ΒΑΡΟΣ
1.
H επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης έχει μέτρο
𝑔 = 9,8 𝑚/𝑠 2 ενώ στην επιφάνεια του Δία, 𝑔𝛥 = 25,9 𝑚/𝑠 2 . Οι παρακάτω δύο
στήλες αναφέρονται στο μέτρο της ελκτικής βαρυτικής δύναμης που ασκεί ο πλανήτη
Δίας σε έναν αστροναύτη, καθώς και στη μάζα του αστροναύτη, όταν βρίσκεται στην
επιφάνεια του.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
Μέτρο της ελκτικής δύναμης που Μάζα του αστροναύτη στον
ασκεί ο πλανήτης Δίας στον Πλανήτη Δία.
Αστροναύτη
α)

Μεγαλύτερο, σε σχέση αυτό της Ίδια με αυτήν στη Γη.
ελκτικής δύναμης που ασκείται στον
αστροναύτη από τη Γη όταν
βρίσκεται στην επιφάνεια της.
Μεγαλύτερη από τη μάζα του στη Γη.

β)
Μεγαλύτερο, σε σχέση αυτό της
ελκτικής δύναμης που ασκείται στον
αστροναύτη από τη Γη όταν
βρίσκεται στην επιφάνεια της.
γ)

Ίσο σε σχέση με αυτό της ελκτικής Ίδια με αυτήν στη Γη.
δύναμης
που
ασκείται
στον
αστροναύτη από τη Γη όταν
βρίσκεται στην επιφάνεια της.

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

2.
Το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης είναι 6,25
φορές μεγαλύτερο από το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της
Σελήνης. Το βάρος ενός μεταλλικού κύβου, όπως μετράται με το ίδιο δυναμόμετρο,
στη Γη είναι 𝐵𝛤 και στην επιφάνεια της Σελήνης είναι 𝛣𝛴 . Αν στον ίδιο κύβο, που
αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο στην επιφάνεια της Γης, ασκηθεί
οριζόντια δύναμη μέτρου 𝐹, αυτός θα κινηθεί με επιτάχυνση μέτρου . Αν στον ίδιο
κύβο που αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο στην επιφάνεια της Σελήνης,
ασκηθεί οριζόντια δύναμη ίδιου μέτρου 𝐹, αυτός θα αποκτήσει επιτάχυνση μέτρου .
Η επίδραση του αέρα, όπου υπάρχει θεωρείται αμελητέα.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Για τα μέτρα των βαρών και των επιταχύνσεων που αποκτά ο κύβος ισχύουν οι
σχέσεις:
α) 𝐵𝛤 = 6,25 𝐵𝛴 και 𝛼𝛤 = 6,25 𝛼𝛴
β) 𝐵𝛤 = 6,25 𝐵𝛴 και 𝛼𝛤 = 𝛼𝛴
γ) 𝐵𝛤 = 𝐵𝛴 και 𝛼𝛤 = 6,25 𝛼𝛴
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
3.
Μία μεταλλική σφαίρα κινείται κατακόρυφα προς τα
πάνω και κατακόρυφα προς τα κάτω με σταθερή
επιτάχυνση, το μέτρο της οποίας είναι ίσο με 𝛼 και στις δύο
περιπτώσεις, όπως φαίνεται στην εικόνα. Στην εικόνα
παριστάνονται επίσης και οι δυνάμεις που ασκούνται στη
σφαίρα σε κάθε περίπτωση.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Για τα μέτρα των δυνάμεων ισχύει η σχέση:
α) 𝐹1 + 𝐹2 = 2𝑚𝑔
β) 𝐹1 − 𝐹2 = 𝑚𝑔
γ) 𝐹1 + 𝐹2 = 𝑚𝑔
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

4.
Σε ένα σώμα μάζας mπου αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο
ασκούμε κατακόρυφη σταθερή δύναμη μέτρου 𝐹, οπότε το σώμα κινείται
κατακόρυφα προς τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου 𝛼 = 2𝑔, όπου 𝑔 η
επιτάχυνση της βαρύτητας.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
Αν η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα τότε το βάρος 𝛣 του σώματος θα έχει
μέτρο:
𝐹

α) 𝐹
β)
γ) 3𝐹
3
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

5.
Γερανός ασκεί σε κιβώτιο κατακόρυφη δύναμη 𝐹⃗ με την επίδραση της οποίας
𝑔
το κιβώτιο κατεβαίνει κατακόρυφα με επιτάχυνση μέτρου , όπου 𝑔 η επιτάχυνση
2
της βαρύτητας.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:
Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, τότε για το μέτρο F της δύναμης 𝐹⃗ και το
μέτρο Β του βάρους του κιβωτίου ισχύει:
α) 𝐹 =

𝛣
2

β) 𝐹 = 2𝐵

γ) 𝐹 = 𝐵

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
6.
Γερανός ασκεί σταθερή κατακόρυφη δύναμη μέτρου 𝐹 σε ένα κιβώτιο
𝑔
βάρους 𝐵 το οποίο αποκτά κατακόρυφη επιτάχυνση με φορά προς τα πάνω μέτρου ,
3

όπου 𝑔 η επιτάχυνση της βαρύτητας. Στο κιβώτιο σε ασκούνται μόνο δύο δυνάμεις,
η δύναμη του βάρους και αυτή από το γερανό.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:
Για τα μέτρα των δυο δυνάμεων ισχύει:
1

4

α) 𝐹 = 𝐵
β) 𝐹 = 𝐵
3
3
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

7.

2

γ) 𝐹 = 𝐵
3

Γερανός ασκεί σε κιβώτιο κατακόρυφη δύναμη 𝐹⃗1 με την επίδραση της οποίας
𝑔

το κιβώτιο ανεβαίνει κατακόρυφα με επιτάχυνση μέτρου , όπου 𝑔 η επιτάχυνση της
2
βαρύτητας. Όταν ο γερανός κατεβάζει το ίδιο κιβώτιο ασκώντας σε αυτό κατακόρυφη
𝑔
δύναμη 𝐹⃗2 το κιβώτιο κατεβαίνει με επιτάχυνση μέτρου .
2

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Αν στο κιβώτιο σε κάθε περίπτωση ασκούνται δύο δυνάμεις, η δύναμη του βάρους
και αυτή από το γερανό, τότε για τα μέτρα τους θα ισχύει:
α) 𝐹1 = 𝐹2
β) 𝐹1 = 3 𝐹2
γ) 𝐹1 = 2 𝐹2
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

