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 ואליפסות עיגולים

 צריך מה
 עיפרון, נעצים 2, מ"ס 15-כ באורך) עבה קצת עדיף (חוט, נייר, קרטון

 

 

 עיגול עם נתחיל
 עיגול ונשרטט, הנייר במרכז נעץ ננעץ, ללולאה החוט את נקשור

 

 במרכז מהנעץ המרחק אותו את יש העיגול פני על הנקודות לכל
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 לעיגול דומה אליפסה עם נמשיך
 אליפסה ונצייר הנעצים לשני מסביב הלולאה את נעביר, לראשון מימין מ"ס 3-כ נוסף ץנע ננעץ

 

 .למעגל דומה די שהתקבלה האליפסה

 .הנעצים שני בין בדיוק נמצא האליפסה מרכז

 .הנעצים משני אחד מכל או, מהמרכז שונה מרחק יש האליפסה פני על נקודה לכל

, השני מהנעץ נקודה אותה של המרחק עם אחד עץמנ נקודה כל של המרחק את נחבר אם, אבל

 .האליפסה פני על הנקודות לכל זהה יהיה הסכום

 מאורכת יותר אליפסה עם נמשיך
 אליפסה שוב נצייר .השמאלי מהנעץ ימינה מ"ס 6-כ אותו וננעץ, הימני הנעץ את נשלוף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .מעגלית או מוארכת סההאליפ תהיה כמה עד קובע ,החוט לאורך ביחס הנעצים בין המרחק
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 הלכת כוכבי ומסלול אליפסות על רקע קצת
 ממקום' הולכים 'הם כי (לכת כוכבי ונקראים הזמן כל מקומם את משנים בשמיים מהכוכבים חלק

, נוגה,  חמה: במערכת השמש8 ויש) planets :באנגלית" (פלנטות" קוראים להם גם ).בשמיים למקום

,  אך מכיוון שהוא קטן– פלוטויש גם את (נפטון , סאוראנו, שבתאי, צדק, מאדים, !)זה אנחנו(ארץ 

 . ) הוא היום מוגדר ככוכב לכת ננסי

, היוונים חשבו כך. הארץ כדור סביב כולם סובבים) השמש וגם (הלכת שכוכבי חשבו בתחילה

 .שנה מאלפיים למעלה לפני והמצרים הבבלים

 סביב סובבים) הארץ כדור וגם (הלכת שכוכבי שטען הראשון היה) שנה 500-כ לפני (פרניקוסקו

 .מעגל בצורת הם שהמסלולים טען הוא אבל, השמש

 הוא. השמש סביב אליפסה של במסלול נעים הלכת שכוכבי לראשונה טען, שנה 400-כ לפני, קפלר

 של המסלול את כשמציירים. ברהה הטיכ הדני האסטרונום שעשה מדידות מאוד הרבה על התבסס

 אחד את ששמנו איפה (המוקד בנקודת אלא האליפסה במרכז לא השמש, מסויים לכת כוכב

 ).הנעצים

 

 

 כשהוא. השמש אל הקרבה לפי שלו המסלול של המהירות את משנה הלכת שכוכב גילה גם קפלר

 .יותר לאט עובר הוא, רחוק וכשהוא, מהר עובר הוא, קרוב

 וגם (השמש סביב אליפסה של במסלול נעים הלכת כוכבי כל למה הסביר, שנה 320-כ לפני ,ניוטון

 לפי כובד שכוח מתמטית והוכיח, הכובד לכוח מתמטית נוסחה נתן הוא). הארץ כדור סביב הירח

  .אליפסה של מסלול על לנוע הלכת לכוכב גורם שלו הנוסחה

 


