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העשרה

חרוז על מוט משופע 
המסתובב סביב ציר אנכי
עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע, רחובות, 

וחמד"ע, המרכז לחינוך מדעי, תל-אביב

גב' שחם )שם בדוי( התמודדה עם שאלה זו: 

צינור אנכי מסתובב סביב צירו בתדירות זוויתית קבועה w0. לצינור מחובר מוט ישר ודק, היוצר זווית q עם הכיוון 
האופקי, כמתואר בתרשים 1, והוא מסתובב עם הצינור.

משחילים על המוט חרוז קטן, ומאתרים לאורכו נקודה המקיימת את התנאי: אם החרוז יוצב בה במנוחה )ביחס 
P0 )תרשים 1(. למוט( הוא יישאר במנוחה. נסמן את הנקודה ב- 

יש להתייחס לחרוז כאל גוף נקודתי, וניתן להזניח את החיכוך בינו לבין המוט.

P0 שעל פני המוט המסתובב )וכאמור, הוא נח ביחס למוט(, מגדילים את תדירות  לאחר שהחרוז מוצב בנקודה 
הסיבוב של הצינור האנכי )המסובב את המוט(.

האם כתוצאה מכך החרוז יעלה במעלה המוט, ירד במורדו או יישאר במקומו?

גב� שחם הציגה בפני את הפתרון שלה; היא אמרה�

בחרתי מערכת צירים x, y ה“צמודה“ ל“מעבדה“, שבה ציר ה-x אופקי, וציר ה-y אנכי. סימנתי מערכת ייחוס זו 
ב- S. סרטטתי את תרשים הכוחות הפועלים על החרוז כמתואר בתרשים 2.

לאחר מכן רשמתי את החוק השני של ניוטון עבור החרוז, כשתי משוואות אלגבריות:

1( ΣFR =maR ⇒ N0 sinθ =mω0
2r0 	  

	   	  
 x בציר

r0
P0

ω0

θ

תרשים 1: תרשים הבעיה
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)S גודל התאוצה הצנטריפטלית של החרוז )ביחס למערכת ייחוס - aR כאשר: 

r0 - רדיוס המסלול המעגלי שלאורכו נע החרוז )תרשים 1(   

.P0 N0 - הכוח הנורמלי שהמוט מפעיל על החרוז בהיותו בנקודה 
  

2( ΣFy = 0 ⇒ N0 cosθ −mg = 0 	  
	   	  

    y בציר

3( r0 =
g ⋅ tanθ
ω0
2 	  

	   	  

מקשרים )1( ו- )2( פיתחתי  את הקשר:   

מקשר )3( הסקתי: כאשר התדירות הזוויתית, w, של הסיבוב גדלה – רדיוס הסיבוב, r, של החרוז קטן; כלומר כתוצאה 
מהגדלת התדירות, החרוז ירד במורד המוט. אבל, תוצאה זו מנוגדת לאינטואיציה הפיזיקלית שלי, האומרת כי כתוצאה 

מהגדלת התדירות - החרוז דווקא צריך לעלות במעלה המוט.

אז איזו מבין שתי האפשרויות הנכונה?

גב� שחם פנתה אלי כדי שאנסה להתיר את הסתירה. להלן פרי הניסיון.

א. האם המסקנה של גב’ שחם מקשר )3(, הכתובה לעיל, נכונה?
קשר )3( הוא קשר מתמטי נכון עבור החרוז בהיותו במנוחה ביחס למוט המסתובב. על בסיס הנחה זו פותח קשר )3(. כאשר 
מגדילים את תדירות הסיבוב – ייתכן )וזאת נראה בהמשך( שהחרוז יצא ממצב שיווי משקל ביחס למוט, ויואץ לאורך המוט כל 
הזמן, ואז קשר )3( לא יישאר תקף, והמסקנה שהוסקה ממנו, האומרת שהחרוז ירד כאשר מגדילים את תדירות הסיבוב, אינה 

בהכרח נכונה. 

N0

x

y

mg

P0

aR

θ

תרשים 2: תרשים הכוחות הפועלים על החרוז
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ב. ניתוח הבעיה במערכת ייחוס ה"צמודה" למעבדה
נניח שמתקיימים התנאים המוגדרים בתרגיל. “נאמץ“ את מערכת הייחוס S ואת נוסחאות )1( ו- )2( שגב� שחם כתבה בפתרונה.

.)w0+  >  w0 (  w0+ w0 ל- עתה נניח שמגדילים במקצת את התדירות הזוויתית של סיבוב המערכת מ-

w0+ P0 כאשר התדירות היא  +N0 - הכוח הנורמלי שהמוט מפעיל על החרוז בנקודה  נסמן: 

ניישם את החוק השני של ניוטון עבור החרוז, בהנחה שהחרוז עדיין לא הספיק לנוע לאורך המוט:

4( ΣFx =maR ⇒ N0+ sinθ =mω0+
2 r0 	  

	   	  
  X בציר

5(N0+ > N0 	  
	   	  

w0+  >  w0, נקבל:  מהשוואת� קשר )4( לקשר )2( ובסיוע הקשר 

6( ΣFy = N0+ cosθ −mg 	  
	   	  

 :y השקול של רכיבי הכוחות בכיוון הציר

ΣFy > 0, כלומר החרוז מואץ במעלה המוט. מצאנו, אפוא, כי: מהשוואת קשר )6( לקשר )2( ומשימוש באי-שוויון )5( נובע כי 

אם מגדילים את תדירות הסיבוב של המערכת - החרוז מואץ בכיוון מעלה המוט

המסקנה האינטואיטיבית של גב� שחם הייתה נכונה.

למרות שהדבר אינו נדרש בתרגיל המקורי, נציין גם מה קורה לחרוז כאשר מקטינים את תדירות הסיבוב של המערכת. נניח 
.w0- w0 ל- שמקטינים אותה במקצת מ-

.w0- P0 כאשר התדירות היא  -N0 - הכוח הנורמלי שהמוט מפעיל על חרוז שבנקודה  נסמן: 

בדרך דומה לזו המוצגת למעלה אפשר להראות כי:

אם מקטינים את תדירות הסיבוב של המערכת - החרוז מואץ בכיוון מורד המוט

הערה� כאשר מפעילים על החרוז המסתובב בהיותו בנקודה P0 כוח בכיוון מעלה המוט - אפילו כוח קטן מאוד – החרוז יואץ 
כלפי מעלה, ולהיפך. כלומר החרוז נמצא בשיווי משקל רופף.

ג. ניתוח חלופי של הבעיה
N0 וכוח הכובד mg. בנוסף לשני כוחות אלה,  בתרשים 1 הראינו שעל החרוז פועלים שני כוחות אינטראקציה: הכוח הנורמלי 
פועל על החרוז כוח מהסוג שמכנים אותו לעתים כוח מדומה. כיוונו אופקי ומנוגד לכיוון התאוצה הצנטריפטלית של החרוז, כפי 
שהיא נמדדת במערכת הייחוס S. את גודלו של כוח זה נוח לקבוע בעזרת עקרון השקילות של איינשטיין )אפשר להשתמש גם 
בעקרון דלאמבר; התוצאות המתקבלות בעזרת שני עקרונות אלה הן זהות(. על החרוז פועל שדה כבידה שמקורו בארץ. מנקודת 
מבט של מערכת ייחוס S פועל על החרוז, בנוסף לכך, גם שדה כבידה אקוויוולנטי. כיוונו של שדה הכבידה האקוויוולנטי מנוגד לכיוון 
 aR =ω0

2r0 	  
	   	  

gS כאשר  ',S
eq = − aR 	  
	   	  

 �S התאוצה הצנטריפטלית, וגודלו שווה לגודל התאוצה הצנטריפטלית כפי שנמדדת ממערכת ייחוס
.S הוא גודל התאוצה הצנטריפטלית של החרוז במערכת הייחוס

. שדה כבידה זה מפעיל על החרוז כוח שכיוונו מנוגד לתאוצה  gS ',S
eq = aR =ω0

2r0 	  
	   	  

גודלו של שדה הכבידה האקוויוולנטי הוא 
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, כמתואר בתרשים 3.  mω 0
2r0 	  

	   	  
הצנטריפטלית של החרוז וגודלו 

. mω0
2r0 cosθ 	  

	   	  
הרכיב של כוח זה לאורך מעלה המוט הוא 

mg⋅sinθ בכיוון מורד  mω0 בכיוון מעלה המסילה, וכוח שגודלו 
2r0 cosθ 	  

	   	  
לסיכום, לאורך מעלה המוט פועלים על החרוז כוח שגודלו 

המסילה. כוחות אלה שווים בגודלם: 

7(mg ⋅sinθ =mω 0
2r0 cosθ 	      

אגב, גם מקשר )7( אפשר לגזור את קשר )3(. 

w (w  >  w0)- אגף שמאל של קשר )7( המייצג את גודל הכוח הפועל בכיוון מורד המוט  כאשר מגדילים את התדירות הזוויתית 
אינו משתנה, ואילו אגף ימין- המייצג את גודל הכוח הפועל בכיוון מעלה המוט- גדל. מכאן� 

הגדלת תדירות הסיבוב גורמת לחרוז לעלות במעלה המוט

עד היכן החרוז יעלה?

w0, ואפילו אם לא ממשיכים להגדיל אותה, החרוז יואץ במעלה המסילה  כאשר מגדילים את תדירות הסיבוב, רק במקצת מעל 
עד אינסוף )בהנחה שהמסילה אינסופית(.

באופן דומה, כאשר מקטינים את התדירות הסיבוב רק במקצת אל מתחת ל-w0, ואפילו לא ממשיכים להקטין אותה, החרוז יואץ 
במורד המסילה עד הגיעו לצינור.

תודות

ברצוני להודות ליוסי ז�ק על הערותיו למאמר, ועל המקור לשלושת התרשימים המופיעים במאמר.
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mg

P0

mω0
2r0aR

θ

תרשים 3: הכוחות הממשיים והמדומים הפועלים על החרוז


