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בוחן אמצע  

 

המבחן לא כולל חומר עזר פרט לפריטים הבאים: • !

דפי נוסחאות - !

מחשבון - !

מילון - !

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

.ה וחצישעמשך הבחינה  • !

השאלות  4מתוך  3יש לענות על  - !

בצד שמאל של המחברת, זאת כדי שניתן יהיה לסרוק אותה.  רקיש לכתוב  •
יסרקו. לאבצד ימין  העמודים !

יש לכתוב את הפתרונות לשאלות שונות בעמודים שונים. את התשובות  •
הסופיות יש להקיף במסגרת. !

יש לציין, בצד הפנימי של העטיפה את השאלות שבחרת לבדיקה. שאלות  •
בלא ציון השאלות הנבחרות ייבדקו השאלות ע"פ סדר  לא ייבדקו. יסומנושלא 

הופעתן. !

נחוצים לפתרון. בהכרחלא כל הנתונים המוצגים בשאלות  • !

 

 

 

!!! בהצלחה                                                                                   

 

 



השאלות הבאות: 4מתוך  3על  יענ  

 

ובקצה השני ציר  m. בקצה אחד שלו מחוברת מסה Lנתון מוט חסר מסה באורך  .1

עם המישור  1Өחסר חיכוך, כמתואר בציור. חוט חסר מסה מחובר למוט ויוצר זוית 

עם המישור. 2Өהאופקי. המוט יוצר זוית  #

 
a.  המערכת אינה זזה (ונמצאת בשיווי משקל), מהי המתיחותT ?בחוט #

b. ?mשמפעיל המוט על המסה  TRמהו הכח   #

 

#

.  m1#<#m2#<#m3 נתוןוחבלים חסרי מסה  וחסרות מסה חסרות חיכוךבמערכת גלגלות  .2

ציור). י(רא מהי תאוצת כל מסה ולאיזה כיוון? #

 



. מקדם החיכוך µS1הוא  m1 העגלה ו . מקדם החיכוך הסטטי ביןaעגלה נעה בתאוצה  .3

 m2ו  m1מהו טווח התאוצות עבורו ציור).  י(רא µS2הוא  m2ה ו העגל הסטטי בין

יישארו במקום? #

 

#

(מסה ליחידת זמן) עם  α. על העגלה נופל חול בקצב mנתונה עגלה בעלת מסה  .4

 יחסית לעגלה vΔבאותו קצב אך במהירות  . החול מועף מהעגלה0מהירות אופקית 

של העגלה? v(t). למה שווה המהירות ציור) י(רא #

 

#

 



 

 1שאלה 

הכוח של המסה על המוט חייב להיות בכיוון המוט, כי הציר חסר מסה כך שכל רכיב ניצב  .1
. סכום xהיה גורם לסיבובו. כידוע המתיחות פועלת בכיוון החוט. נבחר את כיוון המוט כציר ה 

 הכוחות בכל אחד מהצירים בנפרד חייב להתאפס כי המסה סטטית. 
$#"!: yאיפוס כוחות בציר  % − ' − ()"#$ * − % = 0          

Tולכן גודל המתיחות    = ./012 3
456 378  

. yכעת נשנה את מערכת הצירים ונבחר להסתכל במערכת בה כוח הכבידה פועל בכיוון  .2
x :T9במערכת הצירים החדשה שלנו איפוס כוחות בציר  cos % = !=>"(')	

T9כל מה שעלינו לעשות הוא להציב:  T9 ידוע לנו על מנת לקבל את Tמאחר ו = ./012 8
456 378	
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