פתרונות תרגילים בנושא חוק שלישי של ניוטון (נכתב על-ידי יותם
נגר)
 .1מספר גופים עם אינטרקציה בינהם
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?

פתרון:
 .1נרשום כוחות

 .2בדוגמה זאת אין צורך לפרק לרכיבים
 .3משוואות תנועה:
למסה הראשונה:
𝑎 𝑓𝑠12 = 𝑚1
𝑁12 − 𝑚1 𝑔 = 0
למסה השנייה:

𝑎 𝑇 − 𝑓𝑠12 − 𝜇𝑘 𝑁0 = 𝑚2
𝑁0 − 𝑁12 − 𝑚2 𝑔 = 0
למסה השלישית:
𝑎 𝑇 − 𝑚3 𝑔 = −𝑚3
שימו לב שלא מספרתי את התאוצות כי במקרה זה כל המסות נעות באותה תאוצה.

עכשיו נאחד את כל המשוואות ונמצא את התאוצה:
) 𝑚3 − 𝜇𝑘 (𝑚1 + 𝑚2
𝑔
𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3

 .2מערכת במנוחה עם שיפוע

גוף בעל מסה  𝑀1נמצא על מישור משופע בזוית
 ,θעל הגוף הראשון מונח גוף שני בעל מסה 𝑀2
אשר מחובר לקיר עם חוט .מקדמי החיכוך בין
המשטח והמסה הראשונה ובין שתי המסות הוא
𝑠𝜇 (עבור חיכוך סטטי) ו( 𝜇𝑘 -עבור חיכוך קנטי).
כל הגופים במנוחה.
א .רשום את הכוחות הפועלים על כל אחד
מהגופים בנפרד.
ב .בחר מערכת צירים עבור כל גוף ופרק
לרכיבים.
ג .רשום משוואות תנועה.
פתרון:
א.

=𝑎

ב.

ג.
עבור הגוף הראשון:
𝜇𝑠 𝑁0 + 𝜇𝑠 𝑁12 − 𝑀1 𝑔 sin 𝜃 = 0
𝑁0 − 𝑁12 − 𝑀1 𝑔 cos 𝜃 = 0
עבור הגוף השני:
𝑇 − 𝜇𝑠 𝑁12 − 𝑀2 𝑔 sin 𝜃 = 0
𝑁12 − 𝑀1 𝑔 cos 𝜃 = 0

 .3קרונית
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.
פתרון:

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

𝑎𝑚 = 𝑁
𝑔𝑚 = 𝑠𝑓 ≥ 𝑁 𝑠𝜇
𝑔
𝑠𝜇

≥𝑎

כיוון ימינה.

 .4חוקי ניוטון
אדם עומד במקום על סקטבורד ,הוא מפעיל כח  𝐹1על הקיר .בעקבות הכח שהפעיל על הקיר
האדם מתחיל לנוע בכיוון מנוגד לכיוון הקיר .מה מהמשפטים הבאים נכון:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

גודל הכח שהקיר הפעיל על האדם גדול מגודל הכח
גודל הכח שהקיר הפעיל על האדם שווה לגודל הכח
גודל הכח שהקיר הפעיל על האדם גדול מגודל הכח
גודל הכח שהקיר הפעיל על האדם שווה לגודל הכח
הקיר לא מפעיל כח על האדם.

לפי חוק שלישי של ניוטון 𝐹 = −𝐹1

 𝐹1והפוך בכיוונו.
 𝐹1אך הפוך בכיוונו.
 𝐹1ובאותו הכיוון.
 𝐹1ובאותו הכיוון.

