ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β’ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΘΔΜΑ Α

ημ
ος

Δηζεγεηήο: Γθίθαο Ση. Βαζίιεηνο

Να γξάςεηε ζηελ θόια ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο
1 - 4 θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.

Α1. Από ύςνο h εθηνμεύνληαη νξηδόληηα µηα ζηδεξέληα θαη µηα μύιηλε ζθαίξα
ίδηνπ ζρήκαηνο µε ίζεο ηαρύηεηεο. Αλ νη ζθαίξεο εθηνμεύνληαη ηαπηόρξνλα
ηελ ρξνληθή ζηηγµή t = 0 ηόηε:
α. πξώηε θηάλεη ζην έδαθνο ε κεηαιιηθή ζθαίξα.

άδ

β. πξώηε θηάλεη ζην έδαθνο ε μύιηλε ζθαίξα.

γ. νη ζθαίξεο θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο εθηειώληαο ηελ ίδηα
παξαβνιηθή ηξνρηά.

Ακ

δ. ε κεηαιιηθή ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο µε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα ζε ζρέζε
µε ηελ μύιηλε.

Μονάδες 5

Α2. Σύµθσλα µε ηελ «Αξρή ηεο Δπαιιειίαο ησλ Κηλήζεσλ», όηαλ έλα θηλεηό
εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν ή πεξηζζόηεξεο θηλήζεηο:
α. ε ζέζε ζηελ νπνία θηάλεη ην θηλεηό κεηά από ρξόλν t δηαθέξεη από ηε
ζέζε πνπ ζα έθηαλε αλ νη θηλήζεηο απηέο εθηεινύληαλ δηαδνρηθά ζηνλ ίδην
ρξόλν.
β. θαζεµία από απηέο εθηειείηαη αλεμάξηεηα από ηηο ππόινηπεο.
γ. ην µέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώµαηνο ηζνύηαη ζε θάζε πεξίπησζε µε ην
άζξνηζµα ησλ µέηξσλ ησλ ηαρπηήησλ εμαηηίαο ησλ επηµέξνπο θηλήζεσλ.
δ. ε ηξνρηά ηνπ ζώµαηνο είλαη αλεμάξηεηε από ηηο θηλήζεηο απηέο.

Μονάδες 5

A3. Σηελ νµαιή θπθιηθή θίλεζε ε γξαµµηθή ηαρύηεηα:
α. είλαη µέγεζνο ζηαζεξό.
β. έρεη µέηξν πνπ εθθξάδεη ηνλ ξπζµό µε ηνλ νπνίν ε επηβαηηθή αθηίλα
δηαγξάθεη γσλίεο.
γ. έρεη δηάλπζµα εθαπηόµελν θάζε ζηηγµή ζηελ θπθιηθή ηξνρηά.
δ. έρεη θνξά πξνο ην θέληξν ηεο θπθιηθήο ηξνρηάο.

Μονάδες 5

ημ
ος

A4. Η ζπληζηαµέλε ησλ δπλάµεσλ πνπ δέρεηαη έλα ζώµα ην νπνίν εθηειεί
νµαιή θπθιηθή θίλεζε
α. έρεη ίδηα θαηεύζπλζε µε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώµαηνο.

β. έρεη θαηεύζπλζε πάληα πξνο ην θέληξν ηεο θπθιηθήο ηξνρηάο.
γ. είλαη ζπλερώο εθαπηόµελε ζηελ ηξνρηά.
δ. είλαη ζηαζεξή.

Μονάδες 5

άδ

Α5. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, κε ην γξάκκα (Σ), αλ ε

πξόηαζε είλαη ζσζηή ή κε ην γξάκκα (Λ), αλ ε πξόηαζε είλαη ιάζνο.
α. Η νξηδόληηα βνιή είλαη µηα ζύλζεηε θίλεζε πνπ απνηειείηε από µηα
νξηδόληηα επζύγξαµµε νµαιά επηηαρπλόµελε θίλεζε θαη µηα θαηαθόξπθε
επζύγξαµµε νµαιή θίλεζε.

Ακ

β. Σηελ νµαιή θπθιηθή θίλεζε ην δηάλπζµα ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο είλαη
πάληα ζηαζεξό.
γ. Σε έλα δίζθν ηνπ πηθάπ πνπ πεξηζηξέθεηαη, όια ηα ζεµεία εθηεινύλ
θπθιηθέο θηλήζεηο µε ηελ ίδηα γξαµµηθή ηαρύηεηα.
δ. Η µνλάδα µέηξεζεο ηεο ζπρλόηεηαο ζην S.I. είλαη ην 1 rad/s.
ε. Η ηξνρηά ελόο ζώµαηνο πνπ εθηειεί νξηδόληηα βνιή είλαη παξαβνιηθή.

Μονάδες 5

ΘΔΜΑ Β
B1. Έλα ζώµα εθηνμεύεηαη νξηδόληηα µε ηαρύηεηα µέηξνπ π0 από ύςνο h
πάλσ από ην έδαθνο θαη θηάλεη ζε απηό µεηά από ρξόλν ∆t από ηελ ζηηγµή
ηεο εθηόμεπζεο. Αλ ην ίδην ζώµα ην εθηνμεύαµε νξηδόληηα από ην ίδην ύςνο h
µε ηαρύηεηα µέηξνπ 4π0, ηόηε ε ρξνληθή δηάξθεηα θίλεζεο ηνπ ζώµαηνο µέρξη
λα θηάζεη ζην έδαθνο ηζνύηαη µε:
α. Γt

β. 2Γt

γ. 4Γt

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.

ημ
ος

Μονάδες 4

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

Μονάδες 8

Β2. ∆ύν ζώµαηα Α θαη Β µε ίζεο µάδεο εθηεινύλ νµαιή θπθιηθή θίλεζε ζε
νµόθεληξνπο θύθινπο µε αθηίλεο R θαη 16R, αληίζηνηρα. Αλ ηα µέηξα ησλ
θεληξνµόισλ δπλάµεσλ πνπ αζθνύληαη ζηα δύν ζώµαηα είλαη ίζα, ηόηε ν
ιόγνο ησλ πεξηόδσλ

είλαη:

β. 0,25
γ. 4
δ. 1

άδ

α. 2

Ακ

ε. ηίπνηα από ηα παξαπάλσ

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.

Μονάδες 4

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Έλαο νξηδόληηνο δίζθνο αθηίλαο R = 0,5m πεξηζηξέθεηαη δεμηόζηξνθα γύξσ
από άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν θαη είλαη θάζεηνο ζην επίπεδό ηνπ. Ο
δίζθνο εθηειεί 30 πεξηζηξνθέο ην ιεπηό.

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηε πεξίνδν θαη ηε ζπρλόηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ δίζθνπ.

Μονάδες 3
Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε γσληαθή ηαρύηεηα ηνπ δίζθνπ θαη λα θηηάμεηε έλα
ζρήµα πνπ ζα ζρεδηάζεηε ην δηάλπζµα ηεο.

Μονάδες 5
Γ3. Να ππνινγίζεηε ηε γξαµµηθή ηαρύηεηα ελόο ζεµείνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ
δίζθνπ θαη λα θηηάμεηε έλα ζρήµα πνπ ζα ζρεδηάζεηε ην δηάλπζµα ηεο.

ημ
ος

Μονάδες 5
Γ4. Να ππνινγίζεηε ην µέηξν ηεο θεληξνµόινπ επηηάρπλζεο γηα έλα ζεµείν
ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ δίζθνπ θαη λα θηηάμεηε έλα ζρήµα πνπ ζα ζρεδηάζεηε ην
δηάλπζµα ηεο.

Μονάδες 5

Έλα µηθξό θνµµάηη πιαζηειίλεο µάδαο m = 0,1kg είλαη θνιιεµέλν ζε ζεµείν
ηνπ δίζθνπ πνπ απέρεη απόζηαζε d = 0,25 m από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο. Η
µέγηζηε θεληξνµόινο δύλαµε πνπ µπνξεί λα δερηεί ην θνµµάηη πιαζηειίλεο
από ην δίζθν ηζνύηαη µε Fθ(max) = 1,6N .

άδ

Γ5. Να ππνινγίζεηε ηελ µέγηζηε ζπρλόηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ δίζθνπ, ώζηε ην
θνµµάηη πιαζηειίλεο λα παξαµέλεη θνιιεµέλν ζην δίζθν.

Μονάδες 7

Να ζεσξήζεηε γηα ηηο πξάμεηο π2 = 10.

Ακ

ΘΔΜΑ Γ

Έλα µηθξό ζώµα µάδαο m = 2kg είλαη δεµέλν ζην έλα
άθξν αβαξνύο θαη µε εθηαηνύ λήµαηνο µήθνπο l =
1m, ην άιιν άθξν ηνπ νπνίν είλαη ζηεξεσµέλν ζηελ
νξνθή θαη δηαγξάθεη θαηαθόξπθν θύθιν. Τε ρξνληθή
ζηηγµή πνπ ην ζώµα δηέξρεηαη από ην θαηώηεξν
ζεµείν Α ηεο ηξνρηάο ηνπ έρνληαο νξηδόληηα ηαρύηεηα
π0 ην λήµα θόβεηαη. Η απόζηαζε ηνπ ζεµείνπ Α από
ην έδαθνο είλαη h = 5 m. Μεηά ην θόςηµν ηνπ
λήµαηνο ην ζώµα θηλείηαη µόλν µε ηελ επίδξαζε ηνπ
βάξνπο ηνπ, µέρξη λα πέζεη ζην έδαθνο.
Γ1. Υπνινγίζηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώµαηνο ηελ ρξνληθή ζηηγµή πνπ θόβεηαη
ην λήµα.

Μονάδες 4
Γ2. Υπνινγίζηε ην ρξόλν θίλεζεο ηνπ ζώµαηνο από ηελ ζηηγµή πνπ θόπεθε
ην λήµα µέρξη λα πέζεη ζην έδαθνο.

Μονάδες 4
Γ3. Υπνινγίζηε ηελ νξηδόληηα µεηαηόπηζε ηνπ ζώµαηνο ζην παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεµα.

Μονάδες 4

ημ
ος

Γ4. Υπνινγίζηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώµαηνο ηελ ζηηγµή πνπ ρηππά ζην
έδαθνο.

Μονάδες 6

Γ5. Να γξαθεί ε εμίζσζε ηξνρηάο ηνπ ζώµαηνο y = f(x)

Μονάδες 7

Ακ

άδ

Θεσξήζηε ακειεηέα ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο
βαξύηεηαο g = 10m/s2 θαη ην όξην ζξαύζεο ηνπ λήκαηνο Τζξ = 220Ν.

