Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Κυκλική κίνηση

Ομαλή κυκλική κίνηση.
Ένα φύλλο εργασίας σαν θεωρία
1) Ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα µε σταθερή ταχύτητα και τη στιγµή t=0, περνά από το σηµείο Α και τη
στιγµή t1=2s φτάνει στο σηµείο Β, όπως στο σχήµα. Για να καθορίσουµε τις θέσεις του σώµατος, ορίζουµε έναν άξονα x µε αρχή το σηµείο Ο και την κατεύθυνση προς τα δεξιά ως θετική.
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Με βάση τον άξονα αυτό, απαντάµε ότι:
i) Τη στιγµή t=0 το σώµα βρίσκεται στη θέση …… ενώ τη στιγµή t1 βρίσκεται στη θέση …… Η µετατόπιση του σώµατος είναι ίση µε ………………
ii) Η ταχύτητα του σώµατος έχει κατεύθυνση ……. µε τιµή υ=

.

iii) Ποια η θέση του σώµατος τη χρονική στιγµή t2=5s;
……………………………………………………………………………………………………………..
2) Ένα µικρό σώµα κινείται µε ταχύτητα σταθερού µέτρου, διαγράφοB

ντας την κυκλική τροχιά του σχήµατος ακτίνας R=4m. Τη στιγµή

A

t=0, το σώµα περνά από το σηµείο Α και τη στιγµή t1=2s φτάνει στο
σηµείο Β.

x

i) Να σχεδιάστε στο σχήµα την ταχύτητα στη θέση Α.
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ii) Θέλοντας να µελετήσουµε την κίνηση του σώµατος, ορίζουµε
ένα σηµείο, έστω το σηµείο Μ του άξονα x του σχήµατος, ως
αρχή µέτρησης του τόξου, οπότε αν το µήκος του τόξου
(ΜΑ)=3m και (ΜΒ)=7m, τότε το σώµα διανύει τόξο µήκους ……. ενώ η ταχύτητα του σώµατος έχει µέτρο υ=…….
iii) Τη στιγµή t1=5s, που βρίσκεται το σώµα;
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
3) Ο παραπάνω τρόπος δεν είναι και πολύ ευκολόχρηστος για τον
A

προσδιορισµό της θέσης του σώµατος. Επιλέγουµε να δουλέψουµε

+

µε την χρήση γωνιών. Αλλά και πάλι, πρέπει να αποφασίσουµε την
αρχή µέτρησης των γωνιών και µια θετική φορά διαγραφής. Ορίζουµε σαν αρχή µέτρησης των γωνιών τον θετικό ηµιάξονα Οx και

x
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θετική φορά, την αντίθετη από την φορά περιστροφής των δεικτών
του ρολογιού. Με βάση αυτά, οι γωνιακές θέσεις των τριών µικρών
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σφαιρών του σχήµατος είναι:
φ1= …..°, φ2= …..°,

φ3=……°.

iv) Με βάση την παραπάνω σύµβαση η γωνία που έχει σηµειωθεί στο σχήµα, αν κινηθούµε µε την φορά των δεικτών του ρολογιού, είναι ίση µε …….. Ποια είναι στην περίπτωση αυτή η γωνιακή θέση
της Β σφαίρας;
……………………………………………………………………………………………………………..
4) Έστω η γωνία του διπλανού σχήµατος. Με κέντρο την κορυφή
Ο, χαράσσουµε κύκλους µε διαφορετικές ακτίνες R1, R2 και R3 .
Το πηλίκο

∆s
R

παραµένει σταθερό και µας δίνει την γωνία θ.

Αν το µήκος του τόξου ∆s1=R1, τότε λέµε ότι η γωνία θ είναι
ίση µε ένα ακτίνιο και γράφουµε θ=1rad. Λαµβάνοντας τώρα
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υπόψη ότι το µήκος του κύκλου είναι 2πR, τότε η γωνία των
360° είναι ίση µε

2πR
= 2π rad. Με βάση αυτά, να συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για τις γωνιαR

κές θέσεις των τριών σφαιρών της ερώτησης 3).
σφαίρα

φ (°)

φ( rad)
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5) Για να µελετήσουµε µια κυκλική κίνηση ορίζουµε ένα νέο φυσικό µέγεθος, τη γωνιακή ταχύτητα, το
οποίο είναι διάνυσµα κάθετο στο επίπεδο της τροχιάς στο κέντρο

r

του κύκλου, µε µέτρο:

ω

ω=

r

∆θ
∆t

υ
∆ϑ

Όπου ∆θ η γωνία που διαγράφει µια ακτίνα το άκρο της οποίας

r

δίνει τη θέση του σώµατος κάθε στιγµή (επιβατική ακτίνα) και

υ

∆t το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. Η φορά της γωνιακής ταχύτητας καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού, όπως δείχνεται
στο διπλανό σχήµα.
i) Σε µια οριζόντια κυκλική τροχιά κινούνται δυο µικρές σφαί-

r

υ1

ρες, όπως στο σχήµα. Να σχεδιάστε πάνω στο σχήµα τα διανύσµατα των γωνιακών ταχυτήτων των δύο σφαιρών, αν τα
µέτρα τους είναι ω1=3rad/s και ω2=4rad/s.

O

r

υ2

ii) Θεωρώντας θετική φορά περιστροφής την αντίθετη από τη
www.ylikonet.gr
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φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού, οι σφαίρες έχουν γωνιακές ταχύτητες µε αλγεβρικές
τιµές ω1=…. και ω2=…..
6) Μια µικρή σφαίρα κινείται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα, στην κυκλική

+
τροχιά του διπλανού σχήµατος ακτίνας R= 2m και σε µια στιγµή t=0 περνά

A

από τη θέση Α.
i) Αν ω = +

π
3
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x

rad / s :

α) Να σχεδιάστε στο σχήµα την ταχύτητα της σφαίρας τη στιγµή t=0. Η

B

αρχική γωνιακή θέση της σφαίρας είναι ……….
β) Να υπολογίστε το µέτρο της ταχύτητας και την περίοδο περιστροφής.
γ) Να βρεθεί η γωνιακή µετατόπιση και η θέση της σφαίρας τη στιγµή t1 =2s.
δ) Ποια χρονική στιγµή η σφαίρα περνά από το σηµείο Β για τρίτη φορά;
ii) Αν ω = −

π
3

rad / s να βρεθεί η γωνιακή θέση τη στιγµή t2=1,5s.

……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
7) ∆υο µικρές σφαίρες Α και Β κινούνται στην ίδια κυκλική τροχιά ακτίνας
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R=2m, και τη στιγµή t0=0, βρίσκονται στις θέσεις του διπλανού σχήµατος,
µε ταχύτητες σταθερών µέτρων υ 1 =

π
5

m / s και υ 2 =

π
6
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υ1 +
A

m/ s .
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i) Ποιες οι αρχικές (γωνιακές) θέσεις των σφαιρών;

x

ii) Να υπολογίστε τις γωνιακές ταχύτητες των σφαιρών.
iii) Να γράψετε την εξίσωση θ=f(t) της θέσης κάθε σφαίρας σε συνάρτηση
µε το χρόνο και να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις τους, στους ίδιους άξονες.
iv) Ποια χρονική στιγµή η Α σφαίρα θα φτάσει την Β και σε ποια θέση θα συµβεί αυτό;
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