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∆ιαγώνισµα - ∆υναµική στο Επίπεδο

Ηµεροµηνία : Φλεβάρης 2013 ∆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 Σώµα ϐάρους 10N ισορροπεί οριακά σε οριζόντιο επίπεδο
µε την επίδραση µιας σταθερής δύναµης F = 2N . Για τον
συντελεστή στατικής τριβής µs ανάµεσα στο σώµα και το δάπεδο
ισχύει ότι :

(α) µs = 0, 2

(ϐ) 0 < µs < 0, 2

(γ) 0 < µs ≤ 0, 2

(δ) µs ≥ 0, 2

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

(α) Ο 3ος Νόµος του Νεύτωνα ισχύει µόνο για δυνάµεις από
απόσταση.

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

(γ) Η ϐαρυτική δύναµη που ασκεί η Γη στην Σελήνη είναι µε-
γαλύτερη από την ϐαρυτική δύναµη που ασκεί η Σελήνη
στην Γη.
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(δ) Η στατική τριβή εκφράζει την αντίσταση στην έναρξη της
κίνησης.

(ε) Η κάθετη αντίδραση του δαπέδου και το Βάρος ενός σώµα-
τος που ηρεµεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο έχουν σχέση ¨∆ράσης
- Αντίδρασης¨.

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. [3+5 = 8 µονάδες]

Β.2. Σε ένα σώµα µάζας m ασκείτε µια σταθερή δύναµη F
µε συνέπεια να το επιταχύνει µε µια επιτάχυνση µέτρου α =

1m/s2. Αν η ίδια δύναµη F ασκηθεί σε ένα σώµα διπλάσιας
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µάζας 2m τότε εκείνο ϑα αποκτήσει επιτάχυνση µέτρου:

(α) 2m/s2 (ϐ) 0, 5m/s2 (γ) 0, 25m/s2 (δ) 1m/s2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την

επιλογή σας. [3+5 = 8 µονάδες]

Β.3. Μικρο σώµα µόλις που ισορροπεί στην κορυφή κεκλι-
µένου επίπεδου. Σας είναι γνωστά η µάζα του σώµατος m, η
επιτάχυνση της ϐαρύτητας g, η κλίση του κεκλιµένου επιπέδου
θ. Ο συντελεστής στατικής τριβής µs ϑα δίνεται από την σχέση:

(α) µs = mgηµθ

(ϐ) µs = εφθ

(γ) µs = mg

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την

επιλογή σας. [3+6 = 9 µονάδες]

Θέµα Γ

Σώµα µάζας m = 2kg είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντιο επίπε-
δο. Την χρονική στιγµή t = 0 Στο σώµα αρχίζει να ασκείται
οριζόντια δύναµη F = 16N . Ανάµεσα στο σώµα και το δάπεδο
αναπτύσσεται τριβή ολίσθησης µε συντελεστή τριβής ολίσθησης
µ = 0, 5. Αφού σχεδιάσετε ένα σχήµα µε όλες τις δυνάµεις που
ασκούνται στο σώµα,:

(α) να ϐρείτε το µέτρο της Τριβής Ολίσθησης.
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(ϐ) να ϐρείτε την επιτάχυνση του σώµατος.

(γ) να ϐρείτε την ταχύτητα του σώµατος και το διάστηµα που
έχει διανύσει την χρονική στιγµή t = 5s.

(δ) να σχεδιάσετε το διάγραµµα ¨ταχύτητας - χρόνου¨ στο χρο-
νικό διάστηµα 0→ 5s

∆ίνεται ότι : g = 10m/s2

[5+8+7+5 µονάδες]

Θέµα ∆

Τα σώµατα Σ1 και Σ2 του σχήµατος έχουν ίσες µάζες. Ο
συντελεστής τριβής ολίσθησης του σώµατος Σ1 µε το πλάγιο
επίπεδο είναι µ =

√
3
8 . Το σχοινί και η τροχαλία έχουν αµελητέα

µάζα και η γωνία κλίσης του κεκλιµένου επιπέδου είναι ίση µε
φ = 30o.
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 Την χρονική στιγµή που ϑεωρούµε ως t = 0 αφήνουµε τα σώµα-

τα ελεύθερα να κινηθούν.

(α) Εξηγήστε προς τα που ϑα κινηθούν τα δύο σώµατα µε λο-
γικά επιχειρήµατα.

Στην συνέχεια να υπολογίσετε :
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(ϐ) Την επιτάχυνση που ϑα αποκτήσουν τα δυο σώµατα.

(γ) Το µέτρο της δύναµης που ασκεί το σχοινί σε κάθε σώµα.

(δ) Την ταχύτητα του Σ1 την χρονική στιγµή που το Σ2 έχει
µετατοπιστεί κατά 0, 5m από την αρχική του ϑέση.

∆ίνεται ότι : g = 10m/s2

[4+8+6+7 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.

Καλή Επιτυχία !

Ο καθηγητής προειδοποιεί ότι το άγχος ϐλάπτει σοβαρά

την απόδοση σας.
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