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Ονομαηεπώνςμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    Φςζική Πποζαναηολιζμού Θεηικών Σποςδών Β Λςκείος 

Υλη:     Οπιζόνηια Βολή και Κςκλική Κίνηζη 

Δπιμέλεια διαγωνίζμαηορ:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

ΘΔΜΑ Α 

 

ηηο εκηηειείο πξνηάζεηο Α.1 – Α.4 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνλ αξηζκό ηεο πξόηαζεο θαη, 

δίπια, ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε ε νπνία ηε ζπκπιεξώλεη ζσζηά.                                   

[4 × 5 = 20 μονάδερ] 

 

Α.1 Η εθηόμεπζε ελόο ζώκαηνο κηθξώλ δηαζηάζεσλ από έλα ύςνο h µε νξηδόληηα ηαρύηεηα uo είλαη 

µηα ζύλζεηε θίλεζε ε νπνία κπνξεί λα αλαιπζεί :  

(α) ε µηα ειεύζεξε πηώζε ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα θαη µηα επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε ζηνλ 

νξηδόληην άμνλα. 

(ϐ) ε µηα ειεύζεξε πηώζε ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα θαη µηα επζύγξακκε νκαιή θίλεζε ζηνλ 

νξηδόληην άμνλα. 

(γ) ε µηα ειεύζεξε πηώζε ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα θαη µηα επζύγξακκε νκαιά επηβξαδπλόκελε 

θίλεζε ζηνλ νξηδόληην άμνλα. 

(δ) ε µηα επζύγξακκε νκαιή θίλεζε ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα θαη µηα επζύγξακκε νκαιή θίλεζε 

ζηνλ νξηδόληην άμνλα. 

 

Α.2 Έλα ειηθόπηεξν πεηάεη ζε ύςνο h, µε ζηαζεξή νξηδόληηα ηαρύηεηα uo θαη θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή 

αθήλεη λα πέζεη έλα δέκα Α. Σελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή έλα παηδί πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηαξάηζα ελόο 

θηεξίνπ ίδηνπ ύςνπο h αθήλεη λα πέζεη έλα δεύηεξν δέκα Β. Αλ αγλνήζνπκε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα 

ηόηε: 

(α) Πξώην ζα θηάζεη ζην έδαθνο ην δέκα Α.  

(ϐ) Πξώην ζα θηάζεη ζην έδαθνο ην δέκα Β.  

(γ) Σα δύν δέκαηα ζα θηάζνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο.  

(δ) Δμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηα ηνπ ειηθνπηέξνπ πνην δέκα ζα θηάζεη πξώην ζην έδαθνο.  

 

Α.3 ώκα εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε ζηαζεξήο αθηίλαο. Αλ δηπιαζηαζηεί ν ρξόλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη έλαλ πιήξε θύθιν, ηόηε:  

(α) Σν κέηξν ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζα δηπιαζηαζηεί.  

(ϐ) Σν κέηξν ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζα ηεηξαπιαζηαζηεί.  

(γ) ην κέηξν ηεο θεληξνκόινπ επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο ζα ππνηεηξαπιαζηαζηεί  

(δ) Σν κέηξν ηεο θεληξνκόινπ δύλακεο ηνπ ζώκαηνο ζα ππνδηπιαζηαζηεί.  
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Α.4 Η θεληξνκόινο δύλακε, πνπ δέρεηαη έλα ζώκα ην νπνίν εθηειεί θπθιηθή θίλεζε :  

(α) εθθξάδεη ηε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ δέρεηαη ην ζώκα πάλσ ζηελ δηεύζπλζε ηεο 

εθαπηόκελεο ζηελ θπθιηθή ηξνρηά.  

(ϐ) έρεη δηεύζπλζε θάζεηε ζηε δηεύζπλζε ηεο θεληξνκόινπ επηηάρπλζεο.  

(γ) εθθξάδεη ηελ ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ δέρεηαη ην ζώκα πάλσ ζηελ δηεύζπλζε ηεο αθηίλαο 

ηεο θπθιηθήο ηξνρηάο.  

(δ) έρεη θνξά αληίζεηε από ηελ θνξά ηεο θεληξνκόινπ επηηάρπλζεο. 

 

Α.5 Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ην γξάκκα θάζε πξόηαζεο θαη δίπια ζε θάζε γξάκκα ηε ιέμε 

Σωζηό, γηα ηε ζσζηή πξόηαζε, θαη ηε ιέμε Λάθορ, γηα ηε ιαλζαζκέλε.                                                      

          [5 × 1 = 5 μονάδερ] 

(α) Η Αξρή ηεο Δπαιιειίαο αμηνπνηείηαη γηα ηελ κειέηε ζύλζεησλ θηλήζεσλ.  

(ϐ) Η κεραληθή ελέξγεηα ελόο ζώκαηνο πνπ εθηειεί νξηδόληηα βνιή κεηώλεηαη θαηά ηελ θάζνδν ηνπ.  

(γ) Όηαλ έλα ζώκα εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε έρεη ζηαζεξή ηαρύηεηα.  

(δ) Η πεξίνδνο ηδηνπεξηζηξνθήο ηεο Γεο γύξσ από ηνλ εαπηό ηεο είλαη ίζε µε 1440 ιεπηά.  

(ε) ην πιαλεηηθό κνληέινπ ηνπ αηόκνπ ην Ηιεθηξόλην εθηειεί νκαιή θπθιηθή Κίλεζε γύξσ από 

ηνλ ππξήλα εμαηηίαο ηεο ειεθηξνζηαηηθήο έιμεο. 

 

ΘΔΜΑ Β 

 

Β.1 ώκα εθηνμεύεηαη από ύςνο h ηελ ρξνληθή ζηηγκή to = 0 µε νξηδόληηα ηαρύηεηα κέηξνπ πo. Αλ ε 

επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε µε g θαη νη αληηζηάζεηο ηνπ αέξα ζεσξνύληαη 

ακειεηέεο, ηόηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 είλαη ίζν µε 2 ou . Η 

ρξνληθή ζηηγκή t1 ζα είλαη :  

(α)t1 =
2

ou

g
(ϐ)t1 = ou

g
(γ)t1 = 

2 ou

g
 

 

   Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηήαπάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο.          [2+5 = 7 μονάδερ] 

 

Β.2 Γίζθνο αθηίλαο R ζηξέθεηαη µε ζηαζεξή γσληαθή ηαρύηεηα γύξσ από θαηαθόξπθν άμνλα πνπ 

δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ. Έλα θηβώηην κηθξώλ δηαζηάζεσλ θαη κάδαο m απέρεη R/4 από ηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ δίζθνπ θαη εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε ρσξίο λα νιηζζαίλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

δίζθνπ. Μέζσ κηαο γελλήηξηαο κπνξνύκε λα απμήζνπκε ηελ ζπρλόηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ δίζθνπ. Αλ 

ν ζπληειεζηήο ζηαηηθήο ηξηβήο αλάκεζα ζην θηβώηην θαη ηνλ δίζθν είλαη µs θαη ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξύηεηαο g ηόηε ε κέγηζηε ζπρλόηεηα µε ηελ νπνία κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ν δίζθνο, ρσξίο λα 

νιηζζαίλεη ην θηβώηην πάλσ ζε απηόλ είλαη : 
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(α) max 23

s gf
R




 (ϐ max 2

s gf
R




 (γ) max 24

s gf
R




  

 

   Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο.           [2+6 = 8 μονάδερ] 

 

Β.3 Σν ξνιόη ηνπ ζρνιείνπ ζαο δείρλεη 12:00 ην κεζεκέξη. 

(Ι) Ο σξνδείθηεο θαη ν ιεπηνδείθηεο ηνπ ξνινγηνύ ζα ζπλαληεζνύλ γηα δεύηεξε θνξά ζε ρξνληθό 

δηάζηεκα ∆t ίζν µε : 

(α)
12

11
h (ϐ

24

11
h (γ)

6

11
h  

 

   Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο.            [1+4 = 5 μονάδερ] 

 

(ΙΙ) Αλ ην κήθνο ηνπ ιεπηνδείθηε είλαη δηπιάζην από ην κήθνο ηνπ σξνδείθηε, ηόηε ν ιόγνο ησλ 

ηαρπηήησλ µε ηελ νπνία θηλνύληαη ηα άθξα ησλ δεηθηώλ ζα είλαη : 

(α) 6
u

u





 (ϐ 24
u

u





 (γ) 12
u

u





  

 

   Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο.          [1+4 = 5 μονάδερ] 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

   Ράβδνο κήθνπο (ΑΒ) = L = 4m έρεη πξνζαξκνζκέλα ζηα άθξα ηεο ζθαηξίδηα µε κάδεο m1 = m2 = 

m = 0, 5kg. Η ξάβδνο κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ζε θαηαθόξπθν επίπεδν µε ζηαζεξή γσληαθή 

ηαρύηεηα γύξσ από ζηαζεξό άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ζεκείν Ο, εθηειώληαο 30 πεξηζηξνθέο θάζε 

ιεπηό. Σν ζεκείν Ο απέρεη απόζηαζε L / 4 από ην θέληξν Κ ηεο ξάβδνπ. 
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Γ.1 Να ππνινγηζηεί ε ζπρλόηεηα, ε πεξίνδνο θαη ε γσληαθή ηαρύηεηα ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Να ζρεδηαζηεί ην δηάλπζκα ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο.  

Γ.2 Να ππνινγηζηεί ν ιόγνο ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηαο ηνπ ζθαηξηδίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην άθξν Α 

πξνο ηελ γξακκηθή ηαρύηεηα ηνπ ζθαηξηδίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην άθξν Β. Να ζρεδηαζηνύλ ηα 

αληίζηνηρα δηαλύζκαηα.  

Γ.3 Να βξεζεί ε γσλία πεξηζηξνθήο ηεο ξάβδνπ ζε ρξνληθό δηάζηεκα ∆t = 10s. Ση κήθνο έρεη 

δηαλύζεη ην ζεκείν Κ ηεο ξάβδνπ ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα;  

Γ.4 Να ππνινγηζηεί ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζθαηξηδίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην άθξν Α ηεο ξάβδνπ 

θαη λα ζρεδηαζηεί ην αληίζηνηρν δηάλπζκα.  

Γ.5 Να ππνινγηζηεί ε δύλακε πνπ δέρεηαη ην ζθαηξίδην Α από ηελ ξάβδν ζην αλώηεξν θαη ζην 

θαηώηεξν ζεκείν ηεο θίλεζεο ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηζηξνθήο.  

Γίνονηαι : ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10m/s
2
 , π = 3, 14 , π

2
 = 10                                

          [5+5+5+4+6 μονάδερ] 

 

ΘΔΜΑ Γ 

   ην ζρήκα θαίλνληαη δπν δίζθνη κε αθηίλεο R1 = 0,2m θαη R2 = 0,4m αληίζηνηρα, νη νπνίνη 

ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ηκάληα.   

 

 

   Οη δίζθνη πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ζηαζεξνύο άμνλεο πνπ δηέξρνληαη από ην θέληξν ηνπο θαη 

είλαη θάζεηνη ζην επίπεδό ηνπο. Αλ ε πεξίνδνο πεξηζηξνθήο ηνπ δίζθνπ (2) είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 

Σ2 = 0,05π s, λα ππνινγίζεηε: 
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Γ1.   Σν κέηξν ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηαο ησλ ζεκείσλ Α θαη Β ηεο πεξηθέξεηαο ησλ δίζθσλ. 

Γ2.   Σν κέηξν ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο ηνπ δίζθνπ (1). 

Γ3.   Σν ιόγν ησλ κέηξσλ ησλ θεληξνκόισλ επηηαρύλζεσλ ησλ ζεκείσλ Α θαη Β: 
A

B

a

a





  . 

Γ4.   Σνλ αξηζκό ησλ πεξηζηξνθώλ πνπ έρεη εθηειέζεη ν δίζθνο (1), όηαλ ν δίζθνο (2) έρεη εθηειέζεη 

10 πεξηζηξνθέο.[6+5+7+7 μονάδερ] 

 

 

 

 

 

 

 


