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Περιεχόμενο  μαθήματος: 
Ομαλή κυκλική κίνηση(1.3.10) - 1 διδακτική ώρα
Διδακτικοί  στόχοι [Οι μαθητές στο τέλος της ώρας να είναι σε θέση]:
1
Να ορίσουν την  ομαλή κυκλική κίνηση και να την εντάξουν στις περιοδικές κινήσεις
2
Να ορίσουν τα μεγέθη «περίοδος» και «συχνότητα» στην ομαλή κυκλική κίνηση και να βρουν τη μεταξύ τους σχέση 
3
Να προσδιορίσουν την κατεύθυνση της ταχύτητας κινητού που κάνει ομαλή κυκλική κίνηση και να υπολογίσουν το μέτρο της ταχύτητας σε συνάρτηση με την περίοδο
4
Να ορίσουν τη γωνιακή ταχύτητα και να την εκφράσουν σε συνάρτηση με την περίοδο Τ
5
Να βρουν τη σχέση μεταξύ γραμμικής και γωνιακής ταχύτητας
6
Να ορίσουν την κεντρομόλο επιτάχυνση , να σχεδιάσουν το διάνυσμα της και να υπολογίσουν την τιμή της από τη σχέση  α=υ2/R
7
Να εκφράσουν την κεντρομόλο επιτάχυνση σε συνάρτηση με τη γωνιακή ταχύτητα, την περίοδο και τη συχνότητα
‘Ιδέες’ των μαθητών [Κάποιοι μαθητές πιστεύουν ότι]:
--Δυσκολεύονται να κατανοήσουν το ότι το διάνυσμα της ταχύτητας αντικειμένου που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση αλλάζει σε κάθε στιγμή μένοντας διαρκώς εφαπτόμενο στην τροχιά
--Δυσκολεύονται να δεχτούν ότι σε μία κίνηση όπως η ομαλή κυκλική στην οποία η ταχύτητα (η τιμή της) διατηρείται σταθερή, υπάρχει επιτάχυνση[άλλη σημασία έχει η λέξη ταχύτητα στην καθημερινή ζωή (ένας απλός αριθμός) και άλλη στη Φυσική].
Φάσεις [Διδακτικές ενέργειες-Μαθησιακά έργα]:
Αναφέρουμε ως παράδειγμα κυκλικής κίνησης την κίνηση που κάνει το άκρο του λεπτοδείκτη του ρολογιού ή ένα σημείο του περιστρεφόμενου δίσκου στο CD. 
Να υπολογίσουν οι μαθητές τη συχνότητα μιας ομαλής κυκλικής κίνησης για χρόνο μιας περιόδου.
Για να γίνει αντιληπτό από τους μαθητές ότι το διάνυσμα της ταχύτητας εφάπτεται στην κυκλική τροχιά, αναφέρουμε α)το παράδειγμα των σπινθήρων ενός ακονιστή τροχού που εκτινάσσονται κατά τη διεύθυνση της εφαπτόμενης, β)το γεγονός ότι ένα αντικείμενο που κινείται κυκλικά στο άκρο νήματος, μόλις απελευθερωθεί κινείται εφαπτομενικά (περίπτωση σφεντόνας) γ)τη θεωρητική σκέψη, σύμφωνα με την οποία , όταν ο χρόνος τείνει στο μηδέν , το διάνυσμα της μετατόπισης(άρα και της ταχύτητας) τείνει να γίνει εφαπτόμενο στην τροχιά
Ορίζουμε τη γραμμική ταχύτητα για την ομαλή κυκλική κίνηση επειδή στην κίνηση αυτή το μέτρο της ταχύτητας είναι ίσο με οποιοδήποτε πηλίκο διαγραφόμενου τόξου προς τον αντίστοιχο χρόνο. Να υπολογισθεί από τους μαθητές η γραμμική ταχύτητα λαμβάνοντας όχι τυχαίο χρόνο αλλά το χρόνο μιας περιόδου.
Ορίζουμε την γωνιακή ταχύτητα , ως το πηλίκο της διαγραφόμενης από την επιβατική ακτίνα γωνίας για του αντίστοιχου χρόνου.(δεν είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τη γωνιακή ταχύτητα ως διανυσματικό μέγεθος) 
	Να εκφράσουν οι μαθητές τη γωνιακή ταχύτητα σε συνάρτηση με την περίοδο.
Να βρεθεί από τους μαθητές η σχέση μεταξύ γραμμικής και γωνιακής ταχύτητας.
Ερώτηση: ένα κινητό που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, έχει επιτάχυνση;[Να τονισθεί ότι άλλο η έννοια της λέξης ταχύτητα στην  καθημερινή ζωή(ένας απλός αριθμός) και άλλο στη  Φυσική(διανυσματικό μέγεθος)].Πληροφορούμε τους μαθητές για την κατεύθυνση της επιτάχυνσης και δίνουμε την εξίσωση υπολογισμού της α=υ2/R χωρίς απόδειξη.
Να γίνει η δραστηριότητα της σελίδας 133.
Εργασίες για εμπέδωση
Ερωτήσεις: 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 39, 40, 41. Προβλήματα: 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21.
Κριτήριο αξιολόγησης
1.Χαρακτηριστικά μεγέθη της κυκλικής κίνησης είναι η ………………….. και  η ………………… ταχύτητα  , ο χρόνος μιας περιστροφής που λέγεται ……………………….. και ο αριθμός των περιστροφών στη μονάδα του χρόνου που λέγεται……………………..

2.Η περίοδος περιστροφής ενός τεχνητού δορυφόρου της Γης είναι 90 min.Το μέσο ύψος από την επιφάνεια της Γης 320 km.Η ακτίνα της Γης, που τη θεωρούμε σφαιρική , είναι 6400km. Υπολογίστε το μέτρο της ταχύτητας του δορυφόρου.


