פתרונות לתרגילים בנושא חוק שני של ניוטון ותאוצות יחסיות
 .1מערכת חוטים
חוט (סגול בתרשים) מורכב על מערכת גלגלות,
חלק מהגלגלות מחוברות לתקרה וחלק למסה
שתלויה באוויר .כח  Fמופעל בקצה החוט.
א .מה הכוח שצריך להפעיל על מנת
שהמסה תישאר במקומה?
ב .אם הכח מושך את החבל מרחק של
מטר אחד למטה ,מהו המרחק שהמסה
תעלה? בהנחה ששתי הגלגלות
התחתונות עולות במקביל אחת לשניה.
ג .אם הכח מושך את החבל בתאוצה של
מטר אחד לשניה בריבוע .a=1 m/s^2
מה תיהיה התאוצה של המסה? (גודל
וכיוון)?

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.

 .2גופים 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.

 .3חוקי 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.

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

תשובה לשאלה  :1סעיף ב ,לפי חוק שלישי של ניוטון 𝐹 = −𝐹1

בהצלחה יותם

