
Αντιµετώπιση δυσκολιών που αφορούν τη διδασκαλία των σχετικών κινήσεων 
 
 

Παύλος Μίχας 
Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ.∆.Ε. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, pmichas@eled.duth.gr 

 
Περίληψη: Γίνεται µια προσπάθεια θεώρησης των σχετικών κινήσεων και ιδιαίτερα του ρόλου της τριβής µέσα από ένα 
λογισµικό το οποίο εξοµοιώνει τις κινήσεις. σωµάτων. Μπορεί να ιδωθεί ο ρόλος της τριβής στο αδρανειακό σύστηµα 
αναφοράς (σύστηµα εργαστηρίου) και στο περιστρεφόµενο σύστηµα αναφοράς. Γίνεται µια θεώρηση για την ενέργεια και τη 
σταδιακή παρουσίαση των διαφόρων "αδρανειακών" δυνάµεων (φυγόκεντρη, δύναµη Coriolis)που συνοδεύουν τις διάφορες 
επιταχύνσεις. Επίσης η περίπτωση βάσης µε πεπερασµένη µάζα. Ως µία εφαρµογή παρουσιάζεται το εκκρεµές Foucault. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Σχετική κίνηση, τριβή, συστήµατα αναφοράς 
 
Abstract: This paper deals with the relative motion and especially the role friction force plays. Software is used to simulate 
the motions of bodies. This permits the studying of the friction in the rotating system and in the inertial system of reference 
(lab frame). There are energy considerations and a gradual introduction of the different "forces" (centrifugal, Coriolis) that 
are due to different acceleration. Also is presented in the case of a base of finite mass. As an application the Foucault 
pendulum is presented. 

 

Eισαγωγή 
Ένα θέµα που πολλές φορές προκαλεί δυσκολίες είναι η κεντροµόλος δύναµη για ένα σώµα που βρίσκεται πάνω 
σε ένα περιστρεφόµενο δίσκο. Σε συζήτηση µε διδάσκοντες φυσική σε επίπεδο Λυκείου, αναφέρθηκε ότι καθώς 
συνδυάζεται η διδασκαλεία µε τα προηγούµενα θέµατα της αδράνειας υπάρχει το πρόβληµα γιατί η δύναµη της 
τριβής κατευθύνεται κατά την ακτίνα και όχι κάθετα προς αυτήν όπως θα περίµενε κανείς από την αδράνεια. 
Στο βιβλίο της Α' Λυκείου (Bλάχος κ.ά 2000) παρουσιάζεται η λύση ότι το σώµα κινείται σε µεγαλύτερη ακτίνα 
οπότε η δύναµη της τριβής σωστά σχεδιάζεται προς το κέντρο. Στο θέµα δε δίνεται περισσότερη εξήγηση, 
ορισµένοι δε καθηγητές που ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι δε χρειάζεται εξήγηση παρά µόνο η παρατήρηση ότι αν η 
δύναµη δεν δρα κατά την ακτίνα τότε το σώµα δε θα διέγραφε κύκλο. 
Άλλοι καθηγητές Λυκείου χρησιµοποιούν ως εξήγηση τη "φυγόκεντρο δύναµη", πράγµα που µπορεί να είναι 
προβληµατικό αφού µια από τις παρανοήσεις των µαθητών είναι τι συµβαίνει µε ένα σώµα που ελευθερώνεται 
από την κυκλική του κίνηση (McCloskey 1983). Πολλοί µαθητές πιστεύουν ότι το σώµα θα κινηθεί κατά την 
ακτίνα γιατί επιδρά κάποια φυγόκεντρος δύναµη. Όπως παρατήρησαν σε οι Galili κ.ά. (1992) µε βάση 
ερωτήσεις για τις δυνάµεις που ασκούνται σε ένα νόµισµα που βρίσκεται πάνω σε ένα περιστρεφόµενο δίσκο 
γραµµοφώνου, οι µαθητές που δεν είχαν γνώσεις φυσικής βρήκαν δυσκολία στο να προσδιορίσουν σωστά τις 
δυνάµεις που ασκούνται στο περιστρεφόµενο νόµισµα. Πολλοί χρησιµοποίησαν µια δύναµη εφαπτοµένη προς 
την κυκλική τροχιά. Για τη δύναµη της τριβής θεώρησαν είτε ότι η τριβή έχει την ίδια κατεύθυνση µε την 
ταχύτητα είτε την αντίθετη της. Πολλοί ανέφεραν και µια δύναµη προς τα έξω κατά την ακτίνα.  
Για το θέµα των αδρανειακών συστηµάτων αναφοράς ο Panse κ.ά. (1994) βρήκαν ότι τα συστήµατα αναφοράς 
αντιµετωπίζονται ως συγκεκριµένα αντικείµενα, οι κινήσεις των σωµάτων θεωρούνται άλλοτε πραγµατικές και 
άλλοτε φαινοµενικές (π.χ. η κίνηση της πλατφόρµας ενός σταθµού για τους επιβάτες του τρένου).Ο Ramadas 
κ.ά. (1995) µελέτησαν τα θέµατα που αφορούν την απόσταση, το χρόνο, την ενέργεια και τους νόµους και 
βρήκαν 6 τάξεις εναλλακτικών απόψεων. Μια άποψη που βρήκαν είναι ότι πολλοί φοιτητές πιστεύουν ότι η 
ενέργεια διατηρείται από το ένα σύστηµα αναφοράς σε άλλο. Οι Ramadas κ.ά. (1996) µελέτησαν τις απόψεις 
όσον αφορά του πως αντιλαµβάνονται ένα σύστηµα ως αδρανειακό ή µη αδρανειακό και πως αντιλαµβάνονται 
τις «ψευδοδυνάµεις». Πολλοί φοιτητές θεωρούν ότι οι «ψευδοδυνάµεις» όπως π.χ. η φυγόκεντρος δε µπορούν 
να προστεθούν µε «πραγµατικές» δυνάµεις όπως την τριβή και ότι η φυγόκεντρος µπορεί να θεωρηθεί ότι 
ενεργεί µόνο στο περιστρεφόµενο σύστηµα. 
Όπως παρατήρησε ο Galili (1997), υπάρχει ανάγκη για εισαγωγή των σχετικών κινήσεων και των µη 
αδρανειακών συστηµάτων αναφοράς διότι βοηθούν να υπάρξουν πολλαπλές αναπαραστάσεις. Όπως παρατηρεί, 
στα εγχειρίδια παρουσιάζεται (κατά πλειοψηφία) µόνο ο ένας παρατηρητής και δεν παρουσιάζεται η άποψη του 
πως βλέπει τα φαινόµενα ο µη αδρανειακός παρατηρητής. Ένα άλλο θέµα που µελετά είναι η ανάγκη να 
λαµβάνεται υπόψη η µάζα της βάσης για να φαίνεται η διατήρηση της ενέργειας και της ορµής. Ο Galili εξέτασε 
διάφορα παραδείγµατα όπου αν δεν λαµβάνεται υπόψη η µάζα του ενός σώµατος (π.χ. ενός τοίχου, ενός 
κανονιού, ενός βαγονιού) δε φαίνεται να διατηρείται η ενέργεια και η ορµή. Ένα συµπέρασµα του είναι ότι θα 
πρέπει να τονίζεται ότι η διατήρηση ενέργειας και ορµής ισχύει για κλειστά συστήµατα.  
Για το θέµα της διδασκαλίας της φυγόκεντρης ο Roche (2001) θεωρεί ότι η διδασκαλία της πρέπει να µείνει έξω 
από την ύλη που διδάσκεται στη Μέση Εκπαίδευση και στο πρώτο έτος του Πανεπιστηµίου. Για το θέµα της 
διδασκαλίας των «ψευδοδυνάµεων» ο Galili υποστηρίζει ότι πρέπει να διδάσκονται και να µη θεωρούνται εκ 
των προτέρων ως παρανοήσεις. Όπως τονίζουν οι Galili κ.ά. (1992) “οι έννοιες των ‘αδρανειακών’ δυνάµεων 
και της φυγόκεντρης δύναµης είναι δυστυχώς έξω από την περιοχή των σχολικών προγραµµάτων. Η 
"φυγόκεντρος" δύναµη θα πρέπει να εισαχθεί µε µια κατάλληλη διδακτική πορεία σε ένα περιστρεφόµενο 
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σύστηµα αναφοράς. 

∆υσκολίες που αφορούν τη διδασκαλία περιστρεφόµενου συστήµατος αναφοράς  
Τα θέµατα που θα εξετασθούν στην παρούσα εργασία 
µελετήθηκαν µε φοιτητές παιδαγωγικού τµήµατος που 
ενδιαφερόντουσαν για θέµατα Φυσικής. Στους φοιτητές η 
διδασκαλία για περιστρεφόµενο σύστηµα αναφοράς έγινε µε 
τη βοήθεια λογισµικού που αναπτύχθηκε. Το λογισµικό 
προσαρµόστηκε εκ νέου µε βάση τις δυσκολίες που 
αναφάνηκαν κατά τη διδασκαλία. Σε προηγούµενο εξάµηνο 
είχαν παρακολουθήσει µαθήµατα Φυσικής στα οποία είχαν 
διδαχθεί βασικές αρχές κινηµατικής. Κατ’ αρχήν διδάχθηκαν σχετικά µε τις κυκλικές κινήσεις την έννοια της 
γωνιακής ταχύτητας. Σε ερωτηµατολόγιο που δόθηκε πριν από τη διδασκαλία δόθηκαν ερωτήµατα να 
διαπιστωθεί το επίπεδο των γνώσεων σχετικά µε την κατεύθυνση της δύναµης που είναι αναγκαία για την 
καµπύλωση µιας τροχιάς. Για µια καµπύλη τροχιά (όπως αυτή στο Σχήµα 1) σχεδιάστηκε η ταχύτητα σε δύο 
σηµεία της και ζητήθηκε να σχεδιαστεί η δύναµη που είναι αναγκαία για να αυξάνει η ταχύτητα. Οι 18 
σχεδίασαν τη δύναµη προς το κοίλο της τροχιάς: 9 κάθετη 
στην ταχύτητα, 8 µε να κάνει οξεία γωνία προς την ταχύτητα 
(σωστή απάντηση) 1 µε αµβλεία γωνία και 3 δεν απάντησαν. 
Σε άλλη ερώτηση (Σχήµα 1) τους ζητήθηκε να απαντήσουν 
εκφράζοντας ταυτόχρονα και το βαθµό βεβαιότητας. Από τους 
18 που σχεδίασαν τις δυνάµεις προς το κοίλο της τροχιάς οι 6 
συµφώνησαν µε επιφύλαξη καθώς και 2 από τους 3 που δεν 
απάντησαν ενώ 8 διαφώνησαν χωρίς να είναι απόλυτα 
σίγουροι και 5 διαφώνησαν µε βεβαιότητα. Για ένα παρόµοιο 
σχήµα αλλά µε σωστή την κατεύθυνση της δύναµης 6 
συµφώνησαν µε βεβαιότητα, 9 συµφώνησαν χωρίς να είναι 
100% βέβαιοι και οι υπόλοιποι διαφώνησαν χωρίς βεβαιότητα. 
Από τα αποτελέσµατα αυτού του ερωτηµατολογίου φαίνεται 
ότι οι περισσότεροι φοιτητές έχουν κάποια παραµένουσα 
γνώση ως προς την κατεύθυνση της δύναµης, η οποία όµως 
δεν είναι αρκετή για να τους βοηθήσει να δουν την 
αναγκαιότητα η ολική δύναµη να κατευθύνεται προς τα κοίλα 
της τροχιάς. Αυτό αποτελεί µια σοβαρή δυσκολία για τη 
διδασκαλία της δύναµης Coriolis σε συνδυασµό µε τη 
φυγόκεντρη δύναµη. Λόγω των δυσκολιών που 
παρουσιάστηκαν θεωρήθηκε αναγκαίο να συµπεριληφθούν 
στο λογισµικό θέµατα σχετικά µε την κατεύθυνση της ολικής δύναµης σε ένα σηµείο µιας καµπύλης τροχιάς. Ο 
χρήστης πατά το κουµπί «πάτα το κουµπί για να δεις την επόµενη εξήγηση», ακολούθως το κουµπί «καµπύλη – 
επιτάχυνση» και την επιλογή «υπόθεσε µία δύναµη». Με την επιλογή αυτή µπορεί να σχεδιάσει τη δύναµη που 
θεωρεί αυτός αναγκαία για την εξήγηση της καµπύλωσης της τροχιάς καθώς και τις επιταχύνσεις. Ο Η/Υ 
σχεδιάζει αυτόµατα (Σχήµα 2) τη διόρθωση που χρειάζεται να εισαχθεί ως προς τις δυνάµεις για να εξηγηθεί το 
σχήµα της τροχιάς (εµφανίζονται σχετικές οδηγίες σε ένα πλαίσιο κειµένου). Ταυτόχρονα εµφανίζεται το σχήµα 
του κύκλου που αντιστοιχεί στην ακτίνα καµπυλότητας. Μια άλλη επιλογή που υπάρχει είναι «παράγοντες για 
επιτάχυνση» που επιτρέπει α) τη µεταβολή του σχήµατος της τροχιάς, β)τη µεταβολή της επιτρόχιας επιτάχυνσης 
της τροχιάς γ) τη µεταβολή του πλάτους της τροχιάς. Ο χρήστης µπορεί να παρακολουθήσει και την χρονική εξέλιξη του 
φαινοµένου. 

F v

Σχήµα 1: Μπορεί η F να είναι η ολική
δύναµη που ενεργεί στο σώµα;

Σχήµα 2: Μελέτη των παραγόντων που 
επηρεάζουν την επιτάχυνση σε καµπύλη τροχιά

Έλλειψη τριβής  
Σε σχετική ερώτηση στο δείγµα 21 φοιτητών, οι 20 απάντησαν ότι η τριβή κατευθύνεται αντίθετα προς την 
ταχύτητα πράγµα που συµφωνεί µε την άποψη των εκπαιδευτικών που αναφέρθηκε στην εισαγωγή και την 
1 4 ( σωστό)
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έρευνα του Galili κ.ά. (1992) Αυτό δείχνει ότι δεν έχει γίνει κατανοητό γιατί η τριβή έχει αυτή την κατεύθυνση 
στη Μέση Εκπαίδευση και η δογµατική διδασκαλία όπως αναµένεται δεν αποδίδει. Σε ερώτηµα όπου ζητούντα 
το σχήµα που θα αντιληφθεί ένας παρατηρητής στο περιστρεφόµενο σύστηµα αναφοράς δόθηκαν ως επιλογές 
διάφορα σχήµατα όπως: 

Οι 20 στους 21 θεώρησαν την επιλογή 1 και µία φοιτήτρια την επιλογή 5.  

Στο λογισµικό µπορεί ο χρήστης να παρατηρήσει την κίνηση σε δύο συστήµατα αναφοράς. Εάν δεν υπάρχει 
τριβή µπορεί να δει ότι για τον αδρανειακό παρατηρητή η επιλογή 1 είναι η ορθή ενώ για τον περιστρεφόµενο 
παρατηρητή η επιλογή 4 είναι ορθή. Η τροχιά δηλαδή είναι µια έλικα. για τον παρατηρητή στο περιστρεφόµενο 
σύστηµα ενώ για τον παρατηρητή στο αδρανειακό είναι µια ευθεία παράλληλη στον άξονα χ.) 

(Το ότι η κίνηση θα είναι ελικοειδής µπορεί να αποδειχθεί µε στοιχειώδεις µετασχηµατισµούς: 

)sin()sin(),sin()cos( tytxytytxx όόόό ωωωω αδρανειακαδρανειακπεραδρανειακαδρανειακπερ ⋅+⋅=⋅−⋅= ) 

Σε άλλη ερώτηση ρωτήθηκαν µε τα ίδια σχήµατα ως επιλογές για το σχήµα της τροχιάς που θα έβλεπε ένας 
παρατηρητής στο αδρανειακό σύστηµα αναφοράς. Παρατηρήθηκε ότι και σ’ αυτήν την περίπτωση κανείς 
φοιτητής δεν επέλεξε την επιλογή 1 καθώς απάντησαν µε αυτήν την επιλογή ως την τροχιά που βλέπει ο 
περιστρεφόµενος παρατηρητής. Στο λογισµικό λαµβάνεται αυτό υπόψη µε το να µπορεί να φανεί σε κάθε 
σύστηµα αναφοράς ταυτόχρονα και η άποψη του άλλου παρατηρητή πράγµα που έχει επισηµανθεί ως κάτι το 
αναγκαίο από τον Galili (1997). 

Θεώρηση της Τριβής  
Η τριβή στην περίπτωση των σχετικών κινήσεων εισάγει αποτελέσµατα που δεν αναµένονται από τους µαθητές 
ή φοιτητές (Grech, Mazur 2001) διότι θα πρέπει να γίνει κατανοητή η έννοια της σχετικής κίνησης και σχετικής 
ταχύτητας για γίνει δυνατό να θεωρηθεί η τριβή. Για µια δεδοµένη θέση βρίσκοµε τη σχετική ταχύτητα από τη 
διαφορά της ταχύτητας ως προς το αδρανειακό σύστηµα αναφοράς και την ταχύτητα του σηµείου της βάσης 
πάνω στην οποία βρίσκεται το σώµα. Η τριβή βρίσκεται από: 
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Στο λογισµικό µπορεί να φανεί ότι η τριβή στο αδρανειακό σύστηµα επιταχύνει το σώµα έτσι ώστε να διαγράφει 
µια καµπύλη τροχιά και µάλιστα καθώς δείχνονται οι θέσεις του σώµατος ανά ίσα χρονικά διαστήµατα µπορεί 
να φανεί ότι το µέτρο της ταχύτητας αυξάνει.  

Περιστρεφόµενο σύστηµα: Στο περιστρεφόµενο σύστηµα η τριβή δρα αντίθετα προς την ταχύτητα. Η 
ταχύτητα του σώµατος στο περιστρεφόµενο σύστηµα είναι ίση µε τη σχετική ταχύτητα όπως υπολογίστηκε 
προηγουµένως και µάλιστα µπορεί να παρατηρηθεί ότι αυξάνει. Στο σηµείο αυτό το λογισµικό δίνει τη 
δυνατότητα της εισαγωγής µιας νέας δύναµης (της φυγόκεντρης δύναµης) ως µια πρώτη εξήγηση της 
συµπεριφοράς αυτής. Για µια πρώτη παρουσίαση των «φανταστικών» δυνάµεων υπάρχει ειδική οθόνη στο 
λογισµικό. Ο χρήστης µπορεί να αποφασίσει για τις τιµές της αρχικής ταχύτητας και επιτάχυνσης του 
κινουµένου συστήµατος. Εµφανίζονται τότε οι αντίστοιχες «φανταστικές» δυνάµεις. Επειδή υπάρχει δυνατότητα 
για ύπαρξη τριβής ο χρήστης µπορεί να κατανοήσει ότι ναι µεν οι δυνάµεις ονοµάζονται φανταστικές (ή 
ψευδοδυνάµεις) όµως µπορούν να προστεθούν και σε «κανονικές» δυνάµεις που οφείλονται σε αλληλεπίδραση 
µε άλλα σώµατα (Ramadas 1996β). 

Καµπύλωση της τροχιάς στο περιστρεφόµενο σύστηµα: Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως ο µαθητής θα 
πρέπει να έχει κατανοήσει ότι µια δύναµη που κατευθύνεται προς το κυρτό µέρος της τροχιάς δε µπορεί να είναι 
η ολική δύναµη. Το λογισµικό επιτρέπει στο χρήστη να δει ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή µιας άλλης δύναµης 
εκτός από τη φυγόκεντρο και την τριβή για να µπορέσει να εξηγηθεί η καµπύλωση της τροχιάς. 

Όπως φαίνεται από την εξοµοίωση η δύναµη Coriolis είναι αρκετή για να εξουδετερώσει το αποτέλεσµα της 
φυγόκεντρης δύναµης. Μια ενδιαφέρουσα ερώτηση (Ramadas 1996β) είναι: να υπολογιστεί η φυγόκεντρη 
δύναµη και η δύναµη Coriolis που ασκείται για τον περιστρεφόµενο παρατηρητή σε έναν άνθρωπο που στέκεται 
δίπλα σε ένα περιστρεφόµενο δίσκο. Ο υπολογισµός είναι στοιχειώδης και δίνει ως άθροισµα των δυνάµεων την 
απαιτούµενη κεντροµόλο δύναµη. Μια απόδειξή της δύναµης Coriolis παρουσιάζεται στην ακόλουθη επιλογή. 

Ανάλυση των επιταχύνσεων - εξήγηση της δύναµης Coriolis 
Ένα άλλο θέµα που αντιµετωπίζεται στο λογισµικό είναι η ανάλυση της απόλυτης επιτάχυνσης σε σχετική 
επιτάχυνση. Στο λογισµικό εµφανίζονται δύο περιπτώσεις: 
Α) Ανάλυση των ταχυτήτων και επιταχύνσεων ως προς τον αδρανειακό παρατηρητή. 
Β) Ανάλυση των ταχυτήτων και επιταχύνσεων ως προς τον περιστρεφόµενο παρατηρητή. 
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Για την εξήγηση των αναλύσεων παρέχονται οδηγίες στο χρήστη. Η ανάλυση αυτή ακολουθεί τη µέθοδο 
παρουσίασης του θέµατος του Παπαϊωάννου (1959) 

Η ανάλυση θεωρήθηκε αναγκαία γιατί υπάρχει δυσκολία κατανόησης της επιτάχυνσης Coriolis µε βάση τον 
τύπο: Rvv ήό

ρρρρ
Χ+= ωσχετικλυτηαπ  και µια διανυσµατική παραγώγιση.  

Θεώρηση της ενέργειας και στροφορµής: Όπως παρατήρησαν ο Ramadas κ.ά. (1996) µεταξύ των φοιτητών 
υπάρχει η άποψη ότι η τιµή της ενέργειας είναι η ίδια στο περιστρεφόµενο σύστηµα µε αυτήν που έχει στο 
αδρανειακό. Στο λογισµικό µπορεί να φανεί ότι το έργο της τριβής διαφέρει µεταξύ του αδρανειακού (θετικό 
έργο) και περιστρεφόµενου συστήµατος (αρνητικό έργο). Ως αιτία της αύξησης της κινητικής ενέργειας του 
ολισθαίνοντος σώµατος στο αδρανειακό σύστηµα είναι το έργο της τριβής. Η περιστρεφόµενη βάση προσφέρει 
ενέργεια µέσω του έργου της τριβής. Για να µην ελαττώνεται η γωνιακή ταχύτητα της βάσης θα πρέπει να 
υπάρχει ένας µηχανισµός µε ιµάντα που να διατηρεί τη γωνιακή ταχύτητα σταθερή. Σ' αυτήν την περίπτωση το 
σύστηµα δεν είναι κλειστό (Galili 1997) και δε διατηρείται η στροφορµή του συστήµατος. Η άλλη περίπτωση 
είναι η βάση να έχει πολύ µεγάλη µάζα. Σε περίπτωση που έχουµε κλειστό σύστηµα έχοµε διατήρηση της 
στρφορµής. Η αντίδραση του ολισθαίνοντος σώµατος προς την τριβή που του ασκεί η βάση ασκεί µία ροπή που 
ελαττώνει τη γωνιακή ταχύτητα. Στην εξοµοίωση του πειράµατος µπορεί να παρατηρηθεί ότι το σώµα φθάνει σε 
ένα σηµείο όπου να παύει να ολισθαίνει. Για τον περιστρεφόµενο παρατηρητή το σώµα παύει να κινείται ενώ 
για τον αδρανειακό παρατηρητή το σώµα περιστρέφεται µαζί µε τη βάση µε την ίδια γωνιακή ταχύτητα.  

Για τη θεώρηση της ενέργειας στην περίπτωση της πεπερασµένης βάσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η 
γωνιακή επιτάχυνση της βάσης µέσα στη θεώρηση των αδρανειακών δυνάµεων. Μπορούµε να δούµε ότι 
χρειάζεται αυτή η δύναµη από το λογισµικό: Αν υπολογίσουµε τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας στο 
περιστρεφόµενο σύστηµα παρατηρούµε ότι δεν είναι ίση µε το έργο της τριβής συν το έργο της "φυγόκεντρης" 
δύναµης συν το έργο της τριβής.  

Στην περίπτωση της γρήγορης ελάττωσης της γωνιακής ταχύτητας, οι γραφικές παραστάσεις των ταχυτήτων στο 
περιστρεφόµενο σύστηµα παύουν να έχουν τον περιοδικό χαρακτήρα που έχουν στην περίπτωση που δεν 
επηρεάζεται η βάση (σχήµα 5).  

Εκκρεµές του Foucault 
Μια εφαρµογή που παρουσιάζεται 
είναι το εκκρεµές του Foucault. 
Υπάρχουν δύο επιλογές: α) το 
εκκρεµές κινείται µε µηδενική 
αρχική ταχύτητα (κλασική εικόνα 
που δείχνεται στα διδακτικά 
βιβλία) και β) ο χρήστης εισάγει 
τις ταχύτητες που θέλει. ∆εν 
εµφανίζεται αυτό καθ’ εαυτό το 
εκκρεµές αλλά µε την επιλογή του 
εισάγεται µια δύναµη επαναφοράς 
ανάλογη µε την αποµάκρυνση από 
το κέντρο. Ο χρήστης µπορεί να 
µεταβάλει το συντελεστή 
αναλογίας. 

Συµπεράσµατα  
Η διδασκαλία των σχετικών 
κινήσεων παρόλο που οµολογουµένως είναι ένα δύσκολο θέµα, µπορεί να διευκολυνθεί από το προτεινόµενο 
λογισµικό Αυτό το λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διάφορους λόγους:  

Vψ Περιστρεφόµενο
Vx Περιστρεφόµενο
Vψ Αδρανειακό
Vx Αδρανειακό

Vσχετική ψ Αδρανειακό

Σχήµα 5: Περίπτωση επιβράδυνσης της βάσης 

1. Εξήγηση της κατεύθυνσης της τριβής στο σώµα πάνω στον περιστρεφόµενο δίσκο. Η κατεύθυνση της 
τριβής µπορεί να φανεί ότι για µεν το αδρανειακό σύστηµα µπορεί να δώσει µία αύξηση του µέτρου της 
ταχύτητας, ενώ στο περιστρεφόµενο σύστηµα είναι πάντοτε αντίθετη προς την κατεύθυνση της σχετικής 
ταχύτητας. 

2. Εξήγηση της ανάλυσης της επιτάχυνσης σε επιτρόχιο και κεντροµόλο συνιστώσα στην καµπυλόγραµµη 
κίνηση. Αυτή είναι µια βασική δυσκολία που δεν αφορά µόνο τις κινήσεις σε ένα περιστρεφόµενο σύστηµα 
αναφοράς. 

3. ∆ιευκρίνηση της έννοιας της σχετικής ταχύτητας στα δύο συστήµατα αναφοράς. ∆ίνεται προς τούτο µια 
ειδική οθόνη όπου αντιµετωπίζονται παράλληλα δύο συστήµατα αναφοράς: ένα ακίνητο και ένα άλλο που 
µπορεί να εκτελεί επιταχυνόµενη κίνηση σε δύο διαστάσεις. 

4. Εισαγωγή των «φανταστικών» δυνάµεων. Η εισαγωγή γίνεται αφενός στην οθόνη που αναφέρεται στο 
προηγούµενο συµπέρασµα και αφετέρου στην οθόνη που παρουσιάζεται το περιστρεφόµενο σύστηµα. 
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5. Εισαγωγή της έννοιας της φυγόκεντρης δύναµης και δύναµης Coriolis. Η φυγόκεντρος µπορεί να εισαχθεί 
για να εξηγηθεί η αύξηση του µέτρου της ταχύτητας, ενώ η δύναµη Coriolis εισάγεται για να εξηγηθεί το 
σχήµα της τροχιάς. 

6. Μια εφαρµογή του θεωρήµατος Έργου - ενέργειας σε διαφορετικές περιπτώσεις, όπως το έργο της τριβής. 
Παρουσιάζονται υπολογισµοί του έργου της τριβής και της φυγόκεντρης δύναµης στο περιστρεφόµενο 
σύστηµα. Μπορεί να φανεί ότι το άθροισµα του έργου της τριβής και της φυγόκεντρης δύναµης δεν είναι 
ίσο µε τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας αν το σύστηµα είναι κλειστό, στην περίπτωση αυτή απαιτείται 
και ο υπολογισµός του έργου της φανταστικής δύναµης που οφείλεται στην επιβράδυνση της βάσης. 

7. Θεώρηση της διατήρησης της στροφορµής. Αν το σύστηµα είναι «ανοιχτό», δηλαδή διατηρείται η γωνιακή 
του ταχύτητα σταθερή µε ένα εξωτερικό µηχανισµό, τότε η στροφορµή δεν διατηρείται, ενώ αν το σύστηµα 
είναι κλειστό τότε η στροφορµή διατηρείται. 

8. Εξήγηση της ανάλυσης της απόλυτης επιτάχυνσης. Η ανάλυση αυτή οδηγεί στον τύπο της δύναµης Coriolis. 
Η ανάλυση αυτή γίνεται σε δύο συστήµατα αναφοράς. 

9. Παρουσίαση του εκκρεµούς του Foucault. Μπορεί να φανεί η τροχιά στα δύο συστήµατα αναφοράς. 
Στη θέση: http://utopia.duth.gr/~pmichas" υπάρχουν ένα αρχείο Excel και ένα αρχείο ΕΧΕ µε τον τίτλο 
"rotating". Ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει "enable macros" στο αρχείο Excel. 
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