סיכום כוחות וחוקי ניוטון
כוחות
חיכוך סטטי – כאשר אין תנועה בין שני המשטחים 𝑁 𝑠𝜇 ≤ 𝑠𝑓.
חיכוך קינטי – כשיש תנועה בין שני המשטחים והחיכוך בניגוד לכיוון התנועה הזאת 𝑁 𝑘𝜇 = 𝑘𝑓.
כח הכובד  𝑊 = 𝑚𝑔 -וכיוונו למטה.
מתיחות – זהה לאורך כל החוט וגודלה 𝑇.

חוקי ניוטון
חוק ראשון – גוף יתמיד בתנועתו בקו ישר אם לא פועלים עליו כוחות.
חוק שני – אם פועל על גוף כח אז תפעל גם תאוצה ביחס 𝑎𝑚 = 𝐹.
חוק שלישי – אם גוף מפעיל כח על גוף אחר ,הגוף האחר יפעיל את אותו כח חזרה ובכיוון המנוגד.

שלבי עבודה בבעיות במכניקה
.1
.2
.3
.4

רשמו תרשים כוחות לכל גוף (בדוק שהחוק השלישי מתקיים).
בחרו מערכת צירים ופרקו לרכיבים (אם יש תאוצה כדאי לבחור את אחד הצירים בכיוונה
וציר מאונך ללא תאוצה).
רשומו משוואות תנועה (לפי החוק השני והראשון 𝑎𝑚 = 𝐹 ∑ אם יש תאוצה בכיוון זה או
 ∑ 𝐹 = 0אם אין).
מצא את התאוצה והשתמשו בקינטמטיקה לפי הצורך.

תרגילים לדוגמא
.1

כח החיכוך

בהינתן המסה 𝑀 זווית 𝑖 מקדם חיכוך קינטי 𝑘𝜇 וסטטי 𝑠𝜇 של המערכת בתרשים.
א.
ב.
ג.
ד.

מצאו באילו זוויות  𝑖0הגוף ישאר במקומו ולא יחליק.
אם הזווית גדולה יותר  ,𝑖 > 𝑖0מהו המרחק שהגוף יעבור ב𝑇 שניות,כשהוא מתחיל ממנוחה.
מהי הזווית עבורה הגוף ינוע במהירות קבועה במורד.
האם הוא יכול לנוע במהירות קבועה במעלה המישור המשופע?

 .2מספר גופים עם אינטרקציה בינהם – חוק שלישי של ניוטון
נתונה המערכת בתרשים ונתון 𝑠𝜇  𝑀1 , 𝑀2 , 𝑀3 , 𝜇𝑘 ,כאשר מקדמי החיכוך בין כל זוג משטחים הוא
זהה .הגלגלת חסרת מסה וחסרת חיכוך.
במידה וכל הגופים נעים באותה תאוצה ,מצא מהי התאוצה?

 .2קרונית
מסה צמודה לקרונית נוסעת .בין המסה
לקרונית פועל כח חיכוך עם מקדם חיכוך
𝑠 .μמה צריכה להיות התאוצה המקסמלית
של הקרונית על מנת שהמסה לא תחליק
למטה?

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

) 𝑠𝜇𝑎 = 𝑔/(2
𝑠𝜇𝑎 = 2𝑔/
𝑔=𝑎
אף תשובה אינה נכונה
יש יותר מתשובה אחת נכונה

בהצלחה יותם

