1.3. Ruch po okrĊgu – przyspieszenie doĞrodkowe
Znamy dwa szczególne, modelowe przypadki ruchu – ruch jednostajny, jak na przykáad
toczącej siĊ po poziomym stole kulki i ruch jednostajnie przyspieszony, na przykáad kulki
staczającej siĊ po równi pochyáej. Jeszcze innym, specjalnym rodzajem ruchu jest kamieĔ
krĊcący siĊ na sznurku ze staáą prĊdkoĞcią.
Atrybutem ruchu jednostajnego prostoliniowego jest staáoĞü prĊdkoĞci. Wiemy, Īe prĊdkoĞü oprócz wartoĞci ma okreĞlony kierunek. W ruchu jednostajnym prostoliniowym i
wartoĞü i kierunek wektora prĊdkoĞci pozostają staáe. W ruchu przyspieszonym prĊdkoĞü siĊ
zmienia. Zmiany prĊdkoĞci w czasie nazywamy przyspieszeniem.
Przykáad 1.2
Pociąg podmiejski rusza ze stacji i w ciągu 100 sekund osiąga prĊdkoĞü 10 m/s (czyli 36
km/h). Jakie jest (Ğrednie) przyspieszenie pociągu w ciągu tych 10 sekund?
Rozwiązanie
Zgodnie z definicją, przyspieszenie a jest równe ilorazowi zmiany prĊdkoĞci ǻv do
przedziaáu czasu ǻt , w jakim ta zmiana miaáa miejsce.
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ĝrednie przyspieszenie pociągu, czyli zmiana jego prĊdkoĞci odniesiona do jednej
sekundy wynosi 10 m/s w ciągu sekundy, w skrócie a = 10 (m/s)/s.
Obydwa przykáady ruchu, wyĪej wspomniane, dotyczą ruchu prostoliniowego. JeĪeli ruch
nie jest prostoliniowy, to sprawy siĊ nieco komplikują. Wynika to z tego, Īe prĊdkoĞü (i
przyspieszenie) są wektorami, czyli w ich opisie musimy uwzglĊdniü kierunek. I tak w ruchu
jednostajnym prostoliniowym nie tylko wartoĞü prĊdkoĞci jest staáa ale i jej kierunek. W ruchu
jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym nie tylko wartoĞü przyspieszenia jest staáa, ale i
kierunek tego przyspieszenia. Ruch po okrĊgu jest inny.
Szczególnym przypadkiem ruchu po okrĊgu jest taki ruch, w którym wartoĞü prĊdkoĞci
pozostaje staáa. Przykáadem takiego ruchu jest karuzela; równieĪ w ruchu Ziemi dookoáa
SáoĔca wartoĞü prĊdkoĞci pozostaje prawie staáa5.

Fot. 1.3. KrĊcąca siĊ karuzela lub skrzydáa wiatraka przetwarzającego energiĊ kinetyczną wiatru na
energiĊ elektryczną są dobrymi przykáadami ruchu obrotowego ze staáą prĊdkoĞcią.
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Ruch Marsa dookoáa SáoĔca nie jest juĪ tak dobrym przykáadem ruchu jednostajnego po okrĊgu jak ruch Ziemi.
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Staáa wartoĞü prĊdkoĞci nie oznacza jednak, Īe w ruchu po okrĊgu nie wystĊpuje
przyspieszenie. Aby siĊ o tym przekonaü, musimy odwoáaü siĊ do dokáadniejszej definicji
przyspieszenia niĪ w równaniu (1.4). Definicja ta musi uwzglĊdniaü fakt, Īe prĊdkoĞü jest
wektorem. Formalnie, dokáadną definicjĊ przyspieszenia moĪemy zapisaü jako
'v
(1.5)
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W powyĪszym równaniu pogrubiona czcionka v i a oznaczają, Īe te dwie wielkoĞci są
wektorami (czas t – nie jest wektorem).
Formalny zapis jak w równaniu (1.5) nie daje prostej recepty na obliczenie
przyspieszenia6. Spróbujmy zastanowiü siĊ, ile wynosi przyspieszenie w ruchu jednostajnym7
po okrĊgu. Skorzystamy w tym celu z rysunku 1.4.
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Rys. 1.4. a) Aby znaleĨü przyspieszenie w ruchu jednostajnym po okrĊgu badamy, jak wygląda
wektor prĊdkoĞci v1 w okreĞlonej chwili a jak wygląda ten sam wektor (teraz narysowany jako v2) po
upáywie czasu ǻt; b) przyspieszenie znajdujemy z róĪnicy wektorów (v2 – v1); w tym celu do wektora
v2 dodajemy wektor (-v1); róĪnica tych wektorów jest skierowana ku Ğrodkowi okrĊgu: przyspieszenie
ciaáa poruszającego siĊ jednostajnie po okrĊgu jest przyspieszeniem doĞrodkowym.

Jak widaü z rys. 1.4 prĊdkoĞü ciaáa w ruchu po okrĊgu jest w kaĪdym punkcie prostopadáa
do promienia tego okrĊgu: w poszczególnym momentach czasu kierunek tej prĊdkoĞci siĊ
zmienia. JeĪeli w pewnej chwili prĊdkoĞü ta wynosi v1 to po czasie ǻt prĊdkoĞü bĊdzie miaáa
kierunek wektora v2. Przyrost prĊdkoĞci ǻv jest równy ǻv = v2 + (-v1). Wektor ǻv jest
skierowany do Ğrodka okrĊgu, zob. rys. 1.4. JeĪeli obliczymy przyspieszenie a jako stosunek
a = ǻv/ǻt, to jest ono równieĪ skierowane ku Ğrodkowi okrĊgu. Dochodzimy do bardzo
waĪnego wniosku.
W ruchu jednostajnym po okrĊgu przyspieszenie ciaáa jest skierowane ku Ğrodkowi
okrĊgu. Przyspieszenie to nazywamy przyspieszeniem doĞrodkowym.
Od czego zaleĪy przyspieszenie doĞrodkowe? Na pewno od prĊdkoĞci ruchu, ale nie tylko.
PosáuĪymy siĊ w tym celu kolejnym rysunkiem. Zbadamy, jak zmienia siĊ przyspieszenie
doĞrodkowe, gdy zmienia siĊ prĊdkoĞü ruchu i gdy zmienia siĊ promieĔ okrĊgu, zob. rys. 1.5.
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Nie martw siĊ, nawet studenci mają z tym káopot! (RóĪniczkowanie wektorów wymaga wzorów Poissona.)
Ruch po okrĊgu, w którym wartoĞü prĊdkoĞci pozostaje staáa, bĊdziemy nazywaü ruchem „jednostajnym po
okrĊgu”.
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Podwojenie prĊdkoĞci, zob. 1.58 powoduje, Īe w tym samym czasie kąt zataczany przez
poruszające siĊ ciaáo podwaja siĊ. JednoczeĞnie dáugoĞü wektora prĊdkoĞci podwaja siĊ.
Przyspieszenie roĞnie wiĊc czterokrotnie.
Ogólnie, przyspieszenie doĞrodkowe roĞnie jak kwadrat prĊdkoĞci. Pokonywanie zakrĊtów
z wiĊkszą prĊdkoĞcią niĪ na to pozwalają znaki drogowe jest zatem bardzo niebezpieczne.
Przykáadowo, pokonanie zakrĊtu z prĊdkoĞcią 100 km/h zamiast zalecanej 70 km/h powoduje
ponad dwukrotne zwiĊkszenie przyspieszenia doĞrodkowego (a przez to ryzyko
„wypadniĊcia” samochodu z drogi, szczególnie na mokrej szosie).

2v1
R

2ʔ

2v2
4a
Ͳ2v1

v1
2a

½R

v2
Ͳv1

b)

a)

Rys. 1.5. Przyspieszenie doĞrodkowe zaleĪy od prĊdkoĞci i promienia okrĊgu R; a) podwojenie
prĊdkoĞci powoduje czterokrotny wzrost przyspieszenia - w tym samym czasie ciaáo zatacza dwukrotnie wiĊkszy kąt; b) zmniejszenie promienia okrĊgu do ½R powoduje podwojenie przyspieszenia.
Rysunek ma charakter przybliĪony.

Zmniejszenie o poáowĊ promienia okrĊgu, przy tej samej wartoĞci prĊdkoĞci, powoduje
podwojenie zatoczonego kąta w jednostce czasu. Przyspieszenie, zob. czerwony wektor na
rys. 1.5b. roĞnie wiĊc dwukrotnie. Im mniejszy promieĔ okrĊgu, tym wiĊksze przyspieszenie
doĞrodkowe poruszającego siĊ ciaáa. Z tego powodu kierowcy Formuáy 1 „Ğcinają” zakrĊty –
pokonują je nie po okrĊgu o wyznaczonym, maáym promieniu ale o promieniu tak duĪym, jak
na to pozwala szerokoĞü toru. Na zwykáej szosie byáoby to Ğmiertelnie niebezpieczne!
Bardzo waĪna zaleĪnoĞü na przyspieszenie doĞrodkowe a w ruchu jednostajnym po
okrĊgu wyraĪa siĊ wiĊc wzorem
a
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gdzie v jest prĊdkoĞcią (liniową) ruchu po okrĊgu a R promieniem okrĊgu.
Przyspieszenie doĞrodkowe nie zaleĪy w szczególnoĞci od masy ciaáa. Podobnie jak to ze
spadkiem swobodnym i tarciem, ryzyko wypadniĊcia z drogi samochodu osobowego i
ciĊĪarowego jest takie samo, o ile pokonują one zakrĊt z tą samą prĊdkoĞcią.
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Rysunek 1.5 jest z koniecznoĞci niedokáadny. Dla obliczenia przyspieszenia powinniĞmy rozwaĪaü maáe kąty a
kąty przedstawione na rysunku takimi nie są. Siáą rzeczy boki trójkątów prĊdkoĞci „rozchodzą siĊ”.
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Wyprowadzenie wzoru (1.6) - fakultatywne
Dokáadne wyprowadzenie wzoru (1.6) wymaga (prostych) rozwaĪaĔ geometrycznych i jest
przedstawione na rysunku 1.6. Droga ǻs przebyta w jednostce czasu ǻt wynosi ǻs = vǻt i jest
wycinkiem okrĊgu. Dla maáych ǻt moĪemy ją przybliĪyü za pomocą odcinka linii prostej.
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Rys. 1.6. Przyspieszenie doĞrodkowe w ruchu jednostajnym po okrĊgu. a) Wyprowadzenie wzoru
a = v2/R: trójkąt utworzony przez dwa promienie R i odcinek drogi ǻs (zielony) jest podobny do
trójkąta prĊdkoĞci (wektory niebieskie) – stąd ǻs/R = ǻv/v; podstawiając ǻs = vǻt przeksztaácamy
ǻv/ǻt = v2/R = a; b) kierowca Formuáy 1 „Ğcina” zakrĊt – w ten sposób promieĔ R, po którym siĊ
porusza, jest wiĊkszy niĪ promieĔ zakrĊtu r i przy pokonywaniu zakrĊtu wystĊpuje mniejsze
przyspieszenie doĞrodkowe (innymi sáowy, moĪna pokonaü zakrĊt z wiĊkszą prĊdkoĞcią).
Trójkąt utworzony przez dwa promienie R i odcinek ǻs (zaznaczony kolorem zielonym na rys.
1.6) i trójkąt utworzony przez wektory prĊdkoĞci są podobne, wiĊc stosunki dáugoĞci odpowiednich
boków są takie same. Wynika stąd związek
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Przeksztaácając ten wzór otrzymujemy
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v2
. Nie zapisujemy w tym wzorze
R
przyspieszenia jako wektora, mimo Īe nim jest, gdyĪ pamiĊtamy, Īe wektor a jest prostopadáy
w kaĪdym momencie do wektora v (i do trajektorii ruchu).

czyli poszukiwany wzór na przyspieszenie a

Jest to niezwykle waĪna wáaĞciwoĞü ruchu jednostajnego po okrĊgu. Z tej prostopadáoĞci
wynika, Īe planety nie spadają na SáoĔce a poruszają siĊ, teoretycznie, ruchem wiecznym.
Dlaczego? Wiemy, z definicji pracy, Īe jest ona równa iloczynowi przesuniĊcia i siáy,
która to przesuniĊcie powoduje, ale tylko wzdáuĪ przesuniĊcia9. JeĪeli siáa dziaáa prostopadle
do przesuniĊcia, a tak jest w ruchu po okrĊgu, to siáa nie wykonuje pracy. Siáa grawitacji,
peániąca w ruchu planet rolĊ siáy doĞrodkowej, jest prostopadáa do koáowej trajektorii, wiĊc
nie wykonuje pracy. JeĪeli nad planetami nie jest wykonywana praca, to z prawa zachowania
energii wynika, Īe energia ruchu planet nie zmienia siĊ. Ruch jest wieczny!
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Zob. np. ToruĔski porĊcznik do fizyki. Gimnazjum klasa I. Wydawnictwo Naukowe UMK, 2010 str. 85.
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Rys. 1.7. Pokonywanie zakrĊtów jest szczególnie niebezpieczne na motocyklach – duĪa masa kóá
powoduje, Īe efekt Īyroskopowy jest duĪy i dla skrĊtu trzeba pochyliü motocykl. a) ħródáem siáy
doĞrodkowej jest siáa tarcia szosy o oponĊ (strzaáka niebieska), jest ona niewiĊksza niĪ siáa nacisku
opon na szosĊ (a ta równa ciĊĪarowi motocyklisty i motocykla, strzaáka czerwona); na motocyklistĊ
dziaáa teĪ siáa odĞrodkowa bezwáadnoĞci (jasnozielona) – suma tych dwóch siá wyznacza kierunek
pochylenia motocykla; b) jeĞli z powodu nadmiernej szybkoĞci siáa doĞrodkowa przekroczy moĪliwą
najwiĊkszą wartoĞü siáy tarcia, motocykl (Īyroskopowo) utrzymuje swój kierunek ruchu ale dla
motocyklisty skutki są bolesne! [Ĩródáo: TV Italia 1]

1.4. Ruch po okrĊgu – siáa doĞrodkowa
W poprzednim paragrafie pokazaliĞmy, Īe z ruchem po okrĊgu wiąĪe siĊ przyspieszenie
doĞrodkowe. JeĪeli takie przyspieszenie wystĊpuje, musi ono mieü swoją przyczynĊ, czyli
siáĊ. SiáĊ powodującą ruch po okrĊgu nazywamy siáą doĞrodkową. Co jest przyczyną siáy
doĞrodkowej?
a)

b)

Rys. 1.8. Siáa doĞrodkowa jako przyczyna ruchu po okrĊgu. a) Na pochylonym torze rowerowym jest
nią nie tyle siáa tarcia opon o tor (jak w wyĞcigach motocyklowych) co siáa wypadkowa (Īóáta) bĊdąca
sumą siáy ciĊĪkoĞci (czerwonej) i siáy reakcji toru (niebieskiej); b) w przyspieszaczu elektronów (tzw.
synchrotronie) Ĩródáem siáy doĞrodkowej zakrzywiającej tor elektronów jest odpowiednio
uksztaátowane pole magnetyczne; nie caáy tor elektronów jest zakrzywiony – tylko tam, gdzie są
magnesy [Ĩródáo: RAI, DESY]

Przyczyn siáy doĞrodkowej moĪe byü tyle, ile przyczyn siá „zwykáych”. Dla kuli na koĔcu
sportowego „máota” jest to siáa, z którą ciągnie tĊ kulĊ miotacz (rys. 1.10a), dla planet jest to
siáa grawitacji ze strony SáoĔca, dla motocykla i samochodu na zakrĊcie jest to siáa tarcia (rys.
1.7a), dla roweru na pochylonym torze jest to równieĪ skáadowa siáy reakcji toru, (rys. 1.8a),
dla cząstek elementarnych w centrum badaĔ jądrowych CERN jest to pole magnetyczne
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