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Στην εικόνα φαίνεται ένα σώµα Α που µπορεί να κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το
σώµα Α συνδέεται µε νήµα µέσω τροχαλίας µε το σώµα Γ. Σε µια στιγµή αφήνουµε το σώµα Γ
ελεύθερο να κινηθεί.
i) Τι κίνηση θα εκτελέσει το σώµα Α. Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
ii) Να σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας του σώµατος σε συνάρτηση µε το
χρόνο, στο διπλανό διάγραµµα.
iii) Αν αυξήσουµε τη µάζα του σώµατος Γ, τότε η επιτάχυνση του σώµατος Α θα:
α) αυξηθεί,
β) παραµείνει σταθερή,
γ) θα µειωθεί.
iv) Στο ίδιο διάγραµµα ταχύτητας χρόνου, σχεδιάστε ξανά την γραφική παράσταση για την
περίπτωση µεγαλύτερης µάζας του σώµατος Γ. (Να φαίνεται ποιο διάγραµµα αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση)
v) Αν καθώς κινείται το σώµα Α κόψουµε το νήµα, τότε το σώµα Α:
a) Θα πάψει να κινείται
b) Θα επιβραδυνθεί µέχρι να σταµατήσει.
c) Θα κινηθεί µε σταθερή ταχύτητα.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
vi) Πότε έχει µεγαλύτερη αδράνεια το σώµα, όταν υπάρχει το νήµα ή όταν το κόψουµε και
γιατί;
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Στην εικόνα φαίνεται ένα σώµα Α που µπορεί να κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το
σώµα Α συνδέεται µε νήµα µέσω τροχαλίας µε το σώµα Γ. Σε µια στιγµή αφήνουµε το σώµα Γ
ελεύθερο να κινηθεί.
i) Εξηγείστε γιατί το σώµα Α θα εκτελέσει ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση.
ii) Σχεδιάστε στο διπλανό σχήµα τη γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση µε
το χρόνο.
iii) Αν αυξήσουµε την µάζα του σώµατος Α, τότε η επιτάχυνση που θα αποκτήσει θα είναι:
a) Μεγαλύτερη από πριν.
b) Ίση µε προηγουµένως.
c) Μικρότερη από πριν.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
iv) Σχεδιάστε ξανά στο ίδιο διάγραµµα την γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο. (Να φαίνεται ποιο διάγραµµα αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση).
v) Σε ποια από τις δύο προηγούµενες περιπτώσεις το σώµα Α παρουσιάζει µεγαλύτερη
αδράνεια; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
vi) Στο σώµα Γ ασκείται το βάρος του (φαίνεται στην εικόνα) και η τάση του νήµατος.
Αφού την σχεδιάστε στο σχήµα, να εξηγείστε αν το µέτρο της είναι:
a) Μεγαλύτερο από το βάρος Β.
b) Ίσο µε Β
c) Μικρότερο από Β.
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