
הרעיונות הגדולים של הפיזיקה  
הקלסית

נמרוד שגב

7שיעור 



2חוק 1חוק 

מיקום

מהירות

תאוצה

מסה

כוח

מערכת אינרציאלית

החוק הראשון והשני של ניוטון, חוקי קפלר, ההיליוצנטריהמודל –מה ידוע לנו עד כה 



היוםבמפגש 

נחבר בין החוק הראשון והשני של ניוטון למסלולים של קפלר•
הכדורים של גלילאו  ניסוי •

עקרון הסופרפוזיציה•

תנועות מעגליות•

וצנטריפיטליםכוחות צנטריפוגליים •

בחללאיחוד התנועות הגדול •

נפתח את חוק הכבידה האוניברסלי  •

נשקול את כדור הארץ•



השחקן המרכזי באסטרונומיה
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...הכוח כל כך נוכח וברור בחיינו שאנחנו כמעט ולא מרגישים בו



מסה מול משקל

(M)מסה 

(F)כוח המשיכה 

F=M*A

שהמסה שלנו מפעילה עליו( F)המשקל מודד את הכוח 

Aתאוצת כוח המשיכה

מטר  9.8היא קבועה 

בריבועלשניה

(kgאנרציהיחידות של )מסה נמדדת בקילוגרם 

(כוח)משקל נמדד בניוטון 



נפילה חופשית

(terminal velocity)ראינו שגוף בנפילה חופשית בנוכחות אוויר מאיץ עד שהוא מגיע למהירות טרמינלית 



מדוע שני הכדורים מאיצים יחד–ניסוי הכדורים של גלילאו 

כדור קל כדור כבד

F קל F כבד

𝐹 = 𝑀 × 𝐴

𝐹 ∝ 𝑀

גדול יותרMככל שהמשקל 

גדול יותרFכך גם הכוח 

𝐴 =
𝐹

𝑀
=
𝐹 כבד

𝑀כבד
=
𝐹 קל

𝑀קל

שני הכדורים נופלים  

באותה תאוצה בדיוק

איזה כוח פועל על כל אחד 

?מהכדורים 



דוגמה מספרית



הוכחה אינטואיטיבית–ניסוי הכדורים של גלילאו 

1כדור  2כדור 

שני כדורים זהים

ברור שיגיעו לקרקע  

יחד

גם אם נקרב אותם  

אחד לשני

הם יגיעו לקרקע יחד

ואם נדביק אותם אחד 

?לשני 

לא נוגעים



על דרך השלילה–3הוכחה 

1מכדור כבד 2כדור 

הכבד יגיע לקרקע לפני  2לכן נניח על דרך השלילה שכדור 

שקל ממנו1כדור 

לכן הוא אמור ליפול מהר יותר–2כבד מכדור 3ברור שכדור 

m-1כדור   M-2כדור 
נבנה כדור שלישי שמורכב משני הכדורים קשורים יחד

m-1כדור   M-2כדור 

M+m-3כדור 

נופל מהר  2אבל אם הנחנו קודם שכדור 

3בכדור 2אז החלק של 1יותר מכדור 

1ולכן 1מהר יותר מהחלק של יפול

יעכב אותו בנפילה

סתירה2מהר יותר מכדור יפול3לכן לא יכול להיות שכדור 



נאסאנפילת כדורים במתקן של 



בנפילה חופשית כל הגופים נופלים יחד



ניתוח תנועות בנוכחות כוח המשיכה בלבד

איך נראה המסלול של הכדור מהרגע שהוא  

?עוזב את היד 

...אינטואיטיבית יש לנו מושג די טוב



עקרון הסופרפוזיציה



סופרפוזיציה של תנועות

סימולציית תותח

https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_en.html


חידה



Law of natureפראבולות 



תנועה במעגל

בתנועה מעגלית מופיע כוח לכיוון מרכז המעגל

"לכיוון המרכז"–צנטריפיטליכוח 

כוח= מסה * תאוצה 

הכיוון תמיד משתנה= תנועה במעגל 

כאשר הכיוון משתנה התנועה אינה עומדת בהגדרה של 

Constant Velocity
היא תנועה מואצתתנועה במעגל {



צנטריפיטליכוח 

!תנועה במעגל היא תמיד מואצת

והמערכת אינה ולכן פועל כוח 

אינרציאלית

אמרנו שחוקי ניוטון תקפים במערכת אינרציאלית  

.מערכת שבה תקף החוק הראשון–

כיצד ניתן לנתח תנועה שאינה במערכת  

?אינרציאלית 



?איך ניתן לנתח תנועה במעגל 

את המכונית לקיר" מצמיד"זה הכוח ש, אנחנו מרגישים אותו, שנעים במעגל מופיע כוח

!התרגיל הוא לשלוט על נקודת המבט

כאשר אני בתוך המכונית אני מרגיש כוח כלפי חוץ

שנובעת מתנועהשהמכונית מפעילה עליזה הכוח 

מואצת 

הוא( קהל)אבל אם הצופה מתבונן מחוץ למכונית 

נמצא במערכת אינרציאלית ואז ניתן לנתח את 

.הכוחות שפועלים על המכונית



לצנטריפיטליההבדל בין הכוח הצנטריפוגלי 

זאת מערכת מאיצה לא אינרציאלית•

צריך לצאת מהמערכת ולהתבונן מלמעלה•

אם לא היה חבל הכדור היה נע בקו ישר ולא•
במעגל



?כמה גבוה מגיע כוח המשיכה 

𝑔 = 9.8 ൗ𝑚 𝑠2

מעץ

𝑔 = 9.8 ൗ𝑚 𝑠2

מהר גבוה

𝑔 = 9.8 ൗ𝑚 𝑠2

מהירח

!!  הירח נמשך בכוח המשיכה של כדור הארץ



כיצד נע הירח

המשיכהכוח

תנועה 
הירח נופל בנפילה חופשית

סימולציה

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and-orbits_en.html


סימולציה

http://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and-orbits_en.html
http://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and-orbits_en.html


כל הפלנטות נופלות בנפילה חופשית מסביב לשמש



2חוק 1חוק 

מיקום

מהירות

תאוצה

מסה

כוח

נקודת מבט

!!הראשון והשני מגדירים את תנועת כל הפלנטות בשמיים–שני החוקים של ניוטון 



כוח הכבידה האוניברסלי



(בנוכחות כוח המשיכה בלבד)גופים בנפילה חופשית 

?האם הם ירגישו אחרת, אם נכניס אותם לקופסא סגורה



מטוס אימון לאסטרונאוטים

.צריך ליפול בנפילה חופשית" לרחף"כדי 

, מנקודת המבט של האסטרונאוטים לא פועל עליהם כוח

!הם לא במערכת אינרציאלית

כדי להבין מה קורה צריך להסתכל מבחוץ ואז רואים שהם 

בהשפעת כוח המשיכה



?איך גורמים ללוויין להגיע לשמיים 

אותו מספיק חזק" זורקים"

ברגע שהוא במסלול הוא בנפילה

חופשית



טבעילוייןהירח 

המשיכהכוח

תנועה 
א"לכדנופל בנפילה חופשית מסביב 

סימולציה

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and-orbits_en.html


מה היה קורה עם הירח היה גדול פי שניים או יותר  
?מגודלו 

ראינו  , לא היה משתנה כלום

שתמיד גופים מאיצים באותה  

תאוצה



בלי קשר למסתם, דברים מוזרים שמעופפים בחלל



החוק השני של ניוטון פותר את הבנת המסלולים

הוא לא נותן לנו שום מידע על גודלם או על החומרים שעשויים מהם כוכבי הלכת או השמש



gמסומנת –תאוצת כוח הכובד 

? לאיזה גובה מגיעה הכבידה 

?האם עוצמתה זהה בכל מקום 

פיתוח משוואת כוח המשיכה האוניברסלי

על כדור הארץ עוצמתה



מתודולוגיה

g

נניח שהיינו רואים רק את מסלול  
הכדור

gהאם היינו יכולים לחלץ את 
?ממנו 



ניוטון חילץ את תאוצת הירח מהמסלול שלו



?מה המהירות הממוצעת של הירח 

המרחק בין כדור•
בערך, הארץ לירח

(כדורים30)רדיוסים 60

הירח מקיף אותנו פעם בחודש•

ניתן לחשב את המהירות  
הממוצעת של הירח

ҧ𝑣𝑚𝑜𝑜𝑛 = ൘
דרך

זמן



ניוטון חילץ את תאוצת הירח מהמסלול שלו

מצא שתאוצת הירח•
3600קטנה פי 

בלי קשר , כלומר•
כדור)!( למסת הירח 

הארץ מושך את הירח
בתאוצה קטנה מאוד

מהירות ממוצעת

מרחק ממרכז כדור הארץ
gירח



?מה התאוצה על הירח 

ניוטון חישב את תאוצת הירח לכיוון כדור הארץ•

מתאוצת כדור הארץ3600מצא שתאוצת הירח לכיוון כדור הארץ קטנה פי •

רדיוס כדור הארץ  )פעם רדיוס כדור הארץ 60מסלול הירח הוא באופן גס •
(מ"ק6000

מ ממרכז כדור הארץ"ק6000תפוח נמצא בערך •

מהמרחק הזה60תפוח על הירח יהיה רחוק פי •

𝐹𝑔𝛼
1

𝑟2



כוח המשיכה האוניברסלי

F=maכוח המשיכה פרופורציונלי למסה •

מסת הירח ומסת כדור הארץ–הכוח מערב את שתי המסות •

ולכן הכוח פרופורציונלי למכפלת שתי המסות חלקי המרחק בריבוע•

α
!!  תנועות הפלנטות לא תלויות במסה–אם המסה גדולה מאוד גם הכוח גדול מאוד ולכן התאוצה נשמרת 



?איך גורמים למשוואה הזאת להתאזן , עדיין חסר משהו

קבוע שיגרום למשוואה להתקיים, ניוטון הבין שיש מספר קטן מאוד מאוד •

הוא לא היה מסוגל לחשב אותו•

α
ניוטון

קבוע הגרביטציה

?למה המספר הזה חשוב 



קבוע הגרביטציה מאפשר לנו לדעת משהו על כדור  
הארץ שלא היינו יכולים קודם

(לצורך העניין חתול)מסה כלשהי על כדור הארץ –𝑀𝑐𝑎𝑡נגדיר •

•𝑀𝐸-  מסת כדור הארץ

𝐹 = 𝐺
𝑀𝑐𝑎𝑡 ×𝑀𝐸

𝑟2
= 𝑀𝑐𝑎𝑡 × 𝑎 = 9.8𝑀𝑐𝑎𝑡

𝑀𝐸𝐴𝑅𝑇𝐻 =
9.8 × 𝑟2

𝐺

קבוע הגרביטציה מאפשר לשקול 

!!את כדור הארץ



קוונדישקבוע הגרביטציה וניסוי 

ניסוי למדידת קבוע  קוונדישביצע , (שנה לאחר מות ניוטון77)1798בשנת •
הגרביטציה

"שקלתי את כדור הארץ"קוונדישבמאמר הכריז •



סיכום

החוק הראשון והשני של ניוטון מאפשרים לנו לדעת  •
ולחשב בדיוק רב מסלולי הפלנטות במערכת השמש  

והרבה יותר מכך

כוח הכבידה שקיים בין כל שני גופים מאפשר לנו גם  •
לדעת את המסות של הפלנטות



שתי הערות

!בכל מה שדיברנו כאן לא אמרנו מהו כוח המשיכה. 1

הפתרון של הבעיה  
המסתורית יופיע

שנפתח את תורת  

השדות



השניההבעיה 

(לצורך העניין חתול)מסה כלשהי על כדור הארץ –𝑀𝑐𝑎𝑡נגדיר •

•𝑀𝐸-  מסת כדור הארץ

𝐹 = 𝐺
𝑀𝑐𝑎𝑡 ×𝑀𝐸

𝑟2
= 𝑀𝑐𝑎𝑡 × 𝑎 = 9.8𝑀𝑐𝑎𝑡

?האם זאת פעולה מותרת , צמצמתי כאן את מסת החתול

?האם המסה שיוצרת את הכוח והמסה שגורמת לתאוצה היא אותה מסה 



במפגש הבא

החוק השלישי של ניוטון•

תנע ושימור תנע•


