
2. Ομαλή κυκλική κίνηση 
 
Ερωτήσεις Θεωρίας 
 
Τι ονομάζεται ομαλή κυκλική κίνηση:  
 
Η κίνηση σε κυκλική τροχιά της οποίας το μέτρο της ταχύτητας διατηρείται σταθερό. 
 
Τι είναι η περίοδος, Τ στην ομαλή κυκλική κίνηση: 
 
Είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να κάνει το κινητό μια πλήρη περιφορά. 
Μονάδα μέτρησης της περιόδου στο SI είναι το 1s. 
 
Τι είναι η συχνότητα, f στην ομαλή κυκλική κίνηση:  
Είναι το πηλίκο του αριθμού, Ν, των περιφορών που κάνει το κινητό σε χρονικό διάστημα Δt προς 
το χρονικό διάστημα Δt. 

f =Ν
Δt

 

Μονάδα μέτρησης συχνότητας στο SI είναι το 1Ηz=1κύκλος/s (Ηz=Χερτζ). 
 
Ποια είναι η σχέση συχνότητας και περιόδου: 
 
Αν υποθέσουμε ότι το κινητό κάνει μια περιφορά, δηλαδή Ν=1 τότε το χρονικό διάστημα είναι ,ια 
περίοδος δηλ. Δt=1Τ οπότε 

f = 1
Τ

     ή   Τ= 1
f
 

 
Τι είναι η γραμμική ταχύτητα:  
 
Είναι η ταχύτητα που είναι εφαπτομένη στην τροχιά και ορίζεται σαν το 
πηλίκο του μήκους του τόξου που διαγράφει σε χρόνο Δt προς το χρόνο αυτό: 

υ = Δs
Δt

 = 2πR
T

 = 2πf·R 

Μονάδα γραμμικής ταχύτητας στο (SI) είναι το 1m/s. 
 
Τι είναι η γωνιακή ταχύτητα:  
 
Είναι διανυσματικό μέγεθος με σημείο εφαρμογής το κέντρο της τροχιάς, 
κατεύθυνση που καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού και μέτρο που 
ισούται με το πηλίκο της γωνίας του τόξου, Δθ, που διαγράφει σε χρόνο Δt προς 
το χρόνο αυτό.  

ω = Δθ
Δt

 = 2π
T

 = 2πf 

 
Μονάδα γωνιακής ταχύτητας στο (SΙ) το 1rad/s. 
 
Ποια είναι η σχέση γωνιακής και γραμμικής ταχύτητας: 
 
Η γεωμετρική σχέση επίκεντρης γωνίας Δθ και μήκους τόξου, Δs σε ένα κύκλο είναι  Δs=R·Δθ 
όπου R η ακτίνα του κύκλου. Αν Δs=R τότε Δθ=1rad. 
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υ= Δs
Δt

= RΔθ
Δt

=ω·R   → υ=ωR 

 
Τι είναι η κεντρομόλος επιτάχυνση ακ:  
 
Οφείλεται στην αδιάκοπη μεταβολή της διεύθυνσης της γραμμικής 
ταχύτητας και όχι στη μεταβολή του μέτρου, που είναι μηδέν στην ομαλή 
κυκλική κίνηση. Έχει κατεύθυνση προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς 
και μέτρο, ακ: 

ακ= υ
2

R
            ή           ακ=ω2R 

 
Τι είναι η κεντρομόλος δύναμη:  
 
Είναι η δύναμη που αναγκάζει το σώμα να κάνει κυκλική κίνηση. Ισούται με τη συνισταμένη όλων 
των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα και έχουν ακτινική κατεύθυνση. Έχει σημείο εφαρμογής 
το σώμα, κατεύθυνση προς το κέντρο του κύκλου και μέτρο: 
 

FΚ=m·ακ=m·υ
2

R
 ή FK=mω2R 

 
Σύστημα τροχών με ιμάντα: 
 
Το σύστημα των δύο τροχών με ακτίνες R1 και R2 που συνδέονται 
με ιμάντα και περιστρέφονται μαζί βρίσκει εφαρμογή σε πολλές 
μηχανικές διατάξεις όπως στο πεντάλ του ποδηλάτου.  
Επειδή όλα τα σημεία του ιμάντα πρέπει να έχουν την ίδια 
γραμμική ταχύτητα, άρα και τα περιφερειακά σημεία των δύο 
τροχών που εφάπτονται σε αυτόν έχουν την ίδια ταχύτητα, υ. Αν οι τροχοί περιφέρονται με 
γωνιακές ταχύτητες ω1 και ω2 ισχύουν: 

υ=ωR1=ω2R2 → ω1

ω2
 = R2

R1
 

 
Συμπέρασμα: Ο τροχός με τη μικρότερη ακτίνα περιστρέφεται πιο γρήγορα. 
 
Ομοκεντρικό σύστημα: 
 
Ένας τροχό περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από 
σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος 
σ’αυτόν. Όλα τα σημεία του τροχού έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα 
ω=Δθ/Δt, αφού στο ίδιο χρονικό διάστημα Δt όλα τα σημεία του τροχού 
διαγράφουν τόξο ίδιας γωνίας Δθ. Συνεπώς έχουν και την ίδια συχνότητα, 
f, (ω=2πf) και την ίδια περίοδο Τ, (Τ=1/f). 
Συνεπώς τα γωνιακά μεγέθη όλων των σημείων είναι κοινά. 
Τα σημεία όμως με διαφορετική ακτίνα περιστροφής R έχουν διαφορετικές 
γραμμικές ταχύτητες αφού υ=ωR, και διαφορετικές κεντρομόλους επιταχύνσεις αφού, ακ=ω2·R. 
Συνεπώς όσο πιο απομακρυσμένο είναι ένα σημείο από τον άξονα περιστροφής τόσο μεγαλύτερα υ 
και ακ έχει. 
Φυσικά, διαγράφουν και μεγαλύτερο μήκος τόξου αφού Δs=υ·Δt. 
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Α ΘΕΜΑΤΑ  
 
Α.2.1 Στην ομαλή κυκλική κίνηση, 
α. το μέτρο της ταχύτητας διατηρείται σταθερό. 
β. η ταχύτητα διατηρείται σταθερή. 
γ. το διάνυσμα της ταχύτητας →υ  έχει την κατεύθυνση της ακτίνας της τροχιάς. 
δ. το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται. 
  
Α.2.2 Η περίοδος Τ στην ομαλή κυκλική κίνηση  
α. εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας. 
β. ισούται με τον αριθμό των περιστροφών που διαγράφει το κινητό σε 1s. 
γ. ισούται με το χρονικό διάστημα που χρειάζεται το κινητό για να κάνει μια περιστροφή. 
δ. μετριέται σε Ηz. 
 
Α.2.3 Η συχνότητα f στην ομαλή κυκλική κίνηση  
α. ισούται με τον αριθμό των περιστροφών που διαγράφει ένα κινητό σε χρονικό διάστημα Δt 
β. ισούται με τον αριθμό των περιστροφών που διαγράφει ένα κινητό ανά μονάδα χρόνου. 
γ. ισούται με το πλήθος των περιστροφών που διαγράφει ένα κινητό σε 1s. 
δ. μετριέται σε s. 
 
Α.2.4 Η συχνότητα 1Ηz σημαίνει ότι το κινητό χρειάζεται 
α. 1s για να διαγράψει 1 κύκλο ακτίνας 1m. 
β. 1s για να διαγράψει 100 κύκλους 
γ. 1s για να κάνει 10 κύκλους.  
δ. 1s για να διαγράψει έναν κύκλο 
 
Α.2.5 H γραμμική ταχύτητα υ στην ομαλή κυκλική κίνηση  
α. εκφράζει το πόσο γρήγορα διαγράφει το κινητό τα τόξα. 
β. εκφράζει το πόσο γρήγορα διαγράφει η επιβατική ακτίνα του κινητού τις επίκεντρες γωνίες. 
γ. ισούται με το ρυθμό μεταβολής της γωνιακής θέσης 
δ. μετριέται σε rad/s 
 
Α.2.6 H γωνιακή ταχύτητα ω,  στην ομαλή κυκλική κίνηση  
α. εκφράζει το πόσο γρήγορα διαγράφει το κινητό τα τόξα. 
β. εκφράζει το πόσο γρήγορα διαγράφει η επιβατική ακτίνα του κινητού τις επίκεντρες γωνίες. 
γ. μετριέται σε Ηz 
δ. είναι μονόμετρο μέγεθος 
 
Α.2.7 Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στις έννοιες της περιόδου και της 
συχνότητας στην ομαλή κυκλική κίνηση είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; 
α. Η περίοδος ισούται με το αντίστροφο της συχνότητας 
β. Ένα κινητό με περίοδο 2s έχει συχνότητα 2Ηz. 
γ.  Αν αυξηθεί η συχνότητα περιστροφής ενός κινητού θα μειωθεί η περίοδος 
δ. Αν ένα  κινητό διαγράφει 100 κύκλους σε 10s έχει περίοδο T=10s. 
ε. Ο δευτερολεπτοδείκτης του ρολογιού έχει περίοδο T=1s.  
στ. Το 1Ηz ισούται με 1s−1. 
 
Α.2.8 Ποιες από τις επόμενες προτάσεις που αναφέρονται στη γραμμική ταχύτητα στην ομαλή 
κυκλική κίνηση  είναι σωστές ή λανθασμένες;  
Η γραμμική ταχύτητα, υ 
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α. είναι εφαπτομένη της τροχιάς με φορά ίδια με τη φορά της κίνησης 
β. διατηρείται κατά μέτρο σταθερή 
γ. διατηρείται σταθερή 
δ. μετριέται σε 1rad/s 
ε. έχει μέτρο που ισούται με το πηλίκο του μήκους του τόξου, Δs που διαγράφει το κινητό σε χρόνο 
Δt, προς το χρόνο αυτό. 
  
Α.2.9 Ποιες από τις επόμενες προτάσεις που αναφέρονται στη γωνιακή ταχύτητα στην ομαλή 
κυκλική κίνηση  είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; 
Η γωνιακή ταχύτητα, ω 
α. είναι εφαπτομένη της τροχιάς 
β. διατηρείται σταθερή  
γ. μετριέται σε Ηz. 
δ. έχει μέτρο που ισούται με το πηλίκο της επίκεντρης γωνίας Δθ που διαγράφει η επιβατική ακτίνα 
του κινητού σε χρόνο Δt, προς το χρόνο αυτό. 
ε. έχει σημείο εφαρμογής το κέντρο της κυκλικής τροχιάς, διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο της 
τροχιάς και φορά που βρίσκεται με τον κανόνα του δεξιού χεριού.  
 
Α.2.10 Η σχέση που συνδέει το μήκος, s, ενός τόξου με την αντίστοιχη επίκεντρη γωνία, θ, που 
βαίνει στο τόξο αυτό, ενός κύκλου ακτίνας, R, είναι 
 

α. s=R·θ2                      β. s=R2·θ                             γ. θ=s·R                        δ. s=R·θ 
 
Α.2.11 Η σχέση που συνδέει τη γραμμική με τη γωνιακή ταχύτητα ενός υλικού σημείου που κάνει 
ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας R είναι: 
 

α. υ=ω·R2                       β. ω=υ·R                               γ. υ
ω

=R                                  δ. υ=ω2R 

 
Α.2.12. Η σχέση που συνδέει συχνότητα, f  και περίοδο, Τ είναι: 
 

α. f= 1
T2                              β. Τ·f2=1                       γ. Τ·f=1                     δ. Τ=f 

 
A.2.13 Ο δευτερολεπτοδείκτης του ρολογιού έχει περίοδο 
 

α. T=1s                             β. T=60s                         γ. T=1h                  δ. Τ=12h 
 
Α.2.14 Ο λεπτοδείκτης του ρολογιού έχει περίοδο  

 
α. T=1min                            β. T=1s                         γ. T=60min                  δ. Τ=12h 

 
Α.2.15 Ο ωροδείκτης του ρολογιού έχει περίοδο  
 

α. T=1min                            β. T=24h                         γ. T=60min                  δ. Τ=12h 
 
Α.2.16 Σε μια ομαλή κυκλική κίνηση η συχνότητα είναι f=10Ηz. Αυτό σημαίνει ότι το κινητό 
κάνει: 
α. 1 κύκλο κάθε 10s                          
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β. 10 κύκλους κάθε 10s                     
γ. 20 κύκλους κάθε 2s 
δ. 100 κύκλους κάθε 1s. 
 
Α.2.17 Σε μια ομαλή κυκλική κίνηση η συχνότητα είναι f=2Ηz. Αυτό σημαίνει ότι το κινητό κάνει 
σε χρόνο 1min: 
α. 120 κύκλους                       
β. 60 κύκλους                 
γ. 20 κύκλους 
δ. το 1/30 του κύκλου 
 
Α.2.18 Ο λεπτοδείκτης ενός ρολογιού κάνει σε 24 ώρες 
 

α. 12 περιστροφές                            β. 6 περιστροφές                    γ. 24 περιστροφές 
 
Α.2.19 Η κεντρομόλος επιτάχυνση στην ομαλή κυκλική κίνηση εκφράζει 
α. πόσο γρήγορα διαγράφει το κινητό τα τόξα 
β. πόσο γρήγορα μεταβάλλεται το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας 
γ. πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η κατεύθυνση της γραμμικής ταχύτητας 
δ. πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η κατεύθυνση της γωνιακής ταχύτητας 
 
Α.2.20 Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες; 
Η κεντρομόλος επιτάχυνση στην ομαλή κυκλική κίνηση 
α. έχει σταθερή κατεύθυνση  
β. είναι πάντοτε κάθετη στο διάνυσμα της γραμμικής ταχύτητας →υ . 
γ. έχει κατεύθυνση προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς. 
δ. οφείλεται στη συνεχή μεταβολή της διεύθυνσης της γωνιακής ταχύτητας. 
ε. έχει σημείο εφαρμογής το κέντρο της κυκλικής τροχιάς. 
στ. έχει σημείο εφαρμογής το υλικό σημείο που κάνει την κυκλική κίνηση 
 
Α.2.21 Ένα υλικό σημείο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. Στο σχήμα φαίνεται 
το διάνυσμα της γωνιακής του ταχύτητας.  
Να σχεδιάσετε τα διανύσματα της γραμμικής ταχύτητας, και της κεντρομόλου 
επιτάχυνσης του υλικού σημείου σε ένα τυχαίο σημείο, Α,  της τροχιάς. 
 
Α.2.22 Ένα υλικό σημείο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. Στο σχήμα φαίνεται το 
διάνυσμα της γραμμικής του ταχύτητας.  
Να σχεδιάσετε τα διανύσματα της γωνιακής ταχύτητας, και της κεντρομόλου 
επιτάχυνσης του υλικού σημείου σε ένα τυχαίο σημείο, Α, της τροχιάς. 
 
Α.2.23 Αυτοκίνητο κινείται προς το Βορρά. Η γωνιακή ταχύτητα των τροχών 
του έχει κατεύθυνση προς: 
 

α. τη Δύση                  β. την Ανατολή                         γ. το Βορρά                    δ. το Νότο 
 
 
Α.2.24 Αυτοκίνητο κινείται προς τη Δύση. Η γωνιακή ταχύτητα των τροχών του έχει κατεύθυνση 
προς: 
 

α. τη Δύση                  β. την Ανατολή                         γ. το Βορρά                    δ. το Νότο 
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Α.2.25 Υλικό σημείο διαγράφει ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας R με περίοδο Τ και συχνότητα, f. 
Το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας υ δίνεται από τις σχέσεις: 
 

α. υ=2πR·T                              β. υ=2πR
f

                      γ. υ=2πR
T2  

  δ. υ=2πR·f                               ε. υ=2πR
T

                      στ. υ=πR·f 

 
Α.2.26 Υλικό σημείο διαγράφει ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας R με περίοδο Τ και συχνότητα, f. 
Το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας ω δίνεται από τις σχέσεις: 
 

α. ω=2πR·T                              β. ω=2π
f

                            γ. ω=2π
T

 

     δ. ω=2πR·f                               ε. ω=2πR
T

                         στ. ω=2πf 

 
Α.2.27 Ο δίσκος του τροχού λείανσης διαγράφει ομαλή κυκλική κίνηση. Ποια από τα μεγέθη που 
ακολουθούν είναι κοινά (ίδια) για όλα τα σημεία του τροχού που περιστρέφονται  
α. περίοδος, Τ.          
β. συχνότητα, f.   
γ. γραμμική ταχύτητα, υ.             
δ. γωνιακή ταχύτητα, ω. 
ε. κεντρομόλος επιτάχυνση, ακ.   
στ. μήκος του τόξου που διαγράφει κάθε σημείο σε χρόνο Δt. 
ζ.  γωνία που διαγράφει η επιβατική ακτίνα του κάθε σημείου σε χρόνο Δt.  
 
Α.2.28  Τροχός περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα με σταθερή γωνιακή 
ταχύτητα. Ποιες από τις σχέσεις που αναφέρονται στα δύο σημεία Α και Β 
του σχήματος είναι σωστές: 
 
α. ΤΑ=ΤΒ             β. υΑ=υΒ                     γ. ωΑ>ωΒ                      δ. αΑ>αΒ
 
ε. υΑ>υΒ                      στ. αΑ<αΒ                 ζ. υΑ<υΒ                       η. fΑ=fΒ
 
 
Α.2.29 Μικρή σφαίρα κάνει ομαλή κυκλική κίνηση. Η κεντρομόλος δύναμη είναι 
α. μια εκ των δυνάμεων που ασκούνται στη σφαίρα, με κατεύθυνση προς το κέντρο της τροχιάς. 
β. η συνολική συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στη σφαίρα. 
γ. η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στη σφαίρα στη διεύθυνση της ακτίνας της τροχιάς.  
δ. ίση με το βάρος της σφαίρας 
 
Α.2.30 Υλικό σώμα μάζας m που κάνει ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας, R, με ταχύτητα μέτρου υ. 
Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές; 
Η κεντρομόλος δύναμη 
α. έχει σταθερή διεύθυνση.  
β. είναι πάντοτε κάθετη στην ταχύτητα υ. 
γ. έχει μέτρο ίσο με  mυ2/R. 
δ. έχει κατεύθυνση προς το κέντρο της τροχιάς. 
ε. έχει σημείο εφαρμογής το κέντρο της τροχιάς. 
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Α.2.31 Υλικό σημείο μάζας m που κάνει ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας, R, με ταχύτητα μέτρου υ, 
γωνιακή ταχύτητα, ω, περίοδο, Τ, συχνότητα, f και κεντρομόλο επιτάχυνση ακ.  Ποιες από τις 
επόμενες σχέσεις που αναφέρονται στην κεντρομόλο δύναμη είναι σωστές; 
 

α. FΚ=m·ακ                  β. FΚ=mω2R                   γ. FK=4mπ2R2·f2 

δ. Fκ=
mυ2

R2                    ε. FK=4π2mR
T2                   στ. FK=4mπ2R·f2 

 
Α.2.32 Μικρή σφαίρα είναι δεμένη στο άκρο νήματος και κάνει ομαλή κυκλική κίνηση σε 
οριζόντιο επίπεδο. Η κεντρομόλος δύναμη ισούται 
α. με το βάρος της σφαίρας 
β. με τη συνισταμένη του βάρους και της τάσης του νήματος 
γ. με την τάση του νήματος 
δ. τίποτα από τα παραπάνω 
 
Α.2.33 Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές; 
Όταν ένα υλικό σημείο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση 
α. το μέτρο της ταχύτητάς του μεταβάλλεται. 
β. δεν έχει επιτάχυνση. 
γ. διαγράφει κάθε μια πλήρη περιστροφή στο ίδιο χρονικό διάστημα. 
δ. η συνισταμένη δύναμη που δέχεται είναι μηδενική. 
ε. ο ρυθμός της γωνιακής μετατόπισης είναι σταθερός. 
στ. ισχύει ο 2ος νόμος του Νewton. 
ζ.  ισχύει ο 1ος νόμος του Newton. 
 
Α.2.34 Υλικό σημείο μάζας m κάνει ομαλή κυκλική κίνηση. Χαρακτηρίστε ως σωστές ή ως 
λανθασμένες τις μαθηματικές εκφράσεις που ακολουθούν  
 

α. υ=2πf                      β. ακ=ω
2R                          γ. ω=2π

Τ
                        δ. Fk=mω2R 

                  ε. f=1
T

                      στ.  ακ=
4π2R2

T2
                      ζ. FK=4mπ2Rf2              η.  υ=ω

R
 

 
A.2.35 Nα αντιστοιχήσετε μεγέθη και μονάδες μέτρησης στην ομαλή κυκλική κίνηση 
 
Α. συχνότητα 1. 1s 
Β. περίοδος 2. 1Ν 
Γ. γραμμική ταχύτητα 3. 1rad/s 
Δ. γωνιακή ταχύτητα 4. 1m/s2 
Ε. κεντρομόλος επιτάχυνση 5. 1Ηz 
Στ. κεντρομόλος δύναμη 6. 1m/s 
 
Α.2.36 Σφαίρα είναι δεμένη σε νήμα και εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε λείο οριζόντιο επίπεδο. 
Αν κοπεί το νήμα η σφαίρα θα: 
α. κινηθεί προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς λόγω αδράνειας 
β. διαγράψει καμπύλη τροχιά, όχι κυκλική 
γ. κινηθεί στη διεύθυνση της εφαπτομένης της κυκλικής τροχιάς, στο σημείο που κόπηκε το νήμα 
δ. σταματήσει να κινείται, ακαριαία. 
Ποια από τις εκδοχές αυτές είναι η σωστή; 
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Α.2.37 Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές; 
Το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης που ασκείται σε υλικό σημείο σταθερής μάζας m που 
διαγράφει ομαλή κυκλική κίνηση σταθερής ακτίνας R είναι 
α. ανάλογο της μάζας, 
β. αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της γωνιακής ταχύτητας, 
γ. ανάλογο του τετραγώνου της συχνότητας f, 
δ. ανάλογο του τετραγώνου της περιόδου Τ, 
ε. ανεξάρτητο της ακτίνας της τροχιάς R. 
 
Α.2.38 Ένα υλικό σημείο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. Στο σχήμα φαίνεται 
το διάνυσμα της γραμμικής του ταχύτητας.  
Να σχεδιάσετε τα διανύσματα της γωνιακής ταχύτητας και της κεντρομόλου 
δύναμης 
 
Α.2.39 Ένα αυτοκίνητο μάζας m εκτελεί κυκλική κίνηση σε οριζόντιο δρόμο. Ποιες από τις 
προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές; 
α. Η κεντρομόλος δύναμης ισούται με τη στατική τριβή η οποία αναπτύσσεται μεταξύ των 
ελαστικών του και του οδοστρώματος. 
β. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του αυτοκινήτου τόσο μεγαλύτερη κεντρομόλος δύναμη 
απαιτείται για να διατηρηθεί σε κυκλική τροχιά 
γ. Όσο πιο κλειστή είναι η στροφή (μικρότερης ακτίνας) τόσο μικρότερη κεντρομόλος δύναμη 
απαιτείται για να διατηρηθεί σε κυκλική τροχιά με την ίδια ταχύτητα. 
δ. Αν ο δρόμος είναι βρεμένος πρέπει να κινηθεί με μικρότερη ταχύτητα αν θέλει να μην βγει από 
την κυκλική τροχιά.  
 
Α.2.40 Στο σύστημα των δύο τροχών με ακτίνες R1 και R2 που 
συνδέονται με ιμάντα,  
α. οι τροχοί έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα 
β. τα περιφερειακά σημεία των τροχών έχουν την ίδια κατά μέτρο 
γραμμική ταχύτητα 
γ. οι τροχοί περιστρέφονται με την ίδια συχνότητα 
δ. τα περιφερειακά σημεία των τροχών έχουν την ίδια κατά μέτρο κεντρομόλο επιτάχυνση 
Ποια πρόταση είναι η σωστή; 
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Β ΘΕΜΑΤΑ 
 
Β.2.1 Δίσκος διαγράφει ομαλή κυκλική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται από το 
κέντρο του. Δύο σημεία Α και Β της επιφάνειας του δίσκου έχουν λόγο ακτίνων RA/RB=2/3. Αν το 
Α έχει ταχύτητα υΑ=20m/s,  τότε το Β θα έχει: 
 

α. υΒ=10m/s                      β. υΒ=20m/s               γ. υΒ=20/3 m/s              δ. υΒ=30m/s 
 
Β.2.2 Δύο σφαιρίδια διαγράφουν κυκλικές τροχιές ακτίνων R1=R και R2=4R με την ίδια συχνότητα 
f. Αν το ένα έχει κεντρομόλο επιτάχυνση α1 και το άλλο α2 τότε η σχέση των μέτρων  τους είναι 
 

α1=α2                    β. α2=2α1                 γ. α2=4α1                 δ.  α2=16α1 
 
Β.2.3  Σε ένα ρολόι θέλουμε το άκρο του ωροδείκτη και το άκρο του 
λεπτοδείκτη να έχουν την ίδια ταχύτητα λόγω περιστροφής (γραμμική 
ταχύτητα). Αν συμβολίσουμε με L1 το μήκος του ωροδείκτη και με  L2 το 
μήκος του λεπτοδείκτη, τότε για το λόγο των μηκών ισχύει : 
 

α. L1

L2
=12                 β.  L1

L2
= 1

12
                γ.  L1

L2
= 1

24
                 δ. L1

L2
=24  

 
 
Β.2.4 Σώμα Σ1 κινείται με σταθερή επιτάχυνση α κατά μήκος της 
διαμέτρου ΑΚΒ ενός κύκλου με κέντρο Κ, ακτίνας R=22,5m. Τη στιγμή 
t0=0 που το Σ1 ξεκινάει από το σημείο Α χωρίς αρχική ταχύτητα, περνάει 
από το Α ένα άλλο σώμα Σ2 που κάνει πάνω στον ίδιο κύκλο ομαλή 
κυκλική κίνηση με γωνιακή ταχύτητα, ω. Τα δύο σώματα συναντιούνται 
για πρώτη φορά μετά χρόνο t1 στο άλλο άκρο της διαμέτρου, Β, με το Σ2 
να περνάει για 2η φορά από το Β μετά τη χρονική στιγμή t0=0. Δίνεται 
π2=10. Η σχέση που συνδέει τα μέτρα της επιτάχυνσης α και της 
γωνιακής ταχύτητας ω είναι: 
 

α. ω2=α                 β. ω2=2α                 γ. α=2ω2                  δ. α=4ω2 
 
Β.2.5 Δύο υλικά σημεία (1) και (2) διαγράφουν τον ίδιο κύκλο ξεκινώντας ταυτόχρονα από το 
ίδιο σημείο τη χρονική στιγμή t0=0 και κινούμενα προς την ίδια κατεύθυνση. Το (1) με περίοδο 
Τ1=25s και το (2), με Τ2=35s. Θα δύο σημεία θα συναντηθούν για πρώτη φορά τη χρονική στιγμή 
 

α. t1=40s                β. t1=87,5s                    γ. t1=120s                     t2=85s 
 
Β.2.6 Δύο υλικά σημεία (1) και (2) διαγράφουν τον ίδιο κύκλο ακτίνας R=0,6m ξεκινώντας 
ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο τη χρονική στιγμή t0=0. Το (1) με ταχύτητα υ1=2,8π m/s και το 
(2), με υ2=3,6π m/s. Tα δύο σημεία θα συναντηθούν και πάλι για πρώτη φορά 
Ι.  αν κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση,  τη χρονική στιγμή 
 

α. t1=2s                β. t1=2,5s                    γ. t1=1,2s                    δ. t1=1,5s 
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ΙΙ. Αν κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, τη χρονική στιγμή 
 

α. t2=0,1850s                β. t2=0,1875s                    γ. t2=0,2520s                     t2=1,2575s 
 
Β.2.7   Δύο οδοντωτοί τροχοί βρίσκονται σε επαφή και έχουν 
ακτίνες R1 και R2 με R2=3R1. Οι τροχοί περιστρέφονται με 
γωνιακές ταχύτητες ω1 και ω2 αντιστοίχως. 
 
Ι. Ο λόγος των γωνιακών ταχυτήτων  είναι:         

  α. ω1

ω2
=−3                           β.   ω1

ω2
=−1

3
                        γ. ω1

ω2
=−9          

 
ΙΙ. Ο λόγος των μέτρων των κεντρομόλων επιταχύνσεων των σημείων της περιφέρειας του κάθε 
τροχού είναι 

α.  α1

α2
 = 3                      β.  α1

α2
 =  1

3
                         γ.  α1

α2
 = 9 

 
Β.2.8 Μια ομογενής ρόδα ακτίνας R κυλάει χωρίς να γλιστράει πάνω στο δρόμο. Το μήκος του 
τόξου που διαγράφει σε χρόνο t ένα σημείο της περιφέρειάς της ισούται με τη μετατόπιση του 
κέντρου της. Η σχέση της ταχύτητας υΚ του κέντρου και της γωνιακή ταχύτητας, ω του τροχού 
είναι: 
 

α. υκ=ωR                            β.  υκ=2ωR                       γ. υκ=0,5ωR                      δ. υκ=4ωR 
 

 
Β.2.9 Το παλιό ποδήλατο, που φαίνεται στο σχήμα κινείται με 
σταθερή ταχύτητα υ. Η μπροστινή ρόδα έχει ακτίνα R1=1m 
και η πίσω R2=0,5m  
Ι. Αν Ν1 και Ν2 είναι το πλήθος των περιστροφών που κάνει η 
κάθε ρόδα, τότε ισχύει: 
 

α. Ν1=Ν2              β. Ν1=2Ν2                  γ. Ν2=2Ν1 
 
ΙΙ. Αν η ταχύτητα του ποδηλάτου είναι υ=10m/s τότε πόσες περιστροφές θα έχουν διαγράψει οι 
ρόδες  σε χρονικό διάστημα Δt=20s;  
Να θεωρηθεί ότι η ταχύτητα του ποδηλάτου, υ, είναι ίση κατά μέτρο με τις γραμμικές ταχύτητες 
των περιφερειακών σημείων των δύο τροχών. 
 
Β.2.10 Στο τραπέζι του σχήματος υπάρχει  μια τρύπα μέσα από την 
οποία περνάει νήμα στα άκρα του οποίου είναι δεμένα μια μπίλια 
μάζας m και ένα βαρίδι βάρους w. Η μπίλια περιστρέφεται πάνω στο 
τραπέζι χωρίς τριβές, σε κυκλική τροχιά, ενώ το βαρίδι ισορροπεί. 
Όταν η συχνότητα περιστροφής είναι f1 και η ακτίνα της τροχιάς R το 
βαρίδι πρέπει να έχει βάρος w. Αν η συχνότητα γίνει f2 με την ίδια 
ακτίνα, τότε το βαρίδι πρέπει να έχει βάρος 4w. Ο λόγος f1/f2 είναι: 

 
α. f1/f2=1/2                 β. f1/f2=2                  γ. f1/f2=4            δ. f1/f2=1/4 
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Β.2.11 Το σώμα μάζας m κάνει ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας R με 
σταθερή κατά μέτρο ταχύτητα, υ σε κατακόρυφο επίπεδο, δεμένο στο 
άκρο νήματος μήκους R. Αν στα σημεία Α, Β, Γ η τάση του νήματος 
έχει μέτρα ΤΑ, TB και ΤΓ αντιστοίχως, τότε ισχύει η σχέση: 
 
α. ΤΑ>ΤΒ>ΤΓ     
β. ΤΒ>ΤΑ>ΤΓ                    

γ. ΤΓ>ΤΒ>ΤΓ 

δ. ΤΑ=ΤΒ=ΤΓ 
 
 
Β.2.12 Το σώμα μάζας m κάνει ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας R με 
σταθερή κατά μέτρο ταχύτητα, υ σε κατακόρυφο επίπεδο, δεμένο στο 
άκρο νήματος μήκους ΟΓ=R. Η πιο μικρή τιμή της ταχύτητας υ στο 
ανώτερο σημείο της τροχιάς, Γ,  ώστε το νήμα να είναι τεντωμένο, είναι 
 
α. υmin = Rg            
β. υmin = Rg        
γ. υmin = 2Rg          
δ. υmin = 2Rg      
 
Β.2.13 Όχημα κινείται σε γέφυρα ακτίνας καμπυλότητας R. Για να μη 
χάνουν οι τροχοί την επαφή τους με το έδαφος θα πρέπει η ταχύτητα 
του οχήματος να μην υπερβαίνει κάποιο όριο που σχετίζεται με την 
ακτίνα καμπυλότητας, R, την επιτάχυνση βαρύτητας, g και τη γωνία φ 
που σχηματίζει η επιβατική ακτίνα του κινητού με την κατακόρυφο. 
Οι τιμές της ταχύτητας πρέπει να είναι: 
 

α. υ<2 Rgσυνφ                       β. υ<4 Rgσυνφ                  γ. υ< Rgσυνφ 
 
  
Β.2.14 Δορυφόρος της Γης μάζας m περιστρέφεται γύρω από αυτήν σε 
κυκλική τροχιά ακτίνας r με ταχύτητα υ. Αν στην περιοχή που κινείται ο 
δορυφόρος η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g, τότε η περίοδος 
περιστροφής του είναι: 
 

α. Τ= 2π g
r
                          β. Τ= 2π r

g
                        γ. Τ= 4π r

g
 

 
 
Β.2.15 Δύο κινητά (1) και (2) τρέχουν σε δύο περιφέρειες κύκλων που 
έχουν ακτίνες R1=8cm και R2=4cm αντιστοίχως και εφάπτονται 
εξωτερικά. Οι γραμμικές ταχύτητες των κινητών είναι υ1=9cm/s και 
υ2=2cm/s. Οι περιστροφές που κάνει κάθε κινητό μεταξύ δύο διαδοχικών 
συναντήσεων είναι                                        

 
α. Ν1=9, Ν2=4                     β. Ν1=4 Ν2=9              γ. Ν1=3  Ν2=7              δ. Ν1=Ν2=4 
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Β.2.16 Κατακόρυφος κύλινδρος ακτίνας R=1m περιστρέφεται γύρω από τον 
άξονά του yy′ ώστε μια σταγόνα λαδιού που εφάπτεται πάνω στο κυλινδρικό 
τοίχωμα αυτού να κρατιέται πάνω σ’ αυτό, χωρίς να γλιστράει προς τα κάτω. 
Μεταξύ σταγόνας και επιφανείας του κυλίνδρου ο συντελεστής μέγιστης 
στατικής τριβής είναι μσ=0,4. Δίνεται το g=10m/s2. 
Η ελάχιστη συχνότητα περιστροφής του κυλίνδρου, ώστε η σταγόνα να μη 
γλιστράει από το τοίχωμα είναι 
 

α. fmin=0,25π Ηz                  β. fmin=π Ηz                    γ. fmin= 0,4π Ηz 
 
 
Β.2.17 Αυτοκίνητο εισέρχεται σε κυκλική στροφή δρόμου ακτίνας R 
και γωνίας κλίσης φ ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Ο δρόμος έχει 
πιάσει πάγο έτσι ώστε η τριβή μεταξύ του πάγου και των ελαστικών 
του αυτοκινήτου να είναι μηδενική. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα 
του αυτοκινήτου ώστε να διαγράφει με ασφάλεια την κυκλική τροχιά 
είναι: 
 

α. υmax= Rg·ημφ                      β.  υmax= Rg·συνφ                γ. υmax= Rg·εφφ 
 

Β.2.18 Ο λεπτοδείκτης με περίοδο ΤΛ=1h και ο ωροδείκτης με περίοδο ΤΩ=12h ενός ρολογιού με 
δείκτες ξεκινούν μαζί στις 12:00. Μετά πόσο χρόνο θα γίνει η πρώτη τους συνάντηση; 
 
α. Δt=1 h και 5min             β. Δt=1 h και 6min              γ. Δt=11/12h                    δ. Δt=12/11h 
 
Β.2.19 Στο σύστημα των δύο τροχών με ακτίνες R1 και R2 που 
συνδέονται με ιμάντα, ο λόγος των γωνιακών ταχυτήτων ω1/ω2 είναι 
ίσος με 
 

α. ω1

ω2
 = R1

R2
                  β. ω1

ω2
 =R1

2

R2
2               γ. 

ω1

ω2
 = R2

R1
                δ. ω1

ω2
 =1 

 
Β.2.20 Στο σύστημα των δύο τροχών με ακτίνες R1 και R2 που 
συνδέονται με ιμάντα, η σχέση των ακτίνων είναι R1=2R2. Τότε ο 
λόγος των κεντρομόλων επιταχύνσεων α1/α2 είναι ίσος με 
 

α. α1

α2
 = 2                  β. α1

α2
 = 1

2
                  γ. α1

α2
 = 4                δ. α1

α2
 = 1 

 
Β.2.21  Δίσκος του πικάπ κάνει ομαλή κυκλική κίνηση. Δύο σημεία Α και Β του δίσκου απέχουν 
από το κέντρο αποστάσεις r1, r2 με r1/r2=3/2.  
Ποιες από τις σχέσεις που ακολουθούν είναι σωστές ή λάθος και γιατί; 
 

α. ω1=ω2                      β. υ1

υ2
 = 3

2
                        γ. 3Τ1=2Τ2                    δ. ακ1

ακ2
 = 3

2
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Β.2.22 Δύο υλικά σημεία (1) και (2) εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση 
στην ίδια κυκλική τροχιά με αντίθετη φορά και με ταχύτητες μέτρου υ1 
και υ2 αντιστοίχως. Το σημείο (2) κινείται σύμφωνα με τη φορά 
περιστροφής των δεικτών του ρολογιού. Τα δύο υλικά σημεία 
συναντώνται για πρώτη φορά στο σημείο Α και για δεύτερη φορά στο 
σημείο Β όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα μέτρα των ταχυτήτων 
ικανοποιούν τη σχέση: 
 

α. υ1=
2
3
υ2               β. υ2=

5
7
υ1                    γ. υ2=

7
5υ1                     δ. υ2=5υ1 

 
Β.2.23 Το ρολόι δείχνει 3:00. Οι δύο δείκτες, ο ωροδείκτης (1) και ο 
λεπτοδείκτης (2) θα συναντηθούν  
Ι. για πρώτη φορά μετά  από χρονικό διάστημα: 
 
α. 1h                  β. 3/11h                    γ. 2/11h                   δ. 1/11h 
 
ΙΙ. για δεύτερη φορά μετά από χρονικό διάστημα: 
 
α. 1,5h                  β. 13/11h                    γ. 12/11h                   δ. 15/11h 
 
B.2.24  Δύο σωματίδια κινούνται ομαλά πάνω στην ίδια περιφέρεια κύκλου με συχνότητες f1 και f2, 
f2>f1. Κάποια στιγμή τα δύο σωματίδια περνάνε  από το ίδιο σημείο της περιφέρειας κινούμενα 
προς την ίδια κατεύθυνση. Θα συναντηθούν και πάλι μετά από χρόνο 
 

α. t= 1
f1+f2

                     β. t= f1f2

f1+f2
                         γ. t= 2

f2-f1
                   δ. t= 1

f2-f1
 

 
Β.2.25 Kινητό κάνει ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο ακτίνας R και σε χρόνο t1=1min, εκτελεί 
Ν=18 περιστροφές. Αν κινείται σε κύκλο τριπλάσιας ακτίνας με την ίδια γραμμική ταχύτητα, τότε 
σε χρόνο t2=2min θα κάνει  
                                                                                                                                             

α. Ν2=12                           β. Ν2=14                               γ. Ν2=8                      Ν2=6 
 
B.2.26 Πάνω σε δίσκο πικάπ που περιστρέφεται με σταθερή συχνότητα f=1Ηz τοποθετείται μια 
γομολάστιχα σε απόσταση r=0,1m από τον άξονα περιστροφής. Μεταξύ της επιφάνειας του δίσκου 
και της γόμας ο μέγιστος συντελεστής στατικής τριβής είναι μσ. Δίνονται g=10m/s2 και π2=10. 
Οι τιμές του μσ, ώστε η γόμα να μην γλιστράει πάνω στο δίσκο είναι.   
                                                                                                                                 

α. μσ≥0,2                             β. μσ≥0,4                       γ. μσ≥0,8                δ. μσ≥0,1 
 
Β.2.27 Σώμα μάζας m ζυγίζεται μέσα σε δορυφόρο της γης που 
περιστρέφεται σε υποτιθέμενη κυκλική τροχιά ακτίνας, r. Στην περιοχή του 
δορυφόρου η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g. Η ένδειξη του ζυγού θα 
είναι: 
 
        α. Ν=0                    β. Ν<mg                 γ. Ν=mg               δ. Ν>mg 
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Γ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Γ.2.1 Υλικό σημείο διαγράφει κύκλο ακτίνας R=10m με ταχύτητα μέτρου υ=π m/s.  
Να υπολογιστούν: 
α. Η περίοδος και η συχνότητα 
β. Η γωνιακή ταχύτητα 
γ. Η κεντρομόλος επιτάχυνση 
δ. Ο αριθμός των περιστροφών που κάνει σε 100s                                                                                               

  α. Τ=20s, f=0,05Ηz, β. ω=0,1π rad/s, γ. ακ=1m/s2 , δ. Ν=5 
 
Γ.2.2  Τροχός με ακτίνα R=1m περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του και κάνει Ν=600 περιστροφές 
κάθε 1min. Να υπολογιστούν: 
α. Η συχνότητα και η περίοδος του τροχού.  
β. Το μέτρο της γραμμικής και της γωνιακή ταχύτητας όλων των σημείων του τροχού που βρίσκονται 
στην περιφέρεια του.  
γ. Το μέτρο της γραμμικής και της γωνιακής ταχύτητας σημείων του τροχού που απέχουν r=0,5m από 
τον άξονα περιστροφής. 
                                                                  α. 10Ηz, 1/10s, β. 20π m/s, 20πrad/s, γ. 10π m/s, 20π rad/s  
 
Γ.2.3 Δίσκος κοπής  έχει ακτίνα R=10cm και περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του με γωνιακή 
ταχύτητα ω=1rad/s. Σημείο Λ απέχει απόσταση r=4cm από τον άξονα περιστροφής του δίσκου. Να 
υπολογιστούν: 
α. Η συχνότητα και η περίοδος περιστροφής του δίσκου. 
β. Η γραμμική ταχύτητα του σημείου Λ. 
γ. Η κεντρομόλος επιτάχυνση του σημείου Λ. 
δ. Το μήκος του τόξου που διαγράφει το Λ αλλά και ένα σημείο Μ της περιφέρειας του τροχού σε 
χρονικό διάστημα Δt=10s. 
                                                                                          

α. f= 1/2π Hz, Τ=2π s, β. υ=4cm/s, γ. α=4cm/s2, δ. ΔsΛ=40cm, ΔsM=100cm 
 
Γ.2.4 Ένα φορτισμένο σωματίδιο διαγράφει μέσα σε μαγνητικό πεδίο κύκλο ακτίνας R=2m μέσα 
σε 1/10 του δευτερολέπτου. Αν η μάζα του είναι m=9·10−31kg, να υπολογιστούν 
 
α. Η γραμμική και η γωνιακή του ταχύτητα  
β. Η κεντρομόλος επιτάχυνση 
γ. Η κεντρομόλος δύναμη που δέχεται 
δ. Η γωνία του τόξου που θα διαγράψει σε 100s  
Δίνεται π2=10 
                                α. υ=125,6m/s, ω=62,8rad/s, β. α=8000m/s2, γ. F=72·10−28N. δ. θ=6280rad 
 
Γ.2.5 Μοτοσικλέτα  εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με συχνότητα 1κύκλο ανά λεπτό της ώρας σε 
οριζόντια κυκλική πίστα ακτίνας R=600m. Δίνεται π2=10 
α. Πόσους κύκλους κάνει σε μια ώρα;  
β. Πόση είναι η γραμμική του ταχύτητα;  
γ. Πόσα km έχει διανύσει σε μια ώρα. 
δ. Αν η μάζα της μαζί με τον αναβάτη είναι m=600kg πόση στατική τριβή πρέπει να δέχονται τα 
ελαστικά από το δρόμο αν ο εγκάρσιος άξονάς της μένει κατακόρυφος; 
 
                                                                                  α. 60κύκλους, β. 62,8m/s γ. 226,08km, δ. 4000N  
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Γ.2.6 Η ακτίνα των τροχών ενός ποδηλάτου είναι r=0,5m και η ακτίνα κυκλικού στίβου R=50m. Ο 
ποδηλάτης διανύει ομαλά κυκλικά όλο το στίβο και η συχνότητα περιστροφής των τροχών είναι 
5Hz. Η γραμμική ταχύτητα λόγω περιστροφής κάθε περιφερειακού σημείου του τροχού είναι ίση 
με  την ταχύτητα του ποδηλάτου.  
α. Σε πόσο χρόνο διανύει τον κυκλικό στίβο για μια φορά; 
β. Αν το ποδήλατο δέχεται κεντρομόλο δύναμη F=500N από την επιφάνεια του στίβου, πόση είναι 
η μάζα του μαζί με τον αναβάτη.   
γ. Αν η ταχύτητα του ποδηλάτου διπλασιαστεί πόσο θα γίνει το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης 
που θα δέχεται; 
                                                                                                       α.t= 20s, β. m=100kg, γ. F=2000N 
 
Γ.2.7 Όχημα κινείται ευθύγραμμα και ομαλά και διανύει διάστημα s=8400·π m σε χρόνο t=35min. 
Ο κάθε τροχός του κάνει συνολικά 21000 στροφές μέσα στο χρόνο αυτό. Η γραμμική ταχύτητα 
λόγω περιστροφής κάθε περιφερειακού σημείου του κάθε  τροχού του είναι ίση με  την ταχύτητα 
του οχήματος. Δίνεται π2=10. Να υπολογιστούν:  
α. Η γωνιακή ταχύτητα του κάθε τροχού.  
β. Η ακτίνα r του κάθε τροχού.  
γ. Η κεντρομόλος επιτάχυνση ενός σημείου της περιφέρειας του τροχού. 
                                                                                       

   α. ω=20π rad/s, β. r=0,2m, γ. α=800m/s2 
 
Γ.2.8 Μοτοσικλέτα κινείται με σταθερό μέτρο ταχύτητας σε κυκλικό στίβο ακτίνας R=96m και 
διαγράφει το στίβο σε χρόνο t=20s. H διάμετρος των τροχών της μοτοσικλέτας είναι d=0,6m.  
α. Πόση είναι η συχνότητα περιστροφής των τροχών; 
β. Πόσες περιστροφές θα κάνει η μοτοσικλέτα σε χρόνο t=2min σε στίβο διπλάσιας ακτίνας με την 
ίδια ταχύτητα;  
γ. Πόσες περιστροφές  θα κάνει ο κάθε τροχός σε t=2min σε στίβο διπλάσιας ακτίνας με την ίδια 
ταχύτητα;  
                                                                                                          α.  f=16Ηz, β. Νμ=3, γ. Ντ=1920 
 
Γ.2.9 Δύο τροχοί με λόγο ακτίνων R1/R2=3/4 συνδέονται με ιμάντα και  
περιστρέφονται με συχνότητες f1=200Hz και f2. Να υπολογιστούν: 
α. Η συχνότητα f2. 
β. Ο λόγος των κεντρομόλων επιταχύνσεων των σημείων της 
περιφέρειας των τροχών, α1/α2. 
γ. Ο αριθμός των περιστροφών που κάνει ο κάθε τροχός σε 20s. 
                                                                                                                             

 α.  f2=150Ηz, β. α1/α2=4/3, γ. Ν1=4000 και Ν2=3000 
 
Γ.2.10 Δίσκος περιστρέφεται με σταθερή συχνότητα f. Δύο σημεία Α και Β απέχουν από το κέντρο 
του αποστάσεις r1=2cm και r2=8cm αντιστοίχως.  
α. Να βρεθεί ο λόγος των γραμμικών ταχυτήτων, υ1/υ2 των δύο σημείων. 
β. Να βρεθεί ο λόγος των κεντρομόλων επιταχύνσεων, α1/α2 των δύο σημείων. 
Αν ο δίσκος περιφέρεται με συχνότητα f=100Ηz να βρεθούν 
γ. το μήκος του τόξου που διαγράφει το σημείο Α σε χρόνο t=2s. 
δ. η γωνία του τόξου που διαγράφει η επιβατική ακτίνα του σημείου Β σε χρόνο t=2s. 
 
                                                                         α. υ1/υ2=¼ , β.α1/α2= ¼, γ. ΔsΑ=8π m, δ. θ=400π rad 

Leo Kastanas. Μηχανική Β Λυκείου 2016 − 2. Ομαλή Κυκλική Κίνηση 31



Leo Kastanas. Μηχανική Β Λυκείου 2016. − 2. Ομαλή Κυκλική Κίνηση 
 

Γ.2.11 Σε ποδήλατο η αλυσίδα γυρίζει γύρω από δύο δίσκους. Ο μπροστινός 
δίσκος είναι ακτίνας R1=9cm ενώ ο πίσω δίσκος  ακτίνας R2=3cm. Οι ρόδες 
έχουν ακτίνας R=20cm και το πεντάλ περιστρέφεται με συχνότητα 3Hz. Να 
βρεθούν  
α. Η περίοδος περιστροφής των τροχών. 
β. Η ταχύτητα του ποδηλάτου.  
γ.  Αν το ποδήλατο διανύει απόσταση Δs=360π m σε χρόνο Δt, πόσες περιστροφές κάνει ο 
μπροστινός δίσκος στον ίδιο χρόνο;  
                                                                                                α. Τ= 1/9s  β. υ=3,6π m/s, γ.Ν1= 300περ 
 
Γ.2.12  Σ’ ένα  τρακτέρ οι μπροστινοί τροχοί έχουν ακτίνα r1=0,4m ενώ οι πίσω 
r2=0,8m. Η ταχύτητα του τρακτέρ είναι ίση κατά μέτρο με τη γραμμική ταχύτητα 
των περιφερειακών σημείων της κάθε ρόδας του.  
α. Πόσες στροφές θα έχουν κάνει οι πίσω τροχοί, όταν οι μπροστινοί έχουν κάνει 
500 στροφές;  
β. Πόση απόσταση θα έχει διανύσει το τρακτέρ όταν οι μπροστινοί έχουν κάνει 500 στροφές; 
γ. Αν οι 500 στροφές των μπροστινών τροχών γίνονται σε χρόνο Δt=20π s, πόση είναι η 
κεντρομόλος επιτάχυνση ενός περιφερειακού σημείου των πίσω τροχών; 
 
                                                                                  α. Ν2=250 στροφές, β. s=400π m, γ. α2=500m/s2  
 
Γ.2.13 Δύο δρομείς κινούνται ομαλά στην ίδια περιφέρεια κύκλου ακτίνας R=300m με γραμμικές 
ταχύτητες μέτρων υ1=2π m/s και υ2=π m/s αντιστοίχως. Τη χρονική στιγμή t0=0 οι δύο δρομείς 
περνάνε από το ίδιο σημείο Α. Μετά πόσο χρόνο θα συναντηθούν και πάλι αν κινούνται: 
α. ομόρροπα,  
β. αντίρροπα. 
                                                                                                                                      α. 600s, β. 200s 
  
Γ.2.14 Δύο κινητά Α και Β κινούνται ομαλά και αντίρροπα  πάνω σε μια περιφέρεια κύκλου. Το 
μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του κινητού Α είναι ω1=π/8 rad/s  και του κινητού Β, ω2=π/12 rad/s. 
Κάποια χρονική στιγμή t0=0  τα δύο  κινητά  διέρχονται από δύο αντιδιαμετρικά σημεία.   
α. Να υπολογίσετε μετά πόσο χρόνο θα συναντηθούν για πρώτη φορά; 
β. Να υπολογίσετε μετά πόσο χρόνο θα συναντηθούν για τρίτη φορά; 
                                                                                                                                     α. 4,8s β. 24s 
 
Γ.2.15 Δύο κινητά Κ1 και Κ2 τρέχουν ομαλά σε δύο περιφέρειες κύκλων που 
έχουν ακτίνες R1 και R2 αντιστοίχως και εφάπτονται εξωτερικά. Το Κ1 
διαγράφει τον κύκλο του σε 2s και το Κ2 σε 3s. 
α. Να υπολογιστεί ο λόγος των συχνοτήτων f1/f2. 
β. Αν ο λόγος των ακτίνων των δύο κύκλων είναι R1/R2=3/2, να υπολογιστεί ο 
λόγος των γραμμικών ταχυτήτων. 
γ. Κάποια στιγμή t0=0 περνάνε μαζί από το σημείο, επαφής Α, των δύο κύκλων. Πόσες περιστροφές 
πρέπει να κάνει το καθένα ώστε να ξαναπεράσουν για 1η φορά από το σημείο Α; 
δ. Σε πόσο χρόνο θα περάσουν ταυτόχρονα για 2η φορά από το σημείο Α;  
 

α. f1/f2=3/2, β. υ1/υ2=9/4, γ. Ν1=3 και Ν2=2, δ. t=12s 
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Γ.2.16 Σε μια ομαλή κυκλική κίνηση σώματος μάζας m=2kg ακτίνας R=0,5m η κεντρομόλος 
δύναμη έχει μέτρο 100Ν. Να βρεθούν: 
α. Η γωνιακή ταχύτητα,  
β. Η συχνότητα περιστροφής  
γ. Η  γραμμική ταχύτητα του σώματος. 
                                                                                               α.  ω=10rad/s, β. f=1,592Ηz, γ. υ=5m/s 
 
Γ.2.17 Σφύρα μάζας m=2,5kg περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο με γωνιακή ταχύτητα ω=40rad/s 
δεμένη με νήμα μήκους L=2m. Nα βρεθούν: 
α. Η γραμμική ταχύτητα της σφύρας  
β. Η περίοδος περιστροφής της 
γ. Η τάση του νήματος. 
δ. Το μέτρο της ταχύτητα της σφύρας αμέσως μετά τη θραύση του νήματος.                                                    
  
                                                                                     α. υ=80m/s, β. Τ=π/20s, γ. F=8000N, δ. 80m/s 
 
Γ.2.18 Μικρή μπάλα διαγράφει κύκλο ακτίνας R=2,5m με συχνότητα f=10/πΗz ενώ δέχεται 
κεντρομόλο δύναμη μέτρου F=100N. Να βρεθούν  
α. η γωνιακή ταχύτητα  
β. η γραμμική ταχύτητα περιστροφής της μπάλας 
γ. η μάζα της μπάλας. 
                                                                                                             ω=20rad/s, υ=50m/s, m=0,1kg 
 
Γ.2.19 Μικρή σφαίρα μάζας m=1kg διαγράφει κατακόρυφο κύκλο 
ακτίνας r=1m, δεμένη με νήμα με σταθερή συχνότητα. Όταν περνάει από 
την κατώτερη θέση, Α, της τροχιάς του η τάση του νήματος είναι 26Ν. Να 
βρεθούν: 
α. η γραμμική ταχύτητα 
β. η κεντρομόλος επιτάχυνση  
γ. η συχνότητα. 
δ. Η τάση του νήματος στο ψηλότερο σημείο, Γ της τροχιάς και στο 
σημείο Β.                                                                                                                  

α. υ=4m/s, β. α=16m/s2, γ.  f=2/πΗz, δ. ΤΓ=6Ν, ΤΒ=16Ν  
 
 
Γ.2.20 Βαγονέτο μάζας m=1kg διαγράφει κατακόρυφη κυκλική τροχιά με 
σταθερή περίοδο Τ=2s και γραμμική ταχύτητα μέτρου υ=100π m/s. 
Δίνεται π2=10. 
α. Να βρεθούν η ακτίνα της τροχιάς και η κεντρομόλος δύναμη.  
β. Να βρεθεί το μέτρο της δύναμης που ασκεί η ράγα στο βαγονέτο στις 
θέσεις Α, Β και Γ. 
γ. Η δύναμη που ασκεί η ράγα στο βαγονέτο στη θέση Δ όπου η  ακτίνα 
της τροχιάς σχηματίζει με την κατακόρυφο που διέρχεται από το Ο, γωνία 
φ, έχει μέτρο ΝΔ=1008Ν. Να βρεθεί το συνφ.  
                                                                                                                                

 α. R=100m, F=103N, β. ΝΑ=1010Ν, ΝΒ=1000Ν, ΝΓ=990Ν, γ. συνφ=0,8 
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Γ.2.21 Αυτοκίνητο μάζας m=400kg μπαίνει σε  οριζόντια κυκλική  στροφή ακτίνας R=100m. Ο 
συντελεστής στατικής τριβής μεταξύ του δρόμου και των ελαστικών του είναι μ=0,4.  
α. Πόση πρέπει να είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα ώστε το αυτοκίνητο να διατηρηθεί σε 
κυκλική τροχιά σε όλη τη διάρκεια της στροφής;  
Αν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα υ=10m/s να υπολογιστούν:  
β. Η κεντρομόλος επιτάχυνση 
γ. Η κεντρομόλος δύναμη που δέχεται 
δ. Το χρονικό διάστημα για να διαγράψει τόξο θ=π/4 rad. 
Δίνεται g=10m/s2. 

α. υmax=20m/s, β. ακ=1m/s2, γ. F=400Ν, δ. t=2,5π s  
 
Γ.2.22  Σφαίρα μάζας m=0,2kg είναι δεμένη στο ένα άκρο νήματος μήκους L=1,5m το άλλο άκρο 
του οποίου είναι δεμένο σε σημείο λείου οριζόντιου δαπέδου. Το νήμα σπάει αν η δύναμη που το 
τεντώνει ξεπεράσει την τιμή των 30Ν, (όριο θραύσης). Η σφαίρα κάνει ομαλή κυκλική κίνηση στο 
οριζόντιο επίπεδο χωρίς να σπάει το νήμα.  
α. Να υπολογιστεί η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της κινητικής ενέργειας της σφαίρας. 
β. Να υπολογιστεί η μέγιστη γωνιακή ταχύτητα. 
γ. Να υπολογιστεί ο μέγιστος αριθμός στροφών που μπορεί να διαγράψει η σφαίρα σε Δt=60π s. 
  

                   α. Κ=22,5J, β. ω=10rad/s, γ.  Ν=300 
 
Γ.2.23 Μικρό σώμα μάζας m=1kg διαγράφει κύκλο πάνω σε λείο 
οριζόντιο επίπεδο δεμένο από το ελεύθερο άκρο ελατηρίου σταθεράς 
k=100Ν/m  και φυσικού μήκους L0=0,3m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου 
είναι συνδεδεμένο με ακλόνητο σημείο του επιπέδου που λειτουργεί και ως 
κέντρο της κυκλική τροχιάς. Κατά την περιστροφή το ελατήριο 
επιμηκύνεται έτσι ώστε να έχει τώρα σταθερό μήκος L1=0,4m.  
α. Πόση είναι  η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του σώματος; 
β. Πόση είναι η κινητική ενέργεια του σώματος; 
γ. Πόσο είναι το έργο της δύναμης του ελατηρίου κατά την επιμήκυνση αυτού; 
 
                                                                                                        α. ω=5rad/s, β. Κ=2J, γ. W=−0,5J 
 
Γ.2.24  Οριζόντια κυκλική στροφή 
δρόμου έχει ακτίνα καμπυλότητας 
R=200m .  
α. Ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη τιμή 
του συντελεστή μέγιστης στατικής τριβής 
μεταξύ οδοστρώματος και ελαστικών 
ώστε ένα αυτοκίνητο να διαγράφει τη 
στροφή με ταχύτητα 72km/h;  
β. Πόση γωνία κλίσεως, φ, ως προς το οριζόντιο επίπεδο έπρεπε να είχε ο δρόμος, ώστε το 
αυτοκίνητο να διέγραφε τη στροφή με ασφάλεια και με την ίδια ταχύτητα, ακόμα κι’ αν ο 
συντελεστής στατικής τριβής ήταν μηδέν (παγωμένο οδόστρωμα). Δίνεται g=10m/s2. 
                                                                                                                            

  α. μσ=0,2, β. εφφ=0,2 
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Γ.2.25 Μοτοσικλέτα αγώνων κινείται σε οριζόντιο δρόμο με ταχύτητα 
288km/h και εισέρχεται σε στροφή ακτίνας καμπυλότητας R=200m. 
Πόση κλίση θ, πρέπει να δώσει ο οδηγός στη μοτοσικλέτα ως προς τον 
κατακόρυφο άξονα ώστε να μη φύγει από το δρόμο, χωρίς να φρενάρει. 
Υποθέτουμε ότι η τριβή μεταξύ των ελαστικών και του οδοστρώματος 
είναι μηδενική. Δίνεται το g=10m/s2. 

εφθ=3,2 ή θ=720 
                                                          

 
Γ.2.26 Σφαίρα μάζας m=1kg διαγράφει κατακόρυφο κύκλο ακτίνας R=1m 
δεμένη από ανθεκτικό και αβαρές νήμα. Το μέτρο της ταχύτητας είναι 
σταθερό και ίσο με υ=10m/s.  
α. Αν στο σημείο Ρ η τάση του νήματος έχει μέτρο F1=107N πόση είναι η 
γωνία θ που σχηματίζει η επιβατική ακτίνα με την κατακόρυφο που 
διέρχεται από το Ο; 
β. Πόση είναι η τάση του νήματος στο σημείο Σ στο οποίο η επιβατική 
ακτίνα σχηματίζει με την κατακόρυφο γωνία φ=600. 
γ. Πόσο είναι το μήκος του τόξου που διαγράφει το μέσο του νήματος σε χρονικό διάστημα Δt=4s; 
δ. Πόσες περιστροφές κάνει το σώμα στα 4 s;  
Δίνεται το g=10m/s2,                                                              

    α. συνθ=0,7, β. F2=95Ν, γ.Δs=20m, δ. Ν=20/π περιστρ. 
 
Γ.2.27 Η σφαίρα μάζας m=1kg είναι δεμένη από αβαρές νήμα μήκους 
L=1m και διαγράφει κατακόρυφο κύκλο όπως φαίνεται στο σχήμα. 
α. Αν η σφαίρα έχει στο σημείο Α κεντρομόλο επιτάχυνση μέτρου 
αΑ=10m/s2 πόση είναι η τάση του νήματος στο σημείο αυτό; 
β. Πόση είναι η γωνιακή ταχύτητα στο σημείο Α; 
γ. Με πόση ελάχιστη ταχύτητα μπορεί να φτάσει η σφαίρα στο σημείο Γ 
στο οποίο η γωνία θ είναι θ=600, χωρίς το νήμα να τσαλακώσει, δηλαδή 
χωρίς να καταστραφεί η κυκλική κίνηση.  
Δίνονται g=10m/s2 και π2=10. 

                                                    α. Τ=20N, β.ω=π rad/s γ. υmin.Γ= Rgσυνθ= 5m/s 
 
Γ.2.28 Κουβάς μάζας Μ=1kg περιστρέφεται σε κατακόρυφο 
επίπεδο δεμένος μ’ ένα αβαρές αλλά ανθεκτικό σχοινί. Μέσα 
στον κουβά υπάρχει μικρή ποσότητα νερού μάζας m=1kg η 
οποία συμπεριφέρεται σαν υλικό σημείο. Θεωρούμε ότι η 
κυκλική κίνηση της μάζας νερού και του κουβά γίνεται με ακτίνα 
r=0,9m.  
α. Πόση πρέπει να είναι η ελάχιστη τιμή της ταχύτητας, υ, στο 
ψηλότερο σημείο της τροχιάς, ώστε να μη χυθεί το νερό;  
Αν ο κουβάς περνάει με την ταχύτητα του (α) ερωτήματος από το 
κατώτερο σημείο της τροχιάς του,  
β. πόση δύναμη θα δέχεται η μάζα του νερού από τον πάτο του 
κουβά;  
γ. Πόση είναι η τάση του νήματος; Δίνεται g=10m/s2. 
 
                                                                                                                        α. 3m/s, β. 20Ν, γ.40Ν 
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∆ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Δ.2.1 Σφαίρα μάζας m=0,2kg διαγράφει κατακόρυφο κύκλο με 
σταθερή κατά μέτρο ταχύτητα, υ0, δεμένη στο άκρο νήματος μήκους L 
που είναι εξαρτημένο από ακλόνητο σημείο Ο. Το Ο απέχει από το 
οριζόντιο επίπεδο (ε) απόσταση Η=1,25m. Όταν η σφαίρα περνάει 
από το σημείο Α η κεντρομόλος επιτάχυνση είναι ακ=20m/s2. 
α. Πόση είναι η τάση του νήματος όταν η σφαίρα βρίσκεται στο 
κατώτερο και στο ανώτερο σημείο της κυκλικής τροχιάς της; 
Τη χρονική στιγμή t0=0 και ενώ η σφαίρα περνάει από το σημείο Α, 
κόβεται το νήμα. Η σφαίρα κάνει οριζόντια βολή στο κενό και 
χρειάζεται t1=0,3s για να φτάσει στο επίπεδο (ε). 
β. Σε πόση οριζόντια απόσταση από το Α προσγειώνεται; 
γ. Πόση δυναμική και πόση κινητική ενέργεια έχει ως προς το επίπεδο 
(ε), τη χρονική στιγμή t2=0,2s μετά το κόψιμο του νήματος; Πόση 
μηχανική ενέργεια έχει όταν φτάνει στο (ε); 
δ. Πόσες περιστροφές έκανε σε χρονικό διάστημα Δt=10s ενώ ήταν ακόμα δεμένη στο νήμα;  
Δίνεται g=10m/s2. 

α. 6Ν, 2Ν, β. x=1,2m, γ. U=0,5J, K=2J,Ε=2,5J δ. Ν=25/π περ. 
 
Δ.2.2 Σφαίρα μάζας m=0,1kg είναι δεμένη στο άκρο νήματος μήκους 
R=2m και ισορροπεί στο σημείο Α. Κάτω από το Α και σε απόσταση 
ΑΒ=0,5m περιμένει ένα μυρμήγκι. Σφαίρα και μυρμήγκι ξεκινάνε μαζί 
τη χρονική στιγμή t0=0 και τη χρονική στιγμή t1=25s βρίσκονται το 
μεν μυρμήγκι στο σημείο Γ η δε σφαίρα στο σημείο Δ, όπως φαίνεται 
στο σχήμα. Η σφαίρα κάνει ομαλή κυκλική κίνηση και τη χρονική 
στιγμή t1 περνάει για 2η φορά από το Δ ενώ ξεκίνησε από το Α 
κινούμενη προς τα δεξιά. Το μυρμήγκι κάνει ευθύγραμμη ομαλή 
κίνηση με υ2=0,1m/s. 
α. Πόση είναι η γωνία θ που σχηματίζει το νήμα με την κατακόρυφο, που περνάει από το Ο, τη 
χρονική στιγμή t1. 
β. Πόση είναι η συχνότητα περιστροφής της σφαίρα και πόση η κεντρομόλος επιτάχυνση αυτής; 
γ. Πόση είναι η τάση του νήματος όταν η σφαίρα περνάει από το σημείο Δ; 
δ. Πόση είναι η μηχανική ενέργεια της σφαίρας κάποια στιγμή που περνάει κινούμενη από το 
σημείο Α. Να υπολογιστεί σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο ε.  
Διατηρείται η μηχανική ενέργεια της σφαίρας;  Δίνονται g=10m/s2, π2=10 και 2=1,4 

 
α. θ=450, β. f=0,045Ηz, α=0,162m/s2, γ. ΤΔ=0,7162Ν, δ. Ε=0,5162J 

 
Δ.2.3 Σφαίρα μάζας m=0,2kg δένεται από το άκρο νήματος μήκους 
L=2,4m το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε σταθερό σημείο, το 
σώμα διαγράφει οριζόντιο κύκλο με σταθερή ταχύτητα έτσι ώστε το νήμα 
να σχηματίζει γωνία φ = 600 με την κατακόρυφο που περνάει από το 
σημείο εξαρτήσεως. Να υπολογιστούν: 
α. η γραμμική ταχύτητα περιστροφής του σφαίρας,  
β. η τάση του νήματος F.   
γ. Κάποια στιγμή το νήμα σπάει και η σφαίρα ολισθαίνει πάνω σε 
οριζόντιο επίπεδο μέχρι να σταματήσει λόγω τριβών με αυτό. Αν ο 
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συντελεστής τριβής της σφαίρας με το επίπεδο είναι μ=0,6 πόσο διάστημα διανύει μέχρι να 
σταματήσει; 
Δίνεται g=10m/s2. 
                                                                                                               α. υ=6m/s, β. F=4Ν, γ. Δx=3m 
 
Δ.2.4  Αεροπλάνο διαγράφει κατακόρυφη κυκλική τροχιά 
ακτίνας ΟΑ=R=800m (ανακύκλωση) με ταχύτητα σταθερού 
μέτρου υ=720km/h.  
α. Πόση είναι η δύναμη που δέχεται ο πιλότος από το κάθισμα 
τη στιγμή που το αεροπλάνο βρίσκεται στο κατώτερο, (Α) και 
στο ανώτερο, (Γ), σημείο της τροχιάς του.  
Ο πιλότος αφήνει από ένα όμοιο δέμα όταν περνάει από το 
σημείο Α και το σημείο Γ. Αν ο χρόνος που απαιτείται για να 
πέσει το δέμα από το σημείο Γ στο έδαφος είναι t1=20s. Να 
υπολογιστούν  
β. Το ύψος ΑΔ 
γ. Η απόσταση ΚΛ μεταξύ των σημείων Κ και Λ που πέφτουν τα δέματα στο έδαφος. 
δ. Ο λόγος των κινητικών ενεργειών των δύο δεμάτων όταν προσγειώνονται 
Δίνεται η μάζα του πιλότου m=70kg και το g=10m/s2. 
 
                                                        α. FA=4200N, FΓ=2800Ν, β. ΑΔ=400m, ΚΛ=5790m, δ. Κ1/Κ2=5/3 
 
Δ.2.5 Η μοτοσικλέτα του ακροβάτη κάνει το γύρο του θανάτου με 
ταχύτητα που μπορεί να μεταβάλλεται. Η ακτίνα της τροχιάς είναι 
R=40m και το σύστημα αναβάτης − μοτοσικλέτα έχει μάζα Μ=200kg 
α. Αν από το σημείο Α περνάει με ταχύτητα υ1=10m/s πόση δύναμη 
δέχεται η μοτοσικλέτα από τη μεταλλική σφαίρα μέσα στην οποία 
κινείται; 
β.  Αν τη στιγμή που περνάει από το σημείο Β ασκεί στη μεταλλική 
σφαίρα δύναμη 2000Ν πόση είναι η γωνιακή του ταχύτητα της 
μοτοσικλέτας εκείνη τη στιγμή; 
γ. Αν η μοτοσικλέτα δεν μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη από 
18m/s, είναι δυνατόν να φτάσει στο σημείο Γ χωρίς να χάσει την επαφή με τη μεταλλική σφαίρα; 
Δίνεται g=10m/s2. 
                                                                                               α. 2500Ν, β. 0,5rad/s, γ. όχι, υmin=20m/s 
 
•Δ.2.6 H μικρή σφαίρα μάζας m=0,2kg αφήνεται χωρίς αρχική 
ταχύτητα από την κορυφή Α του ημισφαιρίου ακτίνας R=0,6m να 
ολισθήσει κατά μήκος αυτού χωρίς τριβές . H σφαίρα εγκαταλείπει 
το ημισφαίριο στο σημείο Β όπου η επιβατική της ακτίνα 
σχηματίζει γωνία θ με την κατακόρυφο που διέρχεται από το 
κέντρο Κ. Να υπολογιστούν. 
α. το συνθ της γωνίας θ. 
β. η ταχύτητα της σφαίρας στο σημείο, Β. 
γ. η δύναμη που δέχεται η σφαίρα από το ημισφαίριο στο σημείο Α, τη στιγμή που ξεκινάει. 
Δίνεται g=10m/s2 

                                                                                                      α. συνθ=2/3 β. υ=2m/s, γ. Ν=2Ν 
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•Δ.2.7 Κατακόρυφη ημικυλινδρική στεφάνη (κυκλικό λούκι)  
έχει ακτίνα R=1,6m και το κατώτερο σημείο της απέχει από 
οριζόντιο επίπεδο (ε) κατακόρυφη απόσταση h=0,8m. Από το 
ανώτερο σημείο Γ της στεφάνης βάλουμε οριζόντια σφαίρα 
μάζας m=0,2kg με αρχική ταχύτητα υ0 με στόχο να διατρέξει 
χωρίς τριβές το εσωτερικό λούκι της στεφάνης.  
α. Για ποιες τιμές  της ταχύτητα υ0 είναι δυνατό να γίνει αυτό; 
Η σφαίρα διαγράφει το τόξο ΓΔ που φαίνεται στο σχήμα και 
μετά κάνει οριζόντια βολή και προσγειώνεται στο σημείο Ζ 
του επιπέδου (ε) που απέχει από το Ε απόσταση x=3,2 2m. 
β. Πόση είναι η κεντρομόλος δύναμη που δέχεται στο σημείο 
Δ πριν εγκαταλείψει τη στεφάνη; 
γ. Πόση είναι η αρχική ταχύτητα υ0.; 
δ. Πόση είναι η δύναμη που δέχεται από τη στεφάνη στη θέση εκείνη Α στην οποία θα έχει κατέβει 
κατακόρυφη απόσταση ΓΒ=0,4m 
Δίνεται g=10m/s2 

α. υ0≥4m/s. β. 16N, γ. υ0=8m/s, δ.7,5Ν 
 

•Δ.2.8 Παιδικό παιχνίδι αποτελείται από μία ράβδο και ένα νήμα ΑΓΒ 
που είναι συνδεδεμένο στα σημεία Α και Β της ράβδου. Στο νήμα 
είναι περασμένα μια χάντρα μάζας m=0,2kg. Περιστρέφουμε τη ράβδο 
κρατώντας της σε κατακόρυφη θέση και παρατηρούμε, ότι το τμήμα 
ΒΓ είναι οριζόντιο και έχει μήκος ΒΓ=0,3m και το τμήμα ΓΑ έχει 
μήκος ΓΑ=0,5m. 
α. Πόση είναι η τάση του νήματος. 
β. Πόση είναι η ταχύτητα της χάντρας; 
γ. Πόσες περιστροφές διαγράφει η χάντρα σε 12π s; 
δ. Αν η χάντρα απέχει από το οριζόντιο επίπεδο στήριξης της ράβδου 
(ε), απόσταση h=0,2m, ποιο ποσοστό της μηχανικής της ενέργειας 
είναι η κινητική; Ως στάθμη μηδενικής δυναμικής ενέργειας να θεωρηθεί το οριζόντιο επίπεδο (ε) 
Δίνονται, 6=2,45 και  g=10m/s2 
 

α. Τ=2,5Ν, β. υ= 6m/s, γ. Ν=49, δ. 60% 
 
•Δ.2.9 Μικρό σφαιρίδιο μάζας m=0,1kg βρίσκεται στο εσωτερικό 
κοίλης μεταλλικής σφαίρας ακτίνας R=1/6m η οποία περιστρέφεται 
γύρω από σταθερό κατακόρυφο άξονα, z, που διέρχεται από το κέντρο 
της. Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής είναι ω=10rad/s. Το σφαιρίδιο 
ισορροπεί ως προς τη μεταλλική σφαίρα χωρίς καθόλου τριβές. Να 
υπολογιστούν  
α. Η θέση στην οποία ισορροπεί το σφαιρίδιο, δηλαδή το συνφ. 
β. Η γραμμική ταχύτητα περιστροφής του σφαιριδίου γύρω από τον 
κατακόρυφο άξονα, z. 
γ. Η δύναμη που ασκεί το σφαιρίδιο στο τοίχωμα της σφαίρας. 
Δίνεται g=10m/s2. 
 

                                                                                                α. συνφ=0,6,  υ=4/3m/s   γ. Ν′=5/3Ν 
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