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Σχολική Χρονιά 2013-2014 Φυσική Α Λυκείου

∆ιαγώνισµα - Ενεργειακά ¨εργαλεία¨ στην Μηχανική

Ηµεροµηνία : 16 Μάρτη 2014 ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµολογία %

Θέµα Α

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

Α.1. Το έργο µιας δύναµης εξαρτάται :

(α) µόνο από το µέτρο της δύναµης.

(ϐ) µόνο από το µέτρο και την διεύθυνσης της δύναµης.

(γ) µόνο από την µετατόπιση του σώµατος.

(δ) από το µέτρο και την διεύθυνση της δύναµης, καθώς και από την µε-
τατόπιση του σηµείου εφαρµογής της.

Α.2. Συντηρητικές λέγονται οι δυνάµεις :

(α) που όταν ασκούνται σε ένα σώµα διατηρούν την ταχύτητά του σταθερή.

(ϐ) που το έργο τους κατά τη µετακίνηση ενός σώµατος είναι πάντοτε µηδέν.

(γ) που δεν µεταβάλουν την µηχανική ενέργεια του σώµατος στο οποίο
ασκούνται.

(δ) που το έργο τους σε µια διαδροµή από το σηµείο Α στο σηµείο Β δίνεται
από τη σχέση W = Uτελ − Uαρχ
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Α.3. ΄Ενας αλεξιπτωτιστής κατεβαίνει κατακόρυφα µε σταθερή ταχύτητα:

(α) η δυναµική ενέργεια του συστήµατος γη - αλεξιπτωτιστής αυξάνεται.

(ϐ) η κινητική ενέργεια του αλεξιπτωτιστή αυξάνεται.

(γ) το συνολικό έργο των δυνάµεων που ασκούνται στον αλεξιπτωτιστή είναι
µηδέν.

(δ) η δυναµική ενέργεια µετατρέπεται σε κινητική ενέργεια.

Α.4. Το έργο που απαιτείτε για να σταµατήσει ένα σώµα µάζας m που κι-
νείτε µε αρχική ταχύτητα υo είναι κατ’ απόλυτη τιµή ίσο µε :

(α) την αρχική ταχύτητα του σώµατος.

(ϐ) την αρχική κινητική ενέργεια του σώµατος.

(γ) την τελική ταχύτητα του σώµατος.

(δ) την τελική κινητική ενέργεια του σώµατος.

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

(α) Το έργο της τριβής είναι ανεξάρτητο της διαδροµής που ακολουθεί το
σώµα στο οποίο ασκείται.

(ϐ) Η µηχανική ενέργεια ενός συστήµατος διατηρείται σταθερή µόνο αν στο
σύστηµα δρουν συντηρητικές δυνάµεις.

(γ) Το έργο του ϐάρους σε µια κλειστή διαδροµή είναι µηδέν.

(δ) Το ϑεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας και η διατήρηση της
µηχανικής ενέργειας, δεν ισχύουν στην περίπτωση µη συντηρητικών
δυνάµεων.

(ε) Η δύναµη που ασκείται σ΄ ένα σώµα και το έργο της δύναµης για µια
µετατόπιση είναι µεγέθη διανυσµατικά.

Θέµα Β
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Β.1. Σε ένα πείραµα σώµα ϐάρους B = 20N αφήνεται στην κορυφή κεκλι-
µένου επίπεδο γωνίας κλίσης φ = 30o και ύψους h = 2m.

Α. Αν το κεκλιµένο επίπεδο είναι λείο, όταν το σώµα ϕτάνει στην ϐάση του
ϑα έχει κινητική ενέργεια ίση µε :

(α) 40J (ϐ) 20J (γ) 10J

Β. Αν επαναλάβουµε το πείραµα σε ένα µη λείο δάπεδο ίδιας κλίσης και
η τελική κινητική ενέργεια του σώµατος όταν ϕτάνει στο έδαφος είναι 5
J τότε η ϑερµότητα που εκλύεται στο περιβάλλον λόγω τριβών ϑα είναι
ίση µε :

(α) 100J (ϐ) 35J (γ) 10J

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+3+2+3= 10 µονάδες]

Β.2. ΄Ενα µικρό σώµα πέφτει κατακόρυφα και σε ύψος h (Θέση Α) έχει
δυναµική ενέργεια 100J . Αν στο έδαφος (Θέση Γ) έχει κινητική ενέργεια
110J τότε στην ϑέση Α η κινητική του ενέργεια είναι :

(α) 210J (ϐ) 10J (γ) 110J

Η αντίσταση του αέρα είναι αµελητέα.
Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-

λογήσετε την απάντησή σας. [2+5 = 7 µονάδες]

Β.3. ∆ύο σώµατα µε µάζες m και 2m αφήνονται να πέσουν ελέυθερα από
ύψοι 2h και h αντίστοιχα. Αν δεν υπάρχει αντίσταση από τον αέρα, ποιό από
τα δύο σώµατα ϑα ϕτάσει στο έδαφος :

(α) µε µεγαλύτερη Κινητική Ενέργεια.

(ϐ) µε µεγαλύτερη ταχύτητα.

Να αιτιολογήσετε την κάθε απάντηση σας.[2+6=8 µονάδες]
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Θέµα Γ

΄Ενα σώµα µάζας m = 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο πα-
ϱουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ = 0,5. Κάποια στιγµή t = 0 κατά
την οποία το σώµα έχει ταχύτητα υo = 10m/s ασκείται στο σώµα σταθερή
δύναµη F = 20N που σχηµατίζει γωνία ϕ µε το οριζόντιο επίπεδο, τέτοια
ώστε ηµφ = 0,6 και συνφ = 0,8. Να υπολογίσετε για διαδροµή s = 4m µετά
την χρονική στιγµή t = 0:

(α) την δύναµη της τριβής που δέχεται από το δάπεδο

(ϐ) το ποσό ϑερµότητας που εκλύεται στο περιβάλλον

(γ) την ταχύτητα του σώµατος

(δ) την ισχύ της δύναµης F την χρονική στιγµή που το σώµα έχει διανύσει
απόσταση s = 4m.

∆ίνεται η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2

(5+6+7+7 µονάδες)

Θέµα ∆

Σώµα µάζας m = 1, 5kg ηρεµεί σε σηµείο Ο οριζοντίου επιπέδου. Την χρο-
νική στιγµή t0 = 0 στο σώµα ασκείται δύναµη ~F που σχηµατίζει γωνία φ µε
το οριζόντιο επίπεδο ( ηµφ = 0,6, συνφ = 0,8). Το µέτρο της ~F µεταβάλλεται
σύµφωνα µε την σχέση F = 5 + 2, 5x ( F σε N και x σε m). Το σώµα εγκα-
ταλείπει το οριζόντιο επίπεδο στην ϑέση Α. Στην συνέχεια το σώµα εκτελεί
καµπυλόγραµµη κίνηση και πέφτει στο έδαφος (ϑέση Ζ).

∆ίνονται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάµεσα στο σώµα και το ορι-
Ϲόντιο δάπεδο µ = 0, 5, η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 και το
ύψος από το έδαφος h = 2m τότε :

Α. Στην διάρκεια της κίνησης στο οριζόντιο επίπεδο, να υπολογίσετε :

(α) το διάστηµα (ΟΑ).

(ϐ) την ταχύτητα του σώµατος στην ϑέση Α.
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Β. Για την καµπυλόγραµµη κίνηση να υπολογίσετε :

(γ) το έργο του ϐάρους κατά την µετακίνηση από την ϑέση Α µέχρι την
ϑέση Ζ

(δ) Την ταχύτητα του σώµατος την στιγµή που ϕτάνει στο έδαφος.

[6+7+6+6 µονάδες]

Οδηγίες

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ειναι σωστή.

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

Επιµέλεια : Καραδηµητρίου Μιχάλης, Καραλάκης Νίκος

Καλή Επιτυχία !
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