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Σκέψεις πάνω στη χρήση της έννοιας «επιτάχυνση» 
 

Γεια σου Διονύση 

Στη διεύθυνση   http://ylikonet.gr/profiles/blogs/3647795:BlogPost:284348 υπάρχει η α-

νάρτησή σου «Η σύνθετη κίνηση ενός τροχού» 

 

Θα ήθελα να κάνω δυο παρατηρήσεις: 

 

α)  Το τελευταίο word που µας δίνεις δεν περιέχει τη φράση  
" ...κεντροµόλος επιτάχυνση των σηµείων Γ και Α, η οφειλόµενη στην περιστροφική κίνηση του τροχού 

γύρω από τον άξονά του." 

Οπότε ίσως πρέπει να τη συµπληρώσεις και στο word αυτό 

 

β) Όµως ο προβληµατισµός µου ξεκινά από αυτό που είπε ο Γιάννης εδώ 

http://ylikonet.gr/profiles/blog/show?id=3647795%3ABlogPost%3A284348&commentId=36477

95%3AComment%3A284196&xg_source=activity 
 

και που επισηµαίνεται-αναλύεται στη σελίδα 3 του συνηµµένου της ανάρτησής µου 

(δεύτερη κατά σειρά ανάρτηση) στη συζήτηση του Δηµήτρη (Γκ) εδώ 

http://ylikonet.gr/profiles/blogs/1-4-99-1  

 

Στη συζήτηση λοιπόν του ∆ηµήτρη (Γκ) και µε τον τίτλο «Επιταχύνσεις και άλ-

λα...»  δίνω µια δουλειά µου, όπου στις σελίδες 3 και 4 επισηµαίνω κάτι πολύ λε-

πτό, αλλά συγχρόνως και πολύ σηµαντικό! 
 

Εδώ θα αναφέρω τη σειρά που πρέπει να ακολουθήσουν οι ορολογίες µας, ώστε µε-

τά ή θα πρέπει να βρούµε τον καλύτερο τρόπο διατύπωσης της άσκησής σου ∆ιονύση 

ή θα πρέπει να καταλάβουµε καλύτερα τον τρόπο που θέτεις τα ερωτήµατά σου.  

 

i) Ένα υλικό σηµείο κινείται όσο πιο γενικά. Ας πούµε σε χώρο τριών διαστάσεων. 

 

ii) Ορίζεται ο παρατηρητής και συνεπώς η αρχή των αξόνων του συστήµατος ανα-

φοράς της κίνησης 

 

iii) Ως προς τον παρατηρητή αυτόν το υλικό σηµείο έχει και συγκεκριµένη τροχιά 

και συγκεκριµένη ταχύτητα και ... όλα τα καλά µεγέθη του Κόσµου 

 

vi)  Όλα τα διανύσµατα που συνδέονται µε την κίνηση του υλικού σηµείου στο συ-

γκεκριµένο σύστηµα αναφοράς έχουν γενικά τρεις συνιστώσες.  

Τρεις συνιστώσες έχει και η ταχύτητα του υλικού σηµείου και η επιτάχυνσή του 

 

v) Η επιτάχυνση ως προς αυτό το σύστηµα αναφοράς έχει τρεις συνιστώσες.  

Όµως υπάρχει ένα σύστηµα συντεταγµένων (προσέξτε συντεταγµένων και όχι 

αναφοράς κίνησης) που εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της κίνησης του υλικού ση-

µείου ως προς το συγκεκριµένο σύστηµα αναφοράς.  

Αυτό το σύστηµα συντεταγµένων είναι δύο διαστάσεων µε µοναδιαία διανύσµατα 

τα ρ
r

(στη διεύθυνση της ταχύτητας) και η
r

 (κάθετο στην ταχύτητα).  
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(Οι µαθηµατικοί ορισµοί των ρ
r

και η
r

 βρίσκονται στην εργασία µου «Επιταχύνσεις και άλλα...») 

 

Τα µοναδιαία αυτά διανύσµατα είναι απολύτως ορισµένα µαθηµατικώς στο συγκε-

κριµένο σύστηµα αναφοράς της κίνησης, στο οποίο αναφέρονται και η τροχιά και η 

ταχύτητα. 

 

Και να το σηµαντικό: 
Μόνο στο δισδιάστατο αυτό σύστηµα συντεταγµένων µε τα µοναδιαία διανύσµατα  

ρ
r

και η
r

έχουν νόηµα οι λέξεις επιτρόχιος και κεντροµόλος επιτάχυνση, µε ό,τι και να 

συνεπάγεται αυτό.... 

Πουθενά αλλού δεν έχει νόηµα να µιλάµε για κεντροµόλο ή για επιτρόχιο επιτά-

χυνση, παρά µόνο στο σύστηµα συντεταγµένων ρ
r

και η
r

.  

(Αν υπάρξουν συµπτώσεις που µας λύσουν τα χέρια να µιλάµε και κάπου αλλού γι΄ αυτές τις δύο έν-

νοιες αυτό είναι µια ευτυχής σύµπτωση αλλά όχι η ουσία). 

 

Θέλω να πω ∆ιονύση µε αυτά ότι  
 

• Οι όροι κεντροµόλος και επιτρόχιος επιτάχυνση δεν έχουν κανένα απολύτως 

νόηµα αν δεν οριστεί πρώτα συγκεκριµένος παρατηρητής (σύστηµα αναφο-

ράς) ώστε να υπάρξει συγκεκριµένη τροχιά και συγκεκριµένη ταχύτητα.  
 

 

• Όταν υπάρξουν αυτά τα δύο (τροχιά και ταχύτητα) τότε ορίζεται µαθηµατικά 

και άρα αυστηρότατα δισδιάστατο σύστηµα συντεταγµένων (και όχι αναφο-

ράς) µε µοναδιαία διανύσµατα τα ρ
r

και η
r

για το οποίο έχουν νόηµα οι λέξεις 

κεντροµόλος και επιτρόχιος.  
 

 

• Οι συνιστώσες της επιτάχυνσης σε αυτό το δισδιάστατο σύστηµα συντεταγµέ-

νων που παρακολουθείται από τον παρατηρητή του συστήµατος αναφοράς 

βάσει των χαρακτηριστικών της τροχιάς και της ταχύτητας που καταγράφει, 

αυτές οι δύο συνιστώσες έχουν όνοµα και αποδίδονται ως κεντροµόλος και ως 

επιτρόχιος.  
 

• Από κει και πέρα ο παρατηρητής (το σύστηµα αναφοράς της κίνησης δηλαδή) 

µπορεί αφού προσδιορίσει αυτές της δύο συνιστώσες της επιτάχυνσης στο 

σύστηµα συντεταγµένων ρ
r

και η
r

 και αφού εκεί τις ονοµάσει κεντροµόλο και 

επιτρόχιο έχει δικαίωµα να ζητήσει να βρεθούν οι συνιστώσες της κεντροµό-

λου και της επιτρόχιας επιτάχυνσης σε οποιοδήποτε άλλο σύστηµα συντεταγ-

µένων ακόµη και στο δικό του σύστηµα αναφοράς... 

 

 

Εποµένως ∆ιονύση ίσως πρέπει να προβληµατιστούµε για το τί σηµαίνει η φράση  
«κεντροµόλος οφειλόµενη στην περιστροφική κίνηση του τροχού γύρω από  τον άξονά του». 

 

Από τη στιγµή που δόθηκαν ταχύτητες στα σηµεία Α και Β σηµαίνει ότι ορίστηκε 

σύστηµα αναφοράς (παρατηρητής).  

Άρα όλα τα σηµεία του τροχού, συνεπώς και το Γ, έχουν πλέον και ταχύτητες και 

τροχιές ως προς αυτόν τον παρατηρητή.  

Άρα υπάρχει δισδιάστατο σύστηµα συντεταγµένων (συντεταγµένων λέω και όχι 

αναφοράς)  ρ
r

και η
r

 που συνδέεται µε την ταχύτητα και την τροχιά για το οποίο και 
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µόνο γι΄ αυτό το δισδιάστατο σύστηµα έχουν νόηµα οι λέξεις κεντροµόλος και επι-

τρόχιος επιτάχυνση. 
 

Άρα δεν υπάρχει κεντροµολος ή επιτρόχιος ως προς άλλο σύστηµα συντεταγ-

µένων, αλλά αναζήτηση των συνιστωσών της κεντροµόλου ή της επιτρόχιας επι-

τάχυνσης σε άλλο σύστηµα συντεταγµένων.  
 

Αλλά πρέπει να ξέρουµε ότι οι όροι κεντροµόλος και επιτρόχιος επιτάχυνση έχουν 

νόηµα µόνο ως προς το δισδιάστατο σύστηµα συντεταγµένων των µοναδιαίων διανυ-

σµάτων  ρ
r

και η
r

   και όχι ως προς άλλο σύστηµα συντεταγµένων όπως π.χ. ο άξονας 

του τροχού. 

 

∆εν ξέρω αν έγινα σαφής ή αν έχω δίκιο. Αλλά εκείνο που νοµίζω ότι έχει αξία εί-

ναι ότι σίγουρα υπάρχει µια πολύ λεπτή χρήση των λέξεων «κεντροµόλος» και «επι-

τρόχιος» επιτάχυνση και συνεπώς ίσως είναι επισφαλής η χρήση φράσεων όπως η 

«..να βρεθεί η κεντροµόλος ως προς...». 

 

Πήλιο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015  
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