4.4 Κεθάλαιο 4: Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

4.4.1 Επωηήζειρ ζύνηομηρ απάνηηζηρ

1. Γύν ζώκαηα έρνπλ ίζεο κάδεο θαη θηλεηηθέο ελέξγεηεο. Να ζπγθξηζνύλ νη νξκέο ηνπο. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ
απάληεζή ζαο.
2. Αλαθέξεηε δύν πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο αζθείηαη δύλακε πάλσ ζε έλα ζώκα αιιά δελ παξάγεηαη έξγν.
3. Γύν παηδηά ίδηαο κάδαο βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή κηαο ηζνπιήζξαο. Τν έλα θαηεβαίλεη από ηελ ηζνπιήζξα θαη ην
άιιν πεδάεη. Να ζπγθξηζεί ην έξγν ηνπ βάξνπο ζηηο δύν πεξηπηώζεηο.
4. Έλα πνδήιαην θηλείηαη ζε νξηδόληην δξόκν. Τη είδνπο ελέξγεηεο έρεη; Πνηεο είλαη νη καζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ
πεξηγξάθνπλ ηηο ελέξγεηεο απηέο;
5. Σε πνηα ζέζε ε ρνξδή κηαο θηζάξαο έρεη ηε κηθξόηεξε δπλακηθή ελέξγεηα θαη ζε πνηα ηε κηθξόηεξε θηλεηηθή
ελέξγεηα;
6. Τξεηο άλζξσπνη κε ίζεο κάδεο αλεβαίλνπλ ζηνλ πξώην όξνθν ελόο θηηξίνπ κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο: α) από ηηο
ζθάιεο β) κε θπιηόκελεο ζθάιεο γ) κε ηνλ αλειθπζηήξα. Να ζπγθξίλεηαη ηε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο
ησλ αλζξώπσλ ζηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο.
8. Έλαο δνξπθόξνο θηλείηαη γύξσ από ηε Γε. Τν θνληηλόηεξν ζεκείν
ιέγεηαη πεξίγεην θαη ην καθξύηεξν απόγεην. Σε πνην ζεκείν από ηα
κεγαιύηεξε θηλεηηθή θαη ζε πνην κεγαιύηεξε δπλακηθή ελέξγεηα;
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
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9. Από ην δεύηεξν όξνθν ελόο θηηξίνπ αθήλνπκε λα πέζεη έλα ζώκα. Τη είδνπο ελέξγεηεο έρεη ην ζώκα: α) ηε ζηηγκή
πνπ ην αθήλνπκε β) όηαλ δηέξρεηαη από ηνλ πξώην όξνθν γ) ιίγν πξηλ πξνζθξνύζεη ζην έδαθνο.
10. Γηαζέηεηε ελέξγεηα 2J. Πόζν ςειά κπνξείηε λα ζεθώζεηε έλα βηβιίν αλ ε κάδα ηνπ είλαη 0,5kg; (g = 10m/s2).
11. Αθήλνπκε λα πέζεη από ύςνο δύν κέηξσλ έλα θνκκάηη από πιαζηειίλε. Τν θνκκάηη πξνζθξνύεη ζην έδαθνο θαη
παξακέλεη. Τη απέγηλε ε κεραληθή ηνπ ελέξγεηα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
12. Έλα πινίν έρεη κάδα 25106kg θαη ε κέγηζηε ηαρύηεηα πνπ αλαπηύζζεη είλαη 16m/s. Πνηα είλαη ε θηλεηηθή ηνπ
ελέξγεηα ζηε κέγηζηε ηαρύηεηα ηνπ;

4.4.2 Επωηήζειρ ανάπηςξηρ

1. Απηνθίλεην θηλείηαη κε ηαρύηεηα ζηαζεξνύ κέηξνπ ζε νξηδόληηα θπθιηθή πιαηεία. Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ
αζθνύληαη ζην απηνθίλεην θαη λα πξνζδηνξίζεηε ζε πνηεο από απηέο ην έξγν είλαη ζεηηθό, αξλεηηθό ή κεδέλ.

1

2. Με βάζε ην ζεκειηώδε λόκν ηεο κεραληθήο, ηνλ νξηζκό ηνπ έξγνπ θαη ηηο εμηζώζεηο θίλεζεο λα απνδείμεηε ην
ζεώξεκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο, όηαλ έλα ζώκα μεθηλά από ηελ εξεκία κε ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο δύλακεο.
3. Έλα ζώκα εξεκεί θαη πάλσ ζ’ απηό αξρίδεη λα αζθείηαη δύλακε ζηαζεξή (ηξηβέο ακειεηέεο). Να γίλεη ε γξαθηθή
παξάζηαζε έξγνπ - ρξόλνπ.
4. Μηα δύλακε ζηαζεξήο δηεύζπλζεο κεηαβάιιεηαη από ηε ζέζε πνπ μεθίλεζε ην ζώκα κέρξη ηα 2m από 0Ν ζε 10Ν
γξακκηθά, ελώ κεηά παξακέλεη ζηαζεξή γηα ηα επόκελα 10m. Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε δύλακεο - κεηαηόπηζεο.
6. Σην ζώκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο βάξνπο Β = 20Ν
δπλάκεηο F1 = 5Ν, F2 = 10Ν, F3 = 15Ν θαη F4 = 10Ν. Αλ ην
κεηαθηλεζεί θαηά 2m λα ππνινγηζζεί ην ζπλνιηθό έξγν
Η γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ε δύλακε F3 κε ην νξηδόληην
30°.
7. Έλα απιό εθθξεκέο.εθηειεί κηα πιήξε ηαιάλησζε. Να
κεηαηξνπέο ησλ ελεξγεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 5.

αζθνύληαη

F2

F3

F1

F4

νη
ζώκα
ησλ δπλάκεσλ.
επίπεδν
είλαη

ζρνιηάζεηε ηηο
ηαιάλησζεο.

8. Βξίζθεζηε ζηε ζηέγε ελόο θηηξίνπ θαη θξαηάηε ηξεηο όκνηεο κπάιεο. Πεηάηε ηε κηα κπάια νξηδόληηα, ηελ άιιε
θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ θαη ηελ ηξίηε θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ. Όιεο νη κπάιεο έρνπλ αξρηθή ηαρύηεηα ίδηνπ
κέηξνπ. α) Πνηα από ηηο ηξεηο κπάιεο ζα πξνζθξνύζεη ζην έδαθνο κε ηε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα; β) Αλ ε αληίζηαζε
ηνπ αέξα δελ είλαη ακειεηέα ζα δίλαηε ηελ ίδηα απάληεζε; (Να δηθαηνινγήζεηε).
9. Σώκα κάδαο m δέλεηαη ζηελ άθξε ελόο λήκαηνο κήθνπο l. Τν ζώκα ηαιαληώλεηαη θαη ε ηαρύηεηα ηνπ ζην
θαηώηαην ζεκείν είλαη πo. Όηαλ ην λήκα ζρεκαηίδεη γσλία ζ κε ηελ θαηαθόξπθν λα βξεζνύλ: α) ε ηαρύηεηα ηνπ
ζώκαηνο β) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο γ) ε ηάζε ηνπ λήκαηνο.
Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζεσξείηαη γλσζηή.
11. Έλα εθθξεκέο απνηειείηαη από κάδα m θαη λήκα
κήθνπο l. Όηαλ
ε γσλία λήκαηνο θαη θαηαθόξπθνπ είλαη 30 κνίξεο, ε
ηαρύηεηα
ηεο
κάδαο είλαη 10m/s. Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: α) Πνηα
είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ ζην θαηώηαην ζεκείν β) πνην είλαη
ην κέγηζην ύςνο
πνπ ζα θζάζεη ε κάδα. Πνηα παξαδνρή θάλαηε γηα λα
απαληήζεηε ζηα
2
παξαπάλσ εξσηήκαηα; (g = 10m/s ).
12. Έλαο καζεηήο ύςνπο 1,8m ξίρλεη κηα πέηξα κάδαο m = 10.
0,5kg
κε
ηαρύηεηα 10 m/s πνπ ζρεκαηίδεη γσλία 60 κνηξώλ κε ην
νξηδόληην
επίπεδν. Αλ ν καζεηήο ξίρλεη ηελ πέηξα από ην ύςνο ηνπ θεθαιηνύ ηνπ λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:
α) Πνην ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο πέηξαο όηαλ πξνζθξνύζεη ζην έδαθνο; β) πνην ην έξγν ηνπ βάξνπο κέρξη ε
πέηξα λα πξνζθξνύζεη ζην έδαθνο; γ) πνηα παξαδνρή θάλαηε γηα λα απαληήζεηε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα; (g =
10m/s2).
13. Μηα πέηξα κάδαο 2kg πέθηεη από ύςνο h ζε θαξθί κήθνπο 20cm πνπ βξίζθεηαη ζηεξεσκέλν ζην έδαθνο. Αλ
ππνζέζνπκε όηη ε αληίζηαζε πνπ πξνβάιεη ην έδαθνο ζηε δηείζδπζε ηνπ θαξθηνύ είλαη 100Ν λα βξεζεί από πνην
ύςνο πξέπεη λα αθήζνπκε ηελ πέηξα ώζηε ην θαξθί λα εηζέιζεη νιόθιεξν κέζα ζην έδαθνο. (g =10m/s2).
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14. Να πξνζδηνξίζεηε πνηα είλαη ε σθέιηκε θαη πνηα ε θαηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζε ηξεηο από ηηο παξαθάησ κεραλέο:
α. ειεθηξηθόο γεξαλόο
β. αηκνκεραλή
γ. βελδηλνθίλεην απηνθίλεην
δ. ειεθηξηθό ηξαίλν
ε. αλεκηζηήξαο
15. Πεξηγξάςηε θάπνην πείξακα γηα λα εθηηκήζεηε ηελ ηζρύ: α) ελόο πνδειάηε β) ελόο απηνθηλήηνπ.

4.4.3 Επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ

Σε κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις βάλτε σε κύκλο το γράμμα ποσ αντιστοιτεί στη σωστή απάντηση.
1. Τη απέγηλε ε δπλακηθή ελέξγεηα ελόο αλειθπζηήξα πνπ θαηέβεθε από ηνλ πξώην όξνθν ζην ηζόγεην;
α. κεηαηξάπεθε ζε θηλεηηθή
β. εμαθαλίζζεθε
γ. κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα
δ. παξάκεηλε κέζα ζηνλ αλειθπζηήξα
2. Έλα ζώκα αθνινπζεί έλαλ από ηνπο παξαθάησ δξόκνπο 1, 2, 3, 4 γηα λα θζάζεη ζην έδαθνο (αληηζηάζεηο
ακειεηέεο). Με βάζε ην ζρήκα λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο A, B θαη Γ.
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Α. Με πνηνλ από ηνπο παξαπάλσ δξόκνπο ην έξγν ηνπ βάξνπο είλαη κεγαιύηεξν;
α. κε ην δξόκν 1
β. κε ην δξόκν 2
γ. κε ην δξόκν 3
δ. κε ην δξόκν 4
ε. κε θαλέλα από ηνπο παξαπάλσ
Β. Με πνην δξόκν ην ζώκα θζάλεη ζην έδαθνο κε ηε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα;
α. κε ην δξόκν 1
β. κε ην δξόκν 2
γ. κε ην δξόκν 3
δ. κε ην δξόκν 4
ε. κε θαλέλα από ηνπο παξαπάλσ
Γ. Με πνηνλ από ηνπο παξαπάλσ δξόκνπο ε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο είλαη κεγαιύηεξε;
α. κε ην δξόκν 1
β. κε ην δξόκν 2
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γ. κε ην δξόκν 3
δ. κε ην δξόκν 4
ε. κε θαλέλα από ηνπο παξαπάλσ
3. Καζώο κηα πέηξα εθηειεί νξηδόληηα βνιή θαη πέθηεη ρσξίο αληηζηάζεηο ζην έδαθνο
α. ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα δηαηεξείηαη
β. ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε δπλακηθή
γ. ε δπλακηθή ηεο ελέξγεηα δηαηεξείηαη
δ. ε δπλακηθή ηεο ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή.
4. Έλα ζώκα αθήλεηαη από ύςνο 2m λα πέζεη ζην έδαθνο. Μεηά ηελ αλαπήδεζε αλεβαίλεη ζε κηθξόηεξν ύςνο από
ην αξρηθό. Τη από ηα παξαθάησ ηζρύεη;
α. ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο είλαη ζηαζεξή
β. θάπνηα πνζόηεηα κεραληθήο ελέξγεηαο κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα
γ. ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο είλαη ζηαζεξή
δ. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο είλαη ζηαζεξή
5. Σπξώρλνπκε έλα βηβιίν ζε νξηδόληην επίπεδν θαη ην αθήλνπκε ειεύζεξν νπόηε απηό θάπνηα ζηηγκή ζηακαηάεη. Τη
από ηα παξαθάησ ηζρύεη;
α. ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα κεηαηξάπεθε ζε δπλακηθή
β. ε νξκή ηνπ δηαηεξείηαη
γ. ε νξκή ηνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα
δ. ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα
6. Όηαλ ζπζπεηξώλνπκε έλα ειαηήξην παξάγνπκε έξγν. Τη ζπκβαίλεη κε ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ειαηεξίνπ;
α. εμαθαλίδεηαη
β. αιινηώλεηαη
γ. απμάλεηαη
δ. ειαηηώλεηαη
7. Τξεηο κεραλέο κε ζπληειεζηέο απόδνζεο α1, α2 θαη α3 ιεηηνπξγνύλ έηζη ώζηε ε σθέιηκε ηζρύο ηεο πξώηεο λα είλαη
θαηαλαιηζθόκελε γηα ηε δεύηεξε θαη ε σθέιηκε ηζρύο ηεο δεύηεξεο λα είλαη θαηαλαιηζθόκελε γηα ηελ ηξίηε. Ο
ζπληειεζηήο απόδνζεο όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη
α. α1+α2+α3
β. (α1+α2+α3)/3
γ. α1.α2.α3
δ. α1.α2+α2.α3
8. Έλαο θηλεηήξαο θαηαλαιώλεη ηζρύ 400W θαη αλεβάδεη ζώκα βάξνπο 100Ν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζε ύςνο 2m ζε
έλα δεπηεξόιεπην. Ο ζπληειεζηήο απόδνζεο ηνπ θηλεηήξα είλαη:
α. 4
β. 0.5
γ. 40%
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δ. 20%

4.4.4 Επωηήζειρ ανηιζηοίσιζηρ

1. Αληηζηνηρίζηε ηα ζηνηρεία ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο κε ηηο έλλνηεο ηεο δεμηάο ηνπνζεηώληαο ην θαηάιιειν γξάκκα
ζην δηάζηηθην.
Δίδορ μεγέθοςρ
α. βαζκσηό
β. δηαλπζκαηηθό
γ. δελ είλαη θπζηθό κέγεζνο

Έννοιερ
….. θηλεηηθή ελέξγεηα
….. ηζνξξνπία
….. έξγν δύλακεο
….. δύλακε
….. εξγαζία

2. Αληηζηνηρίζηε ηηο θξάζεηο ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο κε ηα θπζηθά κεγέζε ηεο δεμηάο ηνπνζεηώληαο ην θαηάιιειν
γξάκκα ζην δηάζηηθην.
Φπάζειρ
α. έλα ζώκα έρεη
β. έλα ζώκα αζθεί
γ. έλα ζώκα παίξλεη
δ. έλα ζώκα κεηαηξέπεη

Φςζικά μεγέθη
….. Γύλακε
….. Δλέξγεηα
..... Έξγν

3. Να αληηζηνηρίζεηε ηα θπζηθά κεγέζε ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο κε ηηο κνλάδεο ζηε δεμηά ζηήιε ηνπνζεηώληαο ην
θαηάιιειν γξάκκα ζην δηάζηηθην.
Φςζικά μεγέθη
α. έξγν
β. δύλακε
γ. ηζρύο

Μονάδερ
.…..J
…..W
…..N
…..kgm/s

4. Έλα θνκκάηη πιαζηειίλε αθήλεηαη λα πέζεη ειεύζεξα από κηθξό ύςνο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Να ζπκπιεξώζεηε
ζην δηάζηηθην ην είδνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε.
α. αλώηαην ζεκείν........................................
β. ελδηάκεζν ζεκείν......................................
γ. ιίγν πξηλ πέζεη...........................................
δ. κεηά ηελ θξνύζε........................................
4.4.5 Επωηήζειρ ζςμπλήπωζηρ

Να σσμπληρώσετε τα παρακάτω κενά:
1. Όηαλ ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώκα θαη ε ηαρύηεηα ηνπ έρνπλ ηελ ίδηα θνξά ηόηε ε θηλεηηθή
ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ………........., ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο είλαη ……… θαη ην ζώκα
………...ελέξγεηα από ην πεξηβάιινλ.
2. Όηαλ ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώκα θαη ε ηαρύηεηα ηνπ έρνπλ αληίζεηε θνξά ηόηε ε θηλεηηθή
ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ……….., ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο είλαη ……….... θαη ην ζώκα ……… ελέξγεηα
ζην πεξηβάιινλ.
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3. Όηαλ ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώκα θαη ε ηαρύηεηα ηνπ είλαη θάζεηεο κεηαμύ ηνπο ηόηε ε
θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο είλαη ………........ ην έξγν ηεο δύλακεο είλαη ……… θαη ην ζώκα δελ ………....
ελέξγεηα από ην πεξηβάιινλ.
4. Σύκθσλα κε ην ζεώξεκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ην ζπλνιηθό ……....... ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα
είλαη ……........ κε ηε κεηαβνιή ηεο ……….. ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο.
5. Τν έξγν ηνπ βάξνπο είλαη …….. ...... ηεο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζεί ην ζώκα.
6. Τν έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο δίλεηαη από ηε καζεκαηηθή ζρέζε …………
7. Ο ηξνρόο ελόο πνδειάηνπ πνπ θηλείηαη έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ιόγσ …………… θαη θηλεηηθή ελέξγεηα ιόγσ
…………........... θίλεζεο.
8. Αλ κεηαθηλνύκε κε κε ην ρέξη καο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ θαηά ύςνο h έλα ζώκα βάξνπο Β ρσξίο επηηάρπλζε,
ηόηε εθηεινύκε έξγν ………. κε ηε κεηαβνιή ηεο ………. ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο.
9. Κηλεηηθή ελέξγεηα ππάξρεη εθόζνλ ππάξρεη …………θαη δπλακηθή εθόζνλ αζθνύληαη κόλν
……….........δπλάκεηο.
10. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ελόο βέινπο πνπ ζθελώλεηαη ζε έλα δέλδξν κεηαηξέπεηαη ζε ………..
11. Η δπλακηθή θαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ελόο αεξνπιάλνπ πνπ πξνζγεηώλεηαη κεηαηξέπεηαη ζε ……….
12. Η ηζρύο πνπ καο δίλεη κηα κεραλή ιέγεηαη ……………… θαη ε ηζρύο κε ηελ νπνία ηελ ηξνθνδνηνύκε ιέγεηαη
…………. Η ηζρύο ηελ νπνία απνξξνθά έλαο αλεκηζηήξαο είλαη ……............……. θαη απηή ηελ νπνία δίλεη είλαη
……………......

4.4.6 Ερωηήζεις διπλής επιλογής - Σωζηό - Λάθος
Βάλτε το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή και το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένη στο αντίστοιτο τετραγωνάκι.
1. Σρεηηθά κε ηηο έλλνηεο έξγν θαη δύλακε.
Σσζηό Λάζνο
 Έλα ζώκα έρεη έξγν.





 Έλα ζώκα έρεη έξγν δύλακεο.





 Έλα ζώκα έρεη δύλακε.





 Έλα ζώκα αζθεί δύλακε.





 Τν έξγν κηαο δύλακεο είλαη αξλεηηθό.





 Τν έξγν κηαο δύλακεο είλαη ζεηηθό.





 Τν έξγν κηαο δύλακεο είλαη κεδέλ .
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2. Έλα αεξνπιάλν θηλείηαη νξηδόληηα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζε ύςνο 100m από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Τν επίπεδν
κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζεσξείηαη ε επηθάλεηα ηεο Γεο.
Σσζηό Λάζνο
 Τν αεξνπιάλν έρεη δπλακηθή ελέξγεηα.





 Τν αεξνπιάλν έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα.





 Τν έξγν πνπ παξάγεη ην βάξνο ηνπ είλαη κεδέλ.





 Τν έξγν πνπ παξάγεη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη κεδέλ.





 Τν ζπλνιηθό παξαγόκελν έξγν είλαη κεδέλ.





3. Έλαο αλεκηζηήξαο έρεη απόδνζε 0.7 θαη ιεηηνπξγεί κε ηζρύ 500W.
Σσζηό Λάζνο
 Η ζεξκόηεηα πνπ αλαπηύζζεηαη είλαη 350W.





 Η ειεθηξηθή είλαη ε σθέιηκε ελέξγεηα.





 Η θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα είλαη 150W.





 Η σθέιηκε ελέξγεηα είλαη 350W.





 Σην θαηλόκελν απηό ππάξρνπλ ηξία είδε ελεξγεηώλ. 



4. Χαξαθηεξίζηε κε Γ θαη Μ ηηο δηαηεξεηηθέο θαη κε δηαηεξεηηθέο δπλάκεηο αληίζηνηρα:
Σσζηό Λάζνο
 Βάξνο ζώκαηνο.





 Τξηβή νιίζζεζεο.





 Σηαηηθή ηξηβή.





 Γύλακε ειαηεξίνπ.





 Γύλακε ηόμνπ.





 Άλσζε.





4.4.7 Επωηήζειρ ζςνδςαζμού

1. Βάιηε ην γξάκκα Σ αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή θαη ην γξάκκα Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλε.
Η θηλεηηθή ελέξγεηα ελόο ζώκαηνο εμαξηάηαη
από ην ζύζηεκα αλαθνξάο.
( )
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
2. Έλαο αζιεηήο ηεο άξζεο βαξώλ πξνζπαζεί λα ζεθώζεη ηα βάξε αιιά δελ κπνξεί. Παξάγεηαη έξγν;
α. λαη
β. όρη
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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3. Έλα ζώκα αλπςώλεηαη ζε ύςνο 3m κε ηξεηο ηξόπνπο: α) Καηαθόξπθα β) ζε θεθιηκέλν επίπεδν γ) κε ζθαινπάηηα.
Πόηε ην έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο είλαη κεγαιύηεξν;
Α. ζηελ πεξίπησζε α
Γ. ζηελ πεξίπησζε γ
Β. ζηελ πεξίπησζε β
Γ. ζε θακία πεξίπησζε.
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
4. Μέζα ζε έλα αεξνπιάλν πνπ θηλείηαη νξηδόληηα πεηάκε κηα κπάια. Από ηη εμαξηάηαη ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα;
α. από ηελ θαηεύζπλζε πνπ ηελ πεηάμακε
β. από ηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο
γ. θαη από ηα δύν.
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
5. Αθήλνπκε έλα θύιιν ραξηί λα πέζεη ζην έδαθνο. Γηαηεξείηαη ε κεραληθή ηνπ ελέξγεηα;
α. Ναη
β. Όρη
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
......................................................................................................................
6. Έλαο αζιεηήο εθηειεί άικα επί θνληώ. Δπηιέμηε έλα ή πεξηζζόηεξα είδε ελεξγεηώλ από ηνλ παξαθάησ θαηάινγν
γηα λα θαζνξίζεηε ηα είδε ελεξγεηώλ πνπ έρεη ν αζιεηήο ζηηο παξαθάησ ζέζεηο:
Δίδε ελεξγεηώλ:
 Γπλακηθή ιόγσ βάξνπο
 Γπλακηθή ιόγσ θνληαξηνύ
 Κηλεηηθή ιόγσ κεηαθνξηθήο θίλεζεο
 Κηλεηηθή ιόγσ πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο
Θέζεηο:
 Όηαλ ηξέρεη
 Όηαλ αλεβαίλεη
 Όηαλ θαηεβαίλεη
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. .........................................................
.......................................................................................................................
7. Γύν αζιεηέο ηεο άξζεο βαξώλ δηαθνξεηηθνύ ύςνπο ζε θάπνην ζρεηηθό πξσηάζιεκα ζήθσζαλ ην ίδην βάξνο. Ο
ρακειόηεξνο αζιεηήο ρξεηάζηεθε πεξηζζόηεξν ρξόλν από ηνλ ςειόηεξν. Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ
εξσηήζεηο:
Α. Πνηνο από ηνπο δύν εθηέιεζε κεγαιύηεξν έξγν δεδνκέλνπ όηη ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία αλεβάδνπλ ηα βάξε
είλαη ζηαζεξή;
 ν πςειόηεξνο
 ν ρακειόηεξνο
 δελ επεξεάδεη ην ύςνο
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. .........................................................
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......................................................................................................................
Β. Σε πνηνλ από ηνπο δύν αζιεηέο ε ηζρύο είλαη κεγαιύηεξε
 ζηνλ πςειόηεξν
 ζην ρακειόηεξν
 ην ίδην θαη ζηνπο δύν
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. .........................................................
......................................................................................................................

4.4.8 Επωηήζειρ πος ανισνεύοςν ηιρ εναλλακηικέρ ιδέερ ηων μαθηηών

1. Σεκεηώζηε κε Σ ηηο ζσζηέο θαη κε Λ ηηο ιαλζαζκέλεο εθθξάζεηο.
 Έλα ζώκα έρεη δύλακε.

( )

 Έλα ζώκα απνθηά δύλακε.

( )

 Η ύπαξμε δύλακεο απαηηεί δύν ζώκαηα.

( )

 Έλα ζώκα αζθεί δύλακε ζε θάπνην άιιν.

( )

 Έλα ζώκα δέρεηαη δύλακε από θάπνην άιιν.

( )

2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζεία πξνο ηα δεμηά κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Πνην από ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα
δείρλεη ζσζηά ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην; (Βάιηε ζε θύθιν ηα γξάκκαηα κε ηε ζσζηή απάληεζε)

α

β

γ

δ

3. Έλα εθθξεκέο θηλείηαη από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Όηαλ βξίζθεηαη ζην ζεκείν πνπ δείρλεη ην ζρήκα, πνην από ηα
παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξηζηάλεη ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα; Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα.
(Βάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα κε ηε ζσζηή απάληεζε).

α

β

γ

δ

4. Τν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη ηελ ηξνρηά κηα κπάιαο ηνπ γθνιθ. Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηε
κπάια ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο: Καηά ηελ άλνδν, ζηελ θνξπθή ηεο δηαδξνκήο θαη θαηά ηελ θάζνδν. (Η
αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα).
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5. Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα ζηα παξαθάησ ζρήκαηα:

Απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν θαη ν νδεγόο θξελάξεη.

Τν θηβώηην, έρνληαο εθηνμεπζεί
από ηε βάζε ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ, αλέξρεηαη πξνο ηελ
θνξπθή ηνπ

6. Τν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη έλα αθίλεην βηβιίν πάλσ ζε έλα νξηδόληην ηξαπέδη. Να ζρεδηαζζνύλ θαη λα
πεξηγξαθνύλ νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη πάλσ ζην βηβιίν.

7. Σε κηα δηειθπζηίλδα είλαη έλαο γίγαληαο θαη έλα παηδί. Πνηνο από ηνπο δύν αζθεί κεγαιύηεξε δύλακε ζηνλ άιιν;
(Βάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα κε ηε ζσζηή απάληεζε).
α. ν γίγαληαο
β. ην παηδί
γ. θαλείο από ηνπο δύν
Γηθαηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.
.....................................................................................................................
8. Έλαο άλζξσπνο ζπξώρλεη έλα θνξηεγό γηα λα ην κεηαθηλήζεη, αιιά ην ηειεπηαίν δελ κεηαθηλείηαη. Να ζπγθξίλεηε
ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ην θνξηεγό.
9. Τν βάξνο ελόο καζεηή πνπ θάζεηαη ζε κηα θαξέθια είλαη 700Ν. Η αληίδξαζε ηεο δύλακεο ηνπ βάξνπο ηνπ είλαη
απηή πνπ αζθείηαη πάλσ ζην καζεηή από
 ηελ θαξέθια
 ηε Γε
 ην έδαθνο
Bάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα κε ηε ζσζηή απάληεζε θαη δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.
.............................................................................................................................................................................................
.................................................
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10. Σώκα βξίζθεηαη αθίλεην ζε θεθιηκέλν επίπεδν, όπσο θαίλεηαη
ζρεδηάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζ’

ζην ζρήκα. Να
απηό.

11. Σε νξηδόληην επίπεδν ζπξώρλνπκε έλα ζώκα, αιιά απηό δελ
ζρεδηάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζ’ απηό.

θηλείηαη.

Να

12. Έλαο άλζξσπνο πεξπαηάεη ζε νξηδόληην δξόκν. Να ζρεδηάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζ’
απηόλ.
13. Έλα ζώκα βξίζθεηαη 2m ςειόηεξα από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Τη από ηα παξαθάησ είλαη ζσζηό;
α. Τν ζώκα έρεη δπλακηθή ελέξγεηα
β. Τν ζύζηεκα ζώκα - Γε έρεη δπλακηθή ελέξγεηα
γ. Η Γε έρεη δπλακηθή ελέξγεηα
δ. Γελ ππάξρεη δπλακηθή ελέξγεηα
14. Να πξνβιέςεηε θαη λα εμεγήζεηε ηη ζα ζπκβεί ζην ζώκα ηνπ ζρήκαηνο αλ ην αθήζνπκε ειεύζεξν. Γελ ππάξρεη
ηξηβή.

15. Μηα κπίιηα εθηνμεύεηαη από ην ζεκείν Α νξηδνληίνπ επηπέδνπ κε αξθεηά κεγάιε ηαρύηεηα π, θαηεπζπλόκελε πξνο
ηελ εκηθπθιηθή ηξνρηά πνπ θαίλεηαη ζην θαησηέξσ ζρήκα. Φζάλνληαο ζην αλώηαην ζεκείν Β εγθαηαιείπεη ηε
ζηδεξνηξνρηά θαη ηειηθά πξνζθξνύεη ζην νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα V.
Β

Α

υ

H ηαρύηεηα πξόζθξνπζεο είλαη:
α. κηθξόηεξε από ηε ηαρύηεηα εθηόμεπζεο
β. ίζε κε ηε ηαρύηεηα εθηόμεπζεο
γ. κεγαιύηεξε από ηε ηαρύηεηα εθηόμεπζεο.
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Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (Θεσξείζηε ακειεηέα ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα).
.............................................................................................................................................................................................
.................................................
16. Να εμεγήζεηε κε ηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ηελ θίλεζε ηνπ βαγνληνύ
ζηε ζειίδα 170 ηνπ βηβιίνπ (Φπζηθή, Α΄ Δληαίνπ Λπθείνπ, ΟΔΓΒ 1998)
17. Μηα κπάια ηνπ κπάζθεη αθήλεηαη λα πέζεη από ύςνο 2m από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Να πεξηγξάςεηε ην
θαηλόκελν ρξεζηκνπνηώληαο ηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο.
4.4.9 Επωηήζειρ επμηνεςηικήρ ή παπαζηαηικήρ μοπθήρ με ζςνδςαζμό

πολλών μοπθών και ζηόσων
Α. Σώκα κάδαο m αθήλεηαη από ην αλώηαην ζεκείν ηνπ ηεηαξηνθπθιίνπ ηνπ ζρήκαηνο αθηίλαο R. Τξηβή νιίζζεζεο
ππάξρεη κόλν ζηνλ νξηδόληην δξόκν θαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο είλαη κ. Ο νξηδόληηνο δξόκνο έρεη κήθνο s κέρξη ηελ
άθξε ηνπ ειαηεξίνπ. Τν ζώκα θηλείηαη θαη ζπκπηέδεη έλα ειαηήξην ζηαζεξάο Κ. Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ
εξσηήζεηο:

s

1. Χαξαθηεξίζηε κε Σ ηηο ζσζηέο θαη κε Λ ηηο ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο:
 Η δηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ηζρύεη
ζε όιε ηε θίλεζε ηνπ ζώκαηνο

( )

 Τν έξγν ηεο ηξηβήο είλαη αξλεηηθό

( )

 Τν έξγν ηνπ βάξνπο δίλεηαη από ην γηλόκελν ΒR

( )

2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:
 Όηαλ

ην

ζώκα

θαηέξρεηαη

ζην

ηεηαξηνθύθιην

έρεη

ηηο

εμήο

ελέξγεηεο:

..........

……………………......................................................................................
 Τα είδε δπλακηθώλ ελεξγεηώλ πνπ έρεη ην ζώκα
είλαη..................................................................................………....…

ζε

νιόθιεξε

ηελ

θίλεζε

ηνπ

3. Κάπνην κέξνο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο
α. ράζεθε
β. εμαθαλίζζεθε
γ. κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα
δ. ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θηλεζεί ην ζώκα
(βάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα κε ηε ζσζηή απάληεζε)
4. Η θίλεζε ηνπ ζώκαηνο ζην νξηδόληην επίπεδν κέρξη λα ζπζπεηξσζεί ην ειαηήξην είλαη:
α. νκαιή
β. νκαιά επηηαρπλόκελε
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γ. νκαιή επηβξαδπλόκελε
δ. ηίπνηα από ηα παξαπάλσ
Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο.
.............................................................................................................................................................................................
................................................
5. Να ππνινγίζεηε πόζν ζα ζπζπεηξσζεί ην ειαηήξην.
……..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………
6. Πόζε ηαρύηεηα ζα έρεη ην ζώκα ζην θαηώηεξν ζεκείν ηνπ ηεηαξηνθπθιίνπ;
……………………………………………………………………………….....................................................................
.....................................................
7. Σε πνην ηκήκα ηεο θίλεζεο ην έξγν πνπ παξάγεη ην βάξνο ζα είλαη κεδέλ; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.
……………………………………………………………………………….....................................................................
.....................................................
B. Δθθξεκέο απνηειείηαη από ζθαηξίδην κάδαο m θαη λήκα
μεθηλά ηελ ηαιάλησζε κε ηαρύηεηα πo όηαλ ην λήκα
90 κνηξώλ κε ηελ θαηαθόξπθν.

κήθνπο l. Τν ζώκα
ζρεκαηίδεη γσλία

m
l

8. Να ραξαθηεξίζεηε κε Σ ηηο ζσζηέο θαη κε Λ ηηο ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο:
 Τν ζεώξεκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηζρύεη όηαλ δελ ππάξρνπλ ηξηβέο.
 Η δηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ηζρύεη όηαλ νη δπλάκεηο πνπ παξάγνπλ έξγν είλαη δηαηεξεηηθέο.
 Η δηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα πξνθύςεη από ην ζεώξεκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο.
 Η θεληξνκόινο δύλακε πνπ αζθείηαη ζην ζώκα είλαη ζηαζεξή θαηά κέηξν.
9. Τν έξγν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο είλαη (επηιέμηε α ή β):
α. κεδέλ
β. δηάθνξν ηνπ κεδελόο
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ...........................................................
10. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:
α. Τε ζηηγκή πνπ μεθηλά ην ζώκα έρεη ηηο εμήο ελέξγεηεο: …………...............
β. Σην θαηώηαην ζεκείν ην ζώκα έρεη ηηο εμήο ελέξγεηεο: ……………............
11. Σε πεξίπησζε πνπ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα δε ζεσξείηαη ακειεηέα, εμεηάζηε πνηεο από ηηο παξαθάησ αξρέο ηζρύνπλ:
α. δηαηήξεζε νξκήο
β. δηαηήξεζε κεραληθήο ελέξγεηαο
γ. ζεώξεκα θηλεηηθήο ελέξγεηαο
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δ. δηαηήξεζε ηεο ελέξγεηαο
12. Αλ δελ ππάξρνπλ ηξηβέο ζε πνην ύςνο ζα αλέβεη ην ζθαηξίδην;
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………

13. Αλ δελ ππάξρνπλ ηξηβέο λα ππνινγηζζεί ε ηαρύηεηα ζην θαηώηαην ζεκείν.
……………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………......
14. Αλ δελ ππάξρνπλ ηξηβέο λα ππνινγηζζεί ε θεληξνκόινο δύλακε ζην θαηώηαην ζεκείν.
……………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………......
15. Αλ ππνζέζνπκε όηη ην ζθαηξίδην ράλεη ην 20% ηεο αξρηθήο ελέξγεηαο πνπ έρεη ζε θάζε πιήξε ηαιάλησζε λα
βξείηε
α. Μέρξη πνην ύςνο ζα θζάζεη θαηά ηελ πξώηε ηαιάλησζε
……………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………......
β. Πόζε είλαη ε ζεξκόηεηα πνπ αλαπηύζζεηαη θαηά ηελ πξώηε ηαιάλησζε
……………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………......
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4.4.10 Κπιηήπια αξιολόγηζηρ

1ο ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΩΡΙΑΙΑ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ
Ανηικείμενο εξέηαζηρ: Έξγν, δηαηήξεζε κεραληθήο ελέξγεηαο, δηαηήξεζε νξκήο
Υπόνορ: 45 ιεπηά (θαηά πξνζέγγηζε)
Βαθμολόγηζη επωηήζεων: Αλαθέξεηαη ζε θάζε εξώηεζε.
Β. ΔΡΩΣΗΔΙ
Σώκα Α κάδαο m1 = 10kg αθήλεηαη από ην αλώηαην ζεκείν θεθιηκέλνπ επηπέδνπ ύςνπο h = 5m λα θηλεζεί
νιηζζαίλνληαο. Τν ζώκα ζπλερίδεη λα νιηζζαίλεη ζην νξηδόληην επίπεδν ρσξίο θαηλόκελα θξνύζεο. Σε απόζηαζε s =
3m από ηε βάζε ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ βξίζθεηαη ζώκα Β κάδαο m2 = 30kg πξνζδεδεκέλν ζε ειαηήξην ζηαζεξάο
Κ = 4103Ν/m. Τν ζώκα Α κεηά ηελ θξνύζε ελζσκαηώλεηαη ζην ζώκα Β. Αλ νη ηξηβέο ζεσξεζνύλ ακειεηέεο λα
απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: (g = 10m/s2).
A
B

s

h

1. Πνηα είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Α ζην θαηώηεξν ζεκείν ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ;

(5 κνλάδεο)
2. Να πεξηγξάςεηε ηηο ελεξγεηαθέο κεηαηξνπέο πνπ γίλνληαη:
α. Καηά ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο ζην θεθιηκέλν επίπεδν
β. Καηά ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο ζην νξηδόληην επίπεδν έσο ηελ θξνύζε
γ. Καηά ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο ζην νξηδόληην επίπεδν έσο ηε κέγηζηε ζπζπείξσζε ηνπ ειαηεξίνπ

(3 κνλάδεο)
3. Πόζν ζα ζπζπεηξσζεί ην ειαηήξην;
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
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………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
(7 κνλάδεο)
4. Αλ ην θεθιηκέλν επίπεδν είλαη ιείν ελώ ζην νξηδόληην επίπεδν ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο είλαη 0,3, λα βξεζεί
πόζε ζεξκόηεηα ζα αλαπηπρζεί κέρξη ην ζώκα Α λα αγγίμεη ην ζώκα Β.
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
(5 κνλάδεο)
2ο ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΩΡΙΑΙΑ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ
Ανηικείμενο εξέηαζηρ: Θεώξεκα θηλεηηθήο ελέξγεηαο
Υπόνορ: 45 ιεπηά (θαηά πξνζέγγηζε)
Βαθμολόγηζη επωηήζεων: Αλαγξάθεηαη ζε θάζε εξώηεζε
B. ΔΡΩΣΗΔΙ
1. Να δηαηππώζεηε ην ζεώξεκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο.

(3 κνλάδεο)
2. Να απνδείμεηε ην ζεώξεκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο όηαλ ζώκα μεθηλά από ηελ εξεκία θηλνύκελν ππό ηελ επίδξαζε
ζηαζεξήο δύλακεο.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

(7 κνλάδεο)
3. Σε νξηδόληην δξόκν έλαο θύβνο κάδαο 5kg αξρίδεη λα θηλείηαη κε ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο 19Ν.
Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ησλ δύν επηθαλεηώλ είλαη 0,2. Να εθαξκόζεηε ην ζεώξεκα ηεο θηλεηηθήο
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ελέξγεηαο γηα λα ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ζε απόζηαζε 10m από ην ζεκείν πνπ μεθίλεζε. (g =
10m/s2).
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
(10 κνλάδεο)
3ο ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΩΡΙΑΙΑ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ
Ανηικείμενο εξέηαζηρ: Έξγν, ελέξγεηα, Θ.Κ.Δ., δηαηήξεζε κεραληθήο ελέξγεηαο
Υπόνορ: 45 ιεπηά (θαηά πξνζέγγηζε)
Βαθμολόγηζη επωηήζεων: Αλαθέξνληαη ζε θάζε εξώηεζε
B. ΔΡΩΣΗΔΙ
1. Χαξαθηεξίζηε κε Σ ηηο ζσζηέο θαη κε Λ ηηο ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο:
α. Έλα ζώκα έρεη έξγν.
( )
β. Μηα δύλακε παξάγεη έξγν.
( )
γ. Η αξρή δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο
ηζρύεη όηαλ ε δύλακε ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο
είλαη δηαηεξεηηθή.
( )
δ. Τν έξγν πνπ παξάγεη κηα δηαηεξεηηθή δύλακε
είλαη πάληα ίζν κε κεδέλ.
( )
(2 κνλάδεο)
2. Έλα θνκκάηη από πειό πέθηεη από θάπνην ύςνο ζην έδαθνο θαη κεηά ηελ πξόζθξνπζε παξακέλεη θνιιεκέλν ζ’
απηό. Η κεραληθή ελέξγεηα ηνπ πεινύ κεηά ηελ πξόζθξνπζε.
α. Χάζεθε
β. Μεηαδόζεθε ζηε Γε
γ. Μεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα
δ. Δμαθαλίζζεθε
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε βάδνληαο ζε θύθιν ην θαηάιιειν γξάκκα.
(2 κνλάδεο)

3. Να αληηζηνηρίζεηε ηα θπζηθά κεγέζε ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο κε ηηο κνλάδεο ζηε δεμηά ζηήιε ηνπνζεηώληαο ην
θαηάιιειν γξάκκα ζην δηάζηηθην.
Φςζικά μεγέθη
α. έξγν
β. δύλακε
γ. ηζρύο

Μονάδερ
…..J
…..W
…..N
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…..kgm/s
(2 κνλάδεο)
4. Έλα θνκκάηη πιαζηειίλε αθήλεηαη λα πέζεη ειεύζεξα από κηθξό ύςνο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Να ζπκπιεξώζεηε
ζην δηάζηηθην ηελ ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε.
α. αλώηαην ζεκείν.........................................
β. ελδηάκεζν ζεκείν......................................
γ. ιίγν πξηλ πέζεη...........................................
δ. κεηά ηελ θξνύζε........................................
(2 κνλάδεο)
5. Έλα ζώκα κάδαο m = 10kg βξίζθεηαη αθίλεην πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν. Σην ζώκα αξρίδεη λα αζθείηαη κηα
νξηδόληηα δύλακε F = 60Ν, γηα ρξνληθό δηάζηεκα t = 20s. Αλ ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ
ζώκαηνο θαη ηνπ νξηδνληίνπ επηπέδνπ είλαη κ = 0,3, λα ππνινγίζεηε:
α. Τελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ζην ηέινο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ησλ 20s.

(4 κνλάδεο)

β. Τε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο θαηά ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα.

(4 κνλάδεο)
γ. Τε ζεξκόηεηα πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο
................................................................................................................
(4 κνλάδεο)
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