כח החיכוך הסטטי
 .1על גוף בעל מסה  m=1kgהנמצא על מישור אופקי מפעילים כוח ימינה  F=0.5Nוהגוף איננו זז
ממקומו .מקדם החיכוך הסטטי בין הגוף והמשטח הוא .0.1
בf=10N .

אf=0.5N.

גf=0.1N .

ד .קטן מ5N-

 .2תיבה מונחת על הרצפה .מקדם החיכוך בין התיבה לבין הקופסה הוא  .µמפעילים על התיבה
כוח אופקי  .Fמי מהגרפים הבאים מציג כיצד משתנה כוח החיכוך  fכשמגדילים את הכוח המושך
?F

בB .

אA .

דD.

גC .

 .3גוף  Bשמסתו  5Kgמונח על גוף  Aשמסתו  .8Kgמקדם החיכוך בין הגופים ובין הגוף  Aלמשטח
הוא .0.1
) (iמושכים את הגוף  Aבכח קבוע כך ששני הגופים נעים יחד במהירות קבועה.

גודלו של כח החיכוך הסטטי הפועל בין הגופים הוא:
א .אפס

ג8N .

ב5N .

ד13N.

) (iiמושכים את הגוף  Bבכח קבוע כך ששני הגופים נעים יחד במהירות קבועה.

גודלו של כח החיכוך הסטטי הפועל בין הגופים הוא:
א .אפס

ב5N .

ג8N .

ד .שווה בגודלו לגודל הכח המושךF ,

1
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

 .4מי מהמשפטים הבאים אינו נכון
א .כח החיכוך הסטטי פועל על גוף שאינו בתנועה ,וכח החיכוך הקינטי פועל על גוף הנמצא
בתנועה
ב .גודלו של כח החיכוך הסטטי הוא כל ערך בין אפס למכפלת מקדם החיכוך בכח הנורמל
ג .גודלו של כח החיכוך הקינטי שווה למכפלת מקדם החיכוך בכח הנורמל
ד .גודלו של כח החיכוך ,הקינטי והסטטי ,שווה למכפלת מקדם החיכוך בכח הנורמל

2
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

