
 חוקי ניוטון

 
 יש לזכור את הניסוח של חוקי ניוטון: .1

ה ישרת צובגוף יתמיד במנוחתו או בתנועתו הק -החוק הראשון של ניוטון .א
 הקו כל עוד סך הכוחות הפועלים עליו הוא אפס.

הכוח השקול הפועל על גוף פרופורציוני לתאוצתו  -החוק השני של ניוטון .ב
 ומסתו.

פעולה יש תגובה השווה לה בגודלה ומנוגדת לכל  -החוק השלישי של ניוטון .ג
 בכיוונה.

 
כוחות הם ווקטורים ולכן התחשבות בהם תיעשה בצורה ווקטורית. נהוג להסתכל על  .2

 רכיב אופקי ורכיב אנכי בנפרד ולטעון שקול כוחות בכל אחד מהצירים הנ"ל.
 

 אם נתון שגוף במנוחה אזי שקול הכוחות עליו הוא אפס. .3

 
במהירות קבועה )גודל וכיוון( אזי שקול הכוחות עליו הוא אפס. יש  אם נתון שגוף נע .4

לזכור את נקודה זו. שקול כוחות אפס הוא גם בתנועה במהירות קבועה ולא רק 
 במנוחה.

 
אם נתון שגוף במנוחה באחד הצירים או במהירות קבועה באחד הצירים אזי ניתן לאמר  .5

 שבציר זה שקול הכוחות הפועל עליו הוא אפס.

 
 בכל תרגיל שניגשים יש לצייר תרשים כוחות ולרשום משוואת כוחות לכל ציר. .6

 
, יש לבחור באופן שרירותי את הכיוון בו המערכת מאיצה. יש חוק שני של ניוטוןלגבי  .7

להתמיד בבחירה. אם הנחנו שמערכת מאיצה ימינה אזי שקול כוחות על כל גוף הוא 
ומהם מחסרים את כל הכוחות משמאל ימינה ולכן לוקחים את כל הכוחות מימין 

וטוענים שהתוצאה שווה למכפלת המסה בתאוצה. יש להקפיד בזה ולא לבחור שקול 
כוחות פעם שייצא ימינה ופעם שיצא שמאלה כי זה ייתן תוצאה שגויה. מקרה ובו 

קיבלנו תאוצה שלילית ואין חיכוך בשאלה אזי נסיק כי שקול הכוחות הוא בדיוק בכיוון 
מזה שבחרנו בו וגודל התאוצה שווה לגודל התאוצה שקיבלנו. אם יש חיכוך  המנוגד

בשאלה וקיבלנו תאוצה שלילית אזי יש לפתור את השאלה מחדש כאשר שקול הכוחות 
 הוא בכיוון ההפוך מזה שבחרנו.

 
כוח פעולה ותגובה תמיד פועלים על גופים שונים ולעולם  -חוק שלישי של ניוטוןלגבי  .8

 אינם פועלים על אותו הגוף. 

 
אם גוף מפעיל כוח על גוף שני בכיוון מסויים אזי הגוף השני יפעיל תגובה על הגוף  .9

 הראשון השווה בגודלה ומנוגדת בכיוונה.

 
 תמיד אומרים מי מפעיל את הכוח ואז התגובה מופעלת עליו. .11
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הוא כוח המבטא את התנגדותו של משטח לשקיעת מסה בתוכו והוא תמיד פועל  נורמל .11
 בניצב למשטח המגע של הגוף והמשטח.

 
 ופועל תמיד מטה.mgהוא  משקל .12

 
mgכאשר גוף נע על מישור אופקי אזי מתקיים: .13 N נהוג לסמן נורמל ב(-N) 

 
, נהוג לפרק את המשקל לשני רכיבים, האחד בכיוון מורד המישור במישור משופע .14

mgהמשופע וגודלו  sin  (  והשני בניצה למישור המשופע ,)זווית מישור משופע
mg)מטה( וגודלו  cos . 

 
Nבגוף המחליק על מישור משופע מתקיים .15 mg cos  . 

 
שווה למכפלת מקדם החיכוך הקינטי בנורמל. חיכוך קינטי פועל תמיד נגד  חיכוך קינטי .16

 כיוון התנועה של הגוף.

 
. חיכוך סטטי פועל יועד חיכוך סטטי מקסימאל 0-משתנה בגודלו מ חיכוך סטטי .17

יושג  יבמצבים בהם אין תנועה יחסית של גוף למשטח. כוח החיכוך הסטטי המקסימאל
לאחריה גוף יתחיל לנוע )זהו הכוח הגדול ביותר שיכול לספק שיווי בדיוק בנקודה ש

משקל(. מטרתו של כוח החיכוך סטטי ליצור שיווי משקל. ולכן כדי לקבוע אם גוף ינוע 
או איזה חיכוך פועל על גוף מחשבים את כוח החיכוך הדרוש לשיווי משקל של הגוף. 

פועל על גוף חיכוך סטטי בגודל  אם הוא קטן או שווה לחיכוך הסטטי המקסימלי אזי
הדרוש לשיווי משקל. אם הוא גדול מהחיכוך הסטטי המקסימאלי אזי פועל על גוף 

 חיכוך קינטי.

 
לא בהכרח פועל נגד כיוון התנועה של הגוף: יש מקרים בהם הוא גורם  חיכוך סטטי .18

ך סטטי גם לתנועת גוף. למשל חיכוך סטטי פועל על גלגלי מכונית וגורם לה לנוע. חיכו
פועל בין מערכים גופים הנמצאים זה על זה) הוא הכוח שמאיץ את הגוף העליון 

 בתאוצת המערכת( בכיוון תאוצת המערכת.

 
כאשר מהירותו של גוף אפס זה לא אומר ששקול הכוחות עליו הוא אפס, שכן כאשר  .19

מהירות אפס תיתכן תאוצה שאינה אפס. שקול כוחות על גוף הוא אפס רק כאשר 
 תאוצתו היא אפס.

 
 כוח שמפעיל קפיץ שווה לקבוע הקפיץ כפול שיעור ההתארכות של הקפיץ במטרים. .21

 
 הגדרה של ניוטון: כוח המאיץ מסה של קילוגרם אחד בתאוצה של מטר לשנייה בריבוע. .21

 
עולה הגדרה אפשרית למסה: מידת ההתמד של גוף נגד  החוק הראשון של ניוטוןמ .22

 דולה יותר אזי הוא מתנגד חזק יותר לכוח הפועל עליו.התנגדות. ככל שמסת גוף ג

 
 פועל לאורכו של חוט בלבד ויכול רק למשוך )הוא אינו דוחף(. כוח מתיחות .23

 
 יש לחזור על הסעיפים מעלה היטב שכן אלו הקריטיים ביותר בחומר. .24
 

 בהצלחה בתרגול!!!
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