1.5. Ruch po okrĊgu – siáa odĞrodkowa
Na fot.1.10a zaznaczyliĞmy, oprócz siáy doĞrodkowej dziaáającej na kulĊ, równieĪ siáĊ
dziaáającą na miotacza. Wynika ona z III zasady dynamiki Newtona: jeĞli ciaáo A dziaáa na
ciaáo B siáą F to ciaáo B dziaáa na ciaáo A siáą o tej samej wartoĞci ale przeciwnie skierowaną.
Na miotacza dziaáa siáa o tej samej wartoĞci, z jaką miotacz utrzymuje krĊcącą siĊ kulĊ. SiáĊ
taką nazywamy siáą odĞrodkową.
Siáą odĞrodkową nazywamy siáĊ dziaáającą na punkt centralny obrotu.
Siáa ta jest siáą reakcji ze strony poruszającego siĊ ciaáa na siáĊ doĞrodkową.
Siáa odĞrodkowa dziaáa np. na rĊkĊ uczennicy krĊcącej piáką na fot. 1.9a i na ZiemiĊ,
dookoáa którego krąĪy KsiĊĪyc. Z tego teĪ powodu, KsiĊĪyc krąĪy dookoáa Ziemi, ale i
Ziemia, mimo Īe 80 razy ciĊĪsza od KsiĊĪyca, teĪ wokóá niego nieco „taĔczy”.
Zadanie 1.4 (trudne)
Spróbujmy obliczyü, po jakim okrĊgu porusza siĊ gáowa miotacza na fot. 1.10a, jeĪeli kula
porusza siĊ na okrĊgu promieniu 2 metrów 11.
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kuli i lampy na gáowie miotacza są róĪne. Identyczne pozostają ich prĊdkoĞci kątowe, tzn. kąt,
jaki zataczają w danej jednostce czasu. Związek miĊdzy prĊdkoĞcią kątową Ȧ a prĊdkoĞcią
liniową jest nastĊpujący12
v = ȦR
(1.11)
ZastĊpując we wzorze (1.10) prĊdkoĞü liniową przez prĊdkoĞü kątową otrzymujemy
alternatywny wzór na siáĊ doĞrodkową
(1.12)
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Z równoĞci siá i prĊdkoĞci kątowych moĪemy wywnioskowaü, Īe promienie orbit
krąĪących wokóá siebie dwóch ciaá mają siĊ do siebie jak odwrotnoĞci ich mas. Masa
miotacza jest zapewne dziesiĊü razy wiĊksza niĪ masa kuli (7,2 kg), wiĊc ich orbity mają siĊ
do siebie jak 1:10, co widaü na rys. 1.10a. Obserwacje cyklicznych choü niewielkich zmian
poáoĪenia gwiazd są jednym ze sposobów na poszukiwania planet krąĪących dookoáa
odlegáych sáoĔc.
Z powodu znacznej róĪnicy mas protonu i elektronu, na rysunku 1.10b nie zaznaczamy, Īe
proton równieĪ krąĪy, bo jego orbita ma promieĔ 1/1837 razy mniejszy niĪ orbita elektronu.
W przypadku Ziemi i KsiĊĪyca punkt, dookoáa którego oba ciaáa niebieskie krąĪą, znajduje
siĊ 1700 km pod powierzchnią Ziemi.
1.6. Ruch po okrĊgu – siáy bezwáadnoĞci
Przyczyną ruchu po okrĊgu jest siáa do-Ğrodkowa. Jak to siĊ wiĊc dzieje, Īe pasaĪerowie w
samochodzie pokonującym „na gazie” ostry zakrĊt czują siáĊ wypychającą ich na zewnątrz
zakrĊtu? OdpowiedĨ otrzymamy ponownie z III prawa dynamiki Newtona.
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Dokáadniej rzecz biorąc, naleĪy i dla kuli i dla miotacza znaleĨü wspólny punkt, dookoáa którego obaj wirują –
kula na dáuĪszym promieniu, a miotacz na krótszym. Tym punktem jest Ğrodek masy miotacza i kuli razem
wziĊtych.
12
Zob. np. ToruĔski porĊcznik do fizyki. Gimnazum klasa I, Wyd. Naukowe UMK, 2010, str. 56.
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