9o Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Τµήµα: Α3

Α

Test ΦΥΣΙΚΗΣ

Ονοµατεπώνυµο: ……………………………..………….

Πειραιάς

27/1 / 2006

1) Ένα σώµα βάρους 10Ν σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο, µε την βοήθεια οριζόντιας δύναµης F
µε σταθερή ταχύτητα 1m/s, ενώ παρουσιάζει τριβή ολίσθησης µε το επίπεδο Τ=5Ν. Το µέτρο της δύναµης F είναι:
i) Ίσο µε 6Ν.
ii) Ίσο µε 5Ν.
iii) Μεγαλύτερο από 10Ν.
iv) Μικρότερο από 5Ν.
Μονάδες

5

2) Στα παρακάτω σχήµατα, βλέπετε το ίδιο σώµα σε τρεις διαφορετικές κινήσεις του.
•

Στην (α) περίπτωση το εκτοξεύουµε οριζόντια,

•

στην (β) κίνηση εκτοξεύεται µε ταχύτητα υ προς τα αριστερά ενώ ταυτόχρονα του ασκούµε και µια δύναµη <F προς τα δεξιά,

•

ενώ στη (γ) κίνηση έχει ταχύτητα προς τα δεξιά ενώ του ασκούµε και µια κατακόρυφη
δύναµη <F µε φορά προς τα κάτω.

i) Σε καθένα από τα παραπάνω σχήµατα να σχεδιάστε το διάνυσµα της τριβής.
Μονάδες

6

ii) Να δώσετε την εξίσωση από την οποία υπολογίζεται η ασκούµενη τριβή και να εξηγήστε τα σύµβολα που περιλαµβάνει η εξίσωση.
Μονάδες

4

iii) Σε ποια από τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις η τριβή έχει µεγαλύτερο µέτρο; Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
Μονάδες

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης

5
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Test ΦΥΣΙΚΗΣ

Ονοµατεπώνυµο: ……………………………..………….

Πειραιάς

27/1 / 2006

1) Ένα σώµα βάρους 20Ν σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο, µε την βοήθεια οριζόντιας δύναµης F
µε σταθερή ταχύτητα 2m/s, ενώ παρουσιάζει τριβή ολίσθησης µε το επίπεδο Τ=10Ν. Το
µέτρο της δύναµης F είναι:
i) Ίσο µε 10Ν.
ii) Ίσο µε 8Ν.
iii) Μεγαλύτερο από 20Ν.
iv) Μικρότερο από 10Ν.
Μονάδες

5

2) Στα παρακάτω σχήµατα, βλέπετε το ίδιο σώµα σε τρεις διαφορετικές κινήσεις του:
• Στην (α) περίπτωση το εκτοξεύουµε οριζόντια προς τα αριστερά,
• στην (β) κίνηση εκτοξεύεται µε ταχύτητα υ προς τα δεξιά ενώ ταυτόχρονα του ασκούµε
και µια δύναµη <F προς τα αριστερά,
• ενώ στη (γ) κίνηση έχει ταχύτητα προς τα αριστερά ενώ του ασκούµε και µια κατακόρυφη δύναµη <F µε φορά προς τα πάνω.

i) Σε καθένα από τα παραπάνω σχήµατα να σχεδιάστε το διάνυσµα της δύναµης τριβής.
Μονάδες

6

ii) Να δώσετε την εξίσωση από την οποία υπολογίζεται η ασκούµενη τριβή και να εξηγήστε τα σύµβολα που περιλαµβάνει η εξίσωση.
Μονάδες

4

iii) Σε ποια από τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις η τριβή έχει µικρότερο µέτρο; Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
Μονάδες

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης

5

