קינמטיקה מעגלית
מהירות הקווית או פשוט מהירות מתארת כיצד המרחק משתנה בזמן
מהירות זוויתית מתארת כיצד הזווית משתנה בזמן

𝜃𝑑
𝑡𝑑

𝑥𝑑
𝑡𝑑

=𝑣

=𝜔

כאשר נמלות נמצאות על תקליט מסתובב אז הנמלה הרחוקה יותר ממרכז הסיבוב עוברת דרך ארוכה
יותר מהנמלה הקרובה לכן המהירות הקווית שלה גדולה יותר ,לעומת זאת הזווית שכל נמלה עברה היא
אותה הזווית ולכן המהירות הזוויתית זהה.

נקשר בין גודל המהירות הקווית למהירות הזוויתית:
הנמלה עוברת אורך קשת 𝑙 ,אורך קשת במעגל מקיים את הקשר 𝜃𝑅 = 𝑙 כאשר הזווית נמדדת
ברדיאנים.
(למשל היקף מלא של מעגל 𝜋 𝜃 = 2ואורך הקשת ,𝑙 = 𝑅(2𝜋) :זה הנוסחא המוכרת להיקף מעגל)
נגזור את את המרחק בשביל למצוא את המהירות ,נזכור שהרדיוס 𝑅 קבוע ולכן אין צורך לגזור אותו.
𝑙𝑑
𝜃𝑑
𝑅=
𝜔𝑅 =
𝑡𝑑
𝑡𝑑

= |𝑣|

זהו הקשר שראינו בין גודל המהירות הקווית למהירות הזוויתית בתנועה במעגל ברדיוס קבוע.
כאשר המהירות משיקה למעגל ולכן נקרא לה מהירות משיקית𝑣 = 𝑣𝑇 :
אם נגזור שוב נמצא את הקשר לתאוצה הזוויתית:
𝑇𝑣𝑑
𝜔𝑑
𝑅=
𝛼𝑅 =
𝑡𝑑
𝑡𝑑

= 𝑇𝑎

כיוון שהתאוצה מתארת כיצד המהירות בכיוון המשיקי משתנה ,נקרא לה תאוצה משיקית.

בתרגיל הבית ראינו מצב של שני גלגלים המחוברים בחוט ,כאשר הראשון מסתובב גם השני מסתובב.

במצב זה המרחק שנמלה עוברת בקצה הגלגל קשור לתנועה של החוט ,אם נמלה בקצה הגלגל הגדול
עוברת מרחק מסוים הנמלה בקצה המעגל השני תעבור מרחק זהה .כלומר המהירות הקווית זהה עבור
שני הנמלות .זה אומר שהזווית שעברה הנמלה בגלגל הקטן גדולה יותר מזאת בגלל הגדול ולכן
המהירות הזוויתית שונה.
נשווה בין המהירויות הקוויות בכדי למצוא את הקשר בין המהירות הזוויתיות
𝑎𝑅 𝑎𝜔 = 𝑎𝑣
𝑏𝑅 𝑎𝜔 = 𝑎𝑣
𝑏𝑣 = 𝑎𝑣
𝑏𝑅 𝑏𝜔 = 𝑎𝑅 𝑎𝜔

למרות שהמהירות הקווית היא רק משיקית ,כיוונה משיק לכיוון התנועה ,היא משתנה גם בכיוונה
זה אומר שהתאוצה הקווית מחולקת לתאוצה משיקית המתארת כיצה המהירות המשיקית משתנה
בגודלה
ותאוצה רדיאלית המתארת כיצד המהירות משנה את כיוונה
ראינו כאןaT = 𝑅𝛼 :
ראינו בתרגול שעבור תאוצה רדיאלית 𝑎𝑅 = 𝜔2 𝑅 :
הוכחה של הקשר השני קצת יותר מורכב .אני אראה את זה בהמשך.

בהצלחה
יותם נגר

