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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:
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 .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.

