 .מהירות שחיה של הבר ווז  3מ /ש  .ברגע שהברווז שלנו
על שפת האגם נמצא שועל רעב B
בתוך אגם עגול שרדיוסו  Rשט לו ברווז A
מגיע לשפת הבריכה הוא ממריא ומשאיר את השועל רעב .השועל הרעב מסוגל ל נ וע במהירות  Vאו קטנה ממנה  .השועל והברווז מסוגלים לשנות א ת
כיוון המהירות  ,מיידית מ בלי להתעיף.

הברווז מעו ניין להגיע לשפת הבריכה ולה תרחק מקי רבתו של השועל ,כלומר עליו להגיע לנקודה
כלשהי בחוף לפני שהשועל תופס אותו ,ולהמריא .מהירות השועל  Vהיא :

א.

V  4m / s 

ב.

V  8m / s 

ג.

V  12m / s 

ד.

V  16m / s 

 .1באיזה מהמקרים הברווז יצליח להימלט מהשועל.
 .2מהי מהירותו המינימלית של השועל ,שאם ינוע בה הברווז לא יצליח להימלט.

נבדוק מהי האיסטרטגיה המוצלחת עבו שני ידידינו על מנת לבצע את המשימה.
הברווז מעוניין לשמור על מצה בו השועל נמצא בדיוק מאחוריו .במצב השועל יהיה
במרחק מכסימלי מנקודת הנחיתה של הברווז על החוף.
השועל מצידו מעוניין להיות בנקודה על החוף ,הקרובה ביותר לברווז.
בתרשים משמאל רואים את הברווז שט לו לכיוון מרכז האגם .השועל במצב זה אין לו
מוטיבציה לנוע כל עוד הברווז לא הגיע למרכז האגם .ז
בתרשים השני הברווז חצה בדיוק את המרכז ,דבר שגרם לשועלינו לצאת לדרך ,
כפי שניתן לראות בתרשים השני.
הברווז הנבון ,המעוניין לשמור את השועל בדיוק מאחוריו פונה מעט שמאלה במידה
כזו שהשועל ימצא בדיוק מאחוריו .תוך כדי הפניה הוא גם מתקרב לחוף .
כמה זמן יוכל ברווזנו להמשיך בתכסיס המחוכם ???
נבדוק את זה על אפשרות ג ' כלומר מהירות השועל =  , V  12m / s כלומ ר מהירותו
שלהשועל גדולה פי  4-מזו של הברווז .
בתרשים השלישי ניתן להבחיו שהברווז ה נע על קשת הכחולה והשועל הנע
על קשת הורודה עוברים אות ה זוית באותו זמן ,או בלשון אחרת ,מהירותם
הזוויתית זהה .
השועל נע על קשת שרדיוסה  Rבמהירות  V  12m / s והברווז נע במהירות

קטנה יותר  V  4m / s ולכן רדיוס הקשת שבתרשים קטנה יותר ושווה לR -

4

1

עד לנקודה זו מסוג ל ברווזנו להשאיר את השועל בדיוק מאחוריו.
נניח שברגע זה מחליט הברווז להגיע ישירות לנקודה הקרובה ביותר בחוף
מבלי להתיחס לשועל .המרחק שעליו לעבור כעת הוא  3 4 Rבלבד,
כאשר על השועל לעבור מרחק של R
נחשב מי יבצע את משימתו בפחות זמן .אם זה יהיה הברווז ,אז השועל יחפש ארוחה במקום אחר .
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החישוב מראה שהברווז יגיע לחוף לפני השועל
גם כאשר מהירותו של השועל גדולה פי –  4מזו של הברווז.
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