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 מכניקה
 תנועה מכנית. מערכת ייחוס

חוקרת את התנועה הפשוטה  מכניקה
, או של אחריחסי לב דביותר של גופים אח

זאת נקראת כחלקי הגופים. תנועה 
 .התנועה המכנית

קומם של יהגוף שיחסית אליו נמדד מ
 .גוף ייחוסגופים אחרים נקרא 

גוף הייחוס ומערכת הצירים הקשורה לו 
ונכרנים מהווים מערכת שעונים מסו

 .מערכת ייחוס

 
 

 

 קינמטיקה
 גוף נקודתי. מסלול

את התנועה, אולם חוקרת קינמטיקה 
 אינה מתעניינת בסיבות שגרמו לה. 

גוף שמידותיו קטנות יחסית למרחק 
להזניח אותן  אפשראותו הוא עובר, וש

 .גוף נקודתיתנועתו נקרא בתיאור 
 .מסלולהגוף הנקודתי נקרא נע לאורכו קו 

 הקומו של הגוף במרחב ניתן להגדרימ
 בעזרת שיטות שונות.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M  –  .גוף נקודתי הנע במסלול 

 .השיטה הווקטורית
 -רדיוסמוגדר על ידי   Bמקום הנקודה  

שהיא ראשית  O המנקוד         ווקטור

 מערכת הצירים שנקבעה לגוף נקודתי.

  Bהנקודה עוברת        במשך פרק זמן 

, המתואר על ידי 2למקום  1מקום מ

 .      ווקטור -רדיוס

שינוי המקום של הנקודה מוגדר על ידי 

 הפרש הווקטורים:
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 )קרטזית( מערכת צירים ישרה
 

של  יםרכיבהמוגדר על ידי  Bמקום הנקודה 

 ווקטור      לצירי  הקואורדינטות. -רדיוס

שינוי מיקום הגוף הנקודתי תוך כדי תנועתו 

-מוגדר בעזרת השינוי          של  רדיוס

  רכיביםנו, בעזרת שינויי הייווקטור, דה

 

 

 
 
 
 

 קואורדינטות קשת
 

מוגדר על ידי קואורדינטת  Bם הנקודה מקו
לאורך           קשת        השווה למרחק  

 למקום הגוף. Oהמסלול מנקודת הראשית 
 

שינוי המקום של הגוף הנקודתי מוגדר על ידי 
 שינוי קואורדינטת הקשת  

 

 

 קואורדינטות קוטביות

 
בתנועתו במסלול   Bמקום הגוף הנקודתי 

 , הקוטביתמעגלי מוגדר במערכת הצירים 
 שראשיתוווקטור        -על ידי אורך של רדיוס

 הנמדדת       ,  ועל ידי הזווית Oבמרכז המעגל 
 נגד מגמת השעון.  OXמהציר  

 
 במקרה זה  ערך של קואורדינטת הקשת הוא:

 
 

 כאשר הזווית       נמדדת ברדיאנים.
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 ערכים קינמטיים
 

 העתק
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 דרך

 

 

 
 מהירות ממוצעת

 

 
 
 

 בפרק הזמןהוא ההעתק 

 
 מהירות רגעית

  

 
 תאוצה ממוצעת

 

 
 
 

 תוספת המהירות בפרק הזמן – 

 
 רגעית תאוצה

 
 

 
 רכיבי המהירות

 

 
 

 

 
 רכיבי התאוצה

 

 
 

 

 
 גודל ווקטור המהירות
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 ערכים קינמטיים
 )המשך(

 
 גודל ווקטור התאוצה

 

 

 ווקטור מהירות רגעית
 משיק למסלול. הוון יכב

 גודלו של ווקטור מהירות רגעית:
 
 
 

כאשר         הוא  תוספת קואורדינטת 

 הקשת בפרק זמן        .  

 כאשר גוף נקודתי עובר מנקודה 

 לנקודה       ,  ווקטור המהירות הרגעית 

,  ושינוי ווקטור                       -ל         -משתנה מ

 המהירות הוא           .

 

 – )טנגנציאלית(תאוצה משיקית 
ווקטור התאוצה המכוון במשיק  רכיב

  למסלול התנועה. 
תאוצה משיקית מעידה על שינוי גודל 

 המהירות. 

 

 – ית(רדיאל)תאוצה ניצבת 
ווקטור התאוצה המכוון בניצב  רכיב

  למסלול התנועה. 
שינוי כיוון מעידה על  ניצבתתאוצה 

 התנועה.

 

 גודל ווקטור התאוצה הניצבת

 

 

 
R –  רדיוס עקמומיות של המסלול בנקודה

B השווה לרדיוס המעגל העובר דרך שלוש ,

הנקודות                     , הנמצאות 

 .      חרתאבמרחקים קטנים מאוד אחת מה
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 ערכים קינמטיים
 )המשך(

 (כוללת)תאוצה תאוצה גודל ווקטור ה
 
 

 

  ווקטור-זווית סיבוב של רדיוס

 מהירות זוויתית ממוצעת
 
 

 
 
 

 הוא פרק הזמן שבו מתבצע סיבוב            
              זוויתב   

 מהירות זוויתית )רגעית(
 

המהירות הזוויתית      היא ווקטור 
 :כלל הבורגשכיוונו מוגדר לפי 

בכיוון ראש הבורג את  יםסובבמ כאשר
התנועה, כיוון ההתקדמות של הבורג הוא 

 כיוון ווקטור המהירות הזוויתית.

 

 מחזור סיבוב
 

 סיבוב מלא סביב הציר הוא:זמן 
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 ערכים קינמטיים
 )המשך(

 זוויתית תאוצה 
 
 

הוא שינוי המהירות הזוויתית           כאשר 

 בפרק זמן        .

כיוונו של ווקטור התאוצה הזוויתית 
מתלכד עם כיוון ווקטור המהירות 

הזוויתית, כאשר המהירות  גדלה, ונגדי לו 
 כאשר המהירות קטנה.

 

 היחידות וסימוניהן

 פירוש סימון שם היחידה

 
 העתק, דרך

 

 
m ,      'מ 

 
 מטר            

 
 מהירות

 

 
 מ'/ש'  ,                             

 
 מטר לשנייה

 
 תאוצה

 

 
 ש' 2מ'/  ,                             

 
 מטר לשנייה בריבוע

 
 מהירות זוויתית

 

 
 רדיאן/ש'  ,                            

 
 רדיאן לשנייה

 
 תאוצה זוויתית

 

  
 רדיאן לשנייה בריבוע

 
 מחזור סיבוב

 

 
s ,  sec   ,'ש 

 
 שנייה
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 תנועה קצובה
 (תנועה בקו ישר במהירות קבועה)

 –תנועה קצובה 

בה הגוף עובר מרחקים שתנועה בקו ישר 
 שווים בפרקי זמן שווים.

ערכי המהירות הרגעית שווים בכל נקודות 
 המסלול;

מהירות ממוצעת בין שתי נקודות כלשהן 
שווה למהירות הרגעית והיא נקראת  

 מהירות התנועה הקצובה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהירותשל העתק ושל משוואות 
 העתק

 
 .t = 0העתק הגוף ברגע  הוא           

 

 

 xמשוואת התנועה בציר 

 .t = 0נטת הגוף ברגע  יקואורדא יה        

 

 מהירות
 

 המהירות היא קבועה 
 

 

 xמשוואת המהירות בציר 
 

 .t = 0נטת הגוף ברגע  יקואורדא יה        

 

 משוואת הדרך

 

 

 מסמן את גודל המהירות  vכאשר  
 )הערך המוחלט(.
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 תנועה קצובה
 (המשך)

 העתקשל גרפים של מהירות ו
 V(t)בזמן   מהירותה תלות

 
 קו ישר המקביל לציר הזמן. –הגרף 

      tשטח המלבן בין קו המהירות לבין ציר  
)סוף  C -)התחלת התנועה( ו  Oבין הרגעים 

שווה להעתק הגוף בין אותם  הקטע(
 הרגעים:

 

 

 x(t)העתק בזמן  התלות 

 
1 -   
 
2 -  
 
3  -  
 

 המהירות         גדולה ממהירות 2במקרה 
 .1במקרה התנועה 

 

 ת ותנועה יחסית. חוק חיבור המהירוי

אם גוף נע במערכת ייחוס אחת במהירות 

כאשר המערכת עצמה נעה ,      קבועה    

במהירות       יחסית למערכת ייחוס 

אחרת, אזי מהירות הגוף יחסית למערכת 

 השנייה היא:

 

 

 

 

O

A B

C
t

Vx

O
t

x

1

2

3
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 שוות תאוצהתנועה 

 העתקשל ו מהירותשל משוואות 

 תאוצה
 התאוצה קבועה.

 
 

 :יאז  t = 0אם התנועה התחילה ברגע  

 

 מהירות
  משתנה לאורך הזמן:המהירות 

 
 משוואות לרכיבי המהירות

 

 העתק
 

 ,t = 0העתק הגוף ברגע  הוא           

 .t = 0מהירות הגוף ברגע  א יה         

 

 וואות לקואורדינטות:מש
 

 

 שוות תאוצה האור הגרפי של תנועיהת

 a(t)בזמן   תאוצהתלות ה

 התאוצות קבועות.
 
1 –                   a > 0                   

 
2 –   a > 0                    
 
3  – a < 0                   

 
 תאוצהמה קטנה   aתאוצה  ה  2במקרה 

 .1במקרה התנועה של 

 

 

O
t

1

2

3

a
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 שוות תאוצהתנועה 
 )המשך(

 שוות תאוצה האור הגרפי של תנועיהת

 v(t)בזמן   מהירותתלות ה

 
1 -   
 
2 - 
 
3 -             – 

 התאוצה שווה לטנגנס זווית השיפוע של
 :v(t)הישר 

a = tan  

שיפוע  גדול מזה    1לגרף המתאר תנועה 
 :2תנועה הגרף המתאים לשל 

a(1) > a(2) 

 

 x(t)תלות ההעתק בזמן  

 

 פרבולה. –הגרף צורת 
 .aד על סימן התאוצה יכיוון הענפים מע

 הפרבולה מעיד על גודל התאוצה.רוחב 
 – )הציר האנכי(   x -החיתוך הגרף עם ציר 

 . = x       בנקודה 
 
 

 

 

O
t

1

2

3

v
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 נפילה חופשית

 g  גודל התאוצה של נפילה חופשית

במרחק ממרכז כדור   gתלות התאוצה 
 הארץ:

 

 
 

M – מסת כדור הארץ 
R – רדיוס כדור הארץ 

h – גובה מעל פני כדור הארץ 
 על פני כדה"אתאוצה  גודל –      

 
 על קו                        -משתנה מ  gערך של 

 
 בקוטב.                            -המשווה עד ל 

 
 

 

 משוואות מהירות, גובה וזמן בנפילה חופשית 
 זריקה אנכיתבו

 v(t) תלות המהירות בזמן 

בנוסחה כללית של המהירות בתנועה שוות 
 תאוצה

 
    a = -gמציבים:                   

)התאוצה מכוונת נגדית לכיוון חיובי של 
 ציר הגובה(.

 
 נפילה ללא מהירות התחלתית 

 
 זריקה אנכית עם מהירות התחלתית

 
 זריקה כלפי מעלה:

 
 זריקה כלפי מטה:
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 משוואות מהירות, גובה וזמן בנפילה חופשית 
 זריקה אנכיתבו

 h(t)תלות גובה בזמן  
במשוואת ההעתק בתנועה שוות תאוצה 

במקום   g-  -במקום העתק, ו  hמציבים 
 התאוצה:

 
 
 
אליו יגיע גוף בזריקה ש מקסימליהגובה ה

כלפי מעלה מהקרקע )                ( במהירות 
 התחלתית       :

 
  

 
 
 
 
 

 היזמן עלי
לגובה מקסימלי של גוף בזריקה במהירות 

 התחלתית      :
 

 

 זנן נפילה
ללא מהירות        של גוף הנשמט מגובה

 התחלתית:

 

 עבור זריקה כלפי מעלה מהקרקע
 זמן נפילה =יה יזמן על

 
 לבין הגובה  מהירותההקשר הישר בין 

 

 .x -תלויים בבחירת הכיוון  החיובי של צירהסימנים בנוסחאות הערה: 

  x -בוחרים כיוון חיובי של ציר ה שראכ
יהיה חיובי,   gכלפי מטה, סימן התאוצה 

 והנוסחאות ישתנו:
 

 
 
 
 
 
 

 

 

x

h

h0

v
0

g

0

x

h

h
0

v
0

g

0
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 וזריקה בשיפוע אנכיתזריקה 
קרוב לפני כדור הארץ התאוצה של נפילה 

 היא קבועה הן בגודל והן בכיוון,  gחופשית 
כן בחישובים אפשר להזניח את  כמו

כדוריות של שטח לא גדול של הקרקע, 
 מישור. התייחס אליו כאלול
 

את הקואורדינטות של הגוף הנזרק בזווית 
כת מערלאופק אפשר לחשב בעזרת 

 המשוואות:
 

למערכת  הקואורדינטות מחושבות יחסית
 צירים אינרציאלית נייחת.

 
 :  פרבולה.צורת המסלול

 
 הנוסחאות אינן מתחשבות   הערה:

 בהתנגדות האוויר.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 זווית הזריקה יחסית למישור אופקי  –      
 גודל מהירות הזריקה ההתחלתית  –       

 

 מרחק מעוף 
ללא התנגדות אוויר אפשר לחשב את 

 מרחק המעוף על פי הנוסחה:
 
 
 

 גובה מקסימלי
  
 

 זווית הזריקה 
ללא התנגדות האוויר, מרחק המעוף 

 המקסימלי מתקבל עבור זווית זריקה של
         . 

חיכוך האוויר )במסלולים ארוכי טווח 
ומהירויות זריקה גבוהות( מקטין את 

 .2 – 1.5 -עד פי H -ו L הערכים של
 

מתקיימות כאשר הנוסחאות הערה: 
נקודת הנפילה ונקודת הזריקה נמצאות 

 באותו גובה בלבד.
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 קצובה תנועה מעגלית

 ערכים עקריים
  יחידותקשרים ו שם

 

 

 

 

 
R   –  רדיוס מעגל 

 

 )רדיאנים(,  מעלות. rad זווית סיבוב  

 מהירות זוויתית
 

 :קצובה תנועה מעגלית
מהירות  בעלתתנועה 

 זוויתית קבועה.

 
 
 
 
 
 

 v  מהירות קווית

בכיוון ווקטור המהירות הקווית מכוון 
 משיק למעגל.ה

 ווקטור המהירות לא משנה את גודלו
משנה את כל רגע בבזמן התנועה, אולם 

 כיוונו.

 

 a  הצנטריפטלית התאוצה

 
מרכז ווקטור התאוצה מכוון כלפי 

 .מעגלה
 
 

 

 Tמחזור הסיבוב  
 

 זמן של סיבוב שלם אחד.

 
[T] = sec 

 fתדירות הסיבוב  

 

שגוף מבצע ביחידת  מספר הסיבובים
 זמן.  יחידת התדירות נקראת הרץ.

 

 



x

h
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 חוקי הדינמיקה

 כוח

 חהכוהגדרת 

של גופים אחרים או מידת ההשפעה 
 .כוחעל גוף נקראת שדות 

, המוגדר על ידי ווקטוריהוא ערך  חהכו
 גודלו וכיוונו. 

במכניקה חשובה גם נקודת האחיזה של 
 הכוח בגוף שאינו גוף נקודתי.

 

 סוגי הכוחות בטבע
בטבע קיימים ארבעה סוגים של כוחות 

 יים הפועלים בין גופים. בסיס
מכניקה עוסקת בעיקר בכוחות הכבידה 

 מגנטיים. -)הגרביטציה( ובכוחות אלקטרו
 

לדוגמה: כוחות בין כוכבי לכת לבין 
ור כדגוף אל  להשמש, כוח משיכה של כ

 כבידה;הכוח במקורם  - הרץ
 

כוחות אלסטיים, כוחות חיכוך, כל סוגי 
 – כוחות הנוצרים במגע בין שני גופים

 מגנטי. -מקורם כוח אלקטרו

 הכוחות
 
 

 כבידה
 

 מגנטיות-אלקטרו
 

 חלש )בין חלקיקי יסוד(
 

 עין(רחזק )בתוך הג

 שדה הכוח
על הגוף הנמצא בנקודות ח ופועל כ כאשר

מרחב, אומרים שהגוף נמצא השונות של 
 .בשדה כוח

 

 דוגמאות
 שדה כוח גרביטציה,

 שדה חשמלי, שדה מגנטי,
 נמיים.ישדה כוחות אווירוד

  התמדה ומסה
הגוף להתנגד לשינוי מהירותו )הן ונת כת

נקראת  של גודלה והן של כיוונה(
 . התמדה

 . מסה אינרטית –מידת ההתמדה 

 מסה גרביטציונית
כוחות המשיכה בין הגופים שמקורה כבידה 

 )גרביטציה( תלויים במסות שלהם.
 המסה ה"אחראית" לכוח הכבידה היא 

 .  מסה גרביטציונית

 רבים נובע: נותויניסמ
 מסה אינרטית של כל גוף שווה למסה גרביטציונית.

 

הזיחאה תודוקנ
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 )המשך( חוקי הדינמיקה
 - )רו(      צפיפות

 
 של יחידת נפח: מסה

m – מסת הגוף 
V – נפח 

 

 יחידות
 כוח

 מסה
 צפיפות

   N    טון(  ו) ני 
Kg  )קילוגרם( 

 ב(ק)קילוגרם למטר מעו             

 

 חומר
 

 
   צפיפות                   

 נוזלים
 0.99987 (T = 0C)מים 

 0.96584  (T = 90C)מים 

 13.6 (T = 0C) כספית 

 0.68 – 0.72 (T = 20C)  דלק                    

 1.26 (T = 20C)   גליצרין                 

 ותכמת
 2.7 אלומיניום

 2.2 בטון

 2.8 גרניט, שיש

 2.2 גומי

 8.9 – 8.7 נחושת

 10.5 כסף

 7.9 – 7.7 פלדהברזל, 
 4.5 טיטאן

 19.31 זהב

 19.01 אורניום

 0.9 – 0.7 עץ )אלון, בוק(
 

 )טמפרטורת חדר ולחץ אטמוספרי( גזים

  
 1.293 אוויר

 0.179 הליום

 1.429 חמצן
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 ניוטוןחוקי 
 )חוק ההתמדה( החוק הראשון

 
כוחות חיצוניים, על גוף לא פועלים אשר כ

שקול הכוחות החיצוניים שווה כאשר או 
במצב המנוחה או הגוף לאפס, מתמיד 

בתנועה קצובה בקו ישר, יחסית לכל 
 מערכת ייחוס אינרציאלית.

 

 מערכות ייחוס אינרציאליות
 

א פועלים מערכת ייחוס אשר בה גוף של
עליו כוחות חיצוניים, נמצא בתנועה 

נקראת מערכת  –קצובה ישרה או במנוחה 
 .אינרציאלית

 
 דוגמאות
כדור הארץ לייחוס הקשורה מערכת 

 )בקירוב מסוים(.
 שמש. למערכת ייחוס הקשורה 

 
בהן הגופים נעים בתאוצה ללא שמערכות 

-השפעת כוחות חיצוניים הן מערכות לא
 אינרציאליות.

 
 דוגמה

 מערכת ייחוס הקשורה באוטובוס שעוצר.
האנשים נעים בתאוצה )נופלים( יחסית 
לאוטובוס, בלי שפועלים עליהם כוחות 

 אמיתיים. 

 

  

x

y

z
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   )המשך( ניוטוןחוקי 
 שניהחוק ה

 
תאוצת הגוף הנמצא בהשפעת כוחות 
חיצוניים, נמצאת ביחס ישר לסכום 

(, שקול הכוחותהווקטורי  של כל הכוחות )
 וביחס הפוך למסת הגוף.

 
 
 
 

כוח הן ניוטונים, ויחידות הכאשר יחידות 
 :k = 1מסה הן קילוגרמים, אזי  ה
 

 - ביטוי אחר לחוק השני
ל הכוחות הפועלים על הגוף שווה שקול כ

 מסה בתאוצה:הלמכפלת 
 

 ביטויים נוספים לחוק השני של ניוטון:
 כאשר 

 
 הגוף. תנעהוא 

 

 מדידת מסה בעזרת החוק השני
 

למדות את המסה האינרטית של אפשר 
הנגרמת  aהגוף על ידי מדידת התאוצה 

 :Fעקב השפעת הכוח 

 

 הגדרת יחידת כוח בעזרת החוק השני
 

ק"ג פועל כוח  1בעל מסה של גוף כאשר על 
מטר  1ניוטון, הוא נע בתאוצה של  1של 

 לשנייה בריבוע.
מכאן ההגדרה של יחידת הכוח באמצעות 

 היחידות הבסיסיות )ק"ג, מטר ושנייה(:

 

     

x

y

z
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 )המשך( ניוטוןחוקי 
 שיילשהחוק ה

 
שווים גופים שני בין פועלים הכוחות 

 .בגודלם ומנוגדים בכיוונם
 

 השלכות של החוק השלישי:
 
 גוף חייבת להיות על .  לכל כוח הפועל 1

  –מקרוב כוח ל יפעהמסיבה  )גוף שני      
 באמצעות השדה(. –במגע, או מרחוק      

 וף "גדול" בדיוק גוף "קטן" מפעיל על ג.  2
 אותו הכוח שהגוף הגדול מפעיל עליו.     

 .  הבדלי מסות של הגופים גורמים להבדלי 3
 התאוצות של הגופים:     

 דוגמה
כל גוף מושך את כדור הארץ באותו כוח 

מושך אותו, אולם יחס  ור הארץשכד
ביחס  אהווהגוף  ור הארץהתאוצות של כד

 הפוך למסות שלהם.

 

 הכבידה העולמיתחוק 
כל שני גופים נמשכים אחד לשני בכוחות 
כבידה )גרביטציה(, התלויים במסות 

 הגופים והמרחק ביניהם.
 

          -ו       בעלי מסות  נקודתייםשני גופים 
אחד מהשני, נמשכים  Rהנמצאים במרחק 

 בכוח:
 
 
 

קו בכיוון הכוחות המשיכה מכוונים 
ים בגודלם המחבר את המסות, והם שוו

 ומנוגדים בכיוונם )לפי החוק השלישי(.
 

 נקרא קבוע הכבידה העולמי.  G הקבוע 
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 )המשך(הכבידה העולמית חוק 
 הערה

לפי נוסחת הכבידה העולמית אפשר לחשב 
במדויק כוח משיכה בין גופים נקודתיים או 

 בין המרכזים( בלבד.מרחק  – Rכדוריים )
 

 דוגמאות
 . כוח משיכה בין שני אנשים העומדים 1

 –מטר אחד מהשני הוא  1במרחק של      
 
 
 . כוח משיכה בין הירח לבין כדור הארץ2

 –הוא     
 

 תנועת כוכבי לכת וחוקי קפלר
 תנועת כוכבי לכת

 
כוכבי לכת נעים בהשפעת כוחות כבידה 

 בינם לבין שמש.
 

 החוק הראשון 
כוכבי לכת נעים במסלולים אליפטיים, 

כאשר שמש נמצאת באחד ממוקדי 
 האליפסה.

 
 החוק השני

ווקטור המחבר את מרכז שמש עם -רדיוס
כוכב הלכת מכסה שטחים שווים  מרכז

 בפרקי זמן שווים.
 
 החוק השלישי 

ומחזור  R המרחק מכוכב לכת לשמש
של כוכב הלכת קשורים על ידי   Tהסיבוב  
 מסת השמש(: – Mהנוסחה )

 
 יחסי הערכים של שני כוכבי לכת

 מסתובבים סביבהכוכבי לכת שני עבור 
לוויינים המסתובבים סביב השמש או שני 

יחס זמני  , מתקיים הקשר ביןכדור הארץ
לגרם השמיים  המרחקיםיחס והמחזור 

  :המרכזי
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 נועת לווייניםת
 מהירות מילוט ראשונה

בכיוון אופקי ל המשוגר במהירות זאת טי
המסתובב סביב כוכב קבוע הופך ללוויין 

 הלכת במסלול מעגלי קרוב לפני הקרקע. 
 
 
 

M – מסת כוכב לכת 
R – רדיוס 
g –  תאוצה של נפילה חופשית קרוב לקרקע 
 

 מהירות הלוויין הנע במסלול מעגלי בגובה
h  על פני הקרקע היא:מ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבור כדור הארץ:
 

 לירח:
 

 לנוגה:
 

 למאדים:
 

 היימהירות מילוט שנ
טיל המשוגר במהירות זאת בכיוון אופקי נע 

(; הוא לא ור הארץבפרבולה )יחסית לכד
חוזר לכדור הארץ, והופך ללוויין של שמש 

 (.2)עקומה 

 
 

 עבור כדור הארץ:
 

 מסלולי תנועה עבור מהירויות שיגור שונות
 המשוגר במהירות הנמצאת בתחום:טיל 

(, אשר 3)עקומה  אליפטיינוע במסלול 
כדור נמצא במרכז שלה המוקד הקרוב 

 .  הארץ
 המשוגר במהירות הנמצאת בתחום:טיל 
 (.4)עקומה  בהיפרבולהינוע 

 המשוגר במהירות הנמצאת בתחום:טיל 
מוקד הרחוק שלה אשר ה היפסלאבינוע 

 (.5)עקומה   כדור הארץנמצא במרכז 
 המשוגר במהירות הנמצאת בתחום:טיל 

  כדור הארץינוע בפרבולה קרוב לפני 
 )זריקה אופקית(.
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 יםכוחות אלסטי
שינוי מרחק בין נקודות הגוף בהשפעת כוחות  עיוות 

 חיצוניים.

חיצוניים הכוחות העיוות שנעלם לאחר ש עיוות אלסטי 
 פסקו לפעול.

 כוחות אלסטיים
 
 

כוחות הנוצרים בעת הופעת העיוות האלסטי 
 והמתנגדים לשינויי צורה ונפח הגוף.

 מתח )ווקטור המתח(  
הפועל  ח אלסטיושווה לכערך ווקטורי ה

   מ"ר של הגוף המעוות. 1על חתך בשטח של 
 

 כוח אלסטי –          
    S –   שטח חתך 

 

 רכיב ווקטור המתח הניצב למישור החתך. מתח נורמלי  

 –עיוות אורכי 
תוך כדי  מוטהאורך היחסי בשינוי ה

 מתיחה )או לחיצה( של המוט.
l – אורך לפני העיוות 

 שינוי האורך –     
 

 

 רכיב ווקטור המתח המקביל למישור החתך.  מתח טנגנציאלי 

 עיוות הזזה
עיוות מתרחש כאשר פאה אחת של גוף 

מוזזת באופן מקביל יחסית לפאה אחרת, 
 .             בהשפעת המתחים הטנגנציאליים   

 מרחק ההזזה, –
  l    –  .מרחק בין הפאות לפני העיוות 
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 יםכוחות אלסטי
 -י וחבעיוות ר

תוך כדי  מוטה קוטרהיחסי בשינוי ה
 מתיחה )או לחיצה( של המוט.

d – לפני העיוות קוטר 
 שינוי האורך   -      

 

 

 מקדם פואסון
 היחס בין עיוות רוחבי לבין עיוות אורכי:

 

 לחיצות
המתרחש בשינוי לחץ בנפח שינוי יחסי 

 חיצוני בפסקל אחד: 
 

 

 יחידותה
 

 מספר טהור   –  עיוות
 (Paפסקל  )   – מתח  

 הוק קחו
מתחים מכניים נמצאים ביחס 

 ישר לעיוותים.
 

  חוק זה מתקיים עבור עיוותים : הערה
 .קטנים בלבד             

 

 חומר
 

 קבוע יונג

 70 – 63 אלומיניום

 127 - 82 נחושת

  גומי

 82.7 כסף

 205 – 195 פלדה

  78 - 49 זכוכית

 אחיד: ךעבור עיוותים אורכיים של תוו
 
E –  קבוע יונג, 
    
 

 אחיד: ךעבור עיוותים רוחביים של תוו
 
G – ,קבוע הזזה 
 
 

 אחיד: ךעבור לחץ חיצוני אחיד של תוו
 
 
K – ,קבוע לחץ נפחי 
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 )המשך( הוק קחו
  קשרים בין קבועי האלסטיות

 התלות של מתח נורמלי בעיוות אורכי
 

 אפשר      -ב        תלותשל  מדודהעל הגרף 
לראות את הנקודות בהן משתנות תכונות 

 החומר:
 גבול החוזק, כשעל המוט     –         

 ר" מקומי.אהנמתח מופיעה "צוו              
 גבול הנזילות, כאשר החומר     –        

 מתחיל לדמות לנוזל )הגדלת                
 עיוות ללא הגדלת כוח(.              

 גבול אלסטיות )מתחתיו מתקיים     –        
   חוק הוק(.               

 החומר נהרס.  Oבנקודה  

 

 קפיצים
 חוק הוק לקפיצים 

 
בהתארכותו הנוצר בקפיץ   Fכוח אלסטי  

( נמצא ביחס ישר לשינוי תווכווצ)או הת
 אורכו של הקפיץ:

 
 

 הקפיץ קבוענקרא   k הפרופורציהמקדם 
 .קשיחותאו 

 כוח שנוצר בקפיץ מנוגד לכיוון התארכותו,
 לכן רושמים:

 
 יחידות  של קבוע קפיץ: 
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 חיכוך כוח
כוחות שנוצרים במשטחים החיצוניים של  כוחות חיכוך

 החלקההגופים הצמודים אחד לשני תוך כדי ה
 )תנועה יחסית(.

 חיכוך יבש
חיכוך בין המשטחים הצמודים בהעדר 

 שכבת נוזל ביניהם )סיכה(. 
 

)כאשר  ההחלקהלחיכוך חיכוך יבש מתחלק 
 גלגולוחיכוך גוף אחד גולש על פני הגוף השני( 

 )כאשר גוף אחד מתגלגל על פני השני(.  

 כוח חיכוך סטטי
אם כוח חיצוני אינו גדול מספיק כדי 

לגרום לתנועה יחסית של הגופים על פני 
משטח הגבול ביניהם, אזי כוח חיכוך 

שנוצר שווה לכוח חיצוני, והוא משתנה 
 מאפס עד לערך  מקסימלי  האפשרי      

 הנקרא כוח חיכוך סטטי.
 

 מקדם חיכוך סטטי 
בטיב המשטחים )מידת הליטוש( תלוי 

מהם עשויים שני שובסוג החומרים 
 הגופים.

הוא מספר טהור, וערכו בדרך כלל        
    .1 -קטן מ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N – כוח נורמלי 
 מקדם חיכוך סטטי –     

 וקינטיים מקדמי חיכוך סטטיים
   סוגי חומרים

 0.1 0.15 פלדה –פלדה 

 0.4 – 0.3 0.6 – 0.5 עץ –מתכת 

 0.3 0.7 – 0.6 עץ –עץ 

 0.3 0.55 אספלט –צמיג 

 0.015 0.02 קרח –פלדה 

 גלגול  מקדמי חיכוך
  סוגי חומרים  סוגי חומרים

 0.005 מסילת מתכת –גלגל מתכת  0.002 – 0.001 עץ –דיסק מתכת 

 0.02 אספלט –צמיג גומי   

 

F

f

הקלחה

fs

fk

 max

העוןיא נת 
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 )המשך(חיכוך  כוח
 טיקינחיכוך 
חיכוך השההחלקה התחילה, כוח  לאחר

חיכוך הסטטי. הכוח ומת עקטן במקצת ל
חיכוך בתנועה נקרא חיכוך דינמי; כוח 
חיכוך דינמי תלוי בסוגי החומרים, טיב 

נורמלי, המצמיד את הכוח השטח וה
אחד למשנהו )בהרבה מקרים המשטחים 

 (.נורמליהכבידה הוא הכוח הכוח 
ד לכיוון וגינבכוח חיכוך קינטי תמיד מכוון 

 ני הגופים.שיחסית של המהירות ה

  
 
 
 
 
 
 
 
 
N – כוח נורמלי 

 קינטימקדם חיכוך  -     

 חיכוך גלגול
סוג חיכוך זה נוצר בגלגול גוף בצורת גליל 

 על משטח ישר של גוף אחר.
 

תלוי בכוח נורמלי,  יחיכוך הגלגולהכוח 
ורדיוס  יםשטחהמחומרים, טיבי הבסוגי 
 .המעגל

 
 הן מטרים: ייחידות של מקדם חיכוך גלגול

 

 -     מקדם הצמדה  
תוך כדי  יחס בן כוח חיכוך קינטי שנוצר

בין צמיג הרכב לבין משטח )חיכוך בלימה 
 נורמלי.הלכוח (, הכביש

 

  משטח הכביש

 0.8 – 0.7 אספלט יבש

 0.2 – 0.1 אספלט רטוב

 1.0 – 0.9 ון יבשבט

 .0 – 0.8 בטון רטוב
 0.5 – 0.4 דרך עפר יבשה

  0.4 – 0.3 דרך עפר רטובה

 
 
 
 

  

 

     

F

f

הקלחה

fs

fk

 max

העוןיא נת 

  

F 
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 דינמיקה של תנועה סיבובית
 מומנט כוח יחסית לנקודה

הערך הווקטורי אשר גודלו שווה למכפלת 

לנקודת  Oבמרחק בין הנקודה  כוחגודל ה

זווית בין ההאחיזה של הכוח ובסינוס 

        כוח  מומנט  נקרא ,      -ו הווקטורים      

 :Oיחסית לנקודה 

 

 די כלל בורג.כיוון ווקטור         נקבע על י

ים מסוג זה נקראת רהערה:  מכפלת ווקטו

 .מכפלה ווקטורית

 

 –ציר מומנט כוח יחסית ל
השווה לגודלו של היטל  הסקלריהערך 

 הכוח על ציר סיבוב.

 

 נקודהיחסית לזוויתי  תנע
 מכפלהשגודלו שווה ל הערך הווקטורי

 
 

מוגדר לפי כלל בורג, נקרא תנע וכיוונו 
 יחסית לנקודה.זוויתי  

 
 
 
 
 
 

 

 –מומנט ההתמדה של נקודה 
 

הערך הסקלרי השווה למכפלת מסת 
 מרחק ממנה לציר סיבוב.בריבוע בהנקודה 

 

 

 –ציר יחסית לזוויתי  תנע
השווה לגודלו של היטל  הסקלריהערך 

 התנע על ציר סיבוב.

 

     

F

f

הקלחה

fs

fk

 max

העוןיא נת 

  



 36 

 של גוף קשיח תנועה סיבובית
 ה הבסיסית של תנועה סיבוביתאהמשוו

 )משוואת המומנטים(

בדומה לחוק שני של ניוטון הקושר את 
 הכוח הפועל על גוף במסה ותאוצה:

 

 
המשוואה הבסיסית של תנועה סיבובית 

 Mשל גוף קשיח קושרת את מומנט הכוח 
  Iהפועל על הגוף בעל מומנט התמדה 

 תאוצה זוויתית    : והמקנה לו
 

 צורות אחרות של המשוואה הבסיסית:
 

 

של גוף קשיח סביב ציר  סיבובמשוואת 
 נייח:

 
הוא מומנט ההתמדה של גוף   Iכאשר 

השווה לסכום המומנטים של כל הנקודות 
 המרכיבות את הגוף:

 
 לעהוא היטל  התאוצה הזוויתית         -ו

 ציר הסיבוב.
  

 

 ההתמדה של גופים קשיחיםמומנטי 

 I יחסית לציר גוף

ציר אנכי העובר דרך אמצע  lמוט דק באורך 
 המוט

 

דסקית עגולה או גליל בעל 
 rרדיוס 

למישור הדיסק  יצבציר נ
 העובר דרך מרכזו

 

  ציר שהוא קוטר הכדור rכדור בעל רדיוס 
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 )המשך( מומנטי ההתמדה של גופים קשיחים

 I יחסית לציר גוף

צינור דק או טבעת בעלת 
 rרדיוס 

ציר המתלכד עם ציר של 
 הצינור

 

  lגליל מלא בעל אורך 
 rורדיוס 

ציר הניצב לציר הגליל 
 ועובר דרך האמצע

 

 

תיבה ישרה בעלת הצלעות 
2a ,2b ,2c 

ציר העובר דרך מרכז 
 aצלע התיבה במקביל ל

 

 

 

 הערה
מומנטי ההתמדה המחושבים יחסית לציר העובר דרך מרכז המסה של  יםובאליעל מבטבלה 

במקביל לציר זה אפשר לחשב באמצעות עובר הההתמדה יחסית לציר  מומנטאת . ףהגו
 :)משפט שטיינר( הנוסחה

 
 העובר דרך מרכז המסה, המדתהוא מומנט הה 0I כאשר 

 מרחק בין הצירים.  –  b -ו

 סטטיקה של גוף קשיח
 תנאיי שיווי משקל

כוחות  המככאשר על גוף פועלים 

המכוונים כך שהמשכי כל הווקטורים 

, אזי התנאי לשיווי תנפגשים בנקודה אח

משקל של הגוף הוא שהסכום הווקטורי 

 של כל הכוחות שווה לאפס:
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 סטטיקה של גוף קשיח
 )המשך( משקלהשיווי תנאיי 

גוף שבו עובר ציר קבוע נמצא בשיווי 

רי של כל אלגבמשקל כאשר הסכום ה

דרכה עובר ש Oהמומנטים יחסית לנקודה 

 הציר, שווה לאפס:

 

 

 

 

 

 

 

)סימן מינוס מופיע מכיוון שסיבוב נגד מגמת 
 השעון(

          התנאי לשיווי המשקל:

 
 –)מרכז אינרציה( מסות  מרכז

-הנקודה שמקומה מוגדר על ידי רדיוס

 ווקטור:

 

 

הם רדיוסי ומסות         -כאשר         ו
היא  M -מרכיבים את הגוף, וההחלקיקים 

 מסת כל החלקיקים יחד )מסת הגוף(. 

 מרכז כובד
נקודת האחיזה של שקול כל כוחות הכבידה 

רכיבים את מהפועלים על חלקיקים הקטנים ה
 הגוף.  

סכום המומנטים של כוחות הכבידה יחסית 
 למרכז הכובד שווה לאפס.

של מסה  –משדה כבידה אחיד שני המרכזים 
 מתלכדים. –ושל כובד 
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 פים שוניםשל גו מרכזי מסות

 של מרכז כובד מקום גוף

 מרכז המוט מוט דק

 תיבהגליל או 

 

 

מרכזי הבסיסים של את אמצע הישר המחבר 
 הגליל או התיבה.

 מרכז הכדור כדור

  כדורית דקה מקטע

על ציר הסימטריה, בגובה של        מהעובי 
 מעל הבסיס. 

הקטע המחבר את קודקוד עם מרכז על  פירמידה או חרוט
 מאורך הקטע הזה  1/4הבסיס; בגובה של 

 מעל הבסיס.

מהרדיוס  3/8על ציר הסימטריה; בגובה של  חצי כדור
 מעל מרכז הבסיס. 
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 כונות פשוטותמ
 מישור משופע

על הגוף הנמצא על מישור משופע פועלים: 

וכוח   הכוח הנורמלי       , כוח כבידה       

 חיכוך סטטי        .

 ווי משקל )ללא מומנטים(:יהתנאי של ש

 

המכוונת לפי   YOXבמערכת הצירים 

לרכיבי  ותהמישור המשופע, המשווא

 :כךבצירי המערכת ייראו ות חהכו

 

כאשר רכיב כוח כבידה יהיה גדול מכוח 

החיכוך הסטטי המקסימלי, שיווי המשקל 

 יישבר והגוף יגלוש במישור כלפי מטה:

 

 מנוף

מנוף פשוט הוא מוט שיכול להסתובב 

נמצא סביב תומך או ציר קבוע. המנוף 

בשיווי משקל כאשר הסכום האלגברי של 

מומנטים של כל הכוחות הפועלים עליו 

 שווה לאפס:

 הן זרועות של הכוחות         -ו      כאשר  

 בהתאמה.         -ו      

 

 גלגלת

הבנויה הפשוטה ביותר,  ערכת המכניתהמ

בהיקפו לחוט, המחובר מדיסק עם חריץ 

 חבל, שרשרת וכד'. 

 

   

F

f

הקלחה

fs

fk

 max

העוןיא נת 

  



 41 

 )המשך( כונות פשוטותמ
 )המשך( גלגלת

ייעודו של הגלגל הנייח הוא לשנות כיוון 

 תנועה.

הגלגל הנייד מאפשר בנוסף לשינוי הכיוון, 

"להרוויח" בכוח הדרוש להעלאת 

 .משקולות

מכיוון שסכום כל הכוחות והמומנטים 

לאפס בתנאי שיווי המשקל,  השוו

 מקבלים:

 

 מערכת גלגלות

לת גלגלות נייחות וניידות כול אתמערכת ז

 במספר שווה.  

,  n -לגלגלות מכל סוג שווה ה מספר שראכ

,  מספיק Pכדי לאזן את משקל הגוף  ,אזי

 :n2 –להפעיל כוח הקטן פי 

 

 

 מגבה

הפועל לאורך  Pהכוח  ,בהעדר כוח חיכוך

המופעל   Fעל ידי כוח   ןאזתמ ,ציר הבורג

  ידית:ל הע

 

R –  מרחק מציר סיבוב לנקודת האחיזה        

 של הכוח,        

h – .צעד של הבורג 
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