
  קינמטיקה   דברי
 שחשוב לזכור
  

. מ"ק, מטר, סנטימטר, )מ"ראשי תיבות ה	 מ(יחידות למדידת מרחק ה	 מילימטר  .1
 .מ"היחידות שמשתמשי	 בה	 לעיתי	 קרובות ה	 מטר וק

 
 :המרה בי� יחידות מרחק .2
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1 m = 100 cm

1 m = 1000 mm
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  .שניות 3600=שעה, זמ� מודדי	 בשניות או בשעות .3
  

  ).קילומטר לשעה(ש "שנייה או קמ/מהירות מודדי	 ביחידות של מטר .4
  

  m/sec$כאשר מודדי	 זמ� בשניות אז מודדי	 מרחק במטר ומהירות ב .5
  

  ש "מ ומהירות בקמ"כאשר מודדי	 זמ� בשעות אז מודדי	 מרחק בק .6
  
 $7או ב $6 לי	 מודדי	 לפי יחידות בכלומר גד, חשוב לעבוד כל הזמ� באותה מערכת יחידות. 7

נית� א) לא לעשות כ) כי (מ בו זמנית "לא נית� למדוד זמ� בשניות ומרחק בק. ולא מערבבי	
  ).זה יכול להוביל לשגיאות

  
מהירות היא ווקטור ולכ� מהירות אחת תהיה שווה למהירות שנייה א) ורק א	 היא שווה . 8

  .דל מהירויות אינו מראה על שוויו� של ווקטורי המהירויותשוויו� של גו, לה בגודלה ובכיוונה
  
בכל תרגיל יש להגדיר היכ� יושב הצופה ומהו , יש לשי	 לב למערכת הצירי	 שבוחרי	. 9

יש לשי	 לב שמיקו	 התחלתי שכיוונו מנוגד לכיוו� שהוגדר כחיובי . הכיוו� שמוגדר כחיובי
  .שהוגדר כחיובי תיחשב לשליליתיהיה שלילי ומהירות שכיוונה כנגד הכיוו� 

  
אול	 אי� לקחת זאת כברירת , ברוב התרגילי	 הצופה יישב במיקומו ההתחלתי הגו,. 10

ג	 , )$0ייתכ� והוא שונה מ(מחדל ויש לשי	 לב תמיד למרחק ההתחלתי שבי� גו, לצופה 
  .מרחק זה יכול להיות שלילי או חיובי בהתא	 למערכת הצירי	 הנבחרת

  
  :מקו
 כתלות בזמ� של גו� הנע במהירות קרובה היא משוואת. 11

0X X v t= + הוא מיקומו ההתחלתי של הגו, יחסית  x0, הוא מיקומו של הגו,  xכאשר  ⋅

שוב יש לזכור להשתמש ביחידות המתאימות בכל פע	 . היא מהירות הגו, v$ו, לצופה
  .6$8בהתא	 לסעיפי	 

  
וצע המהירויות רות ממוצעת אינה מממהי. מהירות ממוצעת מוגדרת כהעתק חלקי זמ�. 12

10mכאשר גו, נע מחצית הדר) במהירות .ואי� להתבלבל בכ) / s  20ומחצית הדר) במהירות 
  !!מטר לשנייה 15מטר לשנייה מהירות הממוצעת אינה 

  
המשמעות למשל . משמעות הפיזיקלית של מהירות היא המרחק שעוברי	 בשנייה. 13

  .מטר בכל שנייה 3מטר בשנייה היא שהגו, עובר  3הפיזיקלית של המהירות 



בגר, מהירות כתלות בזמ� השטח הכלוא בי� הגר, לציר הזמ� מייצג את ההעתק שעבר . 14
  .הגו,

  

 .בגר, מקו	 כתלות בזמ� משמעות שיפוע הגר, הוא מהירות הגו, .15

 
 .היא התאוצהבגר, מהירות כתלות בזמ� משמעות שיפוע הגר,  .16

 
17.
 :נוסחאות קינמטיקה לתנועה שוות תאוצה ה
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שתי המשוואות הראשונות ה	 החשובות ביותר ונית� לוותר על כל שאר נוסחאות 
  .הקינמטיקה ולהשתמש רק בה	 בפתרו� כל בעיה ולכ� מומל/ לזכור אות	 בעל פה

  

א	 . מטיקה מהסעי, הקוד	 תקפות בתנועה שוות תאוצה בלבדיש לזכור שנוסחאות הקינ .18
 .לא נתו� כי התנועה היא שוות תאוצה משוואות אלו אינ� תקפות

  

למשל משמעות . של התאוצה היא שינוי המהירות בכל שנייה הפיסיקליתמשמעות  .19
 .מטר בכל שנייה $3מטר לשנייה בריבוע היא שגו, מגביר את מהירותו ב 3פיסיקלית של 

 
וצה היא ג	 ווקטור ולכ� יש להתייחס אליה כווקטור כולל תוספת סימ� שלילי א	 היא תא .20

 .פועלת נגד הכיוו� שהוגדר כחיובי

 
תאוטה זהו אינו מצב שבו התאוצה היא שלילית אלא מצב שבו התאוצה מנוגדת לכיוו�  .21

 ).שכ� א	 ג	 מהירות וג	 תאוצה שליליי	 אזי גודל מהירות הגו, גדל(המהירות 

 
 .עות השטח הכלוא בי� גר, תאוצה כתלות בזמ� לציר הזמ� הוא מהירות הגו,משמ .22

 
. ותאוצה היא נגזרת של מהירות כתלות בזמ�, מהירות היא נגזרת של מקו	 כתלות בזמ� .23

 .אי� חובה לזכור את קשרי	 הללו שכ� תנועה רגעית ירדה במיקוד

 
24. 
ו במילי	 אחרות ה	 יש חיתו) בי� משוואות המקו	 שלה	 א=  תנאי למפגש בי� גופי

 .נמצאי	 באותו המקו	 באותו הזמ�
  

 !!יש לחזור על סעיפי
 אלו היטב שכ� אלו הדברי
 שחשוב לזכור כל הזמ� ולא לשכוח.25
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