
אנרגיה והספק



למורכבותמעבר מפשטות 

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



אנרגיה

ניוטון חשב במונחים של תנע ושימור תנע•

הרעיון  –מגיעה כמאה שנה אחרי ניוטון , יש דרך נוספת לחשוב על העולם•
אנרגיהשל 

לא ניתן לחוש אותו באותו אופן, אנרגיה הוא מושג יותר אבסטרקטי מכוח•

...  אוכל, דלק, שמש, אור , אנרגיה, אבל אינטואיטיבית זה ברור•



מהי אנרגיה

ללא כיווןמספר •

(בדומה לכסף)המספר מבטא תכונה של מערכת •

באינטואיציה קל להבין, קשה להגדיר •



אנרגיה-למורכבות מעבר מפשטות 

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

אנרגיה



עקיפיתבדרך –הגדרת אנרגיה 

אם מפעילים כוח על גוף ומשהו קורה אז אנחנו עושים עבודה-( Work)עבודה •

ניוטון למטר1לגובה של מטר היא העבודה של ( בערך)הרמת תפוח אחד •

ול'גגיימסעל שמו של ".ול'ג"ניוטון למטר נקרא 1•



הרוזן)תומפסוןמין'בנגפרסם,1798-ב

ניסיוניתחקירה"בשםמאמר(רמפורד

ידיעלהמעוררהחוםמקוראודות

החוםבענייןמחקרואודותדיווח,"חיכוך

תומפסון.תותחיםייצורבעתהמופק

לאבתותחונשנהחוזרקידוחכימצא

גרםלאכלומר,חוםלייצרביכולתופגע

אותוהביאהזותוצאה.קלוריקלאיבוד

הואקלוריקכיייתכןלאכילהאמין

כיאם,שימורלחוקהמציית"חומר"

הוודאות-אילגבירביםויכוחיםהתעוררו

.בניסוייוהניסיונית

"קלוריק"מתוך ערך ויקיפדיה על 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A7


הגדרת אנרגיה

יש  , אם הרמנו את התפוח לגובה מטר ניתן לחשוב על זה כמעבר של משהו•
מספר שמשויך לכמות העבודה שנעשתה

".כמה עבודה אני יכול לעשות"אנרגיה מוגדרת באמרה •
זה  . ול'ג1של אנרגיה אז אני מסוגל לעשות עבודה של  ול'ג1אם יש בי 

המקסימום

ככל שיש יותר מסה 

המקל יכול לעשות יותר עבודה על הכדור

ככל שהמהירות של המקל גבוהה יותר 

ככה הוא יכול לעשות יותר עבודה



אנרגיה של תנועה



שנות השבעים–ב "חוק הפחתת המהירות בארה

מייל  75-הופחתה המהירות בכבישים מ20-בשנות השבעים של המאה ה•
(  ש"קמ90)מיל בשעה 55-ל(  ש"קמ120-כ)לשעה

–משמעות ראשונית 
הורדת כמות ההרוגים  

בתאונות

55מול ריבוע 75ריבוע 

זה כמעט חצי מהאנרגיה  

הזמינה לתאונה

–הסיבה האמיתית
חסכון בדלק



–דרכים נוספות לאחסן אנרגיה 
אנרגיה של מיקום

MgH-( כבידתית)אנרגיה פוטנציאלית •

(1959" )הפירנאיםטירת ", מגריטרנה 



אנרגיה במיכל דלק  
אנרגיה שתלויה במבנה המולקולרי של  

גז/ הדלק 

אפשר לדמיין את הדלק כקפיצים קטנים  
ולעשות  שמתוחים ומחכים להשתחרר

עבודה מכנית



אנרגיה תרמית–מים חמים 



נשמרת-האנרגיה זורמת

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-changes_en.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-changes_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-changes_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-changes_en.html


לא מערכת מבודדת–כדור הארץ 



מאפשר חישוב פשוט של מצבים–אנרגיה 

https://www.pbslearningmedia.org/resource/hew06.sci.phys.maf.rollercoaster/energy-in-a-roller-coaster-ride/

https://www.pbslearningmedia.org/resource/hew06.sci.phys.maf.rollercoaster/energy-in-a-roller-coaster-ride/


סיכום אנרגיה

אנרגיה ושימור אנרגיה הוא החוק המדויק והמאומת ביותר בפיזיקה•

אין תהליך בפיזיקה שסותר את חוק השימור הזה–שימור אנרגיה •

זהו אחד הרעיונות המרכזיים בפיזיקה קלסית ובפיזיקה בכלל•

על הכוחות הפנימיים והתנע ועולים  להסתסכלבעבודה עם אנרגיה מפסיקים •
למערכת  –רמה אחת למעלה 

יש מספר שמאפיין את המערכת וזאת כמות האנרגיה שעוברת ממקום  •
למקום

זהו כלי יעיל מאוד לפתור בעיות מורכבות•

אובדן אנרגיה



שינוי התוכנה בזמןVsתכונה 

שינוי התכונה בזמןתכונה

שינוי מיקום חלקי הזמן שעבר-מהירותמיקום

שינוי המהירות בזמן–תאוצהמהירות

שינוי התנע בזמן–כוחתנע

אנרגיה

צמדים של מושג ושינוי המושג בזמן

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

בזמןשינוי האנרגיה –הספק



?( משתנה בזמן)זורמת מה קורה כאשר האנרגיה 

האנרגיה זורמת ממערכת אחת למערכת שניה•

?אבל באיזה קצב היא זורמת 



קצב שינוי אנרגיה שונה, אותה אנרגיה 

ש"ס קמ

ש"קמ100 שניות5

ש"ס קמ

ש"קמ100שניות15



הניסוי הכי איטי בעולם

היא בעלת  ( נראית לגמרי מוצק)זפת מאוד נוקשה •
(פי מיליארד ממים)צמיגות מסוימת 

...טיפות9טיפטפו1927מאז •

(תמיד הייתה איזו תקלה)אף טיפה לא נקלטה נופלת •

:שידור חי

https://livestream.com/accounts/4931571/events/5369913

....קצב מעבר האנרגיה בניסוי הזה נמוך מאוד

ברור שיש אנרגיה במערכת אבל קצב שינוי  

האנרגיה משמעותי מאוד

https://livestream.com/accounts/4931571/events/5369913


(P)הספק 

(power)הספקקצב שינוי האנרגיה במערכת נקרא •

גיימסאו על שמו של מגלה מנוע הקיטור לשניהאול 'יחידות ההספק הם ג•
(Watt)וואט

שזמינההאנרגיה–כמות המים בדלי 

ההספק–קצב השחרור 

קצב השחרור לא אומר לנו דבר על האנרגיה

קל לבלבל בין אנרגיה והספק  

:אבל הם שונים לחלוטין



טיפוס מדרגות–דוגמה נוספת 

בהלסניקיMalminkartanoגבעת•
פינלנד

מדרגות על גבעה תלולה426•

אותה אנרגיה נדרשת אם מטפסים•
לאט או מהר אבל ההספק  

שונה לחלוטין



רץ וכדור רובה

קילו80

קילו0.0045

12000 m/s

9 m/s

Ek=3240 J

תפוחים לגובה מטר 3240



אנרגיה לתאורה

?על מה משלמים לחברת חשמל 

?על אנרגיה או על הספק 



(WH)לשעה קילו וואט –ש"קוו

זאת יחידה של אנרגיה

 =WH וואט בשעה = וואט =שניות3600 שניות3600בשניה/ אול 'ג  =KWH אול'ג 36001000

יש גוש פחם קטן על שמנו

שהפך לחשמל

X X
= 3.6 MJוואט למשך שעה100נורות 10הפעלה של –אחד ש"קוו



וואט100אנלוגיה של נורת 

תפוח

מטר1

וואט1

100



מזון

נמדד בקלוריות או קילו קלוריות•

אול'ג4.95= קלוריה 1•

אול'ג4950= קילו קלוריה 1•

10,000 cal ~ 50,000 J



BTU - British Thermal Unit

לעיתים מופיע על חשבון הגז ועל מקררים•

מציין יחידת מידה לחום ואנרגיה הדרושה  •
(קילוגרם0.45-כ)פאונד של מים 1לחימום 
(.מעלות צלזיוס0.56)פרנהייט אחת במעלת 
נדרשים  פאונד אחד של קרח להתכת 

143BTU



BTUשימושים של 

•Therm (thm) = 100,000 BTU

•Quads = Quadrillion BTU 

100quadsב היא "צריכת האנרגיה של ארהכל •



(OIL)שמדברים על שמן 

– BOEמשתמשים ב • barrel of oil Equivalents 

•1 BOE = 6000000J

שווה ערך לטון שמן–TOEלפעמים יותר קל להשתמש במושג •

•1 TOE = 42GJ

אול או וואט'כל יחידה אפשר להמיר ליחידות של ג•



(ומאוד בעייתית)יחידת הספק לא תקנית –כוח סוס 

אחתבשניהג לגובה מטר אחד "ק75הרמה של •

משמש בעיקר למנועים•

כוחות סוס היא בעלת  250נניח מכונית של •
W 187,900הספק מקסימלי של 

100Wנורות של 1870-שווה ערך ל•

בתים50הארה של בערך •



סדרי גודל של הספק
•1W–תפוח אחד בשנייה לגובה מטר

•`100W–נורת ליבון רגילה

•1500W–בערך ההספק שנדרש לבית ליום

•11,000 W–צריכת אנרגיה לבן אדם

•30KW– ש  "קמ60מכונית שנעה במהירות

•8MW–בתי אב6500-מספיק בערך ל, תחנת רוח אחת

•16GW–תחנת כוח

•22GW–שלושה מתקנים הידרואלקטריים בסין

•3.6TW–(2013)ב "הספק הצריכה של ארה

•18TW–הספק הצריכה של כל העולם



(תוצר לנפש חלקי כמות התושבים)רמת מחייה 



...נחזור רגע לתפוחים

•18TW– לשניהול'גטריליון 18–העולם הספק הצריכה של כל

בשניהטריליון תפוחים שמורמים לגובה מטר אחד 18•

תפוחים לבן אדם2500זה בערך , אנשים מילארד7.4יש רק •

,  wat 11,000סביב , ב זה הרבה יותר מזה"אם אתה גר בישראל או בארה•
תפוחים זה שווה ערך 11,000מרים כל שניה מאיתנוכלומר כל אחד 

לצריכת האנרגיה שלנו

...יימס וואט יכלו אי פעם לדמיין'או גול'גשגיימסזה הרבה יותר ממה •



סיכום הסינתזה הניוטונית

נוסחאות  "כריכת הספר 

מאת  " של מכניקה בירוק

נוביילניקולה



מכאניקה-הראשון חלק 
אריסטו

גלילאו

טיכו ברהה

קפלר

תלמי
ניוטון

כוחתנועה

כוח משיכה

יחסיות

אסטרונומיה



?בפיזיקה קלאסית –" קלאסי"מה המשמעות של 

המציאות חיצונית לקיומנו, הנחת יסוד שהעולם אמתי –ריאליזם•

ידע לגבי העתיד והעבר. דבר מוליך דבר–דטרמיניזם•

(הפשטה)רידקציוניזם•

הפיזיקה הקלאסית תחומה ברעיונות פילוסופיים שמגדירים אותה 



למורכבותמעבר מפשטות 

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

קינמטיקה

של תנועהתאור

דינמיקה

היכולת לחשב

אנרגיה



"חוקי המשחק"למדנו את 

קינמטיקה–איך מתארים בעיה פיזיקלית •

איך ניגשים באמצעות הידע לפתור בעיות•

מהם העקרונות בהם ניתן לאחד מכלול של בעיות ולזקק באמצעות  •

סופרפוזיציה את מה שמעניין אותנו

–הכלים האלו ישמשו אותנו בכל בעיה פיזיקלית ונחזור אליהם שוב ושוב •

אלו אבני הבניין של הפיזיקה בכל בעיה



חשמל-שני חלק 
?מדוע דברים נוזלים או מוצקים

מגנטיות
חלקיקיםאור

גלים

תרמודינמיקה


