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∆ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Κυριακή 9 ∆εκέµβρη 2018

Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική

Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 2,5 ώρες

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο:

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 Για ένα σώµα που εκτοξεύεται οριζόντια από ύψος h µε ταχύτητα ~υ0 :

(α) Η οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητας του σώµατος αυξάνεται ανάλογα
µε το χρόνο.

(ϐ) Η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας του σώµατος αυξάνεται ανάλο-
γα µε το χρόνο.

(γ) Η επιτάχυνση του σώµατος αυξάνεται ανάλογα µε το χρόνο.

(δ) Το ϐεληνεκές του σώµατος εξαρτάται µόνο από την αρχική του ταχύτητα
~υo.
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Α.2 Για ένα σώµα το οποίο εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση:

(α) το µέτρο της ορµής παραµένει σταθερό.

(ϐ) το διάνυσµα της γραµµικής ταχύτητας παραµένει σταθερό.

(γ) το µέτρο της κεντροµόλου επιτάχυνσης µεταβάλλεται συναρτήσει του
χρόνου.

(δ) η κεντροµόλος επιτάχυνση είναι κάθε χρονική στιγµή παράλληλη στη
γραµµική ταχύτητα.

Α.3 Υλικό σηµείο εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση. Αν υποδιπλασιαστεί η
ταχύτητα περιστροφής του τότε η κεντροµόλος δύναµη:

(α) υποδιπλασιάζεται

(ϐ) διπλασιάζεται

(γ) υποτετραπλασιάζεται

(δ) τετραπλασιάζεται

Α.4 ΄Ενα σύστηµα σωµάτων ϑεωρείται µονωµένο όταν :

(α) η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται σε κάθε σώµα είναι µηδέν.

(ϐ) η συνισταµένη των εξωτερικών δυνάµεων στο σύστηµα των σωµάτων
είναι µηδέν.

(γ) η ορµή του συστήµατος των σωµάτων αυξάνεται µε σταθερό ϱυθµό.

(δ) η µόνη εξωτερική δύναµη που επιδρά σε κάθε σώµα είναι η ϐαρύτητα.

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 οριζόντια ϐολή είναι µια σύνθετη κίνηση η οποία µπορεί να αναλυθεί
σε δύο απλούστερες κινήσεις.
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(ϐ) Η περίοδος περιφοράς της Γης γύρω από τον ήλιο είναι µια µέρα.

(γ) Ο ϱυθµός µεταβολής της ορµής ενός σώµατος που κινείται µε σταθερή
ταχύτητα είναι σταθερός.

(δ) Η διατήρηση της ενέργειας ισχύει µόνο σε µια ελαστική κρούση.

(ε) Η κρούση στον µικρόκοσµο ονοµάζεται σκέδαση.

Θέµα Β

Β.1. ΄Ενα σώµα εκτοξεύεται οριζόντια µε ταχύτητα µέτρου υo από ύψος h
και ϕτάνει στο έδαφος έχοντας διανύσει στην οριζόντια διεύθυνση διάστηµα
S. Αν το ίδιο σώµα εκτοξευτεί οριζόντια από το ίδιο ύψος h µε ταχύτητα
µέτρου 2υo, τότε τη στιγµή που ϕτάνει στο έδαφος ϑα έχει διανύσει στην
οριζόντια διεύθυνση διάστηµα:

(α) S (ϐ) 2S (γ) 4S

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στις σωστές απαντήσεις. Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [ 2+6 = 8 µονάδες]

Β.2 ∆ύο σφαιρίδια Σ1 και Σ2 ϐρίσκονται σε λείο οριζόντιο τραπέζι (κάτοψη
του οποίου ϕαίνεται στο σχήµα), είναι δεµένα µε λεπτά µη εκτατά νήµατα
µήκους R1 και R2 αντίστοιχα,

από ακλόνητα σηµεία µε αποτέλεσµα να εκτελούν κυκλική κίνηση. ΄Εστω
ότι οι ακτίνες των τροχιών των δύο σφαιριδίων ικανοποιούν τη σχέση R1 =
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2R2 και η περίοδος της κυκλικής κίνησής τους είναι ίδια. Αν a1 είναι το
µέτρο της κεντροµόλου επιτάχυνσης του σφαιριδίου Σ1 και a2 είναι το µέτρο
της κεντροµόλου επιτάχυνσης του σφαιριδίου Σ2, η σχέση που τα συνδέει,
είναι :

(α) a1 = 2a2 (ϐ) a1 = 4a2 (γ) a1 =
a2
2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στις σωστές απαντήσεις. Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [ 2+6 = 8 µονάδες]

Β.3 ∆ύο σώµατα µε µάζες m1 και m2 = 2m1 κινούνται σε λείο επίπεδο
µε ορµές ~P1 και ~P2, συγκρούονται πλαστικά µε αποτέλεσµα το σύνολο της
µηχανικής ενέργειας του συστήµατος να µετατραπεί σε ϑερµότητα.

Για τις Ορµές των δύο σωµάτων ισχύει ότι :

(α) ~P1 = ~P2 (ϐ) ~P1 = − ~P2 (γ) ~P1 = −2 ~P2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στις σωστές απαντήσεις. Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [ 2+7 = 9 µονάδες]

Θέµα Γ

΄Ενα µικρό τρενάκι µάζας m = 3kg µε δύο ϐαγόνια κινείται πάνω σε

κυκλικές ϱάγες ακτίνας r =
2

π
m εκτελώντας µία περιστροφή κάθε 2 δευτε-

ϱόλεπτα µε σταθερή ταχύτητα.
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Κάποια στιγµή το σηµείο σύνδεσης των δύο ϐαγονιών υφίσταται µια ακα-
ϱιαία έκρηξη µε αποτέλεσµα την αποκόλληση των δύο ϐαγονιών, τα οποία
συνεχίζουν να κινούνται πάνω στις ϱάγες εκτελώντας επίσης οµαλές κυκλι-
κές κινήσεις.

Η µάζα του ενός ϐαγονιού είναι m1 = 1kg και αµέσως µετά την έκρηξη
αποκτά ταχύτητα µέτρου υ1 = 12m/s στην ίδια κατεύθυνση µε την αρχική
ταχύτητα του τρένου.

Γ.1 Να ϐρεθεί η συχνότητα της κυκλικής κίνησης και η γραµµική ταχύτητα
του τρένου πριν την έκρηξη.

Γ.2 Να ϐρεθεί το µέτρο και η κατεύθυνση της ταχύτητας του δεύτερου ϐα-
γονιού αµέσως µετά την έκρηξη.

Γ.3 Να υπολογίσετε το ποσό της ενέργειας που ελευθερώνεται από την έκρη-
ξη.

Γ.4 Να ϐρεθεί το χρονικό διάστηµα µέχρι να συναντηθούν ξανά τα ϐαγόνια
για πρώτη ϕορά µετά την έκρηξη, καθώς και την γωνία που ϑα δια-
γράψει κάθε ϐαγόνι µέχρι την συνάντηση τους.

Να ϑεωρήσετε ότι : τα ϐαγόνια του τρένου είναι σηµειακά, ότι δεν αναπτύσ-
σονται τριβές κατά την κίνηση και η διάρκεια της έκρηξης είναι αµελητέα.

[6+6+6+7 µονάδες]

Θέµα ∆

Σφαίρα µάζας m1 = 2kg, ισορροπεί δεµένη στο ελεύθερο άκρο ενός α-
ϐαρούς κατακόρυφου και µη εκτατού νήµατος µήκους L = 2, 4m σε ύψος
H από το έδαφος (Θέση Α). Κάποια χρονική στιγµή ένα µικρό ϐλήµα µάζας
m = 0, 1kg προσκρούει στην σφαίρα µε οριζόντια ταχύτητα υo = 300m/s
διαπερνώντας την και εξέρχεται από αυτή µε οριζόντια ταχύτητα µέτρου
υ = 20m/s. Το ϐλήµα στην συνέχεια ϕτάνει στο έδαφος (Θέση ∆) έχοντας
διανύσει οριζόντια απόσταση S = 7m, ακολουθώντας κατά την κάθοδο του
παραβολική τροχιά .
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Η σφαίρα στην συνέχεια µε την επίδραση της τάσης του νήµατος κινείται
πάνω σε κυκλική τροχιά κέντρου Ο και ϕτάνει στην ανώτερη ϑέση (ϑέση Γ),
όπου συγκρούεται πλαστικά µε ακίνητο κιβώτιο µάζας m2 ενώ ταυτόχρονα
κόβεται το νήµα.

Το συσσωµάτωµα που ϑα προκύψει αφού διανύσει διάστηµα S = 2, 5m
στο τραχύ έδαφος σταµατάει.

∆.1 Να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας της σφαίρας αµέσως µετά την
έξοδο του ϐλήµατος από αυτή, καθώς και το ύψος H στο οποίο αρχικά
ισορροπούσε.

∆.2 Να υπολογίσετε το µέτρο της µεταβολής της ορµής της σφαίρας κατά
την κίνηση της από την ϑέση Α στην ϑέση Γ. Να υπολογίσετε την τάση
του νήµατος στην ϑέση Γ της τροχιάς λίγο πριν την πλαστική κρούση.

∆.3 Να υπολογιστεί η µάζα m2 του δεύτερου κιβωτίου και η µεταβολή της
ορµής του εξαιτίας της πλαστικής κρούσης.
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∆.4 Να υπολογιστεί ο ϱυθµός µεταβολής της ορµής του συσσωµατώµατος
κατά την κίνηση του µέχρι να σταµατήσει.

∆.5 Να ϐρείτε το ποσοστό των ενεργειακών απωλειών εξαιτίας της πλαστικής
κρούσης.

∆ίνεται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2, ο συντελεστής τρι-
ϐής ολίσθησης ανάµεσα στο δάπεδο και το συσσωµάτωµα µ = 0, 5. Να

ϑεωρήσετε: ότι η αντίσταση του αέρα είναι αµελητέα, οι διαστάσεις των
σωµάτων µικρές και η διάρκεια κάθε κρούσης αµελητέα.

[5+5+5+5+5 µονάδες]

Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες

� Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των ϕωτοαντι-
γράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σηµειώσεις σας πάνω
στα ϑέµατα δεν ϑα ϐαθµολογηθούν σε καµία περίπτωση. Κατά την απο-
χώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα ϕωτοαντίγραφα.

� Να απαντήσετε στο τετράδιο σας σε όλα τα ϑέµατα µόνο µε µπλε ή µόνο
µε µαύρο στυλό, µε µελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, µόνο
αν το Ϲητάει η εκφώνηση, και µόνο για πίνακες, διαγράµµατα κλπ

� Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

� ∆ιάρκεια εξέτασης : 2,5 ώρες µετά τη διανοµή των ϕωτοαντιγράφων.

Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου, Φυσικός

Καλή Επιτυχία !

- Το πιο ακατανόητο πράγµα στον κόσµο είναι ότι ο κόσµος είναι κατανοητός

-

΄Αλµπερτ Αϊνστάιν
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