
 Κυκλική Κίνηση 

1) Ανοίγουµε το αρχείο «Ο.Κ.Κ και δύναµη 2005». 

2) Ένα σώµα είναι δεµένο στο άκρο νήµατος και διαγράφει οριζόντια 

κυκλική τροχιά. Θέσετε στους µεταβολείς µήκος νήµατος 1,5m και 

ταχύτητα 3m/s. Να σχεδιάστε την ταχύτητα και τη συνισταµένη δύ-

ναµη που ασκείται πάνω του στις θέσεις Α και Β. 

3) Τρέχουµε την προσοµοίωση και σηµειώνουµε τις τιµές για την περί-

οδο και την Κεντροµόλο δύναµη 

Τ=          s και F =           Ν 

4) Τη στιγµή που η σφαίρα περνά από το σηµείο Β, κόβεται το νήµα. Τι κίνηση θα εκτελέσει 

το σώµα; 

 

5) Αν µεγαλώσουµε το µήκος του νήµατος έτσι ώστε l=3m, διατηρώντας σταθερά τα άλλα 

στοιχεία, τότε: 

i) Η περίοδος του σώµατος θα:  

α) παραµείνει ίδια β) θα διπλασιαστεί  

γ) θα υποδιπλασιαστεί. δ) θα τετραπλασιαστεί. 

ii) Η κεντροµόλος δύναµη θα: 

α) παραµείνει ίδια β) θα διπλασιαστεί  

γ) θα υποδιπλασιαστεί. δ) θα τετραπλασιαστεί. 

iii) ∆ώστε τις κατάλληλες µαθηµατικές εξισώσεις µε τις οποίες δικαιολογούνται οι παρα-

πάνω επιλογές σας:  

    υ= 3333  
Τ
                  και           F=……………… 

6) Μεταβάλλουµε το µήκος του νήµατος στην τιµή l=2m. Τρέξτε το πρόγραµµα και συµπλη-

ρώστε τον παρακάτω πίνακα.  

 
i) Τι συµβαίνει µε την περίοδο, όταν αυξάνεται η ταχύτητα του σώµατος; 

  …………………………………………………………………………… υ= …… 

ii) Να γίνει η γραφική παράσταση της δύναµης σε συνάρτηση µε το τετράγωνο της ταχύ-

τητας.  

iii) Με τη βοήθεια του διαγράµµατος να υπολογίσετε τη µάζα του σώµατος. 

 

υ (m/s) υ
2
 Τ F(Ν) 

1    

2    

3    

4    

5    
 

   
F(Ν) 

 

 

 

 

 

                                                υ
2
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆ιον. Μάργαρης 

         Α 

 

 

          Ο              Β 



Ανοίγουµε το αρχείο «Επιταχυνόµενη Κυκλική κίνηση» 

1) Μια σφαίρα µάζας m=1kg δένεται στο άκρο νήµατος µήκους ;=3m και φέρεται σε οριζό-

ντια θέση, ώστε το νήµα να είναι τεντωµένο. Αφήνουµε το σώµα ελεύθερο να κινηθεί και 

το σταµατάµε µετά από λίγο. 

2) Σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα. Αναλύστε τις δυνάµεις σε δύο άξονες. 

Έναν που έχει την διεύθυνση του νήµατος και έναν στην διεύθυνση της εφαπτοµένης του 

κύκλου. 

i) Σηµειώστε τις τιµές που δίνει το πρόγραµµα 

       Τ=          Ν          Βεφ=       Ν         Βακτ.=        Ν 

ii) Πόση είναι η συνισταµένη των δυνάµεων στην διεύθυνση της ακτίνας του κύκλου;  

    ΣFR =              Ν 

iii) Χρησιµοποιώντας την τιµή της ταχύτητας που δίνει το πρόγραµµα, υπολογίστε την κε-

ντροµόλο δύναµη που δέχεται το σώµα:  

  Fκ =  

3) Είναι η κίνηση οµαλή κυκλική; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 

 

4) Ποιος ο ρυθµός µεταβολής του µέτρου της ταχύτητας της σφαίρας στην παραπάνω θέση. 

 

5) Σταµατήστε την κίνηση όταν η σφαίρα περνά από το χαµηλότερο σηµείο της τροχιάς της. 

Σηµειώστε την ταχύτητα της σφαίρας: 

υ=         m/s 
i) Να υπολογίστε το µέτρο της τάσης του νήµατος. 

 

 

Τ=           Ν 

 
ii) Να την συγκρίνετε µε την τιµή που δίνει η προσοµοίωση.  

 

Ανοίξτε το αρχείο « Περιστρεφόµενη ράβδος. ».  

1) Μια ράβδος µπορεί να στρέφεται µε σταθερή γωνιακή 

ταχύτητα ω, γύρω από το µέσον της Ο.  

i) Τι κίνηση εκτελεί το σηµείο Α; 

ii) Σχεδιάστε στο σχήµα τις ταχύτητες και τις επιταχύνσεις των σηµείων Α και Β 

iii) Μεγαλύτερη περίοδο έχει:  

α)  το Α   β)  το Β            γ) έχουν την ίδια περίοδο. 

iv) Μεγαλύτερη γραµµική ταχύτητα έχει: 

α)  το Α   β)  το Β            γ) έχουν την ίδια ταχύτητα. 

v) Μεγαλύτερη επιτάχυνση έχει: 

α)  το Α   β)  το Β            γ) έχουν την ίδια επιτάχυνση. 

Επιβεβαιώστε τις απαντήσεις σας, µέσω της προσοµοίωσης. 

 

           Α           Ο                    Β 


