Problems to Work and Energy and Linear Momentum:
תרגיל 1

תרגיל 2

תרגיל 3

בול עץ בעל מסה  m1מונח על משטח אופקי ומחובר לקפיץ בעל קבוע קפיץ  . kקליע בעל מסה  m2נורה
במהירות  v0וננעץ בבול .מהי ההתכווצות המכסימלית של הקפיץ?
א .כאשר בין הבול לבין המשטח אין חיכוך.
ב .כאשר בין הבול לבין המשטח ישנו חיכוך קינטי בעל מקדם חיקוך . k
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תרגיל 4
מטוטלת בליסטית המורכבת מבלוק עץ בעל מסה  , Mתלויה ע"י שני חוטים כמתואר בציור .כדור
בעל מסה  mפוגע בבלוק ונשאר בתוכו .מרכז המסה של הכדור והבלוק ביחד עולה לגובה  . hבנ קודה
זו המערכת נמצאת במנוחה.
א ) מהי המהירות ההתחלתית של הכדור?
ב ) מהי האנרגיה ההתחלתית של הכדור? כמה מהאנרגיה הזאת נשארת בתור אנרגיה מכנית של
המערכת אחרי ההתנגשות?

תרגיל 5

תרגיל 6
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תרגיל 7

גוף נקודתי בעל מסה מחליק ללא חיכוך על מסילה כמתואר בשרטוט .
א .הגוף משוחרר ממנוחה בנקודה .מהו הכוח הפועל על הגוף בנקודה ?
ב .מהו הגובה המינימלי מעל הנקודה ממנו יש לשחרר את המסה על מנת שתשלים סיבוב מלא בלולאה?

תרגיל 8
קליע שמסתו  mפוגע בבול עץ שמסתו  Mבמהירות  vויוצא במהירות . v/2
בול העץ הקשור בחוט מבצע תנועה מעגלית ברדיוס .R
מה צריכה להיות המהירות המינימלית  vשל הקליע (לפני הפגיעה) כדי שבול העץ יבצע סיבוב שלם ?

תרגיל 9
קליע במסה  3.5ק" ג נורה אופקית לעבר שתי קוביות הנמצאות במנוחה על-גבי שולחן חסר חיכוך .מסת הקוביה הראשונה 1.21
ק" ג ומסת הקוביה השניה  1.81ק" ג .הקליע עובר דרך הקוביה הראשונה ונתקע בשניה .בעוברו דרך הקוביה הראשונה הוא
מעניק לקוביה מהירות של  1.63מטר לשניה ,ולאחר שהוא ננעץ בקוביה השניה ,מהירותה  1.4מטר לשניה.
·מהי מהירות הקליע לאחר שחדר דרך הקוביה הראשונה?
·מהי המהירות ההתחלתית של הקליע?
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תרגיל 11
קרונית במשקל  Wיכולה לנוע ללא חיכוך על גבי מסילה אופקית .בהתחלה ,בן-אדם במשקל  wעומד על הקרונית הנעה במהירות
 v0ביחס למסילה.
א.בכמה משתנה מהירות הקרונית אם האדם רץ בכיוון הפוך לכיוון תנועת הקרונית כך שמהירותו ביחס לקרונית היא ? vrel

תרגיל 11

שתי מסות  m1ו m2-מחוברות בניהן בעזרת קפיץ בעל קבוע  . kשתי המסות נמצאות במנוחה עד
שמסה שלישית  m3הנעה במהירות  vפוגעת במסה  m1בהתנגשות אלסטית.

m2

בהנחה שאין חיכוך ,שתי המסות שוות

m1

m1 = m2 = m

v

m3

וm3 =m / 2 -

יש למצוא:
א) את מהירות המסות מיד אחרי ההתנגשות.
ב) את הכיווץ המכסימלי של הקפיץ במהלך התנועה.

תרגיל .12
אב ובנו עומדים יחדו בקצה סירה באורך  Lהעומדת במים שקטים .הם מתחילים ל נוע
לעבר הקצה השני .הבן מגיע לאמצע הסירה ונעצר ,בעוד האב ממשיך עד לקצה השני.
מסת הסירה  , Mמסת האב  m 1ומסת הבן ( m 2התנגדות המים ניתנת להזנחה) .בכמה
נעה הסירה?
תרגיל 13
כדור מתכת בעל מסה של  511גרם קשור לחבל (חסר מסה) באורך  71ס" מ הקשור בקצהו .הכדור משוחרר ממצב אופקי.
בתחתית המסלול שלו הוא פוגע בקובית ברזל במסה של  2.5ק" ג הנחה על משטח חסר חיכוך .ההתנגשות אלסטית.

5
א.מהי מהירות הכדור לפני ואחרי ההתנגשות?
ב.מהי מהירות הקופסא לפני ואחרי ההתנגשות?

תרגיל 14

תרגיל 15
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תרגיל 16

שרשרת גמישה באורך  Lובמסה  Mמוחזקת בצורה כזו שהיא פרוסה לגמרי והקצה התחתון נוגע
בשולחן ,החלק העליון משוחרר כך שהשרשרת מצטברת על השולחן כאשר כל חוליה נעצרת לחלוטין
כאשר היא פוגעת בשולחן ,
מצא את הכוח שמפעיל השולחן על השרשרת כפונקציה של הזמן.

תרגיל 17

גוף נמצא על ראש כיפה חצי כדורית חלקה שרדיוסה  ,Rומחליק מראשה הצידה.
באיזו זווית ינתק הגוף מהכיפה?
א)
מצא/י את תאוצה  aומהירות  vכפונקציות של זווית ( θלפני ההתנתקות).
ב)

θ
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תרגיל 18

תרגיל 19
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תרגיל 21

