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Σχολική Χρονιά 2012-2013 Φυσική Β Λυκείου

4ο ∆ιαγώνισµα - Επαναληπτικό Ι

Ηµεροµηνία : 31 Μάρτη 2013 ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµολογία %

Θέµα Α

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

Α.1. Στην οµαλή κυκλική κίνηση,

(α) Το µέτρο της ορµής διατηρείται σταθερό.

(ϐ) Η ταχύτητα διατηρείται σταθερή.

(γ) Το διάνυσµα της ταχύτητας υ έχει την κατεύθυνση της ακτίνας της
τροχιάς.

(δ) Το µέτρο της ταχύτητας αυξάνεται.

Α.2. Μια ιδιότητα των δυναµικών γραµµών ηλεκτρικού πεδίου είναι ότι :

(α) τέµνονται

(ϐ) αποµακρύνονται από τα αρνητικά ϕορτία και κατευθύνονται προς τα
ϑετικά

(γ) είναι κλειστές

(δ) είναι πιο πυκνές στις περιοχές που η ένταση του πεδίου έχει µεγαλύτερο
µέτρο.
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Α.3 ΄Ενα σώµα που έχει ορµή p συγκρούεται πλαστικά µε ακίνητο σώµα
διπλάσιας µάζας.

(α) Το συσσωµάτωµα αµέσως µετά την κρούση έχει ορµή p.

(ϐ) Το συσσωµάτωµα αµέσως µετά την κρούση έχει ορµή 3p.

(γ) Η ορµή του αρχικά κινούµενου σώµατος ελαττώνεται κατά p/2.

(δ) Η ορµή του αρχικά ακίνητου σώµατος αυξάνει κατά p/2.

Α.4 Αν διπλασιάσουµε τον αριθµό σπειρών ανά µονάδα µήκους ενός σωλη-
νοειδούς, τότε το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό
του σωληνοειδούς :

(α) υποδιπλασιάζεται

(ϐ) παραµένει το ίδιο

(γ) διπλασιάζεται

(δ) τετραπλασιάζεται.

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

(α) Η ορµή είναι µονόµετρο ϕυσικό µέγεθος µε µονάδα µέτρησης στο S.I.
το 1kg ·m/s

(ϐ) Οι δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου ενός ευθύγραµµου ϱευ-
µατοφόρου αγωγού είναι οµόκεντροι κύκλοι µε κέντρο τον αγωγό και
το επίπεδο τους κάθετο σε αυτό.

(γ) Αν η απόσταση µεταξύ δύο σηµειακών ϕορτίων αυξηθεί, τότε το µέτρο
της δύναµης Coulomb µεταξύ των ϕορτίων ϑα αυξηθεί.

(δ) Η περίοδος περιστροφής του δευτερολεπτοδείκτη ενός ϱολογιού είναι 1
δευτερόλεπτο
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(ε) ΄Οταν διαµαγνητικό υλικό τοποθετείται µέσα σε µαγνητικό πεδίο, τότε
η ένταση του µαγνητικού πεδίου ελαττώνεται.

Θέµα Β

Β.1. ΄Ενα αυτοκίνητο Α µάζας Μ ϐρίσκεται σταµατηµένο σε κόκκινο ϕανάρι.
΄Ενα άλλο αυτοκίνητο Β µάζας m ο οδηγός του οποίου είναι απρόσεκτος,
πέφτει στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου Α. Η κρούση µπορεί να ϑεωρηθε-
ί κεντρική και πλαστική. Αν αµέσως µετά την κρούση το συσσωµάτωµα
έχει κινητική ενέργεια ίση µε το 1/3 της κινητικής ενέργειας που είχε το
αυτοκίνητο Β πριν την κρούση τότε ϑα ισχύει :

(α)
m

M
=

1

6

(ϐ)
m

M
=

1

2

(γ)
m

M
=

1

3

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+7 = 9 µονάδες]

Β.2. Στην εικόνα ϕαίνονται δύο πανοµοιότυπες σφαίρες. Η σφαίρα Β στε-
ϱεώνεται µε την ϐοήθεια µαγνήτη.

Η σφαίρα Α αφήνει το τραπέζι την
ίδια στιγµή που η σφαίρα Β αφήνει
τον µαγνήτη. Ποια σφαίρα ϕτάνει
πρώτη στο πάτωµα ;

(α) Φτάνει πρώτα η σφαίρα Β.

(ϐ) Φτάνει πρώτα η σφαίρα Α.

(γ) Φτάνουν ταυτόχρονα.

(δ) ∆εν µπορούµε να απαντήσουµε
γιατί δεν γνωρίζουµε το ύψος.
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Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+5 = 7 µονάδες]

Β.3. Τετράγωνο συρµάτινο πλαίσιο πλευράς α και δύο ευθύγραµµοι αγωγοί
(1) και (2) ϐρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και διαρρέονται αντίστοιχα από ϱεύµα
έντασης I, I1 , I2 αντίστοιχα µε ϕορά που ϕαίνεται στο σχήµα.
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Αν το συρµάτινο πλαίσιο ισορροπεί τότε ισχύει ότι :

(α)
I2
I1

= 3

(ϐ)
I2
I1

= 1

(γ)
I2
I1

= 2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή
σας.(2+7=9 µονάδες)

Θέµα Γ

∆ύο σηµειακά ηλεκτρικά ϕορτία Q1 = +3µC και Q2 = −4µC ϐρίσκονται
στις κορυφές Β και Γ ισοσκελούς ορθογωνίου τριγώνου (Â = 90o). Οι ίσες
πλευρές του τριγώνου έχουν µήκος α = 10cm. Να υπολογίσετε :

(α) την δύναµη που ασκεί το ένα ϕορτίο στο άλλο.
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(ϐ) το σηµείο Σ του ευθυγράµµου τµήµατος (ΒΓ) στο οποίο η ένταση του
ηλεκτρικού πεδίου είναι µηδέν.

(γ) το δυναµικό του ηλεκτρικού πεδίου στην κορυφή Α.

(δ) το έργο για την µετακίνηση ενός δοκιµαστικού ϕορτίου q = −2µc από
την κορυφή Α σε µεγάλη απόσταση από την παραπάνω διάταξη.

∆ίνονται : η σταθερά του Coulomb kc = 9 · 109N ·m2

C2 και για τις πράξεις√
2 = 1, 4

[6+6+6+7 µονάδες]

Θέµα ∆

Σηµειακό σφαιρίδιο µάζας m = 2kg διαγράφει κυκλική τροχιά σε κατα-
κόρυφο επίπεδο δεµένο στο άκρο αβαρούς και µη εκτατού νήµατος µήκους
l = 2m. Την στιγµή που διέρχεται από το κατώτερο σηµείο της τροχιάς του
έχει ταχύτητα υ0 = 4m/s.

                      Ο 

                         

 

                       θέση Α                         θέση Ζ 

             m             M               M+m 

                                                                                                    θέση Δ 

                                                                 Γ                                Δ 

(α) Να υπολογίσετε το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας του σφαιριδίου στην
ϑέση αυτή.
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(ϐ) Να σχεδιάσετε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σφαιρίδιο στην ϑέση
αυτή και να υπολογίσετε την δύναµη που του ασκείται από το νήµα.

Στην παραπάνω ϑέση (ϑέση Α) το νήµα κόβεται ακαριαία και το σφαι-
ϱίδιο σφηνώνεται σε σώµα µάζας M = 4kg που είναι ακίνητο σε λεία
επιφάνεια πειραµατικής τράπεζας ύψους h = 40cm.

(γ) Να υπολογίσετε την ταχύτητα που αποκτά το συσσωµάτωµα σφαιριδίου
- σώµατος.

Το συσσωµάτωµα σφαιριδίου - σώµατος στη συνέχεια εγκαταλείπει το
επίπεδο (ϑέση Ζ)εκτελώντας οριζόντια ϐολή, όπως ϕαίνεται στο σχήµα
µέχρι να ϕτάσει στο έδαφος (ϑέση ∆).

(δ) Να υπολογίσετε την οριζόντια απόσταση της (Γ∆) ανάµεσα στην ϐάση της
πειραµατικής τράπεζας και το σηµείο που το σώµα ϕτάνει στο έδαφος.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2. Να ϑεωρήσετε ότι η
διάρκεια της κρούσης ανάµεσα στο σφαιρίδιο και το σώµα είναι αµελητέα.

[5+6+6+8 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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