
ΘΔΜΑ  Β 

 

Β1)  Από ην κπαιθόλη ηνπ 1
νπ

 νξόθνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο  H από ην 

έδαθνο, έλαο καζεηήο αθήλεη ειεύζεξε κηα κπάια λα πέζεη ζην δάπεδν. 

Σηελ δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη ε κπάια ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. 

Σηελ αξρηθή ηεο ζέζε Α, ζε κηα ελδηάκεζε ζέζε Γ θαη ζηελ ηειηθή ζέζε 

Δ ζην έδαθνο ειάρηζηα πξηλ αθηλεηνπνηεζεί. Θεσξνύκε σο επίπεδν α-

λαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέ-

ξα ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Η κεραληθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο: 

α) είλαη κεδέλ ζηε ζέζε Α θαη κέγηζηε ζηε ζέζε Δ. 

β) είλαη κέγηζηε ζηε ζέζε Α θαη κεδέλ ζηε ζέζε Δ. 

γ) έρεη ηελ ίδηα ηηκή θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ ζέζεηο. 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

 

Β2)  Σε έλα αξρηθά αθίλεην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ F  θαη 

θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν. Αλ ην ζώκα κεηαηνπηζηεί θαηά Δx, ηόηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ 

απνθηά είλαη ίζν κε υ.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ ζην ζώκα αζθείηαη ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ 4F  θαη κεηαηνπηζηεί ζην ίδην νξηδόληην δάπεδν 

θαηά Δx, ηόηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ απνθηά είλαη ίζν κε: 

α) 2υ    β) 4υ   γ) 
2

υ
 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΔΜΑ Γ 

 

Τα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο, έρνπλ κάδεο 

m1 = 15 kg θαη m2 = 25 kg αληίζηνηρα. Τα ζώκαηα είλαη δε-

κέλα κεηαμύ ηνπο κε έλα κε εθηαηό λήκα κήθνπο l = 2 m, 

ακειεηέαο κάδαο θαη βξίζθνληαη αθίλεηα ζην νξηδόληην δάπεδν κε ην λήκα ηελησκέλν. Τε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην Σ1 νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F  θαη ηα ζώκαηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη 

κε ζηαζεξή επηηάρπλζε ε νπνία έρεη κέηξν ίζν κε 2 m/s
2
, ελώ ην λήκα παξακέλεη ηελησκέλν θαη 

νξηδόληην. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ησλ ζσκάησλ θαη ηνπ δαπέδνπ είλαη μ = 0,4. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζε θάζε ζώκα.. 

Μονάδες 6 

 

Γ2) Να εθαξκόζεηε ην ζεκειηώδε λόκν ηεο Μεραληθήο ζην ζώκα Σ2 θαη λα ππνινγίζεηε ην κέηξν 

ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα Σ2 από ην λήκα. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη ζηα ζώκαηα κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F , 

από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή t1 = 4 s. 

Μονάδες 6 

Γ4) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s θόβεηαη ην λήκα, ρσξίο λα πάςεη λα αζθείηαη ε δύλακε F . Να ππν-

ινγίζεηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζσκάησλ Σ1 θαη Σ2, ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 7 s.  

Μονάδες 7 

Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  
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