Σχολική Χρονιά 2013-2014

Φυσική Β Λυκείου Γενικής Παιδείας

1ο Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα
Καµπυλόγραµµες Κινήσεις - Κρούσεις
Ηµεροµηνία : Γενάρης 2014

∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

κή
ς

%

Βαθµολογία

Θέµα Α

υσ
ι

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

Α.1. Η κεντροµόλος επιτάχυνση ενός σώµατος που εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση :
(α) είναι σταθερή

Φ

(ϐ) έχει µέτρο το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση ακ = ωr, όπου ω η γωνιακή ταχύτητα
και r η ακτίνα της κίνησης

ι-

(γ) έχει ίδια διεύθυνση και ϕορά µε την γραµµική ταχύτητα
(δ) έχει κατεύθυνση προς το κέντρο της της κυκλικής τροχιάς και σταθερό µέτρο

ερ

Α.2. ΄Ενα αρχικά ακίνητο σώµα ξεκινά να κινείται ευθύγραµµα µε σταθερή επιτάχυνση.
Ο ϱυθµός µεταβολής της ορµής του σώµατος :

Π

(α) αυξάνεται γραµµικά µε τον χρόνο.
(ϐ) αυξάνεται γραµµικά µε την ταχύτητα.
(γ) µειώνεται µε τον χρόνο.

(δ) παραµένει σταθερός.
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Α.3 ∆ύο σώµατα (1) και (2) µε µάζες m και 2m αντίστοιχα κινούνται στον ίδιο ευθύγραµµο δρόµο µε ταχύτητες µέτρου 2υ και υ αντίστοιχα, έχοντας αντίθετη ϕορά. Η ορµή του
συστήµατος των δύο σωµάτων ισούται µε :
(α) µηδέν
(ϐ) 2mυ
(γ) 4mυ

κή
ς

(δ) mυ

Α.4 ΄Ενα σώµα µάζας m εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση µε ταχύτητα υ και διαγράφει
ηµικύκλιο. Το µέτρο της µεταβολής της ορµής του είναι ίσο µε :
(α) |mυ|

υσ
ι

(ϐ) |2mυ|
(γ) µηδέν
(δ) | − mυ|

Φ

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

ι-

(α) Μονάδα µέτρησης της περιόδου στο S.I. είναι το 1 Hz .

ερ

(ϐ) ΄Ενα σύστηµα σωµάτων λέγεται µονωµένο όταν δεν ασκούνται σε αυτό εξωτερικές
δυνάµεις.
(γ) ΄Ενα σώµα που έχει σταθερή ορµή κατά µέτρο διανύει ίσα διαστήµατα σε ίσους
χρόνους.

Π

(δ) Το διάνυσµα της γωνιακής ταχύτητας έχει ίδια διεύθυνση αλλά αντίθετη ϕορά µε αυτό
της γραµµικής ταχύτητας για ένα σώµα που εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση.
(ε) Πλαστική λέγεται µια κρούση στην οποία δεν ισχύει η διατήρηση της Ορµής και µετά
την κρούση δηµιουργείται συσσωµάτωµα.
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Θέµα Β
Β.1 ΄Ενα σώµα διαγράφει κατακόρυφο κύκλο µε σταθερή ταχύτητα σύµφωνα µε τη ϕορά
των δεικτών του ϱολογιού. Αφού κάνετε σχήµα και σχεδιάσετε τα διανύσµατα της γραµµικής ταχύτητας,της γωνιακής,της κεντροµόλου επιτάχυνσης ,της τάσης του νήµατος και της
κεντροµόλου δύναµης να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήµατα :

κή
ς

(α) Σε ποιο σηµείο της τροχιάς η τάση του νήµατος είναι µεγαλύτερη από την κεντροµόλο
δύναµη ;
(ϐ) Αν διπλασιάσουµε την συχνότητα περιστροφής πως µεταβάλλεται η κεντροµόλος επιτάχυνση ;
(γ) Αν υποδιπλασιαστεί η ακτίνα της κίνησης πως µεταβάλλεται η κεντροµόλος δύναµη
και η γωνιακή ταχύτητα ;

υσ
ι

Να αιτιολογήσετε αναλυτικά την κάθε απάντησή σας. [3+3+3 = 9 µονάδες]

Π

ερ

ι-

Φ

Β.2 Στο παρακάτω σχήµα ο ιµάντας που συνδέει τους δύο τροχούς κινείται µε σταθερή
ταχύτητα χωρίς να γλιστράει σε σχέση µε αυτούς,µε αποτέλεσµα οι δύο τροχοί να περιστρέφονται µε περιόδους T1 και T2 αντίστοιχα όπου ισχύει T1 = 2T2 .

(α) Ποιος από τους δυο τροχούς έχει µεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα
(ϐ) Να ϐρεθεί ο λόγος των δύο ακτίνων

R1
.
R2

(γ) Αν η ταχύτητα ενός σηµείου στον ιµάντα είναι υ = 10πm/sec και R2 = 50cm να
ϐρεθεί η συχνότητα περιστροφής f1 .
Υπόδειξη : Κάθε σηµείο του ιµάντα έχει την ίδια ταχύτητα !
Να αιτιολογήσετε αναλυτικά την κάθε απάντησή σας. [2+3+3 = 8 µονάδες]
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(α)

4mυ
∆t

(ϐ)

5mυ
4∆t

(γ)

3mυ
4∆t

κή
ς

Β.3 ΄Ενα σώµα µάζας m κινείται οριζόντια σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα µέτρου υ
και χτυπά σε κατακόρυφο τοίχο, οπότε ανακλάται µε ταχύτητα µέτρου υ/4. Αν η χρονική
διάρκεια της κρούσης είναι ∆t, τότε το µέτρο της µέσης δύναµης που δέχθηκε το σώµα από
τον τοίχο κατά την διάρκεια της σύγκρουσης µε αυτόν ισούται µε :

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας. [3+5 = 8 µονάδες]

υσ
ι

Θέµα Γ

΄Ενα ϐλήµα µάζας m = 0, 01kg κινείται οριζόντια µε ταχύτητα υ0 = 400m/s και σφηνώνεται σε ξύλινο κιβώτιο µάζας m = 1, 99kg που είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο.
Αν γνωρίζεται ότι η διάρκεια της κρούσης είναι ∆t = 0, 02s να υπολογίσετε :

Φ

(α) το µέτρο της ταχύτητας του συσσωµατώµατος,

ι-

(ϐ) την απώλεια κινητικής ενέργειας του συστήµατος ϐλήµα - σώµα εξαιτίας της κρούσης,
(γ) την µεταβολή της ορµής του ϐλήµατος εξαιτίας της κρούσης.

Π

ερ

(δ) την µέση δύναµη που ασκείτε στο ϐλήµα από το κιβώτιο κατά την διάρκεια της κρούσης και την µέση δύναµη που ασκεί το ϐλήµα στο κιβώτιο.
[6+6+6+7 µονάδες]

Θέµα ∆

Στο εργαστήριο Φυσικής του σχολείου σας πραγµατοποιείται ένα πείραµα µε την χρήση
δύο σωµάτων Σ1 και Σ2 µε µάζες m1 = 3kg και m2 = 1kg αντίστοιχα. Το Σ1 ισορροπεί σε
ειδική πειραµατική τράπεζα µήκους S = 1, 5m και ύψους h = 1m, ενώ το Σ2 ισορροπεί
δεµένο στο κάτω άκρο αβαρούς και µη εκτατού νήµατος µήκους l = 0, 25m που έχει το ένα
άκρο του δεµένο στην οροφή.
∆ίνονται : ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάµεσα στο Σ1 και την τράπεζα είναι µ =

1
και η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 . Θεωρούµε αµελητέα την αντίσταση του
160

αέρα.
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κή
ς

Σχολική Χρονιά 2013-2014

υσ
ι

(α) Αρχικά εκτρέπουµε το Σ2 από την κατακόρυφο κατά γωνία θ και το αφήνουµε ελεύθερο
να κινηθεί. ΄Οταν διέρχεται από την κατώτερη ϑέση και λίγο πριν συγκρουστεί µε το Σ1
η τάση του νήµατος έχει τιµή Τ = 14 Ν.
Να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας υ~2 του σώµατος στην ϑέση αυτή.

Φ

(ϐ) Μετά την σύγκρουση τους τα δύο σώµατα αποκτούν αντίστοιχα ταχύτητες υ~1 0 και υ~2 0 για
τις οποίες ισχύει ότι υ~1 0 = −υ~2 0 .
(ϐ1) Να υπολογιστεί το µέτρο της ταχύτητας υ~10 .

ι-

(ϐ2) Να αποδειχθεί ότι η παραπάνω κρούση είναι ελαστική ( δηλ. ότι δεν υπάρχουν
ενεργειακές απώλειες).

ερ

(γ) Να υπολογιστεί το µέτρο της ταχύτητας υ~1 00 του Σ1 όταν ϕτάνει στο δεξί άκρο της
πειραµατικής τράπεζας.

Π

(δ) Τέλος το σώµα εγκαταλείπει την πειραµατική τράπεζα ακολουθώντας παραβολική τροχιά.
(δ1) Να υπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται για να ϕτάσει στο έδαφος.
(δ2) Να υπολογιστεί το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος όταν ϐρίσκεται σε ύψος
0, 5m από το έδαφος.
(δ3) Να γραφτεί η εξίσωση της τροχιάς του σώµατος y = f (x)
΄Οσοι το επιθυµούν µπορούν να απαντήσουν προαιρετικά στα παρακάτω ερωτήµατα :
(ε1) Να υπολογιστεί το συνθ , της αρχικής γωνιακής εκτροπής του νήµατος.
(ε2) Να υπολογιστεί το ύψος h0 στο οποίο ϑα ϕτάσει το Σ2 µετά την κρούση.
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[4+4+3+4+2+4+4 µονάδες]
Τα προαιρετικά ερωτήµατα ϑα ϐαθµολογηθούν επιπλέον µε [5+5 = 10 µονάδες].

Οδηγίες
 Υποχρεωτικά να κάνετε σχήµα ! Λύσεις χωρίς σχήµα δεν ϑα ϐαθµολογηθούν !
 ∆ιαβάζουµε προσεκτικά την εκφώνηση !

κή
ς

 Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.
 Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση είναι σωστή.
 Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

υσ
ι

Επιµέλεια : Νίκος Καραλάκης , Μιχάλης Καραδηµητρίου

Π

ερ

ι-

Φ

Καλή Επιτυχία !
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