פתרונות תרגילים נוספים בנושא חוק שני של ניוטון (נכתב על-ידי יותם נגר)

 .1מערכת חוטים
חוט (סגול בתרשים) מורכב על מערכת גלגלות,
חלק מהגלגלות מחוברות לתקרה וחלק למסה
שתלויה באוויר .כח  Fמופעל בקצה החוט.
א.
ב.

ג.

ד.

מה הכוח שצריך להפעיל על מנת
שהמסה תישאר במקומה?
אם הכח מושך את החבל מרחק של
מטר אחד למטה ,מהו המרחק שהמסה
תעלה? בהנחה ששתי הגלגלות
התחתונות עולות במקביל אחת לשניה.
אם הכח מושך את החבל בתאוצה של
מטר אחד לשניה בריבוע .a=1 m/s^2
מה תיהיה התאוצה של המסה? (גודל
וכיוון)?
. 25 𝑚/𝑠 2

פתרון:
א.

𝑔𝑀
4

=𝐹

ב .החוט משמאל יורד במטר ובגלל שאורך החוט סופי שאר המקטעים של החוט (מימין) צריכים
להתקצר ברבע מטר ,מה שיגרום למסה לעלות ברבע מטר.
ג .התאוצה גדלה באותו יחס כמו המיקום ,לכן ניתן לראות שהתאוצה של המסה תיהיה a=0.25
 m/s^2בכיוון למעלה.

 .2גוף אחד על מישור משופע
בהינתן המסה 𝑀 זווית 𝑖 מקדם חיכוך קינטי 𝑘𝜇 וסטטי 𝑠𝜇 של המערכת בתרשים.
א.
ב.
ג.
ד.

מצאו באילו זוויות 𝑖 הגוף ישאר במקומו ולא יחליק.
במידה והזווית גדולה יותר ,מהו המרחק שהגוף יעבור ב𝑡 שניות.
מהי הזווית עבורה הגוף ינוע במהירות קבועה במורד.
האם הוא יכול לנוע במהירות קבועה במעלה המישור המשופע?

פתרון:
 .1נרשום כוחות

.1
 .2נבחר את ציר ה X -בכיוון התנועה ,כלומר בכיוון המישור המשופע .ואת ציר ה  Yמאונך לו ,בכיוון
בו אין תנועה .את הכיוון החיובי של ציר ה X -נבחר בכיוון למעלה.

 .3נרשום משוואות תנועה:
אם יש תאוצה:
𝑎𝑚𝜇𝑘 𝑁 − 𝑚𝑔 sin 𝑖 = −
𝑁 − 𝑚𝑔 cos 𝑖 = 0
נמצא את התאוצה:
𝑚𝑎 = 𝑔 sin 𝑖 − 𝜇𝑘 𝑁/
𝑖 𝑁 = 𝑚𝑔 cos
וביחד:
)𝑖 𝑎 = 𝑔(sin 𝑖 − 𝜇𝑘 cos
אם נרצה לדעת מה המרחק
שהגוף עבר ,נעשה אינטגרציה
פעמיים ונקבל:
𝑥
𝑡 = 𝑥0 + 𝑣0
1
+ 𝑔(𝑠𝑖𝑛 𝑖 − 𝜇𝑘 𝑐𝑜𝑠 𝑖) 𝑡 2
2

אם אין תאוצה:
𝑓𝑠 − 𝑚𝑔 sin 𝑖 = 0
𝑁 − 𝑚𝑔 cos 𝑖 = 0
שימו לב שכח החיכוך מקיים:
𝑖 𝜇𝑠 𝑁 ≥ 𝑓𝑠 = 𝑚𝑔 sin
𝑖 𝜇𝑠 𝑚𝑔 cos 𝑖 ≥ 𝑚𝑔 sin
𝑖 𝜇𝑠 ≥ tan
אם אי השיוויון יופר תתחיל
תנועה והחיכוך יהפוך לקנטי.
אנחנו רואים שזה יקרה עבור
זווית מספיק גדולה

אם נע במהירות קבועה:
𝜇𝑘 𝑁 − 𝑚𝑔 sin 𝑖 = 0
𝑁 − 𝑚𝑔 cos 𝑖 = 0
נמצא את הזווית:
𝑖 𝜇𝑘 = tan

הגוף לא יכול לנוע במהירות קבועה במעלה המישור ,כי אז צריך לדרוש ששקול הכוחות מתאפס (אין
תאוצה) ואין כאן כח שיכול לאזן את כח הכובד.

 .3גופים בעלי תאוצות שונות
במערכת בתרשים ,כאשר הגלגלת חסרת מסה וחסרת חיכוך .ונתון 𝑘𝜇 𝑀1 , 𝑀2 ,
א.

מצא את יחס התאוצות בין שני הגופים.

ב .מצא את תאוצת המערכת.

פתרון:
א .ניתן לראות שאם הגוף  𝑀1נע ימינה מרחק של  Δ𝑥1הגוף  𝑀2ינוע מרחק קטן בחצי
 ,Δ𝑥1 = 2Δ𝑥2שחרור חוט בעקבות תנועת הגוף הראשון יגרום להורדת המסה השניה
במרחק קטן יותר בגלל חלוקת החוטים שם .גם עבור שינוי קטן (אינפינטיסמלי) נקבל:
 .𝑑𝑥1 = 2𝑑𝑥2לעומת זאת שינוי קטן בזמן זהה עבור כל הגופים  .𝑑𝑡1 = 𝑑𝑡2לפי הגדרת
המהירות נקבל:
𝑑𝑥1
𝑑𝑥2
=2
= 2𝑣2
𝑑𝑡1
𝑑𝑡2

= 𝑣1

ובאותה צורה עבור התאוצה .𝑎1 = 2𝑎2
ב .נרשום כוחות

כיוון שהגלגלת חסרת מסה מתקיים.𝑇1 = 2𝑇2 :
נרשום שוב את שאר משוואות התנועה ונמצא את התאוצה.

