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תרגול  – 9תנע ומרכז מסה
תנע
התנע מוגדר בצורה הבאה:
⃗𝑣𝑚 = ⃗𝑝
𝑚 ⋅ 𝑔𝑘
= ]𝑝[
𝑠
במידה ו על מערכת פועלים כוחות חיצוניים (ובהנחה שהמסה קבועה) ,ניתן לרשום את החוק השני של ניוטון
בצור הבאה:
⃗𝑝𝑑 )⃗𝑣𝑚(𝑑 ⃗𝑣𝑑
=
=
𝑡𝑑
𝑡𝑑
𝑡𝑑

𝑚 = 𝑡𝑥𝑒⃗𝐹∑

ובצורה מילולית :סכום הכוחות הפועלים שווה לקצב השינוי של התנע.
במידה וסכום בכוחות החיצוניים הוא אפס:
⃗𝑝𝑑
𝑡𝑠𝑛𝑜𝑐 = ⃗𝑝 ⇒
𝑡𝑑

= ∑𝐹⃗𝑒𝑥𝑡 = 0

ובצורה מילולית :במידה ו אין כוחות חיצוניים התנע נשמר (הוא קבוע תנועה) ,ואז התנע בכל שתי נקודות זמן
הוא זהה.𝑝⃗𝑖 = 𝑝⃗𝑓 :

מערכת חלקיקים
כאשר אנו דנים במערכות חלקיקים הדבר בראשון שיש לשים אליו לב ,הוא שהגדרת המערכת היא דבר נזיל.
אנחנו מחליטים מה נחשב חלק מהמערכת ומה נחשב חלק מהסביבה לפי הנוחות שלנו בבעיה.
לאחר שהגדרנו מערכת בעלת 𝑁 חלקיקים ,ניתן להגדיר עבורה תנע בתור סכום התנעים:
𝑁

𝑖⃗𝑝 ∑ = 𝑠𝑦𝑠⃗𝑝
𝑖=1

אם נסמן את הכוח השקול (סכום הכוחות) הפועלים על החלקיק ה – 𝑖 ,בתור 𝑖 ,𝐹⃗𝑡𝑜𝑡,אזי ניתן לסכום את הכוחות
הפועלים על כלל המערכת ,ולרשום את החוק השני עבור המערכת כולה בתור:
𝑠𝑦𝑠⃗𝑝𝑑
𝑡𝑑

𝑁

= 𝑖∑ 𝐹⃗𝑡𝑜𝑡,
𝑖=1

צורת הכתיבה הזו אמנם נכונה ,אבל יש דרך טובה יותר לכתוב את הדברים ,בכדי לשים לב לעובדה נוספת .ניתן
לבצע חלוקה קונספטואלית של כלל הכוחות בבעיה לכוחות פנימיים וחיצוניים.



כוחות פנימיים הם כוחות שפועלים בין שני הגופים המהווים חלק מהמערכת.
כוחות חיצוניים יהיו כוחות שהסביבה החיצונית מפעילה על המערכת.

בהתאם לצורת המחשבה הזו ניתן לרשום את המשוואה הבאה בצורה אחרת:
𝑠𝑦𝑠⃗𝑝𝑑
𝑡𝑑

= 𝑙𝑎𝑛𝑟𝑒𝑡𝑛𝑖⃗𝐹∑ ∑𝐹⃗𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 +

בביטוי האחרון לא הבחנו בין הכוחות על פי הגופים עליהם הם פועלים ,אלא פשוט סכמנו על כל הכוחות לפי
החלוקה המוצעת .מאחר ועבור כל כוח פנימי יש כוח שווה בגודלו והפוך בכיוונו (החוק השלישי של ניוטון)
בהכרח הסכום הזה מתאפס ( .)∑𝐹⃗𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 = 0לסיכום נשארנו עם הביטוי:
𝑠𝑦𝑠⃗𝑝𝑑
𝑡𝑑

= 𝑙𝑎𝑛𝑟𝑒𝑡𝑥𝑒⃗𝐹∑

מתקף
מתקף מוגדר כשינוי בתנע של המערכת.
𝑖⃗𝑝 𝐽⃗ = Δ𝑝⃗ = 𝑝⃗𝑓 −
כלומר שאם התנע נשמר במערכת ,המתקף הוא אפס.

מרכז מסה
עבור מערכת עם מספר גופים ,הגדרת מיקום מרכז המסה היא:
𝑖⃗𝑟 𝑖𝑚 𝑖∑
𝑖𝑚 𝑖∑

= 𝑚𝑐⃗𝑟

כאשר 𝑖𝑚 היא מסת החלקיק ה – 𝑖 ,ו – 𝑖⃗𝑟 הוא מיקום החלקיק ה – 𝑖.
שאלות מסוימות עם מספר גופים ,קל יותר לפתור במערכת מרכז המסה.
מהירות מרכז המסה (נגזור את הביטוי המופיע מעלה):
𝑖⃗𝑟𝑑
𝑖⃗𝑣 𝑖𝑚 𝑖∑
𝑚𝑐⃗𝑟𝑑
𝑡𝑑 𝑖𝑚 𝑖∑ 𝑖⃗𝑟 𝑖𝑚 𝑖∑ 𝑑
=
=
=
𝑖𝑚 𝑖∑
𝑖𝑚 𝑖∑
𝑡𝑑
𝑖𝑚 𝑖∑ 𝑡𝑑

= 𝑚𝑐⃗𝑣

𝑠𝑦𝑠⃗𝑝 = 𝑖⃗𝑝 ∑ = 𝑖⃗𝑣 𝑖𝑚 ∑ = 𝑚𝑐⃗𝑝
𝑖

𝑖

לפי ההגדרות שראינו לפני כן:
𝑚𝑐⃗𝑝𝑑 𝑖⃗𝑝𝑑
=
𝑚𝑐⃗𝑎𝑀 =
𝑡𝑑
𝑡𝑑

∑ = 𝑖⃗𝐹 ∑
𝑖

𝑖

כאשר 𝑖𝑚 𝑖∑ = 𝑀
המשמעות היא שאם אין כוחות חיצוניים למערכת (כלומר שכל הכוחות הם פנימיים ולכן לפי החוק השלישי
מבטלים אחד את השני) ,תאוצת מרכז המסה היא  ,0כלומר מהירות מרכז המסה נשמרת.

תרגיל >1_4600< 1
𝑝𝑀𝑀𝑜 = 16
𝑝𝑀MH = 1
𝑚 1Å = 10−10
נקבע את מערכת הצירים כך שראשיתה תהיה במולקולה 𝑂 ומולקולות המימן יהיו סימטרית סביב
ציר ה – 𝑥 .מיקום האטומים ביחס למערכת הצירים:
𝑟⃗𝑂 = (0,0)Å
𝑟⃗𝐻1 = (cos 53° , sin 53°)Å ≈ (0.6,0.8)Å
𝑟⃗𝐻2 = (cos 53° , − sin 53°)Å ≈ (0.6, −0.8)Å
∑3𝑖=1 𝑚𝑖 𝑟⃗𝑖 𝑀0 (0,0) + 𝑀𝐻 (0.6, −0.8) + 𝑀𝐻 (0.6, −0.8) 𝑀𝑝 (1.2,0)Å
=
=
𝐻𝑀 𝑀𝑂 + 𝑀𝐻 +
𝑝𝑀18
𝑖𝑚 ∑3𝑖=1
= (0.067,0)Å

= 𝑚𝑐⃗𝑟

תרגיל >1_4503< 2
הכוחות החיצוניים היחידים שפועלים על המערכת הם הכוח הנורמלי מהרצפה ,וכוח המשיכה.
שניהם פועלים בכיוון אנכי ,ולכן בכיוון האופקי (ציר 𝑥) יש שימור תנע.
א .בכדי לוודא שהמסה 𝑚 לא עוברת לצד שני נדרוש שהמהירות היחסית בין הגופים כאשר
המסה בראש הגוף היא  .0במילים אחרות ,אנחנו צריכים לדרוש שהמהירות שלהם זהה
כאשר המסה 𝑚 בראש העגלה.
נבחר שתי נקודות  ,הנקודה ההתחלתית בתחתית המישור שם אנו יודעים את המהירויות,
ושניה היא בראש המישור המשופע (נקודת העניין שלנו).
שימור תנע בין הנקודות (בציר 𝑥 בלבד):
𝑝𝐴,𝑥 = 𝑚𝑣0 + 0
𝐵𝑣)𝑀 𝑝𝐵,𝑥 = (𝑚 +
𝑥𝑝𝐴,𝑥 = 𝑝𝐵,
𝑚𝑣0
= 𝐵𝑣 ⇒
𝑀𝑚+
בנוסף אין כוחות לא משמרים בבעיה ,ולכן ניתן גם לרשום משוואת שימור אנרגיה:
𝑚𝑣02
= 𝐴𝐸
2
(𝑚 + 𝑀)𝑣𝐵2
= 𝐵𝐸
+ 𝑚𝑔ℎ
2
נפתור את המשוואות עבור :ℎ
𝑣02
𝑀
(
)
)𝑀 2𝑔 (𝑚 +

=ℎ

ב .נגדיר נקודה שלישית כנקודה שבה המסה חוזרת למטה ,ונרשום ביטויים עבור התנע
והאנרגיה בנקודה זו:
𝑀𝑝𝐶,𝑥 = 𝑚𝑣𝐶,𝑚 + 𝑀𝑣𝐶,
2
2
𝑚𝑚𝑣𝐶,
𝑀𝑀𝑣𝐶,
= 𝐶𝐸
+
2
2
שוב נרשום שימור תנע ואנרגיה:
𝑀𝑚𝑣0 = 𝑚𝑣𝐶,𝑚 + 𝑀𝑣𝐶,
2
2
𝑀𝑀𝑣𝐶,
𝑚𝑚𝑣02 𝑚𝑣𝐶,
=
+
2
2
2
נפתור המשוואות:
𝑀𝑀𝑣𝐶,
𝑣𝐶,𝑚 = 𝑣0 −
𝑚
𝑀𝑣𝐶,𝑀 2
2
⇒ 𝑚𝑣02 = 𝑚 (𝑣0 −
𝑀) + 𝑀𝑣𝐶,
𝑚
𝑀
2
𝑀⇒ (𝑚 + 𝑀)𝑣𝐶,
− 2𝑀𝑣0 𝑣𝐶,𝑀 = 0
𝑚
למשוואה זו שני פתרונות .הראשון הוא  ,𝑣𝐶,𝑀 = 0שמייצג את המצב ההתחלתי .הפתרון
השני הרלוונטי למצב הסופי:
2𝑚𝑣0
= 𝑀𝑣𝐶,
𝑀𝑚+
ואז:
2𝑀𝑣0
)𝑀 𝑣0 (𝑚 −
𝑣𝐶,𝑚 = 𝑣0 −
=
𝑀𝑚+
𝑀𝑚+
כדי להבין למה זה הפתרון הרלוונטי ניתן לשים לב שבפתרון השני המהירות של המסה
הקטנה ביחס לעגלה היא ימינה .זה כמובן לא מתאים למקרה שלנו.

תרגיל >1_4601< 3
אנחנו חושבים על המערכת בתור חוקרת  +דוב .מאחר ואין חיכוך (הנחה) התנע הכולל של המערכת
(שהוא גם התנע של מרכז המסה נשמר).במקרה זה גם מיקום מרכז המסה נשמר ,זאת מכיוון
שמירות מרכז המסה ההתחלתית היא .0
נבחר את ראשית הצירים במרכז המסה ,ונסיק שבכל זמן מיקום מרכז המסה היא בראשית.
מצד שני החוקרת לא יודעת איפה נמצא מרכז המסה( ,מאחר והיא לא יודעת את מסת הדוב) .למרות
זאת היא יכולה לסמן את המקום בו היא נמצאת ובו נמצא הדוב.
נסמן את המיקום ההתחלתית של הביולוגית ב ,𝑥𝑟 -ושל הדוב ב .𝑥𝑏 -נוכל אם כך לרשום ביטוי עבור
מיקום מרכז המסה:
𝑏𝑥 𝑏𝑚 𝑚𝑟 𝑥𝑟 +
=0
𝑏𝑚 𝑚 𝑟 +
𝑏𝑥 𝑏𝑚→ 𝑚𝑟 𝑥𝑟 = −
כעת מה שהיא יכולה לעשות זה למשוך את החבל ולמדוד בכמה כל אחד מהם זז .נרשום ביטוי
למיקום מרכז המסה אחרי המשיכה (נזכור שהוא עדיין בראשית):
) 𝑏𝑥𝛥 𝑚𝑟 (𝑥𝑟 + 𝛥𝑥𝑟 ) + 𝑚𝑏 (𝑥𝑏 +
=0
𝑏𝑚 𝑚 𝑟 +
𝑏𝑚 𝑟𝑥𝛥
→−
=
𝑟𝑚 𝑏𝑥𝛥
הסימן השלילי הוא לגיטימי שכן היחס משמאל בהכרח שלילי .זה מכיוון שכשהיא מושכת את החבל
כיווני התנועה שלהם הפוכים ,ולכן אחד ההעתקים יהיה חיובי והשני שלילי.

mzpya miaec zcicn
.dqnd fkxn lr qqean oexztd ,fnex dl`yl sxevnd xeivdy itk
lag zxyew zxwegd .enewna x`yp aec + zxwegd zkxrn ly dqnd fkxn ,miipevig zegek xcrda
.gxwd lr igkepd dnewin z` zpnqn `id ,ok enk .ipyd edvw z` dwifgne ,aecl
dqnd fkxnn zxwegd wgxn oia xyw z` `evnl lkep ,dqnd fkxna mixivd ziy`x z` onqp m`
:dqnd fkxnn aecd wgxnl

mp (−xp ) + mb xb
=0
mp + mb
mp xp = mb xb
.dl zxfer `l dcal efd d`eeynd okle ,dqnd fkxn `vnp dti` dligza zrcei `l zxwegd ,mzqd oin
jxe` z`e dly z` cecnl ozip) aecd lye dly mewina iepiyd z` cecnle ,laga zvw jeynl `id dhiyd

x˜ = xp + ∆xp

, p

zxwegd ly ycgd mewind z` onqp .(mivex m` aecd mewina iepiyd z` wiqdle lagd

x˜ = xb + ∆xb

. b

: a aecd ly ycgd mewind z`e

:miycgd miwgxnd z` aivdl lkep okle ,cinz cearl jixv qgidy epxn`

mp x˜p = mb x˜b
mp xp + mp ∆xp = mb xb + mb ∆xb
:lawl miizlgzdd minewinl epl dziidy d`eeynd z` ef d`eeynn xqgp

mp ∆xp = mb ∆xb
∆xp
mb = mp
∆xb
.aecd zqn z` zelbl ozip ,aecde zxwegd mewina iepiyd zcicn ici lr ,jk
.fefl leki hlgda dqnd fkxne ,xnyi `l rpzd okle ,miipevig zegek yi ,ghyna jekig yi xy`k

1

