
ניוטון  אייזקבמובנים רבים 
הראשוןהוא הפיזיקאי הקלסי

הציג רשמית את השיטה המדעית-

התווה דרך להתבונן על המציאות  -
הפיזיקלית

זיהה את השאלות המרכזיות-



ניוטון שואל את השאלות הנכונות

זאת שאלה שמסיחה  ( אריסטו" )מה גורם לדברים לזוז"הוא מבין שלשאול •
את הדעת ולוקחת אותנו בנתיב להבנה שגויה של העולם

החוק השני: והתשובה " מדוע דברים משתנים"במקום זאת שואל •



החוק השני של ניוטון

4

(:בקילוגרםנמדדת )Mמסה

(נמדד בניוטון)Fכוח 

(זמן בריבוע/נמדדת במרחק)Aתאוצה



F=maהמשמעות של 

מאפשר לנו להבין תנועה, נותן לנו לשלוט בחפצים•

דינמיקהתחילתו של ענף חדש בפיזיקה בשם •

של תנועהתאור–קינמטיקה

אפשרות להסביר מה , הבנה של תנועה–דינמיקה

באמת מתרחש



קשורים זה בזה–החוק הראשון והשני של ניוטון 

מערכת שבה עצם במנוחה נמצא  , אם בוחרים מערכת ייחוס אינרציאלית•
במנוחה ועצם בתנועה נשאר בתנועה

אז אנחנו במצב שאנחנו יכולים למדוד את הכוחות והתנועות שנובעות ממנה•

זאת מחשבה אריסטוטלית–כוח אינו גורם למהירות •

לתאוצה-הכוח גורם לשינוי במהירות •



החוק הראשון והשני בבלון



עד כמה חוקי ניוטון טובים

-ואכן מדוייקותחוק טוב משמעותו שהתוצאות שאפשר לחזות ממנו הם •
בפרספקטיבה אלו חוקים טובים מאוד

הם לא מדויקיםבמצבי קיצון חשוב גם להזכיר שלמרות שהחוקים מדויקים •

עדיין אפשר להיות מהנדס מעולה  

ולתכנן טילים ומכוניות וכבישים רק  

....על בסיס חוקי ניוטון



ננסה לפתח אינטואיציה סביב כוחות



נחזור לקרונית האריסטוטלית  



https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_en.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_en.html


ניסוי נחמד בחוק השני



Net Forceנחשוב שוב על המושג 

:רגע לפני הזריקה



נפילה חופשית



Terminal Velocity



2012...מ"ק40-קפיצה מ, באומגרטנרפליקס 



Force model

...דרך טובה לחשוב על סיטואציה היא לדמיין חיצים



שימושים לחוקי ניוטון

תכנון כבישים
פגיעה של אלקטרונים על מסך מחשב

שיגור טילים



מדידת משקל לאסטרונאוטים



"מתנדנד"ואני רואה שהוא , נניח שאני מתבונן על כוכב 

אם הכוכב מאיץ סימן שיש כוח שגורם לו להאיץ•

אני לא רואה את הכוח הזה אבל אני יכול לחשב אותו•

אנחנו מניחים שהכוח הזה נגרם מפלנטה שנמצאת  •
שם אבל אנחנו לא רואים אותה



איתור כוכבי לכת

2009-שוגר ב,קפלרטלסקופ החלל •

באמצעותו נערכות  . שמשיים דמויי ארץ-משימתו לחפש כוכבי לכת חוץ•
כוכבים במטרה לגלות ליקויים מחזוריים של 100,000-תצפיות על יותר מ

הכוכבים על ידי כוכבי לכת שמקיפים אותם

באמצעות הליקוי המחזורי•
ניתן לחשב את גודל הכוכב

שנמצא לידם



קפלרהתגליות של טלסקופ 



סיכום

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

בהמשך נראה את הקשר שבין חוקי ניוטון  •
לאסטרונומיה  


