Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου
Κυριακή 7 Μάη 2017

ής

Οριζόντια Βολή-Κυκλική Κίνηση-Ορµή
Ηλεκτρικό& Βαρυτικό Πεδίο

υσ
ικ

Σύνολο Σελίδων : έξι (6) - ∆ιάρκεια Εξέτασης : 3 ώρες
Βαθµολογία

%

Ονοµατεπώνυµο:

Φ

Θέµα Α

-

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό
της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη
συµπληρώνει σωστά.
[4 × 5 = 20 µονάδες]

ερ
ι

Στην άκρη ενός τραπεζιού ϐρίσκονται δύο σφαίρες Σ1 και Σ2 . Κάποια
χρονική στιγµή η σφαίρα Σ1 εκτοξεύεται οριζόντια µε ταχύτητα υo , ενώ η
σφαίρα Σ2 αφήνεται ελεύθερη. Πρώτη στο πάτωµα ϑα ϕτάσει η :
Α.1.

Π

(α) σφαίρα Σ1
(ϐ) σφαίρα Σ2

(γ) Και οι δύο σφαίρες ϕτάνουν ταυτόχρονα

(δ) ∆εν µπορούµε να γνωρίζουµε , γιατί δεν έχουµε το ύψος του τραπεζιού.
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Α.2.
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Η γωνιακή ταχύτητα στην οµαλή κυκλική κίνηση

(α) είναι πάντα εφαπτόµενη στην κυκλική τροχιά.
(ϐ) έχει σταθερό µέτρο, αλλά µεταβλητή κατεύθυνση.

(δ) είναι ανάλογη της ακτίνας της τροχιάς.

ής

(γ) έχει διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο της τροχιάς του σώµατος.

∆ύο όµοια ϑετικά ϕορτισµένα σωµατίδια συγκρατούνται ακίνητα σε απόσταση r µεταξύ τους. Το σύστηµα των δύο ϕορτίων είναι µονωµένο και
και η δυναµική ενέργεια του είναι 100J . Αν αφεθούν ελεύθερα να κινηθούν,
όταν ϐρεθούν απόσταση 2r , το κάθε ένα από αυτά ϑα έχει κινητική ενέργεια
K1 και K2 για τις οποίες ϑα ισχύει :

υσ
ικ

Α.3

(α) K1 = K2 = 25J

(γ) K1 = 40J, K2 = 10J

-

(δ) K1 = 70J, K2 = 30J

Φ

(ϐ) K1 = K2 = 50J

Μια µοτοσυκλέτα κινείται σε κυκλική πίστα µε ταχύτητα σταθερής τιµής. ΄Οταν διπλασιαστεί η τιµή της ταχύτητας η κεντροµόλος επιτάχυνση :

ερ
ι

Α.4

(α) παραµένει σταθερή

Π

(ϐ) διπλασιάζεται

(γ) υποδιπλασιάζεται

(δ) τετραπλασιάζεται

http://www.perifysikhs.com
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Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε
κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη
λανθασµένη.
[5 × 1 = 5 µονάδες]
Α.5.

(α) Η οριζόντια ϐολή είναι µια σύνθετη κίνηση που µπορεί να αναλυθεί σε
µια οµαλή κίνηση και µια ελεύθερη πτώση.

(γ) Το πεδίο ϐαρύτητας της Γης είναι οµογενές.

ής

(ϐ) ΄Ενα άτοµο Υδρογόνου που εκτοξεύεται κάθετα στις δυναµικές γραµµές
ενός οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου κινείται µε σταθερή επιτάχυνση.

υσ
ικ

(δ) Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή είναι ανάλογη του ϕορτίου του.

(ε) Το δυναµικό του πεδίου ϐαρύτητας της Γης αυξάνεται όταν αποµακρυνόµαστε από τη Γη.

Θέµα Β

Φ

Σώµα εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση σε λείο οριζόντιο επίπεδο δεµένο
στο άκρο ενός νήµατος που έχει το άλλο άκρο του δεµένο σε σταθερό σηµείο.
Το σχοινί ϑα σπάσει όταν η δύναµη που ϑα του ασκηθεί είναι Tmax . ΄Οταν
κινείται σε τροχιά ακτίνας R το σχοινί σπάει όταν η γωνιακή ταχύτητα είναι
ω1 , ενώ όταν κινείται σε τροχιά ακτίνας R/2 το σχοινί σπάει όταν η γωνιακή
ταχύτητα είναι ω2 . Για τις δύο γωνιακές ταχύτητες ισχύει ότι :

ερ
ι

-

Β.1.

ω1
=2
(α)
ω2

ω1
1
(ϐ)
=
ω2
2

√
2
ω1
(γ)
=
ω2
2

Π

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [2+6= 8 µονάδες]

΄Ενα αυτοκίνητο µε µάζα Μ κινείται µε σταθερή ταχύτητα ~
υ πάνω σε
οριζόντιο δρόµο. Στην πορεία του συναντά ακίνητο κιβώτιο που έχει µάζα
Β.2

M
και συγκρούεται µε αυτό πλαστικά δηµιουργώντας συσσωµάτωµα.
20
~ , αµέσως µετά
Το συσσωµάτωµα αυτοκίνητο - κιβώτιο, αποκτά ταχύτητα V
m1 =

την κρούση. Το µέτρο της µεταβολής της ορµής του αυτοκινήτου κατά την
κρούση είναι ίσο µε :
http://www.perifysikhs.com
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(α)

5M υ
21
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4M υ
21

(ϐ)

(γ)

Mυ
21

(δ)

3M υ
21

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [ 2 + 6 = 8 µονάδες]
Φορτισµένο σωµατίδιο µάζας m και αρνητικού ϕορτίου q ϐάλλεται µε
αρχική ταχύτητα υo παράλληλη στις δυναµικές γραµµές οµογενούς ηλεκτρι~ και οµόρροπα µε αυτές, όπως ϕαίνεται στο διπλανό
κού πεδίου έντασης E
σχήµα.

-

Φ

υσ
ικ

ής

Β.3.

ερ
ι

Το πεδίο δηµιουργείται ανάµεσα σε δύο ϕορτισµένες πλάκες που παϱουσιάζουν διαφορά δυναµικού V και απέχουν απόσταση L. Η ϐαρυτική
αλληλεπίδραση ϑεωρείται αµελητέα. Η απόσταση που ϑα διανύσει το σώµα
µέχρι να σταµατήσει είναι :

Π

υo mL
(α) x =
|q|V

υo mL
(ϐ) x =
2|q|V

υo2 mL
(γ) x =
2|q|V

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

Θέµα Γ
Από την επιφάνεια της Γης την οποία ϑεωρούµε ως τέλεια σφαίρα ακτίνας
RΓ και µάζας MΓ εκτοξεύουµε κατακόρυφα προς τα πάνω σώµα µάζας m µε
http://www.perifysikhs.com
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p

ταχυτητα εκτόξευσης υo = go RΓ , µε go την ένταση του πεδίου ϐαρύτητας
της Γης στην επιφάνεια της. Να ϐρεθούν :
Γ.1 η τιµή της έντασης και το δυναµικό του ϐαρυτικού πεδίου της γης σε
ύψος h = 3RΓ από την επιφάνεια της.

ής

Γ.2 το µέγιστο ύψος στο οποίο ϑα ϕτάσει το σώµα, καθώς και ο ϱυθµός
µεταβολής της ορµής του την στιγµή που ϕτάνει στο µέγιστο ύψος.

υσ
ικ

Γ.3 η µεταβολή της ορµής του σώµατος από την στιγµή της εκτόξευσης του
µέχρι την στιγµή που η δυναµική του ενέργεια ϑα είναι ίση µε το µισό
της αρχικής τιµής της για δεύτερη ϕορά κατά την κίνηση του.
Γ.4 το µέτρο της σταθερής δύναµης Fo που πρέπει να ασκηθεί στο σώµα
κατά την κάθοδο του (µε χρήση ανασχετικών πυραύλων), ώστε να προσκρούσει στην επιφάνεια της γης µε µηδενική ταχύτητα.

Φ

Να ϑεωρήσετε αµελητέες τις αντιστάσεις του αέρα και να εκφράσετε όλες
τις απαντήσεις σε συνάρτηση των ποσοτήτων MΓ ,RΓ , υo , go
[5+6+6+8 µονάδες])

-

Θέµα ∆

Π

ερ
ι

΄Ενα σώµα µάζας M = 4kg κινούµενο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται µετωπικά, έχοντας ταχύτητα υ1 µε µια ακίνητη σφαίρα µάζας m = 3kg
, η οποία είναι κρεµασµένη µε νήµα µήκους L = 0, 9m, όπως ϕαίνεται στο
σχήµα. Μετά την κρούση η σφαίρα εκτρέπεται, ϕτάνοντας σε µέγιστο ύψος
H = 0, 45m , ενώ το σώµα µάζας M διανύει απόσταση d = 4m µέχρι να
σταµατήσει. Ο συντελεστής τριβής µεταξύ του σώµατος µάζας M και του
οριζόντιου δαπέδου είναι µ = 0, 2.
Να υπολογίσετε :
∆.1 την ταχύτητα της σφαίρας µετά την κρούση.
∆.2 την ταχύτητα του σώµατος M πριν και µετά την κρούση.
∆.3 την µέση δύναµη που ασκήθηκε ανάµεσα στα δύο σώµατα κατά την
κρούση αν η διάρκεια της ήταν 0.02s.
http://www.perifysikhs.com
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∆.4 το λόγο του µέτρου της τάσης του νήµατος πριν την κρούση προς το
µέτρο της τάσης του νήµατος αµέσως µετά την κρούση.
∆.5 Να εξετάσετε αν η κρούση είναι ελαστική ή ανελαστική.

Φ

∆ίνεται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2

Οδηγίες

[5+5+5+5+5 µονάδες]

-

 Η διάρκεια της εξέτασης είναι αυστηρά 3 ώρες !

ερ
ι

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

Π

 Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !
Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου

Καλή Επιτυχία !
http://www.perifysikhs.com
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