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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.
A

HA

D
C

B

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.
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בטבלה שלפניך מוצגות תוצאות הניסוי של התלמידה.
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ב )1( .העתק את הטבלה למחברתך ,חשב את ערכי ריבוע המהירות  v 2Dוהוסף אותם בשורה השלישית.
( )2סרטט גרף של  v 2Dכפונקציה של .HA
בתשובותיך לסעיפים ג-ד היעזר בגרף שסרטטת בסעיף ב (.)2
ג .מצא את גובה המינימלי שממנו יש לשחרר את הגוף כדי שיגיע לנקודה  .Dהסבר את שיקוליך.
ד .כאשר שחררו את הגוף מגובה  HA = 1.1 mהוא הגיע לנקודה  Dשגובהה מעל הקרקע הוא  .0.3 mחשב את
עבודת כוח החיכוך שפעל על הגוף בתנועתו במסילה אם נתון שמסת הגוף היא .M = 0.2 kg
 .5עמוס  1הוא לוויין התקשורת הישראלי הראשון ,שפיתחה התעשייה האווירית של ישראל .המסלול של הלוויין
עמוס  1הוא מעגלי (בקירוב) .כלוויין תקשורת עמוס  1נמצא כל הזמן מעל אותה נקודה  Aשעל פני כדור
הארץ.
א .קבע את זמן המחזור של הלוויין עמוס  .1נמק את קביעתך.
ב .חשב את גובה המסלול של הלוויין עמוס  1מעל פני כדור הארץ.
ג .חשב את גודל התאוצה של הלוויין עמוס  1במסלולו.
ד .לוויין אחר (לא לוויין תקשורת) מקיף את כדור הארץ במסלול מעגלי במשך  12שעות .השתמש בחוקי
קפלר וחשב באיזה גובה מעל פני כדור הארץ עובר המסלול של לוויין זה.
ה .קבע איזה מההיגדים  3-1שלפניך אינו נכון ,והסבר מדוע הוא אינו נכון.
( )1תנועת לוויין במסלולו היא נפילה חופשית.
( )2גודל המהירות הקווית של נקודה  Aשעל פני כדור הארץ שווה לגודל המהירות הקווית של הלוויין
עמוס  1הנע במסלולו.
( )3גודל המהירות הזוויתית של נקודה  Aשעל פני כדור הארץ שווה לגודל המהירות הזוויתית של הלוויין
עמוס  1הנע במסלולו.

