Η επιηάσςνζη ζηην κςκλική κίνηζη

Ομαλή κυκλική κίνηση: Μια…επιταχυνόμενη κίνηση!
Όινη νη (δηαβαζκέλνη) καζεηέο ηεο δεπηέξαο ιπθείνπ πνπ έρνπλ δηδαρζεί
θπθιηθή θίλεζε, γλσξίδνπλ αζθαιώο ηελ θεληξνκόιν επηηάρπλζε. Αθόκα θη απηνί
πνπ δελ έρνπλ αθνκνηώζεη 100% ηελ έλλνηα απηή, κπνξνύλ λα ζπκνύληαη -ζαξξείο
παπαγαιία- όηη “η κενηπομόλορ επιηάσςνζη εςθύνεηαι για ηη μεηαβολή μόνο ηηρ
διεύθςνζηρ ηηρ γπαμμικήρ ηασύηηηαρ και όσι ηος μέηπος ηηρ”. Άιισζηε ζηελ νκαιή
θπθιηθή θίλεζε ην κέηξν ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηαο παξακέλεη ζηαζεξό. Καη θάπνπ
εθεί θάπνηνη απνξνύλ: Πώο είλαη δπλαηόλ έλα ζώκα λα έρεη επηηάρπλζε αιιά ην
κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ λα παξακέλεη ζηαζεξό;
Αο ξίμνπκε ινηπόλ κηα πην πξνζεθηηθή καηηά ζε απηό ην κέγεζνο. Αθόκα θαη
π2
νη… ιηγόηεξν δηαβαζηεξνί καζεηέο ζπκνύληαη κεραληθά λα ιέλε έλαλ ηύπν: aθ  ,
R
όπνπ R ε αθηίλα ηεο θπθιηθήο ηξνρηάο. Οη πην παξαηεξεηηθνί δε, ίζσο άθνπζαλ ζηελ
παξάδνζε όηη “η ζσέζη πος μαρ δίνει ηην κενηπομόλο επιηάσςνζη ζηην κςκλική κίνηζη
π2
είναι aθ  , και ηην έσοςμε σωπίρ απόδειξη” πνπ ζεκαίλεη όηη γηα ηε θπζηθή ηεο
R
δεπηέξαο Λπθείνπ, δελ ρξεηάδεηαη λα μέξνπκε πώο βγαίλεη απηή ε ζρέζε!
Πξνθαλώο όιεο νη ζρέζεηο ζηε θπζηθή έρνπλ ηηο απνδείμεηο ηνπο. Καη ε
απόδεημε ηεο παξαπάλσ ζρέζεο έρεη πνιύ ελδηαθέξνλ θαζώο ζπλδπάδεη θαη γλώζεηο
καζεκαηηθώλ πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο επίζεο ζηε δεπηέξα Λπθείνπ ζηα
καζεκαηηθά πξνζαλαηνιηζκνύ, θαη ζπγθεθξηκέλα δηαλπζκαηηθό ινγηζκό.
Παξαθάησ ζα πξνζπαζήζνπκε κε απιό ηξόπν λα δώζνπκε κία απόδεημε ηεο
ζρέζεο πνπ καο δίλεη ηελ θεληξνκόιν επηηάρπλζε, κε ζηόρν λα… πείζνπκε θαη ηνπο
πην δύζπηζηνπο όηη ε θπθιηθή θίλεζε -αθόκα θαη όηαλ είλαη νκαιή- έρεη επηηάρπλζε!
Βήμα 1ο: “Σηήνοςμε” ηο ππόβλημα
Σθεθηείηε έλα θηλεηό ην νπνίν θηλείηαη κε ηαρύηεηα ζηαζεξνύ κέηξνπ πάλσ ζε
θπθιηθή ηξνρηά (ζρήκα 1) θαη κεηαβαίλεη από ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β δηαλύνληαο
έλα δηάζηεκα Γs .
Σηε ζέζε Α ζα έρεη ηαρύηεηα

π αξρ ελώ ζηε ζέζε Β ζα έρεη ηαρύηεηα


π ηει
π ηει . (Ξαλαιέκε όηη κόλν ηα κέηξα ησλ


ηαρπηήησλ απηώλ είλαη ίζα παξρ  πηει

παξρ
θαη όρη ηα δηαλύζκαηα ησλ ηαρπηήησλ.)
Αλ ηώξα ηα ζεκεία Α θαη Β είλαη
Β
πνιύ θνληά κεηαμύ ηνπο (δειαδή
R
Γx
κεζνιαβεί έλα πνιύ κηθξό ρξνληθό
θ
δηάζηεκα γηα λα κεηαβεί ην θηλεηό από
Ο
Α
R
ην Α ζην Β) κπνξνύκε λα δερζνύκε όηη
ην κήθνο ηνπ ηόμνπ Γs πνπ δηαλύεη ην
θηλεηό είλαη ίζν κε ην κέηξν ηεο
κεηαηόπηζεο Γx πνπ θαίλεηαη κε θόθθηλν
ρξώκα ζην ζρήκα 1.
Σρεκαηίδεηαη
ινηπόλ
έλα
Σρήκα 1
ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΟΒ κε ίζεο πιεπξέο
ηηο αθηίλεο R ηνπ θύθινπ.
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Βήμα 2ο: Βπίζκοςμε ηη μεηαβολή ηος διανύζμαηορ ηηρ ηασύηηηαρ
 

Η κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο ζα είλαη Γπ  πηει  παξρ
αιιά ΠΡΟΟΧΗ: Η ζρέζε απηή είλαη δηαλπζκαηηθή, πνπ
ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα “δσγξαθίζνπκε” ηα δηαλύζκαηα, όπσο
θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα 2: Πξώηα ζρεδηάδνπκε ηα


δηαλύζκαηα π ηει θαη παξρ κε θνηλή αξρή έλα ζεκείν Κ. Η
γσλία πνπ ζρεκαηίδνπλ ζα είλαη ίζε κε ηε γσλία πνπ έρεη
δηαγξάςεη ε επηβαηηθή αθηίλα ηνπ θηλεηνύ ζην ζρήκα 1,
δειαδή θ (νμείεο γσλίεο κε πιεπξέο θάζεηεο).

Σηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνπκε ην δηάλπζκα - π αξρ (θόθθηλν

ρξώκα) δειαδή ην αληίζεην ηνπ π αξρ . Σηελ νπζία ε ζρέζε
 

 

Γπ  πηει  παξρ κπνξεί λα γξαθηεί Γπ  πηει  (παξρ ) θαη λα
πξνζζέζνπκε δηαλπζκαηηθά (θαλόλαο παξαιιεινγξάκκνπ) ηα


δηαλύζκαηα π ηει θαη - παξρ , όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3 ώζηε

λα πάξνπκε ηειηθά ην δηάλπζκα Γπ.
Σώπα πποσέξτε στο σχήμα 3: Τν ηξίγσλν ΚΛΜ
είλαη ηζνζθειέο κε ίζεο πιεπξέο ηελ θόθθηλνπ ρξώκαηνο ΚΛ
θαη ηε δηαθεθνκκέλε ΜΛ (δηόηη ηα κήθε ηνπο είλαη ίζα κε ηα


κέηξα ησλ ηαρπηήησλ π ηει θαη - παξρ ). Απηό ην ηξίγσλν
ΚΛΜ όκσο, είλαη όκνην κε ην ΑΟΒ ηνπ ζρήκαηνο 1 (δηόηη
είλαη ηζνζθειή θαη έρνπλ ίζεο πεξηερόκελεο γσλίεο θ). Άξα
ζύκθσλα κε ηελ νκνηόηεηα ηξηγώλσλ, απέλαληη από ίζεο
γσλίεο έρνπκε αλάινγεο πιεπξέο:
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Σρήκα 3

Καη γηα λα κελ γξάθνπκε ηηο απόιπηεο ηηκέο, κπνξνύκε λα ζπκθσλήζνπκε όηη
κε Γπ, π θαη Γx ζα γξάθνπκε αληίζηνηρα ηα κέηξα: ηεο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο, ηεο
ηαρύηεηαο θαη ηεο κεηαηόπηζεο ηνπ θηλεηνύ.
Έηζη έρνπκε:
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Βήμα 3ο: Βπίζκοςμε ηο πςθμό μεηαβολήρ ηηρ ηασύηηηαρ
Ήδε ζα πξέπεη θαη νη αξρηθά κπεξδεκέλνη καζεηέο, λα αληηιακβάλνληαη
θαιύηεξα ην δηάλπζκα ηεο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο, ηώξα πνπ ην ζρεδηάζακε. Καη
αθνύ ππάξρεη κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο, ζα ππάξρεη θαη ν αληίζηνηρνο ξπζκόο κε ηνλ
νπνίν απηή κεηαβάιιεηαη. Κάπσο έηζη ινηπόλ θηάλνπκε ζηελ επηηάρπλζε! Όπσο
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γλσξίδνπκε θαη από κηθξόηεξεο ηάμεηο, ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο είλαη ε
Γπ
επηηάρπλζε, δειαδή a 
.
Γt
Όκσο εμαηηίαο ηεο ζρέζεο (1), ζα έρνπκε:
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επηηάρπλζε, πνπ πιένλ ζα νλνκάδνπκε θεληξνκόιν* θαη ζα ζπκβνιίδνπκε κε aθ ,
έρνπκε δηαδνρηθά:

Η γξακκηθή ηαρύηεηα ηνπ θηλεηνύ όκσο είλαη: π 
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*Η λέξη κενηπομόλορ πποέπσεηαι από ηιρ λέξειρ κένηπο και από ηο πήμα βλώζκω πος
ζημαίνει έπσομαι και έσει αόπιζηο ἔμολον. Η “κενηπομόλορ” δηλαδή είναι αςηή πος
θέπεηαι ππορ ηο κένηπο. (Από ηο ίδιο πήμα πποέπσεηαι η μεηοσή αοπίζηος “μολών” ζηη
θπάζη ηος Λεωνίδα ππορ ηον Ξέπξη “μολών λαβέ”.)
Δπηκέιεηα: Γηάλλεο Γακηαλίδεο

