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מושית

) aA,B= 2(m/s2
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בשתי ה"מעליות" שלפנינו אנו רואים את
התאומים ,משה ומושית שהחליטו להתחיל
בסדרת ניסויים.
בשלב הראשון החליטו למדוד את עוצמת שדה
הכבידה  gבעולמם – עולם המעלית .לשניהם
ציוד מעבדה זהה .בתרשימים אנו רואים את
שדה
ערכה הניסוי הסטנדרטית למדידת
הכבידה ( ,)gובנוסף עליהם לשקול פחית
שמסתה ).2(kg
מושית ,במעליתה ,מדדה כי תאומה משה מאיץ
מטה בתאוצה של ) ,2(m/s2ובאותו זמן מדד
משה כי אחותו מאיצה בדיוק באותה מידה ורק
בכיוון הפוך( .ראה/י תרשימים).
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) aB,A= 2(m/s2
משה
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 .1כיצד ניתן למדוד את גודלו וכיוונו שדה הכבידה ( ? )gתולים משקולת בת ) 1(kgהמחוברת למד כוח על חוט ,וכאשר
מערכת המדידה מתייצבת במנוחה ,מד הכוח מורה על גודלו של שדה הכבידה ( )gוכיוון אליו פונה המשקולת הוא כיוונו של
שדה הכבידה ,הנקרה גם כיוון מטה .משקולת על חוט נקראת גם אנך ,כי בעזרתה ניתן למצוא את כיוון האנכי.
 .2כיצד ניתן למדוד את משקלה של הפחית ? מניחים את הפחית על מד הכוח (אפשר גם לתלות) ,כאשר מד הכוח (משקל)
מונח במנוחה על מישור אופקי  .מישור אופקי ,הוא מישור הניצב לכיוון אנכי באותה סביבה ( פני המים במנוחה – אופקיים).

מושית; -עוצמת שדה הכבידה בעולמי הוא ).g =11(N/kg
ומשקל הפחית ).mg = 22(N

משה; -עוצמת שדה הכבידה בעולמי הוא ).g =9(N/kg
ומשקל הפחית ).mg = 18(N

מושית; -תוצאות המדידה שלי הן תוצאות האמיתיות.
לפי הוראות המדידה ,הרשומות מעלה ,על מכשירי
המדידה להימצא במנוחה ,ואילו מעליתך אחי ,על כל
הציוד שבתוכה ,מאיצים מטה ב.2(m/s2( -

משה; -אחותי הנכבדה ,אם לא שמת לב ,כל מכשירי
המדידה נמצאים במנוחה ,לגבי לפחות ,ואילו את אחותי
מאיצה משום מה מעלה ב ,2(m/s2( -ולכן התוצאות
המדידה שלך משובשות מעט.

ובכן מי צודק ??
משה ומושית השתמשו בציוד זהה ושניהם ביצעו את ההוראות כלשונם .כל אחד מהם מודד את עוצמת שדה הכבידה
במערכת ייחוס של עצמו ויכול לחשב את עוצמת שדה הכבידה של השני.
מושית מחשבת את קריאת ה"משקל" של הפחית
במעליתו של משה
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מחשב את קריאת ה"משקל" של הפחית
משה
במעליתה של מושית
F  ma

)a = 2(m/s2
מושית

N - mg  ma
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מושית הצליחה לחשב את משקל
הפחית במעליתו של משה.
באותו אופן תוכל לחשב את
הורית מד ה –  gבמעליתה
של משה

)mg = 22(N

)mg = 18(N

משה הצליח לחשב את משקל
הפחית במעליתה של מושית.
באותו אופן יוכל לחשב את
הורית מד ה –  gבמעליתה
של מושית.

אותם חוקי פיזיקה תקפים בשתי מערכות הייחוס .מיקום  ,מהירות  ,תאוצה וכבידה יש להם קיום יחסי בלבד ,כלומר
גודלם וכיוונם תלויים במערכת הייחוס ממנה נמדדים.
שני הצופים/ות הסכימו על הגדלים הנמדדים במכשירי המדידה ,אך לא נתנו להם את אותו הפרוש.
על גודלו של הכוח הנורמלי  ,Nהפועל על הפחית במעליתו של משה לא היה ויכוח שניהם הסכימו כי ).N = 18 (N
עבור משה ,במערכת הייחוס שלו המדידה התבצעה במצב בו הפחית הייתה מונחת במנוחה על ה"משקל" ולכן N = mg
ומנקודת מבטה של מושית .N<mg

