Czy wiesz, że…

Karuzela

Pierwsze karuzele służyły do
treningu jeźdźców przed bitwą.
Przygotowywały ich do walki
wręcz podczas jazdy na koniu.

Jakie to uczucie kręcić się szybko
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wkoło? Spróbuj przypomnieć sobie
wrażenia z ostatniej przejażdżki na
karuzeli. Czułeś wiatr we włosach?
Wydawało ci się, że jesteś „przykuty”
do siedzenia? Podobnie jest
w samochodzie na ostrych zakrętach.
Czy opony wtedy piszczą? Jakie to
wzbudza w tobie uczucie? Siła, która
oddziałuje na skręcające ciało nazywa
się w fizyce siłą dośrodkową. Spróbuj
zrozumieć to zjawisko!

Jak zbudować swoją karuzelę?

Czy wiesz, że…
Karuzele możemy podzielić
ze względu na konstrukcje na
wolnoobrotowe i szybkoobrotowe.
Karuzele mogą być napędzane
ręcznie lub silnikiem.
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Pierwsze karuzele dla zabawy powstały
w Europie w XVIII w. Klasyczna już
stała się karuzela z „galopującymi”
końmi, nawiązująca do pierwotnego
wzorca. W pierwszych atrakcjach
tego typu nie było platformy, a figury
zwierząt zwisały luźno i przyczepione
były bezpośrednio do kręcącego się
mechanizmu.

Jak działa twoja
karuzela?
Zakręć karuzelą używając pokrętła. Co się
dzieje z dołączonymi do niej sznurkami
i koralikami?
Obserwuj, jak poruszają się koła zębate,
gdy obracasz pokrętło: które koło wprawia
w ruch kolejne?
Ile zębów ma największe koło zębate?
A małe? Ile obrotów robi podczas jednego
pełnego obrotu dużego koła?

Siła dośrodkowa jest siłą potrzebną, by
wprawić ciało w ruch po okręgu. Możesz
dostrzec tę siłę w napięciu sznurków, gdy
zakręcisz karuzelą – zachowują się tak,
jakby koraliki nagle stały się cięższe.
Gdy kręcisz karuzelą, możesz dostrzec
jeszcze jeden rodzaj siły. Nazywamy ją
siłą odśrodkową. To ona powoduje, że
podczas jazdy karuzelą w kółko czujemy
się „przyklejeni” do siedzeń.

Duże koło zębate porusza się z taką samą
prędkością jak obracane przez ciebie
pokrętło. Małe, które wykonuje więcej
obrotów w tym samym czasie, porusza się
szybciej i szybciej też obraca śmigło.

Odkryj tajemnice
ruchu obrotowego
Kręć swoją karuzelą z różną prędkością
– najpierw najszybciej jak potrafisz, potem
bardzo wolno. Czy koraliki poruszają się
inaczej w zależności od prędkości?
Możesz zmieniać długość sznurków, na
których wiszą koraliki. Wydłuż je i zakręć
karuzelą. Jak zmienił się ruch koralików?

Możesz też dodać do koralików odważniki,
na przykład z plasteliny albo ciasta. Teraz
znów zakręć szybko karuzelą. Widzisz
różnicę w ruchu koralików? Teraz jest
łatwiej czy trudniej poruszyć pokrętłem?
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