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 קדם דרישות
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 :הקורס מטרות

 .בפיזיקה יסודיים וחוקים במושגים ידע להקנות שמטרתו תיתתש קורס זהו

 יתוודע הוא אליהם אחרים קורסים בהבנת הסטודנט בידי יסייעו בקורס הנלמדים הנושאים

 .לימודיו בהמשך

 
 ביבליוגרפיה
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 הסטודנט חובות

 .בקורס במבחנים להשתתפות תנאי מהווה השבועיים התרגילים מדפי 57% הגשת

 
 הציון הרכב

 .סמסטר אמצע בחינת מציון גבוה בבחינה שיושג ציוןה אם הסופי מהציון 100% יהווה הבחינה ציון

 .סמסטר אמצע בחינת מציון נמוך בבחינה שיושג הציון אם הסופי מהציון 70% יהווה הבחינה ציון

 .הבחינה מציון גבוה בה שיושג הציון אם הסופי מהציון 30% יהווה סמסטר אמצע בחינת ציון

 
 .רסמסט אמצע לבחינת' ב מועד בחינת תתקיים לא
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 מבוא .1
 SI היחידות בשיטת יסודיים פיזיקליים גדלים -
 בטבע היסודיים הכוחות -
 וקטורי חשבון -
 ניוטון חוקי -

 
 
 

 קינמטיקה .2
 שביניהם המתמטיים והקשרים והתאוצה המהירות, המעתק וקטורי -
 יחסית תנועה -
 שוות תנועה, מהירות שוות תנועה: כלשהו מסלול ולאורך ישר קו לאורך כללית תנועה -
 אילוצים תחת ותנועה משתנה בתאוצה תנועה, תאוצה -
 בליסטית תנועה, אופקית זריקה, אנכית זריקה: הארץ כדור של הכובד בשדה תנועה -
 מעגלית תנועה של קינמטיקה -
 מעגלית בתנועה הקינמטיים הגדלים בין וקטוריים קשרים -

 
 
 

 סטטיקה .3
 ניוטון של השלישי והחוק הראשון החוק -
 לחיצה, מתיחה, חיכוך, נורמאלי, משקל: כוחות -
 )ח"דג( חופשי גוף דיאגרמת, משקל בשיווי גופים -
 D )2(  ובמרחב) D 3(  במישור מומנטים ניתוח -
 קשיח גוף של מסה מרכז -

 
 
 

 דינמיקה .4
 ניוטון של השני החוק -
 ויישומו אלמבר'ד עקרון -
 בתנועה לניתוח הכוחות אלמבר'ד קרוןבע ושימוש מעגלית בתנועה כוחות: מעגלית תנועה של קינטיקה -

 מעגלית
 
 
 

 ואנרגיה עבודה .5
 אנרגיה שינוי – עבודה המאזן משוואת -
 האנרגיה שימור חוק -
 הספק -

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 קווי ותנע קווי מתקף .6
 הקווי התנע שינוי ובין קווי מתקף בין המאזן משוואת -
 הקווי התנע שימור חוק -
 וניתוחן התנגשויות סוגי -

 
 
 

 קשיח גוף של דינמיקה .7
 (אינרציה מומנט) התמד מומנט -
 קשיח גוף של סיבובית תנועה -
 זוויתי ותנע זוויתי מתקף -
 הזוויתי התנע שימור חוק -
 נקיפה – סביבון תנועת ניתוח -
 קשיח גוף של סיבובית בתנועה ואנרגיה עבודה -

 
 
 

 פ(")תה פשוטה הרמונית תנועה .8
 פשוטה הרמונית תנועה והגדרת המחזיר הכוח -
 פ"תה לתיאור ציאליתהדיפרנ המשוואה -
 ביניהם והקשר פ"בתה ותאוצה מהירות, מעתק -
 פ"בתה אנרגיה מאזן -
 אופקיים וקפיץ מסה של פ"תה -
 אנכיים וקפיץ מסה של פ"תה -
 מתמטית מטוטלת של פ"תה -


