∆ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου
Κυριακή 12 ∆εκεµβρίου 2021
Φυσική Θετικού Προσανατολισµού
Μηχανική - 1ο µέρος

ισ
τή

ρι

Σύνολο Σελίδων : έξι (6) - ∆ιάρκεια Εξέτασης : 2,5 ώρες
Ονοµατεπώνυµο:
Οµάδα Γ

Θέµα Α

Α.1

ντ

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]
Η γωνιακή ταχύτητα στην οµαλή κυκλική κίνηση :

Φ
ρο

(α) Είναι µονόµετρο µέγεθος

(ϐ) ΄Εχει ϕορά που καθορίζεται από τον κανόνα του αριστερού χεριού
(γ) ΄Εχει διεύθυνση που συνεχώς µεταβάλλεται
(δ) Είναι κάθετη στο επίπεδο της κυκλικής τροχιάς
Α.2

Στην οριζόντια ϐολή από ύψος H

(α) Η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας ενός σώµατος είναι συνεχώς
σταθερή
(ϐ) Η µετατόπιση ενός σώµατος είναι ίση µε το διανυθέν ύψος
(γ) Ο χρόνος πτώσης των σωµάτων ,από το ίδιο ύψος , στην οριζόντια ϐολή
και στην ελεύθερη πτώση είναι ο ίδιος
(δ) Το ϐεληνεκές είναι ανάλογο µε το τετράγωνο του χρόνου κίνησης
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Σώµα εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση σταθερής ακτίνας. Αν διπλασιαστεί ο χρόνος που απαιτείται για να πραγµατοποιήσει ένα πλήρη κύκλο,
τότε :
Α.3

(α) Το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας του σώµατος ϑα διπλασιαστεί
(ϐ) Το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας του σώµατος ϑα τετραπλασιαστεί
(γ) Το µέτρο της κεντροµόλου επιτάχυνσης ϑα υποτετραπλασιαστεί

ρι

(δ) Το µέτρο της κεντροµόλου δύναµης ϑα υποδιπλασιαστεί
Η κεντροµόλος δύναµη που δέχεται ένα σώµα που εκτελεί κυκλική
κίνηση :

ισ
τή

Α.4

(α) Εκφράζει τη συνισταµένη δύναµη που δέχεται το σώµα πάνω στη διεύθυνση της εφαπτοµένης στην κυκλική τροχιά
(ϐ) ΄Εχει διεύθυνση κάθετη στη διεύθυνση της κεντροµόλου επιτάχυνσης
(γ) ΄Εχει ϕορά αντίθετη από τη ϕορά της κεντροµόλου επιτάχυνσης

ντ

(δ) Εκφράζει την συνισταµένη των δυνάµεων που δέχεται το σώµα πάνω
στη διεύθυνση της ακτίνας της κυκλικής τροχιάς

Φ
ρο

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) Σε κάθε µονωµένο σύστηµα σωµάτων η συνισταµένη των εξωτερικών
δυνάµεων , εάν υπάρχουν, ισούται µε µηδέν
(ϐ) ΄Οταν ένα σώµα εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση έχει σταθερή ταχύτητα.
(γ) Η κεντροµόλος δύναµη είναι η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα και είναι κάθετη στη διεύθυνση της επιβατικής ακτίνας
(δ) Η µηχανική ενέργεια ενός σώµατος που εκτελεί οριζόντια ϐολή µειώνεται συνεχώς
(ε) Το ηλεκτρόνιο ενός ατόµου Υδρογόνου περιστρέφεται γύρω από τον
πυρήνα εξαιτίας της ηλεκτροστατικής έλξης από αυτόν.
http://www.perifysikhs.com
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Θέµα Β
΄Ενα ϱολόι µε δείκτες , εκτοξεύεται οριζόντια από ύψος h = 20m πάνω
από το έδαφος και η µόνη δύναµη που του ασκείται είναι το ϐάρος. Η
επιτάχυνση της ϐαρύτητας στην περιοχή της ϐολής έχει µέτρο 10m/s2

ισ
τή

ρι

Β.1

Εάν είναι γνωστό ότι τότε η γωνία που ϑα έχει διαγράψει ο δείκτης των
δευτερολέπτων από τη στιγµή της εκτόξευσης µέχρι το ϱολόι να ϕτάσει στο
έδαφος , είναι :

π
5

π
15

(ϐ)

ντ

(α)

(γ)

π
3
Να

Φ
ρο

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

Σώµα εκτοξεύεται από ύψος h µε οριζόντια ταχύτητα µέτρου υo . Αν η
επιτάχυνση της ϐαρύτητας είναι σταθερή µε µέτρο g και οι αντιστάσεις του
αέρα ϑεωρούνται αµελητέες τότε
√ το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος την
χρονική στιγµή t1 είναι ίσο µε 2υo . Η χρονική στιγµή t1 ϑα είναι :
Β.2

(α)

υo
2g

(ϐ)

υo
g

(γ)

2υo
g

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

http://www.perifysikhs.com
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∆ύο κινητά Α και Β εκτελούν οµαλή κυκλική κίνηση. Οι ακτίνες των

RA
αντίστοιχα, ενώ οι συχνότητες περι2
στροφής τους συνδέονται µε τη σχέση fA = 4fB . Για τα µέτρα υA και υB
τροχιών τους είναι RA και RB =

των γραµµικών ταχυτήτων των δύο κινητών ισχύει :
(α)

υA
1
=
υB
8

(ϐ)

υA
=2
υB

(γ)

υA
=8
υB

ισ
τή

Θέµα Γ

Να

ρι

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

Σώµα m = 2kg αφήνεται από ύψος h.Το σώµα ϕτάνει στο έδαφος µε
ταχύτητα µέτρου υ1 = 10m/s και αναπηδά µε ταχύτητα υ2 = 10m/s . Αν
η χρονική διάρκεια επαφής του σώµατος µε το έδαφος είναι ∆t = 0, 2s, να
ϐρείτε :

ντ

Γ.1 Το ύψος h από όπου αφέθηκε το σώµα.

Φ
ρο

Γ.2 Την αλγεβρική τιµή του ϱυθµού µεταβολής της ορµής του σώµατος,
από τη στιγµή που το αφήνουµε µέχρι να ϕτάσει στο έδαφος.
Γ.3 Τη µέση τιµή του ϱυθµού µεταβολής της ορµής του σώµατος, για το
χρονικό διάστηµα που είναι σε επαφή µε το έδαφος.
Γ.4 Τη µέση τιµή της δύναµης που ασκεί το έδαφος στο σώµα.
Γ.5 Ποιο ϑα ήταν το ποσοστό µεταβολής της κινητικής ενέργειας αν το σώµα
αναπηδούσε µε ταχύτητα µέτρου 8m/s και ποιο το µέγιστο ύψος που
ϑα έφτανε.
∆ίνεται ότι g = 10m/s2 και ότι κάθε είδους τριβή όπως και η αντίσταση
από τον αέρα ϑεωρούνται αµελητέες
[5+4+4+4+8 µονάδες]

http://www.perifysikhs.com
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Θέµα ∆

Φ
ρο

ντ

ισ
τή

ρι

Στο δεξί άκρο τραπεζιού µήκους L = 3, 6m και ύψους H ισορροπεί
ακίνητο σώµα Σ µάζας M = 6kg στερεωµένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου
αβαρούς και µη εκτατού νήµατος µήκους ` που έχει το άλλο άκρο του
ακλόνητα στερεωµένο σε σταθερό σηµείο Κ.
Κάποια στιγµή το σώµα διασπάται ακαριαία σε δύο κοµµάτια (Τµήµα 1
και Τµήµα 2) µε µάζες m1 και m2 , µε m1 = 2m2 . Το Τµήµα 1 παραµένει
δεµένο στο νήµα και αρχίζει να ανυψώνεται µε το νήµα τεντωµένο, εκτελώντας οριακά ανακύκλωση (πλήρης κατακόρυφος κύκλος). Το Τµήµα 2 αφού
διανύσει το µήκος του τραπεζιού εκτελεί καµπυλόγραµµη τροχιά διάρκειας
0, 5s και ϕτάνει στο έδαφος. διανύοντας οριζόντια απόσταση D = 4m.
Σας δίνεται ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάµεσα στο Τµήµα 2 και
το τραπέζι είναι µ = 0, 5.

∆.1 Να υπολογιστεί το ύψος H του τραπεζιού και η ταχύτητα µε την οποία
εγκαταλείπει το Τµήµα 2 το τραπέζι.
∆.2 Να υπολογιστεί το µέτρο της µεταβολής της ορµής του Τµήµατος 2 από
την στιγµή που εγκαταλείπει το τραπέζι µέχρι την στιγµή που ϕτάνει
στο έδαφος.
∆.3 Να υπολογιστεί το µήκος ` του νήµατος.
http://www.perifysikhs.com
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∆.4 Να υπολογιστεί το µέτρο της δύναµης που δέχεται το Τµήµα 1 από το
νήµα την στιγµή της διάσπασης και την στιγµή που το νήµα είναι για
1η ϕορά κάθετο στην αρχική του κατακόρυφη ϑέση.
∆.5 Να υπολογιστεί η εφαπτοµένη της γωνίας που σχηµατίζει η ορµή του
Τµήµατος 2 µε την επιφάνεια του τραπεζιού κατά την χρονική στιγµή
που έχει διανύσει οριζόντια απόσταση d = 2m.

ρι

∆ίνεται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 . Να ϑεωρήσετε ότι δεν
υπάρχουν επιδράσεις του αέρα στην κίνηση των σωµάτων, τα σώµατα έχουν
αµελητέες διαστάσεις και το σχήµα δεν είναι υπο κλίµακα.

ισ
τή

[4+5+6+5+5 µονάδες]

Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες

 Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των ϕωτοαντι-

ντ

γράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σηµειώσεις σας πάνω
στα ϑέµατα δεν ϑα ϐαθµολογηθούν σε καµία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα ϕωτοαντίγραφα.

 Να απαντήσετε στο τετράδιο σας σε όλα τα ϑέµατα µόνο µε µπλε ή µόνο

Φ
ρο

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 : Μάνος Σηφάκης, Ελένη Χατζάκη, ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου

Καλή Επιτυχία !
- Το πιο ακατανόητο πράγµα στον κόσµο είναι ότι ο κόσµος είναι κατανοητός
΄Αλµπερτ Αϊνστάιν
http://www.perifysikhs.com
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