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ΘΔΜΑ  Β 

 

Β1.  Σε θύβν  κάδαο 2 kg  πνπ βξίζθεηαη ζε ιείν   νξηδόληην 

δάπεδν  αζθνύληαη   δύν  νξηδόληηεο  δπλάκεηο  κέηξνπ   

F1 = 4 Ν  θαη  F2  = 3 Ν  θάζεηεο κεηαμύ ηνπο όπσο δείρλεηαη 

ζην δηπιαλό ζρήκα .  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                   

     Η επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ζα θηλεζεί ν θύβνο έρεη κέηξν ίζν κε: 

   α)  2,5 m/s
2  

      β) 1,5 m/s
2  

       γ) 2 m/s
2  
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Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                
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B2. Γύν ζθαίξεο Α θαη Β κε ίζεο κάδεο αθήλνληαη λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε 

πηώζε από ύςνο h/2 θαη h, αληίζηνηρα.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Δάλ tA θαη tB είλαη νη ρξόλνη πνπ ρξεηάδνληαη νη  ζθαίξεο Α θαη Β 

αληίζηνηρα, γηα λα θηάζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη ε ζρέζε:  

       (α) tB = tA   (β) tB = 2tA       (γ) tB = 2 tA 
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Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.   
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ΘΔΜΑ Γ 

Έλαο γεξαλόο θαηεβάδεη θαηα-

θόξπθα έλα δέκα, κάδαο 50 Kg, 

κε    ζηαζεξή      επηηάρπλζε   

κέηξνπ  α = 1 m/s
2
.  Τν δέκα 

αξρηθά βξηζθόηαλ αθίλεην ζε 

ύςνο 20 m από ην έδαθνο. Σην 

δέκα αζθείηαη δύλακε F


 από ην 

ζπξκαηόζρνηλν κε ην  νπνίν   

είλαη δεκέλν όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.  

Θεσξήζηε ηε κάδα ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα θαζώο θαη ηελ     

επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 10 m/s
2
.  

 Ωο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ δέκαηνο  λα ιάβεηε  ην έδαθνο.   

Να ππνινγίζεηε : 

Γ1)  ην κέηξν ηεο δύλακεο F


, 
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Γ2)  ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ δέκαηνο όηαλ έρεη κεηαηνπηζηεί θαηαθόξπθα θαηά 2m, 
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Γ3)  ην έξγν ηεο δύλακεο F


 θαη ην έξγν ηνπ βάξνπο, όηαλ ην δέκα έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά 8m, 
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Γ4)  ηε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ δέκαηνο 2 sec κεηά από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ άξρηζε λα θαηεβαίλεη. 
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