
הרעיונות הגדולים של הפיזיקה  
הקלסית

נמרוד שגב

2שיעור 



מחפשים פשטות ויופי•

כלים מארגנים•

לאחד כמה שיותר•

להפעיל את ההיגיון ולהגיע בסוף למצב שמבינים את –האתגר 
העולם

הרעיונות הגדולים של הפיזיקה הקלסית

!רעיונות יישומיים"אהה"רגעי סיפורים



השלב הראשון מכאניקה
אריסטו

גלילאו

טיכו ברהה

קפלר

תלמי
ניוטון

כוחתנועה

כוח משיכה

יחסיות

אסטרונומיה



?בפיזיקה קלאסית –" קלאסי"מה המשמעות של 

המציאות חיצונית לקיומנו, הנחת יסוד שהעולם אמתי –ריאליזם•

ידע לגבי העתיד והעבר. דבר מוליך דבר–דטרמיניזם•

(הפשטה)רידקציוניזם•

הפיזיקה הקלאסית תחומה ברעיונות פילוסופיים שמגדירים אותה 



מפת דרכים להבנה של מכניקה

הדינמיקה של גלילאו

המדע של יוון העתיקה

אסטרונומיה והשער  

לפיזיקה קלסית

דינמיקה  –ניוטון 

וקוסמולוגיה

–רעיונות מורכבים בתנועה 
'אנרגיה וכו, תנע





הקוסמוס של היוונים

חשבו על העולם•

עשו עבודה פילוסופית  •

"  פילוסופים טבעיים"•

:ראו את העולם ביולוגי ביסודו•
העולם כיצור חי•

מבנה אורגני מושלם•



אריסטו

לפני הספירה300חי בערך •

אתיקה  , פילוסופיה, חשב וכתב על דת •

פיתח תפיסה שלמה של פילוסופיית הטבע•



התלאולוגיתהתפיסה 

הטבע כאמן יוצר•

אדריכל שבונה בית לפי  •

:תכנית מחושבת מראש
לכל דבר יש מקום מתוכנן•



(מבנית)התפיסה הסטרוקטוראלית 

הוא מערך של פריטים המסודר לפי כללים  ( ְסְטרּוְקטּוָרה:לועזיתב)מבנה•
למשל  , ובין אם הוא יזום, גאולוגיהלמשל ב, בין אם הוא טבעי[1],מוגדרים

המורכבת ממספר  ישותוכן לכל, ארגון,המושג מתייחס למערכת. הנדסהב
בכלי  נצפיםכפי שהם, וכולל את היחסים ההדדיים ביניהם, מרכיבים

.מדעיםשל המחקרה

.  סטרוקטורה שחלקיה מתייחסים זה לזה, הטבע כיחידה שלמה ומסודרת•

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%96%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94#cite_note-1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%AA_(%D7%9E%D7%93%D7%A2)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2


הדרך שבה אריסטו רואה את העולם

יש תכנית אב מוכנה מראש של העולם וכולנו מתנהגים לפי תבנית שיוצר עליון  •

ייעד לנו

מוצא ומגדיר את המקום של כל דבר ודבר–אריסטו הוא מקטלג הטבע •

תורת התנועה הטבעית של אריסטו •

" :  טבעי"לכל דבר יש מקום •

ממקומם למעלה–עשן , אבק , נוצות, על הקרקע–כסא•

ברמות שונות, דברים שואפים להגיע למקומם הטבעי•



–אריסטו 
על המקום



המספר

העולם בנוי מהרמוניות  . המספר הוא עצם מהותה של המציאות הפיסיקאלית•
וניגודים שמתחברים יחדיו למבנה אחד מושלם

הניגוד הבסיסי שבתורתו של אריסטו שבין שמיים  , לדוגמה, מכאן נובע •
כל מה שנמצא מעל גלגל הירח הוא בעל תנועה נצחית מעגלית ומה  . וארץ

עפר , אוויר, אש: שנמצא מתחת לגלגל הירח מורכבת מארבעת היסודות
ומים



הבעיה בתורה של אריסטו
לא בדק את הטענות שלו באופן קפדני–ניסויים•

לא היה מדויק בהגדרות–דיוק•

מתבוננים על התופעה ומנסים להבין את העולם  -זווית ראיה פילוסופית •
מבלי לעשות ניסויים

תנועה–לדוגמה 

"מהר"מה זה 

"לאט"מה זה 

?האם זה תלוי בעצם ? מה גורם לו להמשיך לנוע –עצם בתנועה 



גלילאו גליליי

שיא תקופת הרנסנס, 1564נולד באיטליה  •

אוהב להתחרות באנשים  , דעתן, טיפוס וכחן•
ולהביע את דעתו

תורתו של אריסטו אומצה  –סביבה אריסטוטלית •
והפכה לחלק מהאמונות בדתיות  הכנסיהעל ידי 

על העולם

,  תנועה–גלילאו הוא איש רנסנס בתחומים רבים •
יחסיות ועוד, זמן, אסטרונומיה



ביקורת גלילאו על התנועה
הטבעית של אריסטו







המתודולוגיה של גלילאו

צריך לעשות ניסויים כדי לבדוק אמיתות מדעיות•

צריך למדוד•

להשתמש בכלים•

נדרש תקן לפיו כולם עובדים•

אחד הרעיונות הגדולים של גלילאו

לתאר אותה, צריך לבחור תופעה ואז לבודד אותה

זה צעד ראשון לקראת מדע מודרני-



בוחר להתמקד בתנועה

שמפילים משהו הוא נופל מהר מאוד–הבעיה •

...צריך לבטל או להקטין את כוח המשיכה? איך מתבוננים על התופעה•

יש דברים כבדים שמאיצים מהר ודברים קלים שמאיצים  –אריסטו אומר •
?האם זה נכון , לאט יותר



?עם אילו קשיים התמודד גלילאו 

stillman drake ,1953, תרגום הדיאלוגים של גלילאו

242עמ. סמבורסקי, המחשבה הפיזיקלית בהתהוותה"מתוך 



הקשיים של גלילאו

צריך יכולת למדוד זמן ומרחק•

?איך מודדים זמן , אין שעונים•

דפיקות לב•

משקל של מים•

דרך מוזיקלית•



מדידת זמן באמצעות מים



חישוב באמצעות צלילים



מה גילה גלילאו בניסויים  

:מה קורה שמגלגלים

כבד לעומת קל•

ארוך מול קצר•

צר מול עבה•

•...

Walter lewin



גלילאו ומתמטיקה

צריך למצוא קשר לחבר ביניהם–מודד זמן , מודד מרחק•

הזמן שלוקח  : גלילאו לא משתמש בנוסחאות אלא בגאומטריה של יחס•
...השניהלגולה הוא ביחס למרחק שלוקח לגולה 

קושי בחישוב מהירות רגעית מול מהירות ממוצעת•

מהירות היא הדרך שעובר גוף

לחלק לזמן שלוקח לו לעבור אותה



תרגיל מחשבתי

מותר ואף נכון לעשות תרגיל מחשבתי על בסיס תוצאות של מדידות•

?האם התאוצה תשתנה? מה יקרה עם נשנה את השיפוע של המשטח •

?מעלות 90-מה יקרה עם השיפוע יהיה ב•

?מעלות 0-מה יקרה עם השיפוע יהיה ב•



סיכום

של תנועהתאור–" קינמטיקה"גלילאו עוסק בתחום שנקרא •

לקחת תופעה  –היא היסוד של החשיבה המדעית קינמטיקה•
לתאר אותה היטב, להתבונן עליה , ולבודד אותה

דרך זמן, מהירות–גלילאו מגדיר •

שם לב לכך שכל . מבדיל בין מהירות ותאוצה-מתאר תנועה  •
(לא יודע להסביר)ללא קשר למסתם מאיצות באותו קצב , הגולות

בניסוי פשוט זה מאתגר את הסטאטוס קוו של העולם המדעי •



במפגש הבא

נעמיק יותר ברעיונות של גלילאו•

נגדיר מהירויות ותאוצות והקשרים ביניהם•

נשחק בתרגילים מחשבתיים שיביאו אותנו לתובנה משמעותית על העולם•


