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Σελίδα 1

ησ
η

1ο ∆ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου
Σάββατο 18 Νοέµβρη 2017

Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική - Ι

Μ
άθ

Σύνολο Σελίδων : έξι (6) - ∆ιάρκεια Εξέτασης : 2,5 ώρες
Βαθµολογία

%

Ονοµατεπώνυµο:

Θέµα Α

Για ένα σώµα που εκτοξεύεται οριζόντια από ύψος h µε ταχύτητα υ~0 :

τό

Α.1

µο
ς

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

νο

(ϐ) Η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας του σώµατος αυξάνεται ανάλογα µε το χρόνο.

Κ
αι

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

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

(α) το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας παραµένει σταθερό.

ησ
η

(ϐ) το διάνυσµα της γραµµικής ταχύτητας παραµένει σταθερό.

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

Α.3

Μ
άθ

(δ) η κεντροµόλος επιτάχυνση είναι κάθε χρονική στιγµή παράλληλη στη
γραµµική ταχύτητα.
Ο ϱυθµός µεταβολής της ορµής ενός σώµατος ισούται :

(α) µε την ταχύτητα του σώµατος.
(ϐ) µε την επιτάχυνση του σώµατος.

µο
ς

(γ) µε τη συνισταµένη δύναµη που δέχεται το σώµα.
(δ) µε τη µετατόπιση του σώµατος.
Α.4

Η αρχή διατήρησης της ορµής ισχύει µόνο :

τό

(α) για τα συστήµατα στα οποία ασκούνται εξωτερικές δυνάµεις.
(ϐ) στην περίπτωση των κρούσεων.

νο

(γ) αν όλα τα σώµατα του συστήµατος κινούνται.

Κ
αι

(δ) στις περιπτώσεις µονωµένων σωµάτων.
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) Η οριζόντια ϐολή είναι µια σύνθετη κίνηση η οποία µπορεί να αναλυθεί
σε δύο απλούστερες κινήσεις.
(ϐ) Στην οµαλή κυκλική κίνηση η ορµή του σώµατος παραµένει σταθερό.

http://www.kmathisi.com
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(γ) Μονάδα µέτρησης της γωνιακής ταχύτητας στο S.I . είναι το 1rad/sec2 .

ησ
η

(δ) Στην οριζόντια ϐολή ο ολικός χρόνος κίνησης εξαρτάται από την ταχύτητα ϐολής.
(ε) Η τροχιά ενός σώµατος που εκτελεί οριζόντια ϐολή είναι παραβολή.

Θέµα Β

Μ
άθ

΄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 :

Β.1.

(α) S

(ϐ) 2S

(γ) 4S

µο
ς

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

Να

∆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,

Κ
αι

νο

τό

Β.2

από ακλόνητα σηµεία µε αποτέλεσµα να εκτελούν κυκλική κίνηση. ΄Εστω
ότι οι ακτίνες των τροχιών των δύο σφαιριδίων ικανοποιούν τη σχέση R1 =
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
http://www.kmathisi.com
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της κεντροµόλου επιτάχυνσης του σφαιριδίου Σ2 , η σχέση που τα συνδέει,
είναι :
(ϐ) a1 = 4a2

(γ) a1 =

a2
2

ησ
η

(α) a1 = 2a2

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

Να

Στο ¨πλανητικό µοντέλο¨ του ατόµου Υδρογόνου, το ηλεκτρόνιο εκτελεί
οµαλή κυκλική κίνηση ακτίνας ao γύρω από τον ϑετικά ϕορτισµένο πυρήνα,
εξαιτίας της ηλεκτροστατικής δύναµης.

νο

τό

µο
ς

Μ
άθ

Β.3

Κ
αι

Αν σας είναι γνωστό ότι το ϕορτίο του ηλεκτρονίου είναι −e και του πρωτονίου +e, η µάζα του ηλεκτρονίου m και kc η σταθερά του Coulomb τότε η
περίοδος περιστροφής του ηλεκτρονίου ϑα είναι ίση µε :

s

(α)

4π 2 a3o m
kc e2

s
(ϐ)

2π 2 a2o m
kc e2

s
(γ)

π 2 a3o m
kc e2

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

τό

µο
ς

Μ
άθ

ησ
η

Πάνω σε ένα κατακόρυφο στύλο εγκατάστασης τηλεπικοινωνιών ισορροπεί ακίνητος εκρηκτικός µηχανισµός µάζας m = 0, 3kg . Ο µηχανισµός
εκρηγνύεται ξαφνικά και σπάει σε δύο κοµµάτια που ϕεύγουν σε οριζόντια
διεύθυνση αµέσως µετά την έκρηξη. Οι µάζες των δύο κοµµατιών είναι m1
και m2 µε m2 = 2m1 .
Τα δύο κοµµάτια εκτελούν οριζόντιες ϐολές και ϕτάνουν στο έδαφος 3s
µετά την έκρηξη σε σηµεία Α και Β που απέχουν µεταξύ τους απόσταση
D = 180m , όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Να υπολογίσετε :

νο

Γ.1 Το ύψος H του στύλου.
Γ.2 Τα µέτρα των ταχυτήτων των κοµµατιών µετά την έκρηξη.

Κ
αι

Γ.3 Την απόσταση µεταξύ των δύο κοµµατιών 2s µετά την έκρηξη.
Γ.4 Το µέτρο του ϱυθµού µεταβολής της ορµής κάθε κοµµατιού κατά την
κάθοδο του.

∆ίνεται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 . Οι αντιστάσεις του αέρα
να ϑεωρηθούν αµελητέες.
[6+6+6+7 µονάδες]
http://www.kmathisi.com
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Θέµα ∆

ησ
η

Μπαλάκι του τένις, µάζας m = 0, 1kg , αφήνεται να πέσει από ύψος h1 =
0, 8m από την επιφάνεια του εδάφους. Αφού χτυπήσει στο έδαφος αναπηδά
και ϕτάνει σε ύψος h2 από την επιφάνεια του εδάφους. Να υπολογίσετε :
∆.1 το µέτρο της ταχύτητας που έχει το µπαλάκι ακριβώς πριν προσκρούσει
στο έδαφος,

Μ
άθ

∆.2 τη µεταβολή της ορµής του (µέτρο και κατεύθυνση) κατά τη διάρκεια
της πρόσκρουσης του στο έδαφος.

∆.3 Αν η µέση συνισταµένη δύναµη που ασκείται στο µπαλάκι κατά τη
διάρκεια της πρόσκρουσης έχει µέτρο 6N να υπολογιστεί η χρονική
διάρκεια της πρόσκρουσης.
Στη συνέχεια το µπαλάκι αναπηδά στο έδαφος για δεύτερη ϕορά.

µο
ς

∆.4 Εάν γνωρίζετε ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης αυτής πρόσκρουσης
χάνεται στο περιβάλλον το 50% της ενέργειας που είχε το µπαλάκι πριν
την πρόσκρουση, να υπολογίσετε το νέο µέγιστο ύψος από το έδαφος
h2 στο οποίο ϑα ανέβει.

τό

∆ίνεται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 και ότι η αντίσταση
του αέρα είναι αµελητέα.

νο

[5+7+6+7 µονάδες]

Κ
αι

Καλή Επιτυχία !

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