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Α

∆ιαγώνισµα ΦΥΣΙΚΗΣ
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Πειραιάς

3/5/ 2006

1) Στο διπλανό σχήµα βλέπετε διαδοχικές θέσεις Α, Γ, ∆ και Ζ
Α
µιας µπάλας καθώς κατεβαίνει, κατά µήκος µιας διαδροµής, για
∆
να φτάσει από την κορυφή του βουνού (θέση Α) στην επιφάνεια
Γ
της θάλασσας (θέση Ζ). Τριβές και αντιστάσεις δεν υπάρχουν.
i) Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθε- Η
Ζ
µένες.
α) Στη θέση Α η µπάλα έχει την µεγαλύτερη δυναµική ενέργεια.
β) Η κινητική ενέργεια της µπάλας στη θέση Γ είναι όση και στη θέση ∆.
γ) Η Μηχανική ενέργεια της µπάλας παραµένει σταθερή.
δ) Από την θέση Α µέχρι την θέση Ζ το έργο του βάρους είναι ίσο µε µηδέν, γιατί το
βάρος είναι συντηρητική δύναµη.
ε) Το έργο του βάρους από τη θέση Γ µέχρι τη θέση Ζ είναι αρνητικό.
ii) Να δικαιολογήσετε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ την απάντησή σας στην πρόταση ε)
iii) Εξηγήστε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λαθεµένη:
«Αν η µπάλα έπεφτε από την αριστερή πλευρά στην θάλασσα θα έφτανε σ’ αυτήν (θέση
Η) µε µεγαλύτερη κινητική ενέργεια, από αυτήν που έχει στο Ζ.»
Μονάδες

10+10+10=30

2) Μια µπάλα αφήνεται να πέσει από ορισµένο ύψος. Αν η αντίσταση του αέρα θεωρείται αµελητέα, να αποδείξετε ότι η Μηχανική της Ενέργεια παραµένει σταθερή στη διάρκεια της
πτώσης.
Μονάδες

3) Με ποια αρχική ταχύτητα υ0 πρέπει να εκτοξευθεί µια µπάλα
από τη βάση ενός µικρού λόφου ύψους h=80m, ώστε µόλις
να φτάσει στην κορυφή του;
Τριβές δεν υπάρχουν, ενώ g=10m/s2.
Μονάδες

20
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4) Ένα σώµα µάζας m=2kg βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος στο σηµείο Ο. Σε µια
στιγµή δέχεται µια κατακόρυφη δύναµη F, της µορφής F=80-16y ( F σε Ν και
y σε m) όπου y η κατακόρυφη µετατόπιση του σώµατος. Μετά από λίγο το
σώµα φτάνει στη θέση Α που βρίσκεται σε ύψος h=5m. ∆ίνεται g=10m/s2.
i) Βρείτε τη δυναµική ενέργεια του σώµατος στη θέση Α, µε την προϋπόθεση ότι η δυναµική ενέργεια είναι µηδέν στο έδαφος.
ii) Πόση ενέργεια προσφέρεται στο σώµα από αυτόν που ασκεί την δύναµη F;
iii) Ποια η ταχύτητα του σώµατος στη θέση Α;
g=10m/s2.
Μονάδες

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης

5+10+15=30
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1) Ένα σώµα ξεκινά από τη βάση ενός κεκλιµένου επιπέδου και
ανέρχεται κατά µήκος του, µε την επίδραση µιας δύναµης <F,
s
όπως στο σχήµα. Μεταξύ σώµατος και επιπέδου υπάρχει τρι<F
βή Τ. Μετά από λίγο το σώµα έχει µετατοπισθεί κατά s.
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάθ
σεις
i) Το έργο του βάρους για την παραπάνω µετατόπιση:
a) Είναι µηδέν, επειδή είναι κάθετο στη µετατόπιση.
b) Είναι µηδέν, επειδή το βάρος είναι διατηρητική δύναµη.
c) Είναι ίσο µε –mg s.
d) Είναι αρνητικό, πράγµα που σηµαίνει ότι αυξάνεται η δυναµική ενέργεια του σώµατος.
ii) Το έργο της τριβής για την παραπάνω µετατόπιση είναι αρνητικό γιατί η τριβή έχει αντίθετη φορά από την µετατόπιση .
Μονάδες

10

2) Πότε µια δύναµη ονοµάζεται διατηρητική ή συντηρητική; Αποδείξτε ότι το βάρος είναι διατηρητική δύναµη.
Μονάδες

20

3) ∆ώστε τον ορισµό της ισχύος και τη µονάδα µέτρησής της στο S.Ι.
Ένα σώµα µάζας m, εκτοξεύεται κατακόρυφα από το έδαφος και µετά από χρόνο t1 φτάνει
σε ύψος h έχοντας ταχύτητα υ1. Πώς µπορούµε να υπολογίσουµε:
i) Τη µέση ισχύ του βάρους κατά την παραπάνω κίνηση.
ii) Τη στιγµιαία ισχύ του βάρους τη στιγµή t1.
Μονάδες

10+(5+5)=20

4) Μια µπάλα ξεκινά χωρίς αρχική ταχύτητα από την κορυφή ενός λόφου, ύψους h1=50m και κατεβαίνει χωρίς τριβές στη µια
πλαγιά του, οπότε µετά από λίγο περνά από το σηµείο Γ, το
οποίο βρίσκεται σε ύψος h2=30m. Να υπολογίσετε την ταχύτητα της µπάλας στη θέση Γ. g=10m/s2.
Μονάδες

20

5) Ένα σώµα µάζας m =2kg ηρεµεί στο έδαφος (θέση Α) όταν
δέχεται µια σταθερή κατακόρυφη δύναµη F=25Ν, η οποία ασκείται µέχρι τη
θέση (Γ) σε ύψος h=5m, όπου παύει να ασκείται.
Να υπολογιστούν:
i) Η ενέργεια η οποία προσφέρεται στο σώµα από αυτόν που ασκεί την δύναµη <F.
ii) Το έργο του βάρους από τη θέση (Α) µέχρι τη θέση (Γ).
iii) Η κινητική ενέργεια και η ταχύτητα του σώµατος στη θέση (Γ).
∆ίνεται g=10m/s2.
Μονάδες

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης

5+10+(10+5)=30

