Υλικό Φυσικής – Χημείας

Κυκλική κίνηση

2.1. Κυκλική κίνηση.
2.1.Σρέζεηο κεηαμύ γξακκηθώλ θαη γωληαθώλ κεγεζώλ ζηελ ΟΚΚ.
Κηλεηό θηλείηαη ζε πεξηθέξεηα θύθινπ αθηίλαο 40m κε ηαρύηεηα κέηξνπ 4m/s.
i) Πνηα είλαη ε πεξίνδνο θαη πνηα ε ζπρλόηεηά ηνπ;
ii) Πόζν είλαη ην κήθνο ηνπ ηόμνπ πνπ δηαγξάθεη ζε 20s θαη πόζε είλαη ε αληίζηνηρε επίθεληξε γσλία ζε
rad θαη ζε κνίξεο;

2.2.Οκαιή Κπθιηθή θίλεζε.
Έλα ζώκα κάδαο 2kg θηλείηαη κε ηαρύηεηα ζηαζεξνύ κέηξνπ, νπόηε κέζα ζε ρξόλν 2s, δηαγξάθεη γσλία 45°,
ζε θπθιηθή ηξνρηά αθηίλαο R=2m. Εεηνύληαη:
i) Ζ γσληαθή ηαρύηεηα.
ii) Ζ γξακκηθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο.
iii) Ζ ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην ζώκα.
iv) Ζ κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο ζε ρξνληθό δηάζηεκα 8s.

2.3.Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζηελ θπθιηθή θίλεζε.
Έλαο δίζθνο πεξηζηξέθεηαη θάλνληαο 2 ζηξνθέο ην δεπηεξόιεπην. Έζησ Α έλα ζεκείν ηνπ δίζθνπ πνπ απέρεη απόζηαζε r από ην θέληξν ηνπ. Να γίλνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο:
i) Τεο γσληαθήο ηαρύηεηαο, ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηαο, ηνπ κήθνπο ηνπ ηόμνπ θαη ηεο γσλίαο πνπ δηαγξάθεη, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, αλ ε αθηίλα r παξακέλεη ζηαζεξή θαη
ii) Τεο γσληαθήο ηαρύηεηαο θαη ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αθηίλα πεξηζηξνθήο r.

2.4. Υπνινγηζκνί ζηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε.
Μηα κηθξή ζθαίξα, κάδαο 2kg, εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε,

y

→

π

ζε θύθιν θέληξνπ Ο θαη αθηίλαο 0,5m, όπσο ζην ζρήκα. Τε
ρξνληθή ζηηγκή t=0 ε ζθαίξα πεξλά από ηε ζέζε Α, ελώ θηάλεη

Α

γηα πξώηε θνξά ζηε ζέζε Β ηε ρξνληθή ζηηγκή t1=0,35s, όπνπ νη
ζεκεησκέλεο γσλίεο είλαη θ1=θ2= 30°.

Ο

Γ

i) Πνηα ε γσληαθή ηαρύηεηα θαη πνηα ε πεξίνδνο πεξηζηξν-

θ1

x
θ2

θήο ηνπ ζώκαηνο;
ii) Πνηα ρξνληθή ζηηγκή ε ζθαίξα πεξλά από ην ζεκείν Γ γηα
ηέηαξηε θνξά;

B

iii) Να ππνινγηζηεί ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζηε ζθαίξα, θαζώο θαη ην έξγν ηεο ζην ρξνληθό
δηάζηεκα 0-t1.

2.5. Κεληξνκόινο δύλακε.
Έλα ζώκα κάδαο 4kg δηαγξάθεη θαηαθόξπθν θύθιν δεκέλν ζην άθξν λήκαηνο κήθνπο 2m. Τε ζηηγκή πνπ
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πεξλάεη από ην ρακειόηεξν ζεκείν ηεο ηξνρηάο ηνπ, έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ 5m/s.

Ο

→

π

Να ζρεδηάζηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα ζηε ζέζε απηή θαη λα ππνινγίζηε ηα κέηξα ηνπο. Γίλεηαη g=10m/s2.

2.6. Σώκα δηαγξάθεη θαηαθόξπθν θύθιν.
Έλα ζώκα κάδαο 2kg είλαη δεκέλν ζην άθξν λήκαηνο κήθνπο =2m θαη δηαγξάθεη θαηαθόξπθν θύθιν.
i) Αλ ζην ρακειόηεξν ζεκείν ηεο ηξνρηάο ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο είλαη 4m/s, πνηα ε ηάζε ηνπ λήκαηνο,
ζηελ ζέζε απηή;
ii) Πνηα είλαη ε ειάρηζηε ηαρύηεηα, ηελ νπνία πξέπεη λα έρεη ην ζώκα ζην ςειόηεξν ζεκείν ηεο ηξνρηάο
2

ηνπ, ώζηε λα κπνξεί λα δηαγξάθεη κε αζθάιεηα ηνλ θύθιν; g=10m/s .

2.7. Δύν θηλεηά ζε νκόθεληξνπο θύθινπο
Γπν ζώκαηα Α θαη Β μεθηλνύλ ηαπηόρξνλα όπσο ζην ζρήκα, λα θηλνύληαη νκαιά ζε θπθιηθέο ηξνρηέο κε αθηίλεο 1m θαη 2,5m, κε ην ίδην θέληξν Ο θαη κε

→

π

→

π

ηαρύηεηεο ίζσλ κέηξσλ π1=π2=π=3m/s.
i) Σε πόζν ρξόλν γηα πξώηε θνξά, νη επηβαηηθέο ηνπ αθηίλεο ζρεκαηίδνπλ

Ο

Α

B

γσλία 90°;
ii) Σε πόζν ρξόλν νη επηβαηηθέο ηνπο αθηίλεο ζα ζπκπέζνπλ γηα πξώηε θνξά;
iii) Σε πόζν ρξόλν, επίζεο γηα πξώηε θνξά, ηα δπν ζώκαηα ζα βξεζνύλ ηαπηόρξνλα ζηηο αξρηθέο ηνπο ζέζεηο;

2.8. Δύν θηλεηά ζε νκαιή θπθιηθή θίλεζε
Από έλα ζεµείν Α ελόο θύθινπ μεθηλνύλ ηαπηόρξνλα δύν θηλεηά πνπ θηλνύληαη δηαγξάθνληαο ην πξώην
45° ην δεπηεξόιεπην θαη ην δεύηεξν 30° ην δεπηεξόιεπην, µε ηελ
ίδηα θαηεύζπλζε.
i) i) Πνηεο νη γσληαθέο ηαρύηεηεο ησλ θηλεηώλ;
ii) ii) Πόηε ζα μαλαζπλαληεζνύλ ηα δύν ζώµαηα;
iii) iii) Πόζε γσλία ζα έρεη δηαγξάςεη ζην µεηαμύ, θάζε θηλεηό;

2.9. Κίλεζε εθθξεκνύο.
Έλα ζώκα κάδαο 2kg εξεκεί ζην θάησ άθξν λήκαηνο κή-
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θνπο l=45cm. Φέξλνπκε ην ζώκα ζηε ζέζε Α, ώζηε ην λήκα λα γίλεη νξηδόληην θαη ην αθήλνπκε λα θηλεζεί.
Α) Πνηεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιάζνο:
i) Ζ αξρηθή επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο είλαη ίζε κε g.
ii) Ζ ηάζε ηνπ λήκαηνο ζην Α είλαη κεδέλ.
iii) Τν έξγν ηεο ηάζεο από ην Α ζην Γ είλαη κεδέλ.
iv) Τν έξγν ηνπ βάξνπο από ην Α ζην Γ είλαη ίζν κε κεδέλ.
v) Τν έξγν ηεο θεληξνκόινπ δύλακεο είλαη ίζν κε κεδέλ.
Β) Ζ ηάζε ηνπ λήκαηνο ζηελ ζέζε Γ είλαη:
α) ίζε κε ην βάξνο.

β) κεδέλ

γ) Μεγαιύηεξε ηνπ βάξνπο.

δ) κηθξόηεξε ηνπ βάξνπο

Γ) Απμήζεθε ή κεηώζεθε ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο θαηά ηελ θίλεζή ηνπ από ην Α ζην Γ θαη θαηά
πόζν;
Γ) Να βξείηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο θαη ηελ ηάζε ηνπ λήκαηνο ζην ζεκείν Γ. g=10m/s2.

2.10. Εμαζθαιίδνληαο ηελ θπθιηθή θίλεζε
Σην ζρήκα θαίλεηαη πώο κπνξεί, κηα κηθξή ζθαίξα Α m=0,1kg πνπ ζηξέθεηαη δηαγξάθνληαο νξηδόληην θύθιν αθηίλαο R=0,4m, λα ηζνξξνπεί κηα κάδα Μ=0,4kg, πνπ θξέ-

→

Α

π

κεηαη δεκέλε κέζσ λήκαηνο, από ηελ κηθξή ζθαίξα Α.
i) Μπνξεί ην λήκα πνπ ζπγθξαηεί ηελ ζθαίξα Α λα είλαη νξηδόληην;
ii) Με δεδνκέλν όηη ην ζθάικα πνπ θάλνπκε, ζεσξώληαο νξηδόληην ην λήκα, είλαη
αζήκαλην, λα ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηεο ζθαίξαο Α.
iii) Αλ απμήζνπκε ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηεο κηθξήο ζθαίξαο Α, γηα λα εμαζθαιηζηεί ζηαζεξή ιεηηνπξγία, ε κεγάιε ζθαίξα ζα θηλεζεί πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ;
2

Γίλεηαη g=10m/s .

2.11. Κεληξνκόινο θαη επηηξόρηα επηηάρπλζε
Έλα ζώκα κάδαο 2kg είλαη δεκέλν ζην άθξν λήκαηνο κήθνπο l=1m θαη
δηαγξάθεη θαηαθόξπθν θύθιν. Όηαλ ην λήκα ζρεκαηίδεη γσλία ζ=60° κε
ηελ θαηαθόξπθν, ην ζώκα έρεη ηαρύηεηα 2m/s. Γηα ηελ ζέζε απηή:
i) Πνηα ε θεληξνκόινο επηηάρπλζε;
ii) Πνην ην κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο;
iii) Πνηνο ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο;
g=10m/s2.

2.12. Έλα θωληθό εθθξεκέο πνπ … πέθηεη.
Μηα κηθξή ζθαίξα κάδαο m=200g θξέκεηαη ζην άθξν λήκαηνο κήθνπο L=1m. Θέηνπκε ζε πεξηζηξνθή ηε
ζθαίξα, ώζηε λα δηαγξάθεη νξηδόληην θύθιν θέληξνπ Κ, ζε απόζηαζε (ΑΚ)=0,2m από ην ζεκείν πξόζδεζεο
ηνπ λήκαηνο A. Δμαηηίαο όκσο ηεο αληίζηαζεο ηνπ αέξα, ε ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο κεηώλεηαη, κε απνηέιεζκα
www.ylikonet.gr

3

Υλικό Φυσικής – Χημείας

Κυκλική κίνηση

απηή, λα πέθηεη ζηγά-ζηγά θαη κεηά από ιίγν, ζηξέθεηαη ζε θύθιν θέληξνπ Ο, όπνπ ε αληίζηνηρε απόζηαζε
είλαη (ΑΟ)=0,9m.
Α

Α
θ
ζ

Κ

→
π
0

→

O
Αξρηθή
ζέζε

π1

Τειηθή
ζέζε

Να ππνινγηζηεί ε απώιεηα ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο, εμαηηίαο ηεο αληίζηαζεο ηνπ αέξα, κεηαμύ αξρηθήο θαη
ηειηθήο ζέζεο. Γίλεηαη g=10m/s2.

2.13. Θα γιηζηξήζεη θαηά ηελ πεξηζηξνθή;
Έλαο νξηδόληηνο δίζθνο ζηξέθεηαη γύξσ από ην θέληξν ηνπ κε ζπρλόηεηα f=0,2Ζz.
Έλα ζώκα Α κάδαο 0,5kg παξνπζηάδεη κε ηελ επηθάλεηα ηνπ δίζθνπ ζπληειεζηή νξη-

Ο

αθήο ζηαηηθήο ηξηβήο κs=0,4.
i) Τνπνζεηνύκε ην ζώκα Α ζε απόζηαζε R=1m από ην θέληξν ηνπ δίζθνπ. Πόζε
είλαη ε ηξηβή πνπ δέρεηαη;
ii) Έρνληαο ηνπνζεηήζεη πάλσ ζην δίζθν ην ζώκα Α, απμάλνπκε πνιύ αξγά ηελ ζπρλόηεηα πεξηζηξνθήο
ηνπ δίζθνπ. Πνηα ε κέγηζηε ζπρλόηεηα πεξηζηξνθήο πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη ν δίζθνο, ρσξίο λα νιηζζήζεη ην ζώκα Α;
2

2

Γίλνληαη: g=10m/s ελώ π ≈10.

2.14. Κπθιηθή θίλεζε δνξπθόξνπ.
Έλαο ηερλεηόο δνξπθόξνο ηεο Γεο, κάδαο m=1tn, θηλείηαη δηαγξάθνληαο

→

π

Α

θπθιηθή ηξνρηά, κε θέληξν ην θέληξν ηεο Γεο Κ, ζην επίπεδν ηνπ κεζεκβξηλνύ πνπ πεξλά από ηελ Αζήλα, ζε ύςνο h=RΓ, από ηελ επηθάλεηά ηεο, όπνπ
RΓ ε αθηίλα ηεο Γεο ίζε κε 6400km. Τν ρξνληθό δηάζηεκα γηα δπν δηαδνρηθέο δηαβάζεηο ηνπ δνξπθόξνπ πάλσ από ηελ θαηαθόξπθν πνπ πεξλά από ηνλ

→

π

Κ

βόξεην πόιν, (ζεκείν Α) είλαη 4h.
i) Με πνηα ηαρύηεηα ζηξέθεηαη ν δνξπθόξνο ζε m/s θαη ζε km/h;
ii) Πόζε δύλακε δέρεηαη ν δνξπθόξνο από ηε Γε (ην βάξνο ηνπ δνξπθόξνπ);
iii) Να βξεζεί ην βάξνο ηνπ δνξπθόξνπ, αλ θάπνηα ζηηγκή πξνζγεησζεί ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, όπνπ g=9,8m/s2.
iv) Πξνηείλεηαη ν δνξπθόξνο λα ηεζεί ζε θπθιηθή ηξνρηά ηεο ίδηαο αθηίλαο, κε
θέληξν ηνλ βόξεην πόιν Ο, κε επίπεδν παξάιιειν πξνο ηνλ Ηζεκεξηλό. Να
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εμεηάζεηε αλ απηό κπνξεί λα γίλεη ή όρη.

2.15. Μηα νξηδόληηα βνιή δηαδέρεηαη κηα θπθιηθή.
Μηα κηθξή ζθαίξα κάδαο 0,2kg εξεκεί ζην θάησ άθξν λήκαηνο κήθνπο ℓ=1,25m (ζέζε Α), ην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη

B

Κ

θ

δεκέλν ζε ζηαζεξό ζεκείν Κ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ύςνπο
Ζ=2,5m από ην έδαθνο.

Γ

Φέξλνπκε ηε ζθαίξα ζηε ζέζε Β, ώζηε ην λήκα λα γίλεη νξηδόληην θαη ηελ αθήλνπκε λα θηλεζεί. Τε ζηηγκή πνπ ην λήκα
γίλεηαη θαηαθόξπθν θόβεηαη, νπόηε ηειηθά ε ζθαίξα θηάλεη

Α

ζην έδαθνο ζην ζεκείν Γ.
i) Να βξεζεί ε αξρηθή επηηάρπλζε ηεο ζθαίξαο θαη ε ηάζε
ηνπ λήκαηνο ακέζσο κόιηο αθεζεί λα θηλεζεί (ζέζε Β).
Γ

ii) Σε κηα ζηηγκή ην λήκα ζρεκαηίδεη γσλία θ=30° κε ηελ
νξηδόληηα δηεύζπλζε. Πόζε είλαη ε ηάζε ηνπ λήκαηνο
ζηελ ζέζε απηή;

iii) Να βξεζεί ε απόζηαζε (ΚΓ) ηνπ ζεκείνπ πξόζδεζεο ηνπ λήκαηνο θαη ηνπ ζεκείνπ πξόζπησζεο ηεο
ζθαίξαο ζην έδαθνο.
Γίλεηαη g=10m/s2, ελώ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.

2.16. Η ζπρλόηεηα θαη ε ηαρύηεηα.

ζ

ζ

→

π

Σην άθξν ελόο λήκαηνο κήθνπο 1m, έρνπκε δέζεη έλα κηθξό ζώκα. Δθηξέπνπκε ην ζώκα ώζηε ην λήκα λα
ζρεκαηίζεη γσλία ζ=30° κε ηελ θαηαθόξπθν θαη ην αθήλνπκε λα θηλεζεί. Τν ζώκα εθηειεί 5 πιήξεηο αησξήζεηο ζε ρξνληθό δηάζηεκα 10s.
i) Να βξεζεί ε ζπρλόηεηα ηεο θίλεζεο, θαζώο θαη ν κέγηζηνο ξπζκόο αύμεζεο ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο
ηνπ ζώκαηνο.
ii) Δπαλαιακβάλνπκε ηελ εθηξνπή ηνπ ζώκαηνο, αιιά ηώξα ζέινπκε ην ζώκα λα δηαγξάθεη νξηδόληην
θύθιν ελώ ην λήκα λα ζρεκαηίδεη μαλά γσλία ζ, κε ηελ θαηαθόξπθν. Πνηα νξηδόληηα ηαρύηεηα πξέπεη
λα πξνζδώζνπκε ζην ζώκα, γηα λα ζπκβεί απηό;
www.ylikonet.gr
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iv) Να βξεζεί ε ζπρλόηεηα ηεο θίλεζεο απηήο, θαζώο θαη ε επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο.

2.17. Κπθιηθή θίλεζε θαη ελέξγεηεο.
Έλα ζώκα κάδαο 2kg εξεκεί δεκέλν ζην άθξν θαηαθόξπθνπ λήκαηνο κήθνπο

→

ℓ=1m, ην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη δεκέλν ζε ζηαζεξό ζεκείν Ο. Σε κηα ζηηγ-

F

κή, αζθνύκε ζην ζώκα κηα δύλακε F, εθαπηνκεληθά όπσο ζην ζρήκα, κέρξη λα

Ο

θηάζεη ζηε ζέζε Β, όπνπ ην λήκα γίλεηαη νξηδόληην. Σηε ζέζε Β ε δύλακε F

B



παύεη λα αζθείηαη, ελώ ην έξγν ηεο γηα ηελ παξαπάλσ κεηαθίλεζε είλαη ίζν κε

→

Α

100J.

F

i) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηνπ βάξνπο γηα ηελ θίλεζε από ηε ζέζε Α ζηε ζέζε Β.
ii) Πόζε είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε Β;
iii) Να ππνινγίζεηε ηελ ηάζε ηνπ λήκαηνο ζηηο ζέζεηο Α θαη Β.
iv) Πνηα ε ειάρηζηε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ ζα απνθηήζεη ζηε ζπλέρεηα θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ην ζώκα
θαη πόζε ζα είλαη ηε ζηηγκή απηή ε ηάζε ηνπ λήκαηνο;
v) Να ππνινγηζηεί ην κέηξν ηεο δύλακεο F, αλ παξακέλεη ζηαζεξό.
Γίλεηαη g=10m/s2.

2.18. Κπθιηθή ή αξρή ηεο επαιιειίαο.
Έλα ζώκα κάδαο 2kg θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα π 0=2m/s, ζηε

y

F
O

δηεύζπλζε ηνπ άμνλα x. Σε κηα ζηηγκή ελώ πεξλά από έλα ζεκείν Ο, δέρεηαη ηελ επίδξαζε κηαο δύλακεο F γηα ρξνληθό δηάζηεκα Γt=2s. Να βξεζεί ε ζέζε θαη ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο (κέηξν θαη θαηεύζπλζε) ηε ζηηγκή πνπ παύεη λα αζθείηαη ε δύλακε

x



o

F, ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο:

κάτοψη

i) Ζ δύλακε είλαη ζηαζεξή, κέηξνπ F=2Ν κε θαηεύζπλζε θάζεηε ζηελ ηαρύηεηα π0.
ii) Ζ δύλακε είλαη ζηαζεξή, κέηξνπ F=2Ν θαη ζρεκαηίδεη γσλία ζ κε ηελ ηαρύηεηα π 0, όπνπ εκζ=0,6 θαη
ζπλζ=0,8.
iii) Ζ δύλακε έρεη ζηαζεξό κέηξν F=2Ν θαη είλαη δηαξθώο θάζεηε ζηελ ηαρύηεηα.

2.19. Έλα ζώκα ζην άθξν λήκαηνο.
Έλα κηθξό ζώκα κάδαο 0,2kg εξεκεί ζε ιείν νξηδό-

O

ληην επίπεδν. Γέλνπκε ην ζώκα κε έλα αβαξέο νξηδόληην λήκα κήθνπο L, ζην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ αζθνύκε κηα ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ
F=0,4Ν, ηξαβώληαο ην ζώκα, ηε ζηηγκή t0=0. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1=4s, παύνπκε λα ηξαβάκε ην λήκα, ην

L


F


T






T




ά

ειεύζεξν άθξν ηνπ νπνίνπ ζηεξεώλνπκε ζε ζηαζεξό
ζεκείν Ο, ηε ζηηγκή t2=5s, ζε ηέηνηα ζέζε, έηζη ώζηε ην λήκα λα είλαη θάζεην ζηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο,
όπσο ζην ζρήκα, νπόηε ην ζώκα ζπλερίδεη λα θηλείηαη ζε θπθιηθή ηξνρηά αθηίλαο L. Αλ ε ηάζε ηνπ λήκαηνο
ζηε δηάξθεηα ηεο θπθιηθήο θίλεζεο είλαη δεθαπιάζηα ηεο ηάζεο θαηά ηελ επζύγξακκε θίλεζε, λα βξεζνύλ:
www.ylikonet.gr
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Υλικό Φυσικής – Χημείας

Κυκλική κίνηση

i) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπθιηθήο θίλεζεο.
ii) Τν δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην ζώκα από ηε ζηηγκή tν κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t3=8s.
iii) Τν κήθνο ηνπ λήκαηνο.
iv) Τν έξγν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα:
α) από 0-4s
β) Από 5s-9s

2.20. Βξείηε ηελ ειάρηζηε θαη ηε κέγηζηε απόζηαζε από ην θέληξν.
Ο θώλνο ηνπ ζρήκαηνο πεξηζηξέθεηαη κε ζηαζεξή γσληαθή ηαρύηεηα 4 rad/s πεξί θαηαθόξπθν άμνλα.

R





Τν ζώκα Σ πεξηζηξέθεηαη ρσξίο λα νιηζζαίλεη ζηελ εζσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα. Παξνπζηάδεη κε ηνλ θώλν
ηξηβή κε ζπληειεζηή κ = 0,5. Μεηαμύ πνησλ νξίσλ θπκαίλεηαη ε απόζηαζή ηνπ από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο;

g  10

m
s2

,   0,8 ,   0,6

Υλικό
Φυσικής-Χημείας
Γιατί το μοιράζεσαι πράγματα, είναι καλό για όλους…
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