
הרעיונות הגדולים של הפיזיקה  
הקלסית

נמרוד שגב

4שיעור 



גלילאו פעל בתקופת הרנסנס

סביבה עשירה מאוד•

תקופה של שינויים גדולים  •

לומדים דברי חכמים עתיקים ומנסים  •
,  להבין את העולם, ליישם את הידע

מה מקומנו ביקום



קוסמולוגיה

סדר או ארגון–קוסמו ביוונית . מבנה היקום וההיסטוריה שלו–קוסמולוגיה •

כמעט לכל תרבות הייתה קוסמולוגיה משלה•



אמונה בכוח של הכוכבים



?מה רואים כאשר מסתכלים על השמיים 



כמעט, כל הכוכבים מסתובבים



מדי פעם יש תופעות משונות



שחר המדע–האסטרונומיה 

כל אחד יכול להסתכל על השמיים ולפתח  , זמין•
תיאוריה

דורש תצפית מדויקת•

דורש איסוף נתונים•

היום זה תחום מדעי נפרד אבל בימי קדם הכול היה  •
מעורבב

?האם השמש במרכז היקום?האם כדור הארץ עגול 



האסטרונומיה היוונית

ידעו שכדור הארץ עגול וידעו למדוד את היקפו•
ארטוסטנס

ס"לפנה276-194



האסטרונומיה היוונית

, גאוגרף, מתמטיקאי-( פוטלמאוס)תלמי •
תלמי חי במאה  . אסטרונום ואסטרולוג יווני

לערך  85-165)השנייה לספירה 
באותה עת  )באלכסנדריה שבמצרים 

ונחשב כאסטרונום  ( רומיתפרובינקיה
העתיקההחשוב ביותר בעת 

מודל  אסף מקסימום תופעות ופיתח •
להבנה שלהם



מהו מודל בפיזיקה

ייצוג של תופעה•

יכול להיות מעשי או תיאורטי  •

המודל עוזר לנו לשאול שאלות על העולם אבל  •
מוגבלותתמידהתשובות הם 

המודל מחבר את הדברים שאתה מודד עם  •
השאלות שאתה שואל

אבל צריך  , מודל הוא דרך לפשט את העולם •
"?אמיתיהאם המודל שלי הוא "לשאול 



המודל הגאוצנטרי–המודל של תלמי 

כדור הארץ נמצא במרכז היקום וכל הכוכבים והפלנטות  •
סובבות סביבנו  

סובבת את כדור  , יורדת בערב , השמש עולה במזרח •
הארץ

גם הירח זורח ושוקע•

,  השמש והירח הם גופים אמתיים, זה כבר מודל 
חיצוניים אלינו



אנטיקיתרהמנגנון 

1900התגלה בספינה טבועה בשנת •

במשך שנים לא ידעו מהו המנגנון הזה•

לאחר מחקרים רבים נמצא שזהו•
מודל גאוצנטרי של מערכת השמש

עם יכולת לחזות את תנועות  •
הפלנטות  

ס"לפנה150נבנה סביב •

הטכנולוגיה לבנות כאלו דברים•
...18-התפתחה רק במאה ה



המודל הגאוצנטרי–המודל של תלמי 

צריך מודל  , "מטיילות"הפלנטות •
שיחזה איפה יהיו הפלנטות בכל 

רגע

הרעיון הוא שהפלנטות אכן זזות  •
במעגלים אבל אלו מעגלים  

שבעצמם מסתובבים במעגל סביב  
אפיצייקליםנקרא . כדור הארץ

?אמיתיהשאלה האם המודל הזה 

בכל זאת חוזה בדיוק טוב אירועים  

שנה1500-אסטרונומיים והחזיק יותר מ



קופרניקוסניקולס 

אסטרונום ומתמטיקאי•

אסף נתונים אסטרונומים ומצא שמרכזי המעגלים של תלמי צריכים  •
דבר שמסבך מאוד את המודל של תלמי, להיות מוסטים קצת

וחשב שצריך להתבונן על כל המודל הזה מחדש והציע  " אחורה"הלך •
שהשמש נמצאת במרכז היקום והכל סובב סביבה במעגלים מושלמים

בשנת "על תנועתם של גרמי השמים"מפרסם את ספרו קופרניקוס•
...רגע לפני מותו ומקדיש אותו לאפיפיור, דוואיעל ערש 1543

1473-1543



....חיזוייו לא היו טובים יותר משל תלמי? האמיתיתהוא המהפכה קופרניקוסהאם 

Jan Matejko, (1872)מדבר עם אלוהים קופרניקוס



טיכו ברהה

אסטרונום דני  •

קיבל  , היה האסטרופיזיקאי הראשון•
אי ותקציב ממלך דנמרק ועשה  
תצפיות אסטרונומיות מדויקות  

1546-1601



המודל האסטרונומי של טיכו ברהה

השמש סובבת סביבו, כדור הארץ במרכז•

כל הפלנטות סובבות סביב השמש•



,שלושה מודלים שונים לתנועת הפלנטות
?מה מתאר נכון יותר את המציאות ? מהו המודל הנכון 

(טיכו ברהה)משולב (תלמי)גאוצנטרי  (קופרניקוס)הליוצנטרי 



(1690סביב )גלילאו מתבונן על השמיים 

מזהה תופעות מדהימות שאינם מוסברות•



יוהנס קפלר

עוזרו של טיכו ברהה•

בחן את הנתונים של ברהה וניתח את , תיאורטיקן•
ניסה להבין מה קורה, המתמטיקה שלהם

,  צורת התנועה–על תנועות הכוכבים שלושה חוקים ניסח •
.זמן התנועה, מהירות התנועה

1571-1630

חוקים אלו הם הביטוי המתמטי הראשון  

הקופרניקאיתוהבסיס למהפכה 



(צורה)החוק הראשון –חוקי קפלר לתנועות הפלנטות 

הפלנטות אינם נעות במעגלים אלא באליפסות•

השמש היא לא במרכז אלא באחד משני מוקדי האליפסה•



(מהירות)החוק השני –חוקי קפלר לתנועות הפלנטות 

מתבונן על המהירות היחסית של הפלנטות•

זז באופן יחסי באליפסה  הכל•



(זמן)החוק השלישי –חוקי קפלר לתנועות הפלנטות 

טוען שניתן לחזות את הזמן שלוקח לפלנטה להקיף את  , עוסק בזמן•
השמש



ההסבר של קפלר לתנועת הגופים הקוסמית

Mysterium Cosmographicum
1596

(  טימאוסמתוך הדיאלוג )הגופים האפלטוניים 



המודל הגאוצנטרי–לספירה 100

והמודל ההליוצנטריקופרניקוס–1543

התצפיות של טיכו ברהה–1600

חוקי קפלר והתצפיות של גלילאו–1630

והדינמיקההקינמטיקהבשילוב 

סיכום
נולד הכוכב הגדול של הפיזיקה הקלאסית–1643


