
  ונפילה חופשיתזריקה  – קינמטיקה
  

בעת פתרו� תרגילי� בקינמטיקה אשר מערבי� תנועה בציר אנכי נהוג לעבוד לפי הסכ�  .1
הסכ� זה לא הכרחי ונית� לפתור תרגילי� באופ� אחר אול� א� נוטי� לשמור , מסוי�

 :ההסכ� הוא כדלהל�. על ההסכ� כל הזמ� נית� למנוע בלבולי� מיותרי�
  

 .ובית ומהירות כלפי מטה תסומ� כשליליתמהירות כלפי מעלה תסומ� כחי  .א

   

�וב g–נהוג לרשו� . תהיה תמיד שלילית, g, תאוצת הנפילה חופשית  .בg 

210כלומר  gלוקחי� את גודל  m / s . 

 

ומקו� שנמצא מעל , מקו� שנמצא מתחת למיקו� הצופה מסומ� כשלילי  .ג
 .מיקו� הצופה מסומ� כחיובי

 

 :הדוגמא הבאהת נית� א, כדי להבהיר את העניי�  .ד

מהי משוואת המקו� שלו יחסית לצופה הנמצא  vגו� נזרק כלפי מעלה במהירות תחילית 

�בקרקע במקו� הימצאותו של הכדור ב t 0=:  
2gt

Y(t) v t
2

= ⋅ −  

על שאלה זו נשאלת ).  כשלילית gתאוצה , מהירות כלפי מעלה נחשבת כחיובית � שימו לב(
מטר חשב תו# כמה זמ�  100א על מגדל בגובה לדוגמא הצופה נמצ, להוסי� הרבה שאלות

מיקו� (  y=-100 mהתשובה היא ? מהי הדרישה למיקו� הכדור. הכדור מגיע לקרקע
  ....נפתור את המשוואה הריבועית ונקבל את הפתרו�, )מתחת לצופה ולכ� נחשב כשלילי

  

210(  מטר לשנייה בריבוע  10 � כ gער# של את ה מקובל לקחת .2 m / s (. 
  

ההבדל , תאוצה קבועה שהוצגו בפרק הקוד� תקפות ג� כא�כל נוסחאות הקינמטיקה ל .3

וידועה ולכ� לא צרי# לתת אותה  gל בציר האנכי היא "תרגילי� הנבשהתאוצה היחידי 
 .כנתו�

 

לא יהיה תנועה דו מימדית ולכ� לא יהיה צור# לדעת  )2009קי% (כמסתמ� מהמיקוד .4
פעמי� רבות נוח לפרק  :אול� כדאי שנכיר את הרעיו� כעתלפרק מהירות לרכיבי� 

 . ווקטור מהירות לשני רכיבי�
נוח לפרק את ווקטור המהירות ) א"זריקה במקביל לכד(בדוגמא של זריקה אופקית 

בציר האופקי הגו� נע במהירות קבועה ובציר . לרכיב מקביל לאר% ורכיב אנכי לאר%

 ). g(האנכי הגו� נע בתנועה בתאוצה קבועה 

 

כלומר גו� , ועה בציר האנכי ע� מהירות התחלתית אפסמוגדרת כתנ נפילה חופשית .5

 .שנייה/מטר 0ומהירות התחילית היא  gנופל מטה בתאוצה 
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 .היא תנועה בה גו� נזרק כלפי מעלה במהירות תחילית השונה מאפס זריקה אנכית .6

 

 .היא תנועה בה גו� נזרק מטה במהירות תחילית השונה מאפס זריקה מטה .7
  

מהירות הגו� הייתה (ובה בזריקה אנכית היא מהירות אפס מה שמאפיי� הגעה לשיא הג .8
בעת שיא הגובה מהירות היא אפס ולאחר מכ� היא , לפני כ� חיובית ולכ� גו� עלה

 ).שלילית והגו� יורד

 

 .שיא הגובה ייראה כחיתו# ע� ציר הזמ�, בגר� של מהירות כתלות בזמ� .9

 

שכ� השיפוע (יפוע חיובי בגר� מקו� כתלות בזמ� מה שמאפיי� תנועה מעלה היא שהש .10
 .ומה שמאפיי� תנועה מטה זה שהשיפוע שלילי) מייצג מהירות

  

  .זהו פרק קצר ביותר והחלק החשוב בו ביותר הוא התרגול ,לסיו� .11
אלה הדברי� שבאמת צרי# . יש לעבור על כל הסעיפי� בקפידה ולזכור אות� היטב

  . לדעת כדי לפתור תרגילי� בנושא
  .ר נשלחו ויש לראות אות� בקבוצהתרגילי� כב

  
  !!בהצלחה
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