Διαγώνισμα B’ Λςκείος
Σάββατο14 Νοεμβπίος 2020
Διάπκεια Εξέτασηρ 2,5 ώπερ
Ονοματεπώνςμο…………………………………………………….
Αξιολόγηση : ………………………………………………………………

ΘΕΜΑ Α:
Στισ ερωτήςεισ Α1 ωσ και Α4 επιλζξτε την ςωςτή απάντηςη



Α1.Η εκτόξευςθ ενόσ ςϊματοσ μικρϊν διαςτάςεων από ζνα φψοσ h με οριηόντια ταχφτθτα u0 είναι μια
ςφνκετθ κίνθςθ θ οποία μπορεί να αναλυκεί:
α) Σε μια ελεφκερθ πτϊςθ ςτον κατακόρυφο άξονα και μια ευκφγραμμθ ομαλά επιταχυνόμενθ ςτον
οριηόντιο άξονα.
ϐ) Σε μία ελεφκερθ πτϊςθ ςτον κατακόρυφο άξονα και μια ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ ςτον οριηόντιο
άξονα
γ) Σε μια ελεφκερθ πτϊςθ ςτον κατακόρυφο άξονα και μια ευκφγραμμθ ομαλά επιβραδυνόμενθ ςτον
οριηόντιο άξονα
δ)Σε μία ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ ςτον κατακόρυφο άξονα και μια ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ ςτον
οριηόντιο άξονα
(Μονάδεσ 5)



Α2.Ζνα ελικόπτερο πετάει ςε φψοσ h, με ςτακερι οριηόντια ταχφτθτα u0 και κάποια χρονικι ςτιγμι αφινει
να πζςει ζνα δζμα από Α. Τθν ίδια χρονικι ςτιγμι ζνα παιδί που βρίςκεται ςτθν ταράτςα ενόσ κτθρίου
ίδιου φψουσ h αφινει να πζςει ζνα δεφτερο δζμα Β. Αν αγνοιςουμε τθν αντίςταςθ του αζρα τοτε:
α)Πρϊτο κα φτάςει ςτο ζδαφοσ το δζμα Α
ϐ)Πρϊτο κα φτάςει ςτο ζδαφοσ το δζμα Β
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γ) Τα δφο δζματα κα φτάςουν ταυτόχρονα ςτο ζδαφοσ
δ) Εξαρτάται από τθν ταχφτθτα του ελικοπτζρου ποιο δζμα κα φτάςει πρϊτο ςτο ζδαφοσ
(Μονάδεσ 5)

Α3.Σϊμα εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ ςτακερισ ακτίνασ. Αν διπλαςιαςτεί ο χρόνοσ που απαιτείται για να
πραγματοποιιςει ζνα πλιρθ κφκλο, τότε:
α)Το μζτρο τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ του ςϊματοσ κα διπλαςιαςτεί
ϐ) Το μζτρο τθσ γραμμικισ ταχφτθτασ του ςϊματοσ κα τετραπλαςιαςτεί
γ)Το μζτρο τθσ κεντρομόλου επιτάχυνςθσ κα υποτετραπλαςιαςτεί
δ)Το μζτρο τθσ κεντρομόλου δφναμθσ κα υποδιπλαςιαςτεί
(Μονάδεσ 5)

Α4. Η κεντρομόλοσ δφναμθ που δζχεται ζνα ςϊμα που εκτελεί κυκλικι κίνθςθ :
α)Εκφράηει τθ ςυνιςταμζνθ δφναμθ που δζχεται το ςϊμα πάνω ςτθ διεφκυνςθ τθσ εφαπτομζνθσ ςτθν
κυκλικι τροχιά
ϐ)Ζχει διεφκυνςθ κάκετθ ςτθ διεφκυνςθ τθσ κεντρομόλου επιτάχυνςθσ
γ)Ζχει φορά αντίκετθ από τθ φορά τθσ κεντρομόλου επιτάχυνςθσ
δ)Εκφράηει τθν ςυνιςταμζνθ των δυνάμεων που δζχεται το ςϊμα πάνω ςτθ διεφκυνςθ τθσ ακτίνασ τθσ
κυκλικισ τροχιάσ
(Μονάδεσ 5)

Α5. Ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτζσ και ποιεσ λανθαςμζνεσ:
α.Όταν ζνα ςϊμα εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ ζχει ςτακερι ταχφτθτα.
β.Η κεντρομόλοσ δφναμθ είναι θ ςυνιςταμζνθ των δυνάμεων που αςκοφνται ςτο ςϊμα και είναι κάκετθ ςτθ
διεφκυνςθ τθσ επιβατικισ ακτίνασ
γ.Το βελθνεκζσ ςτθν οριηόντια βολι είναι ανεξάρτθτο από το μζτρο u0 τθσ αρχικισ ταχφτθτασ με το οποίο
εκτοξεφεται αρχικά το ςϊμα
δ.ο ρυκμόσ μεταβολισ τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ ςτθν ομαλι κυκλικι κίνθςθ είναι ςτακερόσ
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ε.Η μθχανικι ενζργεια ενόσ ςϊματοσ που εκτελεί οριηόντια βολι μειϊνεται ςυνεχϊσ
(Μονάδεσ 5)

ΘΕΜΑ Β:


Β1. Σϊμα εκτοξεφεται από φψοσ hμε οριηόντια ταχφτθτα μζτρου u0 . Αν θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ είναι
ςτακερι και ίςθ με gκαι οι αντιςτάςεισ του αζρα κεωροφνται αμελθτζεσ τότε το μζτρο τθσ ταχφτθτασ του
ςϊματοσ τθν χρονικι ςτιγμι t1 είναι ίςο με

2u0 . Η χρονικι ςτιγμι t1 κα είναι:

α) t1 = u0 /2g
β) t1 = u0 /g
γ) t1 =2 u0 /g

(Μονάδεσ 3)
Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ

(Μονάδεσ 9)

Β2. Δφο κινθτά Α και Β εκτελοφν ομαλι κυκλικι κίνθςθ. Οι ακτίνεσ των τροχιϊν τουσ είναι R A και RB = R A
/2 αντίςτοιχα, ενϊ οι ςυχνότθτεσ περιςτροφισ τουσ ςυνδζονται με τθ ςχζςθ f A =4 f B .Να επιλζξετε τθ
ςωςτι απάντθςθ:
Α)Για τα μζτρα u A και uB των γραμμικϊν ταχυτιτων των δφο κινθτϊν ιςχφει:
α)

uA
=1/8
uB

β)

uA
=2
uB

γ)

uA
=8
uB

(Μονάδεσ 4)

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ
(Μονάδεσ 9)
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ΘΕΜΑ Γ
Στο ςχιμα φαίνονται δυο δίςκοι με ακτίνεσ R1  0.2m και R2  0.4m αντίςτοιχα, οι οποίοι ςυνδζονται
μεταξφ τουσ με μθ ελαςτικό λουρί. Οι δίςκοι περιςτρζφονται γφρω από ςτακεροφσ άξονεσ που διζρχονται
από το κζντρο τουσ και είναι κάκετοι ςτο επίπεδο τουσ. Αν θ περίοδοσ περιςτροφισ του δίςκου (2) είναι
ςτακερι και ίςθ με T2  0.05 s .

Να υπολογίςετε :
Γ1) Το μζτρο τθσ ταχφτθτασ των ςθμείων Α και Β τθσ περιφζρειασ ων δίςκων
(Μονάδεσ 6)
Γ2) Το μζτρο τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ του δίςκου (1)
(Μονάδεσ 5)
Γ3) Το λόγο των μζτρων των κεντρομόλων επιταχφνςεων των ςθμείων Α και Β :

a1 A
a2 B

(Μονάδεσ 7)
Γ4) Τον αρικμό των περιςτροφϊν που ζχει εκτελζςει ο δίςκοσ (1), όταν ο δίςκοσ (2) ζχει εκτελζςει 10
περιςτροφζσ
(Μονάδεσ 7)
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ΘΕΜΑ Δ
Σϊμα μάηασ m  0.4kg είναι δεμζνο ςτο ζνα άκρο αβαροφσ και μθ εκτατοφ νιματοσ μικουσ l  0.5m , το
άλλο άκρο του οποίου είναι ςτερεωμζνο ςε ςθμείο Ο , που απζχει κατακόρυφθ απόςταςθ H  1.3m από
το ζδαφοσ. Το ςϊμα εκτελεί κυκλικι κίνθςθ και ςτθν κατϊτατθ κζςθ τθσ τροχιάσ του (κζςθ Γ) ζχει γραμμικι
ταχφτθτα μζτρου u0  10m / s

Να υπολογίςετε:
Δ1) Το κέηρο ηες θεληροκόιοσ επηηάτσλζες ζηε ζέζε Γ
(Μονάδεσ 5)
Δ2) Το κέηρο ηες δύλακες ποσ δέτεηαη ηο ζώκα από ηο λήκα ζηε ζέζε Γ
(Μονάδεσ 5)
Σηε ζέζε Γ θόβεηαη ζηηγκηαία ηο λήκα θαη ηο ζώκα εθηειεί ορηδόληηα βοιή
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Δ3)Να σποιογίζεηε ηο βειελεθές ηες ορηδόληηας βοιής
(Μονάδεσ 5)



Δ4) Τελ ηατύηεηα u1 τθν χρονικι ςτιγμι που απζχει από το δάπεδο 0,25m.
(Μονάδεσ 5)
Δ5) Να βρείηε ηο πειίθο ηες θαηαθόρσθες απόζηαζες ηοσ ζεκείοσ βοιής από ηο έδαθος προς ηελ ορηδόληηα
κεηαηόπηζε όηαλ γωλία ζ ποσ ζτεκαηίδεη ηο ζώκα πέθηοληας κε ηο θαηαθόρσθο επίπεδο έτεη εθζ=4.
2

Δίλεηαη όηη g=10 m / s και ότι κάκε είδουσ τριβι όπωσ και θ αντίςταςθ από τον αζρα κεωροφνται
αμελθτζεσ

Καλή Επιτυχία!!
Επιμέλεια Διαγωνίσματορ
Σηυάκηρ Μάνορ
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