Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Κυκλική κίνηση

Ερωτήσεις κλειστού τύπου στην κυκλική κίνηση
κίνηση.
1) Μια κίνηση λέγεται περιοδική, όταν
όταν:
i) Είναι κυκλική.
ii) Επαναλαµβάνεται ξανά και ξανά.
ξανά
iii) Επαναλαµβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήµατα.
2) Η κίνηση ενός κινητού σε κυκλική τροχιά, λέγεται οµαλή, όταν:
i) Έχει σταθερή ταχύτητα.
ii) Σε ίσους χρόνους διανύει ίσα τόξα
τόξα.
iii) Η ταχύτητα έχει σταθερό µέτρο και είναι εφαπτόµενη στην τροχιά.
iv) Η ταχύτητα έχει σταθερό µέτρο και έχει διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο της τροχιάς, µε σηµείο
εφαρµογής το κέντρο της κυκλικής τροχιάς.
3) Συχνότητα µιας περιοδικής κίνησης ορίζουµε:
i) Τον αριθµό των επαναλήψεων στην µονάδα του χρόνου.
ii) Τον αριθµό των επαναλήψεων σε ορισµένο χρονικό διάστηµα, προς το χρονικό αυτό διάστηµα.
iii) Το αντίστροφο της περιόδου
περιόδου.
iv) Το χρονικό διάστηµα που διαρκεί µια περιστροφή.
4) Ένα υλικό σηµείο εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση γύρω από το
σηµείο Ο, σε οριζόντιο επίπεδο.
επίπεδο Σηµειώστε ποιο διάνυσµα
παριστάνει:
i) Την γραµµική του ταχύτητα.
ταχύτητα
ii) Την επιτάχυνσή του.
iii) Την γωνιακή ταχύτητα.
5) Αν διπλασιαστεί η συχνότητα περιστροφής ενός σώµατος που
εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση, τότε
τότε:
i) Θα διπλασιαστεί και η περίοδος
περίοδος.
ii) Θα διπλασιαστεί και η γωνιακή ταχύτητα του σώµατος.
iii) Θα υποδιπλασιαστεί η γραµµική του ταχύτητα.
iv) Θα διπλασιαστεί το µέτρο της κεντροµόλου δύναµης.
6) Ένα σώµα εκτελεί κυκλική κίνηση και σε µια στιγµή βρίσκεται στην θέση Α
Α.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
i) Το διάνυσµα 1 µπορεί να παριστά την γραµµική ταχύτητα.
ii) Το διάνυσµα 2 µπορεί να παριστά την επιτρόχια επιτάχυνση του κινητού.
iii) Το διάνυσµα 3 παριστά την κεντροµόλο επιτάχυνση.
iv) Το διάνυσµα 3 παριστά την συνολική επιτάχυνση του σώµατος.
v) Η κίνηση δεν είναι οµαλή κυκλική κίνηση.
vi) Το µέτρο της ταχύτητας αυξάνεται
αυξάνεται.
7) Ένα σώµα διαγράφει την κυκλική τροχιά του σχήµατος µε ταχύτητα σταθερού
µέτρου υ=2m/s.
i) Ποια η µεταβολή της ταχύτητά
ταχύτητάς του µεταξύ των σηµείων Α και Γ.
ii) Να σχεδιάστε την επιτάχυνση του σώµατος στη θέση Β.
iii) Η µεταβολή της ταχύτητας µεταξύ των θέσεων Α και Β έχει µέτρο:
α) µηδέν
β) 2m/s
γ) µεγαλύτερο από 2m/s.
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8) Το σηµείο Α βρίσκεται στην περιφέρεια του δίσκου ενός πικάπ και στρέφεται
µε ταχύτητα υ1, ενώ το σηµείο Μ βρίσκεται στο µέσον της ακτίνας ΟΑ.
Μ
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
i) Η ταχύτητα του Μ είναι παράλληλη µε την ταχύτητα υ1.
Ο
ii) Τα δύο σηµεία έχουν την ίδια περίοδο.
iii) Τα δύο σηµεία (Α και Μ) έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα.
iv) Τα δύο σηµεία έχουν την ίδια γραµµική ταχύτητα.
v) Η κεντροµόλος επιτάχυνση του Α είναι διπλάσια από την αντίστοιχη του σηµείου Μ.
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