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Κυριακή 3 Απρίλη 2016

Βαρύτητα - ∆υναµική Υλικού Σηµείου

Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 2,5 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. ΄Ενα παιδί κάθεται σε µια καρέκλα. Η αντίδραση της δύναµης του
ϐάρους του είναι η δύναµη που ασκείται από το παιδί :

(α) στην καρέκλα

(ϐ) στην Γη

(γ) στην ατµόσφαιρα

(δ) στο έδαφος

Α.2. Το µέτρο της Στατικής τριβής είναι :

(α) πάντα µεγαλύτερο από το µέτρο της τριβής ολίσθησης

(ϐ) πάντα µικρότερο από το µέτρο της τριβής ολίσθησης

(γ) πάντα ίσο µε το µέτρο της τριβής ολίσθησης

(δ) άλλοτε είναι µικρότερο και άλλοτε µεγαλύτερο από το µέτρο της τριβής
ολίσθησης.
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Α.3. Σε ένα υλικό σηµείο ασκούνται τρεις συγγραµµικές δυνάµεις µε µέτρα
F1 = F2 = F και F3 = 2F , όπως ϕαίνεται στο σχήµα.

F1 F2
F3

Το µέτρο της συνισταµένης δύναµης είναι ίσο µε :

(α) µηδέν (ϐ) F (γ) 2F (δ) 3F

Α.4. Σε σώµα µικρών διαστάσεων µάζαςm που ηρεµεί πάνω σε λείο οριζόν-
τιο δάπεδο ασκείται οριζόντια δύναµη ~F , της οποία το µέτρο µεταβάλλεται
µε τον χρόνο σύµφωνα µε το παρακάτω διάγραµµα. Το σώµα:

0

F

tt1

(α) κινείται µε σταθερή ταχύτητα για t < t1 και στην συνέχεια επιταχύνεται
οµαλά.

(ϐ) κινείται µε σταθερή επιτάχυνση σε όλη την διάρκεια της κίνησης

(γ) κινείται µε σταθερή επιτάχυνση για t < t1 και στην συνέχεια επιταχύνε-
ται µε συνεχώς αυξανόµενη επιτάχυνση.

(δ) είναι ακίνητο για t < t1 και κινείται ευθύγραµµα και οµαλά στην συ-
νέχεια.
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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 ισορροπία ενός σώµατος που δέχεται δύο δυνάµεις είναι συνέπεια
του Νόµου ¨∆ράσης - Αντίδρασης¨

(ϐ) το ϐάρος ενός σώµατος είναι µέτρο της αδράνειας του.

(γ) Σε ένα σώµα που κινείται ευθύγραµµα, η συνισταµένη δύναµη και η
επιτάχυνση έχουν πάντα την ίδια ϕορά.

(δ) Αν αφήσουµε ένα σώµα ελεύθερο να κινηθεί από µικρό ύψος σε συν-
ϑήκες κενού το σώµα ϑα αποκτήσει επιτάχυνση αντιστρόφως ανάλογη
της µάζας του.

(ε) Το µέτρο της Τριβής Ολίσθησης είναι ανάλογος της ταχύτητας του
σώµατος που ολισθαίνει.

Θέµα Β

Β.1. Σε κύβο µάζας 2kg που ϐρίσκεται πάνω σε λείο δάπεδο ασκούνται δύο
οριζόντιες δυνάµεις µέτρου F1 = 4N και F2 = 3N κάθετες µεταξύ τους,
όπως ϕαίνεται στο σχήµα.

F2

F1

Η επιτάχυνση µε τον οποία ϑα κινηθεί ο κύβος ϑα έχει µέτρο ίσο µε :

(α) 2m/s2 (ϐ) 1, 5m/s2 (γ) 2, 5m/s2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+5= 7 µονάδες]
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Β.2. Σε δύο διαφορετικά εργαστήρια πραγµατοποιούνται πειράµατα κατα-
κόρυφων ϐολών σε συνθήκες κενού. Το πείραµα Α πραγµατοποιείται στην
επιφάνεια ενός πλανήτη Χ και το πείραµα Β πραγµατοποιείται στην επι-
ϕάνεια ενός πλανήτη Υ.

Και στα δύο πειράµατα τα σώµατα εκτοξεύονται από το έδαφος µε την
ίδια αρχική ταχύτητα υo και ϕτάνουν σε µέγιστο ύψος hx και hy αντίστοιχα.
Αν σας δίνεται ότι hy = 2hx τότε για τις επιταχύνσεις της ϐαρύτητας gx και
gy σε κάθε πλανήτη, ϑα συµπεράνουµε ότι ισχύει :

(α) gx = gy (ϐ) 2gx = gy (γ)gx = 2gy

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+5= 7 µονάδες]

Β.3. ∆ύο σώµατα έχουν µάζες m1 = m και m2 = 2m είναι στερεωµένα στα
άκρα αβαρούς και µη εκτατού νήµατος που το έχουµε περάσει µέσα από
αβαρή τροχαλία όπως ϕαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Το σύστηµα αφήνεται
ελεύθερο να κινηθεί.

1 2

Αν g η επιτάχυνση της ϐαρύτητας τότε η δύναµη που ασκεί το νήµα σε
κάθε σώµα ϑα είναι ίση µε :

(α)
4mg

3
(ϐ)

2mg

3
(γ)

mg

3

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

Σώµα Σ1 αφήνεται να πέσει από ύψος H1 = 20m. ΄Ενα άλλο σώµα Σ2

αφήνεται ταυτόχρονα µε το Σ1, να ολισθήσει από την κορυφή κεκλιµένου
επιπέδου γωνίας κλίσης ϕ µε ηµφ = 0, 6 και συνφ = 0, 8 και ύψους H2. Ο
συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ του Σ2 και του κεκλιµένου επιπέδου
έχει τιµή µ = 0, 5. Τα δύο σώµατα ϕτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος.

Θεωρώντας ότι τα σώµατα έχουν µικρές διαστάσεις και η επίδραση του
αέρα κατά την κίνηση τους αµελητέα, να υπολογιστεί :

φ

H2

Σ1

Η1

Γ.1 Σε πόσο χρόνο από την στιγµή που αφέθηκε ϕτάνει το Σ1 στο έδαφος.

Γ.2 Το µέτρο της επιτάχυνσης του Σ2 κατά την κίνηση στο κεκλιµένο επίπε-
δο.

Γ.3 Το µέτρο της ταχύτητας µε την οποία ϕτάνει κάθε σώµα στο έδαφος.

Γ.4 Το ύψος H2 του κεκλιµένου.

Γ.5 Ο ελάχιστος συντελεστή στατικής τριβής, ώστε το Σ2 να µείνει ακίνητο
στην κορυφή του κεκλιµένου επιπέδου.

∆ίνεται: Η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 Πηγή: ΟΕΦΕ
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[4+6+5+5+5 µονάδες])

Θέµα ∆

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.

φ

Α

F

Γ

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:

∆.1 το µέτρο της δύναµης ~F καθώς και το µέτρο της δύναµης που ασκεί το
σώµα στο δάπεδο κατά την κίνηση του µέχρι την κατάργηση της ~F .

∆.2 τον λόγο
T1
T2

, όπου T1 η τριβή ολίσθησης κατά την κίνηση στο οριζόντιο

επίπεδο και T2 η τριβή ολίσθησης στο κεκλιµένο επίπεδο.

∆.3 τον ϱυθµό µεταβολής της ταχύτητας
∆υ

∆t
του σώµατος στην διάρκεια της

ανόδου του στο κεκλιµένο επίπεδο.
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∆.4 τον συνολικό χρόνο κίνησης του σώµατος µέχρι να σταµατήσει στιγµιαία
για πρώτη ϕορά την χρονική στιγµή t2.

∆.5 το ύψος στο οποίο ϕτάνει το σώµα κατά την άνοδο του στο κεκλιµένο
επίπεδο.

∆ίνονται: g = 10m/s2, ηµ30o =
1

2
, συν30o =

√
3

2

[5+5+6+5+4 µονάδες]

Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου

Καλή Επιτυχία !

- Ν΄ αγαπάς την ευθύνη. Να λες : Εγώ, εγώ µονάχος µου έχω χρέος να

σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ ϕταίω. - Νίκος Καζαντζάκης
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