Περιστρεφόµενοι παρατηρητές.
Περιοριζόµαστε σε επίπεδες κινήσεις. Ένας παρατηρητής µπορεί να µετατοπίζεται χωρίς να στρέφεται,
να στρέφεται χωρίς να µετατοπίζεται ή να µετατοπίζεται στρεφόµενος παράλληλα.
Φυσικά το παρατηρούµενο στερεό µπορεί να εκτελεί οιανδήποτε επίπεδη σύνθετη κίνηση.
Οι παρατηρητές σχεδιάζονται ως ανθρωπάκια για λόγους παρουσίασης. Στην πραγµατικότητα
ενδιαφέρουν τα συστήµατα αναφοράς τους. Ήτοι οι άξονες που χρησιµοποιούν. Αυτοί µετακινούνται
και στρέφονται.
Επιλέγουµε καθαρά γεωµετρικές προσεγγίσεις χωρίς επίκληση εξωτερικών γινοµένων.
Στρεφόµενος παρατηρητής.
Η αρχή των αξόνων του παραµένει στο Ο. Οι άξονες στρέφονται κατά γωνία φ.
Παρατηρεί το δοκάρι ΑΒ.
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Η απόσταση ΟΑ δεν άλλαξε. Η απόσταση ΟΒ δεν άλλαξε. Το µήκος ΑΒ δεν άλλαξε.
Το Πυθαγόρειο θεώρηµα δεν άλλαξε εισέτι. Το τρίγωνο OAB παραµένει ορθογώνιο.
Τι βλέπει ο παρατηρητής µας;
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Βλέπει το Α να απέχει συνεχώς σταθερή απόσταση από αυτόν και να στρέφεται ωρολογιακά κατά
γωνία φ. Βλέπει ακριβώς τα ίδια και για το Β. Θεωρεί ότι εξετέλεσαν κυκλικές κινήσεις.
Οι επιβατικές ακτίνες ΟΑ και ΟΒ εστράφησαν κατά την ίδια γωνία.
Ο προσανατολισµός του δοκαριού άλλαξε. Εστράφη κατά γωνία θ.
Όµως οι γωνίες θ και φ είναι οξείες µε κάθετες πλευρές. Είναι ίσες.
Πως θα µπορούσαµε εύκολα να προβλέψουµε θέση και προσανατολισµό του δοκαριού; (ως προς τον
παρατηρητή µας).
Μην ξεχνάµε το πρόβληµά µας.
∆οκός ακίνητη.
Σύστηµα αναφοράς µε σταθερή αρχή.
Άξονες που στρέφονται κατά γωνία φ.
Καθαρά γεωµετρική αντιµετώπιση.
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Με κέντρο το Ο γράφουµε κύκλο ακτίνας ΟΑ.
Στρέφουµε την ΟΑ κατά γωνία φ.
Τοποθετούµε την ράβδο, χωρίς να την περιστρέψουµε,
ώστε να έχει αρχή το Α.
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Στρέφουµε την ράβδο κατά γωνία φ.

Τα παραπάνω ισχύουν και για απειροστές γωνίες.
Αν η επιβατική ακτίνα ΟΑ στραφεί κατά γωνία dϕ και η
ράβδος (ή το οποιοδήποτε σώµα) στρέφεται κατά γωνία
dϕ .
Οι δύο γωνιακές ταχύτητες είναι ίσες.
dϕ
Αµφότερες έχουν µέτρο ω =
.
dt
Αµφότερες έχουν την διεύθυνση και την φορά που
σηµειώθηκε στο σχήµα.
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Ο παρατηρητής µας στρέφεται ανθωρολογιακά κατά φ
και η ράβδος µας ανθωρολογιακά κατά θ περί κάποιο
σηµείο της Σ. Όχι κατ’ ανάγκην το κέντρο µάζας του.
Κινηµατική κάνουµε.

Περιστρέφουµε ωρολογιακά το τρίγωνο ΟΑΒ.
Σηµειώνουµε το σηµείο Σ στη νέα του θέση.
Στρέφουµε ανθωρολογιακά την ράβδο µας περί το Σ.
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Τι βλέπει ο παρατηρητής µας;
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Στρεφόµενος παρατηρητής, στρεφόµενο σώµα.
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Θα µπορούσαµε να φανταστούµε ως ενιαίο στερεό το
τρίγωνο ΟΑΒ. Αυτό περιστρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα
ω ως προς το Ο.
Αυτή η λογική είναι ιδιαίτερα βολική σε περιπτώσεις
συνθετότερες.
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Ο παρατηρητής µας βλέπει την ράβδο να έχει στραφεί
κατά ανθωρολογιακά κατά γωνίαν θ − ϕ .
Παραγωγίζοντας συµπεραίνουµε ότι βλέπει γωνιακή
ταχύτητα ω = ωρ − ωπ
Αν οι γωνιακές ταχύτητες είναι ίσες, τότε ω = 0 και ο
παρατηρητής µας «βλέπει» µεταφορική κίνηση της
ράβδου (ή του οιουδήποτε σώµατος).

Η γενικότερη περίπτωση.
Ο παρατηρητής µετατοπίζεται κατά ∆rπ και στρέφεται ανθωρολογιακά κατά ∆ϕ ρ .
Η ράβδος µετατοπίζεται κατά ∆rρ και στρέφεται ανθωρολογιακά κατά ∆ϕ ρ .
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Περιστρέφουµε ωρολογιακά το τρίγωνο
OA′B′ περί το Ο, κατά γωνίαν ∆ϕπ .
(Θέση A′′B′′ )
Περιστρέφουµε ανθωρολογιακά την ράβδο
περί το Σ, κατά γωνίαν ∆ϕ ρ .
(Θέση A′′′B′′′ ).
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Μετατοπίζουµε την ράβδο κατά
∆r = ∆rρ − ∆rπ .
(Θέση A′B′ )
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Αν οι γωνιακές ταχύτητες παρατηρητή και
σώµατος είναι ίσες, τότε αυτός
αντιλαµβάνεται µεταφορική κίνηση.
Προσοχή όµως.
Η µετατόπιση δεν είναι η ∆r = ∆rρ − ∆rπ .
Ούτε η ταχύτητα είναι V = Vρ − Vπ .

Είναι V = Vρ − Vπ − ω × r
Προσοχή στο ότι «οι ενέργειες» δεν αντιµετατίθενται.

