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Κυριακή 1 Φλεβάρη 2015

∆υναµική Ι - Βαρύτητα

Σύνολο Σελίδων: πέντε (5) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο:

Θέµα Α

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη

συµπληρώνει σωστά. [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1. ΄Οταν ένα σώµα κάνει ευθύγραµµη κίνηση µε αρνητική ταχύτητα τότε :

(α) η επιτάχυνσή του είναι αρνητική.

(ϐ) ϐρίσκεται στον αρνητικό ηµιάξονα.

(γ) κινείται προς τα ϑετικά του άξονα των συντεταγµένων αλλά η ταχύτητα
του ελαττώνεται.

(δ) κινείται προς τα αρνητικά του άξονα των συντεταγµένων.

Α.2. Η µέση ταχύτητα είναι ίση µε το µέτρο της στιγµιαίας ταχύτητας :

(α) Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση.

(ϐ) Στην ευθύγραµµα οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση.

(γ) Ανεξάρτητα µε το είδος της κίνησης.

(δ) Ποτέ.
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Α.3. Αν ένα σώµα κάνει ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση τότε :

(α) Η συνισταµένη δύναµη που δέχεται είναι µηδέν.

(ϐ) Η συνισταµένη δύναµη που δέχεται είναι σταθερή.

(γ) Η συνισταµένη δύναµη που δέχεται είναι ανάλογη του ϱυθµού µεταβο-
λής της ϑέσης του σώµατος.

(δ) ∆εν επαρκούν τα δεδοµένα για να απαντήσουµε.

Α.4. Η µάζα ενός σώµατος :

(α) Είναι µεγαλύτερη στους πόλους από ότι στον ισηµερινό.

(ϐ) Είναι ανάλογης της δύναµης που δέχεται.

(γ) ∆εν αλλάζει από τόπο σε τόπο.

(δ) Τίποτε από τα παραπάνω.

Α.5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε

κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη

λανθασµένη. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) Η µέση ταχύτητα είναι διανυσµατικό µέγεθος.

(ϐ) Η επιτάχυνση της ϐαρύτητας είναι µεγαλύτερη στην παραλία της Θεσ-
σαλονίκης από ότι στην κορυφή του Ψηλορείτη.

(γ) Η επιτάχυνση της ϐαρύτητας στην επιφάνεια της Σελήνης είναι µεγα-
λύτερη από την επιτάχυνση της ϐαρύτητας στην επιφάνεια της Γης.

(δ) Αδράνεια είναι η δύναµη που µας στέλνει προς τα µπροστά όταν είµαστε
επιβάτες σε ένα λεωφορείο που ϕρενάρει.

(ε) Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη τα ϐαρύτερα σώµατα πέφτουν γρηγορότερα
από τα ελαφρύτερα, όταν αφεθούν από κάποιο ύψος, άποψη µε την
οποία συµφώνησε και ο Γαλιλαίος 2000 χρόνια µετά.
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Θέµα Β

Β.1. Σε κύβο Α µάζας m ασκείται συνισταµένη δύναµη µέτρου F , µε α-
ποτέλεσµα ο κύβος Α να κινείται µε επιτάχυνση µέτρου a = 4m/s2. Αν
στον κύβο Α συγκολλήσουµε έναν δεύτερο κύβο Β µάζας 3m, προκύπτει
σώµα Γ. Αν στο σώµα Γ ασκήσουµε συνισταµένη δύναµη µέτρου 2F , τότε η
επιτάχυνση µε την οποία ϑα κινηθεί το σώµα Γ ισούται µε :

(α) 4m/s2 (ϐ) 2m/s2 (γ) 8m/s2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+6= 8 µονάδες]

Β.2. ∆ύο σφαίρες Α και Β µε ίσες µάζες αφήνονται να εκτελέσουν ελεύθε-

ϱη πτώση από ύψος
h

2
και h, αντίστοιχα. Εάν tA και tB οι χρόνοι που

χρειάζονται οι σφαίρες Α και Β για να ϕτάσουν στο έδαφος, τότε ισχύει η
σχέση:

(α) tB = tA (ϐ) tB = 2tA (γ) tB =
√
2tA

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+6 = 8 µονάδες]

Β.3. Σιδερένιο κιβώτιο ϐάρους ~B ϐρίσκεται αρχικά ακίνητο στο έδαφος. Με
την ϐοήθεια γερανού ασκείται στο κιβώτιο κατακόρυφη δύναµη ~F µέτρου

F =
3B

2
. Το κιβώτιο ανέρχεται κατακόρυφα µε σταθερή επιτάχυνση. Η

αντίσταση του αέρα µπορεί να ϑεωρηθεί αµελητέα. Η επιτάχυνση της ϐα-
ϱύτητας g είναι σταθερή. Το κιβώτιο ανέρχεται µε σταθερή επιτάχυνση που
έχει µέτρο :

(α) 0, 5g (ϐ) 2, 5g (γ) 1, 5g

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας[2+7=9 µονάδες]
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Θέµα Γ

Στο παρακάτω διάγραµµα ϕαίνεται η γραφική παράσταση της τιµής της
ταχύτητας σε συνάρτηση µε τον χρόνο για ένα σώµα µάζας m = 2kg που
κινείται σε οριζόντιο ευθύγραµµο δρόµο.

Γ.1 Αντλώντας πληροφορίες από το διάγραµµα να υπολογίσετε την τιµή της
επιτάχυνσης µε την οποία κινείται το σώµα στα χρονικά διαστήµατα
0→ 10s, 10s→ 20s, 20s→ 30s

Γ.2 Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της τιµής της επιτάχυνσης
του σώµατος σε συνάρτηση µε τον χρόνο σε ϐαθµολογηµένους άξονες
για το χρονικό διάστηµα 0→ 30s

Γ.3 Να υπολογίσετε την µέση ταχύτητα του σώµατος για το χρονικό διάστη-
µα 0→ 30s

Γ.4 Να υπολογίσετε το µέτρο της συνισταµένης δύναµης τις χρονικές στιγ-
µές t1 = 5s και t2 = 15s.

[6+6+6+7 µονάδες]
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Θέµα ∆

Σε σώµα µάζας m = 10kg το οποίο αρχικά ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο
στην ϑέση x = 0m, αρχίζει να ασκείται τη χρονική στιγµή t = 0s σταθε-
ϱή δύναµη ~F παράλληλη προς το δάπεδο. Την χρονική στιγµή t = 2s, η
ταχύτητα του σώµατος έχει µέτρο ίσο µε υ = 6m/s. Τι στιγµή αυτή καταρ-
γούµε τη δύναµη ~F και το σώµα σταµατά στην ϑέση x = 21m.

∆.1 Να σχεδιάσετε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα στα δύο πρώτα
δευτερόλεπτα της κίνησης και τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα
από την t = 2s µέχρι την στιγµή που σταµατά.

∆.2 Να υπολογίσετε την τιµή της επιτάχυνσης του σώµατος στο χρονικό
διάστηµα από t = 0s µέχρι t = 2s και την ϑέση του κινητού τη χρονική
στιγµή t = 2s.

∆.3 Να υπολογίσετε την τιµή της επιτάχυνσης του σώµατος στο χρονικό
διάστηµα από την στιγµή t = 2s µέχρι τη στιγµή που σταµατά.

∆.4 Να υπολογίσετε το µέτρο της δύναµης ~F .

[5+6+7+7 µονάδες]

Οδηγίες

� Η διάρκεια της εξέτασης είναι αυστηρά 3 ώρες !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση είναι σωστή.

= - Μπορώ να υπολογίσω την κίνηση των αστεριών, αλλά όχι την τρέλα των

ανθρώπων -

Isaac Newton

Καλή Επιτυχία !
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