שבוע 6
אנרגיה

אנרגיה
כוחות משמרים:
אנרגיה פוטנציאלית של כבידה:

𝑦𝑔𝑚 = !𝑈

אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ:
הקשר בין כוח משמר לאנרגיה פוטנציאלית:

1 #
𝑥𝑘
2

= "𝑈

𝑈𝑑
𝐹=−
𝑥𝑑

אנרגיה מכנית = אנרגיה קינטית  +אנרגיה פוטנציאלית
𝑈𝐸 =𝐾+
שימור אנרגיה מכנית – אם פועלים רק כוחות משמרים אז:
𝐸# = 𝐸$

אנרגיה
אם פועלים כוחות לא משמרים )למשל חיכוך( האנרגיה המכנית לא נשמרת:
)𝐸# = 𝐸$ + 𝑊%& (1 → 2
עבודה של כוחות לא משמרים  +אנרגיה מכנית בהתחלה = אנרגיה מכנית בסוף

אנרגיה פוטנציאלית
עבודה של כבידה:
𝑊! = 𝐹𝑠 = −mg Δy = −mg y# − y$ = mg y$ − mgy#
כאשר הגוף יורד Δ𝑦 < 0 ,ומכיוון שכוח הכובד 𝑔𝑚 𝑤 = −בכיוון השלילי ,העבודה חיובית.
בדומה ,כאשר הגוף עולה ,עבודת הכבידה שלילית.
נגדיר אנרגיה פוטנציאלית של כבידה:
𝑦𝑔𝑚 = !𝑈
עבודת הכבידה כשינוי באנרגיה הפוטנציאלית:
= 𝑚𝑔𝑦$ − 𝑚𝑔𝑦# = 𝑈$ − 𝑈# = − 𝑈# − 𝑈$ = −Δ𝑈$#
סוג אחר של אנרגיה פוטנציאלית הוא אנרגיה אלסטית של קפיץ:
1 #
𝑥𝑘
2

=𝑈

𝑊! = −mg y# − y$

אנרגיה פוטנציאלית
אם משתמשים באותה הגדרה של האנרגיה הפוטנציאלית:
𝑊! = 𝑈$ − 𝑈# = − 𝑈# − 𝑈$
ומציבים במשפט אנרגיה-עבודה:
מקבלים:

𝑊 = 𝐾# − 𝐾$ = − 𝑈# − 𝑈$
𝐸 = 𝐾# + 𝑈# = 𝐾$ + 𝑈$

זה נקרא חוק שימור האנרגיה המכנית .מה שהוא אומר לנו זה:
אנרגיה קינטית  +אנרגיה פוטנציאלית = קבוע
שאלה :באיזה מקרה האנרגיה המכנית אינה נשמרת? – חיכוך .במקרה זה ,או עבור כל כוח לא משמר:
W = W' + W(& = − 𝑈# − 𝑈$ + 𝑊%& = 𝐾# − 𝐾$
𝐾$ + 𝑈$ + 𝑊%& = 𝐾# + 𝑈#
&𝐸# = 𝐸$ + 𝑊%

אנרגיה פוטנציאלית
כוח מאנרגיה פוטנציאלית:
הוכחה ,עבור אנרגית כבידה:

𝑈𝑑
𝑥𝑑

𝐹=−

𝑈𝑊! = 𝐹Δ𝑦 = −mg Δy = −Δ
נחלק ב 𝑦:Δ

𝑈Δ
𝐹=−
𝑔𝑚= −
𝑦Δ

CHECKPOINT 3

.הגוף הראשון נופל נפילה חופשית בעוד ששלשת הגופים האחרים מחליקים על מגלשות חסרות חיכוך
.כל הגופים מתחילים ממנוחה
?B למי מארבעת הגופים תיהיה המהירות הכי גבוהה בנקודה
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Sample Problem

אובייקט קטן עם מסה  mקשור בכבל לתקרה ,מוחזק אופקית במרחק  Rמנקודת התלייה כפי שמוצג באיור.
משחררים את האובייקט.
מהו כוח המתיחות של הכבל כאשר האובייקט נמצא בנקודה הנמוכה ביותר של התנופה שלו?

(a
(b
(c
(d
(e

mg/2
mg
2mg
3mg
mgR

R
R

R
R

כאשר הגוף נמצא בתחתית הוא נע בתנועה מעגלית ולכן יש לו תאוצה צנטריפטלית כלפי מעלה ששווה ל 𝑅.𝑚𝑣 !/
כדי למצוא את מהירות הגוף נשתמש בעובדה שהאנרגיה המכנית במערכת של הגוף וכדה"א נשמרת מכיוון שאין
חיכוך ואין עבודה של כוחות שאינם משמרים .נבחר את נקודת האפס שלנו לגבי האנרגיה הפוטנציאלית של כח הכובד
בנקודה התחתונה ביותר בתנועה .המהירות ההתחלתית היא  .0ולכן:

(a
(b
(c
(d
(e

mg/2
mg
2mg
3mg
mgr

ans: d

! #$
ֹ
!

= !𝐾 = !𝐾 E" = U" + 𝐾" = 𝑈" = 𝑚𝑔𝑅 = 𝑈! +
𝑅𝑔→ 𝑣 ! = 2
𝑎𝑚 = ∑𝐹%
! 𝑣𝑚
= 𝑔𝑚 𝑇 −
𝑔𝑚→ 𝑇 = 3
𝑅

דיאגרמת גוף חופשי בנקודה 2

 .2חלקיק משוחרר ממנוחה בנקודה  x = aועובר לאורך ציר  xבכפוף לפונקציית האנרגיה הפוטנציאלית )𝑥(𝑈 המוצגת.
החלקיק:

.a
.b
.c
.d
.e

עובר לנקודה משמאל ל  - x = e,נעצר ונשאר במנוחה
עובר לנקודה  - x = eואז עובר שמאלה
עובר לאינסוף במהירות משתנה
עובר ל  - x = b,שם הוא נשאר במנוחה
עובר ל - x = eואז ל  - x = d,שם הוא נשאר במנוחה

 .2חלקיק משוחרר ממנוחה בנקודה  x = aועובר לאורך ציר  xבכפוף לפונקציית האנרגיה הפוטנציאלית ) U (xהמוצגת.
החלקיק:

 .aעובר לנקודה משמאל ל - x = e,נעצר ונשאר במנוחה
 .bעובר לנקודה ל - x = e,ואז עובר שמאלה
 .cעובר לאינסוף במהירות משתנה
 .dעובר ל - x = b,שם הוא נשאר במנוחה
 .eעובר ל - x = eואז ל - x = d,שם הוא נשאר במנוחה
ans: b

מכיוון שאנרגיה פוטנציאלית מייצגת כח משמר זה אומר שבמערכת יש שימור אנרגיה .בכל הנקודות בין  aל  eיש
לחלקיק אנרגיה פוטנציאלית קטנה מהאנרגיה הכוללת שלו )ששווה לאנרגיה הפוטנציאלית ב  ( aולכן יש לו אנרגיה
קינטית והוא ימשיך לנוע עד לנקודה  eשבה האנרגיה הפוטנציאלית שווה לאנרגיה הכוללת שלו והוא ייעצר .מכיוון
שהנגזרת של פוטנציאל חיובית בנקודה יפעל על החלקיק כח בכיוון השלילי והוא יחל לנוע שמאלה.

+

)

Problem = 𝑘 הנמצא10,000 ) 𝑣 שמאלה ומתנגש עם קפיץ בעל קבוע קפיץ$ = 4 *  = 𝑚 נע במהירות2𝑘𝑔 גוף בעל מסה של
. = "𝑓 כמוראה באיור15𝑁 מעל משטח מחוספס המפעיל כוח חיכוך בגודל
? שהגוף יעבור מרגע הנגיעה בקפיץ עד לעצירה שלוd מהו המרחק
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:קפיץ כאשר הקפיץ יגיע לעצירה תיהיה-האנרגיה של המערכת גוף

First touch

During the rubbing, kinetic energy
is transferred to potential energy
and thermal energy.

1 #
𝐸# = 𝑘𝑑
2

Fig. 8-17 A package slides across a frictionless floor with

velocity :
v 1 toward a spring of spring constant k. When the
package reaches the spring, a frictional force from the floor
acts on the package.

of the package’s kinetic energy (K " 12 mv 2) and the spring’s
potential energy (U " 12 kx 2). For state 1, U " 0 (because the
spring is not compressed), and the package’s speed is v1.
Thus, we have
E mec,1 " K 1 $ U 1 " 12 mv 21 $ 0.
For state 2, K " 0 (because the package is stopped), and the
compression distance is d. Therefore, we have
E mec,2 " K 2 $ U 2 " 0 $ 12 kd 2.

2

1

2

𝐸# = 𝐸$ + 𝑊%&
:העבודה של כוח החיכוך היא
#

,"

𝑊%& = C 𝑓⃗" ⋅ 𝑑ℓ = C (−𝑓" )𝑑𝑥 = −𝑓" 𝑑
$

,!

.עבודה של כוח חיכוך היא תמיד שלילית מכיוון שהוא תמיד מנוגד לכיוון ההעתק

Finally, by Eq. 8-31, we can substitute fk d for the change
!Eth in the thermal energy of the package and the floor. We
can now rewrite Eq. 8-42 as
1

:הקשר בין האנרגיה בסוף להתחלה נתון על ידי
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:נציב

. הוא שמאלהx כאשר הכיוון החיובי של ציר ה

First touch
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is transferred to potential energy
and thermal energy.

:נציב ונפתור את המשוואה הריבועית
5000𝑑# + 15 𝑑 − 16 = 0

Fig. 8-17 A package slides across a frictionless floor with

velocity :
v 1 toward a spring of spring constant k. When the
package reaches the spring, a frictional force from the floor
acts on the package.
1
2
2 mv )

 אנחנו לא מתייחסים, הוא שמאלהx שימו לב שמכיוון שהנחנו שהכיוון החיובי של ציר ה
and the spring’s
.לפתרון השלילי

of the package’s kinetic energy (K "
potential energy (U " 12 kx 2). For state 1, U " 0 (because the
spring is not compressed), and the package’s speed is v1.
Thus, we have
E mec,1 " K 1 $ U 1 " 12 mv 21 $ 0.
For state 2, K " 0 (because the package is stopped), and the
compression distance is d. Therefore, we have
E mec,2 " K 2 $ U 2 " 0 $ 12 kd 2.
Finally, by Eq. 8-31, we can substitute fk d for the change
!Eth in the thermal energy of the package and the floor. We
can now rewrite Eq. 8-42 as
1

2

1

2

𝑑 = 0.055𝑚 = 5.5𝑐𝑚

באתר סקי ,כבל מושך גולשים במעלה מדרון בעל שיפוע של ∘ 14במהירות קבועה של  10.4מ\'ש '.הכבל מסוגל למשוך נוסעים
אשר המסה הכוללת שלהם היא עד  864ק"ג .מהו ההספק המירבי של מנוע הכבל?
22.5𝑊 (a
22.5𝑘𝑊 (b
44.2𝑊 (c
44.2𝑘𝑊 (d

מתוך השאלה ברור שההספק המירבי קשור למסה המקסימלית שהכבל יכול למשוך במעלה המדרון.
לצורך החישוב ניתן להתייחס למסת כל הגולשים כמסה של גוף נקודתי.
נתחיל מכך שנצייר דיאגרמה של הכוחות הפועלים על הגוף.
מכיוון שאנו יודעים שהכבל מושך את המסה במהירות קבועה ,התאוצה היא .0

בכיוון הניצב למדרון מתקיים:
𝑀𝑔 𝑐𝑜𝑠(14∘ ) = 𝐹+ ,
בכיוון המקביל למדרון מתקיים:
∘𝑇 − 𝑀𝑔𝑠𝑖𝑛 14∘ = 0 → 𝑇 = 𝑀𝑔 𝑠𝑖𝑛 14
כאשר המסה מקסימלית הכח המופעל על יד הכבל מקסימלי .ההספק נתון על ידי
→ ⃗𝑣 ⋅ 𝑇 = 𝑃
𝑚
𝑚
𝑊𝑘𝑣 = 864𝑘𝑔×9.8 # ×0.242×11 ≈ 22.5
𝑠
𝑠

∘14

𝑛𝑖𝑠 𝑔 𝑃)., = 𝑇)., 𝑣 = 𝑀).,

 .3תיבה מונחת על שולחן אופקי ללא חיכוך .מרגע מסויים מתחילים להפעיל על התיבה כח אופקי קבוע  .Fאיזה מהגרפים הבאים
מתאר נכונה את עבודת הכח כפונקציה של מהירות התיבה?

 .3תיבה מונחת על שולחן אופקי ללא חיכוך .מרגע מסויים מתחילים להפעיל על התיבה כח אופקי קבוע  .Fאיזה מהגרפים הבאים
מתאר נכונה את עבודת הכח כפונקציה של מהירות התיבה?

לשם הנוחות נבחר בתור  0את הזמן בו מתחילים להפעיל את הכח .העבודה שווה למכפלת הכח בדרך שעברה התיבה מכיוון שהכח
קבוע והתנועה היא באותו כיוון .לשם הנוחות נבחר את מיקום התיבה בזמן  0כראשית של ציר ה .X
מהירות התיבה כפונקציה של הזמן היא 𝑣 = 𝑣/ + 𝑎𝑡 = 𝑎𝑡 :כאשר השתמשנו בעובדה שהכח קבוע ולכן התאוצה קבועה וגם
בעובדה שהתיבה מתחילה ממנוחה ולכן המהירות הראשונית היא .0
מיקום התיבה כפונקציה של הזמן שווה גם לדרך שהתיבה עברה מכיוון שהתנועה כולה באותו כיוון ולכן:
1 #
𝑡𝑎
2

=𝑆

 .3תיבה מונחת על שולחן אופקי ללא חיכוך .מרגע מסויים מתחילים להפעיל על התיבה כח אופקי קבוע  .Fאיזה מהגרפים הבאים
מתאר נכונה את עבודת הכח כפונקציה של מהירות התיבה?

אנו מעוניינים בעבודה כפונקציה של מהירות התיבה ולכן נשתמש במשוואה עבור המהירות כפונקציה של הזמן כדי לבטא את הזמן
כפונקציה של המהירות 𝑡 = 𝑣/𝑎. :הכח שווה למכפלת התאוצה במסה ולכן:
𝑎𝑡 #
𝑣#
1
𝑎𝑀 = 𝑆𝐹 = 𝑊
𝑎𝑀 =
= 𝑀𝑣 #
2
𝑎2
2
התשובה הנכונה היא  Dכלומר הגרף שמתאר פרבולה )תלות ריבועית של העבודה במהירות(.

 .3אובייקט קטן בעל מסה  mמתחיל ממנוחה במיקום המוצג ומחליק לאורך מסלול לולאה חסר חיכוך ברדיוס .R
מה הערך הקטן ביותר של  yכך שהאובייקט יחליק מבלי לאבד קשר עם המסילה?

(b
(c

R/4
R/2
R
2R

(e

0

(a

(d

 .3אובייקט קטן של מסה  mמתחיל ממנוחה במיקום המוצג ומחליק לאורך מסלול הלולאה חסר החיכוך
ברדיוס  .Rמה הערך הקטן ביותר של  yכך שהאובייקט יחליק מבלי לאבד קשר עם המסילה?

על מנת שהאובייקט לא יאבד מגע עם המסילה צריך שבנקודה העליונה של הלולאה הכח כלפי מטה יהיה שווה לכח הצנטריפטלי )כך שהכח הנורמלי
בנקודה הוא  .(0אחרת ,האובייקט לא יוכל להמשיך לנוע בתנועה מעגלית בצמוד למסילה .אם נסמן כ  vאת מהירות האובייקט בנקודה העליונה של
הלולאה נוכל לכתוב:
"1
2

𝑚 = 𝑔𝑚

→

𝑅𝑔 = ! 𝑣

𝑎𝑚 = F0

(b
(c

R/4
R/2
R
2R

(e

0

(a

(d

מכיוון שאין חיכוך וכל הכוחות משמרים האנרגיה המכנית נשמרת  -כלומר האנרגיה ההתחלתית שכולה פוטנציאלית שווה לאנרגיה בנקודה העליונה של
הלולאה שכוללת גם אנרגיה קינטית וגם פוטנציאלית:
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יש לשים לב שזהו הערך המינימלי מכיוון שזה הערך המתקבל עבור כח נורמלי שמתאפס בנקודה העליונה .עבור  yגדול יותר נקבל מהירות גבוהה
יותר והכח הנורמלי יפעל כלפי מטה כדי לגרום לתנועה מעגלית עם תאוצה צנטריפטלית מתאימה.

