
ΘΔΜΑ Β 

 

Β1)  Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν θαη ε 

ηαρύηεηά ηνπ κεηαβάιιεηαη όπωο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα 

ηαρύηεηαο – ρξόλνπ.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 

Η θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη: 

α) επηηαρπλόκελε    

β) επηβξαδπλόκελε    

γ) νκαιή  

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

 

Β2) Έλα απηνθίλεην πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε νξηδόληην δξόκν έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα 

ίζε κε Κ.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 

Αλ ην απηνθίλεην δηπιαζηάζεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ, ηόηε ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα απμάλεηαη θαηά: 

α) 2Κ    β) 3Κ    γ) 4Κ 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο m1 = 1 kg θαη m2 = 7 kg 

αληίζηνηρα είλαη δεκέλα ζηα άθξα κε εθηαηνύ λήκαηνο, 

ην νπνίν δηέξρεηαη από ηελ πεξηθέξεηα κηαο ιεπηήο ηξν-

ραιίαο, όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τν ζώκα Σ1 κπνξεί λα 

νιηζζαίλεη ζε νξηδόληην δάπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη 

ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,6, ελώ ην Σ2 θξέκε-

ηαη από ην άιιν άθξν ηνπ λήκαηνο θαη θηλείηαη θαηαθό-

ξπθα. Αζθνύκε νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F  ζην Σ1, κε 

θνξά απηήλ πνπ θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα θαη ην ζύ-
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ζηεκα ηωλ δύν ζωκάηωλ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 0,2 m/s, κε ην ζώκα Σ2 λα θαηε-

βαίλεη θαηαθόξπθα. Θεωξήζεηε όηη ην λήκα, όπωο θαη ε ηξνραιία είλαη ακειεηέαο κάδαο, θαζώο 

θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
. 

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα Σ2 θαη λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύ-

λακεο πνπ δέρεηαη από ην λήκα. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζρύ (θαη’ απόιπηε ηηκή), ηεο δύλακεο F . 

Μονάδες 6 

Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζεωξνύκε ωο t = 0, θαηαξγνύκε ηε δύλακε F . 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλνύληαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζώκαηα. 

Μονάδες 7 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ην ζώκα Σ1 από ην λήκα, από ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 0,2 s. 

Μονάδες 6 

 


