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תגובות

הקשר בין תהליך 
התנגשות לתנועה 

הרמונית
Comm&Sens ,ד"ר יוסף שפירא

כוחות מגע )contact forces(, שהם כוחות הפועלים בין גופים שנמצאים במגע, הם לבה הפועם של המכניקה. פרט לכוחות 
כבידה, כל הכוחות במכניקה הם כוחות מגע. בדומה ללב, כוחות אלה הם כוחות הפועלים בין הגופים שבמגע. כיוון שבמרבית 

התרחישים נצפית תנועת הגופים בלבד, כוחות אלה נעלמים ופענוחם נגזר מהדינמיקה של הגופים.

הפיזיקה התיכונית עוקפת מכשלה זו, לצורכי פשטות הוראה, ומציבה כוחות חיצוניים מאלצים או עוסקת בתרחישי מתקף 
ותנע של לפני ואחרי המגע.

שירות גדול עושה, על כן, המאמר ״ריכוך התנגשות״ )מאת ויטלי אינדנבאום ועדי רוזן, תהודה 28/3( ]1[ בפרטו ניסוי המתאר 
את מהלך הכוח בין גופים בעת התנגשות. במאמר זה אתבסס על תוצאות הניסוי כדי להשלים את התובנות הנגזרות מכך.

בניסוי המתואר ב ]1[ מופל כדור פלסטלינה על משטח קשה עם חיישן כוח. בניסוי שני מופל אותו כדור באותם תנאים על 
המשטח, כשמעליו שכבת צמר גפן. סה"כ המתקף מחושב בשני המקרים על ידי אינטגרציה של מהלך כוח הדחיסה. על בסיס 
שוויון המתקפים — למרות ההבדל במשך פעולת הכוח, נטען כי ניתן לשלוט בגודל כוחות המגע על ידי שינוי משך ההתנגשות.

להלן יובהר קשר מחייב בין נתוני הגופים )חומר, תצורה( לבין משך המגע ביניהם בהתנגשות, וכן הקשר בין תצורת הגופים לבין 
מהלך הכוח. קשר זה ייבחן מול תוצאות הניסוי. שליטה על משך ההתנגשות מושגת על ידי הכנסת גוף שלישי בין שני הגופים 
המתנגשים, כך שהאירוע הופך להתנגשות סדרתית בין שלשה גופים. התנגשות זו נמשכת יותר כאשר גוף הביניים רך יותר 

משני הגופים החיצוניים, וזהו למעשה האירוע המתואר בניסוי.

כוחות המגע בעת ההתנגשות הם כוחות הדוחסים כל אחד מהגופים המתנגשים. דחיסה זו, על פני מרחק קצר יחסית לגודלי 
הגופים, מאיטה את הגופים למצב עצירה בתאוטה עצומה )במערכת מרכז המסה של הגופים המתנגשים( - ומכאן הערך 

השיאי הגדול של הכח. מהם החוקים השולטים בכוחות אלה?

בניתוח זה נתרכז בהתנגשות גוף במשטח בעל קשיחות ומסה אינסופיים, מודל המדמה בקרוב את תרחיש הניסוי. 

בגופים קשיחים אלסטיים, שבהם הדחיסה היא בממד אחד  )דחיסה אורכית של גליל, לדוגמה, בשונה מדחיסה של כדור, אשר 
תידון בהמשך( כוח הדחיסה יחסי למרחק הדחיסה — בדומה לקפיץ. מקדם האלסטיות )E — נקרא מודול יאנג על שם תומס 
יאנג( מאפיין את החומר ונמדד על פי הלחץ1 הדרוש לקיצור יחסי של אורך הגוף ]2[. בעזרת מודול יאנג ניתן לחשב את 

המקדם K )שווה הערך לזה של קפיץ( בהתאם לממדי הגוף. משוואת התנועה בעת התנגשות אלסטית חזיתית2 במשטח
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קשיח היא אם כן           

)stress( 1  |  לחץ מקומי על פני החומר או בתוך החומר נקרא בלשון מכניקת המוצקים ״מאמץ״

2  |  הכוונה היא להתנגשות של גוף אחיד ובעל חתך אחיד, כך שמישור החתך מתנגש במישור מקביל לו בדיוק, כמו התנגשות צירית של גליל 

במשטח.
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שבה m היא מסת הגוף.
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פתרונה  
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שבה  

היא התדירות הזוויתית של התנועה. זו דומה למשוואת תנועה הרמונית פשוטה, למעט תחום קיומה המוגבל למשך ההתנגשות 
t, שהוא מחצית המחזור של התנועה ההרמונית 
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	   	)בתנועה הרמונית של קפיץ-מסה - מחצית מהזמן פועל כוח דחיסה, ובמחצית האחרת - כח משיכה. בהתנגשות - הגופים נפרדים   
כאשר כוח הדחיסה דועך ונעלם. אם הגופים נדבקים זה לזה בהתנגשות - ממשיכה תנודה הרמונית שלהם, אם הם אלסטיים 

לחלוטין; וזו דועכת בתוך מספר נדנודים, אם הם אלסטיים חלקית. תופעה זו נצפית אמנם בתוצאות הניסוי, כפי שיידון להלן(.

K הוא מקדם הקפיץ שווה הערך ]2,5[, ו - A - המשרעת של מרחק הדחיסה. המתקף הכולל של ההתנגשות P הוא סיכום 
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)אינטגרציה( של הכוח על פני כל משך ההתנגשות 

emv-  אחריה,  וזה שווה להפרש )וקטורי( של תנע הגוף הפוגע במשטח לפני ההתנגשות ואחריה, שהוא mv לפני ההתנגשות ו-
כאשר הגוף ניתר ממשטח המגע . )e<1 הוא מקדם התקומה� היחס בין מהירות היציאה למהירות הכניסה(. 
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	   	   מכאן 

שהוא משרעת הדחיסה בין הגופים. הכח המקסימלי בעת הדחיסה הוא אם כן
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קיבלנו קשר מחייב בין משך ההתנגשות ובין היחס שבין המסה המואטת לבין מקדם האלסטיות של הגופים המתנגשים. באופן 
מפתיע — משך ההתנגשות החזיתית אינו תלוי בתנע של המערכת. נשוב עם תוצאה זו למשפט הפתיחה של המאמר בסימוכין 

]1[ כדי להשיג תובנה�

שינוי משך ההתנגשות אפשרי על ידי שינוי אחד ממרכיבי הביטוי�

שינוי המסה המואטת §

שינוי מקדם הקשיחות, כלומר, שינוי סוג הגוף §

כאשר לגופים המתנגשים תכונות שונות  )מקדמי קשיחות שונים(, לדוגמה K1, K2, פועלים אלה כשני קפיצים בטור. הקפיץ שווה 
הערך עבור מקרה זה הוא
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והמקדם שווה הערך מתקרב לערכו של המקדם הנמוך יותר ככל שהיחס ביניהם גדול יותר, כלומר, ההתנגשות הופכת רכה יותר, 
ומשכה מתארך, בהתאמה. הכנסת גוף ״רך״  )כלומר, בעל מקדם קשיחות נמוך( בין שני גופים קשיחים מתנגשים מביאה לתוצאה 
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דומה — המקדם שווה הערך מתקרב למקדם הנמוך, המגע מתארך והכוח המקסימלי בהתנגשות יורד בהתאם. זהו תפקידם של 
משככי זעזועים.

מודל ההתנגשות שתואר לעיל הוא מודל סטטי ואינו מתייחס לדינמיקה של התפשטות גל לחץ בגוף המתנגש. נבחן אם כן את 
התהליך הדינמי� בהתנגשות חד-ממדית )גוף בעל חתך אחיד המקביל למישור המגע( מתפשט גל לחץ לאורך הגוף שמהירותו 

)שהיא גם מהירות הקול בחומר זה( היא
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שבה E הוא מודול יאנג, ו-row הוא צפיפות המסה )מסה סגולית(. בגוף בעל חתך אחיד, שקצהו מישור ניצב לציר — מוט לדוגמה, 
מוחזר הגל מהקצה החזרה מלאה, במלוא עצמתו, ומשהוא מגיע למישור ההתנגשות, הוא דוחף את הגוף להיפרדות. משך המגע 

שווה לזמן התפשטות הגל הלוך ושוב ]5[:
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כאן L הוא אורך המוט. מהלך הכוח במישור המגע מתואר באיור 1. לאחר עליית הכוח בתחילת ההתנגשות בקצב התלוי בקשיחות 
ובצפיפות החומר, וגם בגאומטריה המדויקת של המגע, נשמר ערך הכוח קבוע במשך תנועת הגל הלוך וחזור, והוא דועך בסופה 

באותו קצב )איור 1(. 

כאשר אורכו של הגוף המתנגש קצר, משך התפשטות הגל מקצהו האחד אל קצהו השני ובחזרה, קצר ממשך הדחיסה. במקרה 
כזה, הגל החוזר נושא כוח קטן מזה המתפתח בינתיים בדחיסה ואינו גורם להיפרדות. בתהליך ההתנגשות מתקיימות מספר 

תנודות של גלים אורכיים, והגוף כולו מתנהג על פי מסתו כבמודל הסטטי ]4,6[ )ראו איור 1(.

איור 1: מהלך הכוח בהתנגשות של גליל קצר, של מוט ארוך ושל כדור במשטח קשיח

 

Δτ

גליל קצר

גליל ארוך

כדור

זמן

כח
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תהליך ההתנגשות של כדור הוא שונה: שטח המגע הראשוני הוא אפס, והוא גדל במהלך הדחיסה, בשעה שהמאמצים מתרכזים 
סביבו וכמעט שאינם מתפזרים בכל נפח הכדור )איור 2(. מודל בסיסי של התנגשות כדור פותח על ידי Heinrich Hertz ב - 1882 

ומשמש עד היום ]3,4[, ולפיו מהלך הכוח הוא
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)Ks — מקדם הכוח עבור כדור, E — מודול יאנג, R — רדיוס הכדור(

ולכן פרופיל הכוח מתואר באיור 1. )הקווקוו האדום מתאר סינוס, שהוא פרופיל התנגשות חזיתית(. 

אותו מודל מנבא כי משך ההתנגשות בין שני כדורים )מחומר אחיד( גדל עם קוטרם וקטן עם עליית מהירות הפגיעה )תלות חלשה 
לפי שורש חמישי(]3[3. 
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3  |  מודל התנגשות זה תואם כדורים מוצקים, במהירויות כניסה שאינן מביאות לקריסה פלסטית. מהלך ההתנגשות ישתנה לפי סוג הכדור� כדורים 

בעלי קליפה דקה לא-מתיחה בלחץ אוויר )כדורגל, כדורסל(, כדורים בעלי קליפה מתיחה בלחץ אויר )בלון, כדור פילטיס(, כדורים בעלי קליפה 

דקה קשיחה )פינג פונג(, כדורים בעלי קליפה עבה  )טניס( וכו'. 

המגע מתחיל בנקודה. הלחץ בנקודה עצום והיא 
קורסת לכדי משטח ההולך וגדל לבלימה. האזור מגיע 

לגבול הפלסטיות (במהירות מגע מספיק גדולה 
התחתית הופכת פלסטית והכדור אינו שב לצורתו).
הלחץ מתפזר מהנקודה ודועך לפי ריבוע המרחק 

ממנה, ונעשה זניח לאחר מרחק קצר מנקודת המגע. 
כל האנרגיה האלסטית אצורה בסביבת נקודת המגע 
בעוד שכמעט כל מסת הגוף תורמת אינרציה בלבד. 
המודל של הרץ הוא קפיץ לא לינארי המדמה את 

האלסטיות באזור המגע, ומסה אינרציאלית.

איור 2: התנגשות כדור מוצק אלסטי במשטח קשיח

-1/51/5
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עם תובנות אלה נשוב לניסוי המתואר במאמר ]1[. איור 3 הוא עותק של מהלך הכוח המדווח, בתוספת עקומות סינוס התואמות 
כל אחת מההתנגשויות. המתאם הוא מצוין במחצית העליונה של מהלך הכוח — במיוחד בהתנגשות ״הקשה״. ניעזר באלה לנתח 

את מקדמי ההתנגשות.

מתוך הסתכלות בגרף תוצאות הניסוי4 

F1=32N

F2=23N

T1=0.0639-0.0619=0.003s=3ms

T2=0.0652-0.0590=0.0062s=6.2ms

H=0.13 m

m=0.0275kg

.mv=0.0443Ns ולכן בסיום הנפילה

כיוון שכדור הפלסטלינה ניתר מהמשטח בניסוי ראשון, הוחלף המשטח במשטח זכוכית כך שהכדור נדבק למשטח, ולכן המשיך 
בתנודות דועכות כפי שמראה איור 4. משרעת התנודה השלילית הראשונה מוערכת בכ - 3.5N ומכאן e=0.1 )משואה )7((.
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נבדוק התאמה למחצית זמן המחזור. בהתאם להתאמת העקומה t=T/2=2.4ms. נשווה עם משך מחצית המחזור לפי החישוב
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ההתאמה מפתיעה ומאששת את המודל.

4  |  הערה� המספרים המופיעים כאן מתבססים על התבוננות בתיאור הגרפי המופיע במאמר "ריכוך התנגשות" )תהודה 28/3(� משך ההתנגשות 

ה"קשה" 0.0029 שניות )2.9 מילישניות( משך ההתנגשות ה"רכה" 0.0085 שניות וערכי הכח המכסימלי הם 32N ו-23N בהתאמה. ערכים אלו 

תואמים לערכים המתוקנים ששלחו למערכת כותבי המאמר המקורי.

זמן

התנגשות קשה
התנגשות רכה

כח [ניוטון]

30

25

20

15

10

5

62ms 64ms
2.4ms

איור 3: רישום מהלך הכוח במד הכוח במשך ההתנגשויות 
הרכה והקשה והתאמת עקומי מחצית מחזור הרמוני לגרפים 

)על בסיס המאמר "ריכוך התנגשות" תהודה 28/3 ]1[ (
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גרף הכוח בהתנגשות ״הקשה״ אינו סימטרי בעליל, ואף כי השיפוע שלו עולה ברציפות בתחילת ההתנגשות )איור 3(, כפי המצופה 
)ראו איור 1(, הירידה שלו היא חדה. הסבר לכך עשוי להינתן במבט על המשך נדנודי המערכת )איור 4(. אלה נדנודים אופייניים 
של אוסצילציות דועכות באותו תדר של מהלך ההתנגשות, המעוררים את השאלה אם אלה רעידות הכדור שנדבק לתחתית או 

רעידות מערך המדידה.

החומר שממנו עשוי הכדור הוא פלסטלינה. זהו חומר 
Polymer clay בעל תכונות ויסקואלסטיות — צמיג 

ופלסטי בתאוצות נמוכות אך בעל קשיחות אלסטית 
העולה עם עליית התאוצה עד כדי הישברות כגוף 
קשיח במכה חזקה או קריעה פתאומית. בנוסף לכך 
הפלסטלינה דביקה. דו״ח הניסוי אמנם מלמד כי 
כדור הפלסטלינה ניתר מהמשטח בניסוי מקדים, 
ונשאר דבוק רק לכשהמשטח הוחלף בזכוכית, שאליה 

נדבק הכדור למרות התנע שהיה לו לנתר.

התנודות הדועכות עשויות אם כן להיות רעידות הכדור 
לאחר שנדבק בעת ההתנגשות. לכן הירידה של גרף 
ההתנגשות היא חדה ונמשכת לכוח שלילי )משיכה(. 
התדר של התנודות הוא תדר ההתנגשות. באיור 4 
מופיעות, בהמשך לדעיכת תנודות מהירות אלה, 
תנודות אטיות בהרבה שכנראה נובעות ממערך 
המדידה  )שמסתו גדולה בהרבה( לאחר שנטען אנרגיה 

מההתנגשות.

לסיכום התובנות:

כוחות במגע הם לבה הפועם של המכניקה. אלה כוחות הפועלים בין הגופים ומקשרים דינמיקה, התמדה ותכונות קשיחות של  §
הגופים המעורבים.

תהליך התנגשות אלסטית דומה לתהליך תנודה הרמונית, למעט העובדה שאין כוחות משיכה האוחזים את הגופים במחצית  §
השנייה של המחזור. מכאן גם הדמיון במשך המחזור.

משך המגע בהתנגשות קשור לגודלי המסות המתנגשות ולקשיחות הגופים המעורבים. אין הוא קשור ישירות למהירות ההתנגשות  §
של גופים לינאריים )בהתנגשות כדורים משתנה מקדם הקשיחות במהלך ההתנגשות, ומשך המגע גדל לפי גודל הכדור(.

גודלו של הכוח המקסימלי בהתנגשות מתייחס ישירות לתנע וליחס מסה/קשיחות  )במוטות ארוכים — ליחס צפיפות המסה/מודול  §
יאנג(. ככל שהקשיחות גדולה יותר, מרחק העצירה קטן יותר ואתו משך העצירה, כך שהתאוטה היא עצומה והכוח המאט בשיאו 

גדול מאוד.

משך ההתנגשות בין גופים עשוי להיות קצר מאוד. בניסוי האמור, אף כי פלסטלינה אינה גוף קשיח  )היא למעשה מצב של נוזל  §
צמיג( — משך המתקף הוא 3 מילישניות. התנגשות בין כדורי פלדה )כמו במטוטלת מנהלים( נמשכת כעשירית מילישנייה. ראוי 

להשוות זאת עם זמן תגובה אנושית, שהוא כ - 300 מילישנייה.

איור 4: רישום מהלך הכוח במד הכוח במשך ההתנגשות ואחריה, הכולל נדנודים 
דועכים )על בסיס המאמר "ריכוך התנגשות" תהודה 28/3 ]1[(
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