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Σχολική Χρονιά 2012-2013 Φυσική Β Λυκείου

5ο ∆ιαγώνισµα - Επαναληπτικό ΙΙ

Ηµεροµηνία : 8 Μάη 2013 ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµολογία % Οµάδα Α

Θέµα Α

Στις ερωτήσεις Α.1 – Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1. Από ύψος h εκτοξεύονται οριζόντια µε ταχύτητα υ0 δύο σώµατα ίδιου
σχήµατος και διαφορετικής µάζας. Αν τα σώµατα ϑεωρηθούν υλικά σηµεία
και η αντίσταση του αέρα είναι αµελητέα τότε :

(α) πρώτο στο έδαφος ϕτάνει το σώµα µε την µεγαλύτερη µάζα.

(ϐ) πρώτο στο έδαφος ϕτάνει το σώµα µε την µικρότερη µάζα.

(γ) τα σώµατα ϕτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος.

(δ) δεν µπορούµε να ξέρουµε ποιο σώµα ϑα ϕτάσει πρώτο στο έδαφος.

Α.2. Σώµα εκτελεί Οµαλή κυκλική κίνηση:

(α) το διάνυσµα της κεντροµόλου δύναµης παραµένει σταθερό.

(ϐ) το σώµα αποκτά ταχύτητα στην διεύθυνση της ακτίνας µε ϕορά προς το
κέντρο της τροχιάς.

(γ) η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται σε αυτό στην διεύθυνση
της ακτίνας ισούται µε την κεντροµόλο δύναµη.

(δ) το σώµα αποκτά επιτάχυνση εφαπτόµενη στην κυκλική τροχιά.
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Α.3 ∆ύο σώµατα µε µάζες m και 2m συγκρούονται µεταξύ τους. Κατά την
διάρκεια της επαφής τους :

(α) µεγαλύτερου µέτρου δύναµη ασκεί το σώµα µε την µεγαλύτερη µάζα.

(ϐ) µεγαλύτερου µέτρου δύναµη ασκεί το σώµα µε την µικρότερη µάζα.

(γ) µεγαλύτερου µέτρου δύναµη ασκεί το σώµα µε την µεγαλύτερη ταχύτη-
τα πριν την κρούση.

(δ) οι δυνάµεις που ασκεί το ένα σώµα στο άλλο είναι ίσων µέτρων.

Α.4 Στην απλή αρµονική ταλάντωση, το ταλαντούµενο σώµα έχει µέγιστη
ταχύτητα:

(α) στις ακραίες ϑέσεις της τροχιάς του.

(ϐ) όταν η επιτάχυνση είναι µέγιστη.

(γ) όταν η δύναµη επαναφοράς είναι µέγιστη.

(δ) όταν η δυναµική του ενέργεια µηδενίζεται.

Α.5 Σηµειώστε µε (Σ) κάθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη
πρόταση. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) Η ορµή ενός σώµατος που εκτελεί Οµαλή κυκλική κίνηση παραµένει
σταθερή.

(ϐ) Η συνολική ορµή ενός µονωµένου συστήµατος παραµένει σταθερή.

(γ) Η απλή αρµονική ταλάντωση είναι µια οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση.

(δ) Αν διπλασιάσουµε το πλάτος της ταλάντωσης διπλασιάζεται η µέγιστη
ταχύτητα και η ενέργεια της ταλάντωσης.

(ε) Η σταθερά επαναφοράς µιας απλής αρµονικής ταλάντωσης αυξάνεται
όταν αυξηθεί η συχνότητα της ταλάντωσης.
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Θέµα Β

Β.1. Μια ϱάβδος (ΟΑ) µήκους L περιστρέφεται µε σταθερή γωνιακή τα-
χύτητα ω γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το άκρο της Ο,
όπως ϕαίνεται στο σχήµα.

 

 

 

…ένας χαμός αυτές οι ασκήσεις! 

                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                             

                                                            O                           
                                                                                                                      

                                                                                          M                 

                   k                   υ2                         υ1                

                                          m2                     m1                         

                                                                                  A        

 

 

 

              

 

 

                  O                   M                     A 

        

Αν Μ το µέσο της ϱάβδου, τότε ο λόγος των µέτρων των κεντροµόλων επι-
ταχύνσεων των σηµείων Α και Μ (

αA

αM
), ϑα είναι :

(α)
1

2
(ϐ) 1 (γ) 2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+5 = 7 µονάδες]

Β.2. Σώµα µάζας m, το οποίο έχει κινητική ενέργεια Κ, συγκρούεται πλα-
στικά µε σώµα µάζας 4m. Αν µετά την κρούση το συσσωµάτωµα ακινητο-
ποιείται, η µηχανική ενέργεια που χάθηκε κατά την διάρκεια της κρούσης
ισούται µε :

(α)
5K

4
(ϐ) K (γ)

7K

4
Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-

λογήσετε την απάντησή σας. [2+6 = 8 µονάδες]
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Β.3. Το διάγραµµα του σχήµατος παριστάνει την ταχύτητα ενός σώµατος
µάζας m = 1kg που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση, σε συνάρτηση µε
τον χρόνο.

0 , 0 0 , 1 0 , 2 0 , 3

- 1 0

0

1 0

u  ( m / s )

t  ( s )

Σηµειώστε µε (Σ) κάθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρότα-
ση, δικαιολογήστε την κάθε επιλογή σας.

(α) Η περίοδος της ταλάντωσης ισούται µε 0, 1s

(ϐ) Το πλάτος της ταλάντωσης ισούται µε 10m.

(γ) Η σταθερά επαναφοράς ισούται µε 100π2N/m

(δ) Η ενέργεια της ταλάντωσης ισούται µε 50J

(ε) Η αρχική ϕάση της ταλάντωσης ισούται µε πrad

[5+5=10 µονάδες]
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Θέµα Γ

Πάνω σε ένα πειραµατικό λείο τραπέζι ϐρίσκεται ένα ξύλινο σώµα µάζας
M = 0, 98kg που ισορροπεί στερεωµένο στο άκρο Α µιας λεπτής ϱάβδου
(ΟΑ) µήκους L = 2m και αµελητέας µάζας, που το άλλο άκρο της Ο είναι
στερεωµένο. Κάποια στιγµή ϐλήµα µάζας m = 0, 02kg που κινείται µε
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ταχύτητα υ0 = 100m/s σφηνώνεται στο ξύλινο σώµα και το συσσωµάτωµα
αρχίζει να εκτελεί κυκλική κίνηση µε κέντρο το άκρο της ϱάβδου Ο. Να
υπολογίσετε :

Γ.1 την ταχύτητα του συσσωµατώµατος µετά την κρούση.

Γ.2 την γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του συσσωµατώµατος.

Γ.3 τις απώλειες της µηχανικής ενέργειας εξαιτίας της κρούσης.

Γ.4 το µήκος που έχει διανύσει το κέντρο Κ της ϱάβδου σε χρονικό διάστηµα
∆t = 10s

Γ.5 την δύναµη που ασκεί η ϱάβδος πάνω στο ξύλινο σώµα κατά την διάρ-
κεια της κίνησης του.

[6+4+5+5+5 µονάδες]

Θέµα ∆

΄Ενα σώµα µάζας m = 0, 1kg εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µεταξύ δυο
ακραίων ϑέσεων που απέχουν µεταξύ τους απόσταση d = 40cm. Ο ελάχιστος
χρονος µετάβασης του σώµατος από την µια ακραία ϑέση στην άλλη είναι
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∆t =
π

10
s. Την χρονική στιγµή t = 0 το σώµα διέρχεται από την ϑέση

x = 0, 1
√

3m κινούµενο προς την ακραία αρνητική ϑέση.

∆.1 Να υπολογίσετε το πλάτος Α και την γωνιακή συχνότητα της ταλάντω-
σης.

∆.2 Να υπολογίσετε την αρχική ϕάση της ταλάντωσης και να γράψετε την
εξίσωση της αποµάκρυνσης από την Θέση Ισορροπίας x = f(t).

∆.3 Να γράψετε την εξίσωση της δύναµης επαναφοράς σε συνάρτηση µε την
αποµάκρυνση από την Θέση ισορροπίας και να σχεδιάσετε την γραφική
παράσταση ΣF = f(x) σε κατάλληλα ϐαθµονοµηµένους άξονες.

∆.4 Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της ορµής την χρονική στιγµή
t =

π

10
s

∆.5 Να υπολογίσετε την δυναµική και την Κινητική ενέργεια της ταλάντω-
σης όταν το σώµα έχει ταχύτητα υ1 =

√
3m/s

∆ίνεται ότι : ηµ
5π

3
= −
√

3

2

[4+6+5+5+5 µονάδες]

Οδηγίες

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κα-
νένα !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην
κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη
λύση ειναι σωστή.

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

Καλή Επιτυχία !
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