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  77101  מכניקה ויחסות פרטית 

 מבחן סופי מועד א', תשס"ח

• המבחן הוא ללא כל חומר עזר, פרט לפריטים הבאים:

).4A עמודי 4 דפי נוסחאות (2- 
- מחשבון

Mathematical (- חוברת אינטגרלים או ספר עזר במתמטיקה  Handbook.(
- מילון לדוברי שפה זרה

• יש לנמק את התשובות. תשובה לא מנומקת לא תתקבל.

 שעות.3• משך המבחן 

 חלקים:2• בבחינה 
 נק')64 שאלות. (3 מתוך 2- בחלק א' יש לענות על 
 נק') 36 שאלות. (4 מתוך 3- בחלק ב' יש לענות על 

 דפים כתובים בצד ימין לא יסרקו ולא, זאת כדי שניתן יהיה לסרוק אותה. יש לכתוב בצד שמאל של המחברת בלבד• 
תוכלו לראותם אחרי הבדיקה!

 
.ולהקיף את הפתרונות הסופיים במסגרת• יש לכתוב את פתרון השאלות השונות בעמודים נפרדים 

 . כל זאת בכדי להקליש לציין על הצד הפנימי של כנף העטיפה את השאלות שנבחרו לבדיקה• לפני מסירת הבחינה, 
על הבדיקה ולמנוע טעויות מיותרות. תודה!

כמו בחיים האמיתיים, בשאלות יתכנו נתונים שאינם דרושים לפתרון הבעיה.• 

                          ב ה צ ל ח ה !



חלק א'

מסה   ארמגדון.1 בעל  אסטרואיד   .m=1010kg 
) הארץ  לכדור  ללאmEarth=6x1024kgמתקרב   ( 

 פרמטר פגיעה. דהיינו, הוא אמור לפגוע "בול"
שולחים אסון,  למנוע  כדי  הארץ.   בכדור 
 לאסטרואיד מספר כורים (ובראשם ברוס וויליס)
 הכורים מנהרה ומכניסים לתוכה מספר פצצות

שברדיוס  כך  והללוr0=400,000kmגרעיניות,  הפצצות  את  מפוצצים  הארץ)  מכדור  הירח  (כמרחק    
 . כמו כן נתון כי רדיוסv0=20km/secמחלקות את האסטרואיד לשני חלקים שווים. רגע לפני הפיצוץ, 

  ק"מ. הניחו כי יעילות הפיצוץ גבוהה וכל האנרגיה הופכת לתנועת שני החלקים (ולא6400כדו"א הוא 
לחום למשל). היות והמהירויות נמוכות ביחס למהירות האור הבעיה אינה יחסותית.

I.במערכת הנעה עם האסטרואיד (המקורי), חצי ראשון נראה נע בזווית
 , אםבמערכת זו של שני החלקים רכיבי המהירויותמהכיוון אל כדו"א. מהם 
?Etotאנרגית הפיצוץ נתונה ע"י 

II. איזו זווית של כל אחד מן החלקים יחסית לכדו"א? עבור התנע הזוויתימהוהקטן מבין 
התנע הזוויתי של שני החלקים הוא הגדול ביותר?

III. מה צריכה להיות ששניהאנרגיה הכוללתעבור הזווית מהסעיף הקודם,  כדי  של הפצצות    
 החלקים לא יפגעו בכדור הארץ?  לשם השוואה, פצצת "הצאר" שהיא הפצצה הגדולה ביותר

).2x1017J או TNT מגה טון 50שפוצצה על כדו"א, שיחררה אנרגיה של 

IV. על האנרגיה והזוויתרשמו מהם כךהתנאים  את הבעיה)  (כתלות בפרמטרים שמאפיינים    
  לכדו"א, אולם הוא לא יפגע בו. (דהיינו, מה התנאי לכך שניצורשהחלק הראשון ישאר קשור

ירח נוסף? ניתן לרשום אי-שיוון או אי-שיוונות אך אין צורך לפתור). 

 . אגדה אורבנית מתארת קרב שהתרחש במלחמת העולם הראשונה בין אוניות הצי הבריטי לבין  קוריוליס.2
 ). על-פי האגדה, מהנדסי התותחים הבריטיםדרום 50ֻ°אוניות הצי הגרמני, ליד איי פוקלנד (קו רוחב 

 לקחו בחשבון את כח קוריוליס אולם לא התחשבו באפשרות שקרבות מתנהלים גם דרומית לקו המשווה,
 לפיכך פיספסו הבריטים את אוניות הצי הגרמני כתוצאה מבעית סימן. אגב, הקרב אכן התרחש אולם אין

בנמצא הוכחות המאשרות כי כח קוריוליס אכן שיחק תפקיד בקרב. אגדה יפה, וכעת לשאלה.

ק"מ צפונית לאוניה גרמנית (וליד איי פוקלנד) ויורה פגז בזווית של 10אוניה בריטית נמצאת   , עם45° 
 מהירות התחלתית כך שהיא פוגעת באוניה הגרמנית אם זו עומדת ואין כח קוריוליס. (הניחו גם כי אין

חיכוך אוויר).

I. של הפגז?זמן מעופו מהו 

II. קמ"ש מזרחה, 15אם האוניה הגרמנית נעה במהירות של הפגז את האוניהבכמה מטרים יפספס    
 לפגוע?כןהגרמנית? מה יש לעשות על מנת 

III. מהאוניה הגרמנית (שעומדת הפעם) ינחת הפגז? ( דהיינו, אם לאכיווןכתוצאה מכח קוריוליס, באיזה  
לוקחים בחשבון את כח קוריוליס).

IV. הסטייה של הפגזים הבריטיים אם התיקון שהוכנסגודלבקירוב בו כוח קוריוליס חלש, חשבו את   
הפוך בסימן. (רמז, מה תהיה התרומה מהתנועה האנכית של הפגז?)



 . במצב התחלתי נתון פרוטון אחד נייח, ולשני (”הקליע") אנרגיה  התנגשות אלסטית בין שני פרוטונים.3
  כל פרוטון משנהבמערכת מרכז המסהתון כי  היא מסת הפרוטון. נmp, כאשר E0=(5/3) mpc2כוללת 

 עקב ההתנגשות.90°את כיוונו ב-

I. התנע תלת-וקטור  במערכתp1מהו  הפרוטון-קליע  של    
המעבדה?

II. מהיEcm?האנרגיה הכוללת במערכת מרכז המסה — 

III.מהו הפקטורלטרנספורמצית לורנץ בין מערכת המעבדה 
למערכת מרכז המסה?

IV. מהם תלת-וקטורי התנעp'1,p'2של כל אחד מן הפרוטונים  
במערכת מרכז המסה לפני ואחרי ההתנגשות?

V.מהו הארבע וקטור תנע-אנרגיה של כל אחד מן הפרוטונים 
הכיוונים  ומהם  המעבדה.  של2ו- 1במערכת    

 הפרוטונים במערכת המעבדה לאחר ההתנגשות? (ראו איור).

חלק ב'

 , מצינור המוציא מיםM. משפריצים מים על עגלה בעלת מסה   עגלה וצינור מים.4
ובמהירות ṁבקצב חזרהVנתון  ומוחזרים  בעגלה  פוגעים  המים  נתונה.    

 , באותה מהירות אך בכיוון הפוך).יחסית לעגלה"בהתנגשות אלסטית" (דהיינו, 
vמהי מהירות העגלהחשבו  t .כתלות בזמן

 . מקל נוסף בעל חציL ואורך m. נתון מקל במנוחה, בעל מסה   התנגשות מקלות.5
נע במהירות  והאורך  בציור.v0המסה  כמתואר  לכיוון המקלות,  הניצב  בכיוון    

המקלות שקצוות  כך  לזה,  זה  ונדבקים  פלסטית  התנגשות   המקלות מתנגשים 
 אחרי ההתנגשות, לסיבובהתדירות הזוויתיתמתלכדים. מצאו למה שווה 

סביב מרכז המסה של המקלות המחוברים. אין כבידה או כוחות אחרים במערכת.

  המחוברים ביניהם במוט קלm1, m2. שני חרוזים במסה   שיווי משקל של חרוזים.6
חופשיים לנוע (ללא חיכוך) על מסגרת תיל בצורת משולש ישר זוויתLבאורך    

זוית עליה בעל  שמחליקה  לזו  האופקית  הצלע  באיור.m1בין  כמוראה   , 
 החרוזים מחליקים על המסגרת עד לשווי משקל (אורך הצלע התחתונה גדול

מ-  הזווית). Lמאוד  את  עליה מצאו  שמחליקה  לצלע  המוט   ,m1בין 
כמוראה באיור.

  ע"י קפיץm2 נמצאת על שולחן אופקי ומעליה מחוברת מסה m1 מסה   קפיץ מנתר.7
נמצאת בשווי משקל. m2, כמוראה באיור. המסה kבעל קבוע קפיץ   מהו הכח 

שיש להפעיל על המינימלי  m2בכוון מטה, כך שלאחר שיושג שווי משקל חדש   
 מהשולחן?m1 "תנתר" המסהופעולת הכח תופסק 


