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Σχολική Χρονιά 2013-2014 Φυσική Α Λυκείου

∆ιαγώνισµα - ∆υναµική στο Επίπεδο ΙΙ

Ηµεροµηνία : Φλεβάρης 2014 ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµολογία %

Προσοχή: Να διαβάσετε τις οδηγίες στην τελευταία σελίδα !

Θέµα 1ο
Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση [4 × 5 = 20 µονάδες]

1.1. ΄Οταν τοποθετήσουµε πάνω σε ένα τραπέζι ένα σιδερένιο σφαιρίδιο,
κοντά σε ένα µεγάλο µαγνήτη, το σφαιρίδιο κινείται προς το µαγνήτη και
όχι αντίστροφα διότι :

(α) ο µαγνήτης ασκεί δύναµη και όχι το σφαιρίδιο

(ϐ) το κάθε σώµα ασκεί δύναµη στο άλλο αλλά η δύναµη που δέχεται το
σφαιρίδιο είναι µεγαλύτερη

(γ) το κάθε σώµα ασκεί στο άλλο δύναµη ίσης τιµής, αλλά ο µαγνήτης έχει
µεγάλη µάζα και η δύναµη αυτή δεν µπορεί να τον κινήσει

(δ) όλα τα παραπάνω

1.2. ΄Ενα σώµα µάζας m κινείται µε επιτάχυνση α1 = 4m/s2 υπό την ε-
πίδραση σταθερής δύναµης µέτρου F . ΄Ενα άλλο σώµα µάζας 2m δέχεται
την επίδραση σταθερής δύναµης 2F , το σώµα αποκτά επιτάχυνση:

(α) 1m/s2

(ϐ) 2m/s2
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(γ) 4m/s2

(δ) 6m/s2

1.3 Σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα σε τραχύ δάπεδο υπο την επίδραση
σταθερής δύναµης F = 50N . Η δύναµη της τριβής έχει µέτρο :

(α) 100N

(ϐ) 50N

(γ) 75N

(δ) 0N

1.4 Σε σώµα που ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο ασκείται , σταθερή οριζόντια
δύναµη F = 100N . Παρατηρείται ότι το σώµα συνεχίζει να παραµένει
ακίνητο. Αυτό σηµαίνει ότι, στατική τριβή µεταξύ σώµατος και επιπέδου

(α) είναι µικρότερη από 100N .

(ϐ) είναι ίση µε 100N .

(γ) είναι µεγαλύτερη από 100N .

(δ) δεν υπάρχει.

1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη
πρόταση. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) ∆ύο σώµατα διαφορετικής µάζας που ηρεµούν, έχουν την ίδια αδράνεια.

(ϐ) Το ϐάρος ενός σώµατος είναι δύναµη επαφής.

(γ) Οι δυνάµεις δράσης-αντίδρασης έχουν πάντα συνισταµένη µηδέν

(δ) Στην κίνηση ενός σώµατος το διάνυσµα της τρίβης είναι πάντα αντίροπο
της ταχύτητας

(ε) Το µέτρο της δύναµης της τριβής είναι αντιστρόφως ανάλογο της κάθε-
της αντίδρασης του δαπέδου Ν
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Θέµα 2ο

2.1. ΄Ενα σώµα µάζας m = 1kgr που αρχικά ηρεµούσε σε λείο οριζόντιο
δάπεδο δέχεται οριζόντια δύναµη ~F . Στο παρακάτω διάγραµµα ϕαίνεται
πως µεταβάλλεται η δύναµη µε το χρόνο

Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρότα-
ση, αιτιολογώντας την επιλογή σας. [4 × (1+1,5) = 10 µονάδες]

(α) Η ταχύτητα του σώµατος την t = 1sec είναι υ = 5m/sec.

(ϐ) Από 2− 3sec το σώµα επιταχύνει µε α = 5m/sec2.

(γ) Από 1− 2sec η αντίδραση του δαπέδου είναι µηδέν.

(δ) Από 1− 2sec ο ϱυθµός µεταβολής της ταχύτητας είναι µηδέν.

2.2. Σώµα ϐάρους w = 40N κινείται µε σταθερή ταχύτητα σε τραχύ δάπεδο
υπο την επίδραση οριζόντιας δύναµης F = 20N . Ο συντελεστής τριβής µ,
µεταξύ δαπέδου και σώµατος είναι ίσος µε :

(i)0,1 (ii) 0,5 (iii) 0,9 (iv) 0,8

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [1+4 = 5 µονάδες]
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2.3. ∆ύο σώµατα Α και Β αλληλεπιδρούν όπως ϕαίνεται στο παρακάτω
σχήµα,

όπου ~FA η δύναµη που ασκείται από το σώµα Β στο σώµα Α και ~FB η
δύναµη που ασκείται από το σώµα Α στο σώµα Β.

(α) Η σχέση που συνδέει τις παραπάνω δυνάµεις είναι :

(i) ~FA = ~FB (ii) ~FA = − ~FB

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή
σας.[1+4=5 µονάδες]

(ϐ) Η συνισταµένη των δυνάµεων στον οριζόντιο άξονα είναι :

(i) 0 (ii) ∆εν ορίζεται.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή
σας.[1+4=5 µονάδες]

Θέµα 3ο
Σε αβαρή τροχαλία, έχουµε τυλίξει αβαρές µη εκτατό νήµα και στα άκρα

του έχουµε στηρίξει σώµατα Σ1 και Σ2 µε µάζεςm1 = 1kg καιm2 αντίστοιχα.
Το παραπάνω σύστηµα ισορροπεί µε την ϐοήθεια ενός ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς k = 100N/m, το οποίο συγκρατεί το Σ1 δεµένο κατακόρυφα στο
δάπεδο, όπως ϕαίνεται στο σχήµα.

Αν το ελατήριο έιναι επιµηκυσµένο κατά ∆l = 10cm να υπολογίστούν :

(α) Η δύναµη που ασκεί το νήµα στο Σ1.

(ϐ) Η µάζα του Σ2

Την χρονική στιγµή to = 0 κόβουµε ακαριαία το ελατήριο, ώστε το σύστη-

µα να πάψει να ισορροπεί. Να υπολογιστούν :
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(γ) Η επιτάχυνση του Σ1.

(δ) Η απόσταση και η ταχύτητα των σωµάτων την χρονική στιγµή t1 = 3s.

(ε) Η δύναµη που ασκεί η τροχαλία στο στήριγµα της κατά την κίνηση των
σωµάτων. bonus

Σας δίνεται ότι η δύναµη παραµόρφωσης του ελατηρίου είναι ανάλογη της

επιµήκυνσης του µε συντελεστή αναλογίας την σταθερά του ελατηρίου και η

επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2

[5+5+8+7 = 25 µονάδες] [+ bonus 5 µονάδες]

Θέµα 4ο
Σώµα µάζας m = 1kg ηρεµεί στο σηµείο Α οριζοντίου επιπέδου µήκους

(ΑΓ) = S = 4m. Την χρονική στιγµή to = 0 ασκείται στο σώµα οριζόντια
δύναµη ~F µε αποτέλεσµα την χρονική στιγµή t1 να ϕτάνει την ϑέση Γ µε
ταχύτητα υ1 = 2m/s.

Την χρονική στιγµή t1 καταργείται η δύναµη ~F και το σώµα συνεχίζει την
κίνηση του σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ = 30o.

Αν σας δίνεται η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 και ο συντελεστής

τριβής ολίσθησης τόσο για το οριζόντιο , όσο και για το κεκλιµένο επίπεδο

µ =

√
3

3
να υπολογίσετε:

http://perifysikhs.wordpress.com
5 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου



Πε
ρι-

Φυ
σικ

ής

Σχολική Χρονιά 2013-2014 Φυσική Α Λυκείου

(α) το µέτρο της δύναµης ~F

(ϐ) τον λόγο
T1
T2

, όπου T1 η τριβή ολίσθησης κατά την κίνηση στο οριζόντιο

επίπεδο και T2 η τριβή ολίσθησης στο κεκλιµένο επίπεδο.

(γ) τον ϱυθµό µεταβολής της ταχύτητας
∆υ

∆t
του σώµατος στην διάρκεια της

ανόδου του στο κεκλιµένο επίπεδο.

(δ) τον συνολικό χρόνο κίνησης του σώµατος µέχρι να σταµατήσει στιγµιαία
για πρώτη ϕορά την χρονική στιγµή t2.

Στην συνέχεια να εξετάσετε:

(στ) αν το σώµα ϑα κινηθεί µετά την χρονική στιγµή t2, ϑεωρώντας ότι για
τον συντελεστή στατικής τριβής ισχύει η σχέση µs = µ.

Τέλος να δείξετε (bonus):

(ε) ότι για να παραµένει το σώµα ακίνητο στην ϑέση µέγιστου ύψους πρέπει
να ισχύει η σχέση εφφ ≤ µs, όπου φ η γωνία κλίσης του κεκλιµένου
επιπέδου.

[4+5+6+5+5 = 25 µονάδες] [+ bonus 5 µονάδες]

Οδηγίες:

� Οι λύσεις 3ου , 4ου Θέµατος ϑα ϐαθµολογηθούν ΜΟΝΟ αν συνοδεύον-
ται από κατάλληλο σχήµα.

� Τα bonus ερωτήµατα δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά εφόσον κάποιος τα
επιλέξει συλλέγει επιπλέον µονάδες.
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� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ειναι σωστή.

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας - το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

Επιµέλεια:Καραλάκης Νίκος , Καραδηµητρίου Μιχάλης

Καλή Επιτυχία !
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