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Πειραιάς

24/2 / 2005

1) Να συµπληρώσετε τις παρακάτω εξισώσεις:
2π R
Γραµµική ταχύτητα:
……. = 3
…
∆θ
Γωνιακή ταχύτητα
..…. = 3
.. .
…
Γωνιακή επιτάχυνση ..…. = 1
R
m…
Κεντροµόλος δύναµη
F=3
…
Μονάδες

4

2) Ένα σώµα ξεκινά από το σηµείο Α του σχήµατος και κινείται µε ταχύτητα σταθερού µέτρου, οπότε µετά από λίγο φτάνει στο σηµείο Β, έχοΒ
ντας διαγράψει τόξο ∆s.
∆s
Ο θ
Α
i) Σχεδιάστε την ταχύτητα του σώµατος στα σηµεία Α και Β.
ii) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
a) Η ταχύτητα Aυ του σώµατος παραµένει σταθερή.
b) Το σώµα έχει σταθερή επιτάχυνση.
iii) Γράψτε την εξίσωση που συνδέει τη γωνία θ µε το µήκος του τόξου ∆s
iv) Ποια η µαθηµατική εξίσωση που συνδέει τη γραµµική ταχύτητα µε την γωνιακή ταχύτητα του κινητού.
v) Σχεδιάστε την επιτάχυνση του σώµατος στη θέση Β.
Μονάδες

3) Ένα σώµα µάζας 2kg διαγράφει κατακόρυφο κύκλο δεµένο στο άκρο νήµατος µήκους 1m.
Στη θέση Α, το νήµα είναι οριζόντιο ενώ στη θέση Γ κατακόρυφο.
i) Ποιες δυνάµεις ασκούνται πάνω του στη θέση Α; Σχεδιάστε τις δυνάµεις στο σχήµα και δώστε τις µαθηµατικές εξισώσεις από τις οποίες
µπορείτε να υπολογίσετε τα µέτρα τους.
ii) Τη στιγµή που περνάει από το χαµηλότερο σηµείο της τροχιάς του Γ,
έχει ταχύτητα µέτρου 10m/s. Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται
στο σώµα στη θέση αυτή και να υπολογίστε τα µέτρα τους.
∆ίνεται g=10m/s2.
Μονάδες

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης
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Γραµµική ταχύτητα:
……. = 3
∆t
2π
Γωνιακή ταχύτητα
..…. = 3
.. ..
Γωνιακή επιτάχυνση
..…… = ω2 …..
Κεντροµόλος δύναµη

……
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R
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2) Στο σχήµα βλέπετε τον δίσκο ενός πικάπ, ένα σηµείο Β στην περιφέρειά Aυ
Β
του, που έχει ταχύτητα υ και ένα σηµείο Α, στο µέσο της ακτίνας ΟΓ.
i) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
α) Η ταχύτητα Aυ του σηµείου Β είναι σταθερή.
Ο Α Γ
β) Τα σηµεία Α και Β έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα.
γ) Το σηµείο Β έχει διπλάσια συχνότητα από το Α.
δ) Το σηµείο Α έχει επιτάχυνση κάθετη στην ακτίνα ΟΑ.
ii) Να σχεδιάστε την ταχύτητα του σηµείου Α και να εξηγείστε γιατί είναι διαφορετική από
την ταχύτητα του σηµείου Β.

iii) Σχεδιάστε τις επιταχύνσεις των σηµείων Α και Β. Ποια είναι µεγαλύτερη και γιατί;
Μονάδες

3) Ένα σώµα µάζας 1kg διαγράφει κατακόρυφο κύκλο δεµένο στο άκρο
νήµατος µήκους 2m. Τη στιγµή που περνάει από το ψηλότερο σηµείο
της τροχιάς του Γ, έχει ταχύτητα µέτρου 6m/s.
i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα στη θέση Α.
Ποια δύναµη παίζει το ρόλο της κεντροµόλου στη θέση Α;
ii) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα στη θέση Γ και
να υπολογίστε τα µέτρα τους. ∆ίνεται g=10m/s2.
Μονάδες

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης
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