9ο ΛΥΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Τάξη: Α1

Τest ΦΥΣΙΚΗΣ

Α

Ονοµατεπώνυµο: ...................................................................................

Πειραιάς

∆ιαθέτουµε ένα ελατήριο µε ελεύθερο (φυσικό) µήκος 1m. ∆ένουµε
στα άκρα του δύο σώµατα Α και Β µε µάζες m1=1kg και m2=2kg αντίστοιχα και τοποθετούµε το σύστηµα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Συµπιέζουµε το ελατήριο µε την βοήθεια των δύο σωµάτων, έτσι ώστε το µήκος του να γίνει 0,6m και αφήνουµε το σύστηµα ελεύθερο να κινηθεί.

Α

8 /3 /2002
Β

1) Σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται σε κάθε σώµα. Χαρακτηρίστε τις δυνάµεις που θα σχεδιάστε σε εσωτερικές και εξωτερικές για το σύστηµα: Σώµα Α - Σώµα Β – Ελατήριο.

2) Η δύναµη που ασκεί το ελατήριο είναι µεγαλύτερη:
α) Στο Α σώµα
β) Στο Β σώµα
γ) είναι ίδιου µέτρου
Επιλέξτε την σωστή απάντηση.
3) Μεγαλύτερη επιτάχυνση θα αποκτήσει:
α) το Α σώµα
β) το Β σώµα
Επιλέξτε την σωστή απάντηση.
∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.

4) Η κίνηση του σώµατος Α είναι:
α) Ευθύγραµµη οµαλή
β) Ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη,
γ) Ευθύγραµµη επιταχυνόµενη, όχι οµαλά.
∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.

5) Σε µια στιγµή το Α σώµα έχει ταχύτητα 3m/s. Υπολογίστε την ταχύτητα του Β σώµατος τη
στιγµή αυτή

6) Σε µια στιγµή ο ρυθµός µεταβολής της ορµής του Β σώµατος είναι 0,2kgm/s2. Βρείτε τον αντίστοιχο ρυθµό µεταβολής του Α σώµατος την ίδια χρονική στιγµή.

Καλή επιτυχία
∆. Μάργαρης
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Test ΦΥΣΙΚΗΣ

Β

Ονοµατεπώνυµο: ...................................................................................

Πειραιάς 8/3/2002

∆ιαθέτουµε ένα ελατήριο µε ελεύθερο (φυσικό) µήκος 1m. ∆ένουµε
στα άκρα του δύο σώµατα Α και Β µε µάζες m1=3kg και m2=1kg αντίστοιχα και τοποθετούµε το σύστηµα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Επιµηκύνουµε το ελατήριο µε την βοήθεια των δύο σωµάτων, έτσι ώστε το
µήκος του να γίνει 1,4m και αφήνουµε το σύστηµα ελεύθερο να κινηθεί.

Α

Β

1) Σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται σε κάθε σώµα. Χαρακτηρίστε τις δυνάµεις που θα σχεδιάστε σε εσωτερικές και εξωτερικές για το σύστηµα: Σώµα Α - Σώµα Β – Ελατήριο.

2) Η δύναµη που ασκεί το ελατήριο είναι µεγαλύτερη:
α) Στο Α σώµα
β) Στο Β σώµα
γ) είναι ίδιου µέτρου
Επιλέξτε την σωστή απάντηση.
3) Μεγαλύτερη επιτάχυνση θα αποκτήσει:
α) το Α σώµα
β) το Β σώµα
Επιλέξτε την σωστή απάντηση.
∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.

4) Η κίνηση του σώµατος Α είναι:
α) Ευθύγραµµη οµαλή
β) Ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη,
γ) Ευθύγραµµη επιταχυνόµενη, όχι οµαλά.
∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.

5) Σε µια στιγµή το Β σώµα έχει ταχύτητα 0,6m/s. Υπολογίστε την ταχύτητα του Α σώµατος τη
στιγµή αυτή

6) Σε µια στιγµή ο ρυθµός µεταβολής της ορµής του Α σώµατος είναι 0,1kgm/s2. Βρείτε τον αντίστοιχο ρυθµό µεταβολής του Β σώµατος την ίδια χρονική στιγµή.

Καλή επιτυχία
∆. Μάργαρης

