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הדב הצףהעשרה
יפתח נבות, בית המדרש ’נקודת ארכימדס‘ למורים חוקרים בפיזיקה במרכז אחר“ת

ובית הספר הרב-תחומי עמל עמק חרוד

שאלה

באיזה כיוון מתאזן גוף צף על פני המים? ואיך מצב שווי המשקל תלוי בצורת הגוף ובמשקל הסגולי שלו?

מבוא

כאשר מניחים באמבטיה גוף שמשקלו הסגולי קטן מהמשקל הסגולי של המים הוא שוקע בחלקו עד שכוח הציפה מאזן את כוח 
הכובד, וגם מתגלגל לצד זה או אחר עד שהוא מתייצב.

לפי חוק ארכימדס אנו יודעים לחשב לאיזה עומק ישקע הגוף במים. אבל באיזה כיוון מושג האיזון?

הדבר תלוי בצורה הגיאומטרית של הגוף, וכדי לענות על השאלה הזאת עלינו למצוא את הכוחות והמומנטים הפועלים על הגוף 
השקוע במים ולנסח את שאלת האיזון ביניהם במשוואות מתמטיות. אחר כך נגדיר פונקציית אנרגיה כך שמצב האיזון יהיה מצב 

של מינימום אנרגיה.

בהמשך נחשב את הגרף של האנרגיה כפונקציה של כיוון ההצבה של הגוף במים, עבור צורות דו ממדיות פשוטות כגון מלבן, ריבוע 
ומשולש, בתנאים שונים של המשקל הסגולי של הגוף ביחס למשקל הסגולי של המים. לפי נקודות המינימום של הגרף נמצא את 

הכיוונים שבהם שיווי המשקל מושג.

נוכל להיווכח שחלק מהתוצאות מתאים למה שהיינו מצפים מהניסיון היומיומי אבל יש גם תוצאות מפתיעות. הקוראים מוזמנים 
לבדוק את התוצאות על ידי ניסויים.

הערה: לאורך המאמר התייחסנו למים, אבל ברור שהחישובים מתאימים לכל נוזל, כאשר צריך להתייחס למשקל הסגולי של הנוזל. 
מכיוון שמדובר במצבים סטטיים בלבד, לא ישפיעו תכונות הזרימה של הנוזל, כמו צמיגות. תכונות כמו מתח פנים כן יכולות להשפיע, 

אבל לא נתייחס אליהן במאמר הזה.

עוד הערה: לשם הפשטות נעשו כל החישובים על גופים דו-ממדיים, בעוד שכל ניסוי הוא בהכרח עם גוף תלת-ממדי. אולם כפי 
שעולה מהדיון במלבן בהמשך, בהינתן בעיה דו-ממדית אפשר לבנות בעיה תלת-ממדית שקולה על ידי הוספת ממד גובה לגוף 

הדו-ממדי, כך שתתקבל מנסרה תלת-ממדית שהגובה שלה גדול בהרבה מהממדים של הגוף הדו-ממדי המקורי.
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הערה נוספת: לחישובי האנרגיה עבור הצורות השונות השתמשתי בתוכנית מחשב שכתבתי )בשפת ++C(, היודעת לחשב שטח 
של פוליגון וחיתוך של פוליגון על ידי קו גובה המים.

תוצאות החישובים נכתבו לקובץ טקסט )csv(, והשתמשתי ב-Excel כדי לקרוא את הנתונים ולצייר את הגרפים. 

א. הכוחות והמומנטים הפועלים על גוף שקוע בנוזל

.ρ לשם הפשטות נניח צפיפות מסה אחידה .V ונפח m נניח שהגוף הוא גוף קשיח בעל מסה

נסמן ב-ρ0 את צפיפות המים ונסמן ב-V1 את הנפח של חלק הגוף הטבול במים.

הכוחות החיצוניים הפועלים על הגוף הם כוח הכובד וכוח הציפה שהוא הכוח השקול שמתקבל מהלחץ של המים על הדפנות של 
הגוף.

כדי שגוף כלשהו יהיה במצב של שיווי משקל צריך שסכום הכוחות הפועלים עליו יתאפס. אולם, עבור גוף קשיח לא נקודתי, זה לא 
מספיק. כדי שהגוף לא יסתובב, צריך שגם סכום המומנטים של הכוחות הפועלים על הגוף יתאפס )ראו דוגמה לסכום מומנטים 

שונה מאפס באיור 1(. לכן בנוסף לגודל ולכיוון של הכוחות הפועלים על הגוף, צריך לדעת גם את המומנט שמפעיל כל כוח.

את כוח הכובד אפשר לתאר ככוח שקול mg הפועל כלפי מטה במרכז הכובד של הגוף.

את הכוח המתקבל מהלחץ של המים אפשר לתאר ככוח שקול שגודלו ρ0V1g הפועל כלפי מעלה במרכז הכובד של חלק הגוף 
הטבול המים.

הסבר: גודלו וכיוונו של כוח הציפה הנובע מלחץ המים נקבעים לפי חוק ארכימדס. כפי שמוסבר בנספח 1, בעזרת משפט גאוס 
אפשר להראות שהמומנט שמפעיל הכוח הזה שקול למומנט של כוח שפועל במרכז הכובד של חלק הגוף הטבול במים. 

mg

p0V1g

איור 1: הכוחות הפועלים על גוף שקוע במים

ב. משוואות שווי המשקל

1. סכום כוחות אפס: 

 

כלומר, הגוף ישקע במים עד לעומק שבו נפח החלק הטבול במים יהיה:

  

בפרט חשוב שצפיפות המסה ρ תהיה קטנה מצפיפות המים ρ0. שאם לא כן הגוף לא יצוף.

2. סכום מומנטים אפס: זה מתקיים אם מרכז הכובד של חלק הגוף הטבול במים נמצא על הציר האנכי העובר דרך מרכז הכובד 
של הגוף כולו )למשל, במצב שמתואר באיור 1 זה לא מתקיים(.
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הערה: אם לגוף יש ציר סימטריה, ואם הגוף מכוון כך שהציר האנכי דרך מרכז הכובד הוא ציר סימטריה של הגוף, אז התנאי הזה 
מתקיים, וסכום המומנטים מתאפס. באופן כללי ייתכן שסכום המומנטים יתאפס גם בכיוונים שבהם אין סימטריה ביחס לקו האנכי 

דרך מרכז הכובד. עבור גוף לא סימטרי זה חייב לקרות, שאם לא כן היה הגוף מסתובב ללא מנוח כמו פרפטום מובילה.

הערה נוספת: שיווי המשקל יכול להיות יציב או בלתי יציב.

ג. אנרגיה פוטנציאלית

נסתכל על אלמנט נפח קטן בעל מסה mi ונפח vi בגוף.

אם הוא נמצא מעל פני המים, אז האנרגיה הפוטנציאלית שלו היא epi = mighi, כאשר hi הוא הגובה שלו מעל פני המים.

אם הוא נמצא מתחת לפני המים )hi שלילי ביחס לפני המים(, אז אפשר לומר שפועל על אלמנט הנפח הזה גם כוח הציפה )כפי 
שמוסבר בנספח 1(, ולכן האנרגיה הפוטנציאלית שלו היא epi = mighi - ρ0vighi, כאשר vi הנפח של האלמנט.

הערה: נשים לב שהכוחות החיצוניים שפועלים על אלמנט הנפח שווים למינוס הנגזרת של האנרגיה הפוטנציאלית שלו. 

על ידי אינטגרציה על כל נפח הגוף נקבל את האנרגיה הפוטנציאלית של הגוף )ראו נספח 2(:

  

כאשר hc הוא הגובה של מרכז הכובד של הגוף מעל פני המים, וכאשר h1c הוא הגובה של מרכז הכובד של חלק הגוף הטבול במים.

אם הגוף טבול בעומק הנכון, כך שסכום הכוחות מתאפס, אז, ρ0V1g = mg ומקבלים את הביטוי הבא:

  

הערה ושאלה 

בהינתן כיוון הצבה מרחבי של הגוף המדובר, למשל, על ידי שלוש זוויות אוילר המתארות את הסיבוב של הגוף החל ממצב קנוני 
כלשהו - אפשר לחשב לאיזה עומק ישקע הגוף במים. עבור העומק הזה אפשר לחשב את הגבהים hc ו-h1c ולקבל את האנרגיה 

הפוטנציאלית )משוואה ]4[(.

לכן אפשר להסתכל על האנרגיה הפוטנציאלית כעל פונקציה של זוויות אוילר. נסתכל על הגרף של הפונקציה הזאת. 

שאלה: האם בנקודת מינימום מקומי של הגרף הזה מובטח שיתקיימו תנאי שיווי המשקל )סכום מומנטים אפס(?

להלן נניח שהתשובה היא חיובית )ראו הסבר והצדקה בנספח 3(. אי לכך בהמשך המאמר, בהינתן גוף כלשהו, נמצא את מצב 
הציפה המאוזן שלו על ידי חישוב גרף האנרגיה ומציאת הזוויות שבהן מתקבל מינימום אנרגיה מקומי. 

ד. שני ממדים

כדי לפשט את הבעיה, נחשוב על גוף דו-ממדי הצף בבריכה דו-ממדית. במקום שלוש זוויות אוילר כיוון הגוף מוגדר כעת על ידי 
זווית יחידה המתארת את הסיבוב ביחס למצב הקנוני.

הערה: כפי שאפשר להבין מהדיון על המלבן בהמשך, הבעיה הדו-ממדית שקולה לבעיה תלת-ממדית, כאשר הגוף הוא בצורת 
מנסרה, והמידות של הגוף בממד השלישי )הגובה של המנסרה( גדולות יחסית.

ה. מלבן

.a, b כדי לקבל קצת אינטואיציה נסתכל בשלב ראשון על גוף מלבני עם צלעות
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שאלה: באיזה כיוון יסתדר המלבן הצף על המים?

bא.

b
d

a

a

ב.

)B( ובמצב אופקי )A( איור 2: מלבן במים במצב אנכי

.)A 2 אנכית לפני המים )כמו באיור a נניח שהמלבן צף על המים כך שהצלע

מכיוון שסכום הכוחות מתאפס לפי משוואה )2(, המלבן שוקע לעומק 

, וגובה מרכז הכובד של  אם נקבע את נקודת הייחוס בגובה פני המים, נקבל שגובה מרכז הכובד של המלבן הוא:  
, ולכן האנרגיה הפוטנציאלית היא )לפי משוואה ]4[(: החלק הטבול הוא: 

 

באופן דומה אם נציב את המלבן במים כך שצלע b היא הצלע הניצבת לפני המים, נקבל:

 

מסקנה: האנרגיה הפוטנציאלית קטנה יותר כאשר הצלע הקצרה יותר ניצבת לפני המים.

בנוסף בגלל הסימטריה המומנטים מתאפסים בשני המצבים האלה. לכן נצפה שבכיוונים האלה יתקבלו נקודות קיצון בגרף של 
האנרגיה הפוטנציאלית כפונקציה של הזווית של הצלע הגדולה ביחס לפני המים. 

גרף מלא של האנרגיה הפוטנציאלית כפונקציה של הזווית מוצג להלן:

גרף 1: האנרגיה של מלבן צף כפונקציה של הזווית כאשר 

זווית. הגרף שורטט בתוכנת  הערה: נקודות הגרף חושבו בעזרת תוכנית מחשב קטנה שיודעת לחשב את עומק השקיעה בכל 
אקסל.

1(, ומתקבל שיווי  0 ו-180 מעלות בגרף  וזוויות   ,B  2 מסקנה: מתקבל מצב שיווי משקל יציב כאשר המלבן "שוכב" במים )איור 
משקל לא יציב כאשר המלבן "עומד" במים.
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ו. ריבוע

והרוחב האורך  בין  הבדל  אין  כי  בריבוע,  מדובר  כאשר  משתבש  המלבן  עבור  למעלה  השיקול  אבל  מלבן,  של  סוג  הוא   ריבוע 
)a = b(. האם במקרה זה האנרגיה הפוטנציאלית בעצם קבועה ולא תלויה בכיוון ההצבה של הריבוע במים? מתברר שלא.

. הגרף הבא מראה את האנרגיה של הריבוע כפונקציה של הזווית במשקל סגולי יחסי 

גרף 2: האנרגיה של ריבוע צף כפונקציה של הזווית כאשר 

גם שבמקרה של הריבוע  לב  נשים   .3 באיור  כמו  ניצב באלכסון,  דווקא כאשר הריבוע  יציב  בניגוד למלבן, מתקבל שיווי משקל 
התנודות באנרגיה קטנות בהרבה מהתנודות במקרה של המלבן שאורכו גדול פי 2 מרוחבו.

איור 3: מצב שיווי המשקל של ריבוע במים כאשר המשקל הסגולי היחסי שווה לחצי

ז. מריבוע למלבן

שאלה: ראינו שעבור משקל סגולי יחסי חצי )ρ/ρ0 = 0.5( הריבוע מתאזן על האלכסון, ומלבן שאורכו כפול מרוחבו מתאזן במצב 
אופקי. באיזה יחס בין האורך לרוחב המהפך קורה? או שמא הוא קורה בהדרגה באופן כלשהו? התשובה בגרף 3.

גרף 3: האנרגיה של מלבן כפונקציה של הזווית כאשר 

3. כאשר  45 מעלות, כמו באיור  3 )בכחול( מתאים לריבוע, וכפי שראינו קודם, מתקבל מינימום בזווית של  הקו התחתון בגרף 
3( מתקבל  1.25 )הקו העליון, התכלת, בגרף  מגדילים את היחס בין האורך לרוחב, העמק הזה נעלם בהדרגה, עד שביחס של 

.B 2 מינימום בזווית 0, היינו, כאשר המלבן "שוכב", בדומה למלבן באיור
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ח. שוב ריבוע 

עד כה התייחסנו למשקל סגולי יחסי השווה לחצי. מה קורה כאשר משנים את המשקל הסגולי היחסי? חישוב הגרף מראה שמצב 
שיווי המשקל של הריבוע תלוי במשקל הסגולי של החומר שממנו הגוף עשוי ביחס לזה של המים. 

גרף 4: האנרגיה של ריבוע כפונקציה של הזווית כאשר 

כאשר המשקל הסגולי קרוב לאפס )הקו הכחול בגרף 4(, כמו עבור קוביית קלקר, מתקבל שיווי משקל יציב בזווית 0 )וגם 90, 180 
ו-270 מעלות(. היינו, כאשר צלע הריבוע אופקית, כמו בריבוע השמאלי באיור 4.

כאשר המשקל הסגולי היחסי הוא חצי )הקו האדום בגרף 4( מתקבל שיווי משקל יציב דווקא כאשר הריבוע ניצב באלכסון, כמו 
הריבוע האמצעי באיור 4.

כאשר המשקל הסגולי של הריבוע קרוב למשקל הסגולי של המים )הקו הירוק( שוב מתאזן הריבוע במקביל לצלע, כמו הריבוע 
הימני באיור 4. 

הערה: בגלל הסקלה המשותפת בציר האנרגיה בגרף 4 קצת קשה להבחין בתנודות של הקו הירוק, אבל התנודות היחסיות שלו 
דומות לאלה של הקו הכחול.

הציור הבא מראה איך מסתדר הריבוע במים עבור ערכים שונים של המשקל הסגולי ביחס למשקל הסגולי של המים.

0.1 0.2433
0.7566

0.5 0.9

איור 4: מצב שיווי המשקל של ריבוע במים עבור ערכים שונים של המשקל הסגולי היחסי
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הגרפים הבאים מראים איך מתרחש המעבר באופן כללי )גרף 5(, ובפירוט באזור המעבר )גרף 6(.

גרף 5: האנרגיה של ריבוע כפונקציה של הזווית כאשר 

גרף 6: האנרגיה של ריבוע כפונקציה של הזווית כאשר 

ניתן לראות איך המקסימום בזווית של 45 מעלות במשקל סגולי יחסי 0.2 )הקו הכחול למעלה בגרף 6( הופך בהדרגה למינימום 
כאשר המשקל הסגולי היחסי גדל ל-0.3 )הקו התכלת למטה בגרף 6(, כאשר בדרך מופיעות נקודות מינימום מקומי בכל הזוויות 
שבין 0 ל 45 מעלות. מסיבות של סימטריה, במצבי הביניים מתקבלים פי שניים כיוונים שבהם יש מינימום מקומי. למשל, עבור 

משקל סגולי יחסי 0.24667 )הקו הירוק באמצע( מתקבל מצב של מינימום אנרגיה בשמונה זוויות הטיה שונות. 
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הגרף הבא עוקב אחרי נקודות המינימום בגרף 6 ומראה את כיוון שיווי המשקל החל מאפס מעלות במשקל סגולי יחסי 0.2 ועד 45 
מעלות במשקל סגולי יחסי 0.3. החישוב האנליטי של הגרף הזה מתואר בנספח 5.

 
גרף 7: כיוון שיווי המשקל כפונקציה של המשקל הסגולי היחסי

ט. משולש שווה צלעות 

הגרף הבא )גרף 8( מראה שמצב שיווי המשקל של המשולש מתהפך כאשר משנים את המשקל הסגולי שלו. כאשר המשקל 

הסגולי קטן, הקודקוד למעלה. כאשר המשקל הסגולי קרוב לאחד, הקודקוד למטה. במשקל סגולי 0.5 מתקבל מצב אלכסוני מוזר 

)איור 5(.

0.1

0.5
0.9

איור 5: מצב שיווי המשקל של משולש במים עבור ערכים שונים של המשקל הסגולי היחסי

גרף 8: האנרגיה של משולש שווה צלעות כפונקציה של הזווית כאשר 
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סיכום

ראינו איך ניתן לחשב את מצב שיווי המשקל של גוף צף על המים על ידי מציאת מינימום של האנרגיה הפוטנציאלית כפונקציה של 
הכיוון של הגוף. חישבנו גם את גרף האנרגיה ואת כיווני המינימום עבור צורות גיאומטריות דו-ממדיות פשוטות וקיבלנו תוצאות 

מעניינות. הקוראים מוזמנים לערוך ניסויים ולבדוק אם התוצאות המחושבות אכן מתאימות למציאות.

אם נסתכל על סירות ואניות אמתיות, נראה שתי שיטות לייצוב הסירה בכיוון הרצוי. שיטה אחת היא של חסקה או של קטמרן, 
שמתנהגות כמו המלבן שמתייצב בכיוון מקביל לפאה הגדולה שלו. השיטה השנייה היא לשים משקולת כבדה יחסית בתחתית 
העמוקה של הספינה. כפי שראינו, המצב היציב מתקבל כאשר מרכז הכובד של החלק הטבול במים נמוך, וכך המשקולת מייצבת 

את הספינה.

הערה לגבי גובה פני המים והדינמיקה של גוף במים:

קבענו את נקודת הייחוס בגובה פני המים. כל עוד מדובר במצב סטטי, ובהנחה שהגוף טבול במים כך שכוח הציפה מאזן את כוח 
הכובד, גובה פני המים קבוע ואינו תלוי בכיוון ההצבה של הגוף במים, כי נפח החלק הטבול קבוע. אבל אם מנסים לנדנד את הגוף 
במים, ואם האגם לא גדול ביחס לגוף - אז גובה פני המים תלוי בעומק הטבילה של הגוף במים, ולכן אין הוא מוגדר היטב. גם אם 
האגם גדול ביחס לגוף, כאשר הגוף עולה או יורד נוצרים גלים במים, ושוב גובה פני המים משתנה. לכן הדינמיקה של הגוף במים 

חייבת להתחשב גם במים. 

מקורות

1. א.א. מילן, פו הדוב, תירגמו מאנגלית ו. ישראלית וא.ד. שפירא, ציורים מאת ארנסט ה. שפארד, הוצאת מחברות לספרות, תל 
אביב תשכ"א.

נספח 1: הכוח שמפעיל לחץ המים על הגוף

נסתכל על גוף שחלקו שקוע במים )איור 1(. לפי חוק ארכימדס לחץ המים גורם לכוח ציפה השווה ל- ρ0V1g, כאשר V1 הוא הנפח 
של חלק הגוף השקוע במים, וכאשר ρ0 הוא המשקל הסגולי של המים. אבל מה המומנט שמפעיל הכוח הזה? להלן נחשב את 

הכוח והמומנט לפי חוק ברנולי.

לפי משוואת ברנולי, במצב סטטי הלחץ בעומק z במים הוא:
 

כאשר הקואורדינטה z גדלה כלפי מעלה ו- z = 0 בגובה פני המים.

הלחץ האטמוספרי P0 הוא קבוע מכל הכיוונים, ולכן אפשר להתעלם ממנו בחישובי הכוח.

הכוח: הכוח הכולל שמפעיל לחץ המים על הגוף מתקבל מהאינטגרל על שפת הגוף הטבולה במים:

 

∂ מסמן את השפה של הגוף  1˄ .V1 כאשר ˄1 מסמן את קבוצת הנקודות של הגוף שנמצאות מתחת לפני המים, והנפח שלה הוא
הטבול במים.

לפי משפט גאוס, אינטגרל על השפה שווה לאינטגרל של הגרדיאנט על הנפח, ולכן:
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בהתאמה לחוק ארכימדס.

המומנט שמפעיל הכוח הזה שווה לסכום המומנטים שמתקבלים מהלחץ על שפת הגוף שמתחת לפני המים, כפי  המומנט: 
שמבוטא על ידי האינטגרל הבא:

 

שווה  על השפה  הווקטורית  האינטגרל של המכפלה  )או משפט סטוקס(,  גאוס  פחות מפורסמת של משפט  גרסה קצת  ולפי 
לאינטגרל של הרוטור על הנפח:

נחשב: 

ונקבל לכן:

כאשר rc1 הוא מרכז הכובד של חלק הגוף הטבול במים. 

מסקנה: המומנט שמפעיל כוח הציפה שקול למומנט של כוח שקול המופעל במרכז הכובד של חלק הגוף הטבול במים.

נספח 2: האנרגיה הפוטנציאלית

במשוואה )3( רשמנו:
  

ועולה השאלה: מהי המשמעות של הביטוי הזה?

בעיקרון אם הכוח הוא כוח משמר, אז הוא נגזר מפונקציית פוטנציאל:

במקרה של הגוף הקשיח, נסתכל על אלמנט נפח קטן V∆ שמרכזו בנקודה x בגוף.

הכוחות החיצוניים הפועלים על אלמנט הנפח הזה הם:

 . 1. כוח הכובד 

2. אם אלמנט הנפח נמצא בתוך המים, פועל עליו גם כוח העילוי של המים  )נספח 1(.

. כוח הכובד נגזר מהפוטנציאל: 

. כוח העילוי נגזר מהפוטנציאל: 

אינטגרציה על זה נותנת את משוואה )3(, כאשר משתמשים בהגדרת הגובה של מרכז הכובד:
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והגובה של מרכז הכובד של החלק בטבול במים:

שאלה: האם ואיך המומנט נגזר מהאנרגיה הפוטנציאלית?

התשובה בנספח 3.

נספח 3: על הקשר בין מינימום של האנרגיה הפוטנציאלית למצב שיווי משקל

לשם הפשטות נבדוק עבור המקרה הדו-ממדי.

המצב של גוף קשיח דו-ממדי מתואר על ידי שלוש קואורדינטות. שתיים עבור המיקום של מרכז הכובד, xc, zc ועוד קואורדינטה 
.ϑ עבור הזווית

כפי שמתואר בנספח 4, הכוח והמומנט מתקבלים על ידי גזירה:

הגרפים המוצגים למעלה הם גרפים של האנרגיה כפונקציה של הזווית ϑ כאשר הגובה zc = hc נקבע כך שסכום הכוחות יתאפס. 
כלומר, אלה גרפים של הפונקציה:

טענה: בנקודת שיווי משקל הנגזרת של הפונקציה G(ϑ) מתאפסת.

אכן, 

בנקודת שווי משקל Fz = 0 וגם N = 0 ולכן הנגזרת מתאפסת.

G תתאפס גם כאשר אין שיווי משקל. כלומר, לא כל נקודת  הערה: נראה שההפך לא בהכרח נכון. כלומר, ייתכן שהנגזרת של 
מינימום בגרפים למעלה חייבת להיות נקודת שיווי משקל.

נספח 4: חישוב הכוחות והמומנטים מהאנרגיה הפוטנציאלית

הלגרנז'יאן של הגוף הקשיח:

כאשר I הוא מומנט ההתמד של הגוף ביחס למרכז הכובד.

:xi משוואות התנועה הן משוואות אוילר לגרנז'. באופן כללי, לכל קואורדינטה
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ועבור הגוף הקשיח הדו-ממדי במים נקבל:

נספח 5. חישוב אנליטי עבור ריבוע

)בעקבות זיר לוז מעין חרוד( נסתכל על ריבוע צף במים בזווית הטיה α ונפריד לשלושה מיקרים, כמתואר באיור 6.

1
2

3

u v
a

u

u
v

vα

איור 6: שלושת המצבים האפשריים של ריבוע צף במים

, המשקל הסגולי היחסי. נסמן ב-α את אורך הצלע של הריבוע וכן נסמן: 

. משיקולי סימטריה אפשר להניח שהזווית α היא בין 0 ל-45 מעלות, כי כל זווית אחרת תתאים לזווית בתחום  נסמן גם 
הזה על ידי סיבוב בכפולה של 90 מעלות או על ידי שיקוף.

לכן אנו דנים בתחום 

מקרה 1 )משמאל באיור 6(: 

ולכן:

. מכיוון ש- u ≤ a, כדי שנהיה במקרה 1, נדרוש ש:   ולכן  

, אבל בכל מקרה אנו דנים במקרה של זווית עד 45  . אם  התחום הזה ריק, ואם  אז  קיבלנו ש: 

. מעלות, ולכן מקרה 1 רלוונטי כאשר 

חישוב מרכז הכובד: לשם פשטות נחשב בקואורדינטות שבהן הריבוע ישר ופינת הריבוע השמאלית התחתונה נמצאת בראשית 
הצירים.

בקואורדינטות אלה מרכז הריבוע נמצא בנקודה 

. מרכז החלק הטבול במים נמצא בנקודה 
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. הכיוון הניצב לפני המים נתון על ידי 

. הכיוון המקביל לפני המים נתון על ידי 

התנאי להתאפסות המומנטים הוא:

נחשב:

והתנאי x = 0∆ נותן ש: 

 : או, מכיוון ש 

:s מתקבלת המשוואה הבאה עבור . נסמן  ונסמן גם 

זוהי משוואה ממעלה רביעית, אבל נשים לב שהצבת s = ±1 פותרת את המשוואה, ולכן אפשר לפרק אותה:

מתקבלים ארבעה פתרונות.

.α = 45° ולכן tanα = t = s2 = 1 -מקבלים ש s = ±1 ראשון ושני: עבור

כלומר, כאשר α = 45° סכום המומנטים מתאפס, אבל זה ידוע משיקולי סימטריה. 

: שלישי ורביעי: פתרונות המשוואה הריבועית 

קיים פתרון כזה אם וכאשר  היינו, כאשר, 

, ייתכן איזון רק באלכסון, α = 45°. אבל אם   , אז עבור זווית הטיה α שמקיימת  לכן, אם 
ייתכנו כיוונים נוספים.

מקרה 2 )באמצע באיור 6(. 

נחשב לפי הגיאומטריה:
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)לפי חישוב שטח טרפז( ועל ידי פתרון שתי משוואות בשני נעלמים מקבלים:

. מכיוון ש- v ≥ 0, מקרה זה מתקיים רק אם 

. מכיוון ש- u ≥ 0, מקרה זה מתקיים רק אם 

חישוב מרכז הכובד: לשם פשטות נחשב בקואורדינטות שבהן הריבוע ישר ופינת הריבוע השמאלית התחתונה נמצאת בראשית 
הצירים.

. בקואורדינטות אלה מרכז הריבוע נמצא בנקודה 

מרכז החלק הטבול במים נמצא בנקודה:

ומכאן:

נחשב בדומה לחישוב במקרה 1:

אבל t cosα = sinα ולכן:
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והתנאי להתאפסות המומנטים, x = 0∆ נותן שתי אפשרויות:

א. sinα = 0 – כלומר – זווית הטיה 0 )זה פתרון ידוע משיקולי סימטריה(.

, ומכאן: ב. 

ומכאן ניתן לחלץ את זווית ההטיה שבה יש איזון.

מקרה 3 )מימין באיור 6(

.(1 - r) -ב r המקרה הזה דומה למקרה 1, כאשר מחליפים את

מקרה 3 רלוונטי כאשר 

גרפים

הגרף הבא מציג את התוצאות של הזוויות שבהן מתקבל מצב שיווי משקל עבור המקרים3,2,1 כפי שהם מוצגים באיור 6, וגם את 
קווי המעבר ממקרה למקרה:

מקרה 2, באדום, מ- r = 0 וכל עוד tanα < 2r )הקו הסגול(.

.r = 0.5 עד )tanα = 2r( מקרה 1, בירוק, החל מהנקודה שבה הוא חוצה את הקו הסגול

.)tanα = 2 - 2r( עד חציית הקו התכלת r = 0.5-מקרה 3, בכחול, מ

.r = 1 ושוב מקרה 2, באדום, מהחציה של הקו התכלת עד הטביעה, כאשר

רואים את ההתאמה לגרף 7 שהתקבל מהחישובים הנומריים.

גרף 9: הזוויות המתקבלות בשלושת המקרים שמתוארים באיור 6
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