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Σχεδιάζουµε όλες τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα. Επιλέγουµε την κατεύθυνση του άξονα 

XX΄ προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς. Στον άξονα XX΄ παίρνουµε την εξίσωση: ΣFx=mυ2
/R και 

στον άξονα ΨΨ΄ ΣFψ=0. 

 

1) Μια σφαίρα µάζας m=1kg είναι δεµένη στην άκρη ενός νήµατος µήκους L=1m και εκτελεί οµαλή 

κυκλική κίνηση µε γραµµική ταχύτητα υ=12m/s. Να υπολογίσετε την τάση του νήµατος. Να αγνοήσετε 
τη δύναµη του βάρους,                                 ( 144Ν) 

 

2) Με ποια µέγιστη ταχύτητα µπορεί ένα αυτοκίνητο να στρίψει σε οριζόντια κυκλική στροφή ακτίνας 
R=100m µε στεγνό οδόστρωµα ( συντελεστής τριβής µστ=0,9) και µε βρεγµένο οδόστρωµα (συντελεστής 
τριβής µβρ=0.4). ∆ίνεται g=10m/s

2
.                                  (30m/s     20m/s) 

 

3) Ένα αυτοκίνητο εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση ακτίνας R. Αν αυξηθεί η γραµµική ταχύτητα µε την 

οποία κινείται το αυτοκίνητο κατά 20% και το αυτοκίνητο εξακολουθεί να κινείται στην ίδια κυκλική 

τροχιά, να υπολογίσετε πόσο τοις εκατό θα αυξηθεί η κεντροµόλος δύναµη.                                      (44%) 

 

4) Κωνικό εκκρεµές έχει µήκος L=1m και στο άκρο του είναι στερεωµένο σώµα µάζας m=1kg. Το σώµα 

εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση και το νήµα σχηµατίζει γωνία φ=60ο µε την κατακόρυφη.  

∆ίνεται g=10m/s
2
  ηµ60

ο
=√3/2  συν60

ο
=1/2 . 

Α) Να υπολογίσετε την τάση του νήµατος 
Β) Να υπολογίσετε την περίοδο της κυκλικής κίνησης.                                                     (20N    π/√5 sec) 

 

 

5) Ένα αυτοκίνητο διέρχεται από µια στροφή ακτίνας R=200m και 
γωνίας κλίσης µε το οριζόντιο επίπεδο φ=11

ο
. Να υπολογίσετε την 

ταχύτητα που πρέπει να έχει το αυτοκίνητο ώστε να διέλθει µε 
ασφάλεια από τη στροφή χωρίς να απαιτηθεί να ασκηθεί δύναµη τριβής 
ανάµεσα στα ελαστικά και στο οδόστρωµα. ∆ίνεται: εφ11

ο
=0,2  

g=10m/s
2
 .               

       (20m/s) 

 

6) Ένα µικρό σφαιρίδιο µάζας m κρέµεται από µη εκτατό νήµα µήκους L. Το σφαιρίδιο περιστρέφεται 
οµαλά κυκλικά σε οριζόντιο επίπεδο κατά τρόπο που το νήµα να διαγράφει περιφέρεια κώνου. Η γωνία 

που σχηµατίζει το νήµα µε την κατακόρυφο είναι θ. Να βρεθούν: 
α) Η τάση του νήµατος. 
β) Η ταχύτητα του σφαιριδίου. 

γ) Η περίοδος περιστροφής του σφαιριδίου. 
 

 

7)  Ο οριζόντιος δίσκος του σχήµατος περιστρέφεται µε συχνότητα 

f=0,1Hz. Για να ισορροπεί ένα σώµα πάνω στο δίσκο, πρέπει να υπάρχει 
τριβή µεταξύ τους. Αν  µ =0,2 να βρείτε τις τιµές που µπορεί να πάρει η 

απόσταση d, ώστε το σώµα να ισορροπεί πάνω στο δίσκο.  

∆ίνονται g=10m/s
2  και  π2

 =10.                                                         (d≤5m) 

  

 

8) Ένα τρένο τρέχει µε ταχύτητα υ=144km/h πάνω σε σιδηροτροχιές που απέχουν L=1,5m. Πόση πρέπει 
να είναι η υψοµετρική διαφορά των σιδηροτροχιών ώστε το τρένο να διέρχεται µε ασφάλεια από µια 

στροφή ακτίνας R=160·√3m.  ∆ίνεται g=10m/s
2
 , εφ30

ο
=√3/3, ηµ30

ο
=0,5.                                    (0,75m) 

 


