
Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς
Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου

Παρασκευή 25 Μάη 2018

Μηχανική - Ηλεκτρικό/Βαρυτικό Πεδίο

Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο:

∆ιαβάστε µε ΠΡΟΣΟΧΗ τις εκφωνήσεις και τα ζητούµενα...

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]

Α.1. ∆ύο µαθητές εκτοξεύουν από τον 1ο και τον 3ο όροφο του σχολείου
τους ταυτόχρονα κιµωλίες µε οριζόντιες ταχύτητες που µπορούν να ϑεωρη-
ϑούν ως ίσες.

(α) Οι κιµωλίες ϑα ϕτάσουν ταυτόχρονα στο έδαφος

(ϐ) Η κιµωλία από τον 3ο όροφο ϑα διανύσει µεγαλύτερη οριζόντια απόστα-
ση µέχρι να ϕτάσει στο έδαφος.

(γ) Η κιµωλία από τον 1ο όροφο ϑα ϕτάνει στο έδαφος µε µεγαλύτερη
ταχύτητα.

(δ) Η τροχιά κάθε κιµωλίας είναι ελλειπτική.
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Σχολική Χρονιά 2017-2018 ∆ιαγώνισµα Β Λυκείου

Α.2. ΄Ενας αθλητής του στίβου κατά την προπόνηση του πραγµατοποιεί

σε κυκλικό στίβο ακτίνας R =
200

π
m δύο περιστροφές κάθε δύο λεπτά µε

ταχύτητα σταθερού µέτρου.

(α) Η ταχύτητα του αθλητή είναι κατά µέτρο ίση µε
1

60
m/s

(ϐ) Ο αθλητής διανύει µήκος 400m σε χρόνο 1 min.

(γ) Η περίοδος της κίνησης του αθλητή µεταβάλλεται µε τον χρόνο.

(δ) Ο ϱυθµός µεταβολής της επίκεντρης γωνίας που διαγράφει η επιβατική
ακτίνα του αθλητή είναι ανάλογος του χρόνου.

Α.3 ∆ύο σώµατα κινούνται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούον-
ται πλαστικά. Για να παραµείνει το συσσωµάτωµα που δηµιουργείται κατά
την κρούση ακίνητο πρέπει πριν την κρούση τα δύο σώµατα να έχουν :

(α) αντίθετες ταχύτητες.

(ϐ) αντίθετες ορµές.

(γ) ίσες κινητικές ενέργειες.

(δ) ίσες ορµές.

Α.4 Από ένα δορυφόρο χαµηλής τροχιάς (800km από την επιφάνεια της
γης) αφήνεται να πέσει ελεύθερα ένα σώµα. Αν ϑεωρήσουµε ότι του ασκείται
µόνο η ϐαρυτική δύναµη από την Γη, τότε η κίνηση του µέχρι να ϕτάσει στην
επιφάνεια της γης είναι κίνηση:

(α) οµαλά επιταχυνόµενη.

(ϐ) οµαλή.

(γ) επιταχυνόµενη µε συνεχώς αυξανόµενη επιτάχυνση.

(δ) επιταχυνόµενη µε συνεχώς µειούµενη επιτάχυνση.
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Α.5. 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) Η ταχύτητα ενός ατόµου που εισέρχεται σε µια περιοχή µε οµογενές
Ηλεκτρικό πεδίο ϑα αυξάνεται µε σταθερό ϱυθµό.

(ϐ) Η Χωρητικότητα ενός πυκνωτή είναι ανεξάρτητη της τάσης που εφαρ-
µόζουµε στα άκρα του για να τον ϕορτίσουµε.

(γ) Το ϐαρυτικό πεδίο κάθε σφαιρικού σώµατος είναι οµογενές.

(δ) Η ορµή ενός σώµατος που εκτελεί οριζόντια ϐολή είναι σταθερή.

(ε) Η συχνότητα περιστροφής του λεπτοδείκτη σε ένα κλασσικό ϱολόι το-
ίχου είναι µεγαλύτερη από την συχνότητα περιστροφής του ωροδείκτη.

Θέµα Β

Β.1. Πάνω σε λείο µονωτικό δάπεδο ισορροπούν ακίνητα δύο πρωτόνια σε
µεγάλη απόσταση µεταξύ τους, έτσι ώστε να µην αλληλεπιδρούν. Κάποια
χρονική στιγµή εκτοξεύω το ένα πρωτόνιο µε Κινητική ενέργειαKo έτσι ώστε
κάποια στιγµή τα πρωτόνια να αλληλεπιδράσουν. Η µέγιστη ηλεκτρική
δυναµική ενέργεια αλληλεπίδρασης του συστήµατος των δύο ϕορτίων κατά
την κίνηση τους ϑα είναι :

(α) U = Ko (ϐ) U = 2Ko (γ) U =
Ko

2

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

Β.2 ∆ύο δορυφόροι περιστρέφονται σε αποστάσεις r1 και r2 από το κέντρο
της Γης εκτελώντας οµαλή κυκλική κίνηση µε περιόδους T1 και T2 αντίστοι-
χα. Αν ϑεωρήσουµε ότι η µόνη δύναµη που τους ασκείται είναι η ϐαρυτική
έλξη από το κέντρο της Γης, τότε για τις περιόδους τους ισχύει ότι :
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(α)
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T2

)2
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T2

)2
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(
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r2
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(γ)

(
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T2

)2

=

(
r2

r1

)3

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

Β.3 Ηλεκτρόνια επιταχύνονται από την ηρεµία µέσω διαφοράς δυναµικού
Vo και εισέρχονται σε πυκνωτή τάσης V , µε αποτέλεσµα να εκτρέπονται
εκτελώντας παραβολική τροχιά. Οι οπλισµού του πυκνωτή απέχουν µεταξύ
τους απόσταση d και το µήκος κάθε οπλισµού είναι L = d.

Τα ηλεκτρόνια εξέρχονται του πυκνωτή έχοντας υποστεί γωνιακή εκτροπή
45o από την αρχική τους κατεύθυνση. Για τις τάσεις V1 και Vo ϑα ισχύει :

(α) V1 = Vo (ϐ) V1 = 2Vo (γ) Vo = 2V1

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

Θέµα Γ

Πάνω στο άκρο ενός λείου τραπεζιού ύψουςH = 1, 8m ισορροπεί ένα κιβώτιο
µάζας M = 5kg. Την Χρονική στιγµή to = 0 ένα ϐλήµα µάζας m = 0, 4kg
κινείται µε οριζόντια ταχύτητα µέτρου υo = 200m/s και διαπερνά το κιβώτιο
ακαριαία, εξέρχεται του κιβωτίου µε ταχύτητα µέτρου υ1 = 50m/s, ίδιας
κατεύθυνσης µε την αρχική του ταχύτητα. Στην συνέχεια κιβώτιο και ϐλήµα
εκτελούν καµπυλόγραµµη τροχιά πέφτοντας στο έδαφος σε σηµεία Α και Γ
αντίστοιχα. Να υπολογίσετε
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Γ.1 το µέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου αµέσως µετά την έξοδο του ϐλήµα-
τος από αυτό.

Γ.2 την µέση δύναµη που δέχτηκε το ϐλήµα από το κιβώτιο, αν η διάρκεια
της κίνησης του µέσα σε αυτό ήταν ∆t = 0.01s

Γ.3 την απόσταση (ΑΓ) των σωµάτων αφού ϕτάσουν στο έδαφος.

Αν το κιβώτιο ήταν στερεωµένο στο κάτω άκρο αβαρούς και µη εκτατού
νήµατος µήκους L = 4m µε το άλλο άκρο δεµένο στην οροφή και το ϐλήµα
πραγµατοποιούσε την ίδια κίνηση µε πριν να υπολογίσετε :

Γ.4 Την δύναµη που ασκεί το νήµα στο κιβώτιο ακριβώς µετά την έξοδο του
ϐλήµατος από αυτό.
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Γ.5 Την µέγιστη κατακόρυφη απόσταση του κιβωτίου από το έδαφος κατά
την κίνηση του µετά την έξοδο του ϐλήµατος από αυτό.

[5+5+5+5+5 µονάδες]

∆ίνονται : Η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2. Να ϑεωρήσετε
αµελητέες τις διαστάσεις των σωµάτων και τις ασκούµενες δυνάµεις από τον
αέρα.

Θέµα ∆

Από την επιφάνεια της Γης εκτοξεύουµε ένα διαστηµικό λεωφορείο µάζας
m = 200kg (µοντέλο µικρότερης κλίµακας για πειραµατικούς λόγους) µε την
ϐοήθεια προωθητικών πυραύλων. Το διαστηµικό λεωφορείο της στιγµή της
ανάφλεξης των πυραύλων είναι ακίνητο και οι πύραυλοι του ασκούν κατα-
κόρυφη σταθερή προωστική δύναµη µέτρου F = 4000N , επιταχύνοντας το
από την ηρεµία, µέχρι να τελειώσουν τα καύσιµα τους σε ύψος h = 0, 6RΓ

από την επιφάνεια της Γης.

∆.1 Να υπολογίσετε την ένταση και το δυναµικού του πεδίου ϐαρύτητας της
Γης στο σηµείο που τελειώνουν τα καύσιµα των πυραύλων.

∆.2 Να υπολογίσετε την ταχύτητα του διαστηµικού λεωφορείου στην ίδια
ϑέση.
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∆.3 Να υπολογίσετε το µέτρο του ϱυθµού µεταβολής της Ορµής του διαστη-
µικού λεωφορείου στην ίδια ϑέση.

∆.4 ΄Οταν το διαστηµικό λεωφορείο ϕτάσει σε ύψος hδ από την επιφάνεια
της Γης έχει αποκτήσει την ταχύτητα που απαιτείται ώστε ένα σώµα
να µπορέσει να να διαφύγει από το πεδίο ϐαρύτητας της Γης, αν το
εκτοξεύαµε από αυτό το ύψος. Να δείξετε ότι η ταχύτητα αυτή (δηλαδή

η ταχύτητα διαφυγής από ύψος hδ) είναι :

υδ =

√
2GMΓ

RΓ + hδ
(1)

΄Οπου G η σταθερά της παγκόσµιας έλξης, MΓ η µάζας της Γης και RΓ

η ακτίνα της Γης.

∆.5 Να υπολογίσετε το ύψος hδ από την επιφάνεια της Γης στο οποίο το
διαστηµόπλοιο ϑα αποκτήσει την παραπάνω ταχύτητα. Να ϑεωρήσετε
ότι οι προωθητικοί πύραυλοι είναι σε λειτουργία µέχρι αυτό το ύψος
και ασκούν πάλι την ίδια δύναµη F .

∆ίνονται : Η ένταση του πεδίου ϐαρύτητας της Γης στην επιφάνεια της

go = 10N/kg, η ακτίνα της Γης RΓ = 6400km. Να ϑεωρηθεί ότι η γη δεν έχει

ατµόσφαιρα και ότι οι υπόλοιπες ϐαρυτικές δυνάµεις είναι αµελητέες για την

κίνηση του σώµατος.

[4+6+4+5+6 µονάδες]

Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου

- ϑυµήσου, να κοιτάς τα αστέρια, όχι τα πόδια σου. Προσπάθησε να

καταλαβαίνεις ό,τι ϐλέπεις και να αναρωτιέσαι για το τι κάνει το Σύµπαν

να υπάρχει. Να είσαι περίεργος -

¨Στίβεν Χόκινγκ¨

Καλή Επιτυχία !
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