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Περιεχόμενο  μαθήματος: 
Μερικές περιπτώσεις κεντρομόλου επιτάχυνσης(1.3.12)-1 διδακτική ώρα


	Διδακτικοί  στόχοι [Οι μαθητές στο τέλος της ώρας να είναι σε θέση]:
1
Να προβλέπουν τι θα συμβεί σε ένα αντικείμενο που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, αν ξαφνικά καταργηθεί (μηδενιστεί ) η κεντρομόλος δύναμη που επιδρά επάνω του.

2
Να εξηγούν (συνδυάζοντας την κυκλική κίνηση και την τριβή) γιατί ,όταν τα λάστιχα ενός αυτοκινήτου είναι φθαρμένα ή ο δρόμος είναι βρεγμένος, το αυτοκίνητο κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα δεν μπορεί να πάρει μία στροφή και εκτρέπεται από τον αυτοκινητόδρομο.
3
Να εξηγούν γιατί στις στροφές των αυτοκινητοδρόμων μεγάλης ταχύτητας το οδόστρωμα κατασκευάζεται κεκλιμένο και να υπολογίζουν την απαιτούμενη κλίση σε μία στροφή.
4
Να υπολογίζουν τη μέγιστη απόσταση που θα διανύσει ένα αυτοκίνητο μέχρις ότου σταματήσει, από τη στιγμή που θα εφαρμόσει ο οδηγός τα φρένα.  


	‘Ιδέες’ των μαθητών [Κάποιοι μαθητές πιστεύουν ότι]:
--Πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να συνδυάσουν την κυκλική κίνηση και την τριβή για να εξηγήσουν την κυκλική τροχιά ενός αντικειμένου. 



	Φάσεις [Διδακτικές ενέργειες-Μαθησιακά έργα]:
Πραγματοποιούμε το πείραμα της εικόνας 1.3.31 ,και ζητάμε οι μαθητές να προβλέψουν , πώς θα κινηθεί το αντικείμενο, αν κάποια στιγμή αφήσουμε το νήμα.

Οι μαθητές να προσδιορίσουν και να σχεδιάσουν τις δυνάμεις που ασκούνται σε αυτοκίνητο, το οποίο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε στροφή οριζόντιου δρόμου. Επίσης να καθορίσουν τη δύναμη που παίζει το ρόλο της κεντρομόλου δύναμης και να εξηγήσουν ,γιατί όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος ή τα λάστοιχα φθαρμένα υπάρχεί κίνδυνος το αυτοκίνητο να εκτραπεί από το δρόμο.  
Θεωρούμε αυτοκίνητο που ‘παίρνει’ στροφή επάνω σε κεκλιμένο τμήμα αυτοκινητόδρομου μεγάλης ταχύτητας. Πώς μπορούμε να βρούμε την κλίση του δρόμου , ώστε να αναπτυχθεί η απαιτούμενη κεντρομόλος δύναμη για την ασφαλή διέλευση του οχήματος:Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο αυτοκίνητο καθώς ‘παίρνει’ τη στροφή και προσδιορίζουμε τη δύναμη που παίζει το ρόλο κεντρομόλου δύναμης.(Η τριβή εδώ έχει δευτερεύοντα ρόλο και χάριν απλότηγτας δεν λαμβάνεται υπ’ όψη. 
Να διερευνηθεί το θέμα «Τριβή και αυτοκινητικά δυστυχήματα» και να γίνει η δραστηριότητα της σελίδας 141.



	Εργασίες για εμπέδωση
Ερώτηση 52. Πρόβλημα 18








