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מרכז מסה ושימור תנע



𝑅𝑐𝑚 =
∑𝑚𝑖 Ԧ𝑟𝑖
𝑀

מרכז מסה

𝑉𝑐𝑚 =
𝑑𝑅𝑐𝑚
𝑑𝑡

מהירות ותאוצת מרכז מסה

𝑀)היא מסת המערכת כולה Mכאשר  = ∑𝑚𝑖  .)

!מרכז המסה הוא וקטור ולכן הצגתו תלויה בבחירת מערכת צירים•

ניתן לפרק מערכת למספר תתי מערכות ואז מרכז המסה הכולל יהיה ממוצע משוקלל של •

.מרכזי המסות של תתי המערכות

המתואר על ידי צפיפות מסה כלשהי אז אינטגרל מחליף את הסכום , נניח כדור, עבור גוף רציף•

.בביטוי עבור מרכז המסה

במרכז כדור או )אם לגוף יש סימטריה כלשהי אז ניתן באמצעותה לקבוע את מרכז המסה •

(.במרכז תיבה

Ԧ𝐴𝑐𝑚 =
𝑑𝑉𝑐𝑚
𝑑𝑡



:מימד-מרכז מסה חד–1תרגיל 

מהו מרכז המסה של שני . זה מזהdכאשר מרכזיהם במרחק xמונחים על ציר 𝑚2-ו𝑚1שני כדורים 

נתון יחס המסות ? הגופים ביחס לאמצע המרחק ביניהם
𝑚2

𝑚1
= 3.

d



:מימד-מרכז מסה דו–2תרגיל 

, מולקולת מים מתוארת בשרטוט ונתון יחס המסות? מהו מיקום מרכז המסה של מולקולת מים
𝑚𝑂

𝑚𝐻
= 8.



p = 𝑚 Ԧ𝑣

תנע של חלקיק

𝑃 = ∑𝑚𝑖𝑣𝑖 = ∑ Ԧ𝑝𝑖
.כאשר הסכום הוא על החלקיקים

תנע של מערכת המורכבת מכמה חלקיקים



שימור תנע
שקול הכוחות  מחוק שני של ניוטון כפי שהוא מוצג למעלה נובע שאם 

.אז תנע המערכת נשאר קבועהחיצוניים שווה לאפס

∑ Ԧ𝐹𝑒𝑥𝑡 = 𝑀 Ԧ𝐴𝑐𝑚 =
dP

dt
תורמים  ( שאינם נובעים מאינטראקציה בין החלקיקים)רק כוחות חיצוניים 

.לתאוצת מרכז המסה

חוק שני של ניוטון למערכת המורכבת מכמה חלקיקים

∑ Ԧ𝐹𝑒𝑥𝑡 = 0 → 𝑃i = Pf

Vcm = const.
.מהירות מרכז המסה קבועה, באופן שקול



:מרכז מסה יישום–3תרגיל 

האב ובנו מתחילים לנוע לעבר הקצה השני של  . אין חיכוך בין הסירה למים והסירה במנוחה, Lאב ובנו עומדים יחד בקצה סירה שאורכה 

ומסתה מפולגת בצורה  )𝑚𝑏בכמה נעה הסירה אם נתון שמסת הסירה . האב מגיע עד הקצה ואילו הבן נעצר בדיוק באמצע הסירה. הסירה

.בהתאמה𝑚2-ו𝑚1והמסות של האב ושל הבן הן ( אחידה



:שימור תנע–4תרגיל 



:שימור תנע ושימור אנרגיה–5תרגיל 

הזמן  )וננעץ בבול 𝑣0נורה במהירות 𝑚2קליע בעל מסה . kמונח על משטח אופקי ומחובר לקפיץ בעל קבוע קפיץ 𝑚1בול עץ בעל מסה 

(. שלוקח לקליע להיעצר זניח

?כמה אנרגיה מכנית אבדה במהלך ההתנגשות( א

?מהו הכיווץ המקסימלי של הקפיץ( ב



(:המשך)שימור תנע ושימור אנרגיה –5תרגיל 

הזמן  )וננעץ בבול 𝑣0נורה במהירות 𝑚2קליע בעל מסה . kמונח על משטח אופקי ומחובר לקפיץ בעל קבוע קפיץ 𝑚1בול עץ בעל מסה 

(. שלוקח לקליע להיעצר זניח

?כמה אנרגיה מכנית אבדה במהלך ההתנגשות( א

?מהו הכיווץ המקסימלי של הקפיץ( ב



:שימור תנע–5תרגיל 



:7תרגיל 


