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ΦΤΗΘΖ Α’ ΙΤΘΔΗΟΤ
ΔΡΓΟ-ΔΛΔΡΓΔΗΑ
ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ: 20 ΑΠΡΗΙΗΟΤ 2017
ΘΔΚΑ Α
Από ηηο πξνηάζεηο 1-4 λα επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε:
A1) Δίκαζηε αθίλεηνη θαη θξαηάκε ζηα ρέξηα καο κία ηζάληα. Η ηζάληα έρεη βάξνο 20Ν θαη
βξίζθεηαη ζε ύςνο h=0,5m από ην έδαθνο. Τν έξγν ηεο δύλακεο ηνπ ρεξηνύ καο γηα ρξνληθό
δηάζηεκα Γt=5s είλαη:
α) 10J
β) 0J
γ) 50J
δ) 2J
ΜΟΝΑΓΔΣ 5
A2) Σώκα εθηνμεύεηαη θαηαθόξπθα από ην έδαθνο πξνο ηα πάλσ κε αξρηθή ηαρύηεηα π0, θηάλεη
ζε κέγηζην ύςνο h θαη επηζηξέθεη κε ηειηθή ηαρύηεηα π1. Αληίζηαζε ηνπ αέξα δελ ππάξρεη.
α) Καηά ηελ θάζνδν ηνπ ζώκαηνο ην έξγν ηνπ βάξνπο είλαη αξλεηηθό
β) Καηά ηελ άλνδν ηνπ ζώκαηνο ην έξγν ηνπ βάξνπο είλαη ίζν κε κεδέλ, γηαηί είλαη θάζεην ζηε
κεηαηόπηζε
γ) Τν ζπλνιηθό έξγν ηνπ βάξνπο κέρξη ην ζώκα λα επηζηξέςεη ζην έδαθνο είλαη ίζν κε κεδέλ
δ) Η ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ην ζώκα επηζηξέθεη ζην έδαθνο έρεη δηπιάζην κέηξν από ηελ αξρηθή
ηαρύηεηα δει είλαη π1= 2π0.
ΜΟΝΑΓΔΣ 5
A3)
α)
β)
γ)
δ)

Τν ζεώξεκα κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηζρύεη:
Μόλνλ αλ νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα είλαη ζηαζεξέο
Μόλνλ αλ νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα είλαη κεηαβιεηέο
Δίηε είλαη ζπληεξεηηθέο νη δπλάκεηο είηε όρη
Μόλν αλ νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα έρνπλ ηελ θαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο

ΜΟΝΑΓΔΣ 5

A4) Γύν ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2 έρνπλ κάδεο m1=m θαη m2=4m αληίζηνηρα θαη θηλνύληαη νξηδόληηα κε
ηαρύηεηεο π1=π θαη π2=0,25π αληίζηνηρα. Οη θηλεηηθέο ηνπο ελέξγεηεο ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε:
α) Κ1=4Κ2
β) Κ1=Κ2
γ) Κ1=0,25Κ2
δ) Κ2=2Κ1
ΜΟΝΑΓΔΣ 5
A5) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο 5 επόκελεο πξνηάζεηο κε Σ(Σσζηό) ή κε Λ(Λάζνο)
α) Τν έξγν πνπ παξάγεη κία δύλακε είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο
β) Τν αξλεηηθό έξγν εθθξάδεη ηελ ελέξγεηα πνπ πξνζθέξεηαη ζην ζώκα
γ) Τν έξγν ηνπ βάξνπο είλαη πάληα ζεηηθόο αξηζκόο
δ) Η βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα είλαη αλάινγε κε ηελ απόζηαζε ηνπ ζώκαηνο από ην επίπεδν
κεδεληθήο βαξπηηθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο
ε) Σε έλαλ αιεμηπησηηζηή πνπ πέθηεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ηζρύεη ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο
κεραληθήο ηνπ ελέξγεηαο .
ΜΟΝΑΓΔΣ 5
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ΘΔΚΑ Β
Β1. Σώκα κάδαο m=10Kg θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ π=3m/s ζε νξηδόληην επίπεδν, ππό
ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο δύλακεο κέηξνπ F=50N. Aλ g=10m/s2, ηόηε ν ζπληειεζηήο ηξηβήο
νιίζζεζεο κεηαμύ ζώκαηνο θαη επηπέδνπ είλαη:
α) κ=0,3
β) κ=0,4
γ) κ=0,5
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο

ΜΟΝΑΓΔΣ 2
ΜΟΝΑΓΔΣ 6

Β2. Έλαο αζιεηήο πεηάεη κηα κπάια θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ, πνπ θηάλεη ζε κέγηζην ύςνο (από
ην ρέξη ηνπ) ίζν κε Η. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Τν ύςνο ζην νπνίν ε θηλεηηθή
ελέξγεηα είλαη ε κηζή ηεο αξρηθήο ηεο είλαη ίζν κε:
α) Η/2
β) Η/4
γ) Η
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο

ΜΟΝΑΓΔΣ 2
ΜΟΝΑΓΔΣ 7

Β3. Σε ζώκα κάδαο m=2Kg, πνπ θηλείηαη κε αξρηθή ηαρύηεηα π0= 6m/s, αζθείηαη μόνο κία
δύλακε F, νκόξξνπε ηεο π0, ηεο νπνίαο ην κέηξν ζπλαξηήζεη ηεο ζέζεο ηνπ ζώκαηνο
απεηθνλίδεηαη ζην αθόινπζν ζρήκα.
F(N)
16

0

x(m)
8
Η ηειηθή ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ζην ηέινο ησλ 8m, έρεη κέηξν:
α. 6m/s
β. 8m/s
γ. 10m/s
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο

ΜΟΝΑΓΔΣ 2
ΜΟΝΑΓΔΣ 6
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ΘΔΚΑ Γ
Σώκα Σ κάδαο m=2Kg είλαη αξρηθά αθίλεην ζε έλα ηξαρύ νξηδόληην δάπεδν, κε ην νπνίν
παξνπζηάδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κ=0,25. Σην ζώκα αζθείηαη δύλακε F=15Ν, πνπ
ζρεκαηίδεη γσλία θ κε ην νξηδόληην δάπεδν, όπσο απεηθνλίδεηαη ζην αθόινπζν ζρήκα.

Σ

θ
F

Να ππνινγίζεηε:
Γ1. Τελ επηηάρπλζε πνπ ζα απνθηήζεη ην ζώκα
Γ2. Τα έξγα όισλ ησλ δπλάκεσλ γηα κεηαηόπηζε Γx1=2m
Γ3. Tελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο, όηαλ απηό έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά Γx2=9m
Γ4. Tε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο, όηαλ απηό έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ π=5m/s.
Γίλνληαη: g=10m/s2 , εκθ=0,8 θαη ζπλθ=0,6.
ΜΟΝΑΓΔΣ 6+6+6+7

ΘΔΚΑ Γ
Σε ζώκα κάδαο m=2Kg πνπ θηλείηαη ζε νξηδόληην επίπεδν κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ π0=2m/s,
αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F=10N γηα ρξόλν t=2sec θαη θηάλεη ζηε ζέζε Β. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο
νιίζζεζεο κεηαμύ ζώκαηνο θαη νξηδνληίνπ επηπέδνπ είλαη κ=0,2 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο
g=10m/s2.
Nα ππνινγίζεηε:
Γ1. Τελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ζην ηέινο ησλ 2 sec
Γ2. To δηάζηεκα S=(ΑΒ) πνπ δηαλύεη ην ζώκα ζην δηάζηεκα ησλ 2 sec.
Γ3. To έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο θαηά ηε κεηαηόπηζε (ΑΒ)

ΜΟΝΑΓΔΣ 7
ΜΟΝΑΓΔΣ 5
ΜΟΝΑΓΔΣ 6
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Γ4. Aλ ππνζέζνπκε όηη ην ζώκα κε ηελ ηαρύηεηα πνπ έρεη ζηε ζέζε Β αξρίδεη λα θαηεβαίλεη ζην
θεθιηκέλν επίπεδν ΒΓ, κε ην νπνίν παξνπζηάδεη ηνλ ίδην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο όπσο θαη
ζην νξηδόληην επίπεδν, λα βξείηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε Γ.
Γίλεηαη:θ=300 θαη εκ300=1/2, ζπλ300=√3/2 θαη ην ύςνο h=4m.
Γηα ηηο πξάμεηο ζεσξείζηε √3=1,7.
ΜΟΝΑΓΔΣ 7

Καλή επιτυχία
ΣΑ ΘΔΚΑΣΑ ΔΠΗΚΔΙΖΘΖΘΑΛ ΟΗ ΘΑΘΖΓΖΣΔ:
ΘΑΣΗΓΗΑΛΛΖ ΓΖΚΖΣΡΖ
ΘΟΣΗΑΡΖ ΒΑΙΔΛΣΗΛΟ
ΚΑΛΣΑΡΖ ΒΑΗΙΖ
ΛΣΕΗΚΠΑ ΛΗΘΟ
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4

