
ΘΔΜΑ Β 

 

Β1)  Δύν δξνκείο Δ1 θαη Δ2 θηλνύληαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξό-

κν. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πωο κεηαβάιιεηαη ε ζέζε ηωλ 

δξνκέωλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 

Η θίλεζε ηωλ δξνκέωλ είλαη: 

α) επζύγξακκε νκαιή θαη ν Δ1 θηλείηαη κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από 

ηνλ Δ2. 

β) επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θαη ν Δ1 θηλείηαη κε κεγαιύηεξε 

επηηάρπλζε από ηνλ Δ2. 

γ) επζύγξακκε νκαιή θαη ν Δ1 θηλείηαη κε κηθξόηεξε ηαρύηεηα από 

ηνλ Δ2. 
Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 8 

 

 

Β2)  Σε κηα κπάια πνπ αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν 

αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F θαη αξρίδεη λα θηλείηαη επζύγξακ-

κα. Σην δηπιαλό δηάγξακκα, θαίλεηαη πώο κεηαβάιιεηαη ε αιγε-

βξηθή ηηκή ηεο δύλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 

Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο έρεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο: 

α) ηε ρξνληθή ζηηγκή t1.  

β) ηε ρξνληθή ζηηγκή t2.  

γ) ηε ρξνληθή ζηηγκή t3.  
Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 9 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Σε έλα θηβώηην κάδαο m = 5 kg αζθείηαη νξηδόληηα 

ζηαζεξή δύλακε F  θαη ην θηβώηην νιηζζαίλεη κε 

ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 8 m/s, ζε νξηδόληην δξόκν 

πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα x΄x. Τν έξγν ηεο δύλα-

κεο F  θαηά ηε κεηαηόπηζε ηνπ θηβωηίνπ από ηε ζέ-

ζε xν = 0 κέρξη ηε ζέζε x1 = 15 m είλαη ίζν κε 300 J. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην κέηξν ηεο δύλακεο F . 
Μονάδες 6 

Γ2) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ. 
Μονάδες 6 

Γ3) ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν ε πξνζθεξόκελε ζην θηβώηην ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα. 
Μονάδες 6 

Γ4) Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβώηην δηέξρεηαη από ηε ζέζε x1, θαηαξγείηαη ε δύλακε F . Να 

ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηβωηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ x πά-

λω ζηνλ άμνλα, από ηε ζέζε xν = 0, κέρξη ηε ζέζε όπνπ απηό ζηακαηά. 
Μονάδες 7 

Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  
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