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∆ιαγώνισµα - ∆υναµική στο Επίπεδο

Ηµεροµηνία : Γενάρης 2014 ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµολογία %

Θέµα Α

Στις ερωτήσεις Α.1 – Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1. ∆ύο σώµατα έχουν την ίδια αδράνεια όταν :

(α) κινούνται µε την ίδια ταχύτητα.

(ϐ) είναι ακίνητα.

(γ) έχουν την ίδια µάζα.

(δ) έχουν την ίδια επιτάχυνση.

Α.2. ∆ύο δυνάµεις ~F1 και ~F2 έχουν µέτρα 3F και 4F αντίστοιχα
και είναι κάθετες µεταξύ τους. Το µέτρο της συνισταµένης των
δυο δυνάµεων ισούται µε :

(α) F

(ϐ) 12F

(γ) 7F

(δ) 5F
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Α.3 Η τριβή ολίσθησης εξαρτάται από :

(α) τη ϕύση των επιφανειών που έρχονται σε επαφή.

(ϐ) την ταχύτητα µε την οποία κινείται το σώµα.

(γ) το εµβαδόν των επιφανειών που έρχονται σε επαφή.

(δ) την επιτάχυνση του σώµατος.

Α.4 ΄Ενα σώµα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω από το
έδαφος µε αρχική ταχύτητα 40m/s. Αν g = 10m/s ενώ η αν-
τίσταση του αέρα ϑεωρείται αµελητέα:

(α) το σώµα διανύει σε ίσους χρόνους ίσες αποστάσεις.

(ϐ) το σώµα ϑα επιστρέψει στο έδαφος µετά από 8s.

(γ) η ταχύτητα του σώµατος µειώνεται συνεχώς.

(δ) η επιτάχυνση έχει πάντα ίδια ϕορά µε την ταχύτητα.

Α.5 Σηµειώστε µε (Σ) κάθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λαν-
ϑασµένη πρόταση. (5 × 1 = 5 µονάδες)

(α) Τα ϐαρύτερα σώµατα πέφτουν γρηγορότερα από τα ελα-
ϕρύτερα.

(ϐ) ΄Ενα σώµα ισορροπεί αν ΣFy = 0 και ΣFx = 0

(γ) Η τιµή της επιτάχυνσης της ϐαρύτητας είναι η ίδια σε όλους
τους πλανήτες.

(δ) Η επιτάχυνση ενός σώµατος που κινείται σε λείο κεκλιµένο
επίπεδο είναι ανεξάρτητη της µάζας.
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(ε) ΄Ενα σώµα που ϐάλλεται κατακόρυφα από την γη ϕτάνει
στο µέγιστο ύψος όταν η επιτάχυνση του µηδενιστεί.

Θέµα Β

Β.1. Υλικό σηµείο κινείται µε σταθερή ταχύτητα υπό την ε-
πίδραση τριών οµοεπιπέδων δυνάµεων.
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Οι δυο δυνάµεις ~F1, ~F2 είναι
κάθετες µεταξύ τους, όπως
ϕαίνεται στο σχήµα, και έχουν
µέτρα αντίστοιχα F1 = 8N και
F2 = 6N .

Να σχεδιαστεί στο σχήµα η

~F3. Το µέτρο της τρίτης δύνα-

µης F3 είναι ίσο µε :

(α) 2N (ϐ) 14N (γ) 48N (δ) 10N

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την

επιλογή σας. [2+5 = 7 µονάδες]

Β.2. ΄Ενα σώµα µάζας 2kg κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω
µε την επίδραση κατακόρυφης δύναµης F , η οποία του ασκε-
ίται µέσω νήµατος. Στο διάγραµµα δίνεται η ταχύτητά του σε
συνάρτηση µε το χρόνο.

1. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος, για το χρο-
νικό διάστηµα 0 − 2s :

(α) Το σώµα παραµένει ακίνητο.
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(ϐ) Το σώµα ισορροπεί.
(γ) Η δύναµη F είναι 30N

(δ) Το σώµα ασκεί δύναµη στο νήµα ίση µε το ϐάρος του.

2. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος, για το χρο-
νικό διάστηµα 2s− 4s ισχύουν :

(α) Το σώµα έχει επιτάχυνση προς τα πάνω.
(ϐ) Η επιτάχυνση έχει µέτρο 4m/s2.
(γ) Η δύναµη F είναι 21N

∆ίδεται g = 10m/s2

Να δικαιολογήσετε κάθε επιλογή σας. [6 +5 = 11 µονάδες]

Β.3. Σε σώµα µάζας m που ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο
ασκούµε κατακόρυφη δύναµη µέτρου F1 και το σώµα κινείται
κατακόρυφα προς τα πάνω µε επιτάχυνση µέτρου a = g. Αλ-
λάζοντας την κατεύθυνση της δύναµης F1 σε οριζόντια χωρίς
µεταβολή στο µέτρο της, η επιτάχυνση µε την οποία ϑα κινηθεί
τώρα το σώµα ϑα έχει µέτρο :
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(α) 2g (ϐ) g (γ)
g

2
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την

επιλογή σας. [2+5 = 7 µονάδες]

Θέµα Γ

΄Ενα σώµα µάζαςm = 10kg ηρεµεί αρχικά στο σηµείο Ο (x0 = 0)
λείου οριζόντιου επιπέδου. Τη χρονική στιγµή t0 = 0, ασκείται
στο σώµα οριζόντια δύναµη F = 20N .

Η δύναµη F καταργείται στο σηµείο Α (t1) όπου η µετατόπιση
είναι x1 = 16m. Το σώµα συνεχίζει την κίνησή του στο λείο
οριζόντιο επίπεδο µέχρι την χρονική στιγµή t2 = 10sec που
περνά από το σηµείο Β. Μετά το σηµείο Β το οριζόντιο επίπεδο
γίνεται τραχύ και ασκεί στο σώµα τριβή ολίσθησης που έχει
µέτρο T = 10N και το αναγκάζει να σταµατήσει στο σηµείο Γ.

(α) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώµατος κατά την κίνη-
ση του από το Ο στο Α, απ’ο το Α στο Β και από το Β στο Γ
και να την παραστήσετε γραφικά συναρτήσει του χρόνου.

(ϐ) Να παραστήσετε γραφικά την ταχύτητα του σώµατος συναρ-
τήσει του χρόνου σε ϐαθµονοµηµένους άξονες από τη ϑέση
Ο µέχρι τη ϑέση Γ.

(γ) Να παραστήσετε γραφικά τη µετατόπιση του σώµατος συ-
ναρτήσει του χρόνου σε ϐαθµονοµηµένους άξονες από το Ο
µέχρι το Γ.

[5+10+10 µονάδες]

Θέµα ∆
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Το σώµα µάζας m = 2kg ισορροπεί στο λείο κεκλιµένο ε-
πίπεδο, γωνίας κλίσης φ = 30o και σε ύψος h = 1, 25m, µε τη
ϐοήθεια νήµατος όπως δείχνει το σχήµα. (∆ίνεται : ηµ(30o) =
0,5 , συν( 30o) = 0,866)

(α) Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε όλες τις δυνάµεις που
ασκούνται στο σώµα.
Κόβουµε το νήµα, οπότε το σώµα επιταχύνεται κατά µήκος

του κεκλιµένου επιπέδου.

(ϐ) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώµατος και να εξη-
γήσετε τι είδους κίνηση εκτελεί.

(γ) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώµατος στο σηµείο Ο
(ϐάση του κελιµένου επιπέδου), αν το διάστηµα που κα-
λύπτει το σώµα κατά την κίνηση του στο κεκλιµένο επίπεδο
είναι ΟΑ.
Το σώµα συνεχίζει να κινείται κατά µήκος οριζοντίου επίπε-

δου

(δ) Για την κίνηση του σώµατος από το σηµείο Α µέχρι το σηµε-
ίο Γ, όπου (ΟΓ) = 5m , να σχεδιάσετε σε ϐαθµολογηµένους
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άξονες , τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας - χρόνου και
ϑέσης - χρόνου.

(ε) Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε την δύναµη που πρέπει
να ασκηθεί στο σώµα στην ϑέση Ο ώστε να σταµατήσει στην
ϑέση ∆ σε χρονικό διάστηµα ∆t = 5s.

(στ) Να υπολογίσετε το διάστηµα που ϑα διανύσει το σώµα στο
οριζόντιο επίπεδο µέχρι να σταµατήσει.

∆ίνεται ότι : g = 10m/s2 , Πηγή: 19η Παγκύπρια Ολυµπιάδα

Φυσικής

[4+5+4+3+5+4 µονάδες]

Οδηγίες

� ΄Ολα προκύπτουν από την ορθή εφαρµογή των Φυσικών

νόµων, τίποτα δεν είναι τυχαίο !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση είναι σωστή.

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

Επιµέλεια:Καραλάκης Νίκος , Καραδηµητρίου Μιχάλης
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