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ב .חשב את שיפוע הגרף ,וציין את משמעותו הפיזיקלית.
ג .הוכח כי הקשר בין ( D,התארכות הקפיץ) לבין ( nמספר המשקולות) נתון על ידי הביטוי:
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= T,

ד .נתון :קבוע הקפיץ  ; k = 12 Nהמסה של כל אחת מהמשקולות היא .80 gr
m

מצא את מקדם החיכוך הסטטי בין הקופסה לבין המשטח.
ה .היעזר בגרף ומצא את המסה של הקופסה הריקה.
ו .חשב את הגודל של כוח החיכוך הפועל על הקופסה הריקה ,כאשר .D, = 0.02 m

 .3בתרשים א שלפניך מוצגת מסילה חלקה ,ועליה שלושה גופים  B ,Aו C -היכולים לנוע על המסילה ללא
חיכוך .בקצה המסילה יש קיר.
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A

תרשים א

הגופים  Aו B -מחוברים זה לזה באמצעות קפיץ המוחזק במצב מכווץ .מסת הקפיץ זניחה.
נתוןmB = 0.2 kg ; mA = 0.1 kg :
א .משחררים את הקפיץ ,והגופים  Aו B -מתחילים לנוע.
( )1מהו תנע המערכת של שני הגופים  Aו B -מיד לאחר שחרור הקפיץ? הסבר.
( )2מיד לאחר שחרור הקפיץ ,גוף  Aנע לכיוון הקיר במהירות שגודלה . v A = 0.6 m
s
חשב את המהירות של גוף ( Bגודל וכיוון) מיד לאחר שחרור הקפיץ.
ב .גוף  Aמתנגש אלסטית בקיר שבקצה המסילה.
( )1מצא את המהירות של גוף ( Aגודל וכיוון) מיד לאחר ההתנגשות בקיר .הסבר.
( )2חשב את גודל המתקף שמפעיל הקיר על גוף  ,Aוצייון את כיוונו.
ג .הגרף שלפניך מתאר את גודל הכוח שמפעיל הקיר על גוף  ,Aכפונקציה של הזמן.
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תרשים ב

( )1מה מייצג השטח הכלוא בין העקומה לבין ציר הזמן?
( )2חשב בעזרת הגרף את הגודל המרבי של הכוח שמפעיל הקיר על גוף  Aבמהלך ההתנגשות בקיר.
ד .גוף  ,Bשאת מהירותו חישבת בתת-סעיף א ( ,)2מתנגש בגוף  Cשמסתו  ,mC = 0.4 kgהנע לקראתו .שני
הגופים נצמדים זה אל זה.
( )1נתון שהאנרגיה הקינטית של שני הגופים יחד אחרי ההתנגשות היא אפס.
חשב את המהירות של גוף  Cלפני ההתנגשות.
( )2אם גודל המהירות של גוף  Cלפני ההתנגשות יהיה קטן מגודל המהירות שחישבת בתת-סעיף ד (,)1
לאיזה כיוון ינועו הגופים הצמודים  Bו ?C -קבע בלי חישוב.
 .4תלמידה מבצעת ניסוי ובו גוף שמסתו  Mנע לאורך מסילה  ,ABCDהמסילה מורכבת משלושה קטעים :קטע
משופע  ,ABקטע אופקי  BCוקטע עקום  .CDהקטעים  ABו CD -חלקים ,בקטע  BCיש חיכוך.
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הגוף משוחרר ממנוחה מנקודה  ,Aהנמצאת בגובה  HAמעל הקרקע (ראה תרשים).
התלמידה משנה את הגובה  HAשל הנקודה  Aמעל הקרקע ,ומחשבת בכל פעם את גודל מהירות הגוף ברגע
שהוא חולף בנקודה .vD ,D
א )1( .הסבר מדוע שינוי הגובה  HAמשפיע על גודל המהירות .vD
( )2משחררים את הגוף מגובה  HAהשווה לגובה של נקודה  Dמעל הקרקע.
קבע אם הגוף יגיע לנקודה  .Dנמק את קביעתך.

