
 מכינה לתלמידי תיכון

 עבודה ואנרגיה - 6תרגיל 

עם  oכאשר המטוטלת יוצרת זווית . mתלויה מסה  Lל מטוטלת פשוטה, שאורכה ע. 1*

 הציר האנכי משחררים את המסה ממנוחה.

  מהם הכוחות הפועלים על המסה במהלך התנועה? .א

 האם אלו כוחות משמרים? .ב

 הכללית נשמרת?האם האנרגיה  .ג

 לאיזו זווית תעלה המסה בכיוון ההפוך? .ד

 מהי המהירות בנקודה הנמוכה ביותר? .ה

עם הציר  45o =0כאשר המטוטלת יוצרת זווית . m = 2kgתלויה מסה   L = 1mל מטוטלת פשוטה, שאורכה ע. 2*

 משחררים את המסה ממנוחה. מהי המהירות בנקודה הנמוכה ביותר? ,האנכי

עם הציר האנכי יש למסה  oכאשר המטוטלת יוצרת זווית . mתלויה מסה  Lל מטוטלת פשוטה, שאורכה ע. 3

 . Voמהירות 

 מהי האנרגיה המכנית הכוללת של המערכת ? .א

 בנקודה הנמוכה ביותר במסלולה ? mה סות הממהי מהיר .ב

oוע המסה עד למצב שבו נשבעבורה ת Voמהו הערך המינימלי של  .ג

o 90 ? 

עם הציר  5o =0כאשר המטוטלת יוצרת זווית . m = 2kgתלויה מסה   L = 1mל מטוטלת פשוטה, שאורכה ע. 4

השתמשו בקירוב זוויות קטנות שנעשה בכיתה ומצאו את המשוואות   האנכי משחררים את המסה ממנוחה.

 .למיקום, למהירות ולתאוצה

 

הפועל  2Nמאיטה את מהירותה בגלל כוח חיכוך קבוע של m/s 2 ומהירותה ההתחלתית   kg 2. תיבה שמסתה 5

 עליה. 

 מהי כמות האנרגיה האובדת מרגע תחילת התנועה ועד העצירה?  .א

 עבודת כוח החיכוך? מהי .ב

 ד שנעצרה?מהו המרחק שהתיבה עברה ע .ג

 .  m/s 2במהירות 1mנזרק כלפי מטה מגובה  gr 5. גוש פלסטלינה שמסתו 6*

 כמה אנרגיה אובדת לגוף בזמן הפגיעה בקרקע אם הגוש נתקע ברצפה?  .א

 יחוס משנה את התשובה לסעיף א'?האם בחירת מישור הי .ב

 א' היתה משתנה אם הזריקה היתה כלפי מעלה?-האם התשובה ל .ג

  





רק .  הגוף שבציור יכול לנוע בכל אחד מהמסלולים המתוארים. המסלולים הם חסרי חיכוך ונבדלים זה מזה 7

 . דרגו את המסלולים )מגדול לקטן מימין לשמאל( לפי :בגובהם

 הסיום.מהירות הגוף בקו  .א

 הזמן שלוקח לגוף לנוע לאורך המסלול.  .ב

  שימו לב: אורך המסלולים זהה !

 

 .4m/sהיא  A. רכבת הרים נעה במסלול חסר חיכוך.  מהירותה בנקודה  8

  ?   B,C,D,E,Fא.  מהי מהירות הרכבת בנקודות  .א

 20.4m/s E= 14.7m/s, v C= 24.81m/s , v F= v D= v B(v= -)פתרון 

מפעילה הרכבת את בלמיה, היוצרים מקדם  חיכוך  F, אם בנקודה  FGמצא משיקולי אנרגיה מהו המרחק  .ב

 51.33m) -פתרון ) .G, כך שהרכבת נעצרת בנקודה 0.6של 

 חיצוני שמפעילה המסילה? חמדוע יש שימור אנרגיה למרות שפועל כל הזמן כו .ג

 )המשקל(? שמפעיל כדור הארץ חמדוע יש שימור אנרגיה למרות הכו .ד

 

 

 

 

 

  030 במעלה מישור משופע שזוויתו m 2מרחק של  kg 2מעלה מסה של  N 50מקרים בהם כוח של  3לפניך . 9

 , חשב:לכל אחד משלושת המקרים)המרחק נמדד על פני השיפוע(, המשטח חלק. 

 מהי עבודת הכוח המושך?   .א

 מהי תוספת האנרגיה הפוטנציאלית הכובדית של הגוף? .ב

 האנרגיה הקינטית של הגוף? מהי תוספת .ג

 .  0.1, בהנחה שיש חיכוך בין המסה והמשטח, ומקדם החיכוך שווה הסעיפיםחזור על  .ד

 מהי עבודת כוח החיכוך?
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במעלה מישור משופע. את הגוף מושך כוח חיצוני בכיוון מעלה וכן פועל עליו כוח  0v. גוף נזרק במהירות  10

 סמן את התשובה הנכונה:חיכוך. לגבי כל אחד מהגדלים הבאים, 

   :חיובית / שלילית / אין מספיק נתונים   עבודת הכוח המושך 

  *חיובית / שלילית / אין מספיק נתונים         הגרביטציה:  עבודת 

 :חיובית / שלילית / אין מספיק נתונים    עבודת החיכוך 

  :מספיק נתוניםחיובית / שלילית / אין             סה"כ העבודה הנעשית על הגוף 

    :גדלה / קטנה / אין מספיק נתונים   האנרגיה הקינטית של הגוף 

  :גדלה / קטנה / אין מספיק נתונים            האנרגיה הפוטנציאלית של הגוף 

 

.  כדור נעזב מגובה ונופל לרצפה. איזה גרף מתאר בצורה הנכונה ביותר את השתנות האנרגיות הקינטית 11

 מנקודת העזיבה?  dוטנציאלית )הקו המקווקו( כפונקציה של המרחק )הקו הרציף( והפ

 

 

 

 

 

 

. הגוף  m = 5kg, משחררים גוף בעל מסה α 30 =0 וזווית L = 4mמקצה העליון של מישור משופע, שאורכו . 21

 .)ראה איור( המישור בתחתיתהנמצא  k = 50 N/mנע עד שהוא מתנגש בקפיץ בעל קבוע קפיץ 

 (2m  -)פתרון  בהנחת שהמישור הוא חלק, מהי ההתכווצות המקסימלית של הקפיץ ? .א

 באיזה מקום מהירות הגוף מקסימלית? ובאיזה אפס? נמק!  .ב

 מהי עבודת הכח הנורמלי לאורך התנועה?  .ג

 מקדם החיכוך הקינטי הואו קיים חיכוך על המישור המשופע אם המקסימלית מהי ההתכווצות .ד

µ=0.5?  פתרון(- 0.73m) 
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F מסלול  . נתון13 E D C B A     נמצא במישור אנכי. הקטע הAB  עקוםשל המסלול הינו .

 הגוףבין ובקטע  זה מקדם החיכוך  d=25cmהוא  BCהינם משטחים אופקיים. אורך הקטע  DF -ו BCהקטעים 

ואילו  BCמעל   H=40cmנמצאת בגובה Aהנקודה  ; בכל הקטעים האחרים החיכוך זניח.0.5µ = הוא למשטח 

 . k=200N/m מחובר קפיץ בעל קבועשל המסלול הימני  קצהל. BCמעל  h=15cmנמצא בגובה  DFמשטח ה

 . (הנח כי הגוף נקודתי) m=0.1kg ומסתגוף קטן ש Aמשחררים ממנוחה בנקודה 

 .מקטע לקטע "חלקים" וללא איבודי אנרגיה הגוף הנח כי מעברי      

 

 

 

 

 

 

 

ציין האם התנועה קצובה,  . AB ,BC ,CD ,DE ,EF -בכל אחד מקטעי התנועה  תאר את תנועת הגוף .א

  .עבור כל קטע נמקו עם תאוצה משתנה. תאוצה, א –שוות 

. חשב מה תהיה ההתכווצות המרבית של הקפיץ אחרי Aמשחררים את הגוף ממנוחה בנקודה  .ב

  0.035m) -)פתרון שהגוף יפגע בו? 

נמק; אם לא  –? אם כן Aאחרי שהגוף מוחזר שמאלה על ידי הקפיץ, האם הוא יגיע בחזרה לנקודה  .ג

 ) 0.15mלא, הגוף יגיע לגובה  -פתרון )חשב עד לאיזה גובה הוא יגיע.   ולאחר מכןנמק מילולית  –

במישור משופע חלק )לאורך הקו המקווקו שבתרשים(, האם  Bלנקודה  Aאילו הגוף היה יורד מנקודה  .ד

  .נמקתשובתך לסעיף ב הייתה משתנה? 

 התכווצות מרבית:לגבי עבודת הכוח שהקפיץ מפעיל על הגוף מרגע שהגוף נוגע בו ועד להגיעו ל .ה

  ( האם היא חיובית או שלילית? נמק. 1)

 ( חשב עבודה זו.2)
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