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  תוכן עניינים

   אדםה המתרחשים אצל תהליכים

  ח הדעתנהיגה קשב והיס 1פרק 
  הסחת דעת בנהיגה, נהיגה וקשב, נהיגה ימה

5  

  תגובה וזמן תגובה של נהג בנהיגה  2פרק 
  התהליכים המתרחשים בזמן תגובה של נהג, מהו זמן תגובה, מהי תגובה

11  

  מרחק תגובה בנהיגה 3פרק 
  מהירות הרכבמרחק תגובה ו, מהו מרחק תגובה בנהיגה

23  

   תהליכים המתרחשים על הכביש

  בלימה וזמן בלימה של רכב 4רק פ
  , תאוטה ותאוצהזמן בלימה של רכב, מהי בלימה של רכב

30  

  מרחק בלימה של רכב  5פרק 
  אנרגיית התנועה, מהירות הרכבומרחק בלימה , מהו מרחק בלימה

36  

  מרחק עצירה של רכב  6פרק 
השפעת , השפעת זמן התגובה, השפעת המהירות, מרחק עצירה מהו

  הרכב חיכוך גלגלי

45  

  מערכות הרכבהקשורים ל תהליכים

  בלימה באמצעות המנוע 7פרק 
  , בלימת המנועקצב פעולת המנוע ומהירות הרכב, מנוע הרכב תפעול

54  

  בלימה באמצעות מערכת ההילוכים 8פרק 
  ולת תיבת הילוכים ובלימהעפעיקרון הפיצוי, , מערכת ההילוכים כתמסורת

59  

  רכת הבלמיםבלימה באמצעות מע 9פרק 
תופעת , עיקרון הפעולה והתגובה, מהו כוח, מערכת הבלמים ברכבמהי 

  הבלמים ברכב, תופעת ההחלקה ומניעתה, החיכוך

68  

  חיכוך ובלימה 10פרק 
מערכת הבלמים , מהי מערכת הידראולית, הקשר בין חיכוך ובלימה

  כמערכת הידראולית

78  

  חיכוך הגלגול 11פרק 
חיכוך , סוגי חומרים וחיכוך הגלגול, חיכוך הגלגולהגדרת , תנועה וחיכוך

  הגלגול וצמיגי הרכב

84  
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  תהליכים
  

  המתרחשים
  

  האדםאצל 
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 בכביש נהיגה

  דעתה יסחקשב וה נהיגה - 1פרק 
  ?נהיגה מהי

 תוך כדי כלי רכבעל  שליטההפעלה ולנהג שמבצע היא מכלול הפעולות  נהיגה

 ,לוט בו בתוך עומס התנועהעל מנת לתפעל את הרכב ולש .כבישה על תנועתו

   :הבאים ובכישוריהנהג משתמש 

צפייה  נהגמאפשרים לה - פיזיים םכישורי •

בתנאי הדרך, הכוונה של הרכב, שליטה 

במהירות התנועה של הרכב (האצה, האטה 

ועצירה), ומתן תגובה לאירועים צפויים או 

  בלתי צפויים המתרחשים בזמן הנסיעה.

מאפשרים ה - )ייםשכלקוגניטיביים ( םכישורי •

הערכת מצב וקבלת החלטות וכן  ,למתרחש סביבו מתן תשומת לב נהגל

להגיב לכל מצב או אירוע  עליומתוך שיקול דעת לגבי אופי התגובה ש

 הנסיעה.  מהלךהמתרחש ב

 ,של הנהג והכישורים הקוגניטיביים הכישורים הפיזייםקיים שילוב בין בנהיגה, מת

כל העת  המתרחשיםשינויים להתאמה והסתגלות  תבפעולו לנקוט ול מאפשריםה

    .להיות ערני, דרוך וממוקד את הנהג יםמחייבאלו  מצבים .בסביבת הנהיגה

  

  

  וקשב נהיגה

רבי. מ וקשב המחשבה מיקוד ריכוז, מהנהגדורשת ה נהיגה היא פעולה מורכבת

שר אנהג  שלקוגניטיביות ה היכולותאוסף א הו Attention) -תשומת לב ( קשב

זהו בזמן הנהיגה.  המציף אותו המידע אתבמוח ולעבד  לקלוטמאפשרות לו 

   :כמו למשל החושים של הנהג בו משתתפים כל מורכבשכלי תהליך 

  .כל מה שהעיניים רואות מידע עלמעביר למוח  -חוש הראיה  •

  .כל מה שהאוזניים שומעות מידע עלמעביר למוח  -חוש השמיעה  •

 אחיזת ,בתוך הרכב נהגה תתחוש מידע עלח מעביר למו -חוש המישוש  •

   .ואביזרים נוספים הדוושות ,מוט ההילוכיםתפעול  ,ההגה

 ם שילוב של הכישורים הפיזיים והקוגניטיביים של הנהגקיי בנהיגה

 נהיגה קשב והיסח הדעת -1פרק 
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 דוושת הבלםלנשלחת הרגל  - התגובה של הילד.  ראיה - הגירוי

  בנהיגהתגובה  וזמןתגובה  - 2פרק 
  ?של נהג מהי תגובה

 הרגליים והידיים שמבצעיםפעולה  ,אהיבנהיגה  של נהג )Reaction( תגובה

  . שלו כתוצאה מגירוי החושים ,פקודה שבאה מהמוח ותעקבב שלו

תהליך  ,היא נהגשל תגובה הפעולת 

 ולטים אתקה החושיםבגירוי  שמתחיל

במוח,  והעברתו לעיבוד וזיהוימידע ה

החלטה ומתן פקודה  בקבלת ומסתיים

עיני  ,לדוגמה להגיב. לידיים והרגליים

את הילד והכדור,  רואותבתמונה הג הנ

אחיזת הידיים בהגה  מתהדקת בתגובהו

  אל דוושת הבלם.נשלחת הרגל ו

ומחליט אם  ,מקבל כל הזמן מידע מהחושים שלו, מעבד אותוש ,המוח של האדם

  ומה תהיה התגובה שלו.  ,המידע מחייב את האדם לפעול ולהגיב

  לאדם יש שני סוגים של תגובות:

 חיצוני, לגירוי תגובה בלתי מודעתזאת  -) (רפלקס תצוניה בלתי רתגוב •

נשלטת על ידי מערכת העצבים בחוט השדרה ולא על ידי המוח. עיבוד ה

לדוגמה: רתיעה המידע הוא פשוט, ולכן פעולת התגובה מהירה מאד. 

  ועוד. ,עם גוף חם מהירה של היד במגע

נשלטת על ידי לגירוי של החושים ש תגובה מודעתזאת  -ת תגובה רצוני •

הוא מורכב, ולכן פעולת התגובה הזאת איטית במוח המוח. עיבוד המידע 

  ?או לתפוס אותו בידיים נויותר. לדוגמה: האם להתכופף כשעצם נזרק אלי

זמן, ולכן התגובה של האדם אינה מיידית. ככל שהמידע  חמידע במוח לוקעיבוד 

 ,לדוגמהאיטית יותר. של האדם תהיה המודעת מורכב יותר, כך גם התגובה 

הראייה  חושמשל הנהג  למוח מידע שמגיעה ,במהירות גבוההנוסע  רכבכאשר 

 אינהשל הנהג  התגובהזמן לעבד אותו, ולכן לו לוקח הוא מידע מורכב, ששלו 

הוויזואלי כי בזמן שהמוח מעבד את המידע  ,עלול להיות מסוכןמצב כזה  .מהירה

   עוד מרחק רב.במהירות ת ממשיכה להתקדם המכוני ,ושוקל איך להגיבהמורכב 

 תגובה וזמן תגובה של נהג בנהיגה - 2פרק 
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  מרחק תגובה בנהיגה – 3פרק 
  בנהיגה? מרחק תגובהמהו 

 במשך זמן התגובה נוסעה רכבהעובר מרחק שה :הואבנהיגה תגובה מרחק 
 על המידע שעיני הנהג קלטו אתרכב מרגע ההמרחק שעובר  זהו .של הנהג

  .עליו) וחצת(אך עדיין לא ל אל דוושת הבלם הנשלח ורגלשלרגע ועד  האירוע

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  ין מרחק התגובה למהירות הרכבהקשר ב

נסיעה ה מהירותל קשור ,בזמן התגובה של הנהגשעובר הרכב  מרחק התגובה

ככל  .במהירות קבועהבזמן התגובה של הנהג הרכב ממשיך לנוע  .רכבשל ה

   .של הרכבמרחק התגובה גם יגדל  גם כך ,תגדל מהירות הרכבש

  מהי מהירות?
את המרחק  מציינתועה של גוף. המהירות הקשור לתנפיזיקלי  גודלהיא  מהירות

  :באמצעות הנוסחה הבאה וניתן לחשב אותה ,שעובר גוף ביחידת זמן
  
  

  
מידה של מהירות היא יחידת מידה מדעית, ואילו בחיי היומיום נוהגים היחידת 

 .(קמ"ש) קילומטר לשעהשל שימושית להשתמש ביחידה 

 

 מרחק תגובה בנהיגה -3פרק 

 שעובר הרכבמרחק התגובה

 בעין המידעקליטת 
 והעברתו למוח

  עיבוד המידע וזיהוי 
 המידע במוח

דעת וקבלת שיקול
 החלטה לבלום

  לאחיזת ההגה ייםהפעלת היד
 בלםההעברת הרגל לדוושת ו

 באירוע של הנהג תגובההזמן 

 שימושיתת מידה יחיד יחידת מידה מדעית
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  תהליכים
  

  המתרחשים
  

  על הכביש
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  בנהיגה לימהב ומרחקבלימה זמן  – 4פרק 
 בלימההפעולת כתוצאה מ ,הרכב תגובתל קשורים ,בלימה של רכבוזמן בלימה 

  . כשהוא לוחץ על דוושת הבלם ,שמבצע הנהג
  

  ?רכב ה שלבלימ מהי

להפחתת מהירות תנועת הרכב שמבצע הנהג פעולה יזומה א יה של רכבבלימה 

בלימה  פעולתשל  ניתן להבחין בין שתי צורות .באמצעות לחיצה על דוושת הבלם

   : והןהנהג  שמבצעשל רכב 

 הדרגתית לחיצהבלימה שמבצע הנהג על ידי היא  - מבוקרת בלימה •

 ,מהירות הרכב את מטרה להאטמתוך  ,על דוושת הבלם ות שונותובעוצמ

או  ,לשינויים המתרחשים בסביבת הנהיגה ומהירות לצורך התאמת

    . שלט עצוראו לפני רמזור  מבוקרת בצורהתנועתו  לעצירת

 לחיצהבלימה שמבצע הנהג על ידי  היא -  חירום תבלימ •

ה מתוך מטר ,על דוושת הבלםמאד  חזקהובעוצמה  רצופה

עקב אירוע חריג  באופן מיידי תנועת הרכב את לעצור

   .ועינישקלטו ומסוכן 

אולם , שלוקח זמןהיא תהליך רכב ה ה שללימבה אחת מצורותכל 

   זמן בלימה.רא: נק בלימת חירוםזמן משך 
  

  של רכב הבלימזמן 

מרגע לחיצת הנהג על דוושת הבלם ועד  :זמן הבלימה הואמשך  ,בבלימת חירום

מהירות הרכב הולכת  ,הבלימה משך זמןב שהרכב עוצר עצירה מוחלטת.לרגע 

  . הצתאוקוראים:  הרכבמהירות  שינויילקצב  .עם הזמןוקטנה 

  ה?צמהי תאו
המציין בכמה גדלה או קטנה מהירות של גוף במרווח פיזיקלי  היא גודל הצתאו

  :נוסחה הבאהה על פי אותה חשבל של זמן, וניתן

  

  

 רכבבלימה וזמן בלימה של  - 4פרק 

 בלימת חירום

  
  
  
  

  מהירות התחלתית –שינויי מהירות = מהירות סופית 

  זמן התחלתי –מרווח זמן = זמן סופי 
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  מרחק הבלימה של רכב - 5פרק 
   ?מרחק בלימהמהו 

מרגע המרחק שעובר הרכב  זהו .בלימת חירוםל קשורשל רכב מרחק בלימה 

   צר עצירה מוחלטת. ועהרכב ועד לרגע ש חץ על דוושת הבלםולהנהג ש

מצב ו כמו: מצב הכביש, מצב הבלמים מושפע מגורמים שונים בלימההמרחק 

מהירות שככל , שמצאומחקרים מדעיים  תלוי במהירות הרכב. אך הוא הצמיגים,

  כלומר:. ביחס הגדלת המהירות בריבוע גדל מרחק הבלימה לה,גד הרכב

  

  
  

  שיפוע).אותו ( זהה בהם התאוטה זאת בצורה גרפית בשלושה מצבים נוכיח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4מרחק הבלימה גדל פי   ←  2אם מהירות הרכב גדלה פי 
 9בלימה גדל פי מרחק ה  ←  3אם מהירות הרכב גדלה פי 

V2מרחק בלימה במהירות 
  מהירות

)m/sec(  

)sec(זמן t

V  

V2   

t2   

V 3מרחק בלימה במהירות
  מהירות

)m/sec( 

)sec(זמן t

V

V3   

t3   

  מרחק הבלימה הוא:

 = 4 

  מרחק הבלימה הוא:

 = 9 

 מרחק בלימה של רכב - 5פרק 

  Vמרחק בלימה במהירות 

V   

הוא שטח שעובר הרכב  המרחקבפיזיקה, 
  על הגרף. לכן מרחק הבלימה הוא:המשולש 

  

 

t   

  מהירות
)m/sec(  

)sec( זמן  t

V  
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  של רכבמרחק עצירה  - 6ק פר

  ?מרחק עצירה של רכבמהו 

בר הרכב מרגע שעיני הנהג ושעהכולל המרחק  ,מרחק העצירה של רכב הוא

  ועד לרגע עצירתו המוחלטת של הרכב.  ,אירועהקלטו את המידע על 

  כולל שני מרכיבים: רכב מרחק העצירה של 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

המרחק הכולל של מרחק התגובה למעשה  הואשל הרכב מרחק העצירה מכאן ש

  כלומר:ומרחק הבלימה יחד. 

  
  

  נתאר את מרחק העצירה של הרכב באופן הבא:

  

  

  

  

  

  
  מרחק העצירה השפעת המהירות על

גדל כך יותר, לה ווככל שמהירות הרכב גד ,מרחק העצירה תלוי במהירות הרכב

  .ומרחק העצירה שלגם 

עצירה של הרכב  מרחק

 כולל את:

 התנועה של הרכב מרחק

 של הנהג בזמן התגובה

  תגובההמרחק 

המרחק שעובר הרכב מרגע שהנהג 
לרגע שהנהג אירוע ועד ב הבחין

 .ל דוושת הבלםהעביר את רגלו א

 התנועה של הרכב מרחק

 בלימת חירום בזמן

  בלימההמרחק 

בר הרכב מרגע שהנהג המרחק שעו
לרגע הבלם ועד חץ על דוושת לו
  ת.מוחלט עצירהצר ועהרכב ש

  בלימהמרחק   מרחק תגובה+=  עצירהמרחק 

 מרחק העצירה של רכב - 6פרק
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  תהליכים
   

  קשוריםה
   

  מערכותל
  

  הרכב
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 מנוע של רכב

  הרכב מנועבאמצעות בלימה  - 7פרק 
את  שמקבלים ,הגלגליםסיבוב מהירות ל קשורהמהירות התנועה של הרכב 

ידי הגדלה או על  הרכבבמהירות הנהג שולט שלהם מהמנוע. התנועה הסיבובית 

  .קצב פעולת המנועהקטנה של 
  

  הרכב מנועפעולה של 

המנוע  פעולתמניע את הרכב. מקור הכוח שהוא המנוע 

בנזין או דלק (ור אווישל תערובת ב שימושמבוססת על 

גורמת לתנועה ש ,בוכנותשל אנכית תנועה  רוציכדי ל )סולר

 של המנוע), המרכזיציר ה( ארכובהסיבובית של גל 

 ונותנת ,לגלגלי הרכבבאמצעות תיבת תמסורת  מועברתה

   .להסתובב ולהסיע את הרכב הכוחאת להם 

 ,כובההארגל  מהירות הסיבוב שלאת לה יגדמלמנוע  אספקת הדלק הגדלת

. למספר ושלהסיבוב מהירות את נה יקטמלמנוע אספקת הדלק  םוצמצו

נמדד והוא  קצב פעולה של המנועזמן קוראים:  ביחידתהסיבובים שמבצע המנוע 

  .)RPM -סל"ד סיבובים לדקה (ביחידות של 
  
  

  

  כיצד משפיע קצב פעולת המנוע על מהירות הרכב?

כאשר . הרכב ם המניעים אתגלגליל התנועה הסיבוביתעוצמת את  המנוע מספק

 גדלהוכתוצאה מכך  ,עולהשלו סל"ד ה ,המנוע ה שלפעולהקצב את  ירגבמהנהג 

 מקטין את כאשר הנהג .יותר גבוהה והרכב נע במהירות ,מהירות סיבוב הגלגלים

והרכב  ,קטנה מהירות סיבוב הגלגלים ,יורדשלו סל"ד ה ,המנוע ה שלפעולהקצב 

   .ותנועתמהירות  אתמאט 

  מה מבטא הסל"ד של המנוע?
המנוע להניע את גלגלי הרכב.  שמשקיעהמאמץ הסל"ד של המנוע מבטא את 

  . גדול יותראמץ מב המנוע פועל, ככל שסל"ד המנוע עולה

 בלימה באמצעות המנוע - 7פרק 

  )RPMקצב הפעולה של המנוע נמדד בסיבובים לדקה (סל"ד 
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 ב
 א

 1:2 גלגלי שינייםבין  יחס תמסורת

 גלגל מניע

  ההילוכים מערכת באמצעותבלימה 
  ?מהי מערכת ההילוכים ברכב

היא מערכת שבאמצעותה  Gear)"גיר"  אתהנקרברכב (מערכת ההילוכים 

המנוע אל גלגלי הרכב. למערכת המרכזי של ציר הממועברת התנועה הסיבובית 

  ההילוכים יש שליטה על מהירות גלגלי הרכב ועל כיוון הסיבוב שלהם.
   

  כתמסורת מערכת ההילוכים

היא למעשה תיבת  ,מערכת ההילוכים של הרכב

השיניים השלובות  .וביםשל גלגלי שיניים של תמסורת

מבטיחות שכאשר מסתובב גלגל שיניים אחד מסתובב 

התנועות הסיבוביות של  אך, גם גלגל השיניים השני

ניתן לראות באיור  הגלגלים הן בכיוונים מנוגדים.שני 

א' (הגדול) מסתובב ימינה גלגל שיניים גלגל כאשר ש

  מסתובב שמאלה. ב' (הקטן) שיניים 

  ?של גלגלי שיניים רתתמסולת ועפכיצד 
וגלגל שיניים  גלגל שיניים מניעשל  עיקרוןפועלת על של גלגלי שיניים תמסורת 

על מספר השיניים שיש  מבוססביניהם  הסיבוביתהעברת התנועה יחס  .מונע

מספר השיניים בכל אחד  ידועכאשר , כלומרכל אחד מגלגלי השיניים. ל

המונע כשהגלגל המניע גלגל הצע בסיבובים ימה כלדעת  אפשר ,מהגלגלים

ניתן לראות איור ב :לדוגמה מבצע סיבוב אחד.

 א'לגלגל ר שאגלגלי שיניים כ שניתמסורת של 

יש  )המונע( ב'שיניים ואילו לגלגל  16יש  )המניע(

 ,שני סיבובים יבצעב' גלגל ש מכאןשיניים.  8

מספר יחס  לכן. כאשר גלגל א' יבצע סיבוב אחד
    הוא: הסיבובים

  

    יחס תמסורת בין גלגלי שיניים.ליחס הזה קוראים: 

הוא היחס בין מספר הסיבובים  שינייםבין גלגלי תמסורת החס י

 של הגלגל המונע לבין מספר הסיבובים של הגלגל המניע

 בלימה באמצעות מערכת ההילוכים - 8פרק 

 הגלגלים מסתובבים בכיוונים מנוגדים

 גלגל מונע

1 

2 __ 
 מספר סיבובים גלגל א'

 = _______________  מספר סיבובים גלגל ב'
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  בלימה באמצעות מערכת הבלמים
  ?ברכב מערכת הבלמיםמהי 

תפקידה של מערכת הבלמים ברכב הוא, לבצע האטה של מהירות תנועת הרכב, 

  ואף לבלום את תנועתו עד לעצירה מוחלטת. 

   תרשים הבא:אמצעות הבלמים ברכב במערכת הנתאר את 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 כוחשמעבירות  ,מערכת של מנופים ובוכנותלמעשה מערכת הבלמים ברכב היא 

גלגלי הרכב. מאחד נמצאות בכל הבלמים האל רפידות  ,באמצעות נוזל בלמים

מקטין את שנוצר כתוצאה מכך  כוחוה ,נלחצות אל צירי הגלגליםהבלמים רפידות 

   של הגלגלים.סיבוב ה מהירות
  

  ?)Force( מהו כוח

פיזיקלי שמשתמשים בו בהקשר של תיאור פעולות ועוצמתן. כוח  מושגהוא  כוח

  אך מבחינים בקיומו רק על פי תוצאות פעולתו. ,נראה לעיןשאינו גורם  הוא

  ניתן לתאר כוח באופן הבא:

  

  

 בלימה באמצעות מערכת הבלמים - 9פרק 

לשינוי מהירות  הגורםגודל פיזיקלי כוח הוא 

 ואו לשינוי צורת ףשל גו ותתנוע

 דוושת

 בלם

  דיסק של  בלמי

 הגלגלים הקדמיים
  תוף של  בלמי

צנרת נוזל הגלגלים האחוריים

הבלמים

משאבת בלם 

 מגבר בלם

 מערכת הבלמים ברכבתרשים
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  כוך ובלימהחי – 10פרק 
  חיכוך ובלימההקשר בין 

עוצמת שגלגלים. ככל לרפידות הבלמים בין  שנוצרחיכוך לקשורה של רכב בלימה 

   חזקה יותר.תהיה בלימה ה עוצמתגם כך תהיה גדולה יותר, החיכוך 

  ?של רפידות הבלמים עוצמת החיכוךל גורםמה 
 ןתוצמיד אכוח שמעוצמת ה היא ,של רפידות הבלמיםחיכוך העוצמת מה שגורם ל

עוצמת הלחיצה של הנהג על  על ידי תנקבע כוח הזההעוצמת  .אל הגלגלים

ככל שהנהג לוחץ חזק יותר על דוושת הבלם, כך גדלה עוצמת  דוושת הבלם.

 חיכוךכוח  נוצרוכתוצאה מכך  ,הכוח שמצמיד את רפידות הבלמים אל הגלגלים

    .הרכבשל גלגלי  לבלימה חזקה יותר םשגורגדול יותר, 

  

  

  
  
  
  
  
  

  איך נוצר הכוח שמצמיד את רפידות הבלמים?
  

  ?באמצעות דוושת הבלם בלימה תאפשרתמ כיצד

 ,הלחיצה של הנהג על דוושת הבלם מפעילה מערכת מנופים בוכנות ונוזל בלמים

שמירת מסלול הנסיעה  תוך ,שגורמים לבלימה בו זמנית ואחידה של גלגלי הרכב

  מבלי שהנהג יאבד את השליטה על הרכב. ו, בלימההשל הרכב בזמן 

באמצעות  גלגלי הרכב שלאחידה בו זמנית ובלימה  נהג לבצעל שמאפשר מה

   .מערכת הידראוליתכ פועלתשמערכת הבלימה  פעולת היא ,דוושת הבלם

 חיכוך ובלימה - 10פרק 

וכנה שדוחפת את ב
 הרפידות

 תושבת הגלגל דיסק

עוצמת הצמדת  ←על דוושת הבלם  עוצמת הלחיצה של הנהג
  בלימה של הרכבעוצמת  ←רפידות הבלמים לגלגלים 

 לגלגל רפידות הבלמיםגורמת להצמדת הלחיצה על דוושת הבלם

 רפידות הבלמים

בוכנה שמצמידה את 
 רפידות הבלמים לגלגל

תושבת הגלגלדיסק

 הבלמים נוזל

בוכנה שדוחפת את 
 נוזל הבלמים

דוושת הבלם
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  חיכוך הגלגול
  תנועה וחיכוך

נוצר  משטחפני  נע על גוף כוח חיכוך הוא כוח המתנגד לתנועה של גוף. כאשר

   .בין המשטחים הבאים במגעכוח חיכוך 

מניעים את הגוף על משטח ש הדרךו ,להניע גוף על משטח שונותדרכים קיימות 

  :להנעת גוף הן שתי הדרכים העיקריות את החיכוך שנוצר.למעשה  תקובע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

חיכוך הגלגול שנוצר בין נקודות המגע של הגלגלים לבין המשטח, קטן באופן 

משטח עליו כוך ההחלקה שנוצר בין משטח הגוף הבא במגע עם המשמעותי מחי

  מצעות גלגלים נפוצה מאד ויעילה יותר. . לכן, הנעת גופים באנעהוא 
  

  חיכוך הגלגול? מהו

   :כך מוגדר גלגולהחיכוך מבחינה פיזיקלית 

 מנוגדבפועל אשר , והמתגלגל עלי בין משטח ובין גוף עגולשנוצר התנגדות כוח 

  . תנועתוומאט את  של הגוף לוהגלג תתנוע לכיוון

  

  

  
  

  

אזור המגע ביניהם אשר קשור לסוג נוצר עיוות ב ,כאשר גלגל מתגלגל על משטח

   .שמתנגד לתנועה הגלגולחיכוך  את יוצרעיוות זה  החומרים מהם הם עשויים.

 חיכוך הגלגול - 11פרק 

  :מוגדר הגלגול" "חיכוך

משטח ובין גוף עגול  בין התנגדות שנוצר כוח

במנוגד לכיוון תנועת  פועל אשר המתגלגל עליו,

 .הגלגול של הגוף ומאט את תנועתו

 אמצעות גלגליםגוף על משטח בהזזת 

גלגול חיכוך

דחיפהכוח 

הגוף משקל

  החיכוך שנוצר בין הגלגלים למשטח נקרא: 
 הגלגול חיכוך

  משטחפני גוף על  דחיפה או משיכה של

 משיכהכוח  דחיפהכוח 

 משקל הגוף

 חיכוך החלקה

  החיכוך שנוצר בין הגוף למשטח נקרא: 
 חיכוך החלקה




