
ΘΔΜΑ  Β 

Β1. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν θαη ζηελ εηθόλα παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Η κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ από 0-30s είλαη: 

α) 300m                β) 600m                            γ) 900m                        

  

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                               
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Β2. Ψαξάο ηξαβά κηα βάξθα πξνο ηε μεξά κε ηε βνήζεηα ελόο ζθνηληνύ, αζθώληαο ζε απηή 

νξηδόληηα δύλακε F κέηξνπ 100Ν, νπόηε ε βάξθα πιεζηάδεη πξνο ηελ αθηή κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 

θηλνύκελε θαηά ηε δηεύζπλζε ηνπ ζθνηληνύ. Θεσξνύκε όηη ην ζθνηλί δελ έρεη κάδα θαη παξακέλεη 

νξηδόληην όζν ε βάξθα θηλείηαη. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζηε θίλεζε ηεο βάξθαο δελ ιακβάλεηαη 

ππόςε. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Η βάξθα αζθεί δύλακε ζηε ζάιαζζα ηεο νπνίαο ε νξηδόληηα ζπληζηώζα, 

α) είλαη νκόξξνπε κε ηελ F  θαη έρεη κέηξν 100Ν 

β) είλαη αληίξξνπε κε ηελ F  θαη έρεη κέηξν 100Ν 

γ) Η βάξθα δελ αζθεί δύλακε ζηε ζάιαζζα                                         
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Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
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ΘΔΜΑ  Γ 

Αεξόζηαην πνπ άδεην έρεη κάδα m1 = 100 Kg πεξηέρεη ζην θαιάζη ηνπ  πιηθά θαη επηβάηεο 

ζπλνιηθήο κάδαο m2 = 400 Kg . Τν αεξόζηαην δηαηεξείηαη αθίλεην κε ηε βνήζεηα  δπν 

θαηαθόξπθσλ ζθνηληώλ θαη κε ην θαιάζη ηνπ λα βξίζθεηαη ζην ζεκείν Ο θαη ζε ύςνο h = 10 m  από 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Σην αεξόζηαην αζθείηαη θαηαθόξπθε δύλακε από ηνλ αέξα ε ηηκή ηεο 

νπνίαο δίλεηαη από ηε ζρέζε F = 6500-10x (F  ζε Ν θαη x ζε m), όπνπ ην  x είλαη ε ζέζε ζηνλ 

θαηαθόξπθν άμνλα Οx κε ζεηηθή θνξά πξνο ηα πάλσ (δει. ην ζεκείν Ο ζεσξείηαη σο ε ζέζε       

x=0 m). Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ηα ζθνηληά ιύλνληαη θαη ην αεξόζηαην αξρίδεη λα αλπςώλεηαη 

θαηαθόξπθα. Δίλεηαη όηη 
2

m
g 10

s
  θαη 26 5,1 . 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) Τε ηάζε θάζε ζθνηληνύ όηαλ ην αεξόζηαην είλαη αθίλεην (ηα δπν ζθνηληά αζθνύλ δπλάκεηο 

ίδηνπ κέηξνπ) 
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Γ2) Τελ επηηάρπλζε ηνπ αεξόζηαηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s. 
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 Γ3) Τε ηαρύηεηα ηνπ αεξόζηαηνπ όηαλ ην θαιάζη ηνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο Η  = 110 m από ην 

έδαθνο.   
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Γ4) Όηαλ ην αεξόζηαην βξίζθεηαη ζε ύςνο Η  = 110 m αθήλεηαη από ηνπο επηβάηεο έλαο ζάθνο 

άκκνπ  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 πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο ηνπ ζάθνπ θαζώο θαη ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηάλεη ζην 

έδαθνο.  
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