Μηχανική στερεού

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Βασικές σχέσεις µεταξύ γραµµικών και γωνιακών µεγεθών.
Έστω ένας δίσκος που στρέφεται µε σταθερή γωνιακή επιτάχυνση γύρω
από άξονα που διέρχεται από το κέντρο του Ο, ένα σηµείο του Α στην περιφέρειά του, όπου µετά από χρόνο t βρίσκεται στη θέση Α΄, όπου θ η γωνία περιστροφής του δίσκου.
i)

Η γωνία περιστροφής και το µήκος του τόξου ΑΑ΄ συνδέονται µε
τη σχέση:
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ii) Η γραµµική ταχύτητα υ=
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iii) Από τη σχέση υ=ωR παραγωγίζοντας παίρνουµε
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αεπ = αγωνKR (3)
όπου αεπ η επιτρόχια επιτάχυνση η οποία εκφράζει το ρυθµό µεταβολής του µέτρου της γραµµικής
ταχύτητας ενός σηµείου που εκτελεί κυκλική κίνηση.
Υπενθυµίζεται ότι το σηµείο Α έχει και κεντροµόλο επιτάχυνση ακ=

υ2
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, η οποία είναι υπεύθυνη για

την αλλαγή της κατεύθυνσης της γραµµικής ταχύτητας. Ή µε άλλα λόγια

Η επιτάχυνση σε µια καµπυλόγραµµη κίνηση εκφράζει το ρυθµό µεταβολής του διανύσµατος της ταχύτητας. Αυτή µπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες, µια εφαπτόµενη στην τροχιά, η οποία ονοµάζεται επιτρόχια επιτάχυνση και η οποία ευθύνεται για την αλλαγή στο µέτρο της ταχύτητας
και µια κάθετη στην ταχύτητα την οποία λέµε κεντροµόλο επιτάχυνση και
η οποία µεταβάλλει την κατεύθυνση της ταχύτητας.
Οι εξισώσεις (2) και (3) συνδέουν τα µέτρα γωνιακών και γραµµικών µεγεθών µιας και οι διευθύνσεις τους
είναι ασύµβατα κάθετες. ( Όπως φαίνεται στο σχήµα τα διανύσµατα υ και aεπ βρίσκονται σε οριζόντιο
επίπεδο, ενώ τα διανύσµατα ω και aγων είναι κατακόρυφα).

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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Η γωνία θ σαν πηλίκο µηκών είναι αδιάστατο µέγεθος, άρα η µονάδα rad είναι µια «ψευτοµονάδα» η οποία δεν υπο-

λογίζεται σε περιπτώσεις υπολογισµού γραµµικών µεγεθών. Π.χ. υ=ωR.
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