
 
 

 תנועה מעגלית

סיבובים בדקה. חשב/י  120מסתובב בתנועה מעגלית אחידה ומשלים  0.3mגלגל שרדיוסו  .1

 את: 

 של נקודה על היקף הגלגל? ω הזוויתיתהמהירות  .א

 של נקודה על היקף הגלגל? v הקוויתהמהירות  .ב

 התאוצה הצנטריפטלית של נקודה על היקף הגלגל? .ג

 

דה הנמצאת על קו המשווה של כדור הארץ. רדיוס חשב/י את המהירות ואת התאוצה של נקו .2

 .m66400km = 6,400,000m = 6.4*10 = rכדור הארץ הוא 

  

. הירח מבצע הקפה מלאה סביב כדור 384,000kmהמרחק של הירח מכדור הארץ הוא  .3

 יממות. 28.5 -הארץ במשך כ

בועה חשב/י את מהירות התנועה של הירח במסלולו סביב כדור הארץ בהנחה שהיא ק .א

 בגודלה. 

 חשב/י את תאוצת הירח בתנועתו המעגלית.  .ב

 

אל ציר סיבוב. כל  1.25mנמצא על משטח אופקי וקשור בחוט שאורכו  0.5kgגוף שמסתו  .4

 סיבובים בשנייה. 2המשטח מבצע 

 תאר/י בתרשים את הכוחות הפועלים על הגוף. .א

 חשב/י את המתיחות בחוט. .ב

 

סיבובים לדקה. הגוף  f=30תובבת בתדירות של מס דיסקהגרם מונח על  600גוף שמסתו  .5

 ס"מ מן המרכז. 15נמצא במרחק של 

 תאר/י בתרשים את כל הכוחות הפועלים על הגוף. .א

 חשב/י את כוח החיכוך הפועל על הגוף. .ב

. באיזו תדירות סיבוב 0.4שבין הגוף והדיסקה הוא  μ –נתון שמקדם החיכוך הסטטי  .ג

 יתחיל הגוף לנוע יחסית לדיסקה.

 

. קצהו השני של החוט קשור אל מוט. כל l=1.2mקשור לחוט שאורכו  m=2kgוף שמסתו ג .6

 .f=0.8Hzהמערכת מסתובבת סביב הציר בתדר של 

 תאר/י בתרשים את הכוחות הפועלים על הגוף. .א

 חשב/י את הזווית שהחוט יוצר עם האנך. .ב

 חשב/י את המתיחות בחוט כאשר החוט מבצע את התנועה המעגלית. .ג



 

 

. על מראת השמשה הקדמית תלוי כדור. כתוצאה 100mית נוסע על מחלף שרדיוסו נהג מונ .7

 בין הכדור לאנך. מהי מהירות הנסיעה?  30°מהתנועה המעגלית נוצרת זווית של 

 

 

 

(. בשלב מסוים הטייס מחליט להזדקר, ולכן הוא m/s340) 1מטוס קרב טס במהירות מאך  .8

מסובב את המטוס כלפי מעלה. מהו רדיוס המעגל המינימלי בו הסיבוב צריך להתבצע, בהנחה 

 ?7gשהטייס מסוגל לעמוד בתאוצה של 

 

מירי ואחותה התאומה שלי מסתובבות בקרוסלה במהירות קבועה )מיקומן על הקרוסלה  .9

 . שלי נמצאת באמצע המרחק מהקצה.בהתאמה( S -ו   M -מסומן ב 

 הקף/י את המשפט הנכון:

 יש לשתיהן מהירות משיקית שווה ומהירות זוויתית שווה. .א

 יש לשתיהן מהירות משיקית שונה ומהירות זוויתית שווה. .ב

 יש לשתיהן מהירות משיקית שווה ומהירות זוויתית שונה. .ג

 .יש לשתיהן מהירות משיקית שונה ומהירות זוויתית שונה .ד

 

גר' מסתובב במעגל על משטח אופקי נטול חיכוך כשהוא קשור בחוט  200גוף שמסתו   .10

ס"מ לנעץ הקבוע במרכז המשטח. הגוף משלים שני סיבובים בשניה. סמנ/י את  20שאורכו 

 :הנכוןהמשפט 

 0.25m/secמהירות הגוף היא  .א

 לפחות. 6.3Nעל החוט לעמוד במתיחות של  .ב

 . 31.58m/sec2 התאוצה לכיוון חוץ המעגל היא .ג

 , המתיחות בחבל תגדל.בשנייהאך הוא משלים סיבוב אחד  gr 400אם מסת הגוף  .ד

 

גרם קשור לקצה של חוט המחובר לציר אנכי שנמצא על שולחן חלק. הגוף  150גוף שמסתו  .11

ניוטון. מהי  0.15ס"מ, כשהמתיחות בחוט היא  25נע על השולחן בתנועה מעגלית ברדיוס של 

 ?יתהמשיקהמהירות 

 ס"מ לשנייה. 50 .א

 ס"מ לשנייה. 0.5 .ב

 ס"מ לשנייה. 5 .ג

 ס"מ לשנייה. 10 .ד

 


