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Every scientific truth goes through three states: first, people say it conflicts
with the Bible; next, they say it has been discovered before;
lastly, they say they always believed it.
—Louis Agassiz



ניסוי הגולות של גלילאו

תרגיל פשוט שטומן בתוכו רעיונות עמוקים לגבי הטבע של התנועה•

:התובנות בניסוי עוסקות בטבע של העשייה המדעית עצמה•

את כוח המשיכה" להקטין"צריך •

להפחית חיכוך•

למדוד באופן מדויק•

להשתמש במידות סטנדרטיות  •

לבחור באופן מדויק את המילים בהם אתה משתמש•



מניפולציה של הטבע–העשייה המדעית 

ולנסות לתאר אותה כמו שעשו הפילוסופיים  לא מספיק רק להתבונן בתופעה •
הטבעיים   

:סודותיויש לבצע מניפולציות בטבע כדי לגרום לו לחשוף את אלא •
מבודדים תופעה •

כדי לגרום לתופעה להופיע  ( לעיתים פשוטה ולעיתים מורכבת מאוד)בונים מערכת •
ולהתבונן עליה בתנאים שונים



תוצאות הניסוי של גלילאו הם בסתירה ישירה לאריסטו

דברים כבדים  נופלים מהר 
יותר מדברים קלים

אריסטו

בהעדר כוחות חיצוניים גופים  
במשקל שונה נופלים באותו  

קצב

גלילאו

תחשבו על המשמעות החברתית של תוצאות שסותרות  
דברי חכמים מדורי דורות



במפגש היום

הקינמטיקהספציפית לתוך התחום של , נעמיק לתוך רעיונותיו של גלילאו•

נבצע ניסוי מחשבתי שבו ניקח את ניסוייו של גלילאו לגבולות העליונים  •
והתחתונים שלהם ונראה את התובנות שצומחות משם

תאור, התבוננות–" סינמא"כמו " קינמה"

תיאור של תנועה–קינמטיקה

קינמטיקה



בקינמטיקההרעיונות המרכזיים 

נחשוב על המילים שאנחנו משתמשים בהם באופן קבוע בפיזיקה•
(Speed)מהירות•

(Velocity)מהירות קצובה•

קצב שינוי המהירות–( Acceleration)תאוצה•

נראה שתאוצה הוא המושג הבסיסי ביותר מבין המושגים  •

יש הרבה מקרים בפיזיקה בהם אנחנו מסתכלים על מושג ועל קצב שינוי  •
(זאת הדוגמה הראשונה)המושג 

אחרי שהגדרנו את המושגים נראה שניתן באמצעותם לחזות את העתיד  •



(speed)מהירות 

מודדים את הדרך בזמן מסוים  , בחיי היום יום מעניינת אותנו מהירות ממוצעת•

יש כאן אינפורמציה–מ בשעה "ק60אם אני נוסע במהירות ממוצעת של •

אפילו יותר אינפורמציה–ש "קמ60מהירות קבועה של •

(שינוי יחידות נעשה המון בפיזיקה)בשניהמטר 17<-מ בדקה "ק1< -מ בשעה "ק60•

זמןאיפה נהיה עוד ככה וככה –עם הידע הזה ניתן לחזות את העתיד •

דרך

זמן שעבר
(V)מהירות  =



instantaneous speed))מהירות רגעית 

המהירות שלי באותו רגע, זאת המהירות שמופיעה בספידומטר •

זאת המהירות שמעניינת את המשטרה•

קשה למדוד מהירות רגעית•

זמן

דרך

"אינפיניטסימליגודל "נקרא , כדי למדוד מהירות רגעית באמת צריך להגיע לגדלים קטנים מאוד מאוד

(חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי)א"חדוואו אינפיניטיסימליהמתמטיקה שעוסקת בגדלים כאלו נקראת חשבון 



Speed Vs Velocity

נושאת אתה עוד אינפורמציה שאין במהירות וזה כיוון   Velocityהמילה •
התנועה

•Speed–מהירות

•Velocity–מהירות בכיוון מסוים



קצב שינוי המהירות-( a)תאוצה 

ש"קמ0ש"קמ90

שניות3

לשניהש "קמ9תאוצה של שניות10

לשניהש "קמ30תאוצה של 

=a תאוצה
שינוי המהירות

הזמן שלקח לי 



?מה זה אומר על המהירות , אם אני יודע את התאוצה 

כלום

אין שום דרך לדעת את המהירות  

שידועה התאוצה והפוך



דוגמה נוספת

ש"קמ20

שניות20-עוצר ב

לשניהמ לשעה "ק1-התאוצה היא 

מילי שניה1-עוצר ב

שוברת עצמות, תאוצה אדירה

20

0.001
לשניהמ לשעה "ק20,000-=



כתלות בשיפוע, הגולה מאיצה במורד

מתיהיא לא רלוונטית בלי לשאול באיזה מהירות נעה הגולההשאלה האריסטוטלית 



שלושה מונחים שניתן להתבונן עליהם–קינמטיקה

מיקום  •

מהירות•

תאוצה•

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/maze-game/latest/maze-game.html?simulation=maze-game

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/maze-game/latest/maze-game.html?simulation=maze-game
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/maze-game/latest/maze-game.html?simulation=maze-game


חישוב עבר ועתיד באמצעות תאוצות



קינמטיקה-סיכום החלק הראשון 

ת התנועהאמתארים –קינמטיקה•
דרך•

מהירות•

תאוצה•

בלי קשר למסה שלהם, כל הגולות מתגלגלות באותה תאוצה •

(כרגע)מבלי להסביר אותה –זאת עובדה על הטבע •



גולות עולות ויורדות  –ניסוי מחשבתי 

כל גוף  : אריסטו

שואף להגיע למצב 

מנוחה-הטבעי שלו 

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html




(התמדה)עקרון האינרציה 

בהעדר כוחות אחרים שמשפיעים עליו, גוף בתנועה •
!לעד, יישאר בתנועה, כמו חיכוך

אותו כיוון אותה מהירות•

תחילתו של תחום חדש

דינמיקה



סיכום

רק מהתבוננות  –גלילאו לימד אותנו דברים רבים על העולם •
בגולות מתגלגלות

לא רק במסקנות אלא בשאלות, הראה כמה טעה אריסטו•

עקרון ההתמדה הוא עקרון טבע יסודי והשאלה הנכונה היא •
לא מה גורם לתנועה אלא מה גורם לשינוי בתנועה

:לסיכום השיעור•

https://www.youtube.com/watch?v=ryGR06dlPf0

https://www.youtube.com/watch?v=ryGR06dlPf0


בשיעור הבא

אסטרונומיה כגשר לפיזיקה מודרנית •
מה ידעו על העולם•

כיצד תצפיות אסטרונומיות סתרו את המידע הקיים•

מדוע אנחנו לא מרגישים סחרחורת שכדור הארץ מסתובב•

חוקי קפלר•

!עוד הרבה תיאוריה מהנה•


