Υλικό Φυσικής-Χηµείας

∆υναµική

∆υναµική. Ερωτήσεις κλειστού τύπου.
1) Ένα σώµα Σ ηρεµεί δεµένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i) Το ελατήριο έχει επιµηκυνθεί.
ii) Το ελατήριο έχει συµπιεστεί.
iii) Η παραµόρφωση του ελατηρίου είναι ελαστική.
iv) Η παραµόρφωση του σώµατος Σ είναι ελαστική.
v) Αν το σώµα Σ είχε µεγαλύτερο βάρος, το ελατήριο θα είχε µεγαλύτερο µήκος.
vi) Στο ελατήριο ασκείται το βάρος του σώµατος γι’ αυτό παραµορφώνεται.
vii) Η συνισταµένη δύναµη που δέχεται το σώµα Σ είναι µηδενική.
2) Ένα σώµα ισορροπεί, µόνο όταν:
i) δεν κινείται.
ii) ηρεµεί.
iii) έχει σταθερή ταχύτητα.
iv) κινείται ευθύγραµµα οµαλά.
v) δεν ασκείται πάνω του καµιά δύναµη.
3) Το σώµα Α του σχήµατος είναι ακίνητο, ενώ το Β κινείται µε σταθερή ταχύτητα

υ . Σε ποιο από τα δύο σώµατα η συνισταµένη δύναµη είναι µεγαλύτερη;
i) Στο σώµα Α
ii) Στο σώµα Β
iii) Τίποτα από τα δύο.
4) Το διαστηµόπλοιο Pionner-10 εκτοξεύτηκε το 1972 και σήµερα συνεχίζει να κινείται αποµακρυνόµενο
από το Ηλιακό µας σύστηµα. Το διαστηµόπλοιο για να µπορεί να κινείται:
i) Καταναλώνει στερεά καύσιµα.
ii) Χρησιµοποιεί πυρηνική ενέργεια.
iii) Χρησιµοποιεί την Ηλιακή ενέργεια.
iv) ∆εν λειτουργούν οι µηχανές του.
5) ∆ύο σώµατα Α και Β µε µάζες 2kg και 1 0kg, κατεβαίνουν σε ένα κατηφορικό

B

δρόµο µε σταθερές ταχύτητες 3m/s και 1m/s αντίστοιχα. Ποια πρόταση είναι

υ2
Α

σωστή:
i) Μεγαλύτερη συνισταµένη δύναµη δέχεται το Α σώµα, γιατί έχει µεγαλύτερη

υ1

ταχύτητα.
ii) Μεγαλύτερη συνισταµένη δύναµη δέχεται το Β σώµα, γιατί έχει µεγαλύτερη µάζα.
iii) Τίποτα από τα δύο.
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6) Αν η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται σε ένα σώµα είναι µηδέν, τότε το σώµα µπορεί:
i) Να ηρεµεί.
ii) Να κινείται ευθύγραµµα και οµαλά.
iii) Να κινείται ευθύγραµµα οµαλά µεταβαλλόµενα.
iv) Να βρίσκεται σε αεροπλάνο που κινείται µε σταθερή ταχύτητα.
v) Να βρίσκεται µέσα σε λεωφορείο που ανεβαίνει µε σταθερή ταχύτητα σε ανηφορικό δρόµο.
7) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i) Όταν σε ένα σώµα δεν ασκούνται δυνάµεις, αυτό παραµένει πάντα ακίνητο.
ii) Όταν ένα σώµα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση, τότε η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται πάνω του, είναι σταθερή και έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας.
iii) Για να µπορεί να κινείται ένα σώµα, θα πρέπει να δέχεται µια δύναµη.
iv) Σε ένα σώµα που αρχικά ηρεµεί ασκείται µια σταθερή (συνισταµένη) δύναµη. Τότε το σώµα θα εκτελέσει οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση στην κατεύθυνση της δύναµης.
v) Αν η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται σε ένα σώµα είναι σταθερή, τότε αυτό θα αποκτήσει σταθερή επιτάχυνση, άρα θα κινηθεί µε κίνηση ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη.
vi) Ένα σώµα εκτοξεύεται οριζόντια. Ο ρυθµός µεταβολής της ταχύτητάς του παραµένει σταθερός, αν
αγνοήσουµε την αντίσταση του αέρα.
vii) Αν η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται σε ένα σώµα δεν είναι σταθερή, δεν ισχύει ο θεµελιώδης νόµος της δυναµικής.
8) Η αριστερή στήλη δείχνει ένα σώµα µε την επίδραση σταθερής δύναµης, αλλά µε διαφορετική ταχύτητα
σε κάθε περίπτωση. Να αντιστοιχήσετε κάθε φορά το σώµα µε µια κατάσταση της δεξιάς στήλης.
Ηρεµία.
Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση.
Ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση.
Καµπυλόγραµµη κίνηση.
Μετά από λίγο η ταχύτητα θα γίνει µηδέν.

9) Ένα φορτηγό είναι ακίνητο. Σε µια στιγµή ξεκινά και επιταχύνεται για ορισµένο χρονικό διάστηµα, ώσπου να αποκτήσει ταχύτητα 40km/h και µετά συνεχίζει µε σταθερή ταχύτητα. Η αδράνεια του σώµατος ήταν µεγαλύτερη:
i) Όταν ήταν ακίνητο.
ii) Στην διάρκεια της επιταχύνσεώς του.
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iii) Όταν έχει σταθερή ταχύτητα.
iv) Είναι πάντα σταθερή.
10) Ένα σώµα δέχεται δύο δυνάµεις µε ίσα µέτρα όπως στο σχήµα. Τι από
τα παρακάτω δεν µπορεί να συµβεί;
i) Το σώµα παραµένει ακίνητο.
ii) Το σώµα επιταχύνεται προς τα δεξιά.
iii) Το σώµα κινείται προς τα αριστερά µεσταθερή ταχύτητα.
iv) Το σώµα κινείται στη διεύθυνση του άξονα y µε σταθερή ταχύτητα.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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