Problems on rigid body:
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תרגיל 9
המערכת המתוארת בציור מורכבת מגלגל בעל מסה  Mורדיוס  ,Rעליו מלופף חבל שקצהו השני מחובר
דרך גלגלת חסרת מסה לבול המונח על מישור משופע חלק בעל זווית נטייה  .αבזמן  t = 0המערכת
מוחזקת במנוחה .כאשר משחררים את המערכת הבול נשאר במקומו במנוחה ,ואילו הגלגל יורד כלפי
מטה תוך כדי השתחררות מהחבל.
א) הגלגל מורכב מחישוק חסר מסה ו 5-מוטות דקים וזהים בעלי אורך  Rכל אחד
היוצאים ממרכז הגלגל ומחולקים באופן שווה על פניו .חשב את מומנט התמד של
הגלגל.
ב) חשב את התאוצה
הזוויתית של הגלגל.
ג) חשב את מסת הבול.

תרגיל 10
נתונים שני כדורים בעלי מסה זהה  m,המתגלגלים ללא החלקה במהירות  v.בנקודה מסוימת כל אחד
מהכדורים נתקל במדרון .האחד חלק לגמרי והשני לא .מי מבין הכדורים יעלה גבוה יותר?

תרגיל 11
קשורה בחוט חסר מסה לקפיץ עם קבוע קפיץ
מסה
וצורה דיסקה ברדיוס
החבל נמצא במגע עם גלגלת שמסתה
היכולה להסתובב סביב ציר סיבוב העובר במרכזה.
במהלך התנועה לא מחליק החבל על גבי הגלגלת.
משחררים את המסה ממנוחה כאשר הקפיץ רפוי.
מצא מהירות המסה לאחר שירדה מרחק .
מומנט ההתמד של דיסקה מלאה ביחס לציר סיבוב במרכזה הוא
.
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תרגיל 13
יכולה לנוע על משטח אופקי חסר חיכוך .הקרונית עשויה רבע מעגל שרדיוסו
קרונית בעלת מסה
וקטע מישורי שבקצהו קפיץ בעל קבוע .
משוחרר ממנוחה מהנקודה הגבוהה ביותר בקרונית (ראה/י שרטוט).
כדור בעל מסה
ברגע שחרור הכדור הקרונית במנוחה.
ניתן להזניח חיכוך בין הכדור לבין הקרונית.
בטא/י תשובותיך באמצעות נתוני השאלה

,

,

,

,

ותאוצת הכובד

.

א .מהם הגדלים הפיסיקליים הנשמרים בשאלה? (עבור גודל וקטורי ציין/י מהם הרכיבים הנשמרים).
ב .מהן מהירויות הקרונית והכדור כאשר הכדור עובר בנקודה (ראה/י שרטוט)?
ג .שרטט/י גרף איכותי של מהירויות הכדור והקרונית כפונקציה של הזמן מהרגע שהכדור חולף את
הנקודה ועד לזמן מה לאחר רגע הכיווץ המקסימלי של הקפיץ.
ד .מהו הכיווץ המקסימלי של הקפיץ?
נתון כי המרחק האופקי בין נקודת שחרור הכדור לבין קצה הקפיץ (כאשר הוא במצב רפוי) הוא
(ראה/י שרטוט).
ה .בכמה זזה הקרונית מרגע שחרור הכדור ועד לרגע הכיווץ המקסימלי של הקפיץ?
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תרגיל 14
על קרש אופקי מחוספס נמצא גליל אחיד במרחק מהקצה הימני .מתחילים להניע את הקרש בתאוצה
שמאלה .באיזו מהירות נע הגליל כאשר הוא מגיע לקצה .אין החלקה.

תרגיל 15

