
ΘΔΜΑ  Β 

Β1.   Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην 

δηάγξακκα ηαρύηεηαο-ρξόλνπ ζε κηα 

επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε:     

Από ην παξαπάλσ δηάγξακκα ζε κπνξεί λα 

ππνινγηζζεί,  

α) κόλν ε επηηάρπλζε ηνπ θηλεηνύ, 

β) κόλν ε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, 

γ) ε επηηάρπλζε θαη  ε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ,                                   

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                
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Β2. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην 

επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0s ζην θηβώηην αζθείηαη 

νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν δίλεηαη από ην δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε 

δηπιαλή εηθόλα, νπόηε ην θηβώηην αξρίδεη λα θηλείηαη 

θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Τε ρξνληθή ζηηγκή t=3s, 

α) ην θηβώηην εμαθνινπζεί λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x      

β) Ηξεκεί        

γ) ην θηβώηην θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x   
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Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
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ΘΔΜΑ  Γ 

Αεξόζηαην πνπ άδεην έρεη κάδα m1 = 160 Kg, κεηαθέξεη επηβάηε κε κάδα m2 = 80 Kg θαη έλα ζάθν 

κε άκκν κάδαο m3 = 10 Kg . Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ην αεξόζηαην βξίζθεηαη αθίλεην ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη αξρίδεη λα αλπςώλεηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο θαηαθόξπθεο δύλακεο F  

πνπ αζθείηαη από ηνλ αέξα.  . Δίλεηαη όηη ην κέηξν ηεο  F  είλαη 3000 Ν θαη 
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Να ππνινγίζεηε: 

 

Γ1) Τελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία αλπςώλεηαη ην αεξόζηαην 
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Γ2) Τελ δύλακε πνπ αζθεί ζηνλ επηβάηε ην δάπεδν ηνπ θαιαζηνύ ηνπ αεξόζηαηνπ  
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 Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην αεξόζηαην βξίζθεηαη ζε ύςνο Η = 100 m από ηελ  επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο αθήλεηαη ν ζάθνο κε άκκν ν νπνίνο θηλείηαη θαηαθόξπθα κε αξρηθή ηαρύηεηα, ηελ 

ηαρύηεηα πνπ είρε ην αεξόζηαην εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή. Καηά ηε θίλεζε ηνπ ζάθνπ ε επίδξαζε 

ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ3) Τν ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ζηηγκή πνπ αθήλεηαη ν ζάθνο κέρξη λα θηάζεη ζην κέγηζην ύςνο 

από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο   
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Γ4) Τελ  θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζάθνπ ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο 
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