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.

שאלות נוספות בחוק שני של ניטון 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)?

 .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.

 .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.

