אשמח עם תעזרו לי

):

אוראל

31/10/12 20:02

תנו דוגמא אחת לפחות,שבה הכוח הנורמאלי שמפעיל המשטח על גוף אינו זהה למשקל הגוף

זה מאוד תלוי איך את מגדירה משקל

שמשתיים 31/10/12 20:52
אחת ההגדרות המשומשות למושג משקל היא גודל הכוח הנורמאלי שהמשטח מפעיל על הגוף.

אם כוונתך להגדרת המשקל כגודל כוח הכובד שכדור הארץ מפעיל על הגוף:
גוף שעולה במעלית מאיצה ,גוף שיורד במעלית מאיטה ,גוף שנופל נפילה חופשית ,גוף שנע מעלה או מטה
על מדרון משופע ,מחליק על רמפה או כל מבצע כל מסלול אחר שאינו מקביל לקרקע.
חלק מתגובתו של משה לשמשתיים

מהרשום מעלה  ,ניתן להסיק שגוף מבצע כל מסלול אחר שאינו המקביל לקרקע.

למשה

סייטק

02/11/12 18:31

ראשית ,הבנת הנקרא  -אם הוא טוען שכאשר הגוף נע שלא במקביל לקרקע ,כוח הכובד לא שווה לכוח הנורמאלי -
לא נובע מדבריו שום דבר על מה קורה כשהגוף נע כן במקביל לקרקע  -ובטח לא שכוח הכובד יהיה תמיד שווה
לכוח הנורמאלי.
שנית ,אחת ההגדרות למושג משקל היא אכן גודל הכוח שתמיכה מפעילה על גוף .אמנם הגדרה זו אינה נפוצה
בישראל ,אך אין זה אומר שהיא אינה קיימת.

לסייטק
התגובה של שמשתיים התייחסה לבקשתה של אוראל; "תנו דוגמא אחת לפחות,שבה הכוח הנורמאלי
שמפעיל המשטח על גוף אינו זהה למשקל ".ומכאן שהיא מציינת מספר דוגמאות בהם הכוח הנורמאלי
אינו זהה למשקל.
תשובתו של שמשתיים ,על פי הבנת הנקרא שלי ,התייחסה ל; ... " -המשקל כגודל כוח הכובד שכדור
הארץ מפעיל על הגוף" ,ולכן התייחסתי בתגובתי ל; " -גודל כוח הכובד".....
אם אסכים עם הבנת הנקרא שלך;" לא נובע מדבריו שום דבר על מה קורה כשהגוף נע כן במקביל לקרקע",
אוכל להסיק מדבריך ,שגם במקרה שהגוף נע "במקביל לקרקע" הכוח הנורמאלי אינו זהה למשקל הגוף"
אם " הכוח הנורמאלי אינו זהה למשקל הגוף" כאשר הגוף אינו נע במקביל לקרקע" על פי שמשתיים,
ועל פי ההסתייגות שלך ,הדבר נכון גם במקרה שבו הגוף נע במקביל לקרקע ,האפשרות היחידה בה

מתקיים המצב שבו " הכוח הנורמאלי זהה למשקל הגוף" ,הוא מנוחה מוחלטת של הגוף.
ואם כך הדבר ,יכולנו לחסוך במילים . ...
בקשר ל "-שנית  . "...קיומה של הגדרה זו אינה מעידה על תקפותה ,בוודאי בנוסח מקוצר שרשמת.

אשמח מאוד לקבל את ההגדרה המדויקת במלואה ואז אוכל להתייחס אליה.
בשלב זה ,על פי מה שרשמת ,הגדרה נופלת – ראה תגובתי אוראל ,במכניקה.
העולם מלא בהגדרות לא ברורות ושגוייות.
הגדרת המושג "גביש" הנכונה לשעתה תוקנה לאחר מאמץ רב על ידי דני שכטמן.
במשך למעלה מ , 02 -אחר פרסום ההסתייגות מההגדרה הישנה ,הסכימו רוב המדענים לקבלה.

