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1ο Διαγώνισμα B’ Λυκείου

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018

Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες

Ονοματεπώνυμο…………………………………………………….

ΘΕΜΑ Α:

Στις ερωτήσεις Α1 ως και Α4 επιλέξτε την σωστή απάντηση:

Α1. Υλικό σημείο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. Αν υποδιπλασιαστεί η ταχύτητα περιστροφής του τότε η 
κεντρομόλος δύναμη

α.  υποδιπλασιάζεται 

β. διπλασιάζεται

γ. υποτετραπλασιάζεται

δ. τετραπλασιάζεται. 

(Μονάδες 5)

Α2. Ο χρόνος που χρειάζεται ο λεπτοδείκτης για να περιστραφεί κατά γωνία 60Ο  είναι 

α. 10sec

β. 10 min

γ. 60 sec

δ. π/3 sec 

(Μονάδες 5)
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Α3. Ένα σώμα (Α) μάζας m εκτοξεύεται από ύψος h πάνω από το έδαφος ενώ  ταυτόχρονα από ύψος 4h 
εκτοξεύεται  δεύτερο σώμα (Β), ίδιας μάζας με το πρώτο και  με την ίδια αρχική ταχύτητα.  Τότε στο έδαφος 
θα φτάσει :

α. πρώτο το Α σώμα έχοντας μεγαλύτερο βεληνεκές  από το Β 

β. πρώτο το Β έχοντας  μεγαλύτερο βεληνεκές από το Α.

γ. πρώτο το Α έχοντας  μικρότερο  βεληνεκές  από το Β.

δ. πρώτο το Β έχοντας μικρότερο βεληνεκές από το Α. 

(Μονάδες 5)

Α4. Στην οριζόντια βολή ενός σώματος :

α. η επιτάχυνση στον οριζόντιο άξονα κίνησης είναι μηδέν ενώ στον κατακόρυφο παραμένει σταθερή.

β. η επιτάχυνση στον οριζόντιο άξονα κίνησης είναι σταθερή  ενώ στον κατακόρυφο είναι μηδέν.

γ. η επιτάχυνση στον οριζόντιο άξονα κίνησης  μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό ενώ στον κατακόρυφο 
παραμένει σταθερή.

δ. η επιτάχυνση τόσο στον οριζόντιο άξονα κίνησης  όσο και στον κατακόρυφο παραμένει σταθερή.

(Μονάδες 5)

Α5 Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:

α. Ένα CD εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. Για δύο σημεία πάνω στο CD με r1>r2 ισχύει ότι θα έχουν ίδιες 
γωνιακές ταχύτητες αλλά για τις γραμμικές τους θα ισχύει  u2>u1.

β. Η αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις σύνθετων κινήσεων.

γ. Η κεντρομόλος δύναμη είναι μια πρόσθετη δύναμη που δέχεται  ένα  σώμα ώστε να εκτελέσει κυκλική 
κίνηση  και δεν επηρεάζεται από το σύνολο των υπόλοιπων δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα. 

δ. Μονάδα μέτρησης της γωνιακής ταχύτητας στο S.I. είναι το 1 rad/s2 

ε. Το διάνυσμα της γραμμικής ταχύτητας είναι πάντα εφαπτόμενο στην κυκλική τροχιά και κάθετο στην 
επιβατική ακτίνα. 
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  (Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Β:

Β1. Από ένα σημείο Ο που βρίσκεται σε ύψος h εκτοξεύεται οριζόντια ένα σώμα Α, ενώ ταυτόχρονα 
αφήνεται να πέσει από το ίδιο σημείο σώμα Β.

Β1.1. Αν  και  οι χρονικές στιγμές στις οποίες τα σώματα Α και Β αντίστοιχα φτάνουν στο έδαφος ισχύει:

α.  > 

β.  = 

γ.  < 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε.

(Μονάδες 2+3)

Β1.2. Για τα μέτρα των ταχυτήτων των σωμάτων όταν φτάνουν στο έδαφος και ελάχιστα πριν 
προσκρούσουν με αυτό ισχύει:

α.  = 

β.  < 

γ.  > 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε.

(Μονάδες 2+4)
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Β2. Σώματα Α και Β εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας  L=m με u2= u1/2 και με συχνότητες f1 και f2= 
1Hz αντίστοιχα.

Την χρονική στιγμή t=0 οι επιβατικές τους ακτίνες σχηματίζουν ορθή γωνία όπως φαίνεται στο σχήμα. Η 
χρονικη στιγμη t την οποία τα σώματα θα συναντηθούν ισούται με: 

α. t= 1/8 sec

β. t=1/4 sec

γ. t= 1/2 sec

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε.

 (Μονάδες 2+5)

Β3. Δύο σώματα Α και Β βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφη διεύθυνση και  εκτοξεύονται απο ύψη h1 και h2 
με h1=4h2 και με αρχικές ταχύτητες u1 και u2=2u1 έχοντας αντίθετες φορές. Τα σώματα φτάνουν στο έδαφος 
στα σημεία Α’ και Β’ αντίστοιχα. Για τα βεληνεκή τους θα ισχύει:

α. s1=s2

β. s1=4s2

γ. s2=4s1

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε.

(Μονάδες 2+5)
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ΘΕΜΑ Γ:

Δίσκος ακτίνας R=0.4m μπορεί να περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο γύρω από σταθερό άξονα ο οποίος 
είναι κάθετος στο επίπεδο του και  διέρχεται από το κέντρο του.  Ο δίσκος περιστρέφεται με φορά αντίθετη 
της φοράς των δεικτών του ρολογιού με συχνότητα περιστροφής  5Hz.

Γ.1. Να υπολογίσετε την περίοδο περιστροφής του δίσκου καθώς και τον αριθμό των περιστροφών σε 
χρόνο 3min. 

Γ.2. Ένα σημείο K του δίσκου απέχει από την περιφέρεια  του απόσταση R/4. Να βρεθούν  η γραμμική και η 
γωνιακή ταχύτητα του Κ και να σχηματιστούν  τα διανύσματα τους.

Γ.3. Να βρεθεί και να σχηματιστεί  η κεντρομόλος επιτάχυνση ενός σημείου Μ της περιφέρειας του δίσκου.  

Σε σημείο Ν το οποίο απέχει R/3 από τον άξονα περιστροφής του δίσκου τοποθετούμε μάζα m=0.1kg και 
την  δένουμε με σχοινί το οποίο έχει την άλλη άκρη του δεμένη στον άξονα περιστροφής.  Το όριο θραύσης 
του σχοινιού είναι 300Ν. Με κατάλληλο μηχανισμό μπορούμε και αλλάζουμε την συχνότητα περιστροφής 
του δίσκου. 

Γ.4. Να βρεθεί η μέγιστη συχνότητα με την οποία μπορεί να περιστρέφεται ο δίσκος ώστε να μην σπάσει το 
σχοινί. 

Θεωρείστε π2=10

(Μονάδες 6+7+5+7=25)

ΘΕΜΑ Δ:

 Μικρή σφαίρα μάζας m = 1,6kg, είναι δεμένη στο ελεύθερο 
άκρο ενός αβαρούς και μη εκτατού νήματος μήκους l = 1,6m 
και περιφέρεται σε κατακόρυφο κύκλο ,όχι ομαλά, που το 
κέντρο του βρίσκεται σε απόσταση Η = 21,6m πάνω από το 
έδαφος. Όταν η σφαίρα διέρχεται από το ανώτατο σημείο της 
τροχιάς της, έχει ταχύτητα μέτρου υ1 = 6m/s. Αν τη χρονική 
στιγμή που η σφαίρα διέρχεται από την κατώτατη θέση της 

τροχιάς της το νήμα κόβεται, να υπολογίσετε: 

Δ.1. Την τάση του νήματος οριακά πριν κοπεί (κατώτατη 
θέση)
Δ.2. Το βεληκενές της βολής που θα εκτελέσει η σφαίρα,
Δ.3. Την ταχύτητα που έχει η σφαίρα όταν χτυπά στο έδαφος,
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Δ.4. Την εξίσωση τροχιάς θεωρώντας ως αρχή των αξόνων το σημείο όπου κόβεται το νήμα.

Δ.5. Αν το νήμα δεν κοπεί και το σώμα συνεχίσει την κυκλική του κίνηση, να βρεθει η τάση του 
νήματος όταν το σώμα έχει διαγράψει ένα τεταρτοκύκλιο.

Δίνονται η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γής 
210 /g m s και ότι η αντίσταση του αέρα 

θεωρείται αμελητέα. 

(Μονάδες 6+4+4+5+6)

Καλή Επιτυχία!!


