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

:כוח המשיכה האוניברסלי



שינוי התכונה בזמןVsתכונה 

שינוי התכונה בזמןתכונה

שינוי מיקום חלקי הזמן שעבר-מהירותמיקום

שינוי המהירות בזמן–תאוצהמהירות

צמדים של מושג ושינוי המושג בזמן

...ראינו בעבר שעצם ידיעה של אחד מהם לא אומר דבר על השני למרות שהוא נגזר ממנו

'אם אני יודע את המיקום אני לא יודע דבר על המהירות וכד



מעבר מפשטות למורכבות–בשיעור היום 

:החוק הראשון והשני של ניוטון עוסקים בגוף אחד•
אם הגוף עומד או נע במהירות הוא ממשיך לעשות זאת•

מהירותו משתנה, הוא מאיץ < -מפעילים כוח על גוף •

על גוף פועל שקול כוחות וכדומה•

כיצד נראית  ? מה עושים אם מעורב במערכת יותר מגוף אחד •
?האינטראקציה ביניהם 

מערכות פשוטות
(מספר גופים קטן, גוף אחד)

מערכות מורכבות
(המון גופים המון תנועות)



הוא בחוק הכבידה האוניברסליאינטרקציהשל 1סוג 

בין שני גופים מתקיים כוח שנובע מהמסה שלהם והוא נחלש כתלות בריבוע  •
המרחק ביניהם

?מה קורה עם שני הגופים ממש נוגעים •



בין שני גופיםאינטרקציההכוחות המעורבים כאשר יש 

F2

F1
!תמיד מופיעים שני כוחות



החוק השלישי של ניוטון

הגוף השני מפעיל על  , כוח כלשהו על גוף אחדגוף המפעיל
הגוף הראשון כוח השווה בעוצמתו אך מנוגד בכיוונו



הגדרה קצת יותר פורמלית של החוק השלישי

כדור הארץ  , אני והקיר–כל שני אובייקטים –A, Bיש שני אובייקטים בעולם •
..., והירח

Aיפעיל כוח נגדי על Bאז גוף Bדוחף על גוף Aאם גוף •

תמיד הם יהיו שווים והפוכים בכיוונם–באופן מדהים •

תמיד הכוחות יבואו בצמדים, זה חוק טבע-! לא ניתן לגעת מבלי שיגעו בך•

!(הוא תמיד נמצא)האתגר הוא לזהות איפה הכוח השני בתוך המערכת •



בזכות החוק השלישי והחיכוך–הליכה 



כוח המשיכה

כדור הארץ עלי

כוח שלי 

על כדור הארץ

!הכוחות לא מבטלים אחד את השני

עלמדוברF=MAבחשיבה

עםאחדגוףעלשפועלכוח

תאוצהלווישאחתמסה

החוקלפיאולם.אחת

.כוחותשניישתמידהשלישי

מסקנה גם הכוח שלי  

על כדור הארץ יוצר  

.תאוצה



נדמיין אדם שעומד באמצע משטח קרח חלק מאוד

איך הוא יכול להתקדם 

?אם אין חיכוך 
f

-f



ניסוי מטף האש

זה על כדור הארץ

?אבל מה קורה בחלל 



?עפים כיצד טילים 
גודארדרוברט 

מחלוצי מדע טילים

That Professor Goddard, with his “chair” in Clark College and 
the countenancing of the Smithsonian Institution, does not 
know the relation of action to reaction, and of the need to 
have something better than a vacuum against which to 
react—to say that would be absurd. Of course, he only seems 
to lack the knowledge ladled out daily in high schools.
—New York Times editorial, 1920

בחוסר הבנה של החוק השלישיגודארדהניו יורק טיימס מאשים את 

!צדקשגודארדכמובן 

, העיתון פרסם התנצלות1969-יום אחרי ההמראה לירח ב

...1945-שנפטר בלגודארדזה לא עזר 



גם , המסה האדירה שיוצאת מהטיל גורמת לו להאיץ
בחלל



תמונת מצב–מעבר מפשטות למורכבות 

מערכות פשוטות
(מספר גופים קטן, גוף אחד)

מערכות מורכבות
(המון גופים המון תנועות)

גוף אחד

החוק הראשון והשני

שני גופים

חוק הכבידה האוניברסלי

שני גופים

החוק השלישי של ניוטון

קונספט חדש להתבונן

על תנועה



נניח סלע נע בחלל החופשי

M

ത𝑉

תכונה שנובעת מהמסה שלו ומהמהירות שלו, אפשר לחשוב על הסלע כנושא אתו משהו

איתואם הסלע מתנגש בסלע אחר או במשהו הוא מעביר אליו את כל או חלק מהדבר הזה שהוא נושא 

" תנע"התכונה הזאת נקראת 

(momentum) , מסומנתP

𝑃 = 𝑀𝑉



תמונת מצב–מעבר מפשטות למורכבות 

מערכות פשוטות
(מספר גופים קטן, גוף אחד)

מערכות מורכבות
(המון גופים המון תנועות)

גוף אחד

החוק הראשון והשני

שני גופים

חוק הכבידה האוניברסלי

שני גופים

החוק השלישי של ניוטון

תנע



?מהו שינוי בזמן של התנע 

𝑃 = 𝑀𝑉

(P)שינוי בזמן ( = MV)בזמן של שינוי 

M שינוי בזמן(V = ) בזמן שינוי(P)

Mקבוע

ma = שינוי בזמן(P)

= F שינוי(P)כוח מוגדר כשינוי של התנע



שינוי התוכנה בזמןVsתכונה 

שינוי התכונה בזמןתכונה

שינוי מיקום חלקי הזמן שעבר-מהירותמיקום

שינוי המהירות בזמן–תאוצהמהירות

שינוי התנע בזמן–כוחתנע

צמדים של מושג ושינוי המושג בזמן

...ראינו בעבר שעצם ידיעה של אחד מהם לא אומר דבר על השני למרות שהוא נגזר ממנו

ברגע שיש שינוי של התנע מופיע כוח, כל עוד גוף בעל מסה נע בחלל התנע שלו לא משתנה, השפה של ניוטון היא שפה של תנע



החוק השני של ניוטון
תנע



שימור תנע

M

ത𝑉 תנע"התכונה הזאת נקראת "

(momentum) , מסומנתP

𝑃 = 𝑀𝑉

כל עוד הוא לא משנה את המסה שלו או המהירות גם התנע לא משתנה

שהתנע נשמרבשפה פיזיקלית אומרים 



כיצד עוזרת כרית האוויר בתאונה

נניח שאתם לא חגורים ואין כרית אויר

ונניח שנעצרים ברגע 

גופינו שאינו קשור ירחף חסר דאגות באוויר

מכיוון שגוף בתנועה נשאר בתנועה

כאשר נפגוש בהגה שעומד בזמן מאוד קצר 
, נשנה את המהירות שלנו לאפס

כוח= שינוי המהירות גורם לשינוי התנע 

הדרך להתמודד עם זה הוא להאריך את זמן התאונה



כרית אוויר

מאריכה את זמן התאונה•

שינוי המהירות

זמן התאונה
=

תנע

זמן
כוח=

ככל שהמכנה במשוואה יהיה גדול יותר

כך הכוח יהיה קטן יותר



ניסוי הכדורים הנופלים



תנע מאפשר לנו התבוננות על מערכת  



לתנע יש כיוון

?מה התנע ההתחלתי של הזיקוק 

אפס 

12

?מה התנע הסופי של הזיקוק 

גם אפס 



תבנית שימור תנע קלאסית



לדמיין נקודה–מרכז מסה -רעיון חדש 

מרכז המסה מתנהג בדיוק לפי חוקי ניוטון



תמונת מצב–מעבר מפשטות למורכבות 

מערכות פשוטות
(מספר גופים קטן, גוף אחד)

מערכות מורכבות
(המון גופים המון תנועות)

גוף אחד

החוק הראשון והשני

שני גופים

חוק הכבידה האוניברסלי

שני גופים

החוק השלישי של ניוטון

מרכז מסהתנע

שימור תנע



?איפה נמצא מרכז המסה בגוף האדם 



מרכז המסה יכול להיות גם מחוץ לגוף



תרגיל במרכז מסה ותנע

!מרכז המסה לא זז

0ונגמר 0התנע התחיל 



קפיצה לגובה



סופר פוזיציה של תנועות

גרוויטציהבנוסף לתנועה הניוטונית בהשפעה של 

נוסף סיבוב סביב מרכז המסה



של גוף מסתובבקינמטיקה

מרכז המסה בדיוק באמצע•

אפשר להגיד שהוא נע במהירות של זווית  •
,  מעלות בשנייה90נגיד , מסוימת בכל שניה

סיבוב שלם בארבע שניות

כפי שיש תנע קווי יש גם תנע מעגלי  •
החישוב מעט יותר מורכב אבל , שנשמר

הרעיון זהה



סיכום–מעבר מפשטות למורכבות 

מערכות פשוטות
(מספר גופים קטן, גוף אחד)

מערכות מורכבות
(המון גופים המון תנועות)

גוף אחד

החוק הראשון והשני

שני גופים

חוק הכבידה האוניברסלי

שני גופים

החוק השלישי של ניוטון

מרכז מסהתנע

שימור תנע
סופר פוזיציה של תנועות



ניתוח תנועה מורכבת

שימור תנע< -תנע •

ניתוח תנועה של מרכז המסה•

,סופרפוזיציה של כל התנועות •
כל תנועה בנפרד

משתמשים בחוקי ניוטון על מערכת•



במפגש הבא

התקדמות נוספת לניתוח מערכות מורכבות•

שימור אנרגיה  , הקונספט של אנרגיה •

הספק•

....ועל מה משלמים בחשבון החשמל•


