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תנודות ומומנטים
exercise 1_5901

למוט באורך  Lמסה  .Mהמוט מונח על שני גלגלים גליליים בעלי רדיוס  rהממוקמים במרחק  aזה מזה והסובבים במהירות
זויתית  wבכיוונים מנוגדים )כבציור( .בין המוט לגלגלים קיים חיכוך ,מקדם החיכוך נתון .ברגע הראשון המוט מונח כך
שמרכז המסה שלו מוזז .הראו שהתנועה שיבצע המוט הרמונית ובטאו את תדירות התנודות בעזרת הנתונים.

][Sol 1] [Edit

התנגשות מוט וגוף נקודתי
exercise 1_6611

מוט בעל אורך  Lומסה  Mמונח על שולחן חסר חיכוך שעליו הוא חופשי לנוע בכל כיוון .דיסקה קטנה )גוף נקודתי( בעלת
מסה  mנעה במהירות  vומתנגשת בצורה אלסטית עם החוט במרחק  hממרכזו.
א( מה נשמר בהתנגשות ?
ב( מה צריך להיות גודלו של המסה  mכדי שתישאר במנוחה מיד לאחר ההתנגשות ?

][Sol 0] [Edit

גוף מחובר לחוט פוגע במסמר
exercise 1_4222

כדור קטן שמסתו  ,mקשור לקצה חוט שאורכו .L
קצהו השני של החוט קבוע בנקודה  .Oהכדור משוחרר ממצב שבו החוט אופקי וישר .כאשר החוט מגיע למצב אנכי ,הוא
מתחת לנקודה ) Oראה/י תרשים( .המסמר ניצב למישור התנועה של החוט.
נתקל במסמר בנקודה  ,Cשנמצאת במרחק
עם ?OC
א .מהו הגודל של מהירות הכדור כאשר החוט יוצר זוית
ב .הראה כי ברגע שמתיחות בחוט מתאפסת ,מתקיים:
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][Sol 1] [Edit

אדם נע על קרון
exercise 1_4402

קרונית במשקל  Wיכולה לנוע ללא חיכוך על גבי מסילה אופקית .בהתחלה ,בן-אדם במשקל  wעומד על הקרונית הנעה
במהירות  v0ביחס למסילה.
בכמה משתנה מהירות הקרונית אם האדם רץ בכיוון הפוךלכיוון תנועת הקרונית כך שמהירותו ביחס לקרונית היא vrel

][Sol 2] [Edit

מכונית בתנועה מעגלית
exercise 1_3141

מכונית נוסעת בכביש מעגלי שרדיוסו  ,[m] 100המוגבה בזווית של .10°מקדם החיכוך הסטטי בין המכונית לכביש הוא
.0.3
מהי המהירות המשיקית המקסימלית האפשרית כך שהמכונית תמשיך במסלול המעגלי ? מה יקרה אם תעבור המכונית
מהירות זו ?

][Sol 1] [Edit
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גוף צפיד  -סטטיקה
exercise 1_6300

מוט שמסתו mואורכו  Lמחובר בעזרת חוט לקיר לא חלק כמוראה .נתון  . b=700מה צריך להיות מקדם החיכוך כדי
שהמקל לא יחליק?

][Sol 1] [Edit

The Seven Coins
exercise 1_6213

שבעה מטבעות מסודרים על שולחן אופקי כמתואר באיור .מסת כל מטבע  mורדיוס כל מטבע .R
חשבו את מומנט ההתמד לסיבוב של המערכת סביב ציר מאונך העובר במרכז הטבעת האמצעית.

][Sol 0] [Edit
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