
 

ΘΔΜΑ  Β 

Β1.  Έλα απηνθίλεην θαη έλα πνδήιαην βξίζθνληαη ζηακαηεκέλα κπξνζηά από έλα θωηεηλό        

ζεκαηνδόηε. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ν θωηεηλόο ζεκαηνδόηεο γίλεηαη πξάζηλνο νπόηε ην απηνθί-

λεην θαη ην πνδήιαην μεθηλνύλ ηαπηόρξνλα θηλνύκελα επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                   

Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ην απηνθίλεην απέρεη από ην ζεκαηνδόηε ηεηξαπιάζηα απόζηαζε 

από απηή πνπ απέρεη ην πνδήιαην. Σπκπεξαίλνπκε όηη ε επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ 

ζπγθξηηηθά κε εθείλε ηνπ πνδειάηνπ έρεη κέηξν: 

α) δηπιάζην            β) ηεηξαπιάζην                 γ) νθηαπιάζην.               

 Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                

Μονάδες 8 

 

Β2. Κηβώηην αξρίδεη ηελ t = 0 s λα θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δάπεδν θαη ε ηηκή ηεο          

ηαρύηεηαο ηνπ δίδεηαη από ηε ζρέζε  υ = 5t (SI).  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                   

 Η ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην θηβώηην:  

α) ειαηηώλεηαη κε ην ρξόλν.      

β) απμάλεηαη κε ην ρξόλν.     

γ) παξακέλεη ζηαζεξή.  

Μονάδες 4     

  Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                

Μονάδες 9 

 



 

ΘΔΜΑ  Γ 

O ζάιακνο αλειθπζηήξα κάδαο m = 500 kg είλαη 

αξρηθά αθίλεηνο θαη μεθηλώληαο ηε ρξνληθή ζηηγκή  

t = 0 s θαηεβαίλεη ζε ρξνληθό δηάζηεκα 12 s από ηνλ 

ηειεπηαίν όξνθν ζην ηζόγεην ελόο πνιπώξνθνπ θηη-

ξίνπ. Σην ζάιακν εθηόο από ην βάξνο ηνπ αζθείηαη, 

κέζω ελόο ζπξκαηόζρνηλνπ, κία θαηαθόξπθε πξνο 

ηα πάλω δύλακε F


. Η ηηκή ηεο F


ζε ζπλάξηεζε κε 

ην ρξόλν θαζόδνπ παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό        

δηάγξακκα.  

Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 
2

m
g=10

s
θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.. 

Γ1) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο θηλήζεηο πνπ εθηειεί ν ζάιακνο θαη λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο         

επηηάρπλζήο  ηνπ ζε θάζε κία από απηέο.  
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Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζαιάκνπ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 4 s, 8 s θαη 12 s. 
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Γ3) Να ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζαιάκνπ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ θαη λα      

ππνινγίζεηε ην νιηθό κήθνο ηεο δηαδξνκήο πνπ έθαλε ν αλειθπζηήξαο  θαηά ηελ θάζνδό ηνπ.  

Μονάδες 8 

Γ4) Να ππνινγίζηε ην έξγν ηεο δύλακεο F


θαη ηε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζαιάκνπ 

ζην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ρξνληθή ζηηγκή  4 s, ωο ηε ρξνληθή ζηηγκή 8 s.   

Μονάδες 5 
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