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כריסטיאן הויגנס והציקלואידה 
המופלאה - תאוריה מול ניסוי

חזי יצחק*, עמאד חאג' יחיא**, יוסף סוסנובסקי ומוטי מושיצקי*** 

בשנת 1662 הכריזה האקדמיה הבריטית המלכותית למדעים על פרס כספי גבוה עבור בניית שעון ימי מדויק, שיאפשר 

לפתור את הבעיה של מציאת קו האורך בלב ים. כריסטיאן הויגנס נענה לאתגר והציג לאקדמיה את שעון המטוטלת שלו 

המבוסס על תנודות של מטוטלת במסלול ציקלואידי - להבדיל מהמסלול המעגלי של מטוטלת מתמטית. הפתרון של 

הויגנס היה מבוסס על התכונה הייחודית של הציקלואידה: זמן ההחלקה לאורך מסלול ציקלואידי הוא קבוע ואינו תלוי 

בנקודת ההתחלה. הציקלואידה היא אפוא עקום איזוכרוני, כלומר, שווה זמנים. הויגנס נצל תכונה זו של הציקלואידה כדי 

לבנות שעון מטוטלת מדויק שבו זמן המחזור אינו תלוי באמפליטודת התנודות. מדידת הפרש הזמנים בין שני שעונים 

- זה שהורה את השעה בנמל הבית וזה שהורה את הזמן המקומי על פני הספינה - אפשרה למצוא באופן מדויק את 

קו האורך.

מאמר זה מתאר עבודה שבה בדקנו עד כמה התנועה של כדור במסילה ציקלואידית היא אכן שוות זמנים. כמו כן מדדנו 

את זמן התנועה של הכדור במדרון משופע והשווינו את תוצאות המדידה לתוצאות הֵתאורטיות, המביאות בחשבון את 

האנרגיה הקינטית הסיבובית בעת הגלגול ואת איבודי האנרגיה הנובעים מחיכוך הגלגול. הראינו שהתנועה במורד המישור 

המשופע היא בקירוב טוב תנועה של גלגול ללא החלקה. לשם ביצוע הניסויים נבנתה מערכת שתתואר בהמשך. מערכת 

שמדידת  הוא  שלה  הגדול  והיתרון  מורחב,  בהיקף  פיזיקה  הלומדים  לתלמידים  חקר  עבודות  לביצוע  לשמש  יכולה  זו 

הזמנים בניסויים השונים מתבצעת בשיטות מדויקות ולא יקרות.

הקדמה  .1

אחת הבעיות שהקשו מאוד על הניווט בימים הייתה מציאתו של קו האורך1. בעוד שמציאתו של קו הרוחב באמצעות 

תצפיות אסטרונומיות פשוטות הייתה קלה יחסית, מציאת קו האורך הייתה משימה קשה ביותר. הצי הבריטי ששלט 

לאנגליה  מגיברלטר  דרכן  שעשו  הבריטי  הצי  של  ספינות  שלוש  באוקטובר 1707  ב-22  כך.  על  יקר  מחיר  שילם  בימים 

התנפצו על הסלעים של אחד האיים במרחק 32 ק"מ מהקצה הדרום-מערבי של אנגליה. בתאונה זו קיפחו את חייהם 

אלפיים מלחים בריטים. אבדן זה של חיי אדם כה רבים הדגיש את הצורך בפתרון בעיית קו האורך. בשנת 1714 פרסם 

הפרלמנט הבריטי את חוק קו האורך שהציע פרס של 20,000 לירות שטרלינג (הון עתק במושגי הימים ההם) לכל מי 

שיפתור את בעיית קו האורך.

מאוד:  פשוט  היה  הרעיון  מדויק.  שעון  בבניית  נעוץ  הבעיה  שפתרון  ברור  היה  ה-17  המאה  של  השנייה  במחצית  כבר 

הזמן  לפי   - והשני  הזריחה)  שעת  לפי  (למשל,  הבית  נמל  זמן  לפי  מכוון  שהאחד  שעונים  שני  בין  הזמן  הפרש  מדידת 

המקומי, במקום בו נמצאת הספינה, ייתורגם למעלות אורך, כי הרי שעה אחת שווה ל-150. מובן שהמדידה חייבת להיות 
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מדויקת עד לרמה של שניות של קשת. הבעיה הייתה שלא נמצא שעון מדויק מספיק שיוכל להתגבר על שינויי מזג 

האוויר ותנודות הספינה. לדוגמה, שעון מטוטלת רגיל הושפע מהבדלי טמפרטורה שגרמו לשינויים באורך החוט ולכן 

לשינויים בזמני המחזור של המטוטלת.

המדען ההולנדי כריסטיאן הויגנס (1629-1695) נענה לאתגר והחליט לשכלל את שעון המטוטלת של גלילאו. הרעיון שלו 

היה לבנות עקום איזוכרוני, כלומר, מסילה עקומה שזמן התנועה של הכדור על גביה לא יהיה תלוי בנקודת ההתחלה. 

מטוטלת כזו תאפשר בניית שעונים מדויקים יותר משעוני המטוטלת הרגילים שהמסה בהם נעה במסלול שצורתו קשת 

מעגלית. הויגנס עבד על בעיה זו ועל פיתוח שעונים במשך כמעט ארבעים שנה, בין השנים 1656-1693. הויגנס הצליח 

להראות שהעקום המבוקש הוא ציקלואידה (ראו איור 1) - אחד מהעקומים המפורסמים ביותר במתמטיקה שפותר גם 

אלה  כתב2: ”בימים  הוא   1657 בינואר  ב-7  נקודות.  שתי  בין  ביותר  המהיר  המסלול  מציאת   - הברכיסטוכרון  בעיית  את 

גיליתי שיטה לבניית שעונים, שבאמצעותם ניתן יהיה למדוד זמן באופן כה מדויק עד שניתן יהיה למדוד את קו האורך 

אפילו בים."

 .Horologium oscillatorium את ההוכחה שהציקלואידה היא מסלול איזוכרוני הוא פירסם בשנת 1673 בספר שנקרא

הויגנס הוכיח את הטענה הזאת בדרך גאונית2 (ראו נספח) המבוססת על שיקולי מכניקה בסיסיים ללא שימוש בחשבון 

אינפנטיסימלי.

איור 1: ציקלואידה היא העקום הנוצר על ידי המסלול של נקודה הנמצאת על היקף גלגל הנע בתנועה של גלגול ללא החלקה. 
בתרשים מוצגות המשוואות הפרמטריות של הציקלואידה, כאשר a הוא רדיוס הגלגל ו-θ היא הזווית המוגדרת בשרטוט. כאשר הגלגל 

.2π -מבצע סיבוב שלם, הזווית משתנה מ-0 ל

המערכת הניסיונית   .2

המערכת נבנתה במעבדה של מכון דוידסון וכללה שלוש מסילות: ציקלואידה שנוצרה על ידי מעגל שרדיוסו 16 ס"מ, 

צורתו  את  באמצעותה  לשנות  שניתן  גמישה,  ממסילה  המורכב  ומסלול   330 של  נטייה  זווית  בעל  משופע  מישור 

(ראו איור 3). בכל אחת מן המסילות יכול לנוע כדור פלדה. כדורי הפלדה מוחזקים על ידי מגנטים קבועים שנמצאים 

במתקן קטן ונייד שניתן להזיזו לאורך המסילה ולשנות את הגובה שממנו הכדור מתחיל לנוע. שחרור הכדור מתבצע 

הפוך בכיוונו לשדה המגנטי של המגנט הקבוע המחזיק את  על-ידי אלקטרומגנט. אלקטרומגנט זה יוצר שדה מגנטי 

את  לשחרר באותו הזמן  ממנוחה. ניתן  את הכדור  קטן שנמצא בדופן הציקלואידה משחררת  מתג  על  הכדור. לחיצה 

הכדורים במסילה הציקלואידית ובמישור המשופע. תנועת הכדורים לאורך המסילות הנה גלגול ללא החלקה, מסקנה 
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שאליה הגענו בעזרת ניסוי על המישור המשופע וניתוח מדוקדק של התנועה (מפאת קוצר היריעה, תוצאות אלו אינן 

נכללות במאמר הנוכחי).

בסעיף הבא מוצגים מספר ניסויים שניתן לבצע עם במערכת, וכפי שנראה לכל ניסוי מותאם האופן שבו מודדים את זמני 

התנועה של הכדורים.

 .Horoogium oscillatorium איור 2: שעון המטוטלת שנבנה על ידי הויגנס וכפי שפורסם בספרו
בחלק השמאלי העליון של התמונה ניתן לראות כיצד הויגנס אילץ את המטוטלת לנוע במסלול ציקלואידי. הוא עשה זאת על ידי 
הכנסת שתי חתיכות עץ (נמצאות בחלק הימני העליון של האיור), שגם צורתן ציקלואידה, ותוך כדי כך פיתח תורה מתמטית של 

עקומות (evolutes) שנוצרות על ידי מיתר מתוח שמאולץ לנוע בצמוד למשטח אחר3.
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איור 3: המערכת הניסיונית. 
א. הציקלואידה, ב. המישור המשופע, ג. המסילה הגמישה. בתמונה הקטנה למעלה ניתן לראות את שני סוגי החיישנים שבהם 

השתמשנו למדידת הזמן בניסויים: חיישן קול ושער אופטי. כמו כן ניתן לראות את האלקטרומגנטים ששימשו לשחרור מבוקר של 
הכדורים במסילות א ו-ב‘.

ניסויים שביצענו במערכת   .3

בסעיף זה נציג שלושה ניסויים שביצענו במערכת ואת התוצאות שקיבלנו עבור הניסוי הראשון.

מדידת תלות זמן התנועה של הכדור בגובהו ההתחלתי בתנועתו לאורך מסילות שונות - בניסוי זה מדדנו את  א. 

32.76m גרם ורדיוסו 1 ס"מ כפונקציה של הגובה ההתחלתי h על  = זמן התנועה של כדור מתכת קטן שמסתו 

את  פעם  בכל  המסילות שינינו  מן  אחת  בכל   .(4 איור  המשופע (ראו  והמישור  שונות: הציקלואידה  מסילות  שתי 

בתחתית  שהוצב  מתכת  בלוח  פגיעתו  עד  שחרורו  מרגע  תנועתו  זמן  את  ומדדנו  הכדור  של  ההתחלתי  הגובה 

ממוצע  את  וחישבנו  מהגבהים  אחד  לכל  פעמים  שלוש  הזמן  מדידת  על  חזרנו  הדיוק,  הגדלת  לשם  המסילה. 

הזמנים. (על לוח המתכת שבתחתית המסילה מותקן חיישן קול שבעזרתו מודדים את זמן התנועה - ראו תיאור 

מפורט במסגרת). תוצאות הניסוי מוצגות בגרף שבאיור 5.
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איור 4: תיאור סכמטי של המערכת הניסיונית למדידת הזמן של תנועת כדור על אחת מהמסילות

מן התוצאות ניתן לראות שבעוד שזמן התנועה במורד המישור המשופע תלוי בגובה ההתחלתי, הציקלואידה היא אכן 

עקום איזוכרוני (שווה זמנים), כלומר, זמן התנועה של הכדור אינו תלוי בנקודת ההתחלה לאורך המסלול הציקלואידי, 

והוא נשאר כמעט קבוע.

איור 5: זמני התנועה של כדור קטן על גבי הציקלואידה ועל גבי מישור משופע כפונקציה של הגובה ההתחלתי כפי שנמדדו בניסוי. 
(הציקלואידה - נקודות בשחור, מישור משופע - נקודות בכחול)
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עוד ניתן לראות שבגבהים התחלתיים הקטנים מ-33 ס"מ הכדור הנע במורד המישור המשופע מגיע ראשון, ואילו כאשר 

h - הכדור הנע במסילה הציקלואידית מנצח. cm332

h נקודות ההתחלה על שתי המסילות מתקרבות זו לזו, כלומר, הבעיה נעשית זהה  cm332 ההסבר לכך הוא שכאשר 

לבעיית הברכיסטוכרון (המסלול המהיר ביותר), והמסלול הציקלואידי הוא המהיר ביותר מבין כל המסלולים האפשריים 

המחברים בין נקודת ההתחלה לנקודת הסיום.

כדאי להשוות בין הזמן שהתקבל בניסוי של המסילה הציקלואידית לבין הזמן התאורטי. יש להשתמש בנוסחה של זמן 

תנודה אחת לאורך ציקלואידה חסרת חיכוך (וכפי שמוכח בנספח):

4T
g
r* r=    .1

r הוא הרדיוס של המעגל שיצר את הציקלואידה. כאשר 

בניסוי מדדנו את זמן התנועה מגובה מסוים עד תחתית הציקלואידה, כלומר, מדדנו זמן של רבע תנודה. קיבלנו 0.444 

g/ בנוסחא 1).  cm s980 2= r ו- cm16= / שניות (בהציבנו  .T 4 0 402= שניות לעומת הזמן התאורטי של רבע תנודה 

משמע - התקבלה שגיאה יחסית של 10.45%.

לדעתנו, הזמן הנמדד גדול יותר מן הזמן המחושב על פי נוסחה 1, בעיקר משום שהכדור גם מתגלגל בעת ההחלקה, 

בחשבון  נלקחה  שלא  עובדה  סיבובית,  קינטית  לאנרגיה  הופך  שלו  ההתחלתית  הפוטנציאלית  האנרגיה  מן  וחלק 

ראו   - ג'  (ניסוי  תנודות  מספר  של  האופטי  השער  באמצעות  המדידה  עם  הזו  התוצאה  את  להשוות  ניתן   .1 בנוסחה 

בהמשך). שם קיבלנו עבור רבע תנודה זמן של 0.451 שניות. השגיאה היחסית במקרה זה גדלה ל-12.2%. אנו משערים 

שהפרש זה נובע בעיקר מכך שהמדידה בניסוי השלישי בוצעה ללא חזרות לעומת 3 חזרות במדידה עם חיישני הקול.

מירוץ כדורים - מטרת ניסוי זה היא למדוד את ההפרש בזמן התנועה של שני כדורים זהים הנעים במסילות שונות:  ב. 

כדור 1 נע על המסילה שצורתה ציקלואידה, וכדור 2 נע על המישור המשופע. הכדורים מתחילים את תנועתם 

באותו הגובה ומסיימים אותה באותו הגובה (ראו איור 6).

איור 6: תיאור סכמטי של המערכת הניסיונית של מירוץ כדורים: האחד על המסילה הציקלואידית והאחר על המישור המשופע, כאשר 
הגובה ההתחלתי של שניהם שווה.

. r4, = שימו לב שזהו זמן מחזור המתאים למטוטלת מתמטית שעבורה מתקיים הקשר   *
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מדידת זמן המחזור של תנועת כדור על המסילה הציקלואידית - כאשר עוזבים ממנוחה כדור בנקודה מסוימת  ג. 

על הציקלואידה, הוא מבצע תנועה מחזורית לאורך המסילה. מטרת ניסוי זה היא למדוד את זמן המחזור של כדור 

המשוחרר על מסילה שצורתה ציקלואידה והמבצע תנועה מחזורית לאורך המסילה. מבצעים מדידה זו בעזרת 

שער אור הניצב בתחתית המסילה (ראו איור 7).

איור 7: תיאור סכמטי של המערכת הניסיונית למדידת זמן המחזור של תנועת כדור על גבי המסילה הציקלואידית 
באמצעות שער אור (שימו לב שבאיור גודלו של שער האור מוגזם).

ניתן גם להגדיר זמן ממוצע של תנועה על ידי חלוקת הזמן הכולל במספר התנודות, או לבדוק כיצד זמן המחזור משתנה 

מתנודה לתנודה. מכיוון שהכדור עוצר לבסוף, הרי ברור שמשך התנודה הולך וקטן עם הזמן.

שימו לב, באופן עקרוני ניתן באמצעות שער האור למדוד את מהירות הכדור בעוברו דרך השער משום שהאות המתקבל 

הכדור  ולקוטר  הזמן  למשך  הנוגעים  הנתונים  ממנו.  יציאתו  ואת  האור  שער  אל  הכדור  של  הכניסה  את  לזהות  מסייע 

מאפשרים לחשב את המהירות הרגעית של הכדור בעוברו דרך שער האור. הבעיה שבמדידה זו יש אי דיוקים משום שלא 

תמיד הכדור עובר בדיוק במרכז שער האור; ומכיוון שכך - לעתים המרחק אינו זהה לקוטר הכדור.

סיכום  .5

שונות.  מסילות  גבי  על  כדורים  החלקת  של  בנושא  חקר  ופעילויות  ניסויים  מגוון  לבצע  מאפשרת  שנבנתה  המערכת 

באמצעים פשוטים וזולים ניתן למדוד בדיוק רב את זמני ההחלקה של הכדורים. המסילה הציקלואידית מאפשרת לחקור 

בעיות  שתי  האיזוכרוני),  (המסלול  הטאוטכרון  בעיית  ושל  ביותר),  המהיר  (המסלול  הברכיסטוכרון8  בעיית  של  היבטים 

מפורסמות מאוד בפיזיקה של המאה ה-17. בהחלקה על גבי המישור המשופע ניתן לבצע ניתוח אנליטי של התנועה 

ולבדוק באופן מפורט את חוק שימור האנרגיה בתנועה של גלגול ללא החלקה. נושא זה מחייב ללמוד את העקרונות של 

מכניקה של גוף קשיח שלא נמצאים בסילבוס המעודכן של מקצוע הפיזיקה בתיכון. באמצעות המסילה הגמישה ניתן 

ליצור באופן חופשי עקומות שונות ולהשוות בין זמני התנועה בהן. מערכת זו יכולה לשמש להדגמות על-ידי המורים וכן 

לעבודות חקר של תלמידים. באמצעות מדידות של המהירות הרגעית באמצעות שער האור ושל זמן התנועה באמצעות 

חיישן הקול, ניתן יהיה לשרטט גרף של מהירות כפונקציה של הזמן בהחלקה בציקלואידה ומתוך גרף זה לחשב את 

התאוצה כפונקציה של הזמן.
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מדידת הזמנים

בניסוי  הניסוי.  למטרות  בהתאם  זמנים  למדידת  שונות  שיטות  שלוש  מודגמות  לעיל  שתוארו  הניסויים  בשלושת 

זהים  כדורים  שני  של  הזמנים  הפרש  נמדד  השני  בניסוי  לנקודה.  מנקודה  הכדור  של  התנועה  זמן  נמדד  הראשון 

שמתחילים מגבהים שווים במסילות שונות, ובניסוי השלישי נמדד זמן המחזור של כדור המבצע תנועה מחזורית.

בכל השיטות נעזרים בחיישני קול המוצבים על לוחות מתכת בתחתית המסילות, בכבל אודיו, בכרטיס קול ובמחשב 

שבו מותקנת תוכנה לעיבוד קול הנקראת Audacity. בכל המדידות, בעת הלחיצה על מתג שחרור הכדור, נוצר 

אות חשמלי העובר דרך כבל האודיו אל כרטיס הקול. כאשר הכדור מגיע לסוף המסילה הוא פוגע בלוח המתכת 

הנוצר  האות  חשמלי.  לאות  ומתורגם  הקול  חיישן  אל   (2000m/s-כ) מאוד  גבוהה  במהירות  שעובר  קול  גל  ויוצר 

בחיישן עובר באמצעות כבל האודיו אל המחשב ומוצג על המסך בעזרת התוכנה לעיבוד קול. שני האותות המייצגים 

.Audacity מוצגים על מסך המחשב בעזרת התוכנה (t2) ואת זמן הסיום של התנועה (t1) את זמן תחילת התנועה

פרטים נוספים על השיטה שפותחה למדידת הזמן בכל ניסוי אפשר לראות ב-

http://62.90.118.237/_Uploads/2249tzi.doc
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נספח: ההוכחה של הויגנס שהציקלואידה היא עקום איזוכרוני2

ובתכונות  אינטגרלי7  בחשבון  שימוש  ידי  על  כלל  בדרך  נעשה  ציקלואידה  לאורך  החלקה  של  המחזור  זמן  חישוב 

אינטואיציה  בעזרת  אלא  באינטגרלים  שימוש  ללא  הבעיה  את  לפתור  הצליח  הויגנס  הציקלואידה.  של  הגאומטריות 

מבריקה, וזוהי הזדמנות טובה להתחקות על דרך חשיבתו של אחד מגדולי המדענים של המאה ה-17. ראשית, הויגנס 

A, לציקלואידה, שהוא גם כיוון המהירות  F עושה שימוש בתכונה גאומטרית של הציקלואידה שמובאת באיור 8. המשיק

FB, הוא קוטר במעגל, והנקודה  של הנקודה שנעה על המסלול, חותך את המעגל היוצר בנקודה הגבוהה ביותר; כלומר, 

A הוא משולש ישר  FBt t Btהיא הנקודה הנמוכה ביותר. ולכן הזווית ההיקפית שנשענת עליו היא ישרה, כלומר, משולש 

. משוויון זה ניתן  siny B rE 2t T
2 a= = r הוא רדיוס המעגל היוצר, ולכן  sinA כאשר  B r2t T a= זווית. במשולש זה 

לקבל תכונה חשובה מאוד של הציקלואידה שנשתמש בה בהמשך ההוכחה:

At כלשהי על הציקלואידה. sin לגבי נקודה 
r

y
2

a =   .2

F שהיא  At עובר דרך הנקודה  המשיק לציקלואידה בנקודה 

a עם הקוטר  הנקודה הגבוהה ביותר של המעגל, ויוצר זווית 

ביותר  הגבוהה  בנקודה  עובר  אכן  שהמשיק  ההוכחה   .FBt

) זהה לכיוון  ,A F נובעת מכך שכיוון המשיק (הכיוון של הישר

המהירות של הנקודה על הציקלואידה ומהירות זו היא שקול 

של שתי מהירויות שוות: האחת היא מהירות ימינה במקביל 

x, והשנייה היא המהירות המשיקית הנובעת מהתנועה  לציר 

המעגלית. באמצעות שיקולים גאומטריים ניתן להראות ש-

A הוא נורמל לציקלואידה.  Bt t הוא אכן קוטר במעגל, ולכן FBt

את התכונה הזו ניתן גם להוכיח באמצעות כתיבת משוואת 

עם  שלו  החיתוך  נקודות  ומציאת  לציקלואידה  המשיק 

המעגל.

נניח שמסה נקודתית נעה על הציקלואידה שבאיור 9, ובזמן 

C0 בגובה מעל המישור. המטרה  t היא נמצאת בנקודה  0=

x של המסה מנקודת ההתחלה לנקודה B שנמצאת בתחתית הציקלואידה. בהנחה שאין  היא למצוא את זמן התנועה 

יהיה  ובחזרה)   C2x לנקודה  (עד  התנועה  של  המחזור  זמן  הרי  בלבד,  החלקה  תנועת  היא  ושהתנועה  אנרגיה  איבודי 

Ct שגובהה מעל המישור  x ב-H, נניח שבזמן t המסה נמצאת בנקודה  T. אנו מעוניינים לגלות את התלות של  4x=

הוא h. מחוק שימור אנרגיה נוכל לבטא את המהירות של המסה בנקודה זו:

)(v H h2g= -  .3

'C, ובזמן x - בנקודה 'B לאחר 
t היטל זה נמצא בנקודה t בזמן C B0 l עתה נסתכל על ההיטל של מיקום המסה על האנך

 cosw v a= שעברה מרחק אנכי H. הרכיב האנכי w של המהירות של המסה בנקודה Ct יוצר זווית a עם המהירות, ולכן 

מוגדרת   2 שתכונה  לב  (שימו  העליון  מהישר   Ct של  המרחק  והוא   ,y r h2= - כאשר   ,cos
r

r y
2

2
a =

-
 2 פי  על 

:w ועבור /cos h r2a = לציקלואידה, ואנו עוסקים כאן בציקלואידה הפוכה), ולכן נקבל 

A עובר דרך 
t
איור 8: המשיק לציקלואידה בנקודה 

הנקודה F, שהיא הנקודה הגבוהה ביותר של המעגל, 
FB

t
ויוצר זווית α עם הקוטר 
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( )w
r
g

h H h= -  .4

כאן נכנסת לתמונה ההברקה של הויגנס ששם לב שרכיב המהירות האנכי של תנועה מעגלית במהירות קבועה במעגל 

 .C'
t הנקודה  מול  המעגל  על  שנמצאת  כנקודה 

 C
"
t את  נסמן  זאת  להוכיח  כדי   .w-ל זהה   H שקוטרו 

OC). התנועה של המסה על גבי הציקלואידה מושלכת לתנועה  C' "
t t C (על פי משפט פיתוגרס במשולש  C"'

t t אורך הקטע 

על גבי חצי המעגל שקוטרו H. מכיוון שבשני המקרים המרחק האנכי הוא זהה, הרי הרכיב האנכי המהירות חייב להיות 

זהה (כי הזמנים שווים). המשולשים המקווקווים באיור הם משולשים דומים (שניהם משולשים ישרי זווית, ולשניהם יש 

'C הוא w. מדמיון משולשים נוכל לרשום:
t שתי צלעות מאונכות בהתאמה). נשים לב שאורך הקו האנכי היוצא מנקודה 

( )
w

h H h
u

H
2
1

-
=   .5

כאשר u היא המהירות לאורך התנועה המעגלית. ממשוואת 4 ו-5 נקבל שמהירות זו היא: 

u H
r
g

2
1=   .6

 B-ל C0-בתנועה של המסה הנקודתית מ . 
r
g

~ = המהירות הזוויתית H - כאשר 
2
מהירות זו היא קבועה ושווה ל-~

2x שאינו תלוי  r~= B בזמן השווה לחצי זמן הקפה ששווה ל-
C0 ל-' מתבצעת תנועה לאורך חצי מעגל מהנקודה 

ב-h! זמן המחזור לאורך הציקלואידה יהיה אפוא: 

T r
g

4 4x r= =   .7

לסיכום, ההוכחה של הויגנס מבוססת על הרעיון שניתן להציג את וקטור המהירות בתנועה לאורך הציקלואידה כסכום 

של שתי מהירויות: בציר האנכי זו תנועה מעגלית במהירות זוויתית שאינה תלויה בגובה ההתחלתי, ובציר האופקי זו 

תנועה במהירות משתנה ההולכת וגדלה עם הזמן.

איור 9: ההוכחה של הויגנס מבוססת על הרעיון שניתן להציג את וקטור מהירות התנועה לאורך הציקלואידה כסכום של שתי מהירויות: 
C, ובציר האופקי - C C

"
t0 l בציר האנכי - זו תנועה מעגלית במהירות זוויתית שאינה תלויה בגובה ההתחלתי לאורך חצי המעגל

זו תנועה במהירות משתנה שהולכת וגדלה עם הזמן

C"
t

C'
t2x

r2
C t

C0

a

y

C


