
ΘΔΜΑ  Β 

 

Β1.    Έλα ζώκα θηλείηαη  πάλω ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Κάπνηα ζηηγκή ζην 

ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F   αληίξξνπε ηεο ηαρύηεηαο θαη ην ζώκα αξρίδεη λα 

επηβξαδύλεηαη νκαιά. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.  

Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο δύλακεο F  (F) πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν (t) παξηζηάλεηαη ζωζηά από ην δηάγξακκα: 
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Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      

Μονάδες 8 

 

Β2.    Κηβώηην κάδαο 10 Kg βξίζθεηαη αθίλεην πάλω ζε ιείν 

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

αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε 

κε ην ρξόλν δίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Τν θηβώηην 

αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.   

Τε ρξνληθή ζηηγκή t=3 s 

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

β) ην θηβώηην εξεκεί.        

γ) ην θηβώηην θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x.       

      Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                
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ΘΔΜΑ  Γ 

 Έλα απηνθίλεην κάδαο 1000 kg θηλείηαη αξρηθά ζε επζύγξακκν νξηδόληην δξόκν κε ζηαζεξή 

ηαρύηεηα κέηξνπ ίζνπ κε 10 m/s. Ο νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, παηώληαο ην 

γθάδη  πξνζδίλεη ζην απηνθίλεην ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 10 s, ην κέηξν ηεο 

ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ έρεη δηπιαζηαζηεί.   

Να ππνινγίζεηε:  

Γ1) ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζην παξαπάλω ρξνληθό δηάζηεκα ηωλ   

10 s, 
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Γ2) ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ επηηάρπλε ην απηνθίλεην,                         

Μονάδες 6   

Γ3) ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ απηνθίλεηνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα  από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έωο 

ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 10 s,   

                                                                                                                                            Μονάδες 8   

Γ4) ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ έπξεπε λα αζθείηαη ζην απηνθίλεην ώζηε λα 

δηπιαζηαζηεί πάιη ε αξρηθή ηνπ ηαρύηεηα, δηαλύνληαο όκωο ηε κηζή κεηαηόπηζε από όηη ζηε 

πξνεγνύκελε πεξίπηωζε.                 
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