Σχολική Χρονιά 2013-2014

Φυσική Β Λυκείου

1ο ∆ιαγώνισµα - Οριζόντια Βολή - Κυκλική Κίνηση
Ηµεροµηνία : Νοέµβρης 2013

∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Οµάδα Β

Θέµα 1ο

ής

%

Βαθµολογία

ικ

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση [4 × 5 = 20 µονάδες]

Από ύψος h εκτοξεύονται οριζόντια µια σιδερένια και µια ξύλινη σφαίρα ίδιου σχήµατος µε ίσες ταχύτητες. Αν οι σφαίρες εκτοξεύονται ταυτόχρονα την χρονική στιγµή t = 0 τότε :

υσ

1.1.

(α) πρώτη ϕτάνει στο έδαφος η µεταλλική σφαίρα.

ερ
ιΦ

(ϐ) πρώτη ϕτάνει στο έδαφος η ξύλινη σφαίρα.

(γ) οι σφαίρες ϕτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος εκτελώντας την ίδια παραϐολική τροχιά.
(δ) η µεταλλική σφαίρα ϕτάνει στο έδαφος µε µεγαλύτερη ταχύτητα σε
σχέση µε την ξύλινη.
Σύµφωνα µε την ¨Αρχή της Επαλληλίας των Κινήσεων¨ , όταν ένα
κινητό εκτελεί ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες κινήσεις :

Π

1.2.

(α) η ϑέση στην οποία ϕτάνει το κινητό µετά από χρόνο t διαφέρει από τη
ϑέση που ϑα έφτανε αν οι κινήσεις αυτές εκτελούνταν διαδοχικά στον
ίδιο χρόνο.
(ϐ) καθεµία από αυτές εκτελείται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες.
(γ) το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος ισούται σε κάθε περίπτωση µε το
άθροισµα των µέτρων των ταχυτήτων εξαιτίας των επιµέρους κινήσεων.
(δ) η τροχιά του σώµατος είναι ανεξάρτητη από τις κινήσεις αυτές.
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1.3

Φυσική Β Λυκείου

Στην οµαλή κυκλική κίνηση η γραµµική ταχύτητα :

(α) είναι µέγεθος σταθερό.
(ϐ) έχει µέτρο που εκφράζει τον ϱυθµό µε τον οποίο η επιβατική ακτίνα
διαγράφει γωνίες.
(γ) έχει διάνυσµα εφαπτόµενο κάθε στιγµή στην κυκλική τροχιά.

ής

(δ) έχει ϕορά προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς.

Η συνισταµένη των δυνάµεων που δέχεται ένα σώµα το οποίο εκτελεί
οµαλή κυκλική κίνηση

ικ

1.4

(α) έχει ίδια κατεύθυνση µε την ταχύτητα του σώµατος.

υσ

(ϐ) έχει κατεύθυνση πάντα προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς.
(γ) είναι συνεχώς εφαπτόµενη στην τροχιά

ερ
ιΦ

(δ) είναι σταθερή

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

1.5

(α) Η οριζόντια ϐολή είναι µια σύνθετη κίνηση που αποτελείτε από µια οριϹόντια ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση και µια κατακόρυφη
ευθύγραµµη οµαλή κίνηση.

Π

(ϐ) Στην οµαλή κυκλική κίνηση το διάνυσµα της γωνιακής ταχύτητας είναι
πάντα σταθερό.
(γ) Σε ένα δίσκο του πικάπ που περιστρέφεται, όλα τα σηµεία εκτελούν
κυκλικές κινήσεις µε την ίδια γραµµική ταχύτητα.
(δ) Η µονάδα µέτρησης της συχνότητας στο S.I. είναι το 1 rad/s
(ε) Η τροχιά ενός σώµατος που εκτελεί οριζόντια ϐολή είναι παραβολική.
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Θέµα 2ο
΄Ενα σώµα εκτοξεύεται οριζόντια µε ταχύτητα µέτρου υ0 από ύψος h
πάνω από το έδαφος και ϕτάνει σε αυτό µετά από χρόνο ∆t από την στιγµή
της εκτόξευσης. Αν το ίδιο σώµα το εκτοξεύαµε οριζόντια από το ίδιο ύψος
h µε ταχύτητα µέτρου 4υ0 , τότε η χρονική διάρκεια κίνησης του σώµατος
µέχρι να ϕτάσει στο έδαφος ισούται µε :
2.1.

ής

(α) ∆t
(ϐ) 2∆t

ικ

(γ) 4∆t

υσ

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [2+5 = 7 µονάδες]
∆ύο σώµατα Α και Β µε ίσες µάζες εκτελούν οµαλή κυκλική κίνηση
σε οµόκεντρους κύκλους µε ακτίνες R και 16R, αντίστοιχα. Αν τα µέτρα
των κεντροµόλων δυνάµεων που ασκούνται στα δύο σώµατα είναι ίσα, τότε ο

ερ
ιΦ

2.2.

λόγος των περιόδων
(α) 2

TA
είναι :
TB

(ϐ) 0,25

Π

(γ) 4
(δ) 1

(ε) τίποτα από τα παραπάνω

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή
σας.[2+7=9 µονάδες]
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΄Ενα σώµα µάζας m είναι δεµένο στο άκρο νήµατος µήκους l και εκτελεί κατακόρυφο κύκλο κέντρου Ο. Αφού σχεδιάσετε το κατάλληλο σχήµα
στο τετράδιο σας,
2.3.

(α) να σχεδιάσετε την γραµµική ταχύτητα, την κεντροµόλο επιτάχυνση και
την κεντροµόλο δύναµη στο ανώτερο σηµείο της κίνησης.

ής

(ϐ) Η τάση του νήµατος στην ϑέση αυτή είναι µεγαλύτερη µικρότερη ή ίση
µε την κεντροµόλο δύναµη ;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [2+7 = 9 µονάδες[

ικ

Θέµα 3ο

υσ

Σώµα εκτοξεύεται τη χρονική στιγµή t = 0 από ύψος h πάνω από το έδαφος
µε οριζόντια ταχύτητα υ0 = 15m/s και ϕτάνει στο έδαφος αφού έχει διανύσει
οριζόντια απόσταση x = 60m.

ερ
ιΦ

(α) Να υπολογίσετε τη χρονική στιγµή που το σώµα έφτασε στο έδαφος.
(ϐ) Να υπολογίσετε το ύψος h από το οποίο εκτοξεύθηκε το σώµα.
(γ) Να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος τη χρονική στιγµή
t1 = 2s και να προσδιορίσετε τη διεύθυνσή της.
(δ) Να γράψετε την εξίσωση της τροχιάς του σώµατος y = f (x)

Π

∆ίνεται η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 .
[5+6+7+7 µονάδες]

Θέµα 4ο
΄Ενας οριζόντιος δίσκος ακτίνας R = 0, 5m περιστρέφεται δεξιόστροφα γύρω
από άξονα που διέρχεται από το κέντρο και είναι κάθετος στο επίπεδό του.
Ο δίσκος εκτελεί 30 περιστροφές το λεπτό.
(α) Να υπολογίσετε τη περίοδο και τη συχνότητα περιστροφής του δίσκου.
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(ϐ) Να υπολογίσετε τη γωνιακή ταχύτητα του δίσκου και να ϕτιάξετε ένα
σχήµα που ϑα σχεδιάσετε το διάνυσµα της.
(γ) Να υπολογίσετε τη γραµµική ταχύτητα ενός σηµείου της περιφέρειας
του δίσκου και να ϕτιάξετε ένα σχήµα που ϑα σχεδιάσετε το διάνυσµα
της.

ής

(δ) Να υπολογίσετε το µέτρο της κεντροµόλου επιτάχυνσης για ένα σηµείο
της περιφέρειας του δίσκου και να ϕτιάξετε ένα σχήµα που ϑα σχεδιάσετε το διάνυσµα της.

υσ

ικ

(ε) ΄Ενα µικρό κοµµάτι πλαστελίνης µάζας m = 0,1 kg είναι κολληµένο σε
σηµείο του δίσκου που απέχει απόσταση d = 0,25 m από τον άξονα
περιστροφής. Η µέγιστη κεντροµόλος δύναµη που µπορεί να δεχτεί
το κοµµάτι πλαστελίνης από το δίσκο ισούται µε Fκ(max) = 1, 6N . Να
υπολογίσετε την µέγιστη συχνότητα περιστροφής του δίσκου, ώστε το
κοµµάτι πλαστελίνης να παραµένει κολληµένο στο δίσκο.
Να ϑεωρήσετε για τις πράξεις ότι π 2 = 10

ερ
ιΦ

[3+5+5+5+7= 25 µονάδες]

Οδηγίες

 Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

 Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην

Π

κόλλα αναφοράς.

 Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη
λύση είναι σωστή.

 Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

Καλή Επιτυχία !
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