
ΘΔΜΑ Β 

Β1. Γύν θηλεηά Α θαη Β θηλνύληαη θαηά κήθνο ηνπ ζεηηθνύ εκηάμνλα Οx θαη έρνπλ εμηζώζεηο 

θίλεζεο xΑ = 6t (SI) θαη xΒ = 2t2
 (SI) αληίζηνηρα.  

Α)  Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                              

      Τα θηλεηά ζα έρνπλ ίζεο θαηά κέηξν ηαρύηεηεο, ηε ρξνληθή ζηηγκή:       

 α) t  = 2 s  β) t = 1,5 s  γ) t = 3 s 
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Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                               
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Β2. Μηθξό ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλω ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σην ζώκα αζθείηαη 

νξηδόληηα δύλακε F ηεο νπνίαο ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω 

δηάγξακκα: 

 

Α)  Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                               
    

H θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο  

α) από ηε ζέζε x0 = 0 m έωο ηε ζέζε xΑ παξακέλεη ζηαζεξή. 

β) από ηε ζέζε xΑ έωο ηε ζέζε xΒ κεηώλεηαη. 

γ) από ηε ζέζε x0 = 0 m έωο ηε ζέζε xΒ απμάλεηαη. 

           Μονάδες  4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                
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ΘΔΜΑ  Γ 

Μεηαιιηθόο θύβνο έιθεηαη κε ηε βνήζεηα ελόο ειεθηξνθηλεηήξα, πάλω ζε έλα νξηδόληην δηάδξνκν. 

Σηνλ θύβν αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F


 θαη θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή 

επηηάρπλζε. Με ηε βνήζεηα ζπζηήκαηνο θωηνππιώλ παίξλνπκε ηελ πιεξνθνξία όηη ην κέηξν ηεο 

ηαρύηεηαο  ηνπ θύβνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s είλαη ίζν κε 2 m/s θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή  t1 = 2 s 

είλαη ίζν κε 12 m/s. Η κέζε ηζρύο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα (ν κέζνο ξπζκόο πξνζθεξόκελεο ελέξγεηαο 

ζηνλ θύβν κέζω ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F


), ζην παξαπάλω ρξνληθό δηάζηεκα ηωλ 2 s είλαη          

Ρκ = 98 W. Δπίζεο, έρεη κεηξεζεί πεηξακαηηθά ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θύβνπ 

θαη ηνπ δηαδξόκνπ θαη βξέζεθε μ = 0,2.  Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο  g = 10 m/s
2
 θαη όηη ε 

επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1)  ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ν θύβνο,  
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Γ2) ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ θύβν κέζω ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F


ζην ρξνληθό 

δηάζηεκα ηωλ 2 s, 
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Γ3)  ην κέηξν ηεο δύλακεο F


.  
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Γ4)  ηε κάδα ηνπ θύβνπ.  
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