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  בעיות ותרגילים לדוגמה –קה מכני

  טיקהקינמ

את מקומו של הגוף במרווחי ' רשם תלמיד א, לחקור את תנועתו של גוף הנע על קו ישר כדי .1

 זה עברג (t=0 - הוא הגדיר את הרגע שבו נערכה המדידה הראשונה כ.ניות ש0.02של  זמן 

כך שראשיתו , ףגוון תנועת הובכי - x -ואת ציר המקום )  אינה בהכרח אפסףמהירות הגו

  .ות המדידות רשומות בטבלה שלפניךאתוצ. t=0או של הגוף ברגע  הימצבנקודת 

  0.16  0.14  0.12  0.10  0.08  0.06  0.04  0.02  0  )'ש (t -זמן 

  23.04  18.48  14.4  10.8  7.68  5.04  2.88  1.20  0  )מ"ס (x - מקום

  
  . את מקומו של הגוף כפונקציה של הזמןראת גרף המטסרט  .א

  .נמק. קֵטנה או אינה משתנה, פי הגרף האם מהירות הגוף גֵדלה כפונקציה של הזמן-על קבע  .ב

  :כך t=0.02sהעריך את מהירות הגוף  ברגע  ' ד ביתלמ  .ג
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. ע מדו הסבר- ן כאם ? 0.02sזו הדרך המדויקת ביותר להעריך את מהירות הגוף ברגע  האם  

  .'והסבר מדוע היא מדויקת מזו של תלמיד ב, הירות בדרך אחרתמ האת חשב -אם לא 

 רשום.  המהירותלדודה עבור גוועמ  t(s)עמודה עבור הזמן : טבלה שבה שתי עמודות הכן  .ד

  m/sאת גודלי מהירות הגוף ביחידה   בחש. t = 0.02sבטבלה את המהירות שחישבת עבור 

ם את תוצאות החישובים במקומות ושרו t = 0.14s ,t = 0.10s ,t = 0.06s: יםעברג

  .המתאימים בטבלה שהכנת

  .  גרף המתאר את מהירות הגוף כפונקציה של הזמןטסרט  .ה

  .   ודלהג ת חשב א-אם כן .  הסבר מדוע-א אם ל?  תאוצת הגוף קבועה האם  .ו

  

   . t=0s -יקת הכדור מוגדר כ זררגע. 30m/sהתחלתית של  תו נזרק כלפי מעלה במהיררכדו .2

עבור מרווח . ר כך שכיוונו החיובי כלפי מעלה וראשיתו בנקודה שממנה נזרק הכדורדמוג yר צי  .א

  :סרטט גרפים המתארים, וא נזרקרגע שהכדור חוזר לנקודה שממנה הלעד  t=0sהזמן מרגע 

  .זמןה לונקציה שר כפקום הכדומ את )1(

  . כפונקציה של הזמןורהירות הכדמ את )2(

  .כפונקציה של הזמן אוצת הכדורת את )3(
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סרטט גרף . ר כך שכיוונו החיובי כלפי מטה וראשיתו בנקודה שממנה הכדור נזרקדמוג' yר צי  .ב

 חוזר כדוררגע שהלעד  t=0s עמרג', y ביחס לציר, של מהירות הכדור כפונקציה של הזמן

  .לנקודה שממנה הוא נזרק

  . למסוקדצמו'' yאנכי  ציר. m/s 10ולה במהירות קבועה של  עוקסמ. ג

  ''?yר כמה זמן מרגע הזריקה מתאפסת מהירות הכדור ביחס לציר ובכע )1(

כדור האם זמן עליית ה. שווה לזמן ירידתו, דר לעילגשהו yזמן עליית הכדור ביחס לציר  )2(

  .נמק את תשובתך?  לזמן ירידתוהשוו'' yביחס לציר 

  

זמנית - ובו, 30m/sבמהירות שגודלה , 90mין שגובהו ינזרק כלפי מעלה מרגלי בנ'  ארכדו .3

  . כמתואר בתרשים, 15m/sמגובה גג הבניין כלפי מטה במהירות שגודלה ' נזרק כדור ב

            

  ?זמן לאחר זריקתם נפגשו הכדורים מהכ) 1( . א

  ?דוריםהכה גובה נפגשו יזבא) 2(  

הנח כי הכדורים אינם מתנגשים אלא חולפים (? ור ברגע פגישתםדיוון תנועתו של כל כ כמה) 3(    

  .)זה ליד זה

 חשב את -אם לא .  הסבר-אם כן ? היא קבועה' ביחס לכדור א'  מהירותו של כדור באםה  .ב

  .'חס לכדור א בי'בהתאוצה של כדור 

ם יים מרגע זריקתם עד לפגיעתו של אחד הכדורוראר את המרחק בין שני הכדתמהט גרף רטס  .ג

  .בקרקע

  

  קהמיינד

נית מתחילה והמכ t=0sברגע . ף מתאר את מהירותה של מכונית כפונקציה של הזמןרהג .4

  .ביש ישרכעל   t=25sוהיא נוסעת עד רגע , לנסוע ימינה
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  ?היא אפסת המכונית צזה רגע או באלו רגעים תאואיב  .א

  ?זה רגע תאוצת המכונית היא מרביתאיב  .ב

מהמרחק שהמכונית עברה מרגע  קטן t=4sגע רעד  t=0s המרחק שהמכונית עברה מרגע אםה  .ג

t=4s גע  ר עדt=10s ,נמק?  ממנו או שווה לולגדו.  

נית משנה את כיוון תנועתה כוהמ , t=25sגע רעד  t=0sונית מרגע  מכ במהלך תנועת האםה  .ד

 ציין באיזה רגע או באלו רגעים -אם כן ? )משנה את כיוון נסיעתה מימין לשמאל או להפך(

  .סבר ה- לא אם . המכונית משנה אם כיוון תנועתה

קבוע או גֵדל כפונקציה , קֵטן t=2sגע רעד  t=0sרגע מ ת הכוח השקול הפועל על המכוניאםה  .ה

  ?של הזמן

, והוסף חצים המייצגים את כיוון המהירות, נסיעתהט מלבן המייצג את המכונית במהלך רטס   .ו

  .t =16sכיוון התאוצה וכיוון הכוח השקול הפועל על המכונית ברגע 

המהירות שלה -מדו, )לאו דווקא מעגלי(עוקל מ שנית נסעה לאורך כביוהמכ ,t=25sר רגע אחל  .ז

? ש המעוקללמכונית תאוצה בתנועתה לאורך הכבי האם יש. הראה ערך קבוע) ספידומטר(

  .נמק

  

ים מתאר את מסלול תנועתו של גוף רשהת .5

של ' עקבות' וכן, Gקודה נעד  Aהנע מנקודה 

קטע המסלול . הגוף במרווחי זמן שווים

ABCD וקטע המסלול , ישר הואDEFG 

  . O קשת של מעגל שמרכזו הוא

 תבכל אח. תק את התרשים למחברתךעה. א  
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התייחס . התאוצה והכוח השקול, ורי המהירות את וקטטסרט F - ו B ,C  ,Eמהנקודות  

  .לכיוּוני הווקטורים ולא לגדלים שלהם

טור קוו סרטט את ה-אם לדעתך לא ניתן לקבוע במדויק את כיוּונו של וקטור מסוים ! לב שים

  .בכיוּון מקורב

?  ממנו או שווה לולגדו, Cמהירות בנקודה ה לגודל השוו Bגודל המהירות בנקודה  האם) 1 (  .ב

  .נמק

?  ממנו או קטן ממנולגדו, C לגודל התאוצה בנקודה השוו Bגודל התאוצה בנקודה  םהא) 2(

  .נמק

  

 לתהגוף קשור בחבל הכרוך על גלג.  על שולחן אופקיח מונ M=1.4kgו  תשמס ,A גוף .6

 מעל Bחררת ממנוחה כאשר גובה המשקולת וכת משרהמע. m=0.6kgה תשמס  Bלמשקולת

 להזניח ןנית). תרשים ראה( 0.54mהרצפה הוא 

  . את החיכוך בין החבל לבין הגלגלת

 ןלבי Aרחק בין הגוף  שהמהנח בכל שלבי השאלה

    .לתגלגושהגוף אינו פוגע ב, הגלגלת גדול מאוד

  .חן ניתנים להזנחהל השוןלבי Aסת החבל וכן החיכוך בין הגוף  מף זה הנח כייבסע  .א

  .הפלרצ Bעבור כמה זמן מגיע הגוף כשב ח )1(

עד  t=0s -מרגע השחרור שיוגדר כ, קציה של הזמןנכפו Aגרף של מהירות הגוף  סרטט )2(

  .t=2sרגע ה

למרות ( המשטח ןלבי Aף גואולם יש חיכוך בין ה, ף זה הנח כי מסת החבל ניתנת להזנחהיבסע  .ב

קציה נכפו A גרף מקורב של מהירות הגוף טסרט). t=0s לתנועה ברגע תהמערכת יוצא, זאת

ם מספריים על ערכיאינך נדרש לרשום  (רנעצ Aרגע שבו הגוף העד  t=0sמרגע , של הזמן

  .הסבר את שיקוליך). הצירים

אולם מסת החבל אינה , תן להזנחהני השולחן ןלבי Aף זה הנח כי החיכוך בין הגוף יבסע   .ג

-וותש, מהירות-שוות( לקרקע עמגי B שהגוף ילפנ Aמהו סוג התנועה של הגוף . נחהזניתנת לה

    . נמק?)בתאוצה הולכת וגֵדלה או בתאוצה הולכת וקֵטנה, תאוצה
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ים קשורים זה לזה פ הגו.M, M > m - ו mשטח אופקי מונחים שני גופים שמסותיהם  מעל .7

, )'ראה תרשים א(אופקי ימינה  מפעילים כוח mשמסתו  על הגוף. חוט שמסתו זניחהב

  .והמערכת נעה בתאוצה

    

  

     '        איםרשת        

  

    

  .בלבד הנח שהחיכוך בין הגופים לבין המשטח ניתן להזנחה'  ג-ו' פים ביבסע

  .ל יותרדוי הגופים פועל כוח שקול גנשמעל מי ) במילים(והסבר באופן איכותי  קבע  .א

  .אוצת הגופים ואת מתיחות החוט המקשר ביניהםתבאמצעות נתוני השאלה את  בטא  .ב

שים רשבת Fח גוף שמשקלו שווה לכו, עות חוט שמסתו זניחהצבאמ, mים לגוף שמסתו רקוש   .ג

האם ). 'א םיתרש(שונה בגודלה מן התאוצה במצב הקודם ) 'תרשים ב(התאוצה במצב זה . 'א

  .נמק? ממנו זה קטן מגודל התאוצה במצב הקודם או גדולב גודל התאוצה במצ

  

      

  

  '      ביםרשת      

  

  

  

 מנוע המכונית מסובב. ביש אופקיכעל  750kg שמסתו ת ָקָרווןרגור 900kgית שמסתה ונמכ .8

מסת .  קשור למכונית באמצעות מוט גרירההקרוון. זוג הגלגלים הקדמיים של המכוניתאת 

  .ת קבועהוהמכונית עם הקרוון נעים תחילה במהיר. חהזנהמוט ניתנת לה

וח ההתנגדות שפועל  כלגוד. 2000N כוח ההתנגדות שפועל על הקרוון נגד כיוון תנועתו הוא לגוד

  . 1700Nעל המכונית נגד כיוון התנועה הוא 

  .עתהו גודל הכוח הפועל על המכונית בכיוון תנ אתבחש) 1(  .א

  .את הגודל ואת הכיוון של הכוח שמוט הגרירה מפעיל על הקרוון עקב) 2(

אינו ושגודלם , כים לפעוליממש) 2000N -ו 1700N(כרו קודם שהוזשאותם כוחות התנגדות  הנח

  .משתנה
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  .ונה ככיוון תנועת המכוניתווכי 2m/s2המכונית עם הקרוון נעים בתאוצה שגודלה , לב מסויםשב. ב

  .וקבע את כיוונו, את גודל הכוח שהמוט מפעיל על הקרוון במצב זה בחש) 1(    

  .ל המכונית בכיוון תנועתהעל עאת גודל הכוח הפו בחש) 2(    

  ?ח בכיוון התנועה שלהזה גוף מפעיל על המכונית כויא. ג

 ת מהי תאוצ-אם כן . הסבר מדוע, אם לא? אפס ל שהמתיחות במוט תהיה שווהןכתם ייאה. ד

  ?המכונית במקרה זה

  

  ה במישורענות

. t=0s,1s,2s,3s,4s,5sים עברג m=0.1kgשים מתאר את עקבותיו של גוף שמסתו רהת .9

 .y -  הרוצי x - ציר הידי-עלמישור התנועה של הגוף מתואר 

  

  .y - ובציר הx - עקבות של תנועת הגוף בציר הגרף

    

  .גוף ברגעים שבהם נרשמו העקבותהשל  y -ורי העושי x - הין טבלה ורשום בה את שיעורכה. א 

  ?y - ו סוג התנועה בכיוון ציר ההמ. ב

והוסף את הערכים , t=0s,1s,2s,3s,4s,5sים עברג, x -ב את רכיבי מהירות הגוף בציר השח. ג

  .בלהלט

  .ןזממהירות כפונקציה של ההשל  x -  גרף של רכיב הטסרט) 1(  .ד

  .נמק ?תאוצה קבועהשל  x -רכיב ה םהא) 2(      

  ?t=0s עברג xכיב המהירות בכיוּון הציר רמה ) 1(  .ה

  .נמק? נו של הכוח שפעל על הגוףיווודלו ומה כג מה) 2(      

  ?מסלול התנועה של הגוף ומה) 3(    
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, יכמתואר מתקן המורכב מעמוד אנים שלפניך שבתר .10

קצה הזרוע קשור חבל  ל.שיוצאת ממנו זרוע אופקית

לקצה החבל קשור כיסא  .שמסתו ניתנת להזנחה

. ועל המאזניים עומד נער, שעליו מונחים מאזני קפיץ

  . Mמסת הכיסא עם המאזניים והנער היא 

עם (כך שהכיסא , ן מסתובב סביב ציר העמודקהמת  

הירות מב נעים במסלול מעגלי אופקי) רהמאזניים והנע

  ).ראה תרשים(כיוון האנכי ה עם αצר זווית יווהחבל , שגודלה קבוע

  .באמצעות נתוני השאלה את המתיחות בחבל בטא  .א

  .ה את גודל התאוצה של הכיסאהשאלבאמצעות נתוני  בטא  . ב

  .ציין לגבי כל כוח מי מפעיל אותו.  את הנער ואת הכוחות הפועלים עליוטטסר  .ג

 המאזניים שעליהם הוא ידי-עלשקל הנער כפי שנמדד מאת , m, רא באמצעות מסת הנעטב. ד

  .ניצב

  

  

  אנרגיה ונעת

פועל על ה להמתקף הכול"לבחון את החוק הקובע כי י כד .11

הוא . ניסוי' ביצע תלמיד א, " של הגוףנעגוף שווה לשינוי בת

ראה (נעה על שולחן  וזו, 0.46kgקרונית שמסתה  הדף

 ). 'תרשים א

  מבנה מערכת הניסוי –' תרשים א

  

לאחר ההתנגשות נעה הקרונית . ית התנגשה בחיישן כוח שהיה מוצמד לקצה השולחןונקרה

מדד , ונית בחיישןקרבמהלך ההתנגשות של ה. גשותנתהבכיוּון המנוגד לכיוּון תנועתה לפני ה

יה ונקצכפ) בניוטון(ערכי הכוח . ת הכוח שהקרונית הפעילה עליוא, יםרבמרווחי זמן קצ, החיישן

ובעזרת תוכנה מתאימה סורטט גרף המתאר את , ו למחשבנהוז) ms - שנייה  יותפבאל(של הזמן 

  ).'ראה תרשים ב(גודל הכוח כפונקציה של הזמן במהלך ההתנגשות 

  

  

חיישן 
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  הכוח כתלות בזמןגרף 

  

  

  

  

  

  

  

                  

  'תרשים ב

, 0.090s ךבמש 3.0cmשהקרונית עברה מרחק של  קצר לפני ההתנגשות מדד התלמיד ומצא ןזמ  

, בעת תנועתה בכיוּון המנוגד לכיוּון התנועה לפני ההתנגשות, ר לאחר תום ההתנגשות קצוזמן

  .0.102s ךבמש 3.0cmמצא התלמיד שהיא עברה מרחק של 

יישן הפעיל על הקרונית במהלך קף שהחמתאת גודל ה', סמך תרשים ב- על, אמצ) 1( . א

  .שותגההתנ

  ?א המתקף הכולל שפעל על הקרוניתת הוהמתקף שהחיישן הפעיל על הקרוני םהא) 2(

  :חישב את השינוי בתנע של הקרונית',  חברו של תלמיד א', ד ביתלמ  .ב

s/m294.0:ות הקרונית לאחר ההתנגשותרמהי
s102.0

m03.0

t

x
v2 ≈=

∆
∆

=  

:  לאחר ההתנגשותעהתנ
s

m
kg135.0s/m294.0kg46.0mvp 22 =⋅==  

s/m333.0: קרונית לפני ההתנגשות הותרמהי
s09.0

m03.0

t

x
v 2 ≈=

∆
∆

=    

:  לפני ההתנגשותעהתנ
s

m
kg153.0s/m333.0kg46.0mvp 22 =⋅==     

: השינוי בתנע הוא  לכן
s

m
kg018.0

s

m
kg135.0

s

m
kg153.0ppp 12 =−=−=∆  

  .היא שגויה'  תלמיד בידי-עלת החישוב של שינוי בתנע שנערכה אתוצ

  '?שגיאתו של תלמיד ב ימה) 1(  

  .בעקבות ההתנגשותת  את השינוי בתנע של הקרוניבשח', להסתמך על תרשים ב יבל) 2(  
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שיטה  תאר. 0.09s ךבמש 3.0cmהקרונית עברה מרחק של , ההתנגשות לה נתון כי לפנישאב  .ג

  .ניסויית למדידת משך הזמן שבו קרונית שנעה על שולחן עוברת מרחק נתון

תקף הכולל והשינוי מה(בערכים שהתקבלו בניסוי זה דיוק - שני גורמים אפשריים לאיןציי  .ד

  ).קרונית הבתנע של

  .הסבר? התאפסה מהירות הקרונית'  בםבפרק הזמן המתואר בתרשי האם  .ה

היה מתקיים גם אילו " המתקף הכולל הפועל על גוף שווה לשינוי בתנע של הגוף"החוק  האם  .ו

  .הסבר? ולחןחיישן הכוח היה מוצב על קרונית אחרת ולא צמוד לש

ו אחר ההתנגשות היא עברה לואי, 0.090s במשך 3.0cmהקרונית עברה , תושג ההתנילפנ  .ז

  ?אחרי ההתנגשות ארוך מזה  שלפני ההתנגשותזמן  משך העמדו. 0.102sחק זה במשך רמ

  

 וזו m1מסת הקרונית האחת היא . קרוניות נעות על מסילה אופקית חלקה זו לקראת זוי שת .12

ת במהלך ההתנגשות נמדדו תאוצו. m1=2m2:  ומתקייםm2האחרת היא של הקרונית 

רת תאוצתה של כל קרונית כפונקציה של אבתרשים מתו. הקרוניות במרווחי זמן קצרים

  .הזמן

  תאוצת הקרוניות כתלות בזמןגרף 

    

  

  .אה כי החוק השלישי של ניוטון מתקיים במהלך ההתנגשותרה. א

  .אה כי התנע הכולל של שתי הקרוניות נשמר במהלך ההתנגשותרה. ב
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  .v1= 3 m/sאופקית חלקה במהירות  ימינה על מסילה נעה m=80kgית שמסתה נקרו .13

בכיוון הקרונית  שרץ, M=60kgשאדם שמסתו לאחר ) גודל וכיוון(את מהירות הקרונית  מצא  .א

  .קופץ עליה ומתיישב בתוכה,  אותהגמשי, v=8m/sבמהירות 

  ?לקראת הקרוניתץ אם אותו אדם ירו', ה לסעיף אבושהיה התתמה   .ב

שפכים לתוכה במאונך מלמעלה מתוך  הנת לזרם של גרעיני חיטהח קרונית עוברת מתהאות   .ג

האם הגובה שממנו ? לא תשתנה או תגדל עקב כך, תקטןהאם מהירות הקרונית .  משפך

  .הסבר? נשפכים החיטים משפיע על מהירות הקרונית

, לפתע נפער חור בקרקעיתה. טהחיוהקרונית נעה כשהיא מלאה , סקפ ההחיטים מלמעל זרם  .ד

לא תשתנה , האם  מהירות הקרונית תקטן.   כדי תנועתה תוך להישפך מתוכההוהחיטה החל

  .הסבר?  עקב כךאו תגדל

  

, L=80cmק במנוחה בקצהו של חוט אופקי שאורכו  זמוח M1=0.1kgו תשמס A ורכד .14

,  במנוחה על חוט אנכייתלו ,M2=0.3kgו תשמס ,B שני רכדו. O1 הער לנקודה קבווהקש

ותוך כדי , חהוממנ Aרים את הכדור רמשח. O2הקשור לנקודה קבועה , ורךאבעל אותו 

  ).'תרשים א ראה (Bבכדור ) לחלוטין(גשות מצח אלסטית תנועתו הוא מתנגש התנ

      

  

  

  

  

  

  'תרשים ב        'תרשים א        

  

  .שני החבלים נמצאים במצב אנכי, נח כי מסת החבלים זניחה וכי ברגע ההתנגשותה  

  .הרף עין לפני ההתנגשות כAהכדור ) גודל וכיוון(צא את מהירות מ  .א

  .הרף עין לפני ההתנגשות כAצא את המתיחות בחוט הקשור לכדור מ  .ב

  .אחר ההתנגשות לBלכדור  שאליה יגיע החוט הקשור, צא את הזווית המרבית לאנךמ  . ג
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 Aבהגיע הכדור . מנוחה במצב אופקי מAמשחררים שוב את הכדור  וBסירים את הכדור מ  .ד

האם הגובה המרבי שאליו יגיע הכדור ). 'ראה תרשים ב(יתק הכדור מהחוט  נ,Sלנקודה 

  .נמק? קטן או שווה לגובה שממנו שוחרר ממנוחה, ר הניתוק יהיה גדוללאח

  

הגרף שלפניך מתאר את הכוח השקול  .15

  .ג" ק2הפועל על גוף שמסתו 

  . הגוף היה במנוחה עד שהכוח החל לפעול

  

  

  

  

  

  . t=2s,6s,9s:  חשב את מהירות הגוף כאשר,  בשניותt מציין זמן Z ציר אם  .א

: חשב את מהירות הגוף כאשר, טר במx מציין מקום Zאם ציר   .ב

x=2m,6m,9m.  

  . אינו יכול לציין את תאוצת הגוףZהסבר מדוע ציר   .ג

  
. פארק-בלונה" רכבת הרים"תרשים מתוארת ב .16

ושחרר , ליד הקרונית, Aתלמיד נעמד בנקודה 

האבן נפלה חופשית והגיעה לקרקע . מידו אבן

לאחר מכן התלמיד נכנס . ניות ש3כעבור 

ב מאזניים על הכיסא והתיישב הצי, לקרונית

).  הקרוניתתכך שרגליו לא נגעו ברצפ(עליהם 

  .mgהמאזניים הראו את משקלו 

הקרונית נעה על פני .  במהירות התחלתית השווה לאפסA -חר מכן התלמיד נוסע בקרונית מאל

. 5mg -ראו המאזניים ערך השווה ל הCבנקודה . לא חיכוך וללא מנועל, ABCDEFGHהמסילה 

וזו פגעה , )ות אפס ביחס לקרוניתרבמהי(וא שוב שחרר אבן  ה,Fאשר התלמיד חלף בנקודה כ

  .ייתה שווה לאפס הF -הוריית המאזניים ב.  שניות לאחר שחרורה2.7בקרקע 

  .על הקרקע מAל הנקודה  שHחשב את הגובה   .א

0
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  .Cחשב את מהירות הקרונית בנקודה   .ב

  .R1שב את ח. R1שרדיוסו וא קשת של מעגל  הBCDקטע המסילה   .ג

  .על הקרקע מFל הנקודה  שhחשב את הגובה   .ד

  .)יין גודל וכיווןצ(? F -של האבן ששוחררה מ) ביחס לקרקע(מה הייתה המהירות ההתחלתית   .ה

  .R2שב את ח. R2וא קשת של מעגל שרדיוסו  הEFGקטע המסילה   .ו

  

מצאת בגובה  נ Aהנקודה : מסילהנתונים לגבי ה. סילה חסרת חיכוך נמצאת במישור אנכימ .17

h על הנקודה מC ;טע המסילה קBCDוא קשת מעגלית שרדיוסה  הR=0.5h ;קטע בEF 

טע המסילה ק ;Cעל הנקודה מ 0.75hמצאות בגובה  נF - וEהנקודות ; מסילה קטועהה

שיוצר , וא ישר הEשמתחת לנקודה 

. עם הכיוון האופקי 450זווית 

וחה שחררים ממצב מנמ, Aמהנקודה 

  .mגוף שמסתו 

  

) h - וm(א באמצעות נתוני השאלה טב

  :ת תשובותיך לשאלות הבאותא

  .Cשב את הכוח שבו הגוף מעיק על המסילה בנקודה ח  .א

  .Eשב את תאוצת הגוף בקטע הישר של המסילה הנמצא לפני הנקודה ח  .ב

  ?F -לה שמימין ל ועדיין הגוף יפגע בקטע המסיF -ל  Eעד כמה ניתן להגדיל את המרחק בין  .ג

  
ולקצהו השני קשורה לוחית , שור בקצהו האחד לנקודה קבועה ק,kפיץ שקבוע הכוח שלו ק .18

ניחים לפניה קרונית  מ,Aוחפים את הלוחית כך שהקפיץ מתכווץ בשיעור ד. mשמסתה 

ומשחררים את המערכת ) אה תרשיםר (mשמסתה 

  .המשטח חסר חיכוך). ממנוחה(

 - וA ,k הבאות באמצעות א את תשובותיך לשאלותטב

m .  

  ?איזו נקודה ניתקת הקרונית מן הלוחיתב  .א

  ?מה זמן לאחר השחרור מתרחש הניתוקכ  .ב
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  ?מה זמן לאחר הניתוק נעצרת הלוחית לראשונהכ  .ג

  ?איזה מרחק מנקודת הניתוק נעצרת הלוחית לראשונהב  .ד

  ?שונה לאחר שחרורההו המרחק בין הלוחית לבין הקרונית כאשר הלוחית נעצרת לראמ  ה

  
  דל הגז האידאליומ

24בלחץ  ו C300לוא גז בטמפרטורה  כ3m1תוך מכל שנפחו ב  .19 m/N10 .נח כי הגז מתנהג ה

  .כגז אידאלי

  .ציין שלוש הנחות של המודל הקינטי של גז אידאלי  .א

  ?מהו גודל זה. רוסקופי מסויםטמפרטורה היא מדד לגודל מיקה) 1(  .ב

  .טמפרטורה) וואקום(הסבר מדוע לא ניתן ליחס לריק ) 2(  

  .שב את האנרגיה הקינטית הממוצעת של מולקולות הגז שבמכלח  .ג

  .חשב את מספר מולקולות הגז שבמכל  .ד

  

24ץ  בלחו C600לוא גז בטמפרטורה של  כ3m75.0תוך מכל שנפחו ב  .20 m/N10 .נח כי הגז ה

  .מתנהג כגז אידאלי

  ?מה מקור הלחץ שהגז מפעיל על דפנות המכל  .א

 . של מולקולות הגז שבמכל) האנרגיה הקינטית הכוללת(שב את האנרגיה התרמית ח  .ב

 ומסת m1מסת כל מולקולה מהסוג הראשון הוא : הגז שבמכל מורכב משני סוגי מולקולות  .ג

  .m2>m1 :ומתקיים, m2סוג השני הוא כל מולקולה מה

האם מהירותה הממוצעת של מולקולה מהסוג הראשון גדולה מהמהירות הממוצעת של   .ד

  .נמק? קטנה ממנה או שווה לה, מולקולה מהסוג השני

  

אטומי בטמפרטורה - ממולא בגז אידאלי חד30cm מכל מבוָדד בצורת קובייה שאורך צלעה  .21

25בלחץ  ו C800של   m/N10. 

  .חשב כמה מולקולות גז יש במכל  .א

 . של מולקולות הגז שבמכל) האנרגיה הקינטית הכוללת(שב את האנרגיה התרמית ח  .ב

חשב את הטמפרטורה הסופית של . 2000Jבמכל יש גוף חימום המוסיף לגז כמות חום של   .ג

 .הגז לאחר החימום
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ון באמצעות בוכנה ניידת שעליה מופעל לחץ אך סגור בקצהו העלי, נתון מכל זהה  .ד

חיצוני של 
2510 m/N .2000שמוסיף לגז , ברגע מסוים מפעילים את גוף החימוםJ .

גדולה , האם הטמפרטורה הסופית של הגז במכל זה תהיה שווה לזו של המכל הראשון

 .נמק? או קטנה ממנה

  

C270בה מתכתית בטמפרטורה של כלוא בתי, המתנהג כגז אידאלי,  גז ארגון .22
שטח פאה . 

A 2 הואcm50 ושטח פאה B 2 הואcm100 . הגז מפעיל כוח שלN105   .B על הפאה ⋅4

 .הסבר? גדול או קטן ממנו, B זהה לכוח הפועל על הפאה Aהאם הכוח הפועל על הפאה   .א

 . הלחץ של הגז הכלוא בכליחשב את  .ב

 .חשב את האנרגיה הקינטית הממוצעת של מולקולות הגז  .ג

האם חל שינוי בלחץ או . מניחים את הכלי על משטח חימום המעלה את טמפרטורת הגז  .ד

 .הסבר? בנפח של הגז

24  לחץהו C570כאשר טמפרטורת גז הארגון בכלי היא   .ה m/N105.5 רים את כל מעבי, ⋅

. 2אך בלחץ קטן פי , המכיל גז ניאון באותה טמפרטורה, 2הגז למכל חדש שנפחו גדול פי 

 .בהנחה כי התערובת מתנהגת גם היא כגז אידאלי, מצא את הלחץ הסופי של תערובת הגזים

  

אותה  מולקולות הנעות כולן בN נמצאות lבתוך מכל שצורתו קובייה שאורך צלעה  .23

.  דופן ימינית ודופן שמאלית–וכולן נעות הלוך ושוב בין שתי דפנות מקבילות , vמהירות 

המולקולות פוגעות בכל אחת משתי הדפנות בכיוון . mהמסה הכוללת של כל מולקולה היא 

 מכוון xציר המקום . הנח כי המולקולות ממלאות את התנאים של גז אידאלי. מאונך לה

  .בר הדופן השמאליתמהדופן הימינית לע

ציין עובדה ניסויית המעידה שהתנגשויות של מולקולות גז עם דופן מכל שבו הגז כלוא   .א

 .הן אלסטיות

של מולקולה )  שהוגדר לעילxביחס לציר (בטא באמצעות נתוני השאלה את השינוי בתנע   .ב

 .יחידה כתוצאה מהתנגשות בדופן הימינית

הכוח השקול החיצוני הפועל על גוף שווה  ":התבסס על החוק השני של ניוטון בניסוח  .ג

ובטא באמצעות נתוני השאלה את הכוח הממוצע שמפעילה , "לקצב שינוי התנע של הגוף
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המחזור כולל . (כל דופן על מולקולת גז יחידה במהלך מחזור אחד של תנועת המולקולה

 .)את ההתנגשות ואת התנועה הלוך ושוב מדופן אל דופן

השאלה את הכוח הממוצע שמפעילה מולקולה יחידה על הדופן בטא באמצעות נתוני   .ד

 .הימינית במהלך מחזור אחד של תנועת המולקולה

-עלנתונה , V מולקולות על הדופן הימינית של מכל שנפחו Nהוַכח כי הלחץ שמפעילות   .ה

:    הקשרידי
V

Nmv
p

2

=.  

  

  ועה הרמונית פשוטהנת

תלמיד משך את . ויה על קפיץ אנכי שמסתו זניחהלת, M=0.8kgשמסתה  , שקולתמ .24

חיישן המחובר למחשב מדד את ).  ממנוחה(שחרר אותה ו, Aהמשקולת כלפי מטה מרחק 

מקום .  ועל צג המחשב התקבל הגרף המתואר בתרשים, מקום המשקולת בזמנים שונים

החיובי כלפי ו נוכיוו, המשקל-מדד ביחס לציר אנכי שראשיתו בנקודת שיווינ, y, המשקולת

        .מעלה

  .Aצא את מ  .א

צא את זמן המחזור של התנודות מ  .ב

  .ואת תדירותן

  .שב את קבוע הכוח של הקפיץח  .ג

 0.1s < t < 1.4sתי בפרק הזמן מ  .ד

  גרף ההעתק כתלות בזמן    .הסבר? תאפסת מהירות המשקולתמ

  .הסבר? תאפסת תאוצת המשקולת מ0.1s < t < 1.4sתי בפרק הזמן מ  .ה

  .סברה? t=1sשל הכוח השקול הפועל על המשקולת ברגע ) כלפי מעלה או כלפי מטה(הו הכיוון מ  .ו

      

ג מתנודד סביב נקודה " ק0.2יא  הmגוף שמסתו  .25

הגרף מתאר את תאוצת הגוף . 0ששיעורה 

. ה הגוף נמצאבש xכפונקציה של שיעור הנקודה 

גוף נמצא במנוחה בנקודה ששיעורה  ה,t=0sברגע 

 .רמט 0.1
  גרף התאוצה כתלות בהעתק
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   ?מדוע תנועת הגוף היא הרמונית פשוטה. א

  ?טר מ(0.1-)מהו הכוח השקול הפועל על הגוף בנקודה ששיעורה . ב

  ?0כמה זמן חולף מתחילת התנועה עד שהגוף מגיע לראשונה לנקודה ששיעורה . ג

  ?0מהי מהירות הגוף בנקודה ששיעורה . ד

  

, מתנודד בתנועה הרמונית וkצה קפיץ אופקי בעל קבוע שור לק קMבול עץ שמסתו  .26

א את התשובות לשאלות בט. C - וBן הנקודות יל פני שולחן אופקי חלק בע, d/2שמשרעתה 

  .d - וk ,Mשלפניך באמצעות 

  :כתוב ביטויים עבור  .א

  .מן מחזור התנודותז  )1(

  .אנרגיה המכנית הכוללת האגּורה במערכת המתנודדתה  )2(

  m נופל עליו מגובה קטן מאוד גוש פלסטלינה שמסתו  נקודת שיווי המשקלבול עובר אתגע שהרב

  .נדבק לגוף המתנודדו

  .Cבמצב בו הפגיעה מתרחשת כאשר הגוף המתנודד נמצא בנקודה ', ענה על סעיף א  .ב

במצב בו הפגיעה מתרחשת כאשר הגוף המתנודד נמצא בדיוק באמצע הדרך ', ענה על סעיף א  .ג

  .C - לBבין 

  
  ידהבכ

נח שהירחים ה. טבלה שלפניך רשומים נתונים על ארבעה ירחים של כוכב הלכת צדקב  .א .27

  .נעים במסלולים מעגליים

  מסה  ירח

)1022 kg(  

  רדיוס מסלול ממוצע

)103 km(  

  זמן מחזור

  )ימים(

  Io(  8.9  422  1.77(איו 

  Europa(  4.8  671  3.55(אירופה 

  Ganymede(  1.5  1070  7.16(גנימד 

  Callisto(  1.1  1883  16.69(קליסטו 
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אין צורך : שים לב( .ראה כי ארבעה ירחים אלה מקיימים את החוק השלישי של קפלרה 

   .)לשנות יחידות

. 105kmושרדיוס מסלולו יהיה , קוצים להכניס לוויין למסלול מעגלי סביב כוכב הלכת צדר  .ב

   .שב מה יהיה זמן המחזור של תנועת לוויין זהח

ל אחד  שrרדיוס מסלול  וTל כוכב הלכת צדק באמצעות זמן מחזור  שMטא את המסה ב  .ג

  .) אין צורך להציב מספרים. (מירחיו

מן המחזור זהאם . ביב כוכב לכת שונה מצדק ס105kmוויין נע במסלול מעגלי שרדיוסו ל  .ד

  . הסבר? שלו יהיה שווה לזמן המחזור שחישבת בסעיף ב

  
m10Rכוכב לכת שרדיוסו חללית מתקרבת ל .28 אסטרונאוט הנמצא בתוך החללית מכניס . =7

m10H את החללית לתנועה מעגלית סביב הכוכב בגובה לאחר מכן הוא .  מעל פני הכוכב=7

 140התנועה שלה סביב כוכב הלכת הוא -מכבה את מנועי החללית ומוצא כי זמן מחזור

 .צפיפות הכוכב אחידההנח כי . דקות

 .חשב את מסת הכוכב  .א

 .חשב את תאוצת הנפילה החופשית על פני הכוכב  .ב

וברגע , האסטרונאוט מחזיק בידו כדור, במהלך תנועת החללית במסלול המעגלי סביב הכוכב

  . מסוים הוא מרפה ממנו

  .נמק? איזו מהאפשרויות הבאות מתארת את תנועת הכדור ביחס לחללית  .ג

  .פי דופן החללית הקרובה לכוכבהכדור ינוע כל )1(

 .ירחף באוויר )2(

 .ינוע כלפי דופן החללית הרחוקה מן הכוכב )3(

 .יבצע תנועה אחרת )4(

תוך כמה זמן . 30m/sהאסטרונאוט נחת על כוכב הלכת וזרק כדור כלפי מעלה במהירות של    .ד

  ?הכדור ינחת לידו

  

. מ מעל הארץ"ק 25ג מקיף את כדור הארץ במסלול מעגלי בגובה " ק500וויין שמסתו ל .29

לאחר הקפה . יוטון נ0.005 ל הלוויין כוח חיכוך קבוע שגודלוהאטמוספרה הדלילה מפעילה ע

  :מצא, אחת

  ?מה השינוי שחל בגובהו של הלוויין מעל הארץ  .א

  ?מה השינוי שחל במהירותו  .ב
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