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Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014

Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 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 Από ύψος h εκτοξεύονται οριζόντια µε ταχύτητες ίδιου µέτρου υo δύο
σώµατα διαφορετικής µάζας. Αν τα σώµατα ϑεωρηθούν υλικά σηµεία και η
αντίσταση του αέρα αµελητέα τότε :

(α) πρώτο στο έδαφος ϕτάνει το σώµα µε την µεγαλύτερη µάζα

(ϐ) πρώτο στο έδαφος ϕτάνει το σώµα µε την µικρότερη µάζα

(γ) τα σώµατα ϕτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος µε ταχύτητες ίσου µέτρου

(δ) τα σώµατα ϕτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος µε ταχύτητες διαφορετικού
µέτρου
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Α.2 Σώµα εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση µε συχνότητα 10Hz.Τότε το σώµα
σε χρόνο ενός λεπτού έχει διαγράψει :

(α) 10 περιστροφές

(ϐ) 6 περιστροφές

(γ) 60 περιστροφές

(δ) 600 περιστροφές

Α.3 Κατά την µετωπική πλαστική κρούση δύο σωµάτων το µέγεθος που
διατηρείται σταθερό είναι :

(α) η ορµή κάθε σώµατος.

(ϐ) η κινητική ενέργεια κάθε σώµατος.

(γ) η ορµή του συστήµατος των σωµάτων.

(δ) η κινητική ενέργεια του συστήµατος των σωµάτων.

Α.4 Σώµα µάζας m εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση µε γραµµική ταχύτητα
µέτρου υ. Αφού έχει διαγράψει τεταρτοκύκλιο, η µεταβολή της ορµής του
έχει µέτρο :

(α) µηδέν (ϐ)

√
2mυ (γ) 2mυ (δ) mυ

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 που µπορεί να αναλυθεί σε
µια ευθύγραµµη οµαλή κίνηση και µια ελεύθερη πτώση.

(ϐ) Η γωνιακή ταχύτητα ενός σώµατος εκτελούντος οµαλή κυκλική κίνηση
είναι διάνυσµα κάθετο στο επίπεδο της τροχιάς.

(γ) Η ορµή ενός σώµατος που εκτελεί ελεύθερη πτώση παραµένει σταθερή
για όλη την διάρκεια της πτώσης.
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(δ) ΄Ενα σύστηµα σωµάτων που έχει µηδενική ορµή, έχει υποχρεωτικά και
µηδενική Κινητική Ενέργεια.

(ε) Κατά την διάρκεια µιας ελαστικής κρούσης η Ορµή του συστήµατος
των σωµάτων παραµένει πάντα σταθερή.

Θέµα Β

Β.1 ∆ύο µικρές σφαίρες Α και Β εκτοξεύονται ταυτόχρονα τη χρονική στιγ-
µή t = 0s οριζόντια από ύψη hA και hB αντίστοιχα, που ϐρίσκονται στην
ίδια κατακόρυφο. Οι αρχικές οριζόντιες ταχύτητες των σωµάτων συνδέονται
µε την σχέση υA = 3υB και η αντίσταση του αέρα ϑεωρείται αµελητέα.

Αν τα σώµατα ϕτάνοντας στο έδαφος προσκρούουν στην ίδια οριζόντια
απόσταση από την κοινή κατακόρυφο, τότε τα δύο ύψη συνδέονται µε την
σχέση:

(α)
hA
hB

=
1

3
(ϐ)

hA
hB

=
4

9
(γ)

hA
hB

=
1

9

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

Β.2 ΄Ενα µπαλάκι ϐάρους w προσκρούει κάθετα σε οριζόντια πάτωµα µε
ταχύτητα µέτρου υ1 και αναπηδά κατακόρυφα µε ταχύτητα µέτρου υ2. Η
χρονική διάρκεια της πρόσκρουσης είναι ∆t. Το µέτρο της µέσης δύναµης
που ασκείται στο σώµα από το πάτωµα στο µπαλάκι είναι :

(α) N =
m(υ1 + υ2))

∆t
+ w

(ϐ) N =
m(υ1 − υ2))

∆t
+ w

(γ) N =
m(υ1 + υ2))

∆t
− w

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας[2+6=8 µονάδες]
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Β.3 Τα σώµατα Α και Β του σχήµατος έχουν µάζες mA και mB αντίστοιχα.
Τα Α και Β κινούνται οµαλά σε κυκλικές τροχιές µε ακτίνες RA και RB µε
RB = 3RA µε το ίδιο κέντρο Ο και µε ταχύτητες ίσων µέτρων υA = υB = υ.

Το µέτρο της συνισταµένης των δυνάµεων που ασκούνται στο Α είναι ΣFA
ενώ το µέτρο των δυνάµεων που ασκούνται στο Β είναι ΣFB.

Αν ΣFA = 3ΣFB, ο λόγος των µαζών των δύο σωµάτων ϑα ισούται µε :

(α)
mB

mA
=

1

3
(ϐ)

mB

mA
= 1 (γ)

mB

mA
= 3

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

Θέµα Γ

Στο σχήµα ϕαίνονται δύο δίσκοι µε ακτίνες R1 = 0, 2m και R2 = 0, 4m
αντίστοιχα, οι οποίοι συνδέονται µεταξύ τους µε µη ελαστικό λουρί.
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Οι δίσκοι περιστρέφονται γύρω από σταθερούς άξονες που διέρχονται από
το κέντρο τους και είναι κάθετοι στο επίπεδο τους. Αν η περίοδος περιστρο-
ϕής του δίσκου (2) είναι σταθερή και ίση µε T2 = 0, 05πs, να υπολογίσετε :

Γ.1 το µέτρο της ταχύτητας των σηµείων Α και Β της περιφέρειας των
δίσκων.

Γ.2 το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου (1)

Γ.3 το λόγο των µέτρων των κεντροµόλων επιταχύνσεων των σηµείων Α και
Β:

α1,A

α2,B

Γ.4 τον αριθµό των περιστροφών που έχει εκτελέσει ο δίσκος (1), όταν ο
δίσκος (2) έχει εκτελέσει 10 περιστροφές.

[6+5+7+7 µονάδες]

Θέµα ∆

΄Ενας µικρός ξύλινος κύβος µάζας M = 30g ηρεµεί αρχικά στο άκρο Α
του πάγκου του σχολικού εργαστηρίου, που έχει ύψος h = 0, 8m από το
οριζόντιο δάπεδο. Εκτοξεύουµε ένα κοµµάτι πλαστελίνης µάζας m = 10g
ώστε να συγκρουστεί µε οριζόντια ταχύτητα υπ µε τον ξύλινο κύβο. Η κρούση
είναι πλαστική και αµέσως µετά το συσσωµάτωµα εκτελεί οριζόντια ϐολή. Το
συσσωµάτωµα έπεσε στο πάτωµα σε οριζόντια απόσταση S = 0, 8m από το
σηµείο ϐολής.

                                                                      h

M

S

m

φ
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∆.1 Να υπολογίσετε την οριζόντια ταχύτητα του συσσωµατώµατος αµέσως
µετά την κρούση.

∆.2 Ποια η ταχύτητα υπ µε την οποία συγκρούστηκε η πλαστελίνη µε το
ξύλινο σώµα ;

∆.3 Να υπολογίσετε την απώλεια της κινητικής ενέργειας για το σύστηµα
πλαστελίνη - ξύλινος κύβος λόγω της κρούσης.

∆.4 Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της Ορµής του συσσωµατώµατος
αµέσως µετά την κρούση.

∆.5 ΄Ενας συµµαθητής σας ισχυρίζεται, πως ¨είδε¨ ότι το συσσωµάτωµα έπε-
σε υπό γωνία φ = 45o ως προς το πάτωµα. όµως είναι πολύ δύσκολο
να µετρηθεί άµεσα η γωνία αυτή για να ελεγχθεί ο ισχυρισµός του. Με
τα δεδοµένα που έχετε, αναπτύξτε κάποια άλλη µέθοδο για να ελέγξετε
τον παραπάνω ισχυρισµό. Ποια από τα επόµενα συµπεράσµατα είναι
αυτό στο οποίο καταλήγετε ;

(α) φ = 45o (ϐ) φ > 45o (γ) φ < 45o

Να ϑεωρήσετε αµελητέες οποιεσδήποτε αντιστάσεις ή τριβές και ότι η
επιτάχυνση της ϐαρύτητας έχει τιµή g = 10m/s2. Επιπλέον δίνεται ότι
εφ45o = 1

[5+5+5+4+6 µονάδες]

Οδηγίες

� Η διάρκεια της εξέτασης είναι αυστηρά 3 ώρες !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση είναι σωστή.

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

Επιµέλεια : Καραδηµητρίου Μιχάλης, Καραλάκης Νίκος

Καλή Επιτυχία !
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