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נקודת החיתוך של העקומה

ד .המשמעות של
עם הציר האנכי :התאוצה שהייתה לגוף אילו
המישור המשופע היה נטול חיכוך.

50 · 10 – 475 = 50 · a
m/s2

מכאן:
כלומר גודל התאוצה בקטע  Bהוא
וכיוונה מטה.
בקטע  :Cהתאוצה אפס
בקטע  :Dעל פי הגרף ,הכוח הנורמלי
שהמאזניים מפעילים על תמי הוא .525 N

המשמעות של נקודת החיתוך של העקומה עם
הציר האופקי :ערכו של מקדם החיכוך של הגוף
עם המישור המשופע ,המתאים למצב שבו הגוף
נע במורד המישור המשופע במהירות קבועה.

נציב ערכים מספריים בקשר ( )1ונקבל:

ה .מקשר ( )1לעיל נובע כי שיפוע העקומה הוא
 .–gcosαמאידך גיסא ,מהגרף (תשובה לסעיף
ב) נובע כי שיפוע העקומה הוא  ,–9.4 m/s2לכן:

		

		

50 · 10 – 525 = 50 · a
a = –0.5 m/s2

מכאן:

כלומר גודל התאוצה הוא  0.5 m/s2וכיוונה
מעלה.

–gcosα = –9.4

פתרון המשוואה:

a = 0.5

0.5m/s2

˚α = 19.95

בקטע  :Eהתאוצה אפס
 .3א .האפשרות הנכונה היא (( )2הכוח המיוצג על ידי
הוריית המאזניים הוא הכוח הנורמלי המופעל
על תמי על ידי המאזניים).
ב .בקטע  :Aמנוחה
בקטע  :Bתנועה במהירות משתנה
בקטע  :Cתנועה קצובה
בקטע  :Dתנועה במהירות משתנה
בקטע  :Eמנוחה
ג .בקטע  Aהמעלית במנוחה לכן תאוצתה אפס.
בקטע  :Bמהתבוננות בקטע  Aשל הגרף ,שבו
המעלית במנוחה ,אפשר להבין כי המסה של
תמי היא  ,50 kgלכן גודל הכוח הנורמלי הפועל
עליה בקטע זה הוא  500ניוטון.
מהתבוננות בקטע  Bאפשר לראות כי הכוח
הנורמלי שהמאזניים מפעילים על תמי בקטע
זה הוא  475ניוטון.
ניישם ,בעזרת ערכים אלה ,את החוק השני של
ניוטון עבור תמי בקטע  ,Bביחס לציר מקום
המצביע מטה:
⇒ (1) SFy = ma ⇒ mg – N = ma

ד .בקטע  Bראינו כי תאוצת המעלית היא כלפי
מטה; המעלית החלה את תנועתה ממנוחה,
מכאן שהמעלית ירדה בקטע  Bוהמשיכה לרדת
עד שעצרה ברגע .t = 11s
ה .גרף המתאר את מהירות המעלית כפונקציה של
הזמן ביחס לאותו ציר מקום המצביע מטה:
v

)t(s

10

5

0

 .4א )1( .גודל התאוצה המשיקית הוא מרבי בנקודות
( )1ו.)5( -
( )2גודל המהירות הוא מרבי בנקודה .3
ב .בנקודה ( )3כיוון תאוצת הכדור הוא לעבר
נקודת הקשר של החוט עם התקרה .לכן ,על
פי החוק השני של ניוטון ,כיוון הכוח השקול
הפועל על הכדור הוא לעבר נקודה זו .כיוון
המתיחות בנקודה ( )3הוא לעבר נקודת הקשר,
וכוח הכבידה פועל בכיוון מנוגד למתיחות.
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כיוון שהכוח השקול פועל ,כאמור ,לעבר נקודת
הקשר ,מבינים שהמתיחות בחוט גדולה מכוח
הכובד.
ג .צעד ראשון :נחשב תחילה את מהירות הכדור
בנקודה ( )3על ידי השוואת האנרגיה המכנית
הכוללת בנקודה זו ובנקודה (:)1
			

1
E (1) = E (3) ( mgh 1 = 2 mv 32

לכן:
נציב ערכים

5.97 ·10 24
^ 6380 ·10 3 + 400 ·10 3h2

–11

a R = 6.67 ·10

2

v 2 2gh
a R = r3 = L

צעד שלישי :שימוש בחוק השני של ניוטון
בנקודה (:)3
= SF = ma ( SF

ד .בכל אחד משני הניסויים תנועת הכדור היא
“זריקה אופקית” .משך התנועה בזריקה אופקית
תלוי רק בגובה נקודת הזריקה ולא במהירות
ההתחלתית .מכאן.t1 = t2 :
ה .על-פי הצעד ראשון שבסעיף ג:
			

ME
r2

aR = G

תוצאת החישוב:
התאוצה של תחנת החלל היא בת  8.66מ\ש .

מכאן:
צעד שני :ביטוי לתאוצת הכדור ב:)3( -

1
mgH = 2 mv 2 ( v = 2gH

		

ME m
= ma R
r2

SFR = ma R ( G

aR = 8.66 m/s2

v 3 = 2gh

2mgh
L

 .5א .ניישם את החוק השני של ניוטון עבור תחנת
החלל:

()1

בניסוי הראשון הגובה ממנו שוחרר הכדור גדול
פי  2מאשר בניסוי השני ,לכן ,על פי קשר ()1
לעיל מהירות הכדור בנקודה ( )3בניסוי הראשון
גדולה פי  2מאשר בניסוי השני.
צעד שני :לאור התשובה שבסעיף ד ,אפשר
להסיק שיש יחס ישר בין המרחק האופקי
שהכדור עובר מרגע הניתוק עד שהגיע לקרקע
לבין מהירותו לרגע הניתוק .מכאן שהמרחק D1
גדול פי  2מהמרחק .D2

ב .היגד  iנכון :תחנת החלל נעה במסלולה
במהירות שגודלה קבוע.
ג .התאוצות של האסטרונאוטים ושל החללית
שוות ,לכן תאוצת האסטרונאוטים ביחס ללוויין
היא אפס ,לכן האסטרונאוטים מרחפים ביחס
ללוויין.
ד .נחשב את זמן המחזור של הלוויין:

v2
4r 2 r 2
= aR = r & aR
T2 r
2

4r r
2
T

מכאן:
3

3

6380 · 10 + 400 · 10
8.66

= aR

r
= 2r
aR

T = 2r

T = 92.6 min

תוצאת החישוב:
מספר הפעמים הנוספות ,n ,שתחנת החלל
עברה מעל הנקודה שעל קו המשווה:
24 · 60
n = 92.6 . 15.6

ביממה תחנת החלל עברה  15פעמים נוספות
מעל הנקודה שעל קו המשווה.
ה .כן.
נימוק :עבודת כוח הכבידה על תחנת החלל היא
אפס (בכל נקודה כוח הכבידה ניצב להעתק) לכן
האנרגיה המכנית הכוללת של תחנת החלל נשמרת.

