
תקציר הפרקים הקודמים





יוהנס קפלר

1571-1630

שלושת חוקי קפלר לתנועת הפלנטות



נקודת המפנה של הפיזיקה הקלסית שייכת כמעט באופן  
בלעדי לאיש אחד

ניוטוןאייזק
:פיתח

א"חדוו–מתמטיקה מתאימה •

פיתח את חוקי התנועה•

חוקי הכבידה•

חום ותנועה, הבנה של אור•

לבדואת כל זה הוא עשה 



בשיעור היום

נתבונן קצת על חייו של ניוטון וננסה  
להבין את הרעיונות המוקדמים  

שפיתח על תנועה ועל העקרונות  
הפיזיקליים שמרכזיים בהבנתנו את 

העולם



בשנה שגלילאו נפטר, 1643ניוטון נולד 

קופרניקוסשנים אחרי 100בערך 



אסטרונומיה

חום
אופטיקה

זרימת נוזלים

תנועה



'בקיימבריג' קולגבטרינטילמד 

פרצה באנגליה מגפה1665בשנת 

לשנתיים, ניוטון נשלח חזרה לחווה



לכפר מהאוניברסיטה22ניוטון חוזר בגיל 

הוא לא מתאים לחקלאות•

...יושב וחושב ועושה ניסויים•

בשנתיים האלו הוא פיתח את כל התפיסה הפיזיקלית•
:  שמוכרת לנו

ואינטרגרליחשבון דיפרנציאלי –המצאת מתמטיקה מתאימה •

חוק הכבידה האוניברסלי•

חוקי התנועה•

•...

.ולא מפרסם כלום–מפתח , חושב , יושב •



שנה מאוחר יותר22

פונה אליו אדמונד האלי בשאלות על נתיבים  •
ניוטון יודע מיד את התשובה...של כוכב שביט

האלי שכנע את ניוטון לשבת ולכתוב•

בריכוז  , ניוטון יושב במשך שנה וחצי רצוף•
בקושי ישן, בקושי אוכל. אינסופי

ובסוף התהליך מפרסם את הספר החשוב•
(עד ימינו)ביותר בפיזיקה קלסית 



נקודת המפנה של הפיסיקה הקלאסית

?מדוע דברים משתנים 

על העקרונות מתמטיים של פילוסופיית הטבע,  1687



:של ניוטון שני דברים מרכזייםבפרינקיפיה

שלושה חוקי תנועה וחוק 
הכבידה האוניברסלי

מדעיתחשיבהכלליארבעה

לחשיבההיסודותאתהמהוויםכללים
תקפות,השערות,ניסויים–מדעית

אחרתיוכיחשמישהועדהחוקים



החוק הראשון של ניוטון



(frame of reference)מתאר ייחוס –הבעיה 

?מי זז ומי עומד 



השאלה מי זז ומי עומד תלוי בנקודת המבט

שימו לב היכן ממוקמת  

המצלמה בכל שלב

Christian MOULLEC



לפעמים אפשר לעשות ניסוי כדי לדעת מי עומד ומי זז

Frame of Reference
1960



צופים שונים רואים דברים שונים, בתנועה 

החפץ נע , משטח חסר חיכוך

במהירות קבועה
הפעם הם נעים , משטח חסר חיכוך

החפץ עדיין נע , עם המשטח

במהירות קבועה

איתוהמצלמה מחוברת למשטח ונעה יחד 



מה רואים שהמצלמה לא מחוברת למשטח אלא לכדור  
הארץ



(Frame of Reference)נקודת ייחוס 
1 2 3

נייח

ש"קמ1000

ש"קמ100 נייח

מכיוון הקרקע מכיוון המכונית מכיוון המטוס

ש"קמ100

ש"קמ1100

ש"קמ1000

ש"קמ1100

נייח

?על איזה חוק יכולים להסכים כל הצופים 



אינרציה-החוק הראשון של ניוטון 

<-גוף יתמיד בתנועתו כל עוד אין שום כוח חיצוני שפועל עליו 
ישאר במנוחה–גוף במנוחה 1.

ישאר בתנועה–גוף בתנועה 2.

חוקי הטבע הם זהים מכל נקודת מבט

וחלק מוחלטיםיחסותייםחלק מהדברים הם , עדיין



(Frame of Reference)נקודת ייחוס 
1 2 3

נייח

ש"קמ1000

ש"קמ100 נייח

ש"קמ100

מכיוון הקרקע מכיוון המכונית מכיוון המטוס

ש"קמ1100 נייח

ש"קמ1000

ש"קמ1100

?על איזה חוק יכולים להסכים כל הצופים 

:            החוק הראשון של ניוטון

<-ללא כוח חיצוני ו 
ישאר במנוחה–גוף במנוחה 1.

ישאר בתנועה–גוף בתנועה 2.



הפיזיקה מופיעה–התנגשויות בכביש 

בתאונה זו אף אחד 

לא נפגע פיזית



נסיעה ריצה הם אותו  , עמידה, קבועה* כל עוד המהירות
זה החוק הראשון של ניוטון–דבר 

constant velocity–אותה מהירות ואותו כיוון * 



סיכום החוק הראשון של ניוטון

(constant velocity)עוסק במערכות בהם גופים נמצאים בתנועה קצובה . 1

מתקיים1חוק שמוסכם בין כל הצופים בכל מערכות הייחוס כל עוד . 2

<-גוף יתמיד בתנועתו כל עוד אין שום כוח חיצוני שפועל עליו 
ישאר במנוחה–גוף במנוחה 1.

ישאר בתנועה–גוף בתנועה 2.

מערכת שבה מתקיים החוק הראשון של ניוטון נקראת בשם

מערכת אינרציאלית  



החוק השני של ניוטון



?מה גורם לתנועה–החוק השני של ניוטון 

28

F -כוח

m -מאסה

a -תאוצה

*:מוגדר באמצעות נוסחה

נגיע לדקויות בהמשך, לא בדיוק ככה ניוטון כתב * 



Forceכוח 

Nנמדד בניוטון , אינטרקציהכוח מתאר •

29



(Mass)מסה 

התנגדות לשינוי  

( התמד או אינרציה)

נמדד ביחידות של קילוגרם
Kg

...אף אחד לא רוצה להשתנות



דוגמה לאינרציה

31



32



?מי צף על מי 

33

צפיפות ברזל

מטר מעוקב/ג"ק7,847

צפיפות כספית

מטר מעוקב/ג"ק13,579



?מי צף על מי 

34



דוגמה נוספת למסה

35





תאוצה

תיאור של תנועה•

נמדד ביחידות של מטר חלקי שניה בריבוע•



תרשים כוחות

47

Fמשיכה 

Fחיכוך 
Fמתיחות 

זה לא כוח פיסיקלי

X

:לבעיה פיסיקלית מכינים תרשים כוחות



החוק השני של ניוטון
חוק של סיבה ותוצאה•

לכל  –יכולת להבין את הטבע , נותן תחושה של שליטה•
אפקט יש סיבה והפוך

מהווה בסיס לנקודת מבט מכאנית על העולם•



סיכום

–ניוטון יצר את לב הפיזיקה הקלסית •
שלושה חוקי תנועה וחוק הכבידה האוניברסלית

בהמשך נלמד איך אפשר להשתמש בחוקים  •
אלו לניתוח מערכות ונפתח את האינטואיציה  

לשימוש בהם בכמה ניסויים פשוטים


