ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
1.
Η πιο κάτω μηχανή, χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση πιλότων αεροπλάνων και
αστροναυτών σε μεγάλες επιταχύνσεις.
Άξονας
περιστροφής
Φορά
περιστροφής

𝑟

+𝑂𝜓
+𝑂𝑥

Στο σχήμα έχουν σημειωθεί θετικοί ημιάξονες +𝛰𝑥 και +𝛰𝜓
Ο βραχίονας του σχήματος περιστρέφεται με μεγάλες συχνότητες, με φορά όπως φαίνεται
στο σχήμα.
(α) Να επιλέξετε τον ημιάξονα που αντιστοιχεί στην κατεύθυνση του διανύσματος της
γωνιακής ταχύτητας του βραχίονα:
Α. +𝛰𝑥

Β. -𝛰𝑥

Γ. +𝛰𝜓

Δ. -𝛰𝜓

(β) Να επιλέξετε τον ημιάξονα που αντιστοιχεί στην κατεύθυνση του διανύσματος της
κεντρομόλου δύναμης που δέχεται ο πιλότος:
Α. +𝛰𝑥

Β. -𝛰𝑥

Γ. +𝛰𝜓

Δ. -𝛰𝜓

(γ) Μία τέτοια μηχανή περιστρέφεται με συχνότητα 𝑓 = 0,5 Hz.
I. Να υπολογίσετε την περίοδο περιστροφής του βραχίονα.
II.
Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του βραχίονα.
III.

Να υπολογίσετε την κεντρομόλο επιτάχυνση που δέχεται ο πιλότος, στην
περίπτωση που το κάθισμά του είναι στερεωμένο σε απόσταση 𝑟 = 10 m από
τον άξονα περιστροφής.

2. (α) Να γράψετε τον ορισμό της γωνιακής επιτάχυνσης.
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(β) Δισκοβόλος περιστρέφει δίσκο, σε οριζόντια κυκλική τροχιά, με σταθερή γωνιακή
rad
επιτάχυνση μέτρου |𝛼⃗𝛾 | = 10 s2 .

Η απόσταση του δίσκου από το κέντρο της κυκλικής τροχιάς είναι 𝑟 = 0,80 m.
Ο δίσκος αρχικά ηρεμεί. Για τη χρονική στιγμή 𝑡 = 2 s:
I. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου.
II. Να υπολογίσετε το μέτρο της ακτινικής (κεντρομόλου) και της εφαπτομενικής
(επιτρόχιας) συνιστώσας της επιτάχυνσης του δίσκου.
III. Να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος της επιτάχυνσης του δίσκου.
3. Στις 15 Αυγούστου του 1940 το καταδρομικό πλοίο « Έλλη» κινείτο με σταθερή
οριζόντια ταχύτητα μέτρου |𝜐⃗𝛦𝛬 | = 5 m/s ως προς το λιμάνι της Τήνου, όπου
προσπαθούσε να ελλιμενισθεί για τους εορτασμούς της Παναγίας.
𝜐⃗𝛦𝛬
Λιμάνι

"Έλλη"
+𝑂𝜓
+𝑂𝑥

𝜐⃗𝛶𝛬
Υποβρύχιο

Ταυτόχρονα, ιταλικό υποβρύχιο αναδυόταν από τον πυθμένα της θάλασσας, με
σταθερή κατακόρυφη ταχύτητα μέτρου |𝜐⃗𝑌𝛬 | = 4 m/s ως προς το λιμάνι.
(η άσκηση πολύ πιθανόν να περιέχει ιστορικές ανακρίβειες)
(α) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του υποβρυχίου (μέτρο και κατεύθυνση) όπως
καταγράφηκε
στο ραντάρ του καταδρομικού «Έλλη».
(β) Να εξηγήσετε ποια από τις πιο κάτω τροχιές αντιστοιχεί στην τροχιά του
υποβρυχίου ως προς το καταδρομικό «Έλλη».
Ε

Ε

Υ

Υ

Υ
𝛢.

Ε

𝛣.

Ε

Υ
𝛤.

𝛥.
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4. (α) Να διατυπώσετε την αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων.
(β) Τα βλήματα Α και B του επόμενου σχήματος εκτοξεύονται ταυτόχρονα από το ίδιο
ύψος ℎ, με οριζόντιες ταχύτητες διαφορετικού μέτρου, και κινούνται μόνο υπό την
επίδραση του βάρους τους.
+𝑂𝜓 (m)
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Να συγκρίνετε τον χρόνο πτήσης των δύο βλημάτων, δίνοντας την
κατάλληλη εξήγηση.
Να εξηγήσετε ποιο βλήμα βάλλεται με τη μεγαλύτερη αρχική ταχύτητα.

5. Το ψάρι Τοξότης (με ωροσκόπο στον Κριό) έχει πάρει το όνομά του από τον
ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο κυνηγά έντομα, που βρίσκονται πάνω από την
επιφάνεια του νερού.
Το σχήμα δεν είναι υπό κλίμακα

ℎ

0,4 m

Ένα τέτοιο ψάρι θέλει να χορτάσει με ακρίδα, που κάθεται σε φύλλο. Το φύλλο
βρίσκεται σε οριζόντια απόσταση 0,4 m και ύψος ℎ μακριά από το ψάρι.
Για να το πετύχει αυτό, εκτοξεύει με το στόμα του, σταγόνες νερού με ταχύτητα
μέτρου 3,4 m/s, υπό γωνία 70𝜊 με το οριζόντιο επίπεδο.
(α) Να γράψετε τις εξισώσεις κίνησης μίας εκ των σταγόνων που εκτοξεύει το ψάρι,
αφού πρώτα θέσετε σημείο αναφοράς και θετικές κατευθύνσεις για τους άξονες 𝑥
και 𝜓.
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(β) Να υπολογίσετε το ύψος ℎ, στο οποίο βρίσκεται η ακρίδα, δεδομένου ότι η σταγόνα
πετυχαίνει τον στόχο της.
(γ) Να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος θέσης της ακρίδας.
6. (α) Να ορίσετε την ελαστική κρούση.
(β) Δύο εργαστηριακά αμαξάκια 1 και 2, κινούνται σε διάδρομο χωρίς τριβές, με
αμελητέα αντίσταση του αέρα και ταχύτητες 𝜐⃗1 και 𝜐⃗2 αντίστοιχα.
𝜐⃗1
𝜐⃗2
+𝑂𝑥
′

Τα δύο αμαξάκια 1 και 2 συγκρούονται ελαστικά και αποκτούν ταχύτητες 𝜐⃗1 και
′
𝜐⃗2 αντίστοιχα.
𝜐⃗1

i.

′

𝜐⃗2

′

+𝑂𝑥

Να δείξετε ότι στις ελαστικές κρούσεις ισχύει η σχέση:
𝜐1 + 𝜐1 ′ = 𝜐2 +𝜐2 ′

Οι μάζες των δύο αμαξιδίων, 1 και 2, είναι 𝑚1 = 0,7 kg και 𝑚2 = 0,5 kg
αντίστοιχα και οι αλγεβρικές τιμές των ταχυτήτων τους μετά την κρούση είναι
𝜐1 ′ = −0,80 m/s και 𝜐2 ′ = 0,70 m/s.
ii. Να υπολογίσετε τις ταχύτητες των δύο αμαξιδίων πριν την κρούση.

7. Δύο κέρματα του 1 €, έχουν τοποθετηθεί σε περιστρεφόμενο δίσκο, σε
διαφορετικές αποστάσεις από τον άξονα περιστροφής του (𝑟𝐴 < 𝑟𝐵 ).
Κέρμα Α

Κέρμα Β

(α) Να υπολογίσετε, σε συνάρτηση με τον συντελεστή στατικής τριβής, την
επιτάχυνση της βαρύτητας και την απόσταση από τον άξονα περιστροφής, τη
μέγιστη γωνιακή ταχύτητα [𝜔𝑚𝑎𝑥 = 𝑓(𝜇𝑠 , 𝑔, 𝑟)] που μπορεί να έχει ο
περιστρεφόμενος δίσκος, ώστε ένα κέρμα να μη χάνει επαφή με αυτόν.
(β) Να εξηγήσετε, με αναφορά στη σχέση που αποδείξατε πριν, ποιο κέρμα
εκτινάσσεται πρώτο καθώς αυξάνουμε σταδιακά τη γωνιακή ταχύτητα του
περιστρεφόμενου δίσκου.
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8. (α) Να διατυπώσετε την αρχή διατήρησης της ορμής.
(β) Ένας πύραυλος, μάζας 𝑀 και ταχύτητας μέτρου |𝜐⃗| = 200 m/s, εκρήγνυται στον
αέρα με αποτέλεσμα να χωριστεί σε δύο βλήματα με μάζες 𝑚1 και 𝑚2 = 3𝑚1. Το
′
βλήμα με μάζα 𝑚1 κινείται με ταχύτητα μέτρου |𝜐⃗1 | = 400 m⁄s , η οποία
σχηματίζει γωνία 𝜑 = 30𝜊 με την αρχική διεύθυνση της ταχύτητας του πυραύλου.
𝜐⃗1

′

𝑚1

𝑀
𝜑 = 30𝜊
𝜃

𝜐⃗

Το σχήμα δεν είναι υπό κλίμακα

𝑚2 = 3𝑚1

𝜐⃗2

′

′

Να υπολογίσετε την ταχύτητα 𝜐⃗2 (μέτρο και κατεύθυνση) του βλήματος με μάζα
𝑚2 .
9. Γυάλινη ράβδος, θετικά φορτισμένη, πλησιάζει το μεταλλικό σφαιρίδιο ενός
αρχικά αφόρτιστου εκκρεμούς, όπως βλέπουμε στην εικόνα (α). Παρατηρούμε ότι το
μεταλλικό σφαιρίδιο του εκκρεμούς αρχικά έλκεται από τη φορτισμένη ράβδο, μέχρι
να ακουμπήσει σε αυτήν, και ακολούθως απομακρύνεται από αυτήν, όπως φαίνεται
στην εικόνα (β).

(α) Να ερμηνεύσετε τη συμπεριφορά του εκκρεμούς κατά την έλξη του από τη
φορτισμένη ράβδο.
(β) Να ερμηνεύσετε τη συμπεριφορά του εκκρεμούς κατά την άπωσή του από τη
φορτισμένη ράβδο.
(γ) Να ονομάσετε τον τρόπο με τον οποίο φορτίστηκε το εκκρεμές.
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10. Σε ένα αμαξάκι εργαστηρίου δρα συνισταμένη δύναμη (𝛴𝐹⃗ ) υπό την επίδραση της
οποίας το αμαξάκι κινείται σε οριζόντιο διάδρομο. Η συνισταμένη αυτή δύναμη είναι
παράλληλη με τη διεύθυνση της κίνησης και η χρονική μεταβολή της παρουσιάζεται
στην πιο κάτω γραφική παράσταση της συνισταμένης δύναμης σε συνάρτηση με τον
χρόνο [𝛴𝐹 = 𝑓(𝑡)].
Σ𝐹(Ν)

5
4
3
2
1

𝑡(s)

0
-1 0

2

4

6

8
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12

14

-2
-3
-4
-5
-6

i.

Να υπολογίσετε τη συνολική ώθηση της συνισταμένης δύναμης
από 0 − 12 s.
ii. Να υπολογίσετε την τελική ορμή του αμαξιδίου, αν αρχικά το
αμαξάκι είχε ορμή ίση με 𝑝𝛼𝜌𝜒 = 2 kg m s −1 .
iii. Να υπολογίσετε τη μέση συνισταμένη δύναμη που δρα σε αυτό
από 0 − 12 s.
11. Τα αεροπλάνα μηδενικής βαρύτητας, κινούνται με σταθερή ταχύτητα σε
παραβολική τροχιά και παρέχουν προσωρινά, συνθήκες φαινομενικής έλλειψης της
βαρύτητας. Χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση αστροναυτών, για τη διεξαγωγή
επιστημονικών πειραμάτων και για γυρίσματα ταινιών.

(α) Να δείξετε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας στο υψόμετρο των 10 000 m, που είναι
το υψόμετρο στο οποίο πετά ένα τέτοιο αεροπλάνο, είναι περίπου όση και στην
επιφάνεια της Γης

m

[|𝑔⃗(ℎ)| ≈ 9,8 s2 ].
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(β) Για να πετύχει τις συνθήκες φαινομενικής έλλειψης της βαρύτητας, ένα τέτοιο
αεροπλάνο κινείται σε παραβολική τροχιά όπως αυτή του σχήματος.

Σημείο Α

i.

ii.

Σημείο Β

Nα συγκρίνετε την ένδειξη της ζυγαριάς-δυναμόμετρου, στα σημεία Α και Β της
τροχιάς του αεροπλάνου, στην περίπτωση που το αεροπλάνο κινείται με
ταχύτητα σταθερού μέτρου.
Να δικαιολογήσετε την απάντηση που δώσατε στο προηγούμενο ερώτημα.

Στο ανώτατο σημείο, το αεροπλάνο κινείται σε τμήμα κυκλικής τροχιάς με ακτίνα 𝑅 =
1 020 m.

Zero G

𝑅

i.

Να δείξετε ότι το μέτρο της ταχύτητας που πρέπει να έχει το
αεροπλάνο, ώστε στο ανώτατο σημείο της τροχιάς του να
παρουσιάζονται συνθήκες φαινομενικής έλλειψης βαρύτητας,
είναι περίπου |𝜐⃗| = 100 m/s.

Σε κάποιο τηλεοπτικό επεισόδιο της γνωστής σειράς «Μυθοκαταρρίπτες», οι
συντελεστές της θέλησαν να προσομοιώσουν τον τρόπο βαδίσματος στην
επιφάνεια της Σελήνης. Επί τούτου, χρησιμοποίησαν το αεροπλάνο Zero G, το οποίο
κινείται με ίδια ταχύτητα όπως στο προηγούμενο ερώτημα (|𝜐⃗| = 100 m/s), αλλά
σε παραβολική τροχιά με μικρότερη καμπυλότητα (𝑅 ′ ).
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𝑅′

Με αυτόν τον τρόπο, στο ανώτατο σημείο, η βαρύτητα αντί να μηδενίζεται
φαινομενικά, μοιάζει ότι είναι όση η βαρύτητα στην επιφάνεια της Σελήνης
(𝑔𝛴𝜀𝜆ή𝜈𝜂𝜍 = 1,62 m/s 2 ) και έτσι, ένας επιβάτης του αεροπλάνου Zero G θα
αισθάνεται ότι έχει βάρος όσο θα ήταν το βάρος του στην επιφάνεια της Σελήνης.
ii. Να υπολογίσετε τη νέα ακτίνα (𝑅 ′ ) που πρέπει να έχει η τροχιά του,
στην περίπτωση αυτή.
12. Ακίνητο σημειακό φορτίο 𝑄 = 6,5 𝜇C, δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο.
Γ

Δ

Α

Ζ

Β

Ένα σημειακό φορτίο 𝑞 = − 1,2 𝜇C μετατοπίζεται από το σημείο Α στο σημείο Β
του ηλεκτρικού πεδίου, που δημιουργεί το φορτίο 𝑄, κατά μήκος της ευθείας ΑΒ,
όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα σημεία Α και Β απέχουν από το φορτίο 𝑄 αποστάσεις
𝑟𝛢 = 1,0 m και 𝑟𝐵 = 2,0 m αντίστοιχα.
(α) Να υπολογίσετε το έργο της ηλεκτρικής δύναμης από το φορτίο 𝑄 στο φορτίο 𝑞,
για τη μετατόπιση αυτή του φορτίου 𝑞.
(β) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκείται στο φορτίο 𝑞 από το φορτίο 𝑄
(𝐹⃗𝑄→𝑞 ) κατά τη διέλευση του φορτίου 𝑞 από το σημείο Ζ, που βρίσκεται στο μέσο του
ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ.
(γ) Να υπολογίσετε το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Ζ.
(δ) Να σχεδιάσετε στο σχήμα, το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, που
υπολογίσατε στο ερώτημα 14(γ).
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(ε) Να εξηγήσετε πόσο είναι το έργο της δύναμης 𝐹⃗𝑄→𝑞 , εάν το φορτίο 𝑞 μετατοπιστεί
από το σημείο Α στο σημείο Δ, κατά μήκος του κυκλικού τόξου ΑΔ.
(στ) Να εξηγήσετε πόσο είναι το έργο της δύναμης 𝐹⃗𝑄→𝑞 , εάν το φορτίο 𝑞
μετατοπιστεί από το σημείο Α στο σημείο Δ, κινούμενο διαδοχικά, κατά μήκος του
ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ, κατά μήκος του κυκλικού τόξου ΒΓ και κατά μήκος του
ευθύγραμμου τμήματος ΓΔ (διαδρομή ΑΒ  ΒΓΓΔ).
13. Στο σχήμα που ακολουθεί, απεικονίζεται το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται
από δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία.

Α
𝒒𝟏

Β
𝒒𝟐

(α) Να εξηγήσετε το είδος του φορτίου που φέρει το 𝑞.
(β) Να γράψετε σε ποιο από τα σημεία Α ή Β η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι
μεγαλύτερη.
(γ) Να σχεδιάσετε το διάνυσμα της έντασης του πεδίου 𝛦⃗ στο σημείο Α. (δ) Να
σχεδιάσετε στο σχήμα τη δύναμη του πεδίου που θα ασκηθεί σε αρνητικό φορτίο, όταν
αυτό τοποθετηθεί στο σημείο Α.
14. Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται η τροχιά που ακολουθούν δύο βλήματα Α και Β,
μέχρι να φτάσουν στο έδαφος. Το βλήμα Α βάλλεται υπό γωνία από το επίπεδο του
εδάφους. Ταυτόχρονα το βλήμα Β βάλλεται οριζόντια από ύψος.
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Το ύψος από το οποίο βάλλεται το βλήμα Β είναι ίσο με το μέγιστο ύψος που φτάνει το
βλήμα Α. Η μέγιστη οριζόντια μετατόπιση (βεληνεκές) του βλήματος Α είναι διπλάσια από
τη μέγιστη οριζόντια μετατόπιση του βλήματος Β. Τα δύο βλήματα έχουν ίδια μάζα.
(α) Να συγκρίνετε τον χρόνο πτήσης των δύο βλημάτων Α και Β.
(β) Να εξηγήσετε την απάντηση που δώσατε στο προηγούμενο ερώτημα 3(α).
(γ) Να συγκρίνετε την οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητας των δύο βλημάτων στο μέγιστο
ύψος.
(δ) Να συγκρίνετε τη μηχανική ενέργεια των δύο βλημάτων.
(ε) Να δικαιολογήσετε την απάντηση που δώσατε στο ερώτημα 3(δ).
15. Τα έργα για την αναπαλαίωση του Παγκυπρίου Γυμνασίου προχωράνε απρόσκοπτα και
σύμφωνα πάντοτε με το πρόγραμμα. Για τον σκοπό αυτό, γερανός μεταφέρει φορτίο με
κεραμίδια στην οροφή της δυτικής πτέρυγας.

Αρχικά το φορτίο ανυψώνεται στο κατάλληλο ύψος και ακολούθως ο γερανός
περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα, μέχρι το φορτίο να φτάσει στο
σημείο που πρέπει να εναποτεθεί. Κατά την περιστροφή αυτή, η γωνιακή
ταχύτητα του βραχίονα του γερανού έχει σταθερό μέτρο |𝜔⃗|= 0,1 rad/s και
κατεύθυνση όπως ο αρνητικός ημιάξονας 𝛰𝑧, όπως φαίνεται και στο πιο πάνω
σχήμα.
(α) Να σχεδιάσετε τη γραμμική ταχύτητα του φορτίου στη θέση που φαίνεται στο σχήμα.
(β) Να υπολογίσετε την περίοδο 𝛵 του βραχίονα.
(γ) Να υπολογίσετε το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του φορτίου, αν η απόστασή του από
το κέντρο της κυκλικής τροχιάς είναι 𝑅=25 m.
(δ) Να εξηγήσετε γιατί, όταν το φορτίο αρχίσει να περιστρέφεται, το συρματόσχοινο που το
συγκρατεί εκτρέπεται από την κατακόρυφο, όπως φαίνεται στο σχήμα.

10

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

16. Η Μαίρη εργάζεται ως καθαρίστρια στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού. Είναι
επιφορτισμένη με το σφουγγάρισμα του πάνω διαζώματος του Ωδείου και κάθε
μέρα ξεκινά το σφουγγάρισμά της από το σημείο Α του πάνω διαζώματος.
Διάζωμα (ορισμός): διάδρομος, συνήθως ημικυκλικός, που χωρίζει το τμήμα των
κερκίδων ενός
θεάτρου ή σταδίου σε μέρη.
πάνω διάζωμα
(𝐴𝐵 𝑆
Σημείο Α

Σημείο Β

𝑅75 m

Το πάνω διάζωμα του Ωδείου αποτελεί τόξο κύκλου με ακτίνα 𝑅=75 m. Στη
γραφική παράσταση που ακολουθεί, παριστάνεται η μεταβολή της γωνίας
θέσης της Μαίρης σε συνάρτηση με τον χρόνο, μέχρι τη χρονική στιγμή που
τελειώνει το σφουγγάρισμα του πάνω διαζώματος.
3,5
3,0
2,5

𝜃 rad
2,0
1,5
1,0
0,5

𝑡 min

0,0
0

5

10

15

20

25

30

35

(α) Να υπολογίσετε τη γωνιακή ταχύτητα με την οποία σφουγγαρίζει η Μαίρη.
(β) Να υπολογίσετε το μήκος του πάνω διαζώματος.
Η εταιρία που ανέλαβε τον καθαρισμό του Ωδείου έχει προσλάβει τη Λένια, ώστε να βοηθά
τη Μαίρη στο σφουγγάρισμα. Η Λένια ξεκινά από το σημείο Β (σχήμα) και σφουγγαρίζει το
πάνω διάζωμα αντίθετα από τη Μαίρη. Η Λένια επίσης σφουγγαρίζει δύο φορές
γρηγορότερα από ό,τι σφουγγαρίζει η Μαίρη.
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(γ) Να χαράξετε στη γραφική παράσταση που σας δόθηκε προηγουμένως, τη γραφική
παράσταση της γωνιακής θέσης της Λένιας σε συνάρτηση με τον χρόνο. Οι δύο
καθαρίστριες ξεκινούν ταυτόχρονα το σφουγγάρισμα.
(δ) Να γράψετε τη χρονική στιγμή που οι δύο καθαρίστριες εργαζόμενες ταυτόχρονα, θα
ολοκληρώσουν το σφουγγάρισμα του πάνω διαζώματος.

17. Μαθητές θέλουν να μελετήσουν πειραματικά πώς εφαρμόζεται το θεώρημα Ώθησης‐
Μεταβολής της Ορμής για έναν αθλητή που πηδά κατακόρυφα. Για τον σκοπό αυτό,
συνέδεσαν ξύλινη πλατφόρμα σε αισθητήρα δύναμης, ο οποίος με τη σειρά του έχει
συνδεθεί με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ακολούθως βάζουν κάποιο συμμαθητή τους να
σταθεί στην πλατφόρμα. Αφού ξεκινήσουν τον αισθητήρα ώστε να παίρνει μετρήσεις, ο
μαθητής κάνει επιτόπιο άλμα. Στο τέλος του πειράματος ο μαθητής προσγειώνεται και πάλι
στην πλατφόρμα. Μετά από λίγο, σταματούν τον αισθητήρα δύναμης.
Στη γραφική παράσταση που ακολουθεί, φαίνεται πώς μεταβάλλεται η αλγεβρική τιμή της
κάθετης δύναμης σε συνάρτηση με τον χρόνο 𝛮 =(𝑡).

2500

2000

1500

𝛮Ν
1000

500

𝑡s

0
0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

𝑂𝜓

𝛰

Να δείξετε ότι η μάζα του μαθητή είναι ίση με 81,55 kg.
ii. Να προσδιορίσετε τη χρονική στιγμή που ο αθλητής χάνει την επαφή του με το
έδαφος.
i.
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Ακολούθως, οι μαθητές υπολόγισαν, για διαφορετικές χρονικές στιγμές, το εμβαδόν της
γραφικής παράστασης. Κατέγραψαν τα αποτελέσματά τους στον Πίνακα που ακολουθεί.
Χρονική διάρκεια: s
0
0
0
0
0
0

Εμβαδόν:
Ν∙s
200,0
312,5
812,5
992,5
1 180,5
1 760,5

0,25
0,50
0,90
1,05
1,65
2,20

iii. Να υπολογίσετε την ταχύτητα με την οποία ο μαθητής εγκαταλείπει το έδαφος.

18. (α) Να ορίσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου.
(β) Δύο ακίνητα σημειακά φορτία 𝑄1=20,0 μC και 𝑄2=8,0 μC βρίσκονται στα σημεία
Α και Β, που απέχουν μεταξύ τους κατά 𝑟=0,20 m. Το σημείο Γ βρίσκεται πάνω
στην ευθεία ΑΒ και σε απόσταση =0,40 m από το σημείο Β, όπως φαίνεται στο
σχήμα.
Κ
𝑸𝟏

𝑸𝟐

‐

+

A

B
𝒓

i.

𝒒𝟑
Γ

‐

Δ

Ζ

𝒅

Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ του πεδίου (μέτρο
και κατεύθυνση).

ii. Να υπολογίσετε το δυναμικό στο σημείο Γ του ηλεκτρικού πεδίου.

Στην ευθεία ΑΒ βρίσκονται τα σημεία Δ και Ζ, που διακρίνονται στο σχήμα. Το
δυναμικό στο σημείο Δ του πεδίου είναι 𝑉=105000 V και το δυναμικό στο σημείο
Ζ είναι 𝑉= 93500 V. Ένα σημειακό φορτίο 𝑞= – 2,0 μC μετακινείται από το σημείο
Δ στο σημείο Ζ του πεδίου.
iii. Να υπολογίσετε το έργο της ηλεκτρικής δύναμης πεδίου κατά τη μετακίνηση αυτή του
φορτίου.
Το σημειακό φορτίο 𝑞=– 2,0 μC μετακινείται από το σημείο Δ στο σημείο Ζ του πεδίου
κινούμενο κατά μήκος του κυκλικού τόξου 𝛥𝛫𝛧 του σχήματος.
iv. Να εξηγήσετε πόσο είναι το έργο της ηλεκτρικής δύναμης πεδίου κατ’ αυτή τη

διαδρομή του φορτίου.
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19. Αμαξάκι του roller coaster κινείται, χωρίς τριβές και αντίσταση του αέρα, σε μέρος
πίστας roller coaster, όπως αυτή του σχήματος που ακολουθεί. Το αμαξάκι επιταχύνεται
από την ηρεμία, ώστε στο σημείο Α να έχει αποκτήσει ταχύτητα μέτρου |𝜐⃗ |=25 m/s.
Γ

Πίστα roller coast er

𝑅

10 m

Α

Αμαξάκι
|𝜐⃗ |

25 m/s

B

Δ
|𝜐⃗ |

24 m/s

Το αμαξάκι διέρχεται από το σημείο Β με ταχύτητα μέτρου |𝜐⃗ |=24 m/s. Η πίστα
στο σημείο Β έχει ακτίνα καμπυλότητας 𝑅=10 m, ενώ η εφαπτομένη της κυκλικής
τροχιάς στο σημείο Β, σχηματίζει γωνία 25 με το οριζόντιο επίπεδο.
(α) Να σχεδιάσετε, στη μεγέθυνση του σχήματος που ακολουθεί, τις δυνάμεις που ασκούνται
στο αμαξάκι στο σημείο Β.

B

𝑅

10 m

|𝜐⃗ |

24 m/s

(β) Να υπολογίσετε το μέτρο της εφαπτομενικής (επιτροχίου) επιτάχυνσης του αμαξιού
στο σημείο Β.
(γ) Να υπολογίσετε το μέτρο της ακτινικής (κεντρομόλου) επιτάχυνσης του αμαξιού στο
σημείο Β.
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Το σημείο Γ βρίσκεται σε ύψος ℎ=30 m πιο ψηλά από το σημείο Α. Επίσης το σημείο Γ
βρίσκεται σε σημείο της πίστας με ακτίνα καμπυλότητας =4 m.
Γ

𝑅

4m

Πίστα roller coaster

Α

Α
|𝜐⃗ |

B

ℎ

30 m

Δ

25 m/s

(δ) Να υπολογίσετε τη μέγιστη ταχύτητα με την οποία πρέπει να φτάνει στο σημείο Γ το
αμαξάκι, ώστε να μην χάνει επαφή με την πίστα (μόλις που να κάνει ανακύκλωση).
(ε) Να διερευνήσετε κατά πόσο το αμαξάκι της συγκεκριμένης άσκησης φτάνει μέχρι το
σημείο Γ, χωρίς να χάσει επαφή με την πίστα.
20. Ομάδα μαθητών πραγματοποίησε την πιο κάτω πειραματική διάταξη, για να μελετήσει
την Αρχή Διατήρησης της Ορμής στις πλαστικές κρούσεις.

Η πειραματική διάταξη αποτελείται από διάδρομο, δύο αμαξάκια, δύο φωτοπύλες
συνδεδεμένες με ηλεκτρονικό χρονόμετρο και ζυγαριά.
Οι μαθητές δίνουν αρχική ταχύτητα στο Αμαξάκι 1, ώστε να συγκρουστεί πλαστικά
με το αρχικά ακίνητο Αμαξάκι 2. Από τις μετρήσεις του ηλεκτρονικού χρονομέτρου
και γνωρίζοντας το μήκος 𝑑 που έχει το χαρτονάκι, υπολόγισαν τις πιο κάτω
ταχύτητες.
Μέτρηση 1: 0,606 m/s
Μέτρηση 2: 0,271 m/s
Μέτρηση 3: 0,267 m/s
Να εξηγήσετε γιατί η ταχύτητα της Μέτρησης 2 είναι πιο κοντά στην
πραγματική ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση.

i.
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Έχουν μετρήσει επιπλέον τη μάζα του κάθε αμαξιού:
Αμαξάκι 1: 𝑚 0,5216 kg
Αμαξάκι 2: 𝑚 0,6427 kg
ii. Να κάνετε την κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να αποδείξετε ότι στις πλαστικές

κρούσεις η ορμή του συστήματος διατηρείται. Στην επεξεργασία σας να εφαρμόσετε
τους κανόνες των σημαντικών ψηφίων.
Η ομάδα των μαθητών επανέλαβε το πείραμα, αντικαθιστώντας το Αμαξάκι 1 με άλλο
μεγαλύτερης μάζας, αλλά προσδίδοντάς του ίδια ορμή με πριν.
Να εξηγήσετε πώς μεταβάλλεται η αρχική κινητική ενέργεια που έχει το
Αμαξάκι 1 στην περίπτωση αυτή.

iii.

Δεύτερη ομάδα μαθητών χρησιμοποίησε παρόμοια πειραματική διάταξη και πήρε
ανάλογες μετρήσεις. Μετά την επεξεργασία των μετρήσεων όμως, προέκυψε πως η
ορμή του συστήματος, μετά την πλαστική κρούση, είχε αυξηθεί.
Να γράψετε μία διόρθωση, που πρέπει να κάνει η δεύτερη ομάδα, στην
πειραματική τους διάταξη ώστε να βελτιώσουν τα πειραματικά τους αποτελέσματα.

iv.
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