗n (8.46)

היא המורכבת המערכת של המסה מרכז מהירות בהתאם,

V⃗cm =
P⃗

M
=

∑
n MnV⃗n,cm∑

n Mn

(8.47)

חלקיקים. מערכת של המסה מרכז למהירות לביטוי זהה זה ביטוי
חלקיה: כל של קינטיות אנרגיות סכום היא מורכבת מערכת של קינטית אנרגיה

K =
∑
n

Kn =
∑
n

(
MnV

2
n,cm

2
+Kn,int

)
(8.48)

הבאה: בצורה הזאת הקינטית האנרגיה את לרשום ניתן

K = Kcm +Kint (8.49)

Kcm =
MV⃗ 2

cm

2
=

P⃗ 2

2M
(8.50)

Kint =
∑
n

Mn(V⃗n,cm − V⃗cm)
2

2
+
∑
n

Kn,int (8.51)

היא הכוללת המערכת של פוטנציאלית אנרגיה בהתאם,

U =
∑
n

Un,ext +
1

2

∑
n ̸=m

Unm +
∑
n

Un,int (8.52)
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עם n המערכת חלקי כל של הדדית פעולה של פוטנציאלית אנרגיה היא Un,ext כאן
אנרגיה היא Un,int .1, . . . , N מתת‑המערכות אחת לאף שייכים שלא הגופים כל
Unm .n למערכת השייכים החלקיקים זוגות כל של הדדית פעולה של פוטנציאלית
חלקיק כאשר החלקיקים זוגות כל של הדדית פעולה של פוטנציאלית אנרגיה היא
המערכת של המכנית האנרגיה .m למערכת שייך והשני n למערכת שייך מהזוג אחד

היא כולה

Etot =
∑
n

(
MnV

2
n,cm

2
+ En,int

)
+
∑
n

Un,ext +
1

2

∑
n ̸=m

Unm (8.53)

En,int = Kn,int + Un,int

הוא זו למערכת עבודה‑אנרגיה משפט

∆E = Wnc (8.54)

פנימיים. וגם חיצוניים גם משמרים, הלא הכוחות כל של עבודה היא Wnc כאשר
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התנגשויות 8.3
לזמן מתייחסים אנחנו בהתנגשות התנגשויות. הוא הדדית פעולת של חשוב סוג
הכוחות מכך, כתוצאה אפסי). (זניח, מאוד קצר כזמן הגופים בין הכוחות של הפעולה
ההתנגשות זמן אם סוף לאין (שואפים מאוד גדולים ובגללה ההתנגשות במהלך שפועלים
היא פשוטה דוגמה זניחה. סופיים, שנשארים הכוחות, שאר והשפעת לאפס), שואף

לכן משתנה, הכדור של תנע ההתנגשות של כתוצאה בקיר. כדור ∫פגיעת
F⃗ dt (8.55)

הקיר עם המגע זמן אם הכדור. על הקיר שמפעיל הכוח הוא F⃗ כאן מאפס. שונה
על פועל ההתנגשות בזמן לאינסוף. שואף הקיר כוח אז לאפס שואף ההתנגשות) (זמן

שלו המתקף אבל הכבידה, כוח גם ∫הכדור
mg⃗dt (8.56)

שבה גומלין פעולת זאת התנגשות פיזיקלית, מבחינה לכן, הקצר. הזמן בגלל זניח
המתנגשים. הגופים בין הכוחות של להשפעה ביחס זניחה החיצוניים הכוחות כל השפעת
הזמן בגלל זניח שלהם המתקף שאת הכוחות מהם לבדוק יש התנגשות של ניתוח בכל

משמעותית. שהשפעתם הכוחות ומהם הקצר
של מצב נתון כזאת: היא אותנו שמעניינת הפיזיקלית הבעיה לנאמר, בהתאם
ה״מיד״ ? ההתנגשות״ אחרי ״מיד שלהם המצב מהו ההתנגשות״, לפני ״מיד הגופים
לפני״ ״מיד והמצבים החישובים, לצורך כאפסי נחשב ההתנגשות שזמן אומר הזה
ההשפעה את להזניח שאפשר כך כדי עד קצרים לזמנים הם אף מתייחסים אחרי״ ו״מיד
במהלך גם מתקיים ניוטון של השני החוק מקרה, בכל האחרים. הכוחות כל של

לכן ההתנגשות,

∆p⃗ =

∫
F⃗ dt =

¯⃗
F∆t (8.57)

הממוצע הכוח הוא ¯⃗
F ו‑ הגוף, תנע שינוי הוא ∆p⃗ ההתנגשות, זמן הוא ∆t כאשר

ההתנגשות. במהלך זה לשינוי שגרם

הגופים של v⃗i ומהירויות mi מסות ניתנות יותר, פשוטה בצורה התנגשויות. ניתוח
מתעלמים רבים שבמקרים למרות חלקיקים. אינם אלה גופים ההתנגשות. לפני
המהירויות לכן פנימי. מבנה יש אלה לגופים זמין, אינו זה שמידע בגלל הגופים, ממידות
המצב, את למצוא צריך מהם. אחד כל של המסה מרכז של מהירויות למעשה הן הנ״ל
יכולים הגופים ההתנגשות במהלך ההתנגשות. אחרי המסה, מרכזי של מהירויות ז״א
גם כמו שונות, להיות Mjיכולות ההתנגשות אחרי שהמסות כך להתאחד, או להתפרק
ההתנגשות. אחרי u⃗j מהירויות במציאת מעוניינים נהיה אנחנו בעיקר הגופים. מספר
הגופים בין הם הגדולים הכוחות כל כאשר בהתנגשויות נסתפק אנחנו זה בפרק
חייב המערכת תנע הזה במקרה זניח. חיצוניים כוחות של המתקף ז״א המתנגשים,

∑להישמר:
i

miv⃗i =
∑
j

Mju⃗j (8.58)
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מרכז של קינטית אנרגיה ישנה גוף מורכבת.לכל מערכת היא הגופים של מערכת
אנרגיה וגם miv

2
i

2
גוף״) של קינטית ״אנרגיה הזה לחלק נקרא (בהמשך שלו המסה

פנימית:

Ki =
miv

2
i

2
+Ki,int (8.59)

בין מעבר ייתכן כי להישמר חייב לא הגופים של הקינטיות האנרגיות סכום כללי, באופן
קינטית אנרגיה שבהן התנגשויות הכיוונים. בשני פנימית, אנרגיה לבין קינטית אנרגיה
התנגשויות נקראות ממנה) או פנימית לאנרגיה מעבר (אין משתנה לא הגופים של

נשמרת: קינטית אנרגיה אלה בהתנגשויות אלסטיות.

∑
i

miv
2
i

2
=
∑
j

mju
2
j

2
(8.60)

בביטוי לכן להתאחד, או להתפרק יכולים לא גופים אלסטית שבהתנגשות לציין יש
משתנות. לא שלהם ומסות זהה האגפים בשני הגופים מספר האחרון

אי‑ נקראות משתנה, קינטית ואנרגיה האנרגיות בין מעבר יש שבהן התנגשויות,
ובהן אלסטיות

∑
i

miv
2
i

2
−
∑
j

Mju
2
j

2
̸= 0 (8.61)

להשתחרר גם ויכולה פנימית) לאנרגיה (להפוך לאיבוד ללכת יכולה קינטית אנרגיה
האנרגיה (שחרור שלילי גם להיות יכול למעלה בביטוי ההפרש לכן פנימית, מאנרגיה
האנרגיה (איבוד חיובי וגם בהתחלה) קינטית מאנרגיה גדולה בסוף קינטית אנרגיה ‑

בהתחלה). קינטית מאנרגיה קטנה בסוף קינטית אנרגיה ‑

נמצא אשר m2 שמסתו בגוף פוגע v1 במהירות ונע m1 מסה בעל גוף 8.3.1 דוגמה
.m1 + m2 מסה בעל אחד כגוף לנוע ממשיכים הגופים שני הפגיעה לאחר במנוחה.

האנרגיה. איבוד ומהו הגוף מהירות מהי
שאנרגיה ברור לכן פלסטלינה), על (תחשבו הצורה בשינויי מלווה הגופים הידבקות
אי‑אלסטית. התנגשות זוהי הגופים. של קינטית אנרגיה שימור ואין משתנה פנימית

נשמר. המערכת תנע לכן חיצוניים, כוחות אין

אליו. ונדבק אחר בגוף פוגע גוף 8.6: איור
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ו‑ הפוגע הגוף של התנועה בכיוון u במהירות נעים הגופים ששני אומר זה

m1v1 = (m1 +m2)u (8.62)

u =
m1v1

m1 +m2

(8.63)

סופית: קינטית אנרגיה פחות התחלתית קינטית אנרגיה הוא האנרגיה איבוד

∆E =
m1v

2
1

2
− (m1 +m2)u

2

2
(8.64)

=
m1m2v

2
1

2(m1 +m2)
(8.65)

ולחום. הצורה לשינוי הולכת אשר האנרגיה כמות זאת

חלקים. לשני מתחלק פתאום במנוחה, נמצא אשר ,M מסה בעל גוף 8.3.2 דוגמה

פיצוץ. 8.7: איור

החלקים. מהירויות מהן .E אנרגיה משתחררת בפיצוץ .m1 היא החלקים אחד מסת
נותן: חיצוניים) כוחות (אין התנע שימור

mv1 +m2v2 = 0, m2 = M −m1 (8.66)

שהחלקים: של קינטית לאנרגיה הופכת המשוחררת הפנימית האנרגיה

E =
m1v

2
1

2
+

m2v
2
2

2
(8.67)

מכאן

v2 = −m1v1
m2

(8.68)

m1Mv21
2m2

=
m2Mv22
m1

= E (8.69)

v1 =

√
2Em2

Mm1

(8.70)

v2 = −
√

2Em1

Mm2

(8.71)
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סכום חיצוניים. כוחות בהיעדר אי‑אלסטית מתנגשים גופים מספר 8.3.3 דוגמה
הוא. אף נשמר שכולל התנע נשמרת. הכוללת המסה ז״א משתנה, לא המסות
הקינטית והאנרגיה המסה מרכז של שקינטית האנרגיה סכום היא הקינטית האנרגיה

שלהם: המסה למרכז ביחס הגופים תנועת של

Ktot = Kcm +Kint (8.72)

Kcm =
Mv⃗2cm

2
(8.73)

Kint =
∑ mi(v⃗i − v⃗cm)

2

2
(8.74)

ש‑ אומר התנע שימור

P⃗tot = Mv⃗cm = const (8.75)

שאנרגיה אומר, זה .Kcm = const וגם v⃗cm = const גם M = const ש‑ מכיוון
אחרי אם זאת, לעומת זו. להתנגשות להשתנות יכולה לא המסה מרכז של קינטית
למרכז ביחס הגופים תנועת של הקינטית האנרגיה הגוף, לכל v⃗i = v⃗cm ההתנגשות
הצורה שינויי (לחום, לאיבוד כולה הולכת בהתחלה, להם הייתה אשר שלהם, המסה

אי‑אלסטית. בהתנגשות קינטית אנרגיה של המרבי האיבוד זה וכו׳).
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גופים שני של אלסטית התנגשות 8.4
תנע גם נשמר זו בהתנגשות נפרד. לניתוח זכאית גופים שני של אלסטית התנגשות

P⃗ = m1v⃗1 +m2v⃗2 = m1u⃗1 +m2u⃗2 (8.76)

קינטית אנרגיה וגם

K =
m1v

2
1

2
+

m2v
2
2

2
=

m1u
2
1

2
+

m2u
2
2

2
(8.77)

ואחרי ,v⃗2 = 0 ז״א נח, m2 בגוף פוגע m1 גוף כאשר פרטי, במקרה רק נטפל אנחנו
(התנגשות הפוגע הגוף של המקורי התנועה קוו לאורך מהירויות הגופים לשני ההתנגשות

חזיתית).

גופים. שני של אלסטית התנגשות 8.8: איור

הבאה: הצורה את מקבלות והמשוואות אחד רכיב רק למהירויות הזה במקרה

m1v1 = m1u1 +m2u2 (8.78)
m1v

2
1 +m1u

2
1 +m2u

2
2 (8.79)

הוא המשוואות של הפתרון נעלמים. שני עם משאוות שתי אלה

u1 =
(m1 −m2)v1
m1 +m2

(8.80)

u2 =
2m1v1

m1 +m2

(8.81)

התוצאה: סבירות בדיקת
פוגע (כדור m1 ≪ m2 המטרה, גוף ממסת בהרבה קטנה הפוגע הגוף מסת אם
ואילו יתהפך, וכיוונה ישתנה לא הפוגע הגוף מהירות שגודל לצפות אפשר אז בקיר),

המצב: זה אכן, אפס. תהיה הקיר מהירות

u1 ≈ −m2v1
m2

= −v1, u2 ≈
2m1v1
m2

≪ v1 (8.82)

התנע (פעמיים העודף התנע את ״בולע״ הקיר לכן כיוון, משנה הכדור תנע לב: שימו
הכדור: אצל נשארת האנרגיה כל אבל התחלתי),
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p1 = m1v1, p1
′ = m1u1 ≈ −m1v1, p2

′ = m2u2 ≈ 2m1v1 (8.83)

K1 =
m1v

2
1

2
, K1

′ ≈ m1v
2
1

2
= K1, (8.84)

K2
′ =

m2u
2
2

2
=

p2
′2

2m2

≈ K1

(
m1

m2

)
≪ K1 (8.85)

למה בכדור), פוגע (קיר המטרה ממסת בהרבה גדולה הפוגע הגוף מסת אם
גודל באותו וחוזר בקיר פוגע הכדור את יראה הקיר, עם שנע הצופה ? לצפות אפשר
בתוספת לקיר ביחס מהירות תהיה העומד הצופה ביחס הכדור מהירות המהירות.

נותנת m1 ≫ m2 הצבה הקיר. מהירות פעמיים ז״א הקיר, מהירות

u1 =
m1v1
m1

= v1, u2 =
2m1v1
m1

= 2v1 (8.86)

של לאלה ביחס זניחים שלו ואנרגיה הכדור שתנע מכיוון משתנה. לא הקיר מהירות
הם. גם זניחים הקיר של בתנועה השינויים הקיר,

להמשיך אמור המטרה וגוף לעצור אמור הפוגע הגוף מסה, אותה הגופים לשני אם
לבדוק). (נא הפוגע הגוף של במהירות
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המעבדה במערכת גופים שני של אלסטית התנגשות 8.5
המסה מרכז ובמערכת

ההתנגשות. לפני נייח m2 גוף שבה שלנו המקורית המערכת היא המעבדה מערכת
שווא המערכת תנע שבה היחוס מערכת ההגדרה, לפי היא, המסה מרכז מערכת
של התנע המסה. מרכז במערכת ההתנגשות לפני m1 של התנע את p⃗1 נסמן לאפס.
מרכז במערכת התנע שימור חוק השני. לגוף כנ״ל .p⃗ ′

1 יהי ההתנשגות אחרי זה גוף
קובע: המסה

p⃗1 + p⃗2 = p⃗ ′
1 + p⃗ ′

2 = 0 ⇒ (8.87)
|p⃗2| = |p⃗1|, |p⃗ ′

2| = |p⃗ ′
1| (8.88)

קובע: אלסטית!) (התנגשות האנרגיה שימור חוק

|p⃗1|2

2m1

+
|p⃗2|2

2m2

=
|p⃗ ′

1|2

2m1

+
|p⃗ ′

|2
2

2m2

⇒ (8.89)

|p⃗1|2
(

1

2m1

+
1

2m2

)
= |p⃗ ′

1|2
(

1

2m1

+
1

2m2

)
(8.90)

|p⃗1| = |p⃗ ′
1| (8.91)

לא הגופים משני אחד כל של המהירות גודל המסה מרכז במערכת אחרות, במילים
בכיוונים נעים הגופים שני זו במערכת לב: שימו משתנה. התנועה כיוון רק משתנה,

ההתנגשות. אחדי וגם ההתנגשות לפני גם הפוכים
ההתנגשות לפניה (המקורית) המעבדה במערכת הגופים מהירויות את עכשיו נסמן
(את u⃗2 ו‑ u⃗1 באמצעות ההתנגשות ואחרי נתונות), אלה (מהירויות v⃗2 ו‑ v⃗1 באמצעות

היא המסה מרכז מהירות מחפשים). אנחנו אלה

V⃗cm =
m1v⃗1 +m2m⃗2

m1 +m2

(8.92)

תהינה המסה מרכז במערכת ההתנגשות ואחרי לפני הגופים מהירויות לכן

v⃗ ′
1 = v⃗1 − V⃗cm (8.93)

v⃗ ′
2 = v⃗2 − V⃗cm (8.94)

u⃗ ′
1 = u⃗1 − V⃗cm (8.95)

u⃗ ′
2 = u⃗1 − V⃗cm (8.96)

עולה שלנה הקודם מהניתוח

|u⃗ ′
1| = |v⃗ ′

1|, |u⃗ ′
2| = |v⃗ ′

2| (8.97)

או

|v⃗1 − V⃗cm| = |u⃗1 − V⃗cm| (8.98)
|v⃗2 − V⃗cm| = |u⃗2 − V⃗cm| (8.99)
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התנגשות של במקרה נוסף. מידע ללא u⃗2 ו‑ u⃗1 הווקטורים את למצוא אפשרות אין
את לקבל קל ישר, קוו לאורך נעים הגופים ואחריה ההתנגשות לפני כאשר חזיתית,

נקבל v2 = 0 אם בלבד. אחד רכיב יש לווקטורים כי הכל,

Vcm =
m1v1

m1 +m2

(8.100)

v ′
1 = v1 − Vcm, u ′

1 = −v ′
1 = Vcm − v1, (8.101)

u1 = u ′
1 + Vcm = 2Vcm − v1 =

(m1 −m2)v1
m1 +m2

(8.102)

v ′
2 = −Vcm, u ′

2 = −v ′
2 = Vcm, (8.103)

u2 = u ′
2 + Vcm = 2Vcm =

2m1v1
m1 +m2

(8.104)

מסה בעל נייח בגוף פוגע v0 שגודלה במהירות הנע m1 מסה בעל גוף 8.5.1 תרגיל
משתנות). לא (מסות θ היא הגופים שני מהירויות בין הזווית ההתנגשות לאחר .m2

ו‑ אלסטית היא ההתנגשות ? ההתנגשות אחרי הגופים של המהירויות גודלן מהם
.m2 ̸= m1

m1

m1

m2

v0 �

u1 = ?

u2 = ?m2

לפני אחרי

אלסטית התנגשות 8.9: איור

לכן נשמרים, קינטית ואנרגיה תנע אלסטית בהתנגשות פתרון:

m1v⃗0 = m1u⃗1 +m2u⃗2 (8.105)
m1v

2
0

2
=

m1u
2
1

2
+

m2u
2
2

2
(8.106)

בריבוע: הראשונה המשוואה את מעלים

m2
1v

2
0 = m2

1u
2
1 +m2

2u
2
2 + 2m1m2u⃗1 · u⃗2 (8.107)

m2
1v

2
0 = m2

1u
2
1 +m2

2u
2
2 + 2m1m2u1u2 cos θ (8.108)

נקבל האנרגיה משימור

m2
1v

2
0 = m2

1u
2
1 +m1m2u

2
2 (8.109)
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לכן

m1m2u
2
2 = m2

2u
2
2 + 2m1m2u1u2 cos θ (8.110)

u2 =
2m1u1 cos θ
m1 −m2

(8.111)

v20 = u2
1

[
1 +

4m1m2 cos2 θ
(m1 −m2)2

]
(8.112)

u1 =
v0|m1 −m2|√

(m1 −m2)2 + 4m1m2 cos2 θ
(8.113)

u2 =
2m1v0| cos θ|√

(m1 −m2)2 + 4m1m2 cos2 θ
(8.114)

.(m1 −m2) cos θ > 0 להיות חייב
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וחוקים המושגים הגדרות ריכוז: 8.6

המערכת מסת

M =
∑
i

mi (8.115)

המערכת תנע

P⃗ =
∑
i

p⃗i =
∑
i

miv⃗i (8.116)

המערכת של קינטית אנרגיה

K =
∑
i

Ki =
∑
i

miv
2
i

2
=
∑
i

p2i
2m

(8.117)

המערכת של פוטנציאלית אנרגיה

U =
∑
i

Ui,ext(r⃗i) +
1

2

∑
i ̸=j

Uij(|r⃗i − r⃗j|) (8.118)

המערכת של מכנית אנרגיה

E = K + U (8.119)

ופנימיים חיצוניים כוחות

F⃗i = F⃗i,ext +
∑
j ̸=i

F⃗j→i (8.120)

למערכת ניוטון של שני חוק

dP⃗

dt
=
∑
i

F⃗i,ext (8.121)

ומיקום) (מהירות המסה מרכז

V⃗cm =
P⃗

M
=

∑
i miv⃗i∑
i mi

(8.122)

R⃗cm =

∑
i mir⃗i∑
i mi

(8.123)
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המסה מרכז באמצעות ניוטון של שני חוק

Ma⃗cm =
∑
i

F⃗i (8.124)

פנימית קינטית ואנרגיה המסה מרכז של קינטית אנרגיה

K = Kcm +Kint (8.125)

Kcm =
MV 2

cm

2
=

P 2

2M
=

P⃗ · V⃗cm

2M
(8.126)

Kint =
∑
i

mi(v⃗i − V⃗cm)
2

2
(8.127)

למערכת רגעי עבודה‑אנרגיה משפט

dK

dt
=
∑
i

F⃗i,ext · v⃗i +
∑
i,j,i ̸=j

F⃗i→j · v⃗j (8.128)

dK

dt
=
∑
i

F⃗i,ext · v⃗i +
∑
i<j

F⃗i→j · (v⃗j − v⃗i) (8.129)

dKcm

dt
=

(∑
i

F⃗i,ext

)
· V⃗cm (8.130)

dKint

dt
=
∑
i

F⃗i,ext · (v⃗i − V⃗cm) +
∑
i,j,i ̸=j

F⃗i→j · (v⃗j − V⃗cm) (8.131)

dKint

dt
=
∑
i

F⃗i,ext · (v⃗i − V⃗cm) +
∑
i<j

F⃗i→j · (v⃗j − v⃗i) (8.132)

משמרים) לא כוחות (כולל למערכת אינטגרלי עבודה‑אנרגיה משפט

∆E = Wext,non−conservative +Wint,non−conservative (8.133)



9 פרק

יסוד מושגי ‑ סיבובית תנועה

וקטורית מכפלה 9.1
וקטורים משני

a⃗ = (ax, ay, az) = axx̂+ ayŷ + az ẑ (9.1)
b⃗ = (bx, by, bz) = bxx̂+ byŷ + bz ẑ (9.2)

החדש הווקטור גודל וקטורית. מכפלה נקרא אשר ,⃗c = a⃗× b⃗ חדש, וקטור לבנות אפשר

|⃗c| = |⃗a||⃗b| sin (̂⃗a, b⃗) (9.3)

בניצב ואמה b⃗ לאורך אצבע ,⃗a לאורך אגודל נכוון אם ימין: כף כלל לפי נקבע וכיוונו
ברור מההגדרה .⃗c הווקטור כיוון יהיה האמה כיוון אז ואצבע, אגודל על הבנוי למישור

להפוך: הכיוון את ישנה הסדר ששינוי

a⃗× b⃗ = −b⃗× a⃗ (9.4)

וקטורית. מכפלה 9.1: איור

137
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אחרת: בדרך וקטורית מכפלה להגדיר אפשר

x̂× ŷ = −ŷ × x̂ = ẑ (9.5)
ŷ × ẑ = −ẑ × ŷ = x̂ (9.6)
ẑ × x̂ = −x̂× ẑ = ŷ (9.7)

כדלקמן: זו בהגדרה השימוש

c⃗ = a⃗× b⃗ = (axx̂+ ayŷ + az ẑ)× (bxx̂+ byŷ + bz ẑ) (9.8)
= (aybz − azby)x̂+ (azbx − axbz)ŷ + (axby − aybx)ẑ (9.9)

כך קואורדינטות נבחר זה לצורך הראשונה. את תואמת השנייה שההגדרה נראה
ש‑

a⃗ = |⃗a|x̂ (9.10)

b⃗ = |⃗b| cos (̂⃗a, b⃗)x̂+ |⃗b| sin (̂⃗a, b⃗)ŷ (9.11)

a⃗× b⃗ = |⃗a||⃗b| sin (̂⃗a, b⃗)ẑ (9.12)

וקטורית: מכפלה תכונות

a⃗× b⃗ = −b⃗× a⃗ סימן: משנה הסדר שינוי •

(αa⃗)× b⃗ = α(⃗a× b⃗) במספר: להכפיל אפשר •

בפרט ,⃗a× b⃗ = 0 אז a⃗ ∥ b⃗ אם מתאפסת: מקבילים וקטורים של וקטורית מכפלה •
a⃗× a⃗ = 0
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נקודתי לחלקיק פיתול ומומנט זוויתי תנע 9.2

במהירות זה ברגע ונע r⃗ בנקודה כלשהו ברגע נמצא m מסה בעל נקודתי חלקיקי אם
למבנה ,v⃗

J⃗ = r⃗ × p⃗ = mr⃗ × v⃗ (9.13)

זוויתי. תנע קוראים

חלקיק. של זוויתי תנע 9.2: איור

עם גומלין פעולת בודקים אנחנו כאשר מתבררת, זה מושג של משמעות תמיד, כמו
בעבר, שעשינו כפי ? זה זוויתי תנע לשינוי גורם מה בשאלה: נתחיל אחרים. גופים

זמן): לפי (נגזרת זוויתי תנע של השינוי קצב את לנתח עלינו

dJ⃗

dt
=

d

dt
(mr⃗ × v⃗) (9.14)

= m

(
dr⃗

dt

)
× v⃗ +mr⃗ ×

(
dv⃗

dt

)
(9.15)

= mv⃗ × v⃗ +mr⃗ × a⃗ = r⃗ × (ma⃗) = r⃗ × F⃗ (9.16)

פיתול. מומנט קוראים τ⃗ = r⃗ × F⃗ וקטורית למכפלה
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פיתול. מומנט 9.3: איור

סיבובית, לתנועה ניוטון של השני החוק שקיבלנו, הביטוי

dJ⃗

dt
= τ⃗ = r⃗ × F⃗ (9.17)

הפעלתו מיקום גם חשוב כוח, להפעיל סתם מספיק לא זוויתי תנע לשנות שכדי מראה
שגם לב, לשים יש משתנה. לא זוויתי תנע ,F⃗ ∥ r⃗ אם המקום. לווקטור ביחס וכיוונו
המקום וקטור כי הקואורדינטות, מערכת בבחירת תלויים פיתול מומנט וגם זוויתי תנע

החלקיק. עם הקואורדינטות ראשית את מחבר

חלקיק האם סיבובית. תנועה על מרמז זוויתי״ ״תנע הכינוי 9.2.1 הבנה שאלת
קוו לאורך נע נקודתי שחלקיק נניח ? הקואורדינטות ראשית סביב מסתובב נקודתי
סביב מסתובב שהוא לומר טעם יש האם הקואורדינטות. ראשית דרך עובר שלא ישר

? הראשית
על להסתכל הזמן כל מחליט הקואורדינטות, בראשית נמצא אשר שצופה, נניח
משמעות כולו). להסתובב (או ראשו את לסובב יצטרך הוא זאת, לעשות כדי הנע. הגוף

הראשית. סביב מסתובב אכן שהגוף הדבר
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אחד) נקודתי (גוף חלקיק של התמד מומנט 9.3
מאפשר והמוט מסה ללא מוט באמצעות הקואורדינטות לראשית מחובר שחלקיק נניח

.R שרדיוסו במעגל x− y במישור רק לנוע לחלקיק

נקודתי. גוף של מעגלית תנועה 9.4: איור

כיוון נגד לתנועה חיובי ‑ סימן (כולל ω היא החלקיק של זוויתית מהירות אם
גודלו זוויתי, תנע הגדרת לפי סימן). אותו (כולל v = ωR היא שלו המהירות אז השעון)
ציר של שלילי ובכיוון ,ω > 0 אם z ציר של חיובי בכיוון וכיוונו |J⃗ | = m|v|R = mR2|ω|

.ω < 0 כאשר z
יותר: מפורטת בצורה זה את לחשב כדאי

r⃗ = R cosφx̂+R sinφŷ (9.18)
v⃗ = −ωR sinφx̂+ ωR cosφŷ (9.19)

ω =
dφ

dt
(9.20)

J⃗ = mr⃗ × v⃗ = mR2ωẑ (9.21)

ע״י נקבע הסיבוב ורדיוס קבועה נשארת מסה אבל להשתנות, יכולה זוויתית מהירות
הוא הסיבוב ציר בכיוון הזוויתי התנע רכיב המוט. אורך

Jz = Iω, I = mR2 (9.22)

התמד. מומנט קוראים I למבנה
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במעגל מסתובב שהוא נניח .x−y במישור נע שהחלקיק המגבלה את עכשיו נסיר
למישור מקביל הסיבוב (מישור z = h בקואורדינטה אבל z ציר סביב R רדיוס בעל

שונה: המקום וקטור עכשיו (.x− y

r⃗ = R cosφx̂+R sinφŷ + hẑ (9.23)

דבר אותו נשארת המהירות

v⃗ = −ωR sinφx̂+ ωR cosφŷ (9.24)

יהיה הפעם הזוויתי התנע וקטור .h = const כי

J⃗ = −(mRh)ω cosφx̂− (mRh)ω sinφŷ + (mR2)ωẑ (9.25)

עם יחד אחר. מבנה יש שלהם Jx, Jy נוספים רכיבים שני עכשיו יש Jz לרכיב בנוסף
כפול ההתמד למומנט שווה הוא צורתו: את שינה לא z הסיבוב ציר בכיוון הרכיב זאת,
במקרה בריבוע. הסיבוב רדיוס כפול למסה שווה ההתמד מומנט זוויתית. מהירות
צורה מקבל Jz זה בגלל משתנה, לא הסיבוב ורדיוס משתנה לא החלקיק מסת שלנו
מראשית למרחק ולא הסיבוב לרדיוס קשור התמד מומנט שוב: להדגיש חשוב זו.

הסיבוב. ציר בכיוון זוויתי תנע של ברכיב נתמקד אנחנו בהמשך הקואורדינטות.
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לתנועה ניוטון של שני וחוק מערכת של זוויתי תנע 9.4
סיבובית

כל של זוויתיים תנעים של וקטורי סכום הוא מערכת של זוויתי שתנע ידוע מניסוי
במערכת: הגופים

J⃗ =
∑
i

J⃗i =
∑
i

mir⃗i × v⃗i (9.26)

מערכת. של זוויתי תנע 9.5: איור

סיבובית: לתנועה ניוטון של השני החוק את עכשיו נבדוק
dJ⃗

dt
=
∑
i

dJ⃗i
dt

=
∑
i

r⃗i × F⃗i (9.27)

=
∑
i

r⃗i ×

(
F⃗i,ext +

∑
j ̸=i

F⃗j→i

)
(9.28)

=
∑
i

r⃗i × F⃗i,ext +
∑
i,j ̸=i

r⃗i × F⃗j→i (9.29)

dJ⃗

dt
=
∑
i

τ⃗i,ext +
∑
j ̸=i

τ⃗j→i (9.30)

τ⃗j→i = r⃗i × F⃗j→i (9.31)
מתאפס. הפנימיים הפיתול מומנטי שסכום קובע ניוטון של השלישי החוק

נכונה: בצורה ניוטון של השלישי החוק
מפעילים שהם הכוחות וקטורי סכום גומלין, בפעולת נמצאים אשר הגופים, זוג לכל
אפס: הוא זה על זה מפעילים שהם הפיתול מומנטי וקרטי וסכום אפס הוא זה על זה

F⃗i→j + F⃗j→i = 0 (9.32)

τ⃗i→j + τ⃗j→i = 0 (9.33)
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הבאה: בצורה לרשום אפשר זה את

r⃗j × F⃗i→j = −r⃗i × F⃗j→i ⇒ (9.34)
(r⃗i − r⃗j)× F⃗i→j = 0 (9.35)

כתוצאה, הגופים. את המחבר הווקטור לאורך מכוון גופים שני כל בין הכוח ז״א,
הוא: המערכת של סיבובית לתנועה ניוטון של השני החוק לבסוף, נקבל

dJ⃗

dt
=
∑
i

τ⃗i,ext =
∑
i

r⃗i × F⃗i,ext (9.36)

מומנטי כל של וקטורי לסכום שווה המערכת של זוויתי תנע של השינוי קצב ז״א,
המערכת. על שמופעלים החיצוניים הפיתול

המערכת. על שמופעלים החיצוניים הפיתול מומנטי כל של וקטורי סכום 9.6: איור
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פנימי זוויתית ותנע המסה מרכז של זוויתי תנע 9.5
R⃗cm המסה מרכז של המקום וקטור של כסכום חלקיק כל של המקום וקטור את נבטא

:r⃗ ′
i המסה למרכז ביחס המקום ווקטור

r⃗i = R⃗cm + r⃗ ′
i (9.37)

ביחס ומהירות המסה מרכז מהירות של כסכום החלקיק של המהירות את נבטא
המסה: למרכז

v⃗i = V⃗cm + v⃗ ′
i (9.38)

ונקבל זוויתי תנע של לביטוי הביטויים את נציב

J⃗ = MR⃗cm × V⃗cm +
∑
i

mir⃗
′
i × v⃗ ′

i (9.39)

+ (
∑
i

mir⃗
′
i)× V⃗cm + R⃗cm × (

∑
i

miv⃗
′
i) (9.40)

קודם, שראינו ∑כפי
i

mir⃗
′
i =

∑
i

mi(r⃗i − R⃗cm) =
∑
i

mir⃗i −MR⃗cm = 0 (9.41)∑
i

miv⃗
′
i =

∑
i

mi(v⃗i − V⃗cm) =
∑
i

miv⃗i −MV⃗cm = 0 (9.42)

ותנע המסה מרכז של זוויתי תנע של וקטורי סכום הוא המערכת של זוויתי תנע לכן
המסה: למרכז ביחס המערכת חלקי של זוויתיים תנעים סכום ‑ פנימי זוויתי

J⃗ = J⃗cm + J⃗int (9.43)

J⃗cm = MR⃗cm × V⃗cm = R⃗cm × P⃗ (9.44)

J⃗int =
∑
i

mir⃗
′
i × v⃗ ′

i (9.45)

מועילים ביטויים

J⃗int =
∑
i

mir⃗
′
i × v⃗ ′

i (9.46)

=
∑
i

(r⃗i − R⃗cm)× (v⃗i − V⃗cm) (9.47)

=
∑
i

r⃗i × (v⃗i − V⃗cm) (9.48)

=
∑
i

(r⃗i − R⃗cm)× v⃗i (9.49)
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של זוויתי תנע של לשינוי הולך הכולל הפיתול ממומנט חלק איזה לדעת, מעניין
להבדיל. אפשר האם ובכלל הפנימי הזוויתי התנע של לשינוי חולך ואיזה המסה מרכז

זמן: לפי המסה מרכז של הזוויתי התנע את נגזור לברר, כדי
dJ⃗cm
dt

=
d

dt
(R⃗cm × P⃗ ) (9.50)

= V⃗cm × (MV⃗cm) + R⃗cm × F⃗ext (9.51)
= R⃗cm × (

∑
i

F⃗i,ext) ≡ τ⃗cm (9.52)

מחושב המסה, מרכז של הזוויתי התנע את משנה אשר הפיתול, שמומנט רואים אנחנו
מומנט את למצוא כדי המסה. במרכז מופעל החיצוניים הכוחות של הסכום כל כאילו
מרכז של זוויתי לתנע הביטוי את נחסר הפנימי, הזוויתי התנע את משנה אשר הפיתול

הכולל: זוויתי לתנע מהביטוי המסה
dJ⃗int
dt

=
dJ⃗

dt
− dJ⃗cm

dt
(9.53)

=
∑
i

r⃗i × F⃗i,ext −
∑
i

R⃗cm × F⃗i,ext (9.54)

=
∑
i

(r⃗i − R⃗cm)× F⃗i,ext ≡ τ⃗int (9.55)

למרכז ביחס מחושב הפנימי, הזוויתי התנע את משנה אשר הפיתול, מומנט ז״א,
לסכם, כדי המסה.

J⃗ = J⃗cm + J⃗int =
∑
i

mir⃗i × v⃗i (9.56)

J⃗cm = R⃗cm × P⃗ (9.57)

J⃗int =
∑
i

mi(r⃗i − R⃗cm)× (v⃗i − V⃗cm) (9.58)

dJ⃗cm
dt

= τ⃗cm (9.59)

dJ⃗int
dt

= τ⃗int (9.60)

dJ⃗

dt
= τ⃗ = τ⃗cm + τ⃗int (9.61)

τ⃗ =
∑
i

r⃗i × F⃗i,ext (9.62)

τ⃗cm = R⃗cm × (
∑
i

F⃗i,ext) (9.63)

τ⃗int =
∑
i

(r⃗i − R⃗cm)× F⃗i,ext (9.64)
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9.5.1 דוגמה
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ופנימי. המסה מרכז של זוויתי תנע 9.7: איור

המסה מרכזה על המופעל הפיתול מומנט באיור

τ⃗cm = R⃗cm × F⃗ (9.65)

הוא המסה למרכז ביחס הפיתול מומנט

τ⃗int = r⃗ ′ × f⃗ + (−r⃗ ′)× (−f⃗) = 2r⃗ ′ × f⃗ (9.66)

ולכן

dJ⃗cm
dt

= R⃗cm × F⃗ (9.67)

dJ⃗int
dt

= 2r⃗ ′ × f⃗ (9.68)

dJ⃗

dt
= R⃗cm × F⃗ + 2r⃗ ′ × f⃗ (9.69)

אם, .dJ⃗cm
dt

= 0 משתנה לא המסה מרכז של זוויתי תנע אז ,F⃗ = 0 למשל, אם,
וגם R⃗cm × F⃗ ̸= 0 אם .dJ⃗int

dt
= 0 משתנה לא פנימי זוויתי תנע אז ,f⃗ = 0 למשל,

אבל משתנים, J⃗int וגם J⃗cm גם אז ,R⃗cm × F⃗ + 2r⃗ ′ × f⃗ = 0 אבל ,r⃗ ′ × f⃗ ̸= 0
פנימי זוויתי תנע וגם המסה מרכז של זוויתי תנע גם כדי משתנה. לא J⃗ = J⃗cm + J⃗int

.τ⃗int = 0 וגם τ⃗cm = 0 גם להיות צריך ישתנו, לא
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הכבידה כוח של פיתול מומנט 9.6
מנוס אין כלל בדרך המערכת, על מופעל אשר הכולל הפיתול מומנט את לדעת כדי

הסכום את מלחשב

τ⃗ =
∑
i

r⃗i × F⃗i,ext (9.70)

כוחות הם F⃗i,ext הכוחות אם יותר. פשוט החישוב כאשר מיוחד, מקרה אמנם יש
נקבל אז F⃗i,ext = mig⃗ הכבידה,

τ⃗g =
∑
i

r⃗i ×mi × g⃗ = MR⃗cm × g⃗ = R⃗cm × (Mg⃗) (9.71)

הכוחות וסכום נקודתי גוף אכן הוא המסה מרכז כאילו מחושב הפיתול מומנט ז״א,
גורם לא הכבידה שכוח להסיק גם אפשר מכאן המסה. במרכז מופעל הלחצוניים

הפנימי. הזוויתי התנע את לשנות יכול ולא המסה למרכז ביחס פיתול למומנט
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וחוקים המושגים הגדרות ריכוז: 9.7

ומערכת חלקיק של זוויתי תנע הגדרה:

J⃗i = r⃗i × p⃗i = mir⃗i × v⃗i (9.72)
J⃗ =

∑
i

J⃗i =
∑
i

r⃗i × p⃗i =
∑
i

mir⃗i × v⃗i (9.73)

ומערכת חלקיק על כוח) (מומנט פיתול מומנט הגדרה:

τ⃗i = r⃗i × F⃗i (9.74)
τ⃗ =

∑
i

τ⃗i =
∑
i

r⃗i × F⃗i (9.75)

ולמערכת לחלקיק סיבובית לתנועה ניוטון של שני חוק

dJ⃗i
dt

= τ⃗i (9.76)

dJ⃗

dt
=
∑
i

τ⃗i,ext =
∑
i

r⃗i × F⃗i,ext (9.77)

(מלא) ניוטון של שלישי חוק

F⃗i→j + F⃗j→i = 0 (9.78)
r⃗i × F⃗j→i + r⃗j × F⃗i→j = 0 (9.79)

ופנימי המסה מרכז של זוויתי תנע

J⃗ = J⃗cm + J⃗int (9.80)
J⃗cm = R⃗cm × P⃗ = MR⃗cm × V⃗cm (9.81)
J⃗int =

∑
i

mi(r⃗i − R⃗cm)× (v⃗i − V⃗cm) (9.82)

dJ⃗cm
dt

= R⃗cm ×

(∑
i

F⃗i,ext

)
(9.83)

dJ⃗int
dt

=
∑
i

(r⃗i − R⃗cm)× F⃗i,ext (9.84)
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10 פרק

קשיח גוף של סיבובית תנועה

קשיח גוף 10.1

קשיח גוף של נקודות שתי כל בין המרחק מיוחדת: חלקיקים מערכת הוא קשיח גוף
פנימית פוטנציאלית אנרגיה היא: המידית המסקנה התנועה. במהלך משתנה אינו
אנרגיה‑עבודה. במשפט בחשבון אותה לקחת צורך אין ולכן משתנה לא קשיח גוף של

תנועה מבצעות אחרות נקודות רגע בכל אז ,O הגוף, של אחת נקודה נקבע אם
מסתובבות כולן dt קצר זמן תוך אבל משלה, המעגל רדיוס נקודת לכל סביבה. מעגלית
ציר ואותו ω = dφ

dt
זוויתית מהירות אותה לכולן לכן ,dφ זווית ולאותה ציר אותו סביב

סיבוב.

משתנים. לא הגוף נקודות בין מרחקים קשיח: גוף 10.1: איור

151



קשיח גוף של סיבובית תנועה 10. פרק 152

הנקודות. לכל הסיבוב זווית אותה קשיח: גוף של סיבוב 10.2: איור

(אנחנו הסיבוב ציר בכיוון זוויתי תנע יהיה Ri הסיבוב ורדיוס ,mi מסה עם לנקודה
זוויתי) תנע של אחרים ברכיבים מתעניינים ולא בלבד אחד רכיב על מדברים

Ji = miR
2
iω (10.1)

ציר בכיוון זוויתי תנע רכיב ביחד הגוף חלקי לכל נקודתי. לחלקיק קודם שחישבנו כפי
יהיה הסיבוב

J =
∑
i

miR
2
iω = Iω, I =

∑
i

miR
2
i (10.2)

במהלך משתנים אינם Ri ו‑ mi קשיח לגוף הגוף. של ההתמד מומנט הוא I כאשר
כולו. הגוף את שמאפיין קבוע הוא I לכן התנועה,

למערכת: סיבובית לתנועה ניוטון של השני בחוק להשתמש אפשר עכשיו

dJ

dt
= τ (10.3)

הסיבוב. ציר בכיוון הפיתול מומנט של רכיב הוא τ כאשר
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״קבוע״ סיבוב ציר 10.2
סיבוב (ציר משתנה לא שכיוונו הציר סביב קשיח גוף בסיבוב נסתפק אנחנו בהמשך
סימטרי גוף כאשר וב) מקובע הסיבוב ציר כאשר א) מצבים: בשני קורה זה ״קבוע״).
בווקטורים צורך אין זה במצב שלו. המסה מרכז דרך שעובר ציר אותו סביב ומסתובב נע
לבחירה. בהתאם הכל את ולחשב הציר סביב הסיבוב של חיובי כיוון לבחור מספיק אלא
ככיוון נבחר השעון כיוון נגד הסיבוב וכיוון האיור למישור ניצב הסיבוב ציר באיור
הסיבוב, ציר בכיוון הפיתול למומנט תורם אינו הסיבוב ציר לאורך הכוח רכיב חיובי.
זה במקרה פיתול מומנט חישוב האיור. במישור שוכב הכוח שווקטור נניח אנחנו לכן
לבין הסיבוב ציר בין המרחק היא זרוע שלו. בזרוע הכוח גודל של למכפלה מצטמצם

הכוח. פעולת קוו

סיבוב. של חיובי לכיוון בהתאם סימן עם זרוע כפול כוח הפיתול: מומנט 10.3: איור

מומנט אילו נוצר שהיה הסיבוב לכיוון בהתאם נקבע הפיתול מומנט של סימן
במנוחה. גוף על מופעל היה הוא) (ורק הזה הפיתול

לתנועה ניוטון של השני החוק ״קבוע״ סיבוב ציר של במקרה הנאמר, כל אם
הבאה: הצורה את מקבל סיבובית

Iα = I
dω

dt
= τ (10.4)

זוויתית. תאוצה היא α כאשר
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התמד מומנט חישוב 10.3

בקדקודי הנמצאים נקודתיים גופים שמונה של התמד מומנט נחשב 10.3.1 דוגמה
מסה. ללא מוטות באמצעות ביניהם ומחוברים קובייה

נקודתיים. גופים מערכת של התמד מומנט 10.4: איור

,(0, a, 0) ב‑ 4m ,(a, a, 0) ב‑ 3m ,(a, 0, 0) ב‑ 2m ,(0, 0, 0) בנקודה נמצאת m מסה
.(0, a, a) ב‑ 8m ,(a, a, a) ב‑ 7m ,(a, 0, a) ב‑ 6m ,(0, 0, a) ב‑ 5m

הסיבוב כציר z ציר נבחר הסיבוב. ציר הוגדר אם רק משמעות יש התמד למומנט
הוא ההתמד מומנט כחול). (ציר

I =
∑
i

mir
2
i (10.5)

לכן הסיבוב. וציר נקודתי גוף בין מרחק הוא ri כאשר

Iz = m · 0 + 2m · a2 + 3m · (2a2)
+ 4m · a2 + 5m · 0 + 6m · a2 + 7m · (2a2) + 8m · a2 = 40ma2 (10.6)

(ציר (0, a, a)− (a, a, a) הצלע עם המתלכד לציר ביחס התמד מומנט נחשב עכשיו
אדום):

I ′ = m · (2a2) + 2m · (2a2) + 3m · a2 + 4m · a2 + 5m · a2

+ 6m · a2 + 7m · 0 + 8m · 0 = 24ma2 (10.7)

המוט קצה דרך העובר לציר ביחס אחיד מוט של התמד מומנט נחשב 10.3.2 דוגמה
.l המוט אורך ,m המוט מסת למוט. וניצב
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להתייחס קטנים, לחלקים הגוף את לחלק יש חומר. של רציפה התפלגות זאת
לאורך x ציר נבחר אינטגרל). (לחשב ולסכום נקודתי גוף הוא כאילו קטן חלק לכל

.dx בגודל קטנים לחלקים נחלק .x = 0 דרך עובר שהציר כך המוט

אחיד. מוט של התמד מומנט 10.5: איור

תורם x בקואורדינטה שנמצא החלק .dm = (m/l)dx היא כזה חלק כל מסת
לכן ההתמד. למומנט dI = dmx2

I =

∫ l

0

x2(m/l)dx =
ml2

3
(10.8)

המסה מרכז דרך העובר לציר ביחס אבל מוט, אותו של התמד מומנט עכשיו נחשב
למוט). ניצב (ז״א הקודם לציר ומקביל המוט) (אמצע

מקבילים. צירים 10.6: איור

האינטגרציה: מגבולות חוץ תשתנה, לא החישוב שיטת

Icm =

∫ l/2

−l/2

x2(m/l)dx =
ml2

12
(10.9)

ש‑ נראה ,d = l/2 הוא הצירים בין שהמרחק לב נשים אם

I = Icm +md2 (10.10)

צירים שני יש אם שטיינר): (משפט מקבילים צירים משפט מהווה האחרון הביטוי
נקודה דרך והשני cm המסה מרכז דרך אחד הגוף, נקודות שתי דרך שעוברים מקבילים

הוא הצירים לשני ביחס ההתמד מומנטי בין הקשר אז ,O

IO = Icm +md2O,cm (10.11)

המקבילים). הצירים שני בין ניצב בכיוון (נמדד הצירים שני בין המרחק הוא dO,cm כאשר
הגופים. לכל תקף זה משפט
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שטיינר. משפט 10.7: איור

שלו ההתמד מומנט חלק לכל מחוברים. חלקים משני מורכב גוף 10.3.3 דוגמה
I1,O ידוע, O לציר ביחס

?O לציר ביחס הגוף כל של ההתמד מומנט מהו .I2,O ו‑

מורכב. גוף של התמד מומנט 10.8: איור

IO =
∑
i

mir
2
i =

∑
1,i

mir
2
i +

∑
2,i

mir
2
i = I1,O + I2,O (10.12)

מומנטי סכום הוא מסוים לציר ביחס גופים מספר של התמד מומנט אחרות, במילים
זה. לציר ביחס האלה הגופים כול של ההתמד

בעלת (חישוק) דקה מעגלית טבעת של ההתמד מומנט את נחשב 10.3.4 דוגמה
הטבעת המעגל. למישור בניצב המעגל מרכז דרך העובר לציר ביחס m ומסה R רדיוס

אחידה. להיות חייבת לא
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דקה. טבעת של התמד מומנט 10.9: איור

הוא התמד מומנט

I =
∑
i

mir
2
i (10.13)

לכן ,ri = R הטבעת נקודות לכול

I = (
∑
i

mi)R
2 = mR2 (10.14)

מעגלית טבעת של ההתמד מומנט לכן המסה, מרכז הוא מרכזה אחידה, הטבעת אם
הוא הטבעת למישור בניצב המסה מרכז דרך העובר לציר ביחס אחדיה

Icm = mR2 (10.15)

? בחישוק הנקודות אחת דרך עובר אבל מקביל לציר ביחס ההתמד מומנט יהיה מה

החישוק. דרך עובר ציר 10.10: איור

שטיינר משפט לפי

I = Icm +mR2 = 2mR2 (10.16)
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שטיינר משפט 10.4
תנע רכיב הגוף. של O נקודה דרך העובר כלשהו ציר סביב מסתובב קשיח שגוף נניח
ביחס הגוף של התתמד מומנט הוא IO כאשר ,J = IOω הוא הסיבוב ציר בכיוון זוויתי
של ההתמד מומנט הוא Icm כאן .Jint = Icmω כאשר J = Jcm+Jint שני, מצד .O לציר
היא ω הזוויתית המהירות .O לציר ומקביל המסה מרכז דרך שעובר לציר ביחס הגוף
מהירות באותה dO,cm שרדיוסו במעגל נע המסה מרכז התנע זוויתית. מהירות אותה

מכאן .Jcm = Md2O,cmω לכן ,ω זוויתית

IOω = Icmω +Md2O,cmω ⇒ (10.17)
IO = Icm +Md2O,cm (10.18)

מומנט מקבילים. צירים שני עוברים B ו‑ A הגוף, נקודות שתי דרך 10.4.1 דוגמה
המרחקים המסה, מרכז דרך מקביל ציר נעביר אם .IA ושווה ידוע A לציר ביחס התמד
הגוף מסת ?ֿֿ B לציר ביחס ההתמד מומנט מהו בהתאמה. ,dB ו‑ dA יהיו הצירים בין

שטיינר: משפט לפי .m היא

IA = Icm +md2A (10.19)
IB = Icm +md2B (10.20)
IB = IA +m(d2B − d2A) (10.21)

רדיוס בעלת אחידה, שטוחה דיסקה של ההתמד מומנט את נחשב 10.4.2 דוגמה
הדסקה. למישור בניצב המסה מרכז דרך העובר לציר ביחס ,m ומסה R

.dr בעובי לטבעות הדסקה את נחלק

אחידה. דיסקה של התמד מומנט 10.11: איור

השטחים כיחס כולה הדיסקה למסת dr ועובי r ברדיוס הטבעת מסת של היחס
אחידה): הדיסקה (כי

dm

m
=

2πrdr

πR2
(10.22)

dm =
2mrdr

R2
(10.23)
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השווה משלה החלק את ההתמד למומנט תורמת טבעת כל

dI = dmr2 =
2mr3dr

R2
(10.24)

הוא הדיסקה של ההתמד מומנט לכן

I =

∫
dI =

∫ R

0

2mr3dr

R2
=

mR2

2
(10.25)

? הגליל לציר ביחס אחיד גליל של ההתמד מומנט מהו 10.4.1 הבנה שאלת
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מסתובב קשיח גוף של קינטית אנרגיה 10.5

ציר סביב שלו זוויתית שמהירות ברגע הגוף של קינטית אנרגיה מקובע. O שציר נניח
ל‑ שווה ω היא O

K =
∑
i

miv
2
i

2
=
∑
i

mi(ωri)
2

2
=

1

2
(
∑
i

mir
2
i )ω

2 =
1

2
IOω

2 (10.26)

אנרגיית היא הפנימית הקינטית האנרגיה הגוף. של הקינטית האנרגיה כל זאת
מהירות באותה מסתובבת רגע באותו בגוף נקודה כל המסה. למרכז ביחס התנועה
הפעם הוא שלה הסיבוב רדיוס רק המסה, מרכז דרך העובר מקביל ציר סביב זוויתית

לכן חדש, לציר המרחק

Kint =
1

2
Icmω

2 (10.27)

של קינטית מאנרגיה חלק רק והיא פנימית קינטית אנרגיה היא זו קינטית אנרגיה
של הקינטית האנרגיה את להוסיף יש הקינטית האנרגיה כול את לקבל כדי הגוף,

המסה מרכז

Kcm =
1

2
MV 2

cm (10.28)

היא מסתובב קשיח גוף של קינטית אנרגיה לכן

K =
1

2
MV 2

cm +
1

2
Icmω

2 (10.29)

לכן ,Vcm = ωd אז d הוא הצירים בין המרחק אם

K =
Md2ω2

2
+

1

2
Icmω

2 =
1

2
(Icm +Md2)ω2 =

1

2
IOω

2 (10.30)

שטיינר. משפט בגלל
משתנים לא אשר הגוף, חלקי בין במרחקים רק תלויה פנימית פוטנציאלית אנרגיה
נשארת משתנה, אינה קשיח גוף של פנימית פוטנציאלית אנרגיה לכן קשיח. בגוף
שימור בחוק בשימושים בחשבון אותה לקחת לא ואפשר התנועה כל במשך קבועה

אנרגיה‑עבודה. במשפט או האנרגיה

10.5.1 תרגיל
לפול. המוט את משחררים באיור. שנראה כפי אנכית מוחזק l שאורכו אחיד מוט
מחליק אינו התחתון הקמה אם ברצפה פגיעה ברגע העליון הקצה מהירות תהיה מה

? לרצפה המוט בין חיכוך אין אם זו מהירות תהיה מה ? כלל
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נופל מוט 10.12: איור

נשמרת: אנרגיה לכן עבודה, עושים לא משמרים לא כוחות המקרים בשני

mv2cm
2

+
Icmω

2

2
+mghcm = mg(

l

2
) (10.31)

המוט סיבוב של זוויתית מהירות היא ω המוט, של המסה מרכז מהירות היא vcm כאן
פגיעה ברגע .Icm = ml2/12 ו‑ המס מרכז של גובה הוא hcm המסה, מרכז סביב
נגיע הזמן שכל הקצה ומהירות למטה בכיוון המסה מרכז מהירות ,hcm = 0 ברצפה

היא הזה הקצה מהירות אפס. היא ברצפה

vcm − ω(l/2) = 0 (10.32)

היא העליון הקצה מהירות כאשר

v = vcm + ω(l/2) (10.33)

מכאן

vcm =
v

2
, ω =

v

l
(10.34)

mv2

8
+

mv2

24
=

mgl

2
(10.35)

v2 = 3gl (10.36)

חיכוך. אין כאשר וגם מחליק אינו המוט כאשר גם תוצאה אותה היא התוצאה
פשוטה בצורה לפתור אפשר לנוע יכול לא המוט של התחתון הקצה כאשר במקרה

נותן האנרגיה שימור יותר.

mghcm =
Iω2

2
(10.37)

כאשר

hcm =
l

2
(10.38)

I = Icm +m

(
l

2

)2

=
ml2

3
(10.39)

vend = ωl (10.40)
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פיתול מומנט של הספק 10.6
החוק ע״י נקבעת שלו זוויתית תאוצה מקובע, ציר סביב מסתובב קשיח גוף כאשר

סיבובית: לתנועה ניוטון של השני

Iα = τ (10.41)

משתנות. שלו הקינטית האנרגיה וגם הגוף של זוויתית מהירות זוויתית, תאוצה ישנה אם
הפיתול: מומנט של Pτ להספק שווה קינטית אנרגיה של השינוי קצב

Pτ =
dK

dt
=

d

dt
(
Iω2

2
) = Iαω = τω (10.42)

הביטויים לדימיון לב שימו

ma⃗ = F⃗ → PF = F⃗ · v⃗ (10.43)
Iα = τ → Pτ = τω (10.44)



163 קשיח גוף של סטטי משקל שיווי 10.7.

קשיח גוף של סטטי משקל שיווי 10.7
משקל בשיווי לכן סיבובית. ולא קווית לא תנועה, אין סטטי משקל בשיווי

V⃗cm = 0 → P⃗ = 0 (10.45)

ω = 0 → J⃗ = 0 (10.46)

משתנים. לא התנאים עוד כל בו תישאר היא סטטי, משקל בשיווי נמצאת המערכת אם
לכן

dP⃗

dt
= 0 →

∑
F⃗ext = 0 (10.47)

dJ⃗

dt
= 0 →

∑
τ⃗ext = 0 (10.48)

כללי יותר באופן מתאפס. הכולל הפיתול ומומנט מתאפס השקול הכוח משקל בשיווי
סיבוב ו/או קבועה במהירות תנועה מתיר אשר מכני, משקל שיווי של ההגדרה זוהי

בלבד. סטטי משקל שיווי נסתפק אנחנו קבועה. זוויתית במהירות

ביחס כלשהי. יחוס לנקודת ביחס מחושב תמיד פיתול מומנט 10.7.1 הבנה שאלת
? משקל בשיווי הפיתול מומנט מתאפס נקודה לאיזו

יחוס. כנקודת שנבחר נקודה לכל ביחס
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סיבובית לתנועה ניוטון של השני החוק יישומי 10.8
קשיח גוף של

10.8.1 דוגמה
החיכוך מקדם אופקי. מישור על נח (h גובה ,l (אורך מלבנית בצורה אחיד גוף
בהדרגה שגדל אופקי כוח מפעילים העליונה לפאה .µs הוא למישור הגוף בין הסטטי
(להתהפך) הצלעות אחת סביב להסתובב יתחיל או להחליק יתחיל הגוף האם מאפס.

?

? יתהפך או יחליק 10.13: איור

להחליק לא לגוף מאפשר אשר מרבי אופקי כוח לחשב צריך לשאלה לענות כדי
תשובה ייתן השניים בין הקטן להסתובב. לא לגוף מאפשר אשר מרבי אופקי וכוח
סכום כאשר משקל, שיווי במצב המערכת את בודקים אנחנו אחרות, במילים לשאלה.

מתאפס. הפיתול מומנטי וסכום מתאפס הכוחות
קובע: סיבובית) לתנועה לא (רגיל, ניוטון של השני החוק החלקה:

N −mg = 0 (10.49)
F − fs = 0 (10.50)
fs ≤ µsN (10.51)
F ≤ µsmg (10.52)

.Fmax,sliding = µsmg הוא להחליק לא לגוף שמאפשר המרבי הכוח לכן
של הפיתול מומנט כחיובי. החיצוני הכוח של הסיבוב הכיוון את נבחר סיבוב:
פעולת לקוו הסיבוב ציר בין המרחק היא הזרוע זרוע. כפול הכוח גודל הוא הזה הכוח
גם .τF = Fh לכן .F⃗ וקטור יושב שעליו ישר קוו על הסיבוב מציר האנך ארך ז״א הכוח,
באמצעות הזה המומנט את נסמן חיובי, בכיוון הפיתול למומנט גורמת המשטח תגובת
כוח כל כאילו מחושב הכבידה כוח של הפיתול מומנט .τN ≥ 0 ש‑ נשכח ולא τN

לכן המסה, במרכז מופעל הגוף, על פועל אשר הכבידה,

τg = −mg(l/2) (10.53)

לכן שלילי. בכיוון ז״א ,F של לזה הפוך בכיוון מסובב הזה הפיתול מומנט כי

Fh+ τN −mgl/2 = 0 (10.54)
τN = mgl/2− Fh ≥ 0 (10.55)
F ≤ mgl/2h (10.56)
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.Fmax,overturning = mgl/2h הוא להתהפך לא לגוף שמאפשר המירבי הכוח
את מגדילים כאשר יתהפך הגוף ,l/2h < µs ז״א ,Fmax,overturning < Fmax,sliding אם

יחליק. הוא אחרת בהדרגה, F הכוח

יש ברגים מפתח ע״י בורג לשחרר כדי ברגים. ע״י מחובר רכב גלגל 10.8.2 דוגמה
החיכוך כוח מומנט אם החיכוך. כוח מומנט פועל הבורג שעל מכיוון כוח להפעיל

הוא להפעיל שצריך המינימלי בכוח L הוא המפתח ואורך τ הוא המרבי

Fmin =
τ

L
(10.57)

10.8.2 לדוגמה ברגים. שחרור 10.14: איור

שמסתו מוט 10.8.3 דוגמה
המוט של המסה מרכז בין המרחקים אופקי. במצב משולשים שני על נשען m
את מצאו משקל. בשיווי נמצא המוט בהתאמה. ,l2 ו‑ l1 הם התמיכה נקודות לבין

המוט. על המשענות שמפעילים הכוחות

משענות. שתי על אחיד מוט 10.15: איור

המוט על שפועלים הכוחות סכום משקל בשיווי .N2 ו‑ N1 ב‑ הכוחות את נסמן
מתאפס:

N1 +N2 −mg = 0 (10.58)

לבחור אפשר להתאפס. חייב שנבחר, נקודה לכל ביחס הפיתול, מומנטי סכום גם
וכיוון יחוס) (נקודת הסיבוב כציר 1 נקודה נבחר אם נוח. שיהיה כך יחוס נקודת

הבאה: בצורה המומנטים סכום את נקבל כחיובי, השעון לפי הסיבוב

N1 · 0 +mgl1 −N2(l1 + l2) = 0 → N2 =
mgl1
l1 + l2

(10.59)
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כחיובי, (שרירותית) השעון נגד וכיוון הסיבוב כציר 2 נקודה לבחור אפשר מידה באותה
נקבל אז

N1 · 0 +mgl2 −N1(l1 + l2) = 0 → N1 =
mgl2
l1 + l2

(10.60)

מתאפס. הכוחות שסכום לבדוק קל
היה אפשר ביותר. הקצרה בדרך הכוחות את למצוא אפשרה המוצלחת הבחירה

מקבלים היינו אז המסה, מרכז למשל, אחרת, נקודה לבחור

N1l1 −N2l2 = 0 (10.61)

ארוכה. יותר קצת בדרך תוצאות אותן מקבלים היינו לכוחות המשוואה אם ביחד

החיכוך מקדם בפינה. אנכי וקיר אופקית רצפה על נשען אחיד מוט 10.8.4 דוגמה
לרצפה המוט בין המינימלית הזווית מהי .µs הוא הרצפה לבין המוט בין הסטטי

? משקל בשיווי

וקיר. רצפה על נשען מוט 10.16: איור

משקל בשיווי

Nwall − fs = 0 (10.62)
Nfloor −mg = 0 (10.63)
fs ≤ µsNfloor (10.64)
Nwalll sin θ −mgl cos θ/2 = 0 (10.65)
fs = Nwall = mg cot θ/2 (10.66)
mg cot θ/2 ≤ µsmg (10.67)
cot θ ≤ 2µs (10.68)

הגלגלת גלגלת. מעל שעובר חוט באמצעות מחוברים גופים שני 10.8.5 דוגמה
החוט .I לצירה ביחס שלה ההתמד מומנט חיכוך, ללא צירה סביר להסתובב יכולה
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מספיק סטטי חיכוך שישנו אומר האחרון (הדבר הגלגלת על מחליק ואינו מתארך אינו
.R הוא הגלגלת ורדיוס ,m2 ו‑ m1 הן הגופים מסות הגלגלת). לבין החוט בין גדול

בחוט. ומתיחויות הגלגלת של זוויתית תאוצה הגופים, תאוצות את מצאו

וגלגלת. בחוט מחוברים גופים 10.17: איור

אינו שהחוט בגלל מטה. כלפי שהיא ונניח a כ‑ 1 גוף של התאוצה את נסמן
הגלגלת, על מחליק אינו שהחוט בגלל מעלה. כלפי a היא 2 הגוף תאוצת מתארך
החוט למהירות שווה המגע בנקודה הגלגלת נקודת ומהירות השעון נגד מסתובבת היא

נקבל זמן, לפי הזה הביטוי את נגזור אם .v = ωR 1) הגוף (מהירות

a = αR (10.69)

של השני החוק את לרשום רק נותר עכשיו הגלגלת. של זוויתית תאוצה היא α כאשר
הגופים: שלושת לכל ניוטון

1 : m1g − T1 = m1a (10.70)
2 : T2 −m2g = m2a (10.71)

R : T1R− T2R = Iα =
Ia

R
(10.72)

מכאן

a =
(m1 −m2)g

m1 +m2 +
I
R2

(10.73)

לבד. הנותר את מצאו

10.8.6 דוגמה
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אשר חיכוך ישנו הסיבוב שבציר נניח הקודמת. הדוגמה של האיור את רואה
של לתכונות דומות החיכוך כוח מומנט של תכונות .τ חיכוך כוח במומנט מתבטא
ללא מתקיים שהיה הסיבוב כיוון נגד וכיוונו |τ | ≤ |τmax סטטי במצב החיכוך. כוח
במקרה .τ = const קבוע, החיכוך כח מומנט מסתובבת, הגלגלת כאשר זה. חיכוך
כמו חיכוך, ללא a מחשבים כך לשם החיכוך. כוח מומנט כיוון מהו לברר קודם יש זה
אז סיבוב, למנוע כדי החזק מספיק לא שהחיכוך ונניח a > 0 ש נניח הקודמת. בפעם

כך: משתנה לגלגלת המשוואה

R : T1R− T2R− τ = Iα =
Ia

R
(10.74)

הוא שסביבו אופקי סיבוב לציר אחד בקצה מחובר אחיד אופקי מוט 10.8.7 דוגמה
ומשחררים. אופקי במצב המוט את מחזיקים אנכי. במישור חיכוך ללא להסתובב יכול
על מפעיל שהוא הכוח ומה השחרור לאחר מיד המוט של החופשי הקצה תאוצת מהי

.m היא המוט מסת ? זה ברגע הציר

המוט. נפילת 10.18: איור

שתורם היחיד הכוח הסיבוב. ציר סביב להסתובב מתחיל המוט השחרור מרגע
החוק ,l המוט אורך אם הכבידה. כוח הוא הזה הסיבוב לציר ביחס הפיתול למומנט

הוא סיבובית לתנועה ניוטון של השני

Iα = mgl/2 (10.75)

I =
ml2

3
(10.76)

α =
3g

2l
(10.77)

לציר ביחס המוט של ההתמד מומנט הוא I ו‑ המוט של זוויתית תאוצה היא α כאשר
R במרחק הנמצאת המוט, נקודת של המהירות גודל למוט. בניצב הקצה דרך שעובר

מעגלית: תנועה בכל כמו המוט, של הזוויתית למהירות קשורה מהציר,

v = ωR (10.78)

הוא זו נקודה של המשיקית התאוצה לבין הזוויתית התאוצה בין הקשר לכן

at = αR (10.79)
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היא גם ניצבת תאוצה לכן אפס, עדיין במוט נקודה כל של מהירות השחרור ברגע
לכן ,R = l בקצה אפס.

al = αl =
3

2
g (10.80)

קווית: לתנועה ניוטון מחוקי נמצא המשענת על מפעיל שהמוט הכוח את

mg −N = macm = mαRcm = mα(l/2) (10.81)
N = mg/4 (10.82)

המסה: מרכז לתנועת ניוטון של השני החוק את נרשום אחרת: דרך

mg −N = macm (10.83)

המסה: מרכז סביב סיבובית לתנועה ניוטון של השני החוק ואת

N(l/2) = Icmα (10.84)

זוויתית: ותאוצה המסה מרכז תאוצת בין הקשר את להוסיף יש

acm = α(l/2) (10.85)

שטיינר במשפט להשתמש וגם

I = Icm +
ml2

12
(10.86)

.N ו‑ α אותם נותן האלה המשוואות שפתרון תראו
של לתנועה התנועה את לפצל אפשר תמיד קשיח גוף של בתנועה מטפלים כאשר
ציר סביב מסתובב קשיח גוף אם המסה. מרכז סביב הגוף של ולסיבוב המסה מרכז

בלבד. הסיבוב ציר סביב הגוף של לסיבוב להתייחס אלא לפצל לא אפשר מקובע

ומומנטי ,R2 R1ו‑ רדיוסים ,m2 m1ו‑ מסות בעלי גלגלים, שני נתונים 10.8.8 דוגמה
ללא צירו סביב להסתובב יכול גלגל כל בהתאמה. ,I2 ו‑ I1 המסה למרכז ביחס התמד
צירי למגע. מובאים הגלגלים .ω0 זוויתית במהירות מסתובב 1 גלגל בהתחלה חיכוך.
רב זמן כעבור הגלגלים של זוויתיות מהירויות תהינה מה לזה. זה מקבילים הגלגלים

?
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במגע. גלגלים שני 10.19: איור

חיכוך כוח קינטי. חיכוך כוחות פועלים השניים בין במגע, מובאים הגלגלים כאשר
כוח אותו הראשון. הגלגל של הסיבוב את מאט אשר fR1 הפיתול למומנט גורם f

2: גלגל של הסיבוב את מאיץ אשר fR2 הפיתול למומנט גורם למעשה) (הפוך,

I1
dω1

dt
= −fR1 (10.87)

I2
dω2

dt
= fR2 (10.88)

מכאן:

I1
R1

dω1

dt
= −f (10.89)

I2
R2

dω2

dt
= f (10.90)

I1
R1

dω1

dt
+

I2
R2

dω2

dt
= 0 (10.91)

d

dt

(
I1ω1

R1

+
I2ω2

R2

)
= 0 (10.92)

I1ω1

R1

+
I2ω2

R2

= const = I1ω0

R1

(10.93)

.vrel = ω1R1 − ω2R2 ̸= 0 הגלגלים, בין יחסית מהירות עוד כל קיים החיכוך כוח
משתנות לא זוויתיות ומהירויות נעלם, החיכוך מתאפסת, הזאת שהמהירות ברגע
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כאשר להשתנות מפסיקות הזוויתיות שהמהירויות ברגע לכן יותר.

ω1R1 = ω2R2 (10.94)
I1ω1

R1

+
I2ω2

R2

=
I1ω0

R1

(10.95)

ω1 =
I1ω0

R2
1(I1/R

2
1 + I2/R2

2)
(10.96)

ω2 =
I1ω0

R1R2(I1/R2
1 + I2/R2

2)
(10.97)
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אינו הסיבוב ציר כאשר קשיח גוף של תנועה ** 10.9
מקובע

המסה מרכז לתנועת ניוטון של שני חוק ע״י מתוארת חופשי קשיח גוף של תנועה

Ma⃗cm =
dP⃗

dt
=
∑

F⃗ext (10.98)

סיבובית לתנועה ניוטון של שני וחוק משתנה) לא המערכת שמסת הנחה נעשתה (כאן
המסה: מרכז סביב

dJ⃗int
dt

= τ⃗int (10.99)

למרכז ביחס חיצוניים כוחות של הפיתול מומנטי סכום הוא הפיתול מומנט כאשר
המסה:

τ⃗int =
∑
i

(r⃗i − R⃗cm)× F⃗i,ext (10.100)

סיבובית לתנועה ניוטון של השני החוק משתנה לא הסיבוב ציר כיוון כאשר במקרה
יותר: פשוטה בצורה לרשום אפשר

Icmα = τ (10.101)
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גלגול ** 10.10
הגוף של המסה מרכז כאשר סימטריים) גופים של כלל, (בדרך התנועה סוג זה גלגול
עם במגע נמצאת רגע בכל הגוף של אחת ונקודה המסה מרכז סביב מסתובב הגוף נע,
משטחים על בחתך, מעגלית סימטריה עם גופים של בגלגול נסתפק אנחנו משטח.
למשטח), המשיק בכיוון היא זו (מהירות vcm היא המסה מרכז מהירות אם מישוריים.
הנקודה מהירות אז ,ω היא המסה מרכז סביב הגוף סיבוב של זוויתית ומהירות

למשטח. ביחס vO = vcm − ωR היא המשטח עם במגע שנמצאת

המגע. בנקודת מהירות גלגול: 10.20: איור

אפס, היא המגע בנקודת היחסית המהירות החלקה) ללא (גלגול vO = 0 כאשר
v0 ̸= 0 אם סטטי. חיכוך של התכונות כל עם סטטי, חיכוך הוא ישנו, אם החיכוך, לכן
חיכוך של מאלה לגמרי שונות תכונותיו קינטי, חיכוך הוא החיכוך החלקה) עם (גלגול

סטטי.
ניצב ונשאר מתשנה לא הסיבוב ציר של כיוון כאשר בגלגול נסתפק אנחנו בהמשך

המסה. מרכז מהירות לכיוון
ע״י מתוארת התנועה מקובע, לא קשיח גוף תנועת של כללי במקרה כמו בגלגול,

המסה: מרכז של קווית לתנועה ניוטון של שני ∑חוק
F⃗ext = ma⃗cm (10.102)

המסה: מרכז סביב סיבובית לתנועה ניוטון של שני חוק ∑וע״י
τ = Icmα (10.103)

המסה. למרכז ביחס מחושב הפיתול מומנטי סכום כאשר

Icm המסה למרכז ביחס התמד ומומנט m מסה R רדיוס בעל גוף 10.10.1 דוגמה
החיכוך מקדם ומהו הגוף של התאוצה מה החלקה. ללא θ זווית בעל במדרון מתגלגל

? זו תנועה שמאפשר המינימלי הסטטי
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במדרון. גלגול 10.21: איור

סיבובית ותנועה המסה מרכז של קווית לתנועה ניוטון של השני החוק את נרשום
לא הכבידה כוח כי החיכוך, כוח של הוא היחיד הפיתול (מומנט המסה מרכז סביב
קוו ‑ אפס היא הניצב התגובה כוח של וזרועה המסה מרכז סביב פיתול מומנט יוצר

המרכז): דרך עובר פעולתו

mg sin θ − f = macm (10.104)
N −mg cos θ = 0 (10.105)
fR = Icmα (10.106)

לנתח צריך לכן החלקה, עם או החלקה ללא הוא הגלגול האם מראש יודעים איננו
האפשרויות. שתי את

החלקה. אין א׳: מקרה
לכן סטטי, חיכוך כוח הוא החיכוך כוח זה במקרה

|f | ≤ µsN = µsmg cos θ (10.107)

קשר להתקיים חייב בנוסף,

vcm = ωR (10.108)

מקבלים זמן, לפי גוזרים כאשר

acm = αR (10.109)

פשוטות הצבות המהירות). גודל של (נגזרת בלבד משיקית תאוצה זאת לב: שימו
התוצאה: את מביאות

acm =
g sin θ

1 + Icm
mR2

(10.110)

f = mg sin θ −macm = mg sin θ
Icm
mR2

1 + Icm
mR2

(10.111)

גדול: מספיק החיכוך שמקדם בתנאי

µs ≥ tan θ
Icm
mR2

1 + Icm
mR2

(10.112)
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החלקה. עם יהיה הגלגול מתקיים, לא זה תנאי אם
החלקה. יש ב: מקרה

קינטי: חיכוך כוח הוא החיכוך כוח זה במקרה

f = µN = µmg cos θ (10.113)

לכן .α לבין acm בין ישיר קשר ואין

acm = g(sin θ − µ cos θ) (10.114)

α =
µmgR cos θ

Icm
(10.115)

ומומנט m מסה ,R רדיוס בעל אחיד) בהכרח (לא סימטרי גליל 10.10.2 דוגמה
הסימטריה) בגלל הגליל ציר על נמצא המסה (מרכז המסה למרכז ביחס Icm התמד
יתחיל שהגליל כדי אופקי כוח להפעיל צריך h גובה באיזה אופקי. מישור על נח

חיכוך. אין ? החלקה ללא להתגלגל

החלקה. ללא גליל דחיפת 10.22: איור

סביב סיבובית ולתנועה המסה מרכז לתנועת ניוטון של השני בחוק נשתמש אנחנו
החלקה): (אין המגע נקודת

F = macm (10.116)
Fh = Iα (10.117)
acm = αR (10.118)
I = Icm +mR2 (10.119)

⇒ h =
Iα

macm
= R

(
1 +

Icm
mR2

)
(10.120)
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קשיחים גופים של התנגשויות ** 10.11
של תנע זניחים,

∫ ∑
τ⃗extdt ו‑

∫ ∑
F⃗extdt כאשר קשיחים, גופים של בהתנגשויות

נשמר: הגופים מערכת

P⃗ =
∑
i

MiV⃗i,cm = const (10.121)

נשמר: הערכת של זוויתי תנע וגם

J⃗ =
∑
i

[
MiR⃗i,cm × V⃗i,cm + J⃗i,int

]
= const (10.122)

נשמרת: קינטית אנרגיה גם אלסטית, התנגשות היא ההתנגשות אם

K =
∑
i

[
MiV

2
i,cm

2
+Ki,int

]
= const (10.123)

Ki,int =
Ii,cmω

2
i

2
(10.124)

ומסתו l שאורכו אחיד מוט מונח חיכוך) (ללא חלק אופקי שולחן על 10.11.1 דוגמה
הקטן הגוף מהירות ההתנגשות ברגע .m מסה בעל קטן גוף פוגע המוט בקצה .M
סיבוב של זוויתי מהירות מהי אלסטית. היא ההתנגשות למוט. ניצב בכיוון v0 היא

ההתנגשות. אחרי צירו סביב המוט
בין הכוחות שעל בכיוון באיור. מתוארים ואחריה ההתנגשות לפני המערכת מצבי
הקטן, הגוף של ההתחלתית המהירות שלאורכו ישר קוו אותו לאורך פועלים הגופים
אותו לאורך תהינה המוט של המסה מרכז ומהירות הגוף מהירות ההתנגשות אחרי

קוו.

before after

v0 v1

Vcm

!

O O

CM CM

קשיחים גופים התנגשות 10.23: איור

נותן: התנע שימור

mv0 = mv1 +MVcm → (10.125)

Vcm =
m(v0 − v1)

M
(10.126)
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חייבת הייחוס נקודת הייחוס. בנקודת לבחור צורך יש זוויתי תנע שימור לרשום כדי
של בסופו הייחוס בנקודת תלויים יהיו לא ω ו‑ Vcm ,v1 הפרמטרים נייחת. להיות
המסה מרכז מיקום את נבחר ראשונה כדוגמה תהיה. כן המשוואות צורת אבל דבר,
נגד סיבוב של החיובי כיוון את נבחר אם הייחוס. כנקודת ההתנגשות ברגע המוט של

נקבל השעון,

mv0(l/2) = mv1(l/2) + Icmω → (10.127)

ω =
m(v0 − v1)l

2Icm
=

MVcml

2Icm
(10.128)

מומנט זו. הייחוס לנקודת ביחס מתאפס המוט של המסה מרכז של זוויתי תנע כי
.Icm = Ml2/12 הוא ההתמד

ברגע המוט של O הקצה מיקום את הייחוס כנקודת נבחר זאת, לעומת אם,
הבאה: בצורה זוויתי תנע שימור נקבל הפגיעה,

0 = Icmω −MVcm(l/2) → (10.129)

ω =
MVcml

2Icm
(10.130)

נשמרת: קינטית אנרגיה אלסטית, היא שההתנגשות מכיוון

mv20
2

=
mv21
2

+
MV 2

cm

2
+

Icmω
2

2
(10.131)

10.11.1 תרגיל
חזיתית זהה בכדור ומתנגש מחוספס שולחן על החלקה ללא מתגלגל סנוקר כדור
.µ הוא לשולחן כדור בין הקינטי החיכוך מקדם הכדורים. בין חיכוך אין ואלסטית.
היא הפוגע הכדור מהירות אם רב, זמן כעבור הכדורים בין יחסית מהירות תהיה מה

.v0

סנוקר כדורי התנגשות 10.24: איור

החלקה!). (אין ω0 = v0/R היא הפוגע הכדור של זוויתית מהירות ההתנגשות לפני
מיד לכן הצירים. את המחבר הקו לאורך פועל הכדורים בין הכוח ההתנגשות במהלך
שלו זוויתי מהירות אפס, היא הפוגע הכדור של המסה מרכז מהירות ההתנגשות אחרי
זוויתי ומהירות v0 היא השני הכדור של המסה מרכז מהירות ,ω0 ונשארת משתנה לא
הם כאש ההתנגשות אחרי מיד תנועתם את מתחילים הכדורים שני אפס. היא שלו
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הראשון: לכדור מחליקים.

m
dv1
dt

= µmg (10.132)

Icm
dω1

dt
= −µmgR (10.133)

d

dt
(v1 +

Icm
mR

ω1) = 0 (10.134)

v1 +
Icm
mR

ω1 =
Icm
mR2

v0 (10.135)

הכדור לכן ,ω1 = v1/R החלקה: ללא לגלגול הופך הגלגול כאשר נפסקת הכדור האצת
קבועה מהירות נע דבר של בסופו

v1 =
v0

1 + mR2

Icm

(10.136)

נקבל השני לכדור

m
dv2
dt

= −µmg (10.137)

Icm
dω2

dt
= µmgR (10.138)

d

dt
(v2 +

Icm
mR

ω2) = 0 (10.139)

v2 +
Icm
mR

ω2 =
Icm
mR2

v0 (10.140)

הכדור לכן ,ω2 = v2/R החלקה: ללא לגלגול הופך הגלגול כאשר מפסיקים השינויים
קבועה מהירות נע דבר של בסופו

v2 =
v0

1 + mR2

Icm

(10.141)

אפס. היא הכדורים בין יחסית שמהירות היא המסקנה
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וחוקים המושגים הגדרות ריכוז: 10.12

התמד מומנט הגדרה:

I =
∑
i

miR
2
i (10.142)

הסיבוב) ציר בכיוון (הרכיב קשיח גוף של זוויתי תנע

J = Iω (10.143)

קשיח גוף של סיבובית לתנועה ניוטון של שני חוק

Iα = τ (10.144)

קבוע ציר סביב מסתובב קשיח גוף של קינטית אנרגיה

K =
Iω2

2
(10.145)

מסתובב קשיח לגוף עבודה‑אנרגיה משפט

dK

dt
= τω (10.146)
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11 פרק

1 תנודות

תיאור ‑ פשוטה הרמונית תנועה 11.1

הקואורדינטה של ותלות ,x אחת, קואורדינטה ע״י מתוארת גוף של שתנועה נניח
הבא: הביטוי ע״י ניתן בזמן הזאת

x = A cos(ωt+ ϕ) (11.1)

הרמונית תנועה נקראת כזאת תנועה בזמן. תלויים לא קבועים ϕ ו‑ ω ,A כאשר
תנופה נקרא זה קבוע .A > 0 חיובי, שהוא כך להגדיר מקובל A הקבוע את פשוטה.

.A = |x|max ומשמעותו (אמפליטודה)

ותנופה. מסלול פשוטה: הרמונית תנועה 11.1: איור

T = ז״א ,cos(ωt+ ϕ) = cos(ω(t+ 2π/ω) + ϕ) מחזורית: פונקציה היא קוסינוס
תדירות. נקרא ω הקבוע המחזור. זמן הוא 2π/ω

.x(t = 0) = A מקסימלית הקואורדינטה t = 0 ברגע אז ϕ = 0 המופע אם

181
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.ϕ = 0 ,x = A cosωt 11.2: איור

מתקבל למקסימום מגיעה x הקואורדינטה שבו t = 0 ל הקרוב הרגע ,ϕ ̸= 0 כאשר
מהמשוואה:

ωtm + ϕ = 0 → tm = −ϕ

ω
(11.2)

מפגר הקואורדינטה של מקסימום זמן בכמה מראה הוא המופע: של המשמעות זאת
.t = 0 של במקרה המקסימום את מקדים או אחרי

.ϕ ̸= 0 ו‑ ϕ = 0 של השוואה 11.3: איור
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המהירות את נחשב

vx =
dx

dt
= −ωA sin(ωt+ ϕ) (11.3)

הן התחלתית והמהירות התחלתית הקואורדינטה t = 0 ברגע

x(t = 0) = x0 = A cosϕ (11.4)

vx(t = 0) = v0 = −ωA sinϕ (11.5)

מכאן

A =

√
x2
0 +

v20
ω2

(11.6)

cosϕ =
x0

A
(11.7)

sinϕ = − v0
ωA

(11.8)

לדוגמה, המופע. ואת התנופה את קובעות התחלתית ומהירות התחלתית קואורדינטה
אפס. הוא המופע אפסית, ומהירות מקסימלית מקואורדינטה מתחילה התנועה אם
חיובי, בכיוון שלו ומהירות הקואורדינטות בראשית נמצא הגוף הראשון ברגע אם

.ϕ = −π/2 המופע

-8 -6 -4 -2 2 4 6 8

-2

-1

1

2

תנופות ,ϕ = 0 מופע אותו תדירות, אותה זמן. של כפונקציה קואורדינטה 11.4: איור
שונות.

-8 -6 -4 -2 2 4 6 8

-2

-1

1

2

תנופות ,ϕ = 0 מופע אותו תדירות, אותה זמן. של כפונקציה מהירות 11.5: איור
שונות.
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-8 -6 -4 -2 2 4 6 8

-2

-1

1

2

תדירויות ,ϕ = 0 מופע אותו תנופה, אותה זמן. של כפונקציה קואורדינטה 11.6: איור
שונות.

-8 -6 -4 -2 2 4 6 8

-2

2

תדירויות ,ϕ = 0 מופע אותו תנופה, אותה זמן. של כפונקציה מהירות 11.7: איור
שונות.

-8 -6 -4 -2 2 4 6 8

-1

-0.5

0.5

1

מופעים תנופה, אותה תדירות, אותה זמן. של כפונקציה קואורדינטה 11.8: איור
שונים.

-8 -6 -4 -2 2 4 6 8

-1

-0.5

0.5

1

שונים. מופעים תנופה, אותה תדירות, אותה זמן. של כפונקציה מהירות 11.9: איור
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פשוטה הרמונית בתנועה כוח 11.2
הכוח להיות חייב מה פשוטה. הרמונית תנועה מבצע ,m שמסתו נקודתי, שגוף נניח

קובע: ניוטון של השני החוק ? זו לתנועה הגורם

max = Fx (11.9)

ax =
dvx
dt

= −ω2A cos(ωt+ ϕ) = −ω2x (11.10)

לכן

Fx = −kx, k = mω2 (11.11)

וברגע זו בנקודה יימצא הגוף אם מתאפס. הכוח x = 0 שבנקודה לכך לב נשים
נקודת היא זו נקודה ז״א אפס, תהיה שלו התאוצה גם אפס, תהיה שלו מהירות זה
אשר הכוח, המשקל. משיווי תזוזתו את מודדת x והקואורדינטה שלו, משקל שיווי
ומחזיר משקל משיווי לתזוזה פרופורציוני להיות חייב פשוטה, הרמונית לתנועה גורם

המשקל). שיווי נקודת (בכיוון
k כאשר ,Fx = −kx כוח פועל m שמסתו נקודתי גוף שעל לנו שידוע עכשיו נניח

הבאה: הצורה את מקבל ניוטון של השני החוק .x ציר לאורך היא והתנועה קבוע

max = m
d2x

dt2
= −kx (11.12)

אין כן, היא התשובה ? פשוטה הרמונית תנועה בהכרח היא הגוף תנועת האם
בצורה להיות חייב הזאת הדיפרנציאלית המשוואה של פתרון אחרות, אפשרויות

x = A cos(ωt+ ϕ), ω2 = k/m (11.13)

את קובעים לא אבל ,ω התדירות את קובעים m ומסה k בכוח שמקדם להדגיש חשוב
ההתחלה, תנאיי את לדעת צריך אלה שני את לדעת כדי :ϕ המופע ואת A התנופה
בתנופה: תלויה אינה התנודות תדירות התנועה. תחילת ברגע ומהירות קואורדינטה

הרמוניות. תנודות נקראות אלה תנודות
כלשהי בעיה ניתוח במהלך אם דומים. פתרונות ‑ דומות משוואות מתמטי: עקרון

הבאה: בצורה דיפרנציאלית למשוואה נגיע וכו׳) פסיכולוגית הנדסית, (פיזיקלית,

G
d2Z

d2T
= −QZ (11.14)

ו‑ G (״קואורדינטה״), תלוי משתנה הוא Z (״זמן״), תלוי בלתי משתנה הוא T כאשר
פשוטה הרמונית תנועה בצורת יהיה הזו המשווה של פתרון קבועים, Q

Z = A cos(ωT + ϕ), ω2 = Q/G (11.15)

עומד מה אכפת לא למתמטיקה והקבועים. המשתנים של למשמעות קשר שום בלי
יכול Z ו‑ גובה להיות יכול T משמעות. לאותיות מיחסים אנחנו האותיות. מאחורי
המושקע הכסף כמות להיות יכול Z ו‑ זמן להיות יכול T או טמפרטורה, להיות

תלות. אותה המתמטית התלות בבורסה.
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הרמוניות בתנודות אנרגיה 11.3
הפוטנציאלית והאנרגיה (משמר) פוטנציאלי כוח הוא Fx = −kxשהכוח יודעים כבר אנחנו

להישמר: חייבת הגוף אנרגיית אחרים, כוחות שאין מאחר .U(x) = −kx2

2
היא שלו

mv2x
2

+
kx2

2
=

1

2
m

(
dx

dt

)2

+
1

2
kx2 = E = const (11.16)

ש‑ למסקנה מגיעים אנחנו כלשהי בעיה ניתוח במהלך אם מתמטי, עקרון אותו לפי

1

2
G

(
dZ

dT

)2

+
1

2
QZ2 = const (11.17)

פשוטה: הרמונית בתנועה כמו היא T ב‑ Z של שתלות יודעים מיד אנחנו אז

Z = A cos(ωT + ϕ), ω2 = Q/G (11.18)

כאשר למשל, מסיומת, בנקודה אותה לחשב אפשר לכן נשמרת, תנודות אנרגיית
אז , dZ

dT
= 0 ו‑ Z = A

E =
1

2
G

(
dZ

dT

)2

+
1

2
QZ2 =

1

2
QA2 (11.19)

בריבוע. לתנופה פרופרציונית התנודות אנרגיית :E = kA2

2
נקבל חלקיק של במקרה
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? הרמוניות תנודות למה 11.4
נע שחלקיק נניח ? חשוב כך כל זה תנועה סוג למה ? הרמוניות תנודות לומדים למה

אחרים. כוחות ואין ,U(x) שלו פוטנציאלית ואנרגיה ישר קוו לאורך

פוטנציאלית. באנרגיה חלקיק 11.10: איור

נשמרת: החלקיק אנרגיית

1

2
m

(
dx

dt

)2

+ U(x) = E = const (11.20)

בין תנודות מבצע החלקיק ,U(x1) = U(x2) = E שבהן החזרה נקודות שתי יש אם
,E באנרגיה תלוי אלה תנודות של המחזור זמן כללי, באופן אלה. החזרה נקודות שתי

שבה המינימום נקודת את xc ב‑ נסמן הרמוניות. תנודות אינן אלה תנודות )לכן
dU

dx

)
x=xc

= 0 (11.21)

הכוח זו בנקודה

Fx,x=xc = −
(
dU

dx

)
x=xc

= 0 (11.22)

מקשל. שיווי נקודת זאת ולכן

? יציב לא או יציב משקל שיווי נקודת זאת האם 11.4.1 הבנה שאלת
זו. לנקודה מחזיר שהוא כזה הכוח כיוון xc הנקודה צידי משני יציב:

קצת נוסיף .xc בנקודה במנוחה נמצא הגוף אז E = U(xc) הגוף אנרגית אם
קרוב מתקיימת תנועה כאשר זו. משקל שיווי נקודת בקרבת יתנדנד הגוף אנרגיה.
קרוב חשובה. לא מקום בכל הפוטנציאלית האנרגיה של המדויקת הצורה זו, לנקודה

טיילור): (פיתוח בקירוב להשתמש אפשר זו לנקודה

U(x) = U(xc) +

(
dU

dx

)
x=xc

(x− xc) +
1

2

(
d2U

dx2

)
x=xc

(x− xc)
2 + . . . (11.23)
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כי זהותית, מתאפס השני האיבר התנועה. על משפיע ולא קבוע הראשון האיבר
קרוב ומספיק אפס, אינו השלישי האיבר רבים במקרים .U של מינימום היא זו נקודה
ראשית את להזיז נוח זה במקרה היתר. את ולזרוק בו להסתפק אפשר xc לנקודה

נסמן .x− xc → x סימון להחליף ז״א המינימום, לנקודת )הקואורדינטות
d2U

dx2

)
x=xc

= k (11.24)

נקבל זה כל עם .k > 0 מינימום בנקודת

1

2
m

(
dx

dt

)2

+
1

2
kx2 = const (11.25)

k =

(
d2U

dx2

)
x=0

(11.26)

x לב: שימו הרמוניות. תנודות היא שהתנועה לנו אומר מיד אנרגיה של במבנה הצצה
טיפוסית תנועה הן הרמוניות תנודות התחתונה: השורה יציב. משקל משיווי תזוזה זו
הרמוניות. תנודות של החשיבות את מסביר זה יציב. משקל לשיווי קרוב מערכות של
ניוטון) של שני (חוק התנועה במשוואת אם כוח. באמצעות ניתוח לעשות גם ניתן

max = Fx (11.27)

בקרבתה אז יציב, משקל שיווי נקודת היא x = xc ו‑ x בקואורדינטה תלוי Fx הכוח
הם לכך התנאים הרמוניות. תנודות לבצע יכול הגוף

F (xc) = 0,

(
dF

dx

)
x=xc

< 0 (11.28)

תהיה והתדירות

ω2 = − 1

m

(
dF

dx

)
x=xc

(11.29)



12 פרק

2 תנודות

יישומים 12.1

ומחובר חיכוך ללא אופקי מישור על נמצא m מסה בעל נקודתי גוף 12.1.1 דוגמה
הגוף הזאת במערכת בקיר. מקובע הקפיץ של השני הקצה .k קפיץ קבוע בעל לקפיץ

רפוי. הקפיץ כאשר משקל בשיווי נמצא

אופקי. קפיץ 12.1: איור

(m/2)(dx/dt)2+(k/2)x2 תהיה הגוף אנרגיה אז x היא המשקל משיווי התזוזה אם
.ω =

√
k/m בתדירות הרמוניות תנודות היא והתנועה

הקצה .k קפיץ קבוע בעל לקפיץ מחובר mתלוי מסה בעל נקודתי גוף 12.1.2 דוגמה
בתקרה. מקובע הקפיץ של השני

189
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קפיץ. על תלוי גוף 12.2: איור

kl = מתאפס: הכוחות שסכום כך l באורך מתוח הקפיץ משקל בשיווי הפעם
יכולה (התזוזה x ב‑ זה המשקל שיווי ממצב הגוף את נזיז אם .mg → l = mg/k

תהיה הגוף של הנשמרת האנרגיה שלילית), וגם חיובית גם להיות

E =
1

2
m

(
dx

dt

)2

−mgx+
1

2
k(l + x)2 − 1

2
kl2 (12.1)

בחשבון ניקח אם המשקל. בשיווי האנרגיה של הייחוס נקודת את בחרנו הזה בביטוי
נקבל משקל, שיווי מבדיקת קודם שמצאנו l ה‑ ערך את

1

2
m

(
dx

dt

)2

+
1

2
kx2 = const (12.2)

.ω2 = k/m בתדירות הרמוניות תנודות מחייב הזה והמבנה

מוט באמצעות לתקרה מחובר נקודתי גוף היא מתמטית מטוטלת 12.1.3 דוגמה
בין הזווית היא התנועה לתיאור ביותר המתאימה הקואורדינטה .l שאורכו מסה ללא

.θ האנך לבין המוט
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מתמטית. מטוטלת 12.3: איור

ל‑ ושווה ?) (למה נשמרת האנרגיה .θ = 0 כאשר משקל בשיווי נמצא הגוף

1

2
mv2 +mgl(1− cos θ) = const (12.3)

מבצע הגוף המשקל. שיווי בנקודת נבחרה הכבידה לאנרגיית הייחוס נקודת כאשר
:v = (dθ/dt)l לכן מעגלית, תנועה

1

2
(ml2)

(
dθ

dt

)2

+mgl(1− cos θ) = const (12.4)

תנועה איננה הגוף תנועת לכן הרמוניות, לתנודות אופיינית צורה אין הזה לביטוי
cos θ ≈ בקירוב להשתמש אפשר ,θ ≪ 1 משקל, לשיווי קרוב הזוויות. בכל הרמונית

הבאה: הצורה את מקבלת האנרגיה ואז ,1− 1
2
θ2

1

2
(ml2)

(
dθ

dt

)2

+
1

2
mglθ2 = const (12.5)

בתדירות הרמוניות תנודות הן קטנות זוויות עם שתנודות מראה זו צורה

ω2 =
mgl

ml2
=

g

l
(12.6)

אנכי במישור להסתובב יכול אשר קשיח גוף היא פיזיקלית מטוטלת 12.1.4 דוגמה
הסיבוב, לציר הגוף של המסה מרכז בין המרחק את lcm ב‑ נסמן אופקי. ציר סביב
לציר ומקביל המסה מרכז דרך העובר לציר ביחס הגוף של ההתמד מומנט הוא Icm

מסתו. זאת m הסיבוב,
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פיזיקלית. מטוטלת 12.4: איור

של השני החוק ברישום אלא האנרגיה בחישוב לא נשתמש הפעם שינוי, לשם
נמצא שלו המסה מרכז כאשר משקל, בשיווי נמצא הגוף סיבובית. לתנועה ניוטון
θ בזווית סוטה המסה למרכז הסיבוב מציר הקו אם הסיבוב. לציר מתחת אנכי בקוו
מינוס סימן כאשר ,τ = −mglcm sin θ הוא הכבידה כוח של הפיתול מומנט מהאנך,
של השני החוק משקל. שיווי למצב הגוף את להחזיר פועל הפיתול שמומנט מראה

הבאה: הצורה את מקבל ניוטון

I
d2θ

dt2
= −mglcm sin θ (12.7)

I = Icm +ml2cm (12.8)

לכל הרמוניות תנודות אינן התנודות לכן ,θ לתזוזה פרופורציוני אינו עכשיו ה״כוח״
ולקבל sin θ ≈ θ בקירוב להשתמש אפשר ,θ ≪ 1 קטנות, זוויות של במקרה הזוויות.

(Icm +ml2cm)
d2θ

dt2
= −mglcmθ (12.9)

בתדירות הרמוניות תנודות מחייבת הזאת הצורה

ω2 =
mglcm

Icm +ml2cm
(12.10)

.Icm = 0 כאשר מתמטית למטוטלת הביטוי את מכאן לקבל אפשר
הבאה: בצורה לרשום אפשר שקיבלנו הנוסחה את הערה:

ω2 =

(
g

lcm

)
1

1 + Icm/mR2
cm

(12.11)

גוף (כאילו lcm שאורכה מתמטית מטוטלת של בריבוע התדירות זאת g/lcm כאשר
רדיוס הוא Rcm כאשר ,Icm/mR2

cm ביחס תלוי והתיקון המסה) במרכז נמצא נקודתי
שיחק הזה שהיחס לב שימו ). lcm ל‑ שווה זה (שמבקרה המסה מרכז של הסיבוב
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האם גלגול. במיוחד קשיח, גוף של סיבובית תנועה של בדוגמאות גם מרכזי תפקיד
? קשר יש

על אופקי במצב נשען הוא כאשר יציב משקל בשיווי נמצא אחיד מוט 12.1.1 תרגיל
מסת גבוהות. זוויתיות במהירויות הפוכים בכיוונים המסתובבים קטנים גלגלים שני
הגלגלים בין המרחק ,µ הוא לגלגלים המוט בין הקינטי החיכוך מקדם ,m היא המוט
התנועה תהיה מה ומשחררים. לאורכו) (במקביל הצידה המוט את קצת מזיזים .l הוא

? שלו

גלגלים. שני על מוט 12.5: איור

את N2 וב‑ המוט על השמאלי הגלגל שמפעיל האנכי הכוח את N1 ב‑ נסמן
באמצע להיות חייב המסה מרכז משקל שיווי במצב מפעיל. הימני שהגלגל הכוח
שווים הגלגלים שני של (אופקיים) החיכוך וכוחות N1 = N2 זה במצב הגלגלים: בין
(כדי המשקל משיווי x ב זז המוט כאשר במצב בכיוונם. ומנוגדים µN1 = µN2 בגודלם
l/2 + x יהיה השמאלי לגלגל המסה מרכז בין המרחק שימינה), נניח נוח, שיהיה
מומנטי סכום לכן אופקית, נע רק אלא מסתובב אינו המוט .l/2 − x הימני ולגלגל
עם המגע נקודת את פעם נבחר אפס. להיות חייב שרירותית לנקודה ביחס הפיתול

הימני: הגלגל עם ופעם שמאלי הגלגל

N1l −mg(l/2− x) = 0 → N1 = mg

(
1

2
− x

l

)
(12.12)

N2l −mg(l/2 + x) = 0 → N2 = mg

(
1

2
+

x

l

)
(12.13)

יהיו החיכוך כוחות של גודלם בהתאם,

f1 = µmg

(
1

2
− x

l

)
(12.14)

f2 = µmg

(
1

2
+

x

l

)
(12.15)

יהיה האופקי השקול הכוח גודל

f =
2µmg

l
x (12.16)

המהירות השעון, כיוון לפי מסתובב הימני הגלגל אם .f2 הכוח של הכיוון כמו וכיוונו
ימינה יהיה f ו‑ f2 כיוון ולכן שמאלה, תהיה המגע בנקודת לגלגל ביחס המוט של
יציב. אינו הזה המשקל שיווי ז״א המשקל, משיווי המוט את ירחיק זה כוח (חיובי).
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כיוון נגד להסתובב חייב הימני הגלגל יציב, יהיה המשקל ששיווי שכדי היא המסקנה
השקול הכוח זה במקרה השעון. כיוון לפי להסתובב חייב השמאלי והגלגל השעון

הבאה: בצורה יירשם ניוטון של השני והחוק שלילי יהיה האופקי

m
d2x

dt2
= −2µmg

l
x (12.17)

.ω2 = 2µg
l
בתדירות הרמוניות תנודות מחייבת זו צורה

קטן גוף החלקה ללא מתגלגל ,R רדיוס בעל נייח, גדול כדור בתוך 12.1.2 תרגיל
תנודות מבצע הגוף האם .Icm המסה למרכז ביחס התמד ומומנט r רדיוס ,m מסה בעל

התדירות. מה כן, אם ? הרמוניות

✓

כדור בתוך תנודות 12.6: איור

כדור של המסה למרכז המגיע והרדיוס האנכי הרדיוס בין θ הזווית את נבחר
מכנית אנרגיה לכן עבודה, שעושים משמרים לא כוחות אין איור). (ראו כקואורדינטה

היא הכדור של קינטית אנרגיה נשמרת.

K =
mv2cm
2

+
IcmΩ

2

2
(12.18)

מעגלית): תנועה מבצע המסה (מרכז היא המסה מרכז מהירות כאשר

vcm = (R− r)
dθ

dt
(12.19)

המסה מרכז למהירות קשורה Ω צירו סביב הכדור סיבוב של הזוויתית המהירות
באמצעות

vcm − Ωr = 0 (12.20)
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לכן החלקה. ללא שהגלגול נתון כי

K =
m(R− r)2(1 + Icm

mr2
)

2

(
dθ

dt

)2

(12.21)

המסה: למרכז שייכת כבידה של פוטנציאלית אנרגיה

U = mg(R− r)(1− cos θ) (12.22)

הבאה: בצורה יירשם האנרגיה שימור

1

2
m(R− r)2

(
1 +

Icm
mr2

)(
dθ

dt

)2

+mg(R− r)(1− cos θ) = const (12.23)

שימור זה בקירוב .1 − cos θ ≈ θ2

2
ו‑ θ ≪ 1 כאשר מתקיימות הרמוניות תנודות

הצורה את מקבל האנרגיה

1

2
m(R− r)2

(
1 +

Icm
mr2

)(
dθ

dt

)2

+
1

2
mg(R− r)θ2 = const (12.24)

עם הרמוניות תנודות מחייבת אשר

ω2 =

(
g

R− r

)(
1

1 + Icm
mr2

)
(12.25)
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מרוסנות תנודות ** 12.2
לא אנרגיה f = −bvx בתווך התנגדות כוח פועל F = −kx מחזיר לכוח בנוסף אם
לפתור צריך לקואורדינטה, הביטוי את למצוא כדי הרמוניות. אינן כבר ותנודות נשמרת

הבאה: הדיפרנציאלית המשוואה את

m
d2x

dt2
= −kx− b

dx

dt
(12.26)

למשוואה הופכת המשוואה b = 0 שכאשר ניזכר אם הפתרון את לנחש ניתן

m
d2x

dt2
= −kx (12.27)

המשוואה את נקבל k = 0 כאשר הרמוניות. תנודות הוא והפתרון

m
d2x

dt2
= −b

dx

dt
→ m

dvx
dt

= −bvx (12.28)

יהיה המלאה המשוואה של שהפתרון לנחש אפשר לכן .vx = v0e
−bt/m הוא והפתרון

x = Ae−γt cos(ωt+ ϕ) (12.29)
= A cosϕe−γt cosωt− A sinϕe−γt sinωt (12.30)

אם המשוואה. לתוך ולהציב פעמיים ביטוי את לגזור צריך γ ואת ω את למצוא כדי
.γ ≈ b/m ו‑ ω ≈

√
k/m ש‑ לכך לצפות אפשר חלשה התווך התנגדות
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מאולצות תנודות ** 12.3
שצריך המשוואה .ω0 =

√
k/m נסמן .F = F0 cosωt מחזורי חיצוני כוח שמופעל נניח

היא לפתור

m
d2x

dt2
= −kx+ F0 cosωt (12.31)

d2x

dt2
= −ω2

0x+
F0

m
cosωt (12.32)

בצורה הפתרון את נחפש לכן המאלץ, הכוח של בתדירות מתקיימות מאולצות תנודות

x = A cos(ωt+ ϕ) (12.33)

נותנת המשוואה לתוך הצבה

A =
F0

m(ω2
0 − ω2)

(12.34)

תהודה. נקראת זו תופעה .A → ∞ התנופה ω → ω0 כאשר
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13 פרק

מכניקה למונחי אנגלי‑עברי מילון

זווית angle
(תנודות) תזוזה (וקטור), העתק displacement

פיתול מומנט torque
תנופה amplitude

התמד מומנט inertia of moment
קשיח גוף body rigid

מופע phase
יחוס מערכת frame

צנטריפטאלי כוח force centripetal
גלגול rolling
הספק power
משקל weight
כבידה gravity

הכבידה כוח force gravity
חיכוך friction

צמיגות viscosity
צפיפות density

אורכית צפיפות density linear
פנים צפיפות density surface

מתקף impulse
תנע momentum

זוויתי תנע momentum angular
תדירות frequency

מחזור זמן period
משקל שיווי equilibrium
פרופורציוני proportional
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14 פרק

הבנה לשאלות תשובות

אפס תשובה1.2.1.

∆t = הוא הכולל הזמן משך .∆x = v1∆t1 + v2∆t2 הכולל ההעתק תשובה1.2.2.
.v̄x = ∆x/∆t = (v1 + v2)/2 לכן ,∆t1

תשובה1.2.3.

∆t1 =
s1
|v1|

∆t2 =
s1
|v2|

∆t = ∆t1 +∆t2 =
s1
|v1|

+
s1
|v2|

s = 2s1

|v̄| = s

∆t
=

2|v1v2|
|v1|+ |v2|

לפי v2 של לכיוון זהה (אשר v1 של (סימן) לכיוון זהה הממוצעת המהירות (סימן) וכיוון
השאלה). תנאי

201
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15 פרק

לדוגמה מבחן

בלבד בטבלה נכונה תשובה לסמן יש ‑ נק׳) 4 ‑ שאלה (כל אמריקאיות שאלות ‑ א׳ חלק

No. A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

203
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ממצב לנוע מתחיל רכב .v = 15 m/s במהירות אנכית נופלות גשם טיפות (1
כעבור ברכב הגשם טיפות פוגעות מהירות באיזו .a = 5 m/s2 קבועה בתאוצה מנוחה

? t = 4 s זמן

A B C D E
20m/s 25m/s 15m/s 30m/s 35m/s

גודל באותו זה לקראת זה נעים מאוד) גדול המסות (יחס גדול וגוף קטן גוף (2
הגוף של המהירות גודל מהו ואלסטית. חזיתית מתנגשים הגופים שני .v המהירות

? ההתנגשות אחרי הקטן
A B C D E
v 2v 3v 4v 5v

,m1 מסות בעלי גופים משלושה מורכבת מערכת (3
היא השני הגוף מהירות ,v⃗1 היא הראשון הגוף מהירות מסוים ברגע .m3 ו‑ m2

מהי כולה. המערכת של המסה מרכז למהירות שווה השלישי הגוף מהירות ואילו ,v⃗2
? השלישי הגוף מהיורת

A B C D E
m1v⃗1+m2v⃗2

m1+m2

m1v⃗1+m2v⃗2
m1+m2+m3

1
2
(v⃗1 + v⃗2) v⃗1 − v⃗2 חסרים

נתונים

מהטענות איזו נשמר. המסה מרכז של זוויתי ותנע נשמר מערכת של זוויתי תנע (4
? נכונה תמיד לא הבאות

A B C D E
מומנטי סכום
הפיתול
(מומנטי
הכוח)
החיצוניים
לאפס שווה

מומנטי סכום
הפיתול
(מומנטי
הכוח)
הפנימיים
לאפס שווה

כל סכום
הכוחות
החיצוניים
לאפס שווה

כל סכום
הכוחות
הפנימיים
לאפס שווה

זוויתי תנע
נשמר פנימי

איתו יחד .h מגובה במדרון החלקה ללא מתגלגל (חישוק) קטן אחיד גלגל (5
באותו לנוע מתחילים הגופים שני קטן. מלבני גוף מחליק גובה מאותו במדרון באותו
זווית ? למדרון המלבן בין החיכוך מקדם מהו מהירות. באותה נעים הזמן וכל רגע

.45◦ היא המדרון
A B C D E
1 0.5 2 0.25 חסרים

נתונים
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? נכונה איננה הבאות מהטענות איזו (6
A B C D E
אנרגיה שינוי
קינטית
בסוף (אנרגיה
אנרגיה פחות
בהתחלה)
גוף של
שווה נקודתי
של לעבודה
השקול הכוח
על המופעל
הגוף

אנרגיה שינוי
קינטית
של סיבובית
קשיח גוף
לעבודה שווה
סכום של
מומנטי
הפיתול
על המופעלים
הגוף

השינוי קצב
תנע של
המערכת
לסכום שווה
הכוחות
החיצוניים
על המופעלים
הגופים

השינוי קצב
זוויתי תנע של
מערכת של
לסכום שווה
הכוח מומנטי
החיצוניים

השינוי קצב
תנע של
פנימי זוויתי
מערכת של
לסכום שווה
מומנטי
של הפיתול
הכוחות
הפנימיים

ותנע mA = 4 kg מסה בעל ,A גוף גופים: משני מורכבת מערכת (7
p⃗A = 16x̂ kg ·m/s

ותנע mB = 6 kg מסה בעל ,B וגוף
.p⃗B = 12ŷ kg ·m/s

? המסה מרכז של הקינטית האנרגיה מהי
A B C D E
32 J 12 J 44 J 20 J 24 J

זה t כאשר ,K = at4 הביטוי ע״י ניתנת קשיח גוף של סיבובית קינטית אנרגיה (8
הגוף על הפועל הכוח) (מומנט הפיתול מומנט של בזמן תלות מהי קבוע. הוא a ו‑ זמן

?
A B C D E
τ = ct4, c =
const

τ = ct2, c =
const

τ = ct, c =
const

τ = c, c =
const

חסרים
נתונים

מסתובבת. קרוסלה של לתקרה l = 20 cm שאורכו חוט באמצעות מחובר קטן גוף (9
מסתבובבת הקרוסלה הקרוסלה. ממרכז R = 2.5 m במרחק נמצאת החיבור נקודת
? הקרוסלה של הזוויתית המהירות מהי .θ = 45◦ היא לאנך החוט בין והזווית

g = 10 m/s2

A B C D E
1 rad/s 2 rad/s 4 rad/s 0.5 rad/s חסרים

נתונים

פוטנציאלית באנרגיה חד‑ממדית בתנועה נמצא m מסה בעל נקודתי גוף (10
? הגוף של הרמוניות תנודות של תדירות מהי .U = (1/2)kx4

A B C D E
k
m

√
k
m

√
2k
m

חסרים
נתונים

תנודות אין
הרמוניות
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סעיפים אין נק׳, 20 שאלה כל פתוחות, שאלות ‑ ב׳ חלק

והגוף m הגוף בין וקינטי) (סטטי החיכוך מקדם בתרשים המתוארת במערכת (1
זווית .µ2 הוא וקינטי) (סטטי המדרון לבין M הגוף בין החיכוך מקדם .µ1 הוא M
הגופים מעלה. כלפי למדרון במקביל העליון הגוף על הופעל כוח .α היא המדרון
הכוח גודל של הערכים כל את מצאו הגופים. בין יחסית תנועה אין במדרון. יורדים

זה. מצב קיום מאפשרים אשר F

.M שמסתו קרון של חיכוך) (ללא חלקה רצפה על נמצא m שמסתו קטן גוף (2
הקפיץ בהחתלה .k הוא שלו הקפיץ שקבוע קפיץ באמצעות הקרון לקיר מחובר הגוף
הקטן הגוף של המירבי המהירות גודל מהי במנוחה. מוחזקים וגהופים l באורך מתוח

לרצפה. הקרון בין חיכוך אין ? הגופים את שמשחריים אחרי לרצפה ביחס

m k

M

המוט חיכוך). (אין חלק אופקי שולחן על נמצא L ואורכו M שמסתו אחיד מוט (3
במרחק ,O נקודה דרך עובר אשר מקובע, אנכי ציר סביב חיכוך ללא להסתובב יכול
וכיוונה v שגודלה במהירות הפגיעה לפני הנע קטן גוף פוגע B בקצה .A מקצהו x
אחרי מיד המוט של זוויתית מהירות מהי אלסטית. היא ההתגשות למוט. וניצב אופקי
בניצב המסה מרכז דרך העובר לציר ביחס אחיד, מוט של התמד מומנט ? ההתנגשות

.Icm = ML2/12 הוא למוט,
A

B

O
x

m
v
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No. A B C D E
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
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1.

vrel =
√

v2 + (at)2 (15.1)

אחרי .−2v היא ההתנגשות לפני הגדול לגוף ביחס הקטן הגוף מהירות 2.
ההתנגשות אחרי הגדול לגוף ביחס הקטן הגוף ומהירות מתהפך המהירות כיוון ההתנגשות

.2v + v = 3v היא המהירות העומד לצופה וביחס ,2v היא

ֿ 3.

v⃗cm =
m1v⃗1 +m2v⃗2 +m3v⃗3

m1 +m2 +m3

(15.2)

v⃗3 = v⃗cm (15.3)

v⃗cm =
m1v⃗1 +m2v⃗2 +m3v⃗cm

m1 +m2 +m3

(15.4)

(m1 +m2 +m3)v⃗cm = m1v⃗1 +m2v⃗2 +m3v⃗cm (15.5)

v⃗cm =
m1v⃗1 +m2v⃗2
m1 +m2

(15.6)

להיות יכול זה .R⃗cm × (
∑

F⃗ext) = 0 לאפס שווה החיצוניים המומנטים סכום 4.
.(
∑

F⃗ext) ̸= 0 ו‑ R⃗cm ∥ (
∑

F⃗ext) אם

החישוק של תאוצה 5.

acm =
g sin θ

1 + Icm/mR2
=

1

2
g sin θ (15.7)

לכן

mg sin θ − fs = macm (15.8)

fs =
1

2
g sin θ ≤ µsmg cos θ (15.9)

µs ≥
1

2
tan θ (15.10)

של הפיתול מומנטי לסכום שווה מערכת של פנימי זוויתי תנע של השינוי קצב 6.
המסה. למרכז ביחס החיצוניים הכוחות

7.
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Kcm =
Mv⃗2cm

2
=

P⃗ 2

2M
(15.11)

v⃗cm =
P⃗

M
(15.12)

P⃗ = p⃗A + p⃗B (15.13)
M = mA +mB (15.14)

Kcm =
(p⃗A + p⃗B)

2

2(mA +mB)2
(15.15)

Kint =
m1v

2
1

2
+

m2v
2
2

2
− (m1 +m2)v⃗

2
cm

2
(15.16)

v⃗cm =
m1v⃗1 +m2v⃗2
m1 +m2

(15.17)

8.

K =
Iω2

2
(15.18)

ω =
√

2K/I (15.19)
J = Iω =

√
2KI (15.20)

τ =
dJ

dt
(15.21)

l ≪ R 9.

mω2R = mg tan θ (15.22)
ω =

√
g tan θ/R (15.23)

לשיווי קרוב לפחות ,U = 1
2
kx2 להיות צריך הרמוניות תנודות שתהינה כדי 10.

יציב. משקל
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1.

(M +m)g sinα− µ2(M +m)g cosα− F = (M +m)a (15.24)
mg sinα− fs − F = ma (15.25)
|fs| ≤ µ1mg cosα (15.26)
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2.

mv +Mu = 0 (15.27)
mv2

2
+

Mu2

2
=

kl2

2
(15.28)
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3.

mv(l − x) = mu(l − x) + Iω (15.29)
mv2

2
=

mu2

2
+

Iω2

2
(15.30)

I = Icm +M(l/2− x)2 (15.31)



16 פרק

מאתגרים תרגילים

מבקתתו התרחק הוא בוקר. ארוחת לפני לטייל יצא אריות חוקר 16.0.1. Problem
לבין הוקר בין המחבר קוו ניצב בכיוון ממנו, d מרחק באריה הבחין כאשר ,L למרחק
לרוץ. מתחילים שניהם זמנית ובו ומיד בחוקר מבחין האריה רכג באותו בקתתו.
רץ הוא רגע שבכל כך רץ האריה .v0 שגודלה במהירות לבקתתו הישר רץ החוקר

? בוקר ארוחת תהיה למי .v הוא מהירותו וגודל החוקר בכיוון

16.0.1 פתרון
R⃗(t) = אז האריה. של המקום וקטור r⃗2(t) ו‑ החוקר של המקום וקטור sr⃗1(t) יהי
זמן תוך לבקתתו מגיע החוקר האריה. ואת החוקר את המחבר וקטור הוא r⃗1 − r⃗2
נחשב לכן מזל. לחוקר אין אז יותר, מוקדם החוקר את תופס האריה אם .t0 = L/v0
קו לאורך רץ הזמן כל החוקר אם החוקר את לתפוס כדי לאריה הדרוש t1 הזמן את
t0 בין ונשווה R⃗(t1) = 0 שהוקטור כזה, t1 את נחפש אחרות, במלים אינסופי. ישר

.t1 לבין
הן האריה ושל החוקר של התנועה משוואות
dr⃗1
dt

= v⃗0 (16.1)
dr⃗2
dt

= v⃗ (16.2)

משתנה v⃗1 הווקטור ואילו קבועים) וכיוונו (גודלו קבוע ווקטור הוא v⃗0 הווקטור כאשר
נותן: המשוואות שתי של חיסור משתנה). כיוונו אבל קבוע (גודלו

dR⃗

dt
= v⃗0 − v⃗ (16.3)

dR⃗

dt
= v0v̂0 − vv̂ (16.4)

החוקר). כלפי מכוון הזמן כל (האריה התנאים לפי ,v̂ = R̂ ו‑ קבועים v̂0 ,v v0ת כאשר
נקבל

dR⃗

dt
= v0v̂0 − vR̂ (16.5)

נקבל ,v̂0 ב‑ האחרונה המשוואה את נכפול אם

v̂0
dR⃗

dt
=

dv̂0R⃗

dt
= v0 − v(v̂0R̂) (16.6)
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:t = t1 עד t = 0 מ‑ המתקבלת המשוואה את נאנגרל

(v̂0R⃗)t=t1 − (v̂0R⃗)t=0 = v0t1 − v[

∫ t1

0

(v̂0R̂)dt] (16.7)

לכן ,v̂0 ⊥ R⃗ הווקטורים שני t = 0 וברגע R⃗(t1) = 0 הוקטור t1 ∫ברגע t1

0

(v̂0R̂)dt =
v0t1
v

(16.8)

נרשום עכשיו

dR⃗

dt
=

d

dt
(RR̂) = R̂

dR

dt
+R

dR̂

dt
(16.9)

R̂
dR

dt
+R

dR̂

dt
= v0v̂0 − vR̂ (16.10)

נקבל ,R̂(dR̂/dt) = 0 ש‑ בחשבון וניקח R̂ ב‑ האחרונה המשוואה את נכפול אם

dR

dt
= v0(v̂0R̂)− v (16.11)

:t = t1 עד t = 0 מ נאנגרל שוב

R(t1)−R(0) = v0[

∫ t1

0

(v̂0R̂)dt]− vt1 (16.12)

R(t1)−R(0) =
v20t1
v

− vt1 =
(v20 − v2)

v
t1 (16.13)

לתוצאה: ונגיע R(0) = d ,R(t1) = 0 ש‑ לב נשים

t1 =
vd

v2 − v20
(16.14)

ניצל. החוקר ,t1 > t0 אם
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מהחרות סופקה שלו קטן גוף מונח θ זווית בעל מדרון על 16.0.2. Problem
חיכוך מקדם .φ היא המדרון על אופקי קו לבין המהירות בין הזויית .v0 שגודלה

? רב זמן כעבור הגוף של המהירות תהיה מה .µ = tan θ הוא המדרון עם קינטי

16.0.2 פתרון

יקבל ניוטון של השני החוק אז למדרון. במשיק מטה כלפי הכיוון את x̂ ב‑ נסמן
הבאה: הצורה את

m
dv⃗

dt
= mg sin θx̂− µNv̂ (16.15)

N = mg cos θ, µ = tan θ (16.16)

m
dv⃗

dt
= mg sin θ(x̂− v̂) (16.17)

dv⃗

dt
= g sin θ(x̂− v̂) (16.18)

dv

dt
v̂ + v

dv̂

dt
= g sin θ(x̂− v̂) (16.19)

dx̂v⃗

=
g sin θ(1− x̂v̂) (16.20)

dv

dt
= g sin θ(x̂v̂ − 1) (16.21)

d

dt
[x̂v⃗ + v] = 0 (16.22)

x̂v⃗ + v = const (16.23)

לכן ,x̂v⃗∞ = v∞ ( t → ∞ ) רב, זמן כעבור .x̂v⃗ = v0 sinφ בהתחלה

v∞ =
v0(1 + sinφ)

2
(16.24)

מקדם מעגל. רבע שצורתו קיר עם חיכוך ע״י לבלום מחליט נהג 16.0.3. Problem
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? המהירות יורדת כמה פי .µ הוא החיכוך

נותן: ניוטון של השני החוק 16.0.3 פתרון

N =
mv2

R
(16.25)

m
dv

dt
= −µN (16.26)

dv

dt
= −µv2

R
(16.27)

v

R
= ω =

dφ

dt
(16.28)

dv

dt
= −µvω = −µv

dφ

dt
(16.29)

1

v

dv

dt
= −µ

dφ

dt
(16.30)

d

dt
ln v = −µ

dφ

dt
(16.31)

ln v

v0
= −µφ (16.32)

v

v0
= e−µφ (16.33)

לכן ,φ = π/2 מעגל לרבע המעגל. רדיוס הוא R כאשר
v

v0
= e−µπ/2 (16.34)



17 פרק

פתורים תרגילים

17.0.1 תרגיל
יש למשולש m1 בין מקובע. המשולש נקודתיים. הם הגופים שני .17.1 איור ראו
למשולש m2 בין .θ היא המשולש זווית .µ הוא וקינטי) (סטטי זה חיכוך מקדם חיכוך,
לא והוא מסה אין לחוט .R ורדיוס לצירה ביחס Icm התמד מומנט לגלגלת מגע. אין
הגלגלת בציר הגלגלת. על מחליק אינו והחוט חיכוך יש לגלגלת החוט בין מתארך.
נתונים, l ו‑ h המרחקים מסתובבת. הגלגלת כאשר τf כוח מומנט יוצר אשר חיכוך יש
מתחיל m2 שגוף ידוע לנוע. משוחררת t = 0 וברגע במנוחה מוחזקת המערכת .l > h

? ברצפה יפגע הוא זמן כמה תוך ? לזה התנאי מה לרדת.

m1
<latexit sha1_base64="Y46jQd2cTGg5nDRW5EVYy4HNQBo=">AAAD0HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQILpEiUIFDD6UkbaQ6qtbrsb2K96HdNXVkWYgrN67wM/g1/Bsmj4qkYS4ezTfffN+sJ9I5t67d/rOx2bh1+87drXve/QcPHz3e3nlyZlVhGAyYypUZRtRCziUMHHc5DLUBKqIczqPxuyl+/gWM5Ur23UTDSNBU8oQz6rB0Hl6IyyAcXW432632LPz1JFgkTbKIk8udzd+7z/tHQ7//+UAblRoq/K5fQk4dlN4cAslUzGWKwKD//uCNP5AcK+B5YaxYIUA6llNrL4KOdqOKGsdZDrUX9mE4hL51OKsbeGFhQVM2pilclIDjRxXK6Yyzsl4Gq4RKNslis1rF5SPcVaxWU1ACnJlg9Tqtrnjssm7wiol9p3S3g98MaDxLIuWcEt3DFqK1t/tfUgY8zVy3s2jRqGPdJF8YQyUDEq6YEoLKuAoTpZwpcphNqKu2dmstU/m1lqUtqLCCumwfv3YiolUwmrlYejwmDmJIaJHjYydKOquBrVLEZK5ub0ziMcdZ0/ATXvqaok2XgQXrc+nTnKfSCwUdA8X7cw4M/mFIZhVH016v1wxwmUiVVSh6LgulMoLmUw/h8elR1Qzqup5TsD1BcEb4R6/2QpRQBixaAtsMwkLaMdcvp7S5rkI/Zu4Rt75erzouGI+p/8Hge0KNZx7cPOr15KzTCg5bnU+dZu/t4uC3yDPyguyRgLwmPfKRnJABYWRMfpCf5FfjtFE2vja+zVs3Nxacp2QlGt//AkVpP6k=</latexit>

m2
<latexit sha1_base64="nQuHC6juSrFlbuKqdoOGhrmlXCI=">AAAD0HicbVJNb9NAEN02fBTz1cKRiyGqVKQmil0huESKQAUOPZSStJHqKFqvx/Yq3l1rd00dWRbiyo0r/Ax+Df+GyUdF0jAXj+bNm/dmPWGecWM7nT9b241bt+/c3bnn3H/w8NHj3b0n50YVmsGAqUzpYUgNZFzCwHKbwTDXQEWYwUU4eTfDL76ANlzJvp3mMBI0kTzmjFosXQSXYuwHo/Fus9PuzMPdTLxl0iTLOB3vbf/ef94/Hrr9z61cq0RT4XbdEjJqoXQWEEimIi4TBAb996037kByrIDjBJFihQBpWUaNufT83I4qqi1nGdRO0IfhEPrG4qyu5wSFgZyyCU3gsgQcP6pQLk85K+tVsIqpZNM00utVXD7EXcV6NQElwOopVq/T6opHNu16r5g4tCrv+vhNgUbzJFTWKtE9aiNaO/v/JaXAk9R2/WVLjjrGTrOlMVTSIOGKKSGojKogVsrqIoP5hLrq5HajZSa/0bKyBRVGUJse4tdMRbgOhnMXK4/HRCuCmBYZPnaspDU5sHWKmC7UzY1JPOI4axZuzEs3p2jTpmDAuFy6NOOJdAJBJ0Dx/qwFjX8Y4nnF0qTX6zU9XCZUZRWInk0DqbSg2cxDcHJ2XDW9uq4XFGyPEZwT/tGrgwAllAaDlsA0vaCQZsLzlzPaQlehH73wiFtfr1edFIxH1P2g8T2hxjP3bh71ZnLut72jtv/Jb/beLg9+hzwjL8gB8chr0iMfySkZEEYm5Af5SX41zhpl42vj26J1e2vJeUrWovH9L0jRP6o=</latexit>

h
<latexit sha1_base64="OJI1SYmGMR+Vk7un8cES0dgdnzI=">AAADznicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQILpEiUIFDDwWSNlIdofV6bK+yL+2u20SWxZUbV/gd/Br+DZNHRdMwF4/mm2++b9aTGMGdb7f/bGw2bt2+c3frXnD/wcNHj7d3npw6XVoGA6aFtsOEOhBcwcBzL2BoLFCZCDhLxu9m+NkFWMe16vupgZGkueIZZ9RjaRCfF/Ho63az3WrPI1xPomXSJMs4+bqz+Xv3ef9oGPa/HBirc0tl2A0nIKiHSbCAQDGdcpUjMOi/P3gTDhTHCgRBnGpWSlCeCercedQxflRR6zkTUAdxH4ZD6DuPs7pREJcODGVjmsP5BHD8qEI5U3A2qa+DVUYVmxapXa3i6gluKlerOWgJ3k6xepVWlzz1RTd6xeS+16bbwW8BNJ0nifZey+5hC9E62P0vqQCeF77bWbYY1HF+KpbGUMmCgkumpaQqreJMa29LAfMJddU2fq1lJr/Wcm0LKp2kvtjHr5vKZBVM5i6uPR6TBylktBT42JlW3hlgqxQ5Xai7G5N4ynHWLMKMT0JD0aYvwIELuQqp4LkKYknHQPH6vAeLfxiyecXTvNfrNSNcJtGTKpY9X8RKW0nFzEN8/PmoakZ1XS8o2J4hOCf8o1d7MUpoCw4tgWtGcancmJuXM9pCV6Mfu/CIW1+tVx2XjKc0/GDxPaHGM49uHvV6ctppRYetzqdOs/d2efBb5Bl5QfZIRF6THvlITsiAMMLJD/KT/GqcNC4adePbonVzY8l5Slai8f0v+W8/AA==</latexit>

l
<latexit sha1_base64="igV3cg0Mi15O5Axc0WxK1e0jaOo=">AAADznicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQILpEiUIFDDwWSNlIdofV6bK+yL+2u20SWxZUbV/gd/Br+DZNHRdMwF4/mm2++b9aTGMGdb7f/bGw2bt2+c3frXnD/wcNHj7d3npw6XVoGA6aFtsOEOhBcwcBzL2BoLFCZCDhLxu9m+NkFWMe16vupgZGkueIZZ9RjaRCfi3j0dbvZbrXnEa4n0TJpkmWcfN3Z/L37vH80DPtfDozVuaUy7IYTENTDJFhAoJhOucoRGPTfH7wJB4pjBYIgTjUrJSjPBHXuPOoYP6qo9ZwJqIO4D8Mh9J3HWd0oiEsHhrIxzeF8Ajh+VKGcKTib1NfBKqOKTYvUrlZx9QQ3lavVHLQEb6dYvUqrS576ohu9YnLfa9Pt4LcAms6TRHuvZfewhWgd7P6XVADPC9/tLFsM6jg/FUtjqGRBwSXTUlKVVnGmtbelgPmEumobv9Yyk19rubYFlU5SX+zj101lsgomcxfXHo/JgxQyWgp87Ewr7wywVYqcLtTdjUk85ThrFmHGJ6GhaNMX4MCFXIVU8FwFsaRjoHh93oPFPwzZvOJp3uv1mhEuk+hJFcueL2KlraRi5iE+/nxUNaO6rhcUbM8QnBP+0au9GCW0BYeWwDWjuFRuzM3LGW2hq9GPXXjEra/Wq45LxlMafrD4nlDjmUc3j3o9Oe20osNW51On2Xu7PPgt8oy8IHskIq9Jj3wkJ2RAGOHkB/lJfjVOGheNuvFt0bq5seQ8JSvR+P4XBx4/BA==</latexit>

Icm
<latexit sha1_base64="lIg17qcpr1ih/tt5GuDmqIHXEv8=">AAAD03icbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhNFKdCcIkUgcpD6qFA0kbUUbRej+1VvA/trmkiyxfElRtX+BP8Gv4Nk0dF0zAXj+abb75v1hPpnFvXav3Z2KzduHnr9tYd7+69+w+2d3YfnlpVGAZ9pnJlBhG1kHMJfcddDgNtgIooh7No/HqGn30BY7mSPTfVMBQ0lTzhjDosfQ7P349KJqpwONqpt5qtefjrSbBM6mQZJ6Pdzd97T3pHA7/3qaGNSg0VfsefQE4dTLwFBJKpmMsUgX7vTeOl35ccK+B5YaxYIUA6llNrz4O2dsOSGsdZDpUX9mAwgJ51OKsTeGFhQVM2pimcTwDHD0uU0xlnk+oqWCZUsmkWm9Uq7h/humK1moIS4MwUq5dpecFjl3WC50wcOKU7bfxmQON5EinnlOgcNhGtvL3/kjLgaeY67WWLRh3rpvnSGCoZkHDBlBBUxmWYKOVMkcN8QlW2tFtrmcmvtVzZggorqMsO8GunIloFo7mLK4/HRCOGhBY5PnaipLMa2CpFTBfq9tokHnOcNQs/4RNfU7TpMrBgfS59mvNUeqGgY6B4gs6BwT8MybziaNrtdusBLhOpSRmKrstCqYyg+cxDePzxqKwHVVUtKNieIDgn/KOX+yFKKAMWLYGtB2Eh7ZjrZzPaQlehH7PwiFtfrlceF4zH1H9r8D2hwjMPrh/1enLabgaHzfaHdr37annwW+QxeUr2SUBekC55R05InzAiyQ/yk/yq9Wtl7Wvt26J1c2PJeURWovb9L7BhQTo=</latexit> R

<latexit sha1_base64="Lesoe2XPtzgKwkaOnXCd4pGvVQ4=">AAADznicbVJLb9NAEN4mPIp5tXDkYogqFamJ4lQILpEiUIFDD6EkbaQ6qtbrsb3KPqzddZvIsrhy4wq/g1/Dv2HyqGga5uLRfPPN9816olxw69rtP1u1+p279+5vP/AePnr85OnO7rNTqwvDYMi00GYUUQuCKxg67gSMcgNURgLOosmHOX52CcZyrQZulsNY0lTxhDPqsDQMz0/C8cVOo91qL8LfTIJV0iCr6F/s1n7vvRwcjfzB12ZudGqo9Lv+FAR1MPWWECimY65SBIaDj813/lBxrIDnhbFmhQTlmKDWnged3I1LahxnAiovHMBoBAPrcFY38MLCQk7ZhKZwPgUcPy5RLs84m1Y3wTKhis2y2KxXcfUIN5Xr1RS0BGdmWL1Oyyseu6wbvGHywOm828FvBjReJJF2TsvuYQvRytv7LykDnmau21m15Khj3UysjKGSAQVXTEtJVVyGidbOFAIWE6qynbuNlrn8RsuNLai0krrsAL92JqN1MFq4uPF4TDZjSGgh8LETrZzNga1T5Gypbm9N4jHHWfPwEz71c4o2XQYWrM+VTwVPlRdKOgGK1+ccGPzDkCwqjqa9Xq8R4DKRnpah7LksVNpIKuYewuOTo7IRVFW1pGB7guCC8I9e7ocooQ1YtAS2EYSFshOev57Tlroa/ZilR9z6er3yuGA8pv4ng+8JFZ55cPuoN5PTTis4bHW+dBq996uD3yYvyCuyTwLylvTIZ9InQ8IIJz/IT/Kr3q9f1qv6t2VrbWvFeU7Wov79L65/Puo=</latexit>

.17.0.1 לתרגיל 17.1: איור

17.0.1 פתרון
היורד: לגוף ניוטון של שני חוק

m2g − T2 = m2a2 (17.1)

מעלה: כלפי המשולש על המחליק לגוף ניוטון של שני חוק
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T1 −m1 sin θ − µN = m1a1 (17.2)
N −m1g cos θ = 0 (17.3)

הגלגלת: של סיבובית לתנועה ניוטון של שני חוק

T2R− T1R− τf = Icmα (17.4)

מתארך: אינו החוט

a1 = a2 (17.5)

הגלגלת: על מחליק אינו החוט

a2 = αR (17.6)

המשוואות: פתרון

a2 =
(m2g −m1g sin θ − µm1g cos θ)R2 − τfR

(m1 +m2)R2 + Icm
(17.7)

:a2 > 0 להיות הצריך לרדת, יתחיל שהגוף כדי

(m2 −m1 sin θ − µm1 cos θ)gR− τf > 0 (17.8)

זמן תוך h במרחק ירד הגוף תאוצה. שוות תנועת היא התנועה

t =
2h

a2
(17.9)

לשנות צריכים היינו מטה, כלפי להחליק m1מתחיל שהגוף נתון היה אילו הערה:
על שפועל החיכוך כוח מומנט של הכיוון את וגם עליו שפועל החיכוך כוח כיוון את

הגלגלת:

a1 =
(m1 sin θ − µm1 cos θ −m2)gR

2 − τfR

(m1 +m2)R2 + Icm
(17.10)

אופקי שולחן על מתנגשות זהות מטבעות שתי .17.2 איור ראו 17.0.2 תרגיל
ברגע נחה. והשנייה v0 שגולדה במהירות נעה אחת מטבע ההתנגשות לפני חלק.
את שמחבר הישר הקו לבין הפוגעת המטבע של המהירות וטור בין הזווית ההתנגשות
חיכוך אין ההתנגשות. אחרי המטבעות מהירויות את מצאו .θ היא המטבעות מרכזי

אלסטית. היא ההנגשות ההתנגשות. בזמן המטבעות בין
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✓
<latexit sha1_base64="oIpVeh5aNbDRIX42H4xB3rbvGNk=">AAAD03icbVJNb9NAEN02fBTz1cKRiyGqVKQ2ilMhuESKQAUOPRRI2og6qtbrsb2Kd9fandBEli+IKzeu8Cf4NfwbJh8VScNcPJo3b96b9URFLh02m382Nms3bt66vXXHu3vv/oOH2zuPTp0ZWQE9YXJj+xF3kEsNPZSYQ7+wwFWUw1k0fDPFz76AddLoLk4KGCieaplIwZFKn8PzEDNAHg4utuvNRnMW/noSLJI6W8TJxc7m792n3aO+3/10UFiTWq78tj+GnCOMvTkEWphY6pSAXvftwSu/pyVVwPPC2IiRAo0i586dB60CByW3KEUOlRd2od+HrkOa1Q68cOSg4GLIUzgfA40flCRXZFKMq2WwTLgWkyy2q1XaP6J11Wo1BaMA7YSqV2l5KWPM2sELofbRFO0WfTPg8SyJDKJR7cMGoZW3+19SBjLNsN1atBSk43CSL4yRkgUNl8IoxXVchokxaEc5zCZUZbPAtZap/FrL0hZcOcUx26evm6hoFYxmLpYeT6iDGBI+yumxE6PRFSBWKWoyV3fXJslY0qxp+Ikc+wUnm3Q5Dpwvtc9zmWovVHwInE4QESz9YUhmFeRpp9OpB7RMZMZlqDqYhdpYxfOph/D441FZD6qqmlOoPSFwRvhHL/dCkjAWHFkCVw/CkXZDWTyf0ua6hvzYuUfa+mq98ngkZMz9d5beEyo68+D6Ua8np61GcNhofWjVO68XB7/FnrBnbI8F7CXrsPfshPWYYJr9YD/Zr1qvVta+1r7NWzc3FpzHbCVq3/8Ct7ZBPA==</latexit>

~v0
<latexit sha1_base64="sMjcJ7BcP4bdd0qORFguyPfI2RI=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQILpEiUIFDDwWSNlIdVev12F5lH2Z3nSayzA1x5cYVfgO/hn/D5FGRNMxlR/PNN/PN7ES54NY1m382Nms3bt66vXXHu3vv/oOH2zuPTq0uDIMe00KbfkQtCK6g57gT0M8NUBkJOIuGb6b42QiM5Vp13SSHgaSp4gln1GFoEJ6HI2DlqLpohoOL7Xqz0ZyZv+4EC6dOFnZysbP5e/dp96jvdz8d5Eanhkq/7Y9BUAdjbw6BYjrmKkWg13178MrvKY4R8Lww1qyQoBwT1NrzoJW7QUmN40xA5YVd6Pehax3WagdeWFjIKRvSFM7HgOUHJbbLM87G1TJYJlSxSRab1SiuIMKJ5Wo0BS3BmQlGr9zykscuawcvmNx3Om+38M2AxjMn0s5p2T5sIFp5u/8lZcDTzLVbi5Qc+1g3EQth2MmAgkumpaQqLsNEa2cKAbMKVdnM3VrKtP1aytIUVFpJXbaPr53IaBWMZiqWlsfkQQwJLQQuO9HK2RzYKkVO5t3ttUo85lhran7Cx35OUabLwIL1ufKp4KnyQkmHQPEKnQODPwzJLOJo2ul06gEOE+lxGcqOy0KljaRiqiE8/nhU1oOqquYUTE8QnBH+0cu9EFtoAxYlga0HYaHskOfPp7R5X416zFwjTn01XnlcMB5T/53BfUKFZx5cP+p157TVCA4brQ+teuf14uC3yBPyjOyRgLwkHfKenJAeYeQz+UF+kl+1fu1L7Wvt2zx1c2PBeUxWrPb9Lx24Qn8=</latexit>

.17.0.2 לתרגיל 17.2: איור

17.0.2 פתרון
לאורך הוא ההתנגשות במהלך השנייה המטבע על שפועל הכוח חיכוך שאין מאחר
אחרי זו מטבע של המהירות כיוון לכך המטבעות. מרכזי את שמחבר הישר הקו
מכיוון הפוגעת. המטבע של ההתחלתית המהירות לכיוון θ בזווית תהיה ההתנגשות

נוסף. באיור הסימון את ראו נשמר. המערכת של תנע חיצוניים כוחות שאין

✓
<latexit sha1_base64="oIpVeh5aNbDRIX42H4xB3rbvGNk=">AAAD03icbVJNb9NAEN02fBTz1cKRiyGqVKQ2ilMhuESKQAUOPRRI2og6qtbrsb2Kd9fandBEli+IKzeu8Cf4NfwbJh8VScNcPJo3b96b9URFLh02m382Nms3bt66vXXHu3vv/oOH2zuPTp0ZWQE9YXJj+xF3kEsNPZSYQ7+wwFWUw1k0fDPFz76AddLoLk4KGCieaplIwZFKn8PzEDNAHg4utuvNRnMW/noSLJI6W8TJxc7m792n3aO+3/10UFiTWq78tj+GnCOMvTkEWphY6pSAXvftwSu/pyVVwPPC2IiRAo0i586dB60CByW3KEUOlRd2od+HrkOa1Q68cOSg4GLIUzgfA40flCRXZFKMq2WwTLgWkyy2q1XaP6J11Wo1BaMA7YSqV2l5KWPM2sELofbRFO0WfTPg8SyJDKJR7cMGoZW3+19SBjLNsN1atBSk43CSL4yRkgUNl8IoxXVchokxaEc5zCZUZbPAtZap/FrL0hZcOcUx26evm6hoFYxmLpYeT6iDGBI+yumxE6PRFSBWKWoyV3fXJslY0qxp+Ikc+wUnm3Q5Dpwvtc9zmWovVHwInE4QESz9YUhmFeRpp9OpB7RMZMZlqDqYhdpYxfOph/D441FZD6qqmlOoPSFwRvhHL/dCkjAWHFkCVw/CkXZDWTyf0ua6hvzYuUfa+mq98ngkZMz9d5beEyo68+D6Ua8np61GcNhofWjVO68XB7/FnrBnbI8F7CXrsPfshPWYYJr9YD/Zr1qvVta+1r7NWzc3FpzHbCVq3/8Ct7ZBPA==</latexit>

~v0
<latexit sha1_base64="sMjcJ7BcP4bdd0qORFguyPfI2RI=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQILpEiUIFDDwWSNlIdVev12F5lH2Z3nSayzA1x5cYVfgO/hn/D5FGRNMxlR/PNN/PN7ES54NY1m382Nms3bt66vXXHu3vv/oOH2zuPTq0uDIMe00KbfkQtCK6g57gT0M8NUBkJOIuGb6b42QiM5Vp13SSHgaSp4gln1GFoEJ6HI2DlqLpohoOL7Xqz0ZyZv+4EC6dOFnZysbP5e/dp96jvdz8d5Eanhkq/7Y9BUAdjbw6BYjrmKkWg13178MrvKY4R8Lww1qyQoBwT1NrzoJW7QUmN40xA5YVd6Pehax3WagdeWFjIKRvSFM7HgOUHJbbLM87G1TJYJlSxSRab1SiuIMKJ5Wo0BS3BmQlGr9zykscuawcvmNx3Om+38M2AxjMn0s5p2T5sIFp5u/8lZcDTzLVbi5Qc+1g3EQth2MmAgkumpaQqLsNEa2cKAbMKVdnM3VrKtP1aytIUVFpJXbaPr53IaBWMZiqWlsfkQQwJLQQuO9HK2RzYKkVO5t3ttUo85lhran7Cx35OUabLwIL1ufKp4KnyQkmHQPEKnQODPwzJLOJo2ul06gEOE+lxGcqOy0KljaRiqiE8/nhU1oOqquYUTE8QnBH+0cu9EFtoAxYlga0HYaHskOfPp7R5X416zFwjTn01XnlcMB5T/53BfUKFZx5cP+p157TVCA4brQ+teuf14uC3yBPyjOyRgLwkHfKenJAeYeQz+UF+kl+1fu1L7Wvt2zx1c2PBeUxWrPb9Lx24Qn8=</latexit>

~u2
<latexit sha1_base64="DM8KHVdIxqKCYLcotGaRmiMl83I=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamNYlcILpEiUIFDDwWSNlIdVev12F5lH2Z33SayzA1x5cYVfgO/hn/D5FHRNMxlR/PNN/PN7MSF4Na123/W1hs3bt66vXHHu3vv/oOHm1uPjq0uDYM+00KbQUwtCK6g77gTMCgMUBkLOIlHb6b4yTkYy7XquUkBQ0kzxVPOqMPQMDqNzoFVZX0WRsOzzWa71Z6Zv+oEC6dJFnZ0trX+e/tp72Dg9z7tFUZnhkq/449BUAdjbw6BYjrhKkOg33u798rvK44R8Lwo0ayUoBwT1NrTICzcsKLGcSag9qIeDAbQsw5rdQIvKi0UlI1oBqdjwPLDCtsVOWfj+ipYpVSxSZ6Y5SiuIMaJ5XI0Ay3BmQlGL93qgicu7wQvmNx1uuiE+OZAk5kTa+e07Oy3EK297f+ScuBZ7jrhIqXAPtZNxEIYdjKg4IJpKalKqijV2plSwKxCXbULt5Iybb+ScmUKKq2kLt/F105kvAzGMxVXlsfkXgIpLQUuO9XK2QLYMkVO5t3ttUo84Vhran7Kx35BUabLwYL1ufKp4JnyIklHQPEKnQODPwzpLOJo1u12mwEOE+txFcmuyyOljaRiqiE6/HhQNYO6rucUTE8RnBH+0audCFtoAxYlgW0GUansiBfPp7R5X416zFwjTn05XnVYMp5Q/53BfUKNZx5cP+pV5zhsBfut8EPY7L5eHPwGeUKekR0SkJekS96TI9InjHwmP8hP8qsxaHxpfG18m6eury04j8mSNb7/BSEdQoA=</latexit>

~u1
<latexit sha1_base64="Ft6WrpsNAieew/cCvI6//hO31NY=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQILpEiUIFDDwWSNlIcVev12F5lH2Z33SayzA1x5cYVfgO/hn/D5FGRNMxlR/PNN/PN7ES54NY1m382Nms3bt66vXXHu3vv/oOH2zuPTq0uDIMe00KbfkQtCK6g57gT0M8NUBkJOItGb6b42QUYy7XqukkOQ0lTxRPOqMPQMByEF8DKojoPwuH5dr3ZaM7MX3eChVMnCzs539n8vfu0e9T3u58OcqNTQ6Xf9scgqIOxN4dAMR1zlSLQ6749eOX3FMcIeF4Ya1ZIUI4Jau0gaOVuWFLjOBNQeWEX+n3oWoe12oEXFhZyykY0hcEYsPywxHZ5xtm4WgbLhCo2yWKzGsUVRDixXI2moCU4M8HolVte8thl7eAFk/tO5+0WvhnQeOZE2jkt24cNRCtv97+kDHiauXZrkZJjH+smYiEMOxlQcMm0lFTFZZho7UwhYFahKpu5W0uZtl9LWZqCSiupy/bxtRMZrYLRTMXS8pg8iCGhhcBlJ1o5mwNbpcjJvLu9VonHHGtNzU/42M8pynQZWLA+Vz4VPFVeKOkIKF6hc2DwhyGZRRxNO51OPcBhIj0uQ9lxWai0kVRMNYTHH4/KelBV1ZyC6QmCM8I/erkXYgttwKIksPUgLJQd8fz5lDbvq1GPmWvEqa/GK48LxmPqvzO4T6jwzIPrR73unLYawWGj9aFV77xeHPwWeUKekT0SkJekQ96TE9IjjHwmP8hP8qvWr32pfa19m6dubiw4j8mK1b7/BR21Qn8=</latexit>

x
<latexit sha1_base64="Nsi9xmJS2z8Scenb9NZ5PA6Cvvs=">AAADznicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCcIkUgQoceiiQtJHqqFqvx/Yq+7B2160jy+LKjSv8Dn4N/4bJoyJpmItH88033zfriXLBrWu3/2xsNu7cvXd/64H38NHjJ9s7u0/PrC4MgwHTQpthRC0IrmDguBMwzA1QGQk4j8bvp/j5FRjLteq7SQ4jSVPFE86ow9IgvCjD0eVOs91qz8JfT4JF0iSLOL3c3fy996J/PPT7Xw9zo1NDpd/1SxDUQenNIVBMx1ylCAz6Hw7f+gPFsQKeF8aaFRKUY4JaexF0cjeqqHGcCai9sA/DIfStw1ndwAsLCzllY5rCRQk4flShXJ5xVtbLYJVQxSZZbFaruHqEm8rVagpagjMTrN6k1TWPXdYNXjN54HTe7eA3AxrPkkg7p2X3qIVo7e39l5QBTzPX7SxactSxbiIWxlDJgIJrpqWkKq7CRGtnCgGzCXXVzt1ay1R+rWVpCyqtpC47wK+dyGgVjGYulh6PycMYEloIfOxEK2dzYKsUOZmr21uTeMxx1jT8hJd+TtGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0Dx+pwDg38YklnF0bTX6zUDXCbSZRXKnstCpY2kYuohPPlyXDWDuq7nFGxPEJwR/tGr/RAltAGLlsA2g7BQdszzV1PaXFejHzP3iFvfrFedFIzH1P9o8D2hxjMPbh/1enLWaQVHrc7nTrP3bnHwW+Q5eUn2SUDekB75RE7JgDDCyQ/yk/xqnDauGnXj27x1c2PBeUZWovH9Ly/+PxA=</latexit>

y
<latexit sha1_base64="VLxKBiFeR6b97BPoBrtvdobf5is=">AAADznicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCcIkUgQoceiiQtJHqqFqvx/Yq+7B2120sy+LKjSv8Dn4N/4bJoyJpmItH88033zfriXLBrWu3/2xsNu7cvXd/64H38NHjJ9s7u0/PrC4MgwHTQpthRC0IrmDguBMwzA1QGQk4j8bvp/j5FRjLteq7MoeRpKniCWfUYWkQXpTh6HKn2W61Z+GvJ8EiaZJFnF7ubv7ee9E/Hvr9r4e50amh0u/6ExDUwcSbQ6CYjrlKERj0Pxy+9QeKYwU8L4w1KyQoxwS19iLo5G5UUeM4E1B7YR+GQ+hbh7O6gRcWFnLKxjSFiwng+FGFcnnG2aReBquEKlZmsVmt4uoRbipXqyloCc6UWL1Jq2seu6wbvGbywOm828FvBjSeJZF2TsvuUQvR2tv7LykDnmau21m05KhjXSkWxlDJgIJrpqWkKq7CRGtnCgGzCXXVzt1ay1R+rWVpCyqtpC47wK8tZbQKRjMXS4/H5GEMCS0EPnailbM5sFWKLOfq9tYkHnOcNQ0/4RM/p2jTZWDB+lz5VPBUeaGkY6B4fc6BwT8MyaziaNrr9ZoBLhPpSRXKnstCpY2kYuohPPlyXDWDuq7nFGxPEJwR/tGr/RAltAGLlsA2g7BQdszzV1PaXFejHzP3iFvfrFedFIzH1P9o8D2hxjMPbh/1enLWaQVHrc7nTrP3bnHwW+Q5eUn2SUDekB75RE7JgDDCyQ/yk/xqnDauGnXj27x1c2PBeUZWovH9LzNmPxE=</latexit>

.17.0.2 לתרגיל 17.3: איור

התנע: שימור

mv0 = mu1x +mu2 cos θ → u1x = v0 − u2 cos θ (17.11)
0 = mu1y +mu2 sin θ → u1y = −u2 sin θ (17.12)

נשמרת: קינטית אנרגיה אלסטית היא שההתנגשות מכיוון
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mv20
2

=
mu2

1

2
+

mu2
2

2
(17.13)

u2
1 = u2

1x + u2
1y (17.14)

v20 = (v0 − u2 cos θ)2 + (u2 sin θ)2 + u2
2 (17.15)

2u2
2 − 2v0u2 cos θ = 0 → u2 = v0 cos θ (17.16)

u1y = −v0 cos θ sin θ (17.17)
u1x = v0 sin2 θ (17.18)

17.0.3 תרגיל
סביב להסתובב יכול אחיד מוט חיכוך. ללא מקובע צירו סביב להסתובב יכול גלגל
בנקודת הגלגל על מונח המוט של השני הקצה חיכוך. ללא אחד קצה דרך העובר הציר
לבין המוט בין הזווית .µ הוא לגלגל המוט בין קינטי חיכוך מקדם העליונה. הגלגל
הוא כאשר הגלגל לעצירת הזמנים יחוס מהו מסתובב. הגלגל בהתחלה .θ היא האנך

הזמן. כל מצב באותו נשאר המט השעון. ונגד השעון סביב מסתובב

✓
<latexit sha1_base64="oIpVeh5aNbDRIX42H4xB3rbvGNk=">AAAD03icbVJNb9NAEN02fBTz1cKRiyGqVKQ2ilMhuESKQAUOPRRI2og6qtbrsb2Kd9fandBEli+IKzeu8Cf4NfwbJh8VScNcPJo3b96b9URFLh02m382Nms3bt66vXXHu3vv/oOH2zuPTp0ZWQE9YXJj+xF3kEsNPZSYQ7+wwFWUw1k0fDPFz76AddLoLk4KGCieaplIwZFKn8PzEDNAHg4utuvNRnMW/noSLJI6W8TJxc7m792n3aO+3/10UFiTWq78tj+GnCOMvTkEWphY6pSAXvftwSu/pyVVwPPC2IiRAo0i586dB60CByW3KEUOlRd2od+HrkOa1Q68cOSg4GLIUzgfA40flCRXZFKMq2WwTLgWkyy2q1XaP6J11Wo1BaMA7YSqV2l5KWPM2sELofbRFO0WfTPg8SyJDKJR7cMGoZW3+19SBjLNsN1atBSk43CSL4yRkgUNl8IoxXVchokxaEc5zCZUZbPAtZap/FrL0hZcOcUx26evm6hoFYxmLpYeT6iDGBI+yumxE6PRFSBWKWoyV3fXJslY0qxp+Ikc+wUnm3Q5Dpwvtc9zmWovVHwInE4QESz9YUhmFeRpp9OpB7RMZMZlqDqYhdpYxfOph/D441FZD6qqmlOoPSFwRvhHL/dCkjAWHFkCVw/CkXZDWTyf0ua6hvzYuUfa+mq98ngkZMz9d5beEyo68+D6Ua8np61GcNhofWjVO68XB7/FnrBnbI8F7CXrsPfshPWYYJr9YD/Zr1qvVta+1r7NWzc3FpzHbCVq3/8Ct7ZBPA==</latexit>

.17.0.3 לתרגיל 17.4: איור

17.0.3 פתרון
שני חוק לכן לגלגל, משיק זה כוח .f ב הגלגל על שפועל החיכוך כוח את נסמן

היא הגלגל של סיבובית לתנועה ניוטון של

I
dω

dt
= −fR (17.19)

קבוע החיכוך שכוח מכיוון לצירו. ביחס הגלגל של התמד מומנט הוא I כאשר
נקבל
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ω = ω0 −
fR

I
t (17.20)

ω = 0 → t =
Iω0

fR
(17.21)

t1
t2

=
f2
f1

=
µN2

µN1

=
N2

N1

(17.22)

לפי הגלגל (סיבוב 1 מקרה משמאל כאשר 17.5 באיור מסומנים נורמל כוחות
.
∑

τ = 0 ז״א משקל, בשיווי נמצא המוט השעון). נגד (סיבוב 2 מקרה ומימין השעון)
באיור הפוך. בכיוון אבל f חיכוך כוח אותו פועל המוט על ניוטון, של שלישי חוק לפי
אורכו. הוא l ו‑ המוט מסת היא m להלן המוט. על פועל אשר החיכוך כוח מסומן

✓
<latexit sha1_base64="oIpVeh5aNbDRIX42H4xB3rbvGNk=">AAAD03icbVJNb9NAEN02fBTz1cKRiyGqVKQ2ilMhuESKQAUOPRRI2og6qtbrsb2Kd9fandBEli+IKzeu8Cf4NfwbJh8VScNcPJo3b96b9URFLh02m382Nms3bt66vXXHu3vv/oOH2zuPTp0ZWQE9YXJj+xF3kEsNPZSYQ7+wwFWUw1k0fDPFz76AddLoLk4KGCieaplIwZFKn8PzEDNAHg4utuvNRnMW/noSLJI6W8TJxc7m792n3aO+3/10UFiTWq78tj+GnCOMvTkEWphY6pSAXvftwSu/pyVVwPPC2IiRAo0i586dB60CByW3KEUOlRd2od+HrkOa1Q68cOSg4GLIUzgfA40flCRXZFKMq2WwTLgWkyy2q1XaP6J11Wo1BaMA7YSqV2l5KWPM2sELofbRFO0WfTPg8SyJDKJR7cMGoZW3+19SBjLNsN1atBSk43CSL4yRkgUNl8IoxXVchokxaEc5zCZUZbPAtZap/FrL0hZcOcUx26evm6hoFYxmLpYeT6iDGBI+yumxE6PRFSBWKWoyV3fXJslY0qxp+Ikc+wUnm3Q5Dpwvtc9zmWovVHwInE4QESz9YUhmFeRpp9OpB7RMZMZlqDqYhdpYxfOph/D441FZD6qqmlOoPSFwRvhHL/dCkjAWHFkCVw/CkXZDWTyf0ua6hvzYuUfa+mq98ngkZMz9d5beEyo68+D6Ua8np61GcNhofWjVO68XB7/FnrBnbI8F7CXrsPfshPWYYJr9YD/Zr1qvVta+1r7NWzc3FpzHbCVq3/8Ct7ZBPA==</latexit>

mg
<latexit sha1_base64="Jy5Yoc3Oy9FVmRLmENOyrbjyWBg=">AAADz3icbVJLb9NAEN4mPIp5tIUjF0NUqUhNFKdCcIkUgQocemghaSPVUbVej+0l3od21zSRZcSVG1f4G/wa/g2TR0XTMBeP5ptvvm/WE+mcW9du/9mo1W/dvnN38553/8HDR1vbO49PrSoMgwFTuTLDiFrIuYSB4y6HoTZARZTDWTR+O8PPvoCxXMm+m2oYCZpKnnBGHZZOw3ORhqOL7Ua71Z6Hv54Ey6RBlnF8sVP7vfusfzj0+5+a2qjUUOF3/Qnk1MHEW0AgmYq5TBEY9N81X/sDybECnhfGihUCpGM5tfY86Gg3KqlxnOVQeWEfhkPoW4ezuoEXFhY0ZWOawvkEcPyoRDmdcTaproNlQiWbZrFZreLuEa4qVqspKAHOTLF6lZaXPHZZN3jJxL5TutvBbwY0nieRck6J7kEL0crb/S8pA55mrttZtmjUsW6aL42hkgEJl0wJQWVcholSzhQ5zCdUZVu7tZaZ/FrLtS2osIK6bB+/diqiVTCau7j2eEw0Y0hokeNjJ0o6q4GtUsR0oW5vTOIxx1mz8BM+8TVFmy4DC9bn0qc5T6UXCjoGiufnHBj8w5DMK46mvV6vEeAykZqUoei5LJTKCJrPPIRHHw/LRlBV1YKC7QmCc8I/erkXooQyYNES2EYQFtKOuX4xoy10FfoxC4+49dV65VHBeEz99wbfEyo88+DmUa8np51WcNDqnHQavTfLg98kT8lzskcC8or0yAdyTAaEkc/kB/lJftVP6pf1r/Vvi9baxpLzhKxE/ftfkV8/dg==</latexit>

N
<latexit sha1_base64="KuMFB0w96pnKwcLVE1SP6CXbzco=">AAADznicbVJLb9NAEN4mPIp5tXDkYogqFamJ4lQILpEiUIFDhQIkbaQ6qtbrsb2K96HddZvIsrhy4wq/g1/Dv2HyqGga5uLRfPPN9816Ip1z69rtP1u1+q3bd+5u3/PuP3j46PHO7pMTqwrDYMhUrswoohZyLmHouMthpA1QEeVwGk3ezfHTCzCWKzlwMw1jQVPJE86ow9IwPPsUjs93Gu1WexH+ZhKskgZZRf98t/Z77/ngaOQPvja1Uamhwu/6U8ipg6m3hEAyFXOZIjAcvG++8YeSYwU8L4wVKwRIx3Jq7VnQ0W5cUuM4y6HywgGMRjCwDmd1Ay8sLGjKJjSFsyng+HGJcjrjbFpdB8uESjbLYrNexdUj3FSsV1NQApyZYfUqLS957LJu8IqJA6d0t4PfDGi8SCLlnBLdwxailbf3X1IGPM1ct7Nq0ahj3SxfGUMlAxIumRKCyrgME6WcKXJYTKjKtnYbLXP5jZZrW1BhBXXZAX7tTETrYLRwce3xmGjGkNAix8dOlHRWA1uniNlS3d6YxGOOs+bhJ3zqa4o2XQYWrM+lT3OeSi8UdAIUr885MPiHIVlUHE17vV4jwGUiNS1D0XNZKJURNJ97CI+/HJWNoKqqJQXbEwQXhH/0cj9ECWXAoiWwjSAspJ1w/XJOW+oq9GOWHnHrq/XK44LxmPofDL4nVHjmwc2j3kxOOq3gsNX53Gn03q4Ofps8Iy/IPgnIa9IjH0mfDAkjnPwgP8mver9+Ua/q35atta0V5ylZi/r3v6DfPuY=</latexit>

f
<latexit sha1_base64="1klccjK9NFjxzWzL/xkkqeGRMZs=">AAADznicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQILpEiUIFDDwWSNlIdofV6bK+yL+2u20SWxZUbV/gd/Br+DZNHRdMwF4/mm2++b9aTGMGdb7f/bGw2bt2+c3frXnD/wcNHj7d3npw6XVoGA6aFtsOEOhBcwcBzL2BoLFCZCDhLxu9m+NkFWMe16vupgZGkueIZZ9RjaRCfZ/Ho63az3WrPI1xPomXSJMs4+bqz+Xv3ef9oGPa/HBirc0tl2A0nIKiHSbCAQDGdcpUjMOi/P3gTDhTHCgRBnGpWSlCeCercedQxflRR6zkTUAdxH4ZD6DuPs7pREJcODGVjmsP5BHD8qEI5U3A2qa+DVUYVmxapXa3i6gluKlerOWgJ3k6xepVWlzz1RTd6xeS+16bbwW8BNJ0nifZey+5hC9E62P0vqQCeF77bWbYY1HF+KpbGUMmCgkumpaQqreJMa29LAfMJddU2fq1lJr/Wcm0LKp2kvtjHr5vKZBVM5i6uPR6TBylktBT42JlW3hlgqxQ5Xai7G5N4ynHWLMKMT0JD0aYvwIELuQqp4LkKYknHQPH6vAeLfxiyecXTvNfrNSNcJtGTKpY9X8RKW0nFzEN8/PmoakZ1XS8o2J4hOCf8o1d7MUpoCw4tgWtGcancmJuXM9pCV6Mfu/CIW1+tVx2XjKc0/GDxPaHGM49uHvV6ctppRYetzqdOs/d2efBb5Bl5QfZIRF6THvlITsiAMMLJD/KT/GqcNC4adePbonVzY8l5Slai8f0v8p8+/g==</latexit>

✓
<latexit sha1_base64="oIpVeh5aNbDRIX42H4xB3rbvGNk=">AAAD03icbVJNb9NAEN02fBTz1cKRiyGqVKQ2ilMhuESKQAUOPRRI2og6qtbrsb2Kd9fandBEli+IKzeu8Cf4NfwbJh8VScNcPJo3b96b9URFLh02m382Nms3bt66vXXHu3vv/oOH2zuPTp0ZWQE9YXJj+xF3kEsNPZSYQ7+wwFWUw1k0fDPFz76AddLoLk4KGCieaplIwZFKn8PzEDNAHg4utuvNRnMW/noSLJI6W8TJxc7m792n3aO+3/10UFiTWq78tj+GnCOMvTkEWphY6pSAXvftwSu/pyVVwPPC2IiRAo0i586dB60CByW3KEUOlRd2od+HrkOa1Q68cOSg4GLIUzgfA40flCRXZFKMq2WwTLgWkyy2q1XaP6J11Wo1BaMA7YSqV2l5KWPM2sELofbRFO0WfTPg8SyJDKJR7cMGoZW3+19SBjLNsN1atBSk43CSL4yRkgUNl8IoxXVchokxaEc5zCZUZbPAtZap/FrL0hZcOcUx26evm6hoFYxmLpYeT6iDGBI+yumxE6PRFSBWKWoyV3fXJslY0qxp+Ikc+wUnm3Q5Dpwvtc9zmWovVHwInE4QESz9YUhmFeRpp9OpB7RMZMZlqDqYhdpYxfOph/D441FZD6qqmlOoPSFwRvhHL/dCkjAWHFkCVw/CkXZDWTyf0ua6hvzYuUfa+mq98ngkZMz9d5beEyo68+D6Ua8np61GcNhofWjVO68XB7/FnrBnbI8F7CXrsPfshPWYYJr9YD/Zr1qvVta+1r7NWzc3FpzHbCVq3/8Ct7ZBPA==</latexit>

mg
<latexit sha1_base64="Jy5Yoc3Oy9FVmRLmENOyrbjyWBg=">AAADz3icbVJLb9NAEN4mPIp5tIUjF0NUqUhNFKdCcIkUgQocemghaSPVUbVej+0l3od21zSRZcSVG1f4G/wa/g2TR0XTMBeP5ptvvm/WE+mcW9du/9mo1W/dvnN38553/8HDR1vbO49PrSoMgwFTuTLDiFrIuYSB4y6HoTZARZTDWTR+O8PPvoCxXMm+m2oYCZpKnnBGHZZOw3ORhqOL7Ua71Z6Hv54Ey6RBlnF8sVP7vfusfzj0+5+a2qjUUOF3/Qnk1MHEW0AgmYq5TBEY9N81X/sDybECnhfGihUCpGM5tfY86Gg3KqlxnOVQeWEfhkPoW4ezuoEXFhY0ZWOawvkEcPyoRDmdcTaproNlQiWbZrFZreLuEa4qVqspKAHOTLF6lZaXPHZZN3jJxL5TutvBbwY0nieRck6J7kEL0crb/S8pA55mrttZtmjUsW6aL42hkgEJl0wJQWVcholSzhQ5zCdUZVu7tZaZ/FrLtS2osIK6bB+/diqiVTCau7j2eEw0Y0hokeNjJ0o6q4GtUsR0oW5vTOIxx1mz8BM+8TVFmy4DC9bn0qc5T6UXCjoGiufnHBj8w5DMK46mvV6vEeAykZqUoei5LJTKCJrPPIRHHw/LRlBV1YKC7QmCc8I/erkXooQyYNES2EYQFtKOuX4xoy10FfoxC4+49dV65VHBeEz99wbfEyo88+DmUa8np51WcNDqnHQavTfLg98kT8lzskcC8or0yAdyTAaEkc/kB/lJftVP6pf1r/Vvi9baxpLzhKxE/ftfkV8/dg==</latexit>

N
<latexit sha1_base64="KuMFB0w96pnKwcLVE1SP6CXbzco=">AAADznicbVJLb9NAEN4mPIp5tXDkYogqFamJ4lQILpEiUIFDhQIkbaQ6qtbrsb2K96HddZvIsrhy4wq/g1/Dv2HyqGga5uLRfPPN9816Ip1z69rtP1u1+q3bd+5u3/PuP3j46PHO7pMTqwrDYMhUrswoohZyLmHouMthpA1QEeVwGk3ezfHTCzCWKzlwMw1jQVPJE86ow9IwPPsUjs93Gu1WexH+ZhKskgZZRf98t/Z77/ngaOQPvja1Uamhwu/6U8ipg6m3hEAyFXOZIjAcvG++8YeSYwU8L4wVKwRIx3Jq7VnQ0W5cUuM4y6HywgGMRjCwDmd1Ay8sLGjKJjSFsyng+HGJcjrjbFpdB8uESjbLYrNexdUj3FSsV1NQApyZYfUqLS957LJu8IqJA6d0t4PfDGi8SCLlnBLdwxailbf3X1IGPM1ct7Nq0ahj3SxfGUMlAxIumRKCyrgME6WcKXJYTKjKtnYbLXP5jZZrW1BhBXXZAX7tTETrYLRwce3xmGjGkNAix8dOlHRWA1uniNlS3d6YxGOOs+bhJ3zqa4o2XQYWrM+lT3OeSi8UdAIUr885MPiHIVlUHE17vV4jwGUiNS1D0XNZKJURNJ97CI+/HJWNoKqqJQXbEwQXhH/0cj9ECWXAoiWwjSAspJ1w/XJOW+oq9GOWHnHrq/XK44LxmPofDL4nVHjmwc2j3kxOOq3gsNX53Gn03q4Ofps8Iy/IPgnIa9IjH0mfDAkjnPwgP8mver9+Ua/q35atta0V5ylZi/r3v6DfPuY=</latexit>

f
<latexit sha1_base64="1klccjK9NFjxzWzL/xkkqeGRMZs=">AAADznicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQILpEiUIFDDwWSNlIdofV6bK+yL+2u20SWxZUbV/gd/Br+DZNHRdMwF4/mm2++b9aTGMGdb7f/bGw2bt2+c3frXnD/wcNHj7d3npw6XVoGA6aFtsOEOhBcwcBzL2BoLFCZCDhLxu9m+NkFWMe16vupgZGkueIZZ9RjaRCfZ/Ho63az3WrPI1xPomXSJMs4+bqz+Xv3ef9oGPa/HBirc0tl2A0nIKiHSbCAQDGdcpUjMOi/P3gTDhTHCgRBnGpWSlCeCercedQxflRR6zkTUAdxH4ZD6DuPs7pREJcODGVjmsP5BHD8qEI5U3A2qa+DVUYVmxapXa3i6gluKlerOWgJ3k6xepVWlzz1RTd6xeS+16bbwW8BNJ0nifZey+5hC9E62P0vqQCeF77bWbYY1HF+KpbGUMmCgkumpaQqreJMa29LAfMJddU2fq1lJr/Wcm0LKp2kvtjHr5vKZBVM5i6uPR6TBylktBT42JlW3hlgqxQ5Xai7G5N4ynHWLMKMT0JD0aYvwIELuQqp4LkKYknHQPH6vAeLfxiyecXTvNfrNSNcJtGTKpY9X8RKW0nFzEN8/PmoakZ1XS8o2J4hOCf8o1d7MUpoCw4tgWtGcancmJuXM9pCV6Mfu/CIW1+tVx2XjKc0/GDxPaHGM49uHvV6ctppRYetzqdOs/d2efBb5Bl5QfZIRF6THvlITsiAMMLJD/KT/GqcNC4adePbonVzY8l5Slai8f0v8p8+/g==</latexit>

.17.0.3 לתרגיל 17.5: איור

mg(l/2) sin θ −N1l sin θ − µN1l cos θ = 0 (17.23)

N1 =
mg

2(sin θ + µ cos θ) (17.24)

mg(l/2) sin θ −N2l sin θ + µN2l cos θ = 0 (17.25)

N2 =
mg

2(sin θ − µ cos θ) (17.26)

t1
t2

=
tan θ − µ

tan θ + µ
(17.27)

.tan θ > µ אם רק אפשרי המצב

17.0.4 תרגיל
שני ההתנגשות ארי זהים. שגודלן במהירויות נעים זהים נקודתיים גופים שני
אחד כל של ההתחלתית המהירות מגודל חצי הוא המהירות וגודל ביחד נעים הגופים

? ההתנגשות לפני המהירויות בים הזווית מה ההתנגשות. לפני מהגופים

17.0.4 פתרון
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נשמר: תנע לכן חיצוניים כוחות אין

mv⃗1 +mv⃗2 = 2mu⃗ (17.28)
v21 + v22 + 2v1v2 cos θ = 4u2 (17.29)

cos θ = −v21 + v22 − 4u2

2v1v2
(17.30)

v2 = v1, u =
1

2
v1 (17.31)

cos θ = −1

2
→ θ = 120◦ (17.32)

17.0.5 תרגיל
העליונה בנקודה לקרקע. θ בזווית וכיוונה v0 שגודלה במהירות מהקרקע נורה פגז
מרחק באיזה אנכית. נופל מהם אחד זהים. חלקים לשני מתפרק הפגז המסלול של

? השני החלק נופל הירייה ממקום

231PROB LE M S
PART 1

HALLIDAY REVISED

•••8 A uniform soda can of mass 0.140 kg
is 12.0 cm tall and filled with 0.354 kg of
soda (Fig. 9-41). Then small holes are
drilled in the top and bottom (with negligi-
ble loss of metal) to drain the soda.What is
the height h of the com of the can and con-
tents (a) initially and (b) after the can loses
all the soda? (c) What happens to h as the
soda drains out? (d) If x is the height of the
remaining soda at any given instant, find x
when the com reaches its lowest point.

sec. 9-3 Newton’s Second Law for a System of Particles
•9 A stone is dropped at t ! 0. A second stone, with twice the
mass of the first, is dropped from the same point at
t ! 100 ms. (a) How far below the release point is the center of
mass of the two stones at t ! 300 ms? (Neither stone has yet
reached the ground.) (b) How fast is the center of mass of the two-
stone system moving at that time?

•10 A 1000 kg automobile is at rest at a traffic signal. At the
instant the light turns green, the automobile starts to move with a
constant acceleration of 4.0 m/s2. At the same instant a 2000 kg
truck, traveling at a constant speed of 8.0 m/s, overtakes and passes
the automobile. (a) How far is the com of the automobile– truck
system from the traffic light at t ! 3.0 s? (b) What is the speed of
the com then?

•11 A big olive (m ! 0.50 kg) lies at the origin of an xy
coordinate system, and a big Brazil nut (M ! 1.5 kg) lies at the
point (1.0, 2.0) m. At t ! 0, a force begins to
act on the olive, and a force begins to act on
the nut. In unit-vector notation, what is the displacement of the
center of mass of the olive–nut system at t ! 4.0 s, with respect to
its position at t ! 0?

•12 Two skaters, one with mass 65 kg and the other with mass 40
kg, stand on an ice rink holding a pole of length 10 m and negligi-
ble mass. Starting from the ends of the pole, the skaters pull them-
selves along the pole until they meet. How far does the 40 kg
skater move?

••13 A shell is shot with an initial velocity of 20 m/s, at an
angle of with the horizontal.At the top of the trajectory, the
shell explodes into two fragments of equal mass (Fig. 9-42). One
fragment, whose speed immediately after the explosion is zero, falls
vertically. How far from the gun does the other fragment land, as-
suming that the terrain is level and that air drag is negligible?

"0 ! 60#
v:0SSM

F
:

n ! ($3.0î $ 2.0ĵ ) N
F
:

o ! (2.0î % 3.0ĵ ) N

ILW

directly above particle 1. (a) What is the
maximum height Hmax reached by the
com of the two-particle system? In
unit-vector notation, what are the (b)
velocity and (c) acceleration of the
com when the com reaches Hmax?

••15 Figure 9-44 shows an arrange-
ment with an air track, in which a cart is connected by a cord to a
hanging block. The cart has mass m1 ! 0.600 kg, and its center is ini-
tially at xy coordinates ($0.500 m, 0 m); the block has mass 
m2 !0.400 kg, and its center is initially at xy coordinates
(0, $0.100 m).The mass of the cord and pulley are negligible.The cart
is released from rest, and both cart and block move until the cart hits
the pulley. The friction between the cart and the air track and be-
tween the pulley and its axle is negligible. (a) In unit-vector notation,
what is the acceleration of the center of mass of the cart–block sys-
tem? (b) What is the velocity of the com as a function of time t? (c)
Sketch the path taken by the com. (d) If the path is curved, determine
whether it bulges upward to the right or downward to the left, and if
it is straight, find the angle between it and the x axis.

x

Fig. 9-41 Problem 8.

v0

0

Explosion

θ

Fig. 9-42 Problem 13.

•••16 Ricardo, of mass 80 kg, and Carmelita, who is lighter, are en-
joying Lake Merced at dusk in a 30 kg canoe. When the canoe is at
rest in the placid water, they exchange seats, which are 3.0 m apart
and symmetrically located with respect to the canoe’s center. If the
canoe moves 40 cm horizontally relative to a pier post, what is
Carmelita’s mass?

•••17 In Fig. 9-45a, a 4.5 kg dog
stands on an 18 kg flatboat at dis-
tance D ! 6.1 m from the shore. It
walks 2.4 m along the boat toward
shore and then stops. Assuming no
friction between the boat and the wa-
ter, find how far the dog is then from
the shore. (Hint: See Fig. 9-45b.)

sec. 9-5 The Linear Momentum
of a System of Particles
•18 A 0.70 kg ball moving hori-
zontally at 5.0 m/s strikes a vertical
wall and rebounds with speed 2.0
m/s. What is the magnitude of the change in its linear momentum?

•19 A 2100 kg truck traveling north at 41 km/h turns east and
accelerates to 51 km/h. (a) What is the change in the truck’s kinetic
energy? What are the (b) magnitude and (c) direction of the
change in its momentum?

••20 At time t ! 0, a ball is struck at ground level and sent
over level ground. The momentum p versus t during the flight is

ILW

Fig. 9-43 Problem 14.

x

y

1

2

••14 In Figure 9-43, two particles are launched from the origin of
the coordinate system at time t ! 0. Particle 1 of mass m1 ! 5.00 g is
shot directly along the x axis on a frictionless floor, with constant
speed 10.0 m/s. Particle 2 of mass m2 ! 3.00 g is shot with a velocity
of magnitude 20.0 m/s, at an upward angle such that it always stays

Fig. 9-44 Problem 15.

y

x

m2

m1

Dog's displacement dd

Boat's displacement db

(b)

D

(a)

Fig. 9-45 Problem 17.
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.17.0.5 לתרגיל 17.6: איור

זו לנקודה .vx = v0 cos θ ו‑ vy = 0 המסלול של העליונה בנקודה 17.0.5 פתרון
הקואורדינטות נמצאת והיא t1 = v0 sin θ/g זמן תוך מגיע הפגז

x1 = v0 cos θt1 =
v20 sin θ cos θ

g
(17.33)

y1 = v0 sin θt1 −
gt21
2

=
v20 sin2 θ

2g
(17.34)

(צורת נשמרת לא ואנרגיה זניח) הכבידה כוח של (מתקף נשמר תנע הפירוק במהלך
לכן הפירוק). בגלל משתנה הגופים

mv0 cos θ = (m/2)u → u = 2v0 cos θ (17.35)

בקרקע הפגיעה עד זמן לכן חופשית נפילה היא השני החלק של אנכית תנועה
הוא



223

t2 =
2y1
g

= t1 =
v0 sin θ

g
(17.36)

יהיה בקרקע הפגיעה עד ההתפרקות מנקודת אופקי בכיוון המרחק

x2 = ut2 =
2v20 sin θ cos θ

g
(17.37)

הוא המבוקש והמרק

L = x1 + x2 =
3v20 sin θ cos θ

g
(17.38)

17.0.6 תרגיל
יכול המוט .L שאורכו מסה ללא למוט אחד לקצה מחובר M שמסתו קטן גוף
כאשר במנוחה תלוי הגוף השני. קצהו דרך עובר אשר מקובע ציר סביב להסתובב
אלסטית. היא ההתנגשות אופקי. בכיוון v0 ומהירותו m שמסתו אחר קטן גוף בו פוגע
ההתחלתי לכיוון ביחס θ לזווית מוסטת הפוגע הגוף מהירות ההתנגשות שאחרי ידוע

? ההתנגשות אחרי המוט של הזוויתית המהירות מהי איור). (ראו

m
<latexit sha1_base64="5hrz0xbIGV5SkgBRY2QJZd7iTY0=">AAADznicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQILpEiUIFDDwWSNlIdofV6bK+yL+2u20SWxZUbV/gd/Br+DZNHRdMwF4/mm2++b9aTGMGdb7f/bGw2bt2+c3frXnD/wcNHj7d3npw6XVoGA6aFtsOEOhBcwcBzL2BoLFCZCDhLxu9m+NkFWMe16vupgZGkueIZZ9RjaRCfy3j0dbvZbrXnEa4n0TJpkmWcfN3Z/L37vH80DPtfDozVuaUy7IYTENTDJFhAoJhOucoRGPTfH7wJB4pjBYIgTjUrJSjPBHXuPOoYP6qo9ZwJqIO4D8Mh9J3HWd0oiEsHhrIxzeF8Ajh+VKGcKTib1NfBKqOKTYvUrlZx9QQ3lavVHLQEb6dYvUqrS576ohu9YnLfa9Pt4LcAms6TRHuvZfewhWgd7P6XVADPC9/tLFsM6jg/FUtjqGRBwSXTUlKVVnGmtbelgPmEumobv9Yyk19rubYFlU5SX+zj101lsgomcxfXHo/JgxQyWgp87Ewr7wywVYqcLtTdjUk85ThrFmHGJ6GhaNMX4MCFXIVU8FwFsaRjoHh93oPFPwzZvOJp3uv1mhEuk+hJFcueL2KlraRi5iE+/nxUNaO6rhcUbM8QnBP+0au9GCW0BYeWwDWjuFRuzM3LGW2hq9GPXXjEra/Wq45LxlMafrD4nlDjmUc3j3o9Oe20osNW51On2Xu7PPgt8oy8IHskIq9Jj3wkJ2RAGOHkB/lJfjVOGheNuvFt0bq5seQ8JSvR+P4XCoY/BQ==</latexit>

✓
<latexit sha1_base64="oIpVeh5aNbDRIX42H4xB3rbvGNk=">AAAD03icbVJNb9NAEN02fBTz1cKRiyGqVKQ2ilMhuESKQAUOPRRI2og6qtbrsb2Kd9fandBEli+IKzeu8Cf4NfwbJh8VScNcPJo3b96b9URFLh02m382Nms3bt66vXXHu3vv/oOH2zuPTp0ZWQE9YXJj+xF3kEsNPZSYQ7+wwFWUw1k0fDPFz76AddLoLk4KGCieaplIwZFKn8PzEDNAHg4utuvNRnMW/noSLJI6W8TJxc7m792n3aO+3/10UFiTWq78tj+GnCOMvTkEWphY6pSAXvftwSu/pyVVwPPC2IiRAo0i586dB60CByW3KEUOlRd2od+HrkOa1Q68cOSg4GLIUzgfA40flCRXZFKMq2WwTLgWkyy2q1XaP6J11Wo1BaMA7YSqV2l5KWPM2sELofbRFO0WfTPg8SyJDKJR7cMGoZW3+19SBjLNsN1atBSk43CSL4yRkgUNl8IoxXVchokxaEc5zCZUZbPAtZap/FrL0hZcOcUx26evm6hoFYxmLpYeT6iDGBI+yumxE6PRFSBWKWoyV3fXJslY0qxp+Ikc+wUnm3Q5Dpwvtc9zmWovVHwInE4QESz9YUhmFeRpp9OpB7RMZMZlqDqYhdpYxfOph/D441FZD6qqmlOoPSFwRvhHL/dCkjAWHFkCVw/CkXZDWTyf0ua6hvzYuUfa+mq98ngkZMz9d5beEyo68+D6Ua8np61GcNhofWjVO68XB7/FnrBnbI8F7CXrsPfshPWYYJr9YD/Zr1qvVta+1r7NWzc3FpzHbCVq3/8Ct7ZBPA==</latexit>

M
<latexit sha1_base64="PhGgevUQoF8X6ExtQpcVGichzSw=">AAADznicbVJLb9NAEN4mPIp5tXDkYogqFamJ4lQILpEiUIFDkQIkbaQ6qtbrsb2K96HddZvIsrhy4wq/g1/Dv2HyqGga5uLRfPPN9816Ip1z69rtP1u1+q3bd+5u3/PuP3j46PHO7pMTqwrDYMhUrswoohZyLmHouMthpA1QEeVwGk3ezfHTCzCWKzlwMw1jQVPJE86ow9IwPPsUjs93Gu1WexH+ZhKskgZZRf98t/Z77/ngaOQPvja1Uamhwu/6U8ipg6m3hEAyFXOZIjAcvG++8YeSYwU8L4wVKwRIx3Jq7VnQ0W5cUuM4y6HywgGMRjCwDmd1Ay8sLGjKJjSFsyng+HGJcjrjbFpdB8uESjbLYrNexdUj3FSsV1NQApyZYfUqLS957LJu8IqJA6d0t4PfDGi8SCLlnBLdwxailbf3X1IGPM1ct7Nq0ahj3SxfGUMlAxIumRKCyrgME6WcKXJYTKjKtnYbLXP5jZZrW1BhBXXZAX7tTETrYLRwce3xmGjGkNAix8dOlHRWA1uniNlS3d6YxGOOs+bhJ3zqa4o2XQYWrM+lT3OeSi8UdAIUr885MPiHIVlUHE17vV4jwGUiNS1D0XNZKJURNJ97CI+/HJWNoKqqJQXbEwQXhH/0cj9ECWXAoiWwjSAspJ1w/XJOW+oq9GOWHnHrq/XK44LxmPofDL4nVHjmwc2j3kxOOq3gsNX53Gn03q4Ofps8Iy/IPgnIa9IjH0mfDAkjnPwgP8mver9+Ua/q35atta0V5ylZi/r3v513PuU=</latexit>

L
<latexit sha1_base64="PPd1RTLN5zGolk9asbmb6RidsWU=">AAADznicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQILpEiUIFDDwWSNlIdofV6bK+yL+2u20SWxZUbV/gd/Br+DZNHRdMwF4/mm2++b9aTGMGdb7f/bGw2bt2+c3frXnD/wcNHj7d3npw6XVoGA6aFtsOEOhBcwcBzL2BoLFCZCDhLxu9m+NkFWMe16vupgZGkueIZZ9RjaRCfH8ejr9vNdqs9j3A9iZZJkyzj5OvO5u/d5/2jYdj/cmCszi2VYTecgKAeJsECAsV0ylWOwKD//uBNOFAcKxAEcapZKUF5Jqhz51HH+FFFredMQB3EfRgOoe88zupGQVw6MJSNaQ7nE8DxowrlTMHZpL4OVhlVbFqkdrWKqye4qVyt5qAleDvF6lVaXfLUF93oFZP7XptuB78F0HSeJNp7LbuHLUTrYPe/pAJ4XvhuZ9liUMf5qVgaQyULCi6ZlpKqtIozrb0tBcwn1FXb+LWWmfxay7UtqHSS+mIfv24qk1Uwmbu49nhMHqSQ0VLgY2daeWeArVLkdKHubkziKcdZswgzPgkNRZu+AAcu5CqkgucqiCUdA8Xr8x4s/mHI5hVP816v14xwmURPqlj2fBErbSUVMw/x8eejqhnVdb2gYHuG4Jzwj17txSihLTi0BK4ZxaVyY25ezmgLXY1+7MIjbn21XnVcMp7S8IPF94Qazzy6edTryWmnFR22Op86zd7b5cFvkWfkBdkjEXlNeuQjOSEDwggnP8hP8qtx0rho1I1vi9bNjSXnKVmJxve/mg8+5A==</latexit>

~g
<latexit sha1_base64="Gkko3I0+DKuFj2JNyueHkV3Yrp0=">AAAD1HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCcIkUgQoceiiQtJGyUbVej+1VvLvW7rpNZHxCXLlxhR/Br+HfMHlUJA1z2dF88818Mzthngnrms0/G5u1W7fv3N26591/8PDR9s7u4zOrC8Ohx3WmTT9kFjKhoOeEy6CfG2AyzOA8HL2d4ueXYKzQqusmOQwlS5SIBWcOQwM6oJfAy6Siw4uderPRnJm/7gQLp04Wdnqxu/l771n3uO93Px/mRieGSb/tjyFjDsbeHALFdSRUgkCv++7wtd9TAiPgeTTSvJCgHM+YtYOglbthyYwTPIPKo13o96FrHdZqBx4tLOSMj1gCgzFg+WGJ7fJU8HG1DJYxU3ySRmY1igsIcV65Gk1AS3BmgtFrt7wSkUvbwUsuD5zO2y18U2DRzAm1c1q2jxqIVt7ef0kpiCR17dYiJcc+1k2yhTDsZEDBFddSMhWVNNbamSKDWYWqbOZuLWXafi1laQomrWQuPcDXTmS4CoYzFUvL4/IwgpgVGS471srZHPgqRU7m3e2NSiISWGtqfizGfs5QpkvBgvWF8lkmEuVRyUbA8AadA4M/DPEs4ljS6XTqAQ4T6nFJZcelVGkjWTbVQE8+HZf1oKqqOQXTYwRnhH/0cp9iC23AoiSw9YAWyo5E/mJKm/fVqMfMNeLU1+OVJwUXEfPfG9wnVHjmwc2jXnfOWo3gqNH62Kp33iwOfos8Jc/JPgnIK9IhH8gp6RFONPlBfpJftbPal9rX2rd56ubGgvOErFjt+1+tuUHN</latexit>

~v0
<latexit sha1_base64="sMjcJ7BcP4bdd0qORFguyPfI2RI=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQILpEiUIFDDwWSNlIdVev12F5lH2Z3nSayzA1x5cYVfgO/hn/D5FGRNMxlR/PNN/PN7ES54NY1m382Nms3bt66vXXHu3vv/oOH2zuPTq0uDIMe00KbfkQtCK6g57gT0M8NUBkJOIuGb6b42QiM5Vp13SSHgaSp4gln1GFoEJ6HI2DlqLpohoOL7Xqz0ZyZv+4EC6dOFnZysbP5e/dp96jvdz8d5Eanhkq/7Y9BUAdjbw6BYjrmKkWg13178MrvKY4R8Lww1qyQoBwT1NrzoJW7QUmN40xA5YVd6Pehax3WagdeWFjIKRvSFM7HgOUHJbbLM87G1TJYJlSxSRab1SiuIMKJ5Wo0BS3BmQlGr9zykscuawcvmNx3Om+38M2AxjMn0s5p2T5sIFp5u/8lZcDTzLVbi5Qc+1g3EQth2MmAgkumpaQqLsNEa2cKAbMKVdnM3VrKtP1aytIUVFpJXbaPr53IaBWMZiqWlsfkQQwJLQQuO9HK2RzYKkVO5t3ttUo85lhran7Cx35OUabLwIL1ufKp4KnyQkmHQPEKnQODPwzJLOJo2ul06gEOE+lxGcqOy0KljaRiqiE8/nhU1oOqquYUTE8QnBH+0cu9EFtoAxYlga0HYaHskOfPp7R5X416zFwjTn01XnlcMB5T/53BfUKFZx5cP+p157TVCA4brQ+teuf14uC3yBPyjOyRgLwkHfKenJAeYeQz+UF+kl+1fu1L7Wvt2zx1c2PBeUxWrPb9Lx24Qn8=</latexit>

before

after

.17.0.6 לתרגיל 17.7: איור

17.0.6 פתרון
לא ותנע משמעותי הוא לכן ממקומו, לזוז למוט מאפשר לא המוט שמפעיל הכוח
הכוח של (הזרוע נשמר המוט של הסיבוב לציר ביחס זוויתי תנע זאת, לעומת נשמר.
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מהירות את u ב נסמן אלסטית). היא (ההתנגשות נשמרת ואנרגיה אפס) היא בציר
ההתנגשות. אחרי המוט של הזוויתית המהירות את ω וב‑ ההתנגשות אחרי m הגוף

אז

mv0L = muL cos θ + Iω (17.39)
mv20
2

=
mu2

2
+

Iω2

2
(17.40)

I = ML2 (17.41)
החישובים. את לבד לסיים נא

17.0.7 תרגיל
מים. ומלא הצדדים מכל הרמטית סגור R התחתית ורדיוס L אורך בעל גלילי כלי
איזו אופקי. משטח על שוכב הכלי בהתחלה מסה. אין ולכלי m היא המים מסת

? להעמידו כדי לעשות צריך עבודה

17.0.7 פתרון
פוטנציאליות אנרגיות להפרש שווה העבודה

W = Uf − Ui

היא מערכת של כבידה של פוטנציאלית אנרגיה אפס. היא קינטית אנרגיה כי
.U = mghcm

לכן
.W = mg(L/2)−mgR

17.0.8 תרגיל
A מנקודה לשחות מתחיל שחיין

והולך השחיין .C ל‑ B מ ללכת מתחיל רגל הולך רגע באותו .AC ישר קו לאורך
מהירות גודל .v0 הוא למים ביחס השחיין מהירות גודל זמנית. בו C ל מגיעים הרגל
ותוך AB לבין AC בין הזווית מה .v1 הוא הרגל הולך מהירות גודל .u הוא הזרימה

.L הוא הנהר רוחב ? נפגשים השניים זמן כמה

A

B C~v1
<latexit sha1_base64="7d7DLHYChiAgp0pW1Uejndt6X7I=">AAAD1nicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQILpEiUIFDDwWSNlIdVev12F5lH2Z3nSayzA1x5cYVfgO/hn/D5FGRNMxlR/PNN/PN7ES54NY1m382Nms3bt66vXXHu3vv/oOH2zuPTq0uDIMe00KbfkQtCK6g57gT0M8NUBkJOIuGb6b42QiM5Vp13SSHgaSp4gln1GFoEJ6HI2DlqLoIwsHFdr3ZaM7MX3eChVMnCzu52Nn8vfu0e9T3u58OcqNTQ6Xf9scgqIOxN4dAMR1zlSLQ6749eOX3FMcIeF4Ya1ZIUI4Jau150MrdoKTGcSag8sIu9PvQtQ5rtQMvLCzklA1pCudjwPKDEtvlGWfjahksE6rYJIvNahRXEOHEcjWagpbgzASjV255yWOXtYMXTO47nbdb+GZA45kTaee0bB82EK283f+SMuBp5tqtRUqOfaybiIUw7GRAwSXTUlIVl2GitTOFgFmFqmzmbi1l2n4tZWkKKq2kLtvH105ktApGMxVLy2PyIIaEFgKXnWjlbA5slSIn8+72WiUec6w1NT/hYz+nKNNlYMH6XPlU8FR5oaRDoHiFzoHBH4ZkFnE07XQ69QCHifS4DGXHZaHSRlIx1RAefzwq60FVVXMKpicIzgj/6OVeiC20AYuSwNaDsFB2yPPnU9q8r0Y9Zq4Rp74arzwuGI+p/87gPqHCMw+uH/W6c9pqBIeN1odWvfN6cfBb5Al5RvZIQF6SDnlPTkiPMPKZ/CA/ya9av/al9rX2bZ66ubHgPCYrVvv+FyEgQoA=</latexit>

~u
<latexit sha1_base64="CNKzaddb3NHPPqOxIYWtyEJyLjU=">AAAD1HicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCcIkUgQoceiiQtJGyUbVej+1VvLvW7rpNZHxCXLlxhR/Br+HfMHlUJA1z2dF88818Mzthngnrms0/G5u1W7fv3N26591/8PDR9s7u4zOrC8Ohx3WmTT9kFjKhoOeEy6CfG2AyzOA8HL2d4ueXYKzQqusmOQwlS5SIBWcOQwM6oJfAy6Kiw4uderPRnJm/7gQLp04Wdnqxu/l771n3uO93Px/mRieGSb/tjyFjDsbeHALFdSRUgkCv++7wtd9TAiPgeTTSvJCgHM+YtYOglbthyYwTPIPKo13o96FrHdZqBx4tLOSMj1gCgzFg+WGJ7fJU8HG1DJYxU3ySRmY1igsIcV65Gk1AS3BmgtFrt7wSkUvbwUsuD5zO2y18U2DRzAm1c1q2jxqIVt7ef0kpiCR17dYiJcc+1k2yhTDsZEDBFddSMhWVNNbamSKDWYWqbOZuLWXafi1laQomrWQuPcDXTmS4CoYzFUvL4/IwgpgVGS471srZHPgqRU7m3e2NSiISWGtqfizGfs5QpkvBgvWF8lkmEuVRyUbA8AadA4M/DPEs4ljS6XTqAQ4T6nFJZcelVGkjWTbVQE8+HZf1oKqqOQXTYwRnhH/0cp9iC23AoiSw9YAWyo5E/mJKm/fVqMfMNeLU1+OVJwUXEfPfG9wnVHjmwc2jXnfOWo3gqNH62Kp33iwOfos8Jc/JPgnIK9IhH8gp6RFONPlBfpJftbPal9rX2rd56ubGgvOErFjt+1/dd0Hb</latexit>

.17.0.8 לתרגיל 17.8: איור
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17.0.8 פתרון
.V ב לגדה ביחס השחיין של המהירות גודל ואת θ ב הזווית את נסמן

הוא למים ביחס השחיין של המהירות וקטור

v⃗0 = V⃗ − u⃗ (17.42)
v20 = V 2 + u2 − 2V u sin θ (17.43)

למהירות שווה להיות חייבת BC בכיוון השחיין שמהירות עולה הזמנים משוויון
ההליכה:

V cos θ = v1 (17.44)

הוא הפגישה עד זמן

t =
L tan θ

v1
(17.45)

V sin θ =
V 2 + u2

2u
(17.46)(

V 2 + u2

2u

)2

+ v21 = V 2 (17.47)

ולהציב. האחרונה מהמשוואה V למצוא יש

17.0.9 תרגיל

✓
<latexit sha1_base64="oIpVeh5aNbDRIX42H4xB3rbvGNk=">AAAD03icbVJNb9NAEN02fBTz1cKRiyGqVKQ2ilMhuESKQAUOPRRI2og6qtbrsb2Kd9fandBEli+IKzeu8Cf4NfwbJh8VScNcPJo3b96b9URFLh02m382Nms3bt66vXXHu3vv/oOH2zuPTp0ZWQE9YXJj+xF3kEsNPZSYQ7+wwFWUw1k0fDPFz76AddLoLk4KGCieaplIwZFKn8PzEDNAHg4utuvNRnMW/noSLJI6W8TJxc7m792n3aO+3/10UFiTWq78tj+GnCOMvTkEWphY6pSAXvftwSu/pyVVwPPC2IiRAo0i586dB60CByW3KEUOlRd2od+HrkOa1Q68cOSg4GLIUzgfA40flCRXZFKMq2WwTLgWkyy2q1XaP6J11Wo1BaMA7YSqV2l5KWPM2sELofbRFO0WfTPg8SyJDKJR7cMGoZW3+19SBjLNsN1atBSk43CSL4yRkgUNl8IoxXVchokxaEc5zCZUZbPAtZap/FrL0hZcOcUx26evm6hoFYxmLpYeT6iDGBI+yumxE6PRFSBWKWoyV3fXJslY0qxp+Ikc+wUnm3Q5Dpwvtc9zmWovVHwInE4QESz9YUhmFeRpp9OpB7RMZMZlqDqYhdpYxfOph/D441FZD6qqmlOoPSFwRvhHL/dCkjAWHFkCVw/CkXZDWTyf0ua6hvzYuUfa+mq98ngkZMz9d5beEyo68+D6Ua8np61GcNhofWjVO68XB7/FnrBnbI8F7CXrsPfshPWYYJr9YD/Zr1qvVta+1r7NWzc3FpzHbCVq3/8Ct7ZBPA==</latexit>

~F
<latexit sha1_base64="jTcp9hQjX+lq1Q1YtlDN+MP/o38=">AAAD1HicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQILpEiUAuHHgokbaRsVK3XY3sV7661u24TGZ8QV25c4Ufwa/g3TB4VScNcdjTffDPfzE6YZ8K6ZvPPxmbt1u07d7fuefcfPHz0eHvnyZnVheHQ4zrTph8yC5lQ0HPCZdDPDTAZZnAejt5N8fNLMFZo1XWTHIaSJUrEgjOHoQEd0Evg5XFFhxfb9WajOTN/3QkWTp0s7PRiZ/P37vPuUd/vfj7IjU4Mk37bH0PGHIy9OQSK60ioBIFe9/jgjd9TAiPgeTTSvJCgHM+YtYOglbthyYwTPIPKo13o96FrHdZqBx4tLOSMj1gCgzFg+WGJ7fJU8HG1DJYxU3ySRmY1igsIcV65Gk1AS3BmgtFrt7wSkUvbwSsu953O2y18U2DRzAm1c1q2DxuIVt7uf0kpiCR17dYiJcc+1k2yhTDsZEDBFddSMhWVNNbamSKDWYWqbOZuLWXafi1laQomrWQu3cfXTmS4CoYzFUvL4/IggpgVGS471srZHPgqRU7m3e2NSiISWGtqfizGfs5QpkvBgvWF8lkmEuVRyUbA8AadA4M/DPEs4ljS6XTqAQ4T6nFJZcelVGkjWTbVQE8+HZX1oKqqOQXTYwRnhH/0co9iC23AoiSw9YAWyo5E/nJKm/fVqMfMNeLU1+OVJwUXEfPfG9wnVHjmwc2jXnfOWo3gsNH62Kp33i4Ofos8Iy/IHgnIa9IhH8gp6RFONPlBfpJftbPal9rX2rd56ubGgvOUrFjt+189MEGs</latexit>

m
<latexit sha1_base64="5hrz0xbIGV5SkgBRY2QJZd7iTY0=">AAADznicbVJLb9NAEN42PIp5tXDkYogqFamN4lQILpEiUIFDDwWSNlIdofV6bK+yL+2u20SWxZUbV/gd/Br+DZNHRdMwF4/mm2++b9aTGMGdb7f/bGw2bt2+c3frXnD/wcNHj7d3npw6XVoGA6aFtsOEOhBcwcBzL2BoLFCZCDhLxu9m+NkFWMe16vupgZGkueIZZ9RjaRCfy3j0dbvZbrXnEa4n0TJpkmWcfN3Z/L37vH80DPtfDozVuaUy7IYTENTDJFhAoJhOucoRGPTfH7wJB4pjBYIgTjUrJSjPBHXuPOoYP6qo9ZwJqIO4D8Mh9J3HWd0oiEsHhrIxzeF8Ajh+VKGcKTib1NfBKqOKTYvUrlZx9QQ3lavVHLQEb6dYvUqrS576ohu9YnLfa9Pt4LcAms6TRHuvZfewhWgd7P6XVADPC9/tLFsM6jg/FUtjqGRBwSXTUlKVVnGmtbelgPmEumobv9Yyk19rubYFlU5SX+zj101lsgomcxfXHo/JgxQyWgp87Ewr7wywVYqcLtTdjUk85ThrFmHGJ6GhaNMX4MCFXIVU8FwFsaRjoHh93oPFPwzZvOJp3uv1mhEuk+hJFcueL2KlraRi5iE+/nxUNaO6rhcUbM8QnBP+0au9GCW0BYeWwDWjuFRuzM3LGW2hq9GPXXjEra/Wq45LxlMafrD4nlDjmUc3j3o9Oe20osNW51On2Xu7PPgt8oy8IHskIq9Jj3wkJ2RAGOHkB/lJfjVOGheNuvFt0bq5seQ8JSvR+P4XCoY/BQ==</latexit>

M
<latexit sha1_base64="PhGgevUQoF8X6ExtQpcVGichzSw=">AAADznicbVJLb9NAEN4mPIp5tXDkYogqFamJ4lQILpEiUIFDkQIkbaQ6qtbrsb2K96HddZvIsrhy4wq/g1/Dv2HyqGga5uLRfPPN9816Ip1z69rtP1u1+q3bd+5u3/PuP3j46PHO7pMTqwrDYMhUrswoohZyLmHouMthpA1QEeVwGk3ezfHTCzCWKzlwMw1jQVPJE86ow9IwPPsUjs93Gu1WexH+ZhKskgZZRf98t/Z77/ngaOQPvja1Uamhwu/6U8ipg6m3hEAyFXOZIjAcvG++8YeSYwU8L4wVKwRIx3Jq7VnQ0W5cUuM4y6HywgGMRjCwDmd1Ay8sLGjKJjSFsyng+HGJcjrjbFpdB8uESjbLYrNexdUj3FSsV1NQApyZYfUqLS957LJu8IqJA6d0t4PfDGi8SCLlnBLdwxailbf3X1IGPM1ct7Nq0ahj3SxfGUMlAxIumRKCyrgME6WcKXJYTKjKtnYbLXP5jZZrW1BhBXXZAX7tTETrYLRwce3xmGjGkNAix8dOlHRWA1uniNlS3d6YxGOOs+bhJ3zqa4o2XQYWrM+lT3OeSi8UdAIUr885MPiHIVlUHE17vV4jwGUiNS1D0XNZKJURNJ97CI+/HJWNoKqqJQXbEwQXhH/0cj9ECWXAoiWwjSAspJ1w/XJOW+oq9GOWHnHrq/XK44LxmPofDL4nVHjmwc2j3kxOOq3gsNX53Gn03q4Ofps8Iy/IPgnIa9IjH0mfDAkjnPwgP8mver9+Ua/q35atta0V5ylZi/r3v513PuU=</latexit>

.17.0.9 לתרגיל 17.9: איור

בין חיכוך אין .θ זווית בעל מאוד ארוך מדרון על נמצא M ומסה L באורך קרש
.m שמסתו (נקודתי) קטן גוף נמצא הקרש של התחתון הקצה על למדרון. הקרש
F קבוע כוח פועל הגוף על וקינטי). (סטטי µ הוא לקרש הגוף בין החיכוך מקדם
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התנועה אם מהקרש ייפול הגוף זמן כמה תוך מעלה. כלפי למדרון מקביל בכיוון
במדרון. מטה כלפי נעים הגופים ששני הניחו ? ממנוחה מתחילה

17.0.9 פתרון
לקרש: ניוטון של שני חוק

M : x : Mg sin θ − f = MaM (17.48)
M : y : NM −Mg cos θ −Nm = 0 (17.49)
m : x : mg sin θ + f − F = mam (17.50)
m : y : Nm −mg cos θ = 0 (17.51)

קינטי: חיכוך הוא f אז .aM > am להיות צריך מהקרש ייפול שהגוף כדי

f = µmNm = µmg cos θ (17.52)

לכן

am = g(sin θ + µ cos θ)− F

m
(17.53)

aM = g(sin θ − µ
m

M
cos θ) (17.54)

aM > am → F > µmg cos θ
(
1 +

m

M

)
(17.55)

הגוף .lm = amt
2/2 מרחק עובר והגוף lM = aM t2/2 מרחק עובר הקרש t זמן תוך

ברגע ז״א ,lM − lm = L כאשר נופל

(aM − am)t
2

2
= L → t =

√
2L

aM − am
(17.56)

aM − am =
F

m
− µg cos θ

(
1 +

m

M

)
(17.57)

17.0.10 תרגיל
גודל באוויר) (עדיין המסלול נקודות שתי בין לאוויר. מהקרקע נזרק m שמסתו גוף

? אלה נקודות שתי בין תנועתו ארכה זמן כמה .|∆p⃗| הוא התנע שינוי

17.0.10 פתרון

∆p⃗ = mg⃗∆t (17.58)

∆t =
|∆p⃗|
mg

(17.59)

17.0.11 תרגיל
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.l שאורכו חבל באמצעות M שמסתה החלל לתחנת חוזר m שמסתו אסטרונאוט
במנוחה היו שניהם ? נייח) לצופה (ביחס והתחנה האסטרונאוט יעברו מרחק איזה

זניחה. החבל ומסת בהתחלה

17.0.11 פתרון
לכן אפס היה הוא בהתחלה נשמר. המערכת של תנע חיצוניים כוחות שאין מכיוון
המסה מרכז בו. נפגשים ושניהם נע לא המסה מרכז לכן אפס. נשאר הזמן כל הוא

במרחק נמצא
x = lM/(m+M)

תעבור. שהתחנה המרחק וזה התחנה של ההתחלתי מהמיקום

גופו את להרים ומתחיל לתקוף מתכונן M שמסתו קוברה נחש 17.0.12 תרגיל
אחיד. וגופו l הוא הנחש אורך .v קבועה במהירות נע שראשו כך ,t = 0 ברגע אנכית
רגע עד הנחש משקיע אנרגיה איזו זמן. של כפונקציה המסה מרכז מהירות את מצאו

? t

17.0.12 פתרון
לכן vt הוא באוויר הנמצא הנחש של גופו אורך t ברגע

Vcm =
P

M
(17.60)

P = mairv (17.61)

mair =
M

l
vt (17.62)

Vcm =
v2t

l
(17.63)

W = ∆U +∆K (17.64)

∆K =
mairv

2

2
=

Mv3t

2l
(17.65)

∆U = mairghair,cm = mairg
vt

2
=

Mgv2t2

2l
(17.66)

17.0.13 תרגיל
הקדקוד בין המרחק מה ישרה. זווית שנוצרה כך מחוברים זהים אחידים מוטות שני

.l הוא מוט כל אורך ? המסה מרכז לבין

17.0.13 פתרון
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x
<latexit sha1_base64="Nsi9xmJS2z8Scenb9NZ5PA6Cvvs=">AAADznicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCcIkUgQoceiiQtJHqqFqvx/Yq+7B2160jy+LKjSv8Dn4N/4bJoyJpmItH88033zfriXLBrWu3/2xsNu7cvXd/64H38NHjJ9s7u0/PrC4MgwHTQpthRC0IrmDguBMwzA1QGQk4j8bvp/j5FRjLteq7SQ4jSVPFE86ow9IgvCjD0eVOs91qz8JfT4JF0iSLOL3c3fy996J/PPT7Xw9zo1NDpd/1SxDUQenNIVBMx1ylCAz6Hw7f+gPFsQKeF8aaFRKUY4JaexF0cjeqqHGcCai9sA/DIfStw1ndwAsLCzllY5rCRQk4flShXJ5xVtbLYJVQxSZZbFaruHqEm8rVagpagjMTrN6k1TWPXdYNXjN54HTe7eA3AxrPkkg7p2X3qIVo7e39l5QBTzPX7SxactSxbiIWxlDJgIJrpqWkKq7CRGtnCgGzCXXVzt1ay1R+rWVpCyqtpC47wK+dyGgVjGYulh6PycMYEloIfOxEK2dzYKsUOZmr21uTeMxx1jT8hJd+TtGmy8CC9bnyqeCp8kJJx0Dx+pwDg38YklnF0bTX6zUDXCbSZRXKnstCpY2kYuohPPlyXDWDuq7nFGxPEJwR/tGr/RAltAGLlsA2g7BQdszzV1PaXFejHzP3iFvfrFedFIzH1P9o8D2hxjMPbh/1enLWaQVHrc7nTrP3bnHwW+Q5eUn2SUDekB75RE7JgDDCyQ/yk/xqnDauGnXj27x1c2PBeUZWovH9Ly/+PxA=</latexit>

y
<latexit sha1_base64="VLxKBiFeR6b97BPoBrtvdobf5is=">AAADznicbVJLb9NAEN42PIp5tIUjF0NUqUhtFKdCcIkUgQoceiiQtJHqqFqvx/Yq+7B2120sy+LKjSv8Dn4N/4bJoyJpmItH88033zfriXLBrWu3/2xsNu7cvXd/64H38NHjJ9s7u0/PrC4MgwHTQpthRC0IrmDguBMwzA1QGQk4j8bvp/j5FRjLteq7MoeRpKniCWfUYWkQXpTh6HKn2W61Z+GvJ8EiaZJFnF7ubv7ee9E/Hvr9r4e50amh0u/6ExDUwcSbQ6CYjrlKERj0Pxy+9QeKYwU8L4w1KyQoxwS19iLo5G5UUeM4E1B7YR+GQ+hbh7O6gRcWFnLKxjSFiwng+FGFcnnG2aReBquEKlZmsVmt4uoRbipXqyloCc6UWL1Jq2seu6wbvGbywOm828FvBjSeJZF2TsvuUQvR2tv7LykDnmau21m05KhjXSkWxlDJgIJrpqWkKq7CRGtnCgGzCXXVzt1ay1R+rWVpCyqtpC47wK8tZbQKRjMXS4/H5GEMCS0EPnailbM5sFWKLOfq9tYkHnOcNQ0/4RM/p2jTZWDB+lz5VPBUeaGkY6B4fc6BwT8MyaziaNrr9ZoBLhPpSRXKnstCpY2kYuohPPlyXDWDuq7nFGxPEJwR/tGr/RAltAGLlsA2g7BQdszzV1PaXFejHzP3iFvfrFedFIzH1P9o8D2hxjMPbh/1enLWaQVHrc7nTrP3bnHwW+Q5eUn2SUDekB75RE7JgDDCyQ/yk/xqnDauGnXj27x1c2PBeUZWovH9LzNmPxE=</latexit>

.17.0.13 לתרגיל 17.10: איור

Xcm =
MX1,cm +Mx2,cm

M +M
=

Ml/2

2m
=

l

4
(17.67)

Ycm =
MY1,cm +MY2,cm

M +M
=

Ml/2

2m
=

l

4
(17.68)√

X2
cm + Y 2

cm =
l
√
2

4
(17.69)

17.0.14 תרגיל
בטריז למעלה לרוץ מתחיל אדם חיכוך). (אין חלקה אופקית רצפה על עומד טריז
האדם זז אותו ההעתק מהו .T זמן במשך הטריז פני על L דרך עובר הוא ממנוחה.

? A קבועה בתאוצה נע הטריז ריצתו מתחילת אם T/2 הזמן בפרק לקרקע ביחס

.17.0.14 לתרגיל 17.11: איור

ביחס האדם תנועת לרצפה, ביחס הטריז תנועת על מדובר בתרגיל 17.0.14 פתרון
מערכת א) ייחוס: מערכות שתי מגדירים אנחנו לכן לרצפה. ביחס האדם ותנועת לטריז
הטריז של ייחוס מערכת וב) (עומדת) התמדית ייחוס מערכת שהיא הרצפה של ייחוס
הרצפה מערכת של x, y הצירים 17.12 באיור (נעה). מואצת ייחוס מערכת שהיא
שתי t = 0 ברגע באדום. מסומנים הטריז מערכת של x′, y′ והצירים בשחור, מסומנים

מתלכדות. המערכות
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.17.0.14 לתרגיל 17.12: איור

לטריז ובייחס (xman, yman) לרצפה בייחס האדם של קואורדינטות הקשר, כלל לפי
לפי קשורות (xman

′, yman
′)

xman = xman
′ +XA (17.70)

yman = yman
′ + YA (17.71)

מערכת לראשית בייחס הטריז מערכת ראשית של קואורדינטות הן (XA, YA) כאשר
מתקיים t רגע בכל הנתונים, לפי באיור). (בכחול הרצפה

XA =
At2

2
, YA = 0 (17.72)

אומר וזה בטריז למעלה רץ האדם .(xman(t)
′, yman(t)

′) רק למצוא נותר לכן

xman(t)
′ = −yman(t)

′/ tanα (17.73)

.yman(t)
′ למצוא מספיק

כוחות פועלים לא הזאת המערכת על הגופים. מערכת ביחד הם והאדם הטריז
מערכת היא רק כי בלבד הרצפה במערכת לבצע יש זה (ניתוח x בכיוון חיצוניים

לכן התמדית),

dPx

dt
= M

dVA,x

dt
+m

dvman,x

dt
= MA+maman,x = 0 (17.74)

ax = −M

m
A = const (17.75)

ומקבלים זמן לפי פעמיים (17.70) את גוזרים

aman,x = aman,x
′ + A (17.76)

ומקבלים זמן לפי פעמיים (17.73) את גוזרים .aman,x
′ = const גם ולכן

aman,y
′ = −aman,x

′ tanα = const (17.77)

לרצפה בייחס האדם של התאוצה גם אז קבועה הטריז תאוצת שאם היא המסקנה
הרכיבים). (שני קבועה לטריז בייחס האדם של התאוצה וגם הרכיבים) (שני קבועה
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לגובה יעלה הוא T/2 זמן תוך אז ,L sinα לגובה עולה האדם T זמן תוך אם מכן,
הן הקואורדינטות t = T/2 ברגע לכן .(L sinα/4)

yman
′ =

L sinα

4
(17.78)

xman
′ = −L cosα

4
(17.79)

XA =
A(T/2)2

2
=

AT 2

8
(17.80)

xman = xman
′ +XA = −L cosα

4
+

AT 2

8
(17.81)

yman = yman
′ =

L sinα

4
(17.82)

הגופים. מסות את לדעת צורך אין לב: לשים נא
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עצמי לפתרון תרגילים 17.1

17.1.1. Problem
את מצאו נתונים. r החוט ואורך θ הזווית .v הוא הגוף מהירות גודל באיור במצב
וקטור בין ϕ הזווית ואת an הניצבת התאוצה גודל את ,at המשיקית התאוצה גודל

החוט. לבין התאוצה

42. A pendulum with a cord of 
length r 5 1.00 m swings in 
a vertical plane (Fig. P4.42). 
When the pendulum is in the 
two horizontal positions ! 5 
90.08 and ! 5 2708, its speed is 
5.00 m/s. Find the magnitude 
of (a) the radial acceleration 
and (b) the tangential accel-
eration for these positions. 
(c)  Draw vector diagrams to 
determine the direction of the 
total acceleration for these two 
positions. (d) Calculate the 
magnitude and direction of 
the total acceleration at these 
two positions.

ar

at

r

u

f

gS 

aS 

Figure P4.42.17.1.1 לשאלה 17.13: איור

17.1.1 פתרון
g: של משיקי רכיב היא משיקית תאוצה צנטריפטלית, תאוצה היא ניצבת תאוצה

an =
v2

r
(17.83)

at = g sin θ (17.84)

tanϕ =
at
an

(17.85)
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17.1.2. Problem
כדור זורק ילד t = 0 ברגע ישר. קו לאורך v0 שגודלה במהירות נוסעת מכונית

היא למכונית ביחס הכדור של ההתחלתית המהירות גודל מהחלון.
α היא אנכי לכיוון הכדור מהירות וקטור בין הזווית המכונית של יחוס במערכת .v
מהירות וקטור יהיה מה .θ היא הכביש וכיוון הכדור מהירות וקטור בין הזווית ואילו
בין המרחק יהיה מה ? באוויר יהיה עדיין הוא אם t זמן בעוד לקרקע ביחס הכדור
הכביש על מנקודת הקרקע על הכדור נופל מרחק באיזה ? זה ברגע למכונית כדור

? נזרק שממנה

17.1.2 פתרון
היא v⃗ ′ הקרקע, במערכת מהירות היא v⃗ אנכי, בכיוון z הכביש, בכיוון x נסמן

המכונית במערכת מהירות

vx
′ = v cos θ (17.86)

vz
′ = v cosα (17.87)

vy
′ =
√
v2 − v ′

x
2 − vz ′2 (17.88)

vx = vx
′ + v0 (17.89)

vy = vy
′ (17.90)

vz = vz
′ (17.91)

המכונית של יחוס במערכת

x ′ = vx
′t (17.92)

y ′ = vy
′t (17.93)

z ′ = vz
′t− 1

2
gt2 (17.94)

הכביש של יחוס במערכת

x = vxt (17.95)
y = vyt (17.96)

z = vzt−
1

2
gt2 (17.97)
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17.1.3. Problem
בין המרחק את מצאו באיור. שנראה כמו t = 0 ברגע זמנית בו נזרקות טיפות שתי

זמן. של כפונקציה השתיים

31. A river flows with a steady speed v. A student swims upstream 
a distance d and then back to the starting point. The stu-
dent can swim at speed c in still water. (a)  In terms of d, 
v, and c, what time interval is required for the round trip? 
(b) What time interval would be required if the water were 
still? (c) Which time interval is larger? Explain whether it is 
always larger.

40. As some molten metal splashes, one droplet flies off to the 
east with initial velocity vi at angle !i above the horizontal, 
and another droplet flies off to the west with the same 
speed at the same angle above the horizontal as shown in 
Figure P4.40. In terms of vi and !i, find the distance between 
the two droplets as a function of time.

i

i i

iu u

vS vS

.17.1.3 לשאלה 17.14: איור

17.1.3 פתרון

x1 = v cos θt (17.98)

y1 = v sin θt− 1

2
gt2 (17.99)

x2 = −v cos θt (17.100)

y2 = v sin θt− 1

2
gt2 (17.101)

d =
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 = 2v cos θt (17.102)
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17.1.4. Problem
להיות צריך שבו הטווח את מצאו נתונות. הגופים מסות מקום. בשום חיכוך אין

הגופים). בין יחסית תנועה תהיה (לא ביחד ינועו שהגופים כדי F הכוח .ing, what will be the shape of its trajectory? Explainגודל

49. What horizontal force must 
be applied to a large block of 
mass M shown in Figure P5.49 
so that the tan blocks remain 
stationary relative to M? 
Assume all surfaces and the 
pulley are frictionless. Notice 
that the force exerted by the 
string accelerates m2.

F
S m1

m2

M

Figure P5.49 Problems 
49 and 53

P6.32. This part of the structure rotates about the vertical 
central axis when the ride operates. The child sits on the 

 5.32 m down the sloped side 
from the center of the cone and pouts. The coefficient of 
static friction between the boy and the cone is 0.700. The 
ride operator does not notice that the child has slipped 
away from his seat and so continues to operate the ride. As 

36. A truck is moving with 
constant acceleration 
a up a hill that makes 
an angle ! with the 
horizontal as in Figure 
P6.36. A small sphere 
of mass m is suspended 
from the ceiling of the 
truck by a light cord. If 
the pendulum makes 
a constant angle " with the perpendicular to the ceiling, 
what is a?

u
m

f

aS

Figure P6.36

.17.1.4 לשאלה 17.15: איור

17.1.4 פתרון

m1 : x : N1 = m1a (17.103)
m1 : y : T −m1g = 0 (17.104)
m2 : x : T = m2a (17.105)
m1 : y : N2 −m2g = 0 (17.106)
M : x : F − T −N1 = Ma (17.107)
M : y : N3 −Mg −N2 = 0 (17.108)

a =
m1

m2

g (17.109)

F = (M +m1 +m2)a (17.110)



235 עצמי לפתרון תרגילים 17.1.

17.1.5. Problem
הקטן הגוף נתונה. ϕ הזווית .a שגודלה קבועה בתאוצה במדרון עולה המשאית

? θ הזווית מהי למשאית. ביחס במנוחה ונמצא מתקרתה המשאית בתוך תלוי

ing, what will be the shape of its trajectory? Explain.

49. What horizontal force must 
be applied to a large block of 
mass M shown in Figure P5.49 
so that the tan blocks remain 
stationary relative to M? 
Assume all surfaces and the 
pulley are frictionless. Notice 
that the force exerted by the 
string accelerates m2.

F
S m1

m2

M

Figure P5.49 Problems 
49 and 53

P6.32. This part of the structure rotates about the vertical 
central axis when the ride operates. The child sits on the 

 5.32 m down the sloped side 
from the center of the cone and pouts. The coefficient of 
static friction between the boy and the cone is 0.700. The 
ride operator does not notice that the child has slipped 
away from his seat and so continues to operate the ride. As 

36. A truck is moving with 
constant acceleration 
a up a hill that makes 
an angle ! with the 
horizontal as in Figure 
P6.36. A small sphere 
of mass m is suspended 
from the ceiling of the 
truck by a light cord. If 
the pendulum makes 
a constant angle " with the perpendicular to the ceiling, 
what is a?

u
m

f

aS

Figure P6.36.17.1.5 לשאלה 17.16: איור

17.1.5 פתרון

T sin θ −mg sinϕ = ma (17.111)
T cos θ −mg cosϕ = 0 (17.112)

tan θ =
g sinϕ+ a

cosϕ (17.113)
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17.1.6. Problem
בגובה המגלשה את ועוזב h מגובה מנוחה ממצב חיכוך ללא מחליק באיור הילד
אם התשובה תשתנה איך .ymax את מצאו לאופק. θ בזווית בכוונת שמהירותו כך h/5

? חיכוך יהיה

(b) Determine the increase in internal energy of the crate–
incline system owing to friction. (c) How much work is done 
by the 100-N force on the crate? (d) What is the change in 
kinetic energy of the crate? (e) What is the speed of the 

A 40.0-kg box initially at rest is pushed 5.00 m along a 
rough, horizontal floor with a constant applied horizontal 
force of 130 N. The coefficient of friction between box and 
floor is 0.300. Find (a) the work done by the applied force, 

-
tem as a result of friction, (c) the work done by the normal 

the work done by the gravitational force, (e) the 
change in kinetic energy of the box, and (f) the final speed 

A smooth circular hoop with a radius of 0.500 m is placed 
flat on the floor. A 0.400-kg particle slides around the inside 
edge of the hoop. The particle is given an initial speed of 

m/s. After one revolution, its speed has dropped to 
Find the 

energy transformed from mechanical to internal in the 
-

olution. (b) What is the total number of revolutions the 
particle makes before stopping? Assume the friction force 

13. A child of mass m starts from rest and slides without fric-
tion from a height h along a slide next to a pool (Fig. P8.13). 
She is launched from a height h/5 into the air over the pool. 
We wish to find the maximum height she reaches above the 
water in her projectile motion. (a) Is the child–Earth system 
isolated or nonisolated? Why? (b) Is there a nonconservative 
force acting within the system? (c) Define the configuration 
of the system when the child is at the water level as having 
zero gravitational potential energy. Express the total energy 
of the system when the child is at the top of the waterslide. 
(d) Express the total energy of the system when the child is 
at the launching point. (e) Express the total energy of the 
system when the child is at the highest point in her projec-
tile motion. (f) From parts (c) and (d), determine her initial 

h

/5
ymax

h

u

Figure P8.13

speed vi at the launch point in terms of g and h. (g) From 
parts (d), (e), and (f), determine her maximum airborne 
height ymax in terms of h and the launch angle !. (h) Would 
your answers be the same if the waterslide were not friction-
less? Explain.

.17.1.6 לשאלה 17.17: איור

17.1.6 פתרון

mgh =
mv2

2
+

mgh

5
→ v =

√
8gh

5
(17.114)

vy = v sin θ − gt (17.115)

vy = 0 → t =
v sin θ

g
(17.116)

ymax =
h

5
+ v sin θt− 1

2
gt2 =

h

5
+

v2 sin2 θ

2g
=

h

5
(1 + 4 sin2 θ) (17.117)

יותר. נמוך יהיה הגובה שיא גם ולכן שחישבנו מזו קטנה תהיה v חיכוך יהיה אם
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17.1.7. Problem

החוטים גובה. באותו מנוחה במצב ומוחזקים זהים גופים שני שבאיור במערכת
מה הגופים. את משחררים מקום. בשום חיכוך ואין מסה להם אין מתארכים, לא
של המסה מרכז מהירות מהי ? d יהיה הגובה הפרשי כשר A גוף של מהירותו תהיה

? זה ברגע הגופים שני

6. Review. The system shown in Figure 
P8.6 consists of a light, inextensible 
cord, light, frictionless pulleys, and 
blocks of equal mass. Notice that block 
B is attached to one of the pulleys. The 
system is initially held at rest so that  
the blocks are at the same height 
above the ground. The blocks are then 
released. Find the speed of block A at 
the moment the vertical separation of 
the blocks is h.

BA

Figure P8.6.17.1.7 לשאלה 17.18: איור

17.1.7 פתרון
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∆hA = −2∆hB → vA = −2vB (17.118)
∆hB −∆hA = d (17.119)

∆hA = −2

3
d (17.120)

∆hB =
1

3
d (17.121)

∆E =
mv2A
2

+
mv2B
2

+mg∆hB +mg∆hA = 0 (17.122)

5mv2B
2

=
mgd

3
(17.123)

vB =

√
2gd

15
, vA = −2vB = −2

√
2gd

15
(17.124)

vcm =
mvA +mvB

2m
= −vB

2
(17.125)
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17.1.8. Problem
נוחת M הגוף מכן לאחר בו. ונשאר M מסה בעל בגוף פוגע m מסה בעל כדור
? הפגיעה לפני הכדור מהירות מהי .h שולחן גובה מהשולחן. d במרחק הרצפה על
יוצא אלא בגוף נשאר היה לא הכדור אילו d משתנה היה איך הכדור מהירות באותה

? לנוע וממשיך השני מהצד

46. Review. A bullet of mass m is fired into a block of mass M 
initially at rest at the edge of a frictionless table of height 
h (Fig. P9.45). The bullet remains in the block, and after 
impact the block lands a distance d from the bottom of the 
table. Determine the initial speed of the bullet.

tionless table of height h 5 1.00 m (Fig. P9.45). The bullet 

h

d

m
M

.17.1.8 לשאלה 17.19: איור

17.1.8 פתרון

mv = (M +m)u (17.126)

t =

√
2h

g
(17.127)

d = ut = u

√
2h

g
(17.128)

בגוף נשאר לא הקליע אם

mv = Mu1 +mu2, u2 > u1 → u1 < u (17.129)

קטן. והמרחק
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17.1.9. Problem
במישור להסתובב יכול אליו מחוברים נקודתיים גופים שלושה עם מסה ללא מוט
אופקי שמצב מוחזקת המערכת בהתחלה .P נקודה דרך העובר אופקי ציר סביב אנכי
הסיבוב, לציר ביחס שמערכת של ההתמד מומנט את א) מצאו: משוחררת. t = 0 וברגע
הזוויתית התאוצה את ג) השחרור, אחרי מיד המערכת פועל אשר הכוח מומנט את ב)
מיד האמצעי הגוף של המשיקית התאוצה את ד) השחרור, אחרי מיד המערכת של של
את ו) השחרור, אחרי מיד המערכת על הציר שמפעיל הכוח את ה) השחרור, אחרי
שמופעל הכוח את ז) התנועה, במשלך המערכת של המקסימלית הזויזתית המהירות

מקסימלית. המערכת של הקינטית האנרגיה כאשר ברגע הציר על

37. A rigid, massless rod has three particles with equal masses 
attached to it as shown in Figure P11.37. The rod is free to 
rotate in a vertical plane about a frictionless axle perpen-
dicular to the rod through the point P and is released from 
rest in the horizontal position at t 5 0. Assuming m and d 
are known, find (a) the moment of inertia of the system of 
three particles about the pivot, (b) the torque acting on the 
system at t 5 0, (c) the angular acceleration of the system 
at t 5 0, (d) the linear acceleration of the particle labeled 
3 at t 5 0, (e) the maximum kinetic energy of the system,  
(f) the maximum angular speed reached by the rod, (g) the  
maximum angular momentum of the system, and (h) the 
maximum speed reached by the particle labeled 2.

d

2d
3

mmm
P

d
31 2

Figure P11.37.17.1.9 לשאלה 17.20: איור

17.1.9 פתרון

I = m

(
4d

3

)2

+m

(
d

3

)2

+m

(
2d

3

)2

(17.130)

τ = mg

(
4d

3

)
+mg

(
d

3

)
−mg

(
2d

3

)
(17.131)

α =
τ

I
(17.132)

a2 = acm = α

(
d

3

)
(17.133)

3mg −N = 3macm (17.134)

לאפס. שווה הכוח ומומנט אנכי במצב המוט מקסימלית זוויתית מהירות בו במצב

אפס. היא המסה מרכז של משיקית ותאוצה אפס היא זוויתית תאוצה זה במצב לכן
לכן

Iω2

2
+ (3m)g∆hcm = 0 (17.135)

∆hcm = −d

3
(17.136)

F − 3mg = (3m)ar = 3mω2rcm = (17.137)

rcm =
d

3
(17.138)
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17.1.10. Problem
שנראה כמו לקפיץ מחוברת מסה) ללא מוט בקצה נקודתי (גוף מתמטית מטוטלת
תנודות של התדירות את מצאו מתוח. אינו הקפיץ המטוטלת של אנכי במצה באיור.

.L, h,M, k נותנים: המטוטלת. של קטנות

35. A pendulum of length L and mass 
M has a spring of force constant 
k connected to it at a distance  h 
below its point of suspension 
(Fig.  P15.35). Find the frequency 
of vibration of the system for small 
values of the amplitude (small !). 
Assume the vertical suspension rod 
of length L is rigid, but ignore its 
mass.

h
L

k

u

M

.17.1.10 לשאלה 17.21: איור

17.1.10 פתרון

θ ≪ 1 (17.139)
τ = −(mg sin θ)l − (khθ)h = −(mgl + kh2)θ (17.140)
I = ml2 (17.141)
ml2α = −(mgl + kh2)θ (17.142)

ω2 =
mgl + kh2

ml2
(17.143)
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