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ס'דב

מכינה לתלמידי תיכון/ תרגיל 7 - תנועה מעגלית

 *1.   גלגל תנופה שתאוצתו הזוויתית קבועה ושווה ל- 2rad sec2 סובב זווית של 100 רדיאנים ב-5 שניות. כמה זמן היה 
שניות, אם החל להסתובב ממנוחה?  5הגלגל בתנועה לפני החל אותן 

ר חשניות. לא 6סיבובים בדקה בתוך  800 -שלו גדלה ליניארית עד לגלגל הנמצא במנוחה מאיץ כך שהמהירות הזוויתית  .2

דקות לעצור את הגלגל. מה היה זמן סיבוב הגלגל אם בפרק  5שהגוף מסתובב זמן מה במהירות זו מופעלים המעצורים ולוקח 

סיבובים? 3100זמן זה הוא הסתובב 

דרך חור במרכז השולחן , למסה מונחת על שולחן חסר חיכוך ומחוברת ע"י חוט, העובר  mמסה *  .3

M  תלויה. מצא את התנאים עלv  מהירות המסה(mו )- r  רדיוס הסיבוב שלה( כך שהמסה(M  תהיה

  במנוחה.

קשור בשני חוטים אל מוט זקוף. כשהמערכת סובבת והמוט משמש כציר,  kg 4בול שמסתו  .4

 נמתחים החוטים כנראה בציור.

? N 67עשות כדי שהמתיחות בחוט העליון תהיה כמה סיבובים לדקה חייבת המערכת ל .א

 מה תהיה אז המתיחות בחוט התחתון ? .ב

כמוראה בציור.  cm 10*חרוז מחליק ללא חיכוך על חישוק מעגלי העשוי תיל דק, שרדיוסו  .5

החישוק מסתובב בקצב קבוע של שני סיבובים בשניה על קוטרו הזקוף.

וף ?בה מצוי החרוז בשיווי משקל זק מהי הזוית  .א

הייתכן כי החרוז יעלה לגובה מרכז החישוק ? .ב

מה יקרה אם החישוק יסתובב בקצב של סיבוב אחד בשניה ? .ג

בציור תמונה מלמעלה של שתי אבנים )בעלות אותה המסה( הנעות על גבי מישור חסר חיכוך. כל אבן קשורה לחבל,  .6

החוט  ואורך  שוות, המסות אופקי: התנועה היא במישור שימו לבשקצהו השני מהודק למישור בעזרת ציר. 

 . שונה

באיזה מהחבלים המתיחות גדולה יותר אם:

 האבנים נעות באותה המהירות. .א

 האבנים נעות באותה תדירות סיבוב. .ב

 o3r, השני נע במעגל בעל רדיוס o2vובמהירות  orשלושה חלקיקים נעים במעגלים. חלקיק אחד נע במעגל בעל רדיוס  .7

פי גודלו של הכח הצנטריפטלי -. דרגו את החלקיקים עלo2vובמהירות  o4r, והשלישי נע במעגל בעל רדיוס o3vובמהירות 
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8. ילד מסובב עם חבל דלי במעגל המאונך לקרקע. לפתע נקרע החבל (מאחר שהמתיחות היתה גדולה מדי). באיזה שלב 

מבין הארבעה הנ"ל סביר להניח שהחבל נקרע? 
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בהנחה שמחוגי השעון נעים במהירות זויתית קבועה, מה המהירות הזויתית  .9

 של מחוג השניות? ושל מחוג הדקות? מהו זמן המחזור שלהם?

 

 

מ'. מהירותו הקוית של האצן  100אצן מקיף איצטדיון מעגלי בעל רדיוס של  .10

 מטר לשנייה. 4היא 

 מצא את היקף האיצטדיון. .א

 מהירותו הזויתית של האצן. מצא את .ב

מצא את תדירות הסיבוב ואת זמן המחזור של האצן כאשר הוא מקיף את  .ג

 האיצטדיון.

 

מ'. למטוס מהירות  800טייס מטיס את מטוסו במסלול מעגלי שקוטרו  .11

 קמ"ש. חשבו את תאוצתו הצנטריפיטלית של הטייס. 420קבועה של 

 

 

ור. לגלגל מהירות זוויתית של ילדים יושבים על גלגל ענק כמתואר בצי 3)*(  .12

sec
5.0

rad
מטר מעל הקרקע. ברגע  50מ' ומרכזו נמצא בגובה של  30. רדיוסו 

 הגלגל. על A ,B ,C  ילדים בנקודות 3מסויים נמצאים 

 מהי מהירותו של כל ילד? .א

 מהי תאוצתו הצנטריפיטלית של כל ילד? .ב

 כל אחד מהילדים עוזב כדור. לאחר כמה זמן יפגע כל כדור ברצפה? .ג
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