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Περιεχόμενο  μαθήματος: 
Κεντρομόλος δύναμη(1.3.11)-1 διδακτική ώρα

	Διδακτικοί  στόχοι [Οι μαθητές στο τέλος της ώρας να είναι σε θέση]:
1
Να εφαρμόσουν το θεμελιώδη νόμο της δυναμικής (δεύτερο νόμο του Νεύτωνα) στην ομαλή κυκλική κίνηση αντικειμένου.
2
Να προσδιορίσουν την κατεύθυνση και την τιμή της κεντρομόλου δύναμης
3
Να ορίζουν   την κεντρομόλο δύναμη όχι σαν  μία ιδιαίτερη δύναμη αλλά ως τη συνισταμένη όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο αντικείμενο , το οποίο εκτελεί την ομαλή κυκλική κίνηση
4
Να εκφράσουν την τιμή της κεντρομόλου δύναμης σε συνάρτηση με τη γωνιακή ταχύτητα, την περίοδο και τη συχνότητα

	‘Ιδέες’ των μαθητών [Κάποιοι μαθητές πιστεύουν ότι]:
--Υπάρχει δυσκολία των μαθητών να δεχτούν ότι σε μία ομαλή(δηλ. με σταθερή τιμή ταχύτητας)  το κινητό έχει επιτάχυνση(κεντρομόλο επιτάχυνση).Στη φυσική οι έννοιες ταχύτητα και επιτάχυνση δεν ταυτίζονται με εκείνες της καθημερινής ζωής και αυτό δυσκολεύει στην κατανόησή τους.


	Φάσεις [Διδακτικές ενέργειες-Μαθησιακά έργα]:
Γιατί ένα αντικείμενο που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση έχει επιτάχυνση;(κεντρομόλος επιτάχυνση).Ποια είναι τα στοιχεία της ;(κατεύθυνση και μέτρο).

Αφού υπάρχει επιτάχυνση στην ομαλή κυκλική κίνηση, ποιο συμπέρασμα βγαίνει  (σύμφωνα με το θεμελιώδη νόμο της δυναμικής ) για τη συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο αντικείμενο το οποίο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση;[Ονομάζουμε αυτή τη συνισταμένη των δυνάμεων ‘κεντρομόλο δύναμη’ και ζητάμε από τους μαθητές να προσδιορίσουν την κατεύθυνση και την τιμή της. 
Να τονιστεί  ότι  η κεντρομόλος δύναμη δεν είναι ένα είδος δύναμης (όπως π.χ. η βαρυτική ή η ηλεκτρική δύναμη) αλλά μία δύναμη ή συνισταμένη δυνάμεων, η οποία επιδρώντας διαρκώς κάθετα στην ταχύτητα ενός αντικείμένου το αναγκάζει να πραγματοποιεί ομαλή κυκλική κίνηση. Παράδειγμα στην ομαλή  κυκλική κίνηση ενός τεχνητού δορυφόρου, τον ρόλο κεντρομόλου δύναμης παίζει η βαρυτική δύναμη (έλξη) της Γης , ενώ στην κυκλική κίνηση ενός αυτοκινήτου στη στροφή επίπεδου δρόμου τον ρόλο κεντρομόλου δύναμης παίζει η τριβή.
Να γίνει η δραστηριότητα της σελίδας 135

	Εργασίες για εμπέδωση
Ερωτήσεις 24, 42, 51

Κριτήριο αξιολόγησης 

1. Από τι εξαρτάται το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης;
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

2.	Ένας ποδηλάτης στρίβει σε μια στροφή ακτίνας 20m. με ταχύτητα  8m/s. Αν η μάζα του μαζί με το ποδήλατο είναι 100kg ποιο είναι το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης που χρειάζεται για να στρίψει;
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

	Μια δύναμη έχει σταθερή διεύθυνση. Μπορεί αυτή να παίξει το ρόλο κεντρομόλου;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………




