רקע תאורטי בנושא מתקף ותנע
הגדרות בסיסיות
𝑚

מתקף ותנע הם וקטורים (בניגוד לאנרגיה ועבודה שהם סקלר) .יחידות ]𝑠𝑁[ או ] 𝑠 𝑔𝑘[.
מתקף , 𝐽⃗ = ∫ 𝐹⃗ 𝑑𝑡 = 𝐹̅⃗ Δ𝑡 :כלומר מתקף הפועל על גוף מסוים בכיוון מסוים שווה לכח הממוצע הפועל
עליו באותו כיוון כפול משך הזמן.
תנע ,𝑃⃗⃗ = 𝑚𝑣⃗ :כלומר תנע של גוף בכיוון מסוים שווה למכפלת מסת הגוף במהירות שלו באותו הכיוון.
משפט מתקף תנע:
𝑙𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑖⃗⃗𝑃 ∑𝐽⃗𝑒𝑥𝑡 = Δ𝑃⃗⃗ = 𝑃⃗⃗𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −
כלומר ,בוחרים מערכת סגורה :סכום המתקפים של כל הכוחות החיצונים למערכת שווה לתנע הסופי של
כל הגופים במערכת פחות ההתחלתי שלהם.
שימור תנע :כאשר אין כוחות חיצונים (או שאין מתקף אם יש כוחות) בכיוון מסוים ,יש שימור תנע באותו
כיוון.
Δ𝑃⃗⃗ = 0
𝑙𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑖⃗⃗𝑃 = 𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓⃗⃗𝑃
התנגשויות (נתייחס למקרים בהן אין מתקף מכוחות חיצונים ולכן יש שימור תנע)
התנגשות רגילה :יש שימור תנע.
התנגשות אלסטית :בנוסף לשימור תנע ,יש גם שימור אנרגיה.
התנגשות פלסטית :בתחילת התהליך הגופים נעים בנפרד ובסוף התהליך הגופים נעים ביחד.
התפוצצות( :ההפך מפלסטית) בתחילת התהליך יש גוף אחד ולאחר מכן הוא מתחלק למספר גופים.
התנגשות אלסטית חד ממדית
עבור התנגשות אלסטית חד ממדית עם שני גופים המתקיים עבורה שימור תנע𝑃⃗⃗𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑃⃗⃗𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 :
𝑚1 𝑣1 + 𝑚2 𝑣2 = 𝑚1 𝑢1 + 𝑚2 𝑢2
ושימור אנרגיה 𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐸𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 :כאשר האנרגיה היחידה היא קינטית
1
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𝑚1 𝑣12 + 𝑚2 𝑣22 = 𝑚1 𝑢12 + 𝑚2 𝑢22
2
2
2
2
ניתן להמיר את אחת המשוואות (עדיף את השנייה) בנוסחה להיפוך מהירויות:
) 𝑣1 − 𝑣2 = −(𝑢1 − 𝑢2

שאלות
 .1התנגשות אלסטית
משקולת בעלת מסה 𝑚 מחוברת למטוטלת בעלת אורך חוט מתוח 𝐿 .המשקולת משוחררת
ממנוחה מגובה 𝐿 ופוגעת בקוביה במנוחה בתחתית בעלת מסה 𝑚 .2לאחר הפגיעה המטולטלת
והקוביה נעות .המטוטלת עולה חזרה בגובה.
לאיזה גובה תעלה המטוטלת לאחר הפגיעה? אם ההתנגשות היא אלסטית

אין עבודה של כוחות לא משמרים (עבודת המתיחות היא אפס כי כיוון התנועה מאונך לכיוון הכח בכל
שלב וההתנגשות אלסטית) ולכן מתקיים שימור אנרגיה (האנרגיה בכל שלב שווה לאנרגיה בכל שלב
אחר ,אין איבוד אנרגיה):
אחרי ההתנגשות𝐸 = לפני ההתנגשות𝐸 = בהתחלה𝐸
1
1
1
𝑚𝑔𝐿 = 𝑚𝑣 2 = 𝑚𝑉 2 + 2𝑚𝑈 2
2
2
2
כאשר 𝑉 מהירות הכדור ו 𝑈-מהירות הקוביה ,אחרי ההתנגשות ו 𝑣-מהירות הכדור רגע לפני ההתנגשות.
משימור תנע רגע לפני ואחרי ההתנגשות נקבל:
𝑈𝑚𝑚𝑣 = 𝑚𝑉 + 2
המסה מצטמצמת וקיבלנו שלוש משוואות עם שלושה נעלמים 𝑉  𝑣,ו.𝑈-
𝐿
1
נקבל 𝑉 = − √2𝑔𝐿 :שזה מתאים לגובה משימור אנרגיה.
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 .2התנגשות לא אלסטית
בהמשך לשאלה הקודמת .אם ההתנגשות היא לא אלסטית והקוביה נעה לאחר ההתנגשות
במהירות ההתנגשות של המשקולת לפני ההתנגשות .לאיזה גובה תעלה המטוטלת לאחר
הפגיעה?
עכשיו יש רק שימור תנע בהתנגשות ושימור אנרגיה עד ההתנגשות:
1
mgL = 𝑚𝑣 2
2
𝑣𝑚𝑚𝑣 = 𝑚𝑉 + 2
קיבלנו שתי משוואות עם שני נעלמים .נפתור ונקבל .𝑉 = −𝑣 = −√2𝑔𝐿 :שזה מתאים לגובה
ההתחלתי.

 .3התנגשות פלסטית
בהמשך לשאלה הקודמת .אם ההתנגשות היא פלסטית (הכדור והקוביה מתאחדים לחלוטין
לאחר הפגיעה) לאיזה גובה יעלו הגופים המאוחדים לאחר ההתנגשות?
משימור האנרגיה לפני ההתנגשות

משימור התנע בזמן ההתנגשות

1
𝐿𝑔𝑚𝑔𝐿 = 𝑚𝑣 2 ⇒ 𝑣 = √2
2
𝑣
= 𝑈 ⇒ 𝑈𝑚𝑚𝑣 = 3
3

משימור האנרגיה לאחר ההתנגשות
2
2
1
𝑈
𝑣
𝐿
= 𝐻 ⇒ 𝐻𝑔𝑚 = 𝑚𝑈 2
=
=
2
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 .4שימור תנע ואנרגיה ,שימוש נכון בהנחות
שני כדורים מסודרים האחד מעל לשני כמתואר באיור
משוחררים ממנוחה מגובה . ℎ
מסת הכדור הגדול  Mומסת הכדור הקטן 𝑚.
כל ההתנגשויות אלסטיות לחלוטין ומיידיות.
בנוסף ,ניתן להניח כי 𝑀 ≪ 𝑚.
מהו הגובה המקסימאלי אליו יגיע הכדור הקטן?

