
4ο ΘΕΜΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ 

1.  10077 

ην δηπιαλφ δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο 

ηαρχηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν γηα έλα 

ζψκα κάδαο m = 2 kg πνπ θηλείηαη ζε 

νξηδφληην επζχγξακκν δξφκν. 

Γ1) Αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ην 

δηάγξακκα λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο 

επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζψκα 

ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 s → 10s, 10 s → 

30 s 

Μονάδες 6 

Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζψκαηνο 

ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 s 

→ 30 s θαη λα ππνινγίζεηε ηε ζπληζηακέλε δχλακε πνπ αζθείηαη ζην ζψκα ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 0 s → 10 s. 

Μονάδες 7 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 s → 

30 s. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 10 

s → 30 s. 

Μονάδες 7 

 

2.  10078, 10825 

Θέινπκε λα κεηαθηλήζνπκε έλα βαξχ θηβψηην κάδαο 500 kg αλαγθάδνληαο ην λα 

νιηζζήζεη πάλσ ζε νξηδφληην δάπεδν. Γίδεηαη φηη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμχ ηνπ 

δαπέδνπ θαη ηνπ θηβσηίνπ είλαη μ = 0,2 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 

m/s2. 
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Να ζεσξήζεηε φηη ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη ίζε κε ηε κέγηζηε ζηαηηθή ηξηβή (νξηαθή 

ηξηβή), κεηαμχ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη 

ακειεηέα. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ειάρηζηεο νξηδφληηαο δχλακεο πνπ πξέπεη λα 

αζθήζνπκε ζην θηβψηην γηα λα ην κεηαθηλήζνπκε πάλσ ζην νξηδφληην δάπεδν. 

Μονάδες 5 

Αλ ζην αξρηθά αθίλεην θηβψηην αζθεζεί νξηδφληηα ζηαζεξή δχλακε κε κέηξν ίζν κε 

1500 Ν, ηφηε λα ππνινγίζεηε: 

Γ2) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην θηβψηην. 

Μονάδες 7 

Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο πνπ ζα έρεη ην θηβψηην, αθνχ δηαλχζεη δηάζηεκα ίζν κε 32 

m. 

Μονάδες 7 

Γ4) Αλ θάπνηα ζηηγκή κέζνπ ηνπ έξγνπ ηεο δχλακεο έρεη κεηαθεξζεί ζην θηβψηην 

ελέξγεηα ίζε κε 3.000 J, ηφηε λα ππνινγίζεηε ην πνζφ ηεο ελέξγεηαο πνπ έρεη αθαηξεζεί 

απφ ην ζψκα, κέζνπ ηνπ έξγνπ ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα . 

Μονάδες 6 

 

 

 

3. 10079, 10798 

Έλα απηνθίλεην κάδαο m = 1000 kg μεθηλάεη απφ ηελ εξεκία θαη θηλείηαη κε ζηαζεξή 

επηηάρπλζε α = 2 m/s2 ζε επζχγξακκν δξφκν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα Γt1 = 10 s. ηε 

ζπλέρεηα κε ηελ ηαρχηεηα πνπ απέθηεζε θηλείηαη νκαιά γηα Γt2 = 10 s. ηε ζπλέρεηα 

απνθηά ζηαζεξή επηβξάδπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα Γt3 = 5 s κε 

απνηέιεζκα λα ζηακαηήζεη.  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην απηνθίλεην ζην ρξνληθφ δηάζηεκα Γt1. 

Μονάδες 5 

Γ2) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε 

κε ην ρξφλν, ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο, γηα φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ. 

Μονάδες 7 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ γηα φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

θίλεζήο ηνπ. 
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Μονάδες 7 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην 

απηνθίλεην, ζηε δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλφκελεο θίλεζεο ηνπ. 

Μονάδες 6 

 

4. 10080, 101130 

Μεηαιιηθφο θχβνο κάδαο 5 Kg έιθεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο ειεθηξνθηλεηήξα, πάλσ ζε 

έλα νξηδφληην δηάδξνκν. ηνλ θχβν αζθείηαη ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε  θαη θηλείηαη 

επζχγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Με ηε βνήζεηα ζπζηήκαηνο θσηνππιψλ παίξλνπκε 

ηελ πιεξνθνξία φηη ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θχβνπ 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. Δπίζεο, έρεη κεηξεζεί 

πεηξακαηηθά ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ θχβνπ θαη ηνπ δηαδξφκνπ θαη 

βξέζεθε μ = 0,2. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s2 θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ 

αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ν θχβνο, 

Μονάδες 6 

Γ2) ην δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ν θχβνο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα to = 0 s → t1 = 2 s . 

Μονάδες 6 

Γ3) ην κέηξν ηεο δχλακεο  . 

Μονάδες 7 

Γ4) ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ θχβν κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δχλακεο  ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 2 s θαζψο θαη ηε ελέξγεηα πνπ αθαηξέζεθε απφ ηε ηξηβή ζην ίδην 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Μονάδες 6 
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5. 10081 

Μηθξφ βαγνλάθη κάδαο 10 Kg θηλείηαη ζε ιείεο νξηδφληηεο ηξνρηέο κε ηαρχηεηα 

κέηξνπ πν= 10m/s. Σε ρξνληθή ζηηγκή t= 0 ζην βαγνλάθη αζθείηαη ζηαζεξή δχλακε 

ίδηαο δηεχζπλζεο κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ νπφηε ε ηαρχηεηα ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 

4s έρεη κέηξν π = 2m/s θαη ίδηα θνξά κε ηε πν 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην βαγνλάθη . 

Μνλάδεο 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δχλακεο πνπ αζθήζεθε ζην βαγνλάθη . 

Μνλάδεο 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 κέρξη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ηαρχηεηα ηνπ κεδελίδεηαη ζηηγκηαία . 

Μνλάδεο 7 

Γ4) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν 

ζε ζχζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμφλσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0→5s . 

Μνλάδεο 6 

 

6. 10082, 12793 

Απφ έλα βξάρν χςνπο Η =25 m πάλσ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο εθηνμεχνπκε κηα 

πέηξα κάδαο 0,1 kg, θαηαθφξπθα πξνο 

ηα κε πάλσ κε αξρηθή ηαρχηεηα κέηξνπ 

σΑ = 20 m/s . 

Θεσξήζηε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε 

δπλακηθή ελέξγεηα ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο ίζε κε g = 10 m/s2. Η 

επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ηε θηλεηηθή θαη ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηεο πέηξαο ηε ζηηγκή ηεο εθηφμεπζεο, 

Μνλάδεο 6 
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Γ2) ην κέγηζην χςνο πνπ ζα θηάζεη ε πέηξα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 

Μνλάδεο 7 

Γ3) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θίλεζεο ηεο πέηξαο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ έθηαζε 

ζην κέγηζην χςνο κέρξη ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. 

Μνλάδεο 7 

Γ4) ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο πνπ έρεη ε πέηξα φηαλ θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. 

ή 

Γ5) Tο   ζργο του βάρουσ τθσ ςφαίρασ από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ εκτόξευςθσ  μζχρι 

τθν χρονικι ςτιγμι που φτάνει ςτθν επιφάνεια του νεροφ.  

 

Μνλάδεο 5 

 

 

7. 10083 

Μία παιέηα κε ηνχβια κάδαο m = 400 kg αλπςψλεηαη θαηαθφξπθα κε ηε βνήζεηα ελφο 

γεξαλνχ θαηά 10 m πάλσ απφ ην έδαθνο. Ο γεξαλφο αζθεί ζηελ παιέηα θαηαθφξπθε 

δχλακε κε θνξά πξνο ηα πάλσ, ην κέηξν ηεο νπνίαο έρεη ηέηνηα ηηκή ψζηε ε παιέηα 

μεθηλψληαο απφ ηελ εξεκία αξρηθά λα επηηαρχλεηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε γηα ρξνληθή 

δηάξθεηα ίζε κε 5 s νπφηε ε παιέηα θηάλεη ζην κέζν ηεο δηαδξνκήο (δειαδή ζηα πξψηα 5 

m), θαη ζηε ζπλέρεηα επηβξαδχλεηαη νκαιά κέρξη πνπ ζηακαηά ζην χςνο ησλ 10 m πάλσ 

απφ ην έδαθνο. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s2 θαη φηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη 

ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο παιέηαο ζηα πξψηα 5 s ηεο θίλεζεο. 

Μνλάδεο 6 

Γ2) ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο πνπ απνθηά ζην ηέινο ηεο επηηαρπλφκελεο θίλεζεο, 

Μνλάδεο 6 

Γ3) ην κέηξν ηεο δχλακεο πνπ αζθεί ν γεξαλφο ζηελ παιέηα ζηε δηάξθεηα ηεο 

επηηαρπλφκελεο θίλεζεο Μονάδες 7 

Γ4) ηελ κέζε ηζρχ ηνπ γεξαλνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλφδνπ ηεο παιέηαο. 

Μνλάδεο 6 
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 -------------- ► 

t (s
) 

8. 10084, 5229 

Έλα θηβψηην κάδαο m = 20 kg θηλείηαη επζχγξακκα ζε 

νξηδφληην δάπεδν. ην δηπιαλφ δηάγξακκα θαίλεηαη ε 

αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θηβσηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε 

ην ρξφλν. Σν κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο ζηα 5 πξψηα 

δεπηεξφιεπηα ηεο θίλεζεο ηνπ θηβσηίνπ είλαη F = 40 Ν. 

Γ1) Να ραξαθηεξίζεηε ηα είδε ησλ θηλήζεσλ πνπ εθηειεί ην 

θηβψηην ζηηο ρξνληθέο δηάξθεηεο 0 έσο 5 s θαη 5 έσο 15 s. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θηβσηίνπ, ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηφπηζε ηνπ θηβσηίνπ ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0  5 s. 

Γ4 ) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 25 s 

 

 

 

9. 10085 

Έλα θηβψηην κάδαο m = 4 kg βξίζθεηαη αθίλεην ζην έδαθνο. ην θηβψηην αζθείηαη 

ζηαζεξή θαηαθφξπθε δχλακε  κέηξνπ 80 N, κε θνξά πξνο ηα πάλσ, νπφηε θαη 

αξρίδεη λα αλπςψλεηαη θαηαθφξπθα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. 

Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
. Θεσξήζηε σο επίπεδν 

αλαθνξάο γηα ηε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, θαζψο θαη ηελ αληίζηαζε 

ηνπ αέξα ακειεηέα. 

Δ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία αλέξρεηαη ην θηβψηην. 

Μνλάδεο 6 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θηβσηίνπ, ηε ρξνληθή ζηηγκή, πνπ 

βξίζθεηαη ζε χςνο h = 5 m απφ ην έδαθνο. 

Μνλάδεο 7 
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Δ3) Να απνδείμεηε φηη ζηε δηάξθεηα ηεο αλφδνπ ηνπ θηβσηίνπ κε ηε δξάζε ηεο 

δχλακεο  , ε δπλακηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ζε θάπνηα χςνο είλαη ίζε κε ηελ 

θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα ζην ίδην χςνο. 

Μνλάδεο 6 

Δ4) Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβψηην βξίζθεηαη ζε χςνο h = 5 m απφ ην έδαθνο 

θαηαξγείηαη ε δχλακε . Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο πνπ ζα εθηειέζεη 

ην θηβψηην κεηά ηε θαηάξγεζε ηεο  . 

Μνλάδεο 6 
 

10. 3761 

ΘΔΜΑ Γ 

Γχν θηβψηηα Α θαη Β κε κάδεο mA = 5 kg θαη mB = 10 kg, θηλνχληαη παξάιιεια κε έλαλ 

νξηδφληην πξνζαλαηνιηζκέλν άμνλα Ορ. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s ηα θηβψηηα δηέξρνληαη 

απφ ηε ζέζε ρ0 = 0 m, θηλνχκελα θαη ηα δχν πξνο ηε ζεηηθή θνξά. Σν θηβψηην Α θηλείηαη κε 

ζηαζεξή ηαρχηεηα σΑ = 10 m/s, ελψ ην θηβψηην Β έρεη ηαρχηεηα σο = 30 m/s, θαη θηλείηαη κε 

ζηαζεξή επηηάρπλζε ε νπνία έρεη κέηξν αΒ = 2 m/s θαη θνξά αληίζεηε ηεο ηαρχηεηαο σο. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο πνπ αζθείηαη ζε θάζε θηβψηην, 

Μονάδες 5 

Γ2) ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ηα θηβψηηα Α θαη Β ζα βξεζνχλ πάιη ην έλα δίπια ζην 

άιιν κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t0, 

Μονάδες 6 

Γ3) ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ησλ δπν θηβσηίσλ ζα είλαη 

ίζα, 

Μονάδες 8 

Γ4) ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θάζε θηβσηίνπ απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s, 

κέρξη  ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηνπο ζα είλαη ίζα γηα 

πξψηε θνξά. 

Μονάδες 6 

 

11.3763 

ΘΔΜΑ Γ 
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Μηθξφ ζψκα κάδαο m  =  2 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδφληην επίπεδν κε ην νπνίν 

εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ  = 0,5. Σε ρξνληθή ζηηγκή tο  =  0 s, ζην ζψκα 

αξρίδεη λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε F  κέηξνπ 30 N κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t  =  3 

s, νπφηε παχεη λα αζθείηαη ε δχλακε F  . Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g  =   

10 m/s
2
 . Η επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, 

Μονάδες 6 

Γ2) ην έξγν ηεο δχλακεο F  ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ αζθείηαη ζην ζψκα, 

Μονάδες 6 

Γ3) ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζψκα ζα ζηακαηήζεη λα θηλείηαη, 

Μονάδες 6 

Γ4) ηε κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ^ = 0 s κέρξη λα  ζηακαηήζεη ηελ 

θίλεζε ηνπ. 

Μονάδες 7 

 

12. 3768 

ΘΔΜΑ Γ 

Μεηαιιηθφο θχβνο έιθεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο ειεθηξνθηλεηήξα, πάλσ ζε έλα νξηδφληην 

δηάδξνκν. ηνλ θχβν αζθείηαη ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε F θαη θηλείηαη επζχγξακκα κε 

ζηαζεξή επηηάρπλζε. Με ηε βνήζεηα ζπζηήκαηνο θσηνππιψλ παίξλνπκε ηελ πιεξνθνξία φηη 

ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θχβνπ 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 ηζρχο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα (ν κέζνο 

ξπζκφο πξνζθεξφκελεο ελέξγεηαο ζηνλ θχβν κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δχλακεο F), ζην παξαπάλσ 

ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 2 s είλαη Ρκ = 98 W. Δπίζεο, έρεη κεηξεζεί πεηξακαηηθά ν ζπληειεζηήο 

ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ θχβνπ θαη ηνπ δηαδξφκνπ θαη βξέζεθε μ = 0,2. Γίλεηαη ε 

επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ν θχβνο, 

Μονάδες 5 

Γ2) ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ θχβν κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δχλακεο F ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ 2 s, 
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Μονάδες 6 

Γ3) ην κέηξν ηεο δχλακεο F . 

Μονάδες 7 

Γ4) ηε κάδα ηνπ θχβνπ. 

Μονάδες 7 

13.3770 ,5514 

ε θηβψηην κάδαο m = 10 kg, ην νπνίν αξρηθά εξεκεί πάλσ ζε ιείν νξηδφληην δάπεδν, αξρίδεη 

ηελ ζηηγκή t0 = 0 s λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε F1 κέηξνπ 20 Ν. 

Γ1) Να ππνινγηζζεί ην δηάζηεκα πνπ ζα δηαλχζεη ην θηβψηην απφ t0 = 0 s έσο t1 = 10 s. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγηζζεί ην έξγν ηεο δχλακεο F1 ζην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Μονάδες 6 

Έζησ φηη ηελ ζηηγκή t0 = 0 s εθηφο απφ ηε δχλακε F1 αζθείηαη ζην θηβψηην θαη κηα δεχηεξε 

δχλακε F2 ίζε κε ηελ F1, δειαδή νη δπλάκεηο έρνπλ ίδην κέηξν θαη θαηεχζπλζε. 

Γ3) Να ππνινγηζζεί ε επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ φηαλ αζθνχληαη ζε απηφ ηαπηφρξνλα θαη νη 

δχν δπλάκεηο F1 θαη F2 . 

Μονάδες 5 

Γ4) Να ππνινγίζεηε πάιη ην έξγν ηεο δχλακεο F1 απφ t0 = 0 s έσο t1 = 10 s φηαλ αζθνχληαη 

ηαπηφρξνλα θαη νη δχν δπλάκεηο F1 θαη F2 . Να ζπγθξίλεηε απηφ ην έξγν κε ην έξγν πνπ  

ππνινγίζαηε ζην εξψηεκα Γ2. 

Μονάδες 8 

 

 

14. 3772 

ΘΔΜΑ Γ 

Έλα θηβψηην κε βηβιία ζπλνιηθήο κάδαο m = 50 kg είλαη αθίλεην πάλσ ζην δάπεδν ηνπ 

δηαδξφκνπ ελφο ζρνιείνπ. Σελ ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s δχν καζεηέο, ν Πάλνο θαη ε Μαξία 

αξρίδνπλ λα ζπξψρλνπλ καδί ην θηβψηην. Οη δπλάκεηο πνπ αζθνχλ νη καζεηέο ζην θηβψηην 

είλαη ζηαζεξέο νξηδφληηεο θαη ίδηαο θαηεχζπλζεο. Η δχλακε πνπ αζθεί ν Πάλνο έρεη κέηξν FΠ 

= 200 Ν θαη ε δχλακε πνπ αζθεί ε Μαξία έρεη κέηξν FM = 50 Ν. Σελ ρξνληθή ζηηγκή t1, κέρξη 

ηελ νπνία ην θηβψηην έρεη νιηζζήζεη 2m πάλσ ζην δάπεδν, ε Μαξία ζηακαηά λα ζπξψρλεη ην 
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θηβψηην, ελψ ν Πάλνο ζπλερίδεη λα ην ζπξψρλεη. 

Γίλεηαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ κ = 0,4 θαη ε 

επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 . 

Δ1) Να ππνινγηζηεί ην κέηξν ηεο ηξηβήο κεηαμχ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ. 

Μονάδες 6 

Δ2) Να πξνζδηνξηζηεί ε ρξνληθή ζηηγκή t1 θαηά ηελ νπνία ε Μαξία ζηακάηεζε λα ζπξψρλεη 

ην θηβψηην. 

Μονάδες 6 

A3) Να γίλεη ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 

θηβσηίνπ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ απφ to = 0 s έσο t2 = 4 s. 

Μονάδες 7 

A4) Να ππνινγηζηεί ε ελέξγεηα πνπ πξφζθεξε ν Πάλνο ζην θηβψηην, κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο 

δχλακεο πνπ ηνπ άζθεζε, απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s έσο ηελ ζηηγκή t1, θαζψο θαη ν 

ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ν Πάλνο πξνζθέξεη ελέξγεηα ζην θηβψηην φηαλ πιένλ ην ζπξψρλεη κφλνο 

ηνπ. 

Μονάδες 11 

 

15.3774 
 
 ΘΔΜΑ Γ 

Κηβψηην κάδαο m = 2 kg αξρηθά εξεκεί ζε ηξαρχ νξηδφληην δξφκν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, 

αζθείηαη ζην θηβψηην κεηαβιεηή νξηδφληηα δχλακε ην κέηξν ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ηε 

ζέζε ηνπ θηβσηίνπ ζχκθσλα κε ηε ζρέζε F = 10 + 2x (SI). Θεσξήζηε σο x = 0 m ηε ζέζε 

πνπ βξηζθφηαλ ην θηβψηην ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s θαη φηη ην θηβψηην θηλείηαη πξνο ηε 

ζεηηθή θαηεχζπλζε ηνπ άμνλα Ορ. Η δχλακε F θαηαξγείηαη φηαλ ην κέηξν ηεο γίλεη ίζν κε 50 

Ν. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ θηβσηίνπ θαη δξφκνπ είλαη 0,4. Η επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο είλαη ίζε κε g=10m/s
2
 θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) Σν κέηξν ηεο δχλακεο ηεο ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην θηβψηην. 

Μονάδες 5 

Γ2) Σελ επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ φηαλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 10 m. 

Μονάδες 7 

Γ3) Σν έξγν ηεο δχλακεο F γηα ηε κεηαηφπηζε ηνπ θηβσηίνπ απφ ηελ ζέζε ρ = 0 m έσο ηε 

ζέζε 
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ζηελ νπνία θαηαξγείηαη ε δχλακε F . 

Μονάδες 7 

Γ4) Σν ζπλνιηθφ δηάζηεκα πνπ ζα δηαλχζεη ην θηβψηην απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη 

λα 

ζηακαηήζεη. 

Μονάδες 6 

 

16.4173,5226 

ΘΔΜΑ Γ 

Οκάδα καζεηψλ πξαγκαηνπνηεί ζην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ κηα ζεηξά απφ πεηξακαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπλ ηε θίλεζε κε ηξηβή θαη ηελ ηζρχ ελφο θηλεηήξα. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην πείξακα ρξεζηκνπνηνχλ 1) έλα κεηαιιηθφ θχβν, 2) έλα 

δπλακφκεηξν, 3) έλα θηλεηήξα, 4) κεηξνηαηλία θαη ρξνλφκεηξν, 5) δπγφ ηζνξξνπίαο θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο παξαθάησ ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο. 

(Γραζηηριόηηηα Α) Αξρηθά ρξεζηκνπνηψληαο ην δπγφ πξνζδηνξίδνπλ ηε κάδα ηνπ θχβνπ, 

m = 2 kg.  

(Γραζηηριόηηηα Β) Με ηε βνήζεηα ελφο θηλεηήξα (κνηέξ), ν νπνίνο αζθεί κέζσ ελφο 

δπλακφκεηξνπ νξηδφληηα δχλακε F ζηνλ θχβν πεηπραίλνπλ ν θχβνο λα θηλείηαη αξγά κε 

ζηαζεξή ηαρχηεηα πάλσ ζην δάπεδν ηεο ηάμεο. Καηά ηελ θίλεζε κε ζηαζεξή ηαρχηεηα ε 

έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ είλαη F = 4 N θαη νη καζεηέο δηαπηζηψλνπλ κε ηε βνήζεηα ηεο 

κεηξνηαηλίαο θαη ηνπ ρξνλνκέηξνπ φηη ν θχβνο δηαλχεη δηάζηεκα ίζν κε 1 m ζε ρξνληθή 

δηάξθεηα ίζε κε 4 s. 

(Γραζηηριόηηηα Γ) Έλαο καζεηήο εθηνμεχεη απφ ζεκείν Α ηνπ δαπέδνπ ηνλ θχβν κε  

νξηδφληηα ηαρχηεηα ψζηε απηφο λα νιηζζήζεη επζχγξακκα πάλσ ζην δάπεδν. Οη καζεηέο 

κεηξνχλ ην δηάζηεκα πνπ δηαλχεη ν θχβνο απφ ην ζεκείν Α κέρξη πνπ ζηακαηά θαη ην 

βξίζθνπλ ίζν κε 9 m. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη  

ακειεηέα.. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ηελ ηξηβή νιίζζεζεο, θαζψο θαη ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ θχβνπ θαη 

δαπέδνπ, 

Μονάδες 6 

Γ2) ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν ν θηλεηήξαο πξνζθέξεη ελέξγεηα ζηνλ θχβν, θαηά ηελ θίλεζε κε 

ζηαζεξή ηαρχηεηα (δξαζηεξηφηεηα Β), 
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Κ 

Μονάδες 6 

Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία εθηνμεχεη ν καζεηήο ηνλ θχβν θαηά ηε 

δξαζηεξηφηεηα Γ, 

Μονάδες 7 

Γ4) ην κέζν ξπζκφ κε ηνλ νπνίν ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θχβνπ κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα 

θαηά ηε δξαζηεξηφηεηα Γ. 

Μονάδες 6 

 

17.4186 

ην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο θαίλεηαη ε 

γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο 

ηαρχηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν γηα 

έλα ζψκα πνπ θηλείηαη ζε επζχγξακκν 

δξφκν. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηηο επηηαρχλζεηο α1 

θαη α2 κε ηηο νπνίεο θηλείηαη ην ζψκα θαηά 

ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 s - 4 s θαη  8 s - 

10 s αληίζηνηρα. 

Μονάδες 5 

Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο 

επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζψκα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν, απφ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0 s έσο θαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s - 10 s. 

Μονάδες 7 

Γ4) Αλ Κ1 θαη Κ2 είλαη νη ηηκέο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζψκαηνο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t1 = 

2 s 

θαη t2  = 9 s αληίζηνηρα, λα ππνινγίζεηε ην ιφγν      K1/K2.  

Μονάδες 7 

18.4980, 9116 

ΘΔΜΑ Γ 

Σα θηβψηηα Κ1 θαη Κ2 ηνπ δηπιαλνχ ζρήκαηνο 

έρνπλ κάδεο m1 = 3 Kg θαη m2 = 5 Kg 

αληίζηνηρα θαη βξίζθνληαη αξρηθά αθίλεηα ζε 
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Υ(^/δ) 

20 

10 

5 10 15 ί (δ) 0 

νξηδφληην δάπεδν, κε ην νπνίν εκθαλίδνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή ηξηβήο μ = 0,5. Σα 

θηβψηηα είλαη δεκέλα κεηαμχ ηνπο κε έλα κε εθηαηφ λήκα ακειεηέαο κάδαο, ην νπνίν 

είλαη νξηδφληην θαη ηελησκέλν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 έλαο εξγάηεο αζθεί ζην 

θηβψηην Κη νξηδφληηα ζηαζεξή δχλακε F ζηε δηεχζπλζε ηνπ λήκαηνο, φπσο θαίλεηαη 

ζην ζρήκα θαη κεηαθηλεί ηα θηβψηηα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α = 1 m/s
2
. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζε θαζέλα θηβψηην. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να εθαξκφζεηε ην ζεκειηψδε λφκν ηεο Μεραληθήο ζην θηβψηην Κ2 θαη λα 

ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δχλακεο πνπ αζθείηαη ζην θηβψηην απηφ απφ ην λήκα. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο πνπ αζθεί ην λήκα ζην θηβψηην Κ1, απφ ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t= 0 κέρξη ηε ρξνληθή t1 = 4 s. 
Μονάδες 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε πφζν ηνηο εθαηφ απφ ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάδεη ν εξγάηεο 

ζηα θηβψηηα, κεηαθέξεηαη σο θηλεηηθή ζην θηβψηην Κ1. 
Μονάδες 7 

 
Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g= 10 m/s

2
 . 

 

19.4982,8996 

ΘΔΜΑ Α 

Έλα ζψκα κε κάδα 120 Kg νιηζζαίλεη ζε νξηδφληην επζχγξακκν δξφκν, 

πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα Υ'Υ.. ην ζψκα αζθείηαη δχλακε F ζηε 

δηεχζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, δηέξρεηαη απφ 

ηε ζέζε ρ0 = - 25 m, θηλνχκελν πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε ηνπ άμνλα. 

ην δηπιαλφ δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξφλν Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ 

δξφκνπ είλαη μ = 0,2 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 

m/s
2
, 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο νξηδφληηαο δχλακεο F , πνπ αζθείηαη ζην ζψκα, ζηε 

ρξνληθή δηάξθεηα 0 - 5 s. 
Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην ξπζκφ παξαγσγήο έξγνπ απφ ηε δχλακε F (ηζρχ ηεο δχλακεο F), ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t1 = 3 s. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ ζψκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 10 8. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο F , ζηε δηάξθεηα ηνπ 4
νπ

 δεπηεξνιέπηνπ ηεο 

θίλεζεο ηνπ ζψκαηνο. 

Μονάδες 7 

 

 

 

20.4983,9002 
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ΘΔΜΑ Γ 

Γχν ζψκαηα 1 θαη 2 κε ίζεο κάδεο 40 kg ην θαζέλα, 

βξίζθνληαη ζηνλ ίδην νξηδφληην επζχγξακκν δξφκν. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ην 1 μεθηλά λα θηλείηαη απφ έλα 

ζεκείν ηνπ δξφκνπ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή δηέξρεηαη απφ ην 

ίδην ζεκείν ην ζψκα 2 θηλνχκελν κε ζηαζεξή ηαρχηεηα 

ίζε κε 40 m/s, ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ην 1. ην 

δηπιαλφ δηάγξακκα θαίλνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο 

ηαρχηεηαο - ρξφλνπ γηα ηα δχν απηά ζψκαηα. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο 

πνπ αζθείηαη ζην 1 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηαρπλφκελεο 

θίλεζεο πνπ εθηειεί. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θάζε ζψκαηνο, απφ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t1, πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 15 s. 

Μονάδες 6 
Γ3) Να βξείηε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν ζσκάησλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να εμεηάζεηε αλ ηα δχν ζψκαηα ζπλαληεζνχλ μαλά κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 και 

να σποινγίζεηε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ζα ζπκβεί θάηη ηέηνην. 
Μονάδες 7 

21. 4986 

Έλα απηνθίλεην κε κάδα 900 kg θηλείηαη ζε νξηδφληην 

επζχγξακκν δξφκν, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα x'x. 

Σε ρξνληθή ζηηγκή to = 0, ην απηνθίλεην θηλνχκελν 

πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε ηνπ άμνλα, δηέξρεηαη απφ ηε 

ζέζε xo = + 25 m. ην δηπιαλφ δηάγξακκα θαίλεηαη ε 

γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο 

ηαρχηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν, 

απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t4 

= 25 s.  

Γ1) Να πξνζδηνξίζεηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην απηνθίλεην 

επηβξαδχλεηαη. 

Μονάδες 5 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην 

απηνθίλεην, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s. 
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Μονάδες 8 

Μονάδες 6 

Γ3) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t2 = 15 s θαη t4 

= 25 s. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθφ έξγν ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην 

απηνθίλεην, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t4 = 25 s. 

Μονάδες 7 

 

22.4989,5330,9015 

ΘΔΜΑ Γ 

Έλα θηβψηην κάδαο 8 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε έλα ζεκείν νξηδφληηνπ δαπέδνπ. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 έλαο καζεηήο αζθεί ζην θηβψηην νξηδφληηα δχλακε F , θαη ην θηβψηην 

αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά κήθνο κηαο επζείαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδφληην άμνλα xx’. Η 

αιγεβξηθή ηηκή ηεο δχλακεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε x ηνπ ζψκαηνο, ζχκθσλα κε ηε ζρέζε 

F = 100 - 20ρ, (φπνπ F ζε Ν θαη x ζε m) κέρξη ηε ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαηαξγείηαη. Σν θηβψηην βξίζθεηαη αξρηθά ζηε ζέζε ρν = 0 ηνπ άμνλα θαη θαηά ηελ θίλεζε 

ηνπ δέρεηαη απφ ην δάπεδν ζηαζεξή δχλακε ηξηβήο κέηξνπ 30 Ν. 
Γ1) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ ζηελ νπνία κεδελίδεηαη ην κέηξν ηεο δχλακεο 
F. 

Μονάδες 5 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο F , απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θηβσηίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη 

ε δχλακε F. 
Μονάδες 6 

Γ4) Να βξείηε πφζν δηάζηεκα δηαλχεη ην θηβψηην επηβξαδπλφκελν, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ 

ελεξγεί ε δχλακε F. 

 

23.4995 

ΘΔΜΑ Γ 

ε έλα θηβψηην κάδαο m  = 5 kg αζθείηαη νξηδφληηα 

ζηαζεξή δχλακε F  θαη ην θηβψηην νιηζζαίλεη κε 

ζηαζεξή ηαρχηεηα κέηξνπ 8 m/s, ζε νξηδφληην δξφκν 

πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα Υ 'Υ. Σν έξγν ηεο δχλακεο 

F  θαηά ηε κεηαηφπηζε ηνπ θηβσηίνπ απφ ηε ζέζε ρ0 = 0 

κέρξη ηε ζέζε Υ1= 15 m είλαη ίζν κε 300 J. Να 

ππνινγίζεηε: 



4ο ΘΕΜΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ 

Μονάδες 7 

Κ Κ, 

Γ1) ην κέηξν ηεο δχλακεο F .  
Μονάδες 6 

Γ2) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ. 

Μονάδες 6 

Γ3) ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν ε πξνζθεξφκελε ζην θηβψηην ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε 

ζεξκφηεηα. 

Μονάδες 6 

Γ4) Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβψηην δηέξρεηαη απφ ηε ζέζε Υ1, θαηαξγείηαη ε δχλακε F.  

Να ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηβσηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε 

ηνπ x πάλσ ζηνλ άμνλα, απφ ηε ζέζε ρν = 0, κέρξη ηε ζέζε 

φπνπ απηφ ζηακαηά. 

 
Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g =  10 m/s

2
. 

 

 

24. 4996, 12786 

ΘΔΜΑ Γ 

Έλαο εξγάηεο έρεη δέζεη δχν θηβψηηα Κ1 θαη Κ2 κε έλα κε εθηαηφ λήκα 

ακειεηέαο κάδαο. ην θηβψηην Κ1 αζθείηαη νξηδφληηα ζηαζεξή δχλακε 

F , φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη ηα θηβψηηα κεηαθηλνχληαη ζε ιείν 

νξηδφληην δάπεδν, κε ην λήκα λα είλαη πάληα νξηδφληην θαη ηελησκέλν. Σα βάξε ησλ θηβσηίσλ 

Κ1 θαη Κ2 είλαη B1 = 150 N θαη Β2 = 250 Ν αληίζηνηρα, ελψ ην κέηξν ηεο δχλακεο πνπ αζθεί 

ην λήκα ζην θηβψηην Κ2 είλαη ίζν κε 100 Ν. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ηε κάδα θάζε θηβσηίνπ, 
Μονάδες 6 

Γ2) ηην επιηάτσνζη με ηην οποία κινείηαι ηο κιαώηιο Κι,  
Μονάδες 6 

Γ3) ην κέηξν ηεο δχλακεο F πνπ αζθείηαη ζην θηβψηην Κ1, 

Μονάδες 6 

Γ4) πφζν ηνηο εθαηφ απφ ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη ζηα θηβψηηα κέζσ ηεο δχλακεο F , 

κεηαθέξεηαη ζην θηβψηην Κ2. 

 
Μονάδες 7 

Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 . 

 

25.4998,9052 

ΘΔΜΑ Γ 

Έλα ζψκα κάδαο m = 4 kg θηλείηαη ζε νξηδφληην δάπεδν κε ζηαζεξή ηαρχηεηα σ0 = 10 m/s. 
Γηα λα 

δηαηεξνχκε ζηαζεξή ηελ ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο αζθνχκε ζ’ απηφ νξηδφληηα δχλακε F . Σν 

κέηξν ηεο δχλακεο, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ζηηγκή t1 = 10 s, είλαη ζηαζεξφ θαη 

ίζν κε 20 N. 

 Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ δαπέδνπ. 

Μονάδες 5 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην ξπζκφ παξαγσγήο έξγνπ απφ ηε δχλακε F . 
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Μονάδες 5 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 απμάλνπκε αθαξηαία ην κέηξν ηεο δχλακεο F θαηά 10Ν θαη ην 

δηαηεξνχκε ζηε ζπλέρεηα ζηαζεξφ ζηε λέα ηνπ ηηκή, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2, φπνπ ε 

ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο γίλεηαη ίζε κε 20 m/s θαη ηε ζηηγκή απηή θαηαξγνχκε αθαξηαία ηε 

δχλακε F . 
Γ3) Να βξείηε ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 πνπ θαηαξγήζακε ηε δχλακε. 

Μονάδες 7 

Γ4) Να ζρεδηάζεηε ζε ζχζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμφλσλ, ην δηάγξακκα ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 

ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ 

ζηακαηά λα θηλείηαη θαη λα ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην ζψκα. 

Μονάδες 8 
 

Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 . 

 

26.5044 

ΘΔΜΑ Γ 

Σα ζψκαηα ηνπ ζρήκαηνο η θαη 2 είλαη 

ζπλδεδεκέλα κε αβαξέο λήκα θαη έρνπλ 

αληίζηνηρα κάδεο m1 = 4 Kg θαη m2 = 6 Kg . Σα 

ζψκαηα έιθνληαη απφ κηα ζηαζεξή νξηδφληηα 

δχλακε F θαη ην ζχζηεκα ησλ ζσκάησλ κεηαθηλείηαη επζχγξακκα κε ζηαζεξή 

ηαρχηεηα κέηξνπ u=10m/s. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμχ δαπέδνπ ζσκάησλ είλαη μ 

= 0,2.  Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ίζε κε g=10 m/s
2
 θαη ε αληίζηαζε ηνπ 

αέξα είλαη ακειεηέα.. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ηε δχλακε ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζε θάζε ζψκα 

Μονάδες 6 

Γ2) ηελ ηάζε ηνπ λήκαηνο πνπ ζπλδέεη ηα δπν ζψκαηα 

Μονάδες 6 

Γ3) ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν κεηαθέξεηαη ελέξγεηα κέζσ ηεο δχλακεο F ζην ζχζηεκα 
ησλ ζσκάησλ 

Μονάδες 6 

Γ4) Κάπνηα ζηηγκή, ην λήκα πνπ ζπλδέεη ηα ζψκαηα, θφβεηαη ελψ ε δχλακε F 
εμαθνινπζεί λα αζθείηαη ζην 1. Να ππνινγίζεηε ην ιφγν ησλ κέηξσλ ησλ ηαρπηήησλ 
v1/v2  ησλ δπν ζσκάησλ, 2 δεπηεξφιεπηα κεηά ηε θνπή ηνπ λήκαηνο. 

Μονάδες 7 

27.5046 
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ε έλα εξγνζηάζην ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη 

ζπζθεπάδνληαη ζε θηβψηηα. Η ζπλνιηθή κάδα θάζε θηβσηίνπ κε 

ηα πξντφληα πνπ πεξηέρεη είλαη m = 10 kg. 

Κάζε θηβψηην ηνπνζεηείηαη ζην άθξν ελφο νξηδφληηνπ δηαδξφκνπ, 

γηα ηνλ νπνίν γλσξίδνπκε φηη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο 

κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ θηβσηίνπ είλαη 0,2. 

ε έλα αξρηθά αθίλεην θηβψηην αζθείηαη νξηδφληηα δχλακε, κέζσ 

ελφο εκβφινπ, ηεο νπνίαο ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ηνπ 

θηβσηίνπ φπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλφ ζρήκα. Η δχλακε παχεη λα αζθείηαη φηαλ ην θηβψηην 

κεηαηνπηζηεί θαηά 4 m. Σν θηβψηην ζηε ζπλέρεηα νιηζζαίλεη επηβξαδπλφκελν κέρξη πνπ 

ζηακαηά Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ίζε κε g=10 m/s
2
 θαη φηη ε αληίζηαζε ηνπ 

αέξα είλαη ακειεηέα.. 

Να ππνινγηζζνχλ: 

Γ1) Σν κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο. 

Γ2) Σν έξγν ηεο δχλακεο πνπ αζθεί ην έκβνιν ζην θηβψηην γηα κεηαηφπηζε θαηά 4m. 

Γ3) Η ηαρχηεηα ηνπ θηβσηίνπ ηε ζηηγκή πνπ παχεη λα αζθείηαη ε δχλακε ηνπ εκβφινπ. 

Γ4) Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ θηβσηίνπ 

 

28.5047 

Έλα θηβψηην κάδαο m = 20 kg εξεκεί πάλσ ζε ιείν νξηδφληην δάπεδν, ζηελ ζέζε ρν=0 m ηνπ 

άμνλα x’x. Σελ ρξνληθή ζηηγκή t0= 0 s αξρίδεη λα αζθείηαη ζην θηβψηην ζηαζεξή νξηδφληηα 

δχλακε  κέηξνπ F1 = 20 Ν, ε νπνία έρεη ηε δηεχζπλζε ηνπ άμνλα x ’x θαη θνξά ηε ζεηηθή 

θνξά ηνπ άμνλα. Σελ ρξνληθή ζηηγκή t1 = 2 s, θαηά ηελ νπνία ην θηβψηην βξίζθεηαη ζηε ζέζε 

x1, θαηαξγείηαη ε δχλακε F1 θαη αξρίδεη λα αζθείηαη ζην θηβψηην κηα ζηαζεξή δχλακε κέηξνπ 

F2 = 40 Ν, ίδηαο θαηεχζπλζεο κε ηελ F1 . 

Γ1) Να θαηαζθεπάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο 

επηηάρπλζεο ηνπ θηβσηίνπ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ απφ to = 0 s έσο t2 =4 s. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να πξνζδηνξίζεηε ηελ ζέζε x1, φπνπ θαηαξγήζεθε ε δχλακε F1 θαη άξρηζε λα αζθείηαη ε 
F2. 



4ο ΘΕΜΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 = 4 s. 

Μονάδες 7 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ κέζε ηαρχηεηα ηνπ θηβσηίνπ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ to = 0 s έσο 

t2 =4s. 

Μονάδες 6 

29.5050 

Ο ζάιακνο ελφο αλειθπζηήξα κάδαο m = 200 kg εξεκεί ζηελ θνξπθή ηνπ θξεαηίνπ. Ξαθληθά 

ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζπάεη ην ζπξκαηφζρνηλν πνπ ζπγθξαηεί ην ζάιακν. Ο ζάιακνο 

εθηειεί γηα 1 s ειεχζεξε πηψζε θαη ζηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηείηαη ζχζηεκα αζθαιείαο πνπ έρεη 

σο απνηέιεζκα λα αζθείηαη ζην ζάιακν θαηαθφξπθε πξνο ηα πάλσ ζηαζεξή δχλακε, κέηξνπ 

4000 Ν, νπφηε ν ζάιακνο επηβξαδχλεηαη κέρξη πνπ ζηακαηά. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο ίζε κε g=10 m/s
2
 θαη φηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.. 

Να ππνινγίζεηε: 

Δ1) ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζαιάκνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ελεξγνπνηείηαη ην ζχζηεκα 

αζθαιείαο. 

Μονάδες 5 

Δ2) ην δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ν αλειθπζηήξαο εθηειψληαο επηβξαδπλφκελε θίλεζε. 

Μονάδες 7 

Δ3) ηνλ νιηθφ ρξφλν θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 

Μονάδες 6 

Δ4) ηε κέζε ηζρχο ηεο δχλακεο πνπ αζθεί ην ζχζηεκα αζθαιείαο ζηνλ αλειθπζηήξα. 

 

30. 5052, 10129 

Μεηαιιηθφο θχβνο κάδαο m θηλείηαη επζχγξακκα 

πάλσ ζε ιείν νξηδφληην δάπεδν έρνληαο ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0 s ηαρχηεηα κέηξνπ 4 m/s . ηνλ θχβν 

αζθείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s δχλακε, ίδηαο 

δηεχζπλζεο κε ηε ηαρχηεηα ηνπ. Η ηηκή ηεο δχλακεο 

ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

015s  θαίλεηαη ζην δηπιαλφ δηάγξακκα. Η 

αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηε ακειεηέα. Σελ ρξνληθή 

ζηηγκή t1 = 5 s ν θχβνο έρεη απνθηήζεη ηαρχηεηα κέηξνπ σ = 14 m/s . 



4ο ΘΕΜΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ 

Γ1) Να ραξαθηεξίζεηε ηε θίλεζε πνπ εθηειεί ην ζψκα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 0  5 s 

θαη λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα ηνπ θχβνπ 

Μονάδες 6 

Γ3) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θχβνπ , ζε ζπλάξηεζε κε 

ην ρξφλν ζε ζχζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμφλσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 015s 
Μονάδες 7 

Γ4) λα ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο F ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 10—> 15s 

Μονάδες 6 
 

 

31.5060 

Έλα κηθξφ ζψκα κάδαο 2 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδφληην δάπεδν. Ο 

ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ζψκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη κ = 0,1. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s , ζην ζψκα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε F , κε 

απνηέιεζκα ην ζψκα λα αξρίζεη λα θηλείηαη πάλσ ζην νξηδφληην δάπεδν. Όηαλ ε 

κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο είλαη 10 m απηφ θηλείηαη κε ηαρχηεηα κέηξνπ u= 10m/s . 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα 

ζεσξείηαη ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε : 

Γ1) ην κέηξν ηεο δχλακεο ηεο ηξηβήο πνπ ζα εκθαληζηεί κφιηο ην ζψκα ηεζεί ζε 

θίλεζε. 

Μονάδες 5 

Γ2) ην κέηξν ηεο δχλακεο F πνπ αζθείηαη ζην ζψκα 

Μονάδες 7 

Γ3) ην έξγν ηεο δχλακεο F  απφ ηε ζηηγκή πνπ άξρηζε λα θηλείηαη ην ζψκα κέρξη ηε 

ζηηγκή πνπ απέθηεζε ηαρχηεηα κέηξνπ σ’= 5m/s 

Μονάδες 7 

Γ4) ηε κέζε ηζρχ ηεο δχλακεο ηεο ηξηβήο απφ ηε ζηηγκή πνπ άξρηζε λα θηλείηαη ην 

ζψκα κέρξη ηε ζηηγκή πνπ απέθηεζε ηαρχηεηα κέηξνπ u ’= 5m/s 

 

Μονάδες 6 

 

 



4ο ΘΕΜΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ 

ί 
(s)

 

π (m/s) 

32.5065 

Μηθξφ ζψκα κάδαο m = 10 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην 

ζε νξηδφληην δάπεδν. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο 

κεηαμχ ζψκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη μ = 0,1. Σε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0 s ζην ζψκα αξρίδεη λα αζθείηαη νξηδφληηα 

δχλακε F ηεο νπνίαο ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηνλ ρξφλν κε 

απνηέιεζκα ε ηηκή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο λα 

κεηαβάιιεηαη κε ην ρξφλν φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη φηη ε 

επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 030 sec 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηεο ηηκήο ηεο δχλακεο F ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν (F-t) ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 030 s. 

Μονάδες 7 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζρχ ηεο δχλακεο F ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 15 s 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην ζψκα ζηε 

ρξνληθή δηάξθεηα 520 sec 

Μονάδες 6 

 

33.5072 

Μηθξφ ζψκα κάδαο m = 400 g βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδφληην επίπεδν κε ην νπνίν 

εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,25. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην 

ζψκα νξηδφληηα ζηαζεξή δχλακε F κέηξνπ ίζνπ κε 5 Ν, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 5 s, 

φπνπ θαηαξγείηαη. Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 θαη φηη ε 

επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αζθείηαη ε δχλακε: 

Γ1) λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζψκα 

Μονάδες 7 

Γ2) λα ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηαρχηεηαο - ρξφλνπ (υ-t). 

Μονάδες 5 

Γ3) λα ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο F . 



4ο ΘΕΜΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ 

Μονάδες 6 

Γ4) λα ππνινγίζεηε ην κέζν ξπζκφ κε ηνλ νπνίν ε πξνζθεξφκελε ζην ζψκα ελέξγεηα 

κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα 

Μονάδες 7 

34. 5076, 11641 

Κχβνο κάδαο m είλαη αξρηθά αθίλεηνο ζε νξηδφληην δάπεδν. 

ηνλ θχβν αζθείηαη ζηαζεξή δχλακε F νπφηε απηφο αξρίδεη λα θηλείηαη ζην νξηδφληην 

δάπεδν. Καηά ηε θίλεζε ηνπ θχβνπ αζθείηαη ζε απηφλ ηξηβή Τ =6Ν, ε αληίζηαζε ηνπ 

αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Μεηά απφ κεηαηφπηζε θαηά 

x = 4 m ζην νξηδφληην δάπεδν ν θχβνο θηλείηαη κε  

ηαρχηεηα κέηξνπ σ = 4 m/s . Σν έξγν ηεο F ζηελ  

παξαπάλσ κεηαηφπηζε είλαη WF= 32 J. Να  

ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην έξγν ηεο ηξηβήο ζηε παξαπάλσ κεηαηφπηζε.  

Μονάδες 6 

Γ2) ην κέηξν ηεο δχλακεο F . 

Μονάδες 6 

Γ3) ηε κάδα ηνπ θχβνπ. 

Μονάδες 7 

Γ4) ην κέηξν ηεο νξηδφληηαο δχλακεο πνπ πξέπεη λα αζθεζεί ζηνλ θχβν ψζηε λα 

απνθηήζεη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ= 18 J ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 2 s αλ γλσξίδεηε φηη απηφο 

βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεηνο ζε ιείν νξηδφληην δάπεδν. 

Μονάδες 6 

 

 

 

 

35. 5082, 10814 

ΘΔΜΑ Γ 

Σα ζψκαηα ηνπ ζρήκαηνο η θαη 2 έρνπλ κάδεο m1 = 4 Kg θαη m2 = 2 Kg 

αληίζηνηρα θαη ζπλδένληαη κε αβαξέο λήκα. ην η αζθείηαη ζηαζεξή 

θαηαθφξπθε δχλακε κε κέηξν F = 90 Ν θαη ην ζχζηεκα ην ζσκάησλ, ηελ 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αξρίδεη λα αλεβαίλεη θαηαθφξπθα, κε ην λήκα 

m 

ηελησκέλν. Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ίζε κε g=10—    θαη ε 
s2

 

αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.. 



4ο ΘΕΜΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ 

Δ1) Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε θάζε ζψκα θαη λα  εθαξκφζεηε γηα ην 

θαζέλα ην ζεκειηψδε λφκν ηεο Μεραληθήο . 

Μονάδες 6 

Δ2 ) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ησλ ζσκάησλ 

Μονάδες 6 

Δ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθφ έξγν ησλ βαξψλ ησλ ζσκάησλ φηαλ απηά έρνπλ αλπςσζεί 

θαηά h = 10 m πάλσ απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε 

Μονάδες 7 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ζσκάησλ φηαλ απηά έρνπλ αλπςσζεί 

θαηά h =10 m πάλσ απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε 

Μονάδες 6 

36.5090 

ΘΔΜΑ Γ 

Γπν ζψκαηα 1 θαη 2 κε κάδεο m1 =3 Kg θαη m2 = 2 Kg αληίζηνηρα θαη 

είλαη ζπγθνιιεκέλα. Σν ζπζζσκάησκα αξρηθά είλαη αθίλεην πάλσ ζην 

νξηδφληην δάπεδν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθνχκε κέζσ λήκαηνο κηα 

θαηαθφξπθε ζηαζεξή δχλακε F κε κέηξν 60 Ν ζην ζψκα 1 θαη ην 

ζπζζσκάησκα αξρίδεη λα αλπςψλεηαη θαηαθφξπθα . Μφιηο ην 

ζπζζσκάησκα θηάζεη ζε χςνο h =16 m απφ ην έδαθνο, ην ζψκα 2 απνθνιιάηαη, ελψ 

ε δχλακε F ζπλερίδεη λα αζθείηαη ζην ζψκα 1. Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο είλαη g=10m/s
2
 . Θεσξήζηε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. 

Να ππνινγίζεηε 

Γ1) ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζπζζσκάησκα ησλ δχν  ζσκάησλ πξηλ 

ηελ απνθφιιεζε 

 
Μονάδες 6 

Γ2) ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ απνθνιιάηαη ην 2 

Μονάδες 6 

Γ3) ηε ηαρχηεηα ησλ ζσκάησλ 1 θαη 2 ηε ζηηγκή ηεο απνθφιιεζεο 

Μονάδες 6 

Γ4) ηε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ 1, κε επίπεδν αλαθνξάο ην έδαθνο, 1s κεηά 

ηελ απνθφιιεζε ηνπ 2 
Μονάδες 7 

37.5091 

ΘΔΜΑ Γ 

ο 



4ο ΘΕΜΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ 

Απηνθίλεην κάδαο m = 10 kg θηλείηαη πάλσ ζε έλα επζχγξακκν νξηδφληην δξφκν, 

ν νπνίνο παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα. Σν απηνθίλεην μεθηλά απφ ηελ εξεκία απφ ην ζεκείν Α θαη 

θηλείηαη πξνο ην Γ. Η θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ απφ ην Α σο ην Β δηαξθεί 10 s θαη ε 

ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζ’ απηφ είλαη νξηδφληηα ζηαζεξνχ κέηξνπ 2 10
3
 Ν. 

ηε ζπλέρεηα ην απηνθίλεην θηλείηαη απφ ην Β σο ην Γ κε ζηαζεξή ηελ ηαρχηεηα πνπ 

απέθηεζε γηα 20 s. Σέινο απφ ην Γ σο ην Γ επηβξαδχλεηαη νκαιά κέρξη πνπ ζηακαηά. Η 

ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ ζηελ θάζε ηεο επηβξάδπλζεο απφ ην Γ σο ην Γ είλαη αληίξξνπε 

ηεο θίλεζεο θαη έρεη ζηαζεξφ κέηξν 2 10
3
 Ν. 

Να ππνινγηζζνχλ: 

Γ1) Η επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηελ θίλεζε απφ ην Α σο ην Β 

Μονάδες 5 

Γ2) Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ζηε ζέζε Β θαζψο θαη ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο 

ησλ δπλάκεσλ θαηά ηελ θίλεζε απφ ην Β σο ην Γ. 

Μονάδες 6 

Γ3) Η απφζηαζε απφ ην Γ σο ην Γ. 

Μονάδες 6 

Γ4) Η κέζε ηαρχηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ γηα φιε ηελ θίλεζε απφ ην Α σο ην Γ 

Μονάδες 8 

38. 5099, 10812 

Έλα απηνθίλεην κάδαο 1000 Kg θηλείηαη επζχγξακκα κε ηαρχηεηα κέηξνπ σ =72 Km/h. Σε 
ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ν νδεγφο θξελάξεη νπφηε ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή 
επηβξάδπλζε θαη αθηλεηνπνηείηαη ηε ζηηγκή t1 = 4 s. 

Να ππνινγίζεηε 

Γ1) ηελ επηβξάδπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ 

Μονάδες 6 

Γ2) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ηελ ζηηγκή t = 2 s 

Μονάδες 6 

Γ3) ηε δχλακε πνπ επηβξαδχλεη ην απηνθίλεην 

Μονάδες 6 

Γ4) Αλ S είλαη ην δηάζηεκα πνπ δηαλχεη ην απηνθίλεην κέρξη λα ζηακαηήζεη φηαλ έρεη αξρηθή 

ηαρχηεηα σ =Km/h  θαη S' ην δηάζηεκα πνπ δηαλχεη ην απηνθίλεην κέρξη λα ζηακαηήζεη αλ 
είρε  

αξρηθή ηαρχηεηα σ =36 m/h λα απνδείμεηε φηη S = 4 S' Να ζεσξήζεηε φηη ε δχλακε πνπ 
επηβξαδχλεη ην απηνθίλεην είλαη ίδηα θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο. 

Μονάδες 7 

 

39.5102, 9150 



4ο ΘΕΜΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ 

Έλα ζηδεξέλην θηβψηην κάδαο m = 100 kg βξίζθεηαη αθίλεην ζην έδαθνο. Με ηε βνήζεηα 

γεξαλνχ αζθείηαη ζην θηβψηην θαηαθφξπθε δχλακε F πξνο ηα πάλσ ε ηηκή ηεο νπνίαο 

κεηαβάιιεηαη κε ην χςνο y απν ην έδαθνο ζχκθσλα κε ηε ζρέζε F = 3000 - 100y (SI). Η 

δχλακε F ζηακαηάεη λα αζθείηαη ακέζσο κεηά ην κεδεληζκφ ηεο. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη  

επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ε πνην χςνο απφ ην έδαθνο ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην ζψκα 

κεδελίδεηαη 

Μονάδες 6 

Γ2) Σν έξγν ηεο δχλακεο F απν ηε ζηηγκή πνπ άξρηζε λα αλπςψλεηαη ην θηβψηην κέρξη ηε 

ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη ε δχλακε F 

Μονάδες 7 

Γ3) Να ραξαθηεξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο πνπ ζα εθηειέζεη ην θηβψηην ακέζσο κεηά ην 

κεδεληζκφ ηεο δχλακεο F 

Μονάδες 5 

Γ4) Σν κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θηβσηίνπ ζηε ζέζε πνπ κεδελίδεηαη ε δχλακε F 

Μονάδες 7 

 

40. 5112, 10210, 11629 

Μηθξφο κεηαιιηθφο θχβνο, αθήλεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t= 0 s, απφ χςνο h = 30 m πάλσ απφ 
ην έδαθνο ελψ ηαπηφρξνλα αξρίδεη λα αζθείηαη ζηνλ θχβν ζηαζεξή θαηαθφξπθε δχλακε F κε 
κέηξν 20 N. Ο θχβνο θζάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή tι = 2 s .Η επηηάρπλζε ηεο 
βαξχηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο είλαη ζηαζεξή, κε ηηκή g = 10 m/s

2
 . Θεσξήζηε σο 

επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, θαζψο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα 
ακειεηέα 

Να ππνινγίζεηε 

Δ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ θχβνπ 

Μονάδες 6 

Δ2) ηε κάδα ηνπ θχβνπ 

Μονάδες 6 

Δ3 ) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θχβνπ φηαλ θζάλεη ζην έδαθνο 

Μονάδες 6 

Δ4) ην ιφγν ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο Κ πξνο ηε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα U ηνπ θχβνπ ηε 

ζηηγκή πνπ απηφο απέρεη 18 m απφ ην έδαθνο 

Μονάδες 7 

41. 5119, 9623 
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Έλαο γεξαλφο αλεβάδεη έλα θηβψηην κάδαο 100 kg κε 

ζηαζεξή ηαρχηεηα ζε χςνο h = 45 m απφ ην έδαθνο ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα 1min. Θεσξήζηε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα 

ακειεηέα θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ίζε 

με g=10 m/s
2
 

Να ππνινγίζεηε: 

Δ1) ην κέηξν ηεο αλπςσηηθήο δχλακεο πνπ δέρεηαη ην 

θηβψηην απφ ην γεξαλφ 

Γ2) ηελ ελέξγεηα πξνζθέξεη ν γεξαλφο ζην θηβψηην γηα λα ην αλεβάζεη ζε χςνο h; 
Δ3) ηελ ηζρχ πνπ αλέπηπμε ν γεξαλφο. 

Δ4) Αλ ηε ζηηγκή πνπ ην θηβψηην έρεη αλπςσζεί ζε h = 45m θαη έρεη ζηακαηήζεη, θνπεί ην 

ζπξκαηφζρνηλν ζε πφζν ρξφλν ζα θηάζεη ζην έδαθνο θαη πνηα ζα είλαη ηφηε ε ηαρχηεηά ηνπ; 

Μονάδες 5 

 

42.5125 

Έλα ηξαθηέξ ζέξλεη κέζσ αιπζίδαο έλα θνπηί κε εξγαιεία κάδαο m = 100 Kg κε ζηαζεξή 

ηαρχηεηα κέηξνπ σ = 5 m/s πάλσ ζε επζχγξακκν νξηδφληην δξφκν. Η δχλακε F πνπ αζθείηαη 

ζην θνπηί απφ ηελ αιπζίδα είλαη νξηδφληηα. Ξαθληθά ζπάεη ε αιπζίδα νπφηε ην θνπηί 

νιηζζαίλεη ιίγν αθφκα επηβξαδπλφκελν κέρξη πνπ ζηακαηά. Γίλεηαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο 

νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ θνπηηνχ 

θαη ηνπ δξφκνπ κ=0,4 , ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ίζε κε g=10 m/s
2
 θαη φηη ε αληίζηαζε 

ηνπ αέξα 

είλαη ακειεηέα.. 

Να ππνινγηζζνχλ: 

Γ1) Η ηξηβή πνπ αζθείηαη ζην θνπηί. 

Μονάδες 6 

Γ2) Ο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν πξνζθέξεηαη ελέξγεηα ζην θνπηί κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δχλακεο F 

(ηζρχο) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο κε ζηαζεξή ηαρχηεηα. 

Μονάδες 6 

Γ3) Σν έξγν ηεο ηξηβήο απφ ηε ζέζε πνπ ζπάεη ε αιπζίδα σο ηελ ζέζε πνπ ζηακάηεζε ην 

θνπηί. 

Μονάδες 6 

Γ4) Ο κέζνο ξπζκφο απψιεηαο ελέξγεηαο ηνπ θνπηηνχ ιφγσ ηξηβήο (κέζε ηζρχο) απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ζπάεη ε αιπζίδα σο ηελ ζηηγκή πνπ ζηακάηεζε. 
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43.5137,5253 

Έλα κηθξφ ζψκα κάδαο 2 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε νξηδφληην δάπεδν. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην ζψκα ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε F. Η δχλακε 

αζθείηαη ζην ζψκα κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s νπφηε εθείλε ηε ζηηγκή έρεη 

απνθηήζεη ηαρχηεηα κέηξνπ σ1= 20 m/s .Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 ε δχλακε θαηαξγείηαη 

θαη ην ζψκα επηβξαδχλεηαη νκαιά κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 12 s πνπ ε ηαρχηεηά 

ηνπ κεδελίδεηαη. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 . 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ηελ επηβξάδπλζε πνπ πξνθαιεί ε ηξηβή ζην ρξνληθφ δηάζηεκα t1  t2. 

Μονάδες 5 

Γ2) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ζψκαηνο θαη δαπέδνπ. 

Μονάδες 6 

Γ3) ην κέηξν ηεο δχλακεο 

Μονάδες 7 

Γ4) ην έξγν ηεο ηξηβήο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

ζηακαηά ην ζψκα. 

Μονάδες 7 

44.5140 

Μηθξφ βαγνλάθη κάδαο 10 Kg θηλείηαη ζε επζχγξακκεο ιείεο νξηδφληηεο ηξνρηέο κε ηαρχηεηα 

κέηξνπ πν= 10 m/s. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην βαγνλάθη αζθείηαη ζηαζεξή δχλακε ίδηαο 

δηεχζπλζεο κε απηήλ ηεο πν, κε απνηέιεζκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s λα θηλείηαη κε ηελ 

αξρηθή θνξά αιιά κε ηαρχηεηα κέηξνπ π1 = 2 m/s. 

Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηελ t1 ε ηαρχηεηα ηνπ κεδελίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ην βαγνλάθη 

θηλείηαη ζε αληίζεηε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπ θαηεχζπλζε. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) Σε ηηκή ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην βαγνλάθη . 

Μονάδες 6 

Γ2) Σν κέηξν ηεο δχλακεο πνπ αζθήζεθε ζην βαγνλάθη . 

Μονάδες 6 

Γ3) Σν έξγν ηεο δχλακεο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε 

ηαρχηεηα ηνπ κεδελίδεηαη ζηηγκηαία. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν ζε 

ζχζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμφλσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s10 s 
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π 

 

Μονάδες 7 

45. 5146, 12784 

Ο ζάιακνο ελφο αλειθπζηήξα καδί κε ηνπο επηβάηεο έρεη 

κάδα m = 400 kg θαη αξρίδεη ηελ ζηηγκή to = 0 s λα 

θαηεβαίλεη απφ ηνλ 4
ν
 φξνθν ελφο θηηξίνπ ζην ηζφγεην. ηνλ 

αλειθπζηήξα εθηφο απφ ην βάξνο ηνπ αζθείηαη κέζσ ελφο 

ζπξκαηφζρνηλνπ θαη κηα θαηαθφξπθε πξνο ηα πάλσ δχλακε 

F. ην ζρήκα παξηζηάλεηαη ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 
αλειθπζηήξα κε ην ρξφλν θαηά ηελ θάζνδφ ηνπ. Γίλεηαη ε 
επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ίζε κε g=10 m/s

2
  θαη φηη 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 κηα απφ απηέο. 

Μνλάδεο 5 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ ζαιάκνπ απφ ηνλ 4
ν
 φξνθν ζην 

ηζφγεην. 

Μνλάδεο 7 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δχλακεο F ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 3 s, 5 s θαη 9 s. 

Μνλάδεο 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο F ζε φιε ηελ δηαδξνκή ηεο θαζφδνπ. 

 

46. 5173, 10802 

ε έλα θηβψηην κάδαο 1 kg πνπ θηλείηαη 

επζχγξακκα ζε νξηδφληην δξφκν, αζθείηαη ζηαζεξή νξηδφληηα 

δχλακε F , φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Σν θηβψηην θηλείηαη κε 

ζηαζεξή ηαρχηεηα κέηξνπ 10 m/s. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο 

νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δξφκνπ είλαη μ = 0,2. 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έλαο καζεηήο μεθηλά λα παξαηεξεί ηελ θίλεζε ηνπ θηβσηίνπ. Να 

ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην κέηξν ηεο δχλακεο F 

Μονάδες 6 

Γ2) ην έξγν ηεο δχλακεο F , απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην ρξνλφκεηξν 

ηνπ καζεηή δείρλεη t1 = 5 s. 

Μονάδες 6 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t1, θαηαξγείηαη ε δχλακε F . Να ππνινγίζεηε : 



4ο ΘΕΜΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ 

Γ3) ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην θηβψηην απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε 

ζηηγκή πνπ ζηακάηεζε λα θηλείηαη. 

Μονάδες 7 

Γ4)  ην έξγν ηεο ηξηβήο, απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβψηην 

ζηακάηεζε λα θηλείηαη. 

Μονάδες 6 

Θεσξήζηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ίζε κε g = 10m/s
2
 θαη φηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα 

είλαη ακειεηέα. 

 

 

 

 

47.5180 

Μηθξφ ζψκα κάδαο m = 400 g βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδφληην επίπεδν κε ην νπνίν 

εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,25. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 αζθείηαη ζην 

ζψκα νξηδφληηα ζηαζεξή δχλακε F κέηξνπ ίζνπ κε 5 Ν, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 5 s, 

φπνπ θαηαξγείηαη. Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10  m/s
2
 θαη φηη ε 

επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αζθείηαη ε δχλακε: 

Δ1) λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζψκα 

Μονάδες 7 

Δ2) λα ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηαρχηεηαο - ρξφλνπ (υ-t). 

Μονάδες 5 

Δ3) λα ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο F . 

Μονάδες 6 

Δ4) λα ππνινγίζεηε ην κέζν ξπζκφ κε ηνλ νπνίν ε πξνζθεξφκελε ζην ζψκα ελέξγεηα 

κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα 

Μονάδες 7 

 

 

48.5182 

Απηνθηλνχκελν βαγφλη κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ηεο 

εηαηξείαο ηξέλσλ κάδαο m =5000 kg είλαη αθίλεην 

ΣF(10
3
N) 
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ζηε ζέζε ρν= 0 κηαο επζχγξακκεο νξηδφληηαο ζηδεξνηξνρηάο, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηνλ 

νξηδφληην άμνλα x’x. 

Σε ρξνληθή ζηηγκή tο = 0 s ην βαγφλη αξρίδεη λα θηλείηαη. Η ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ ΣF  

πνπ αζθνχληαη ζην βαγφλη είλαη παξάιιειε ζηε ζηδεξνηξνρηά θαη ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη 

ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x ηνπ βαγνληνχ γηα ηα πξψηα 70 m, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1)  ηελ επηηάρπλζε ηνπ βαγνληνχ ζηε ζέζε x1 = 50 m. 

Γ2) ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ θαηά ηελ κεηαηφπηζε ηνπ βαγνληνχ απφ ηελ 

ζέζε ρν= 0 m έσο ηελ ζέζε x1 = 20 m. 

Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ βαγνληνχ ζηε ζέζε τ2 = 70 m. 

Γ4) ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ βαγνληνχ θαηά ηελ κεηαηφπηζή ηνπ απφ ηελ ζέζε x1 =  20 m έσο 
ηελ 

x2 = 70 m. 

49.5184 

Μηθξφ ζψκα κάδαο m = 1 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην 

ζε νξηδφληην επίπεδν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην 

ζψκα αζθείηαη νξηδφληηα δχλακε F  κε απνηέιεζκα ην 

ζψκα λα αξρίζεη λα θηλείηαη θαη ε ηηκή ηεο ηαρχηεηάο 

ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξφλν φπσο θαίλεηαη ζην 

δηπιαλφ δηάγξακκα. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο 

κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ επηπέδνπ είλαη μ = 0,1. 

Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 

m/s
2
. 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 s  30 s: 

Γ1)  λα ραξαθηεξίζεηε κία πξνο κία ηηο επηκέξνπο θηλήζεηο πνπ εθηειεί ην ζψκα. 

Μονάδες 3 

Γ2) λα πξνζδηνξίζεηε ηελ ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζψκαηνο ζηηο θηλήζεηο φπνπ ε ηαρχηεηα 

ηνπ κεηαβάιιεηαη θαη λα ζρεδηάζεηε ζε ζχζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμφλσλ ην δηάγξακκα ηεο 

επηηάρπλζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν. 

Μονάδες 9 

Γ3) λα ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο 

δχλακεο F  ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν. 

Μονάδες 7 
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Γ4) λα ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο. 

Μονάδες 6 

50.5188 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 έλαο καζεηήο μεθηλά λα παξαηεξεί ηελ θίλεζε ελφο ζψκαηνο κάδαο 

m = 10 kg πνπ εθηειεί επζχγξακκε νκαιή θίλεζε ζε νξηδφληην δξφκν κε ζηαζεξή ηαρχηεηα 

κέηξνπ υ1 = 20 m/s. To ζψκα δηαλχεη δηάζηεκα s1 = 100 m θηλνχκελν κε ζηαζεξή ηαρχηεηα 

θαη ζηε ζπλέρεηα απνθηά ζηαζεξή επηβξάδπλζε κέρξη λα ζηακαηήζεη. Αλ γλσξίδεηε φηη ε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλφκελεο θίλεζεο είλαη Γt = 5 s ηφηε: 

Γ1) λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ ζψκαηνο, 

Μονάδες 5 

Γ2) λα θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο, 

Μονάδες 7 

Γ3) λα ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο γηα ηε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ν 

καζεηήο παξαηήξεζε ηελ θίλεζε ηνπ, 

Μονάδες 7 

Γ4) λα ππνινγίζεηε ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ δξφκνπ 

ζηνλ νπνίν θηλείηαη, αλ γλσξίδεηε φηη ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη ε κνλαδηθή δχλακε πνπ 

επηβξαδχλεη ην ζψκα. 

Μονάδες 6 

Γίνεηαι η επιηάτσνζη ηης βαρύηηηας ίζη με g=10 m/s
2 

 

51.5190 

Μεηαιιηθφο θχβνο έιθεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο ειεθηξνθηλεηήξα, πάλσ ζε έλα νξηδφληην 

δηάδξνκν. ηνλ θχβν αζθείηαη ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε F  θαη θηλείηαη επζχγξακκα κε 

ζηαζεξή επηηάρπλζε. Με ηε βνήζεηα ζπζηήκαηνο θσηνππιψλ παίξλνπκε ηελ πιεξνθνξία φηη 

ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θχβνπ 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 ηζρχο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα (ν κέζνο 

ξπζκφο πξνζθεξφκελεο ελέξγεηαο ζηνλ θχβν κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δχλακεο F  ), ζην 

παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 2 s είλαη Ρκ = 98 W. Δπίζεο, έρεη κεηξεζεί πεηξακαηηθά ν 

ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ θχβνπ θαη ηνπ δηαδξφκνπ θαη βξέζεθε μ = 0,2. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g =10 m/s θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη 
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ακειεηέα. 

Να ππνινγίζεηε: 

A1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ν θχβνο, 

Μονάδες 5 

A2) ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ θχβν κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δχλακεο F  ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ 2 s, 

Μονάδες 6 

A3) ην κέηξν ηεο δχλακεο F  . 

Μονάδες 7 

A4) ηε κάδα ηνπ θχβνπ. 

Μονάδες 7 

52.5200 

ην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο θαίλεηαη ε 

γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο 

ηαρχηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν γηα 

έλα ζψκα πνπ θηλείηαη ζε επζχγξακκν 

δξφκν. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηηο επηηαρχλζεηο α1 

θαη α2 κε ηηο νπνίεο θηλείηαη ην ζψκα 

θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 s - 4 s θαη 

8 s - 10 s αληίζηνηρα. 

Μονάδες 5 

Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ζε 

βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία 

θηλείηαη ην ζψκα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έσο θαη ηελ 

ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s - 10 s 

Μονάδες 7 

Γ4) Αλ Κ1 θαη Κ2 είλαη νη ηηκέο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζψκαηνο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t1 

= 2 s θαη t2 = 9 s αληίζηνηρα, λα ππνινγίζεηε ην ιφγν Κ1/Κ2 

Μονάδες 7 

 

53. 5203,5405, 10793 
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ην δηπιαλφ δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν γηα έλα ζψκα 

κάδαο m  = 2 kg πνπ θηλείηαη ζε νξηδφληην 

επζχγξακκν δξφκν. 

A1) Αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ην 
δηάγξακκα λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο 
επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην 

ζψκα ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα, 0 s 10 s, 

10 s  20 s θαη 20 s  30 s. 

Μονάδες 6 

A2)  Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο 

επηηάρπλζεο ηνπ ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 s  30 s. 

Μονάδες 6 

A3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 s 30 s. 

Μονάδες 6 

A4)  Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 10 s 

30 s. 

Μονάδες 7 

54.5208,5510 

ε έλα θηβψηην κάδαο m = 10 kg, ην νπνίν αξρηθά εξεκεί πάλσ ζε νξηδφληην δάπεδν, αξρίδεη 

ηε ρξνληθή ζηηγκή = 0 s λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε F  κέηξνπ 60 Ν. Η δχλακε 

παχεη λα αζθείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s, θαηά ηελ νπνία ε ηαρχηεηα ηνπ θηβσηίνπ είλαη 

σ1 = 20 m/s. ηε ζπλέρεηα ην θηβψηην νιηζζαίλεη ζην δάπεδν κέρξη πνπ ζηακαηά. Γίλεηαη φηη 

ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 θαη φηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη 

ακειεηέα. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ to = 0 s έσο t1 = 5 s. 

Μονάδες 4 

Γ2) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ. 

Μονάδες 7 

Γ3) ην έξγν ηεο δχλακεο F  ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ to = 0 έσο t1 = 5 s. 

Γ4) ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην θηβψηην πάλσ ζην δάπεδν. 
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55.5213 

Έλα θηβψηην κάδαο 20Kg είλαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδφληην δάπεδν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 

s κε ηε βνήζεηα ελφο ζρνηληνχ αζθνχκε ζην θηβψηην ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε F  κε κέηξν 

50Ν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s ην θηβψηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά Γρ = 4 m πάλσ ζην 

νξηδφληην δάπεδν. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) Σελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην θηβψηην. 

Μονάδες 6 

Γ2) Σν ζπληειεζηή ηξηβήο κεηαμχ θηβσηίνπ θαη δαπέδνπ. 

Μονάδες 7 

Γ3) Σν έξγν ηεο δχλακεο ηξηβήο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

ην θηβψηην θηλείηαη κε ηαρχηεηα κέηξνπ 2m/s. 

Μονάδες 7 

Γ4) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θηβσηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξφλν ζε ζχζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμφλσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s 2 s 

Μονάδες 5 

 

56.5216 

Ο ζάιακνο ελφο αλειθπζηήξα κάδαο m = 200 kg εξεκεί ζηελ θνξπθή ηνπ θξεαηίνπ. Ξαθληθά 

ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζπάεη ην ζπξκαηφζρνηλν πνπ ζπγθξαηεί ην ζάιακν. Ο ζάιακνο 

εθηειεί γηα 1 s ειεχζεξε πηψζε θαη ζηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηείηαη ζχζηεκα αζθαιείαο πνπ έρεη 

σο απνηέιεζκα λα αζθείηαη ζην ζάιακν θαηαθφξπθε πξνο ηα πάλσ ζηαζεξή δχλακε, κέηξνπ 

4000 Ν, νπφηε ν ζάιακνο επηβξαδχλεηαη κέρξη πνπ ζηακαηά. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο ίζε κε g=10 m/s
2
 θαη φηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.. 

Να ππνινγίζεηε: 

Δ1) ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζαιάκνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ελεξγνπνηείηαη ην ζχζηεκα 

αζθαιείαο. 

Δ2) ην δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ν αλειθπζηήξαο εθηειψληαο επηβξαδπλφκελε θίλεζε.  
Γ3) ηνλ νιηθφ ρξφλν θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 
Δ4) ηε κέζε ηζρχ ηεο δχλακεο πνπ αζθεί ην ζχζηεκα αζθαιείαο ζηνλ αλειθπζηήξα. 

 

57.5221 
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Έλα ηξαθηέξ ζέξλεη κέζσ αιπζίδαο έλα θνπηί κε εξγαιεία κάδαο m = 100 Kg κε ζηαζεξή 

ηαρχηεηα κέηξνπ υ = 5 m/s πάλσ ζε επζχγξακκν νξηδφληην δξφκν. Η δχλακε F  πνπ αζθείηαη 

ζην θνπηί απφ ηελ αιπζίδα είλαη νξηδφληηα. Ξαθληθά ζπάεη ε αιπζίδα νπφηε ην θνπηί 

νιηζζαίλεη ιίγν αθφκα επηβξαδπλφκελν κέρξη πνπ ζηακαηά. Γίλεηαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο 

νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ θνπηηνχ θαη ηνπ δξφκνπ κ=0,4 , ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ίζε κε 

g=10 m/s
2
 θαη φηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.. 

Να ππνινγηζζνχλ: 

Δ1) Η ηξηβή πνπ αζθείηαη ζην θνπηί. 

Μονάδες 5 

Δ2) Ο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν πξνζθέξεηαη ελέξγεηα ζην θνπηί κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δχλακεο F 

(ηζρχο) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο κε ζηαζεξή ηαρχηεηα. 

Μονάδες 7 

Δ3) Σν έξγν ηεο ηξηβήο απφ ηε ζέζε πνπ ζπάεη ε αιπζίδα σο ηελ ζέζε πνπ ζηακάηεζε ην 

θνπηί. 

Μονάδες 6 

Δ4) Ο κέζνο ξπζκφο απψιεηαο ελέξγεηαο ηνπ θνπηηνχ ιφγσ ηξηβήο (κέζε ηζρχο) απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ζπάεη ε αιπζίδα σο ηελ ζηηγκή πνπ ζηακάηεζε. 

Μονάδες 7 

 

 

58. 5259, 10792 

Έλα ζψκα, κάδαο m = 2 kg, είλαη αθίλεην ζηε ζέζε ρν = 0 m ηνπ άμνλα x’ x, πάλσ ζε 

νξηδφληην δάπεδν. ην ζψκα αζθείηαη νξηδφληηα δχλακε F κε θαηεχζπλζε πξνο ηε ζεηηθή 

θνξά ηνπ άμνλα x’x. Η ηηκή ηεο δχλακεο κεηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηε ζρέζε: F = 10-x (x 

ζε m , F ζε Ν). Η δχλακε F θαηαξγείηαη ακέζσο κεηά ηνλ κεδεληζκφ ηεο. 

Γίλεηαη φηη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ζψκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη μ = 0,125, ε 

επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s θαη φηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 

Δ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ηξηβή νιίζζεζεο πνπ ζα αζθεζεί ζην ζψκα κφιηο απηφ αξρίζεη λα 

νιηζζαίλεη. 

Μονάδες 5 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο F γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αζθείηαη ζην 

ζψκα. 

Μονάδες 6 
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Δ3) Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο ζην ζεκείν πνπ κεδελίδεηαη ε F . 

Μονάδες 7 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα θηλεζεί ην ζψκα, κεηά ην κεδεληζκφ ηεο 

δχλακεο F κέρξη λα ζηακαηήζεη. 

Μονάδες 7 

 

59. 5263, 10160, 11631 (2
νο 

Νφκνο Νεχησλα) 

Έλα ζψκα κάδαο 4 kg θηλείηαη ζε νξηδφληην επίπεδν κε ηαρχηεηα κέηξνπ πν = 5 m/s. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αζθείηαη ζην ζψκα, δχλακε ίδηαο θαηεχζπλζεο κε ηε ηαρχηεηά ηνπ θαη 

κέηξνπ 20 Ν, νπφηε ην ζψκα θηλείηαη κε επηηάρπλζε ην κέηξν ηεο νπνίαο είλαη ίζν κε 4 m/s
2
 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε 

ζηηγκή t1 = 5 s. 

Μονάδες 5 

Γ2) Να εμεηάζεηε αλ αζθείηαη ζην ζψκα δχλακε ηξηβήο θαη αλ αζθείηαη, ηφηε λα ππνινγίζεηε 

ην κέηξν ηεο. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο, ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 πνπ ην ζψκα 

έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά 25 m απφ ην ζεκείν ζην νπνίν άξρηζε λα αζθείηαη ε δχλακε F . 

Μονάδες 7 

Γ4) Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 παχεη λα αζθείηαη ε δχλακε F , φκσο ην ζψκα ζπλερίδεη ηελ θίλεζε 

ηνπ ζην νξηδφληην επίπεδν. Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ ζα δηαλχζεη ην ζψκα απφ ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t2, κέρξη λα ζηακαηήζεη λα θηλείηαη. 

Μονάδες 7 

60. 5276, 10795 

Απφ έλα ζηξαηησηηθφ ειηθφπηεξν, πνπ γηα ιίγν αησξείηαη αθίλεην ζε θάπνην χςνο πάλσ απφ 

έλα θπιάθην, αθήλεηαη έλα δέκα κάδαο m = 2 kg γηα λα ην πάξνπλ νη θαληάξνη ηνπ θπιαθίνπ. 

Σν δέκα πέθηεη θαηαθφξπθα θαη δηέξρεηαη απφ έλα ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηνπ κε ηαρχηεηα 

κέηξνπ 10 m/s θαη απφ έλα άιιν ζεκείν Β κε ηαρχηεηα κέηξνπ 20 m/s. Σν ζεκείν Β είλαη 30 

m πην θάησ απφ ην Α. Ο αέξαο αζθεί δχλακε F ζην δέκα ε νπνία έρεη ηελ ίδηα δηεχζπλζε 

αιιά αληίζεηε θνξά απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ δέκαηνο. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 

10 m/s
2
 . 

Γ1)  Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηβσηίνπ κεηαμχ ησλ ζέζεσλ 

Α θαη Β. 

Μονάδες 6 
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Γ2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο F θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ δέκαηνο απφ ην Α σο ην Β. 

Μονάδες 7 

Αλ κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ππνζέζνπκε φηη ε δχλακε F είλαη ζηαζεξή, λα ππνινγίζεηε: 

Γ3) ην κέηξν ηεο δχλακεο F . 

Μονάδες 6 

Γ4)  ην ρξφλν θίλεζεο ηνπ δέκαηνο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ Α θαη Β. 

Μονάδες 6 

 

61.5289, 9589 

Κηβψηην κάδαο 40 Kg αξρηθά είλαη αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδφληην επίπεδν. Σε 
ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην θηβψηην ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε κέηξνπ F 1  = 
80 Ν . Σε ζηηγκή t1 φηαλ ην ζψκα έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά ρ=16 m, θαηαξγείηαη ε 
δχλακε F 1 θαη ηελ ίδηα ζηηγκή αξρίδεη λα αζθείηαη πάλσ ζην ζψκα αληίξξνπε δχλακε 
κέηξνπ F2 = 10 Ν κε απνηέιεζκα ην ζψκα λα ζηακαηήζεη ηε ζηηγκή t2 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο φηαλ έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x = 16 

m απφ ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε 

Μονάδες 6 

Γ2) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν ζε 

ζχζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμφλσλ γηα φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θίλεζεο. 
Μονάδες 8 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ κεηαηφπηζε ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0—► t2 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο F 2 ζηε ρξνληθή δηάξθεηα t1—► t2 

 

Μονάδες 5 
62. 5323, 10827 

Σα ζψκαηα 1 θαη 2 ηνπ δηπιαλνχ ζρήκαηνο έρνπλ αληίζηνηρα βάξε 

Β1 = 100 Ν θαη Β2 = 400 Ν θαη είλαη αξρηθά αθίλεηα, δεκέλα ζε 

αβαξέο κε εθηαηφ λήκα κήθνπο 1 m, ην νπνίν είλαη ηελησκέλν. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην ζψκα 1 νξηδφληηα ζηαζεξή 

δχλακε F  , φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, νπφηε ηα ζψκαηα αξρίδνπλ λα θηλνχληαη ζην ιείν 

δάπεδν κε ηελ ίδηα επηηάρπλζε, κέηξνπ ίζν κε 2 m/s
2
 θαη ην λήκα παξακέλεη πάληα νξηδφληην 

θαη ηελησκέλν. Η επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηαλχεη θάζε ζψκα ζηα πξψηα 5 δεπηεξφιεπηα ηεο 
θίλεζεο ηνπ. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να εθαξκφζεηε ην ζεκειηψδε λφκν ηεο κεραληθήο ζην ζψκα 2 θαη λα ππνινγίζεηε ην 

κέηξν ηεο δχλακεο πνπ δέρεηαη ην ζψκα 2 απφ ην λήκα. 
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Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάζηεθε ζην ζχζηεκα ησλ ζσκάησλ κέζσ ηεο 

δχλακεο F  , απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t= 0, κέρξη ηε ζηηγκή t1 πνπ ε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο 1 

γίλεηαη ίζε κε 10 m/s. 

Μονάδες 6 

Γ4) Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 θφβεηαη ην λήκα πνπ ζπγθξαηεί ηα δχν ζψκαηα. Να ππνινγίζεηε 

ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν ζσκάησλ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ηαρχηεηα ηνπ 1 είλαη ίζε 

κε 30 m/s. 

Μονάδες 7 

 

63.5325 

Έλα κηθξφ ζψκα κάδαο 5 kg είλαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδφληην δάπεδν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 

= 0 αζθείηαη ζην ζψκα νξηδφληηα ζηαζεξή δχλακε F κέηξνπ 60 Ν, νπφηε ην ζψκα αξρίδεη λα 

νιηζζαίλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δχλακεο F θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 10 s έρεη 

απνθηήζεη ηαρχηεηα ίζε κε 40 m/s. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζψκαηνο. 

Μονάδες 6 
Γ2) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ δαπέδνπ. 

Μονάδες 6 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 θαηαξγείηαη ε δχλακε F  θαη ην ζψκα ζπλερίδεη ηελ θίλεζή ηνπ κέρξη 

λα ζηακαηήζεη. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηαλχεη ην ζψκα ζηε δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλφκελεο 

θίλεζεο πνπ εθηειεί. 

Μονάδες 7 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο. 

Μονάδες 6 

Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 . 

 

64.5326 (2
νο 

Νφκνο Νεχησλα) 

Έλα ζψκα κάδαο 10 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε 

νξηδφληην δάπεδν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζ’ 

απηφ νξηδφληηα δχλακε F  ζηαζεξήο θαηεχζπλζεο, ην 

κέηξν ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ην ρξφλν, φπσο 

θαίλεηαη ζην δηπιαλφ δηάγξακκα. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο 
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νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ 

νξηδφληηνπ δαπέδνπ είλαη ίζνο κε μ = 0,2 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
. 

Γ1) Να ζρεδηάζεηε έλα απιφ ζρήκα ζην νπνίν λα θαίλνληαη φιεο ηηο δπλάκεηο πνπ 

αζθνχληαη ζην ζψκα θαηά ηε δηάξθεηα πνπ αζθείηαη ε δχλακε F  θαη λα ππνινγίζεηε ην 

κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να πξνζδηνξίζεηε ζε πνην ρξνληθφ δηάζηεκα ην ζψκα επηηαρχλεηαη θαη λα 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 10 s. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 020 s. 

Μονάδες 7 

65.5329 

ε έλα θηβψηην κάδαο 4 kg αζθείηαη νξηδφληηα 

δχλακε F  κεηαβιεηνχ κέηξνπ θαη ην θηλεί ζε 

νξηδφληην δάπεδν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δχλακεο. 

Η αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θηβσηίνπ 

κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν γηα ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα 0  19s, φπσο θαίλεηαη ζην 

δηπιαλφ δηάγξακκα, ελψ απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 

19 s θαη κεηά ην θηβψηην παξακέλεη αθίλεην. Σν κέηξν ηεο νξηδφληηαο δχλακεο F ζηε ρξνληθή 

δηάξθεηα 0 —> 10s, είλαη ζηαζεξφ θαη ίζν κε 20 Ν, ελψ ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 

10 m/s
2
 . 

Γ1)  Να κειεηήζεηε ην δηάγξακκα ηαρχηεηαο - ρξφλνπ θαη λα ραξαθηεξίζεηε ηηο θηλήζεηο πνπ 

εθηειεί ην θηβψηην ζηηο ρξνληθέο δηάξθεηεο 0  10s, 10  15s θαη 15 19s. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ, ζηηο θηλήζεηο φπνπ ε ηαρχηεηα ηνπ 

κεηαβάιιεηαη. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ 

νξηδφληηνπ δαπέδνπ. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην πνζφ ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαθέξζεθε ζην θηβψηην κέζσ ηνπ έξγνπ 
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ηεο δχλακεο F  ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 —> 19 s. 

Μονάδες 7 

 

66.5333 

Έλα θηβψηην κε κάδα 2 kg είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε 

νξηδφληην δάπεδν θαη ζηε ζέζε xo = 0 ελφο νξηδφληηνπ άμνλα 

Υ 'Υ. ην θηβψηην αζθείηαη νξηδφληηα δχλακε F  ζηαζεξήο 

θαηεχζπλζεο θαη αξρίδεη λα θηλείηαη πξνο ηε ζεηηθή θνξά ηνπ 

άμνλα. Η ηηκή ηεο δχλακεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε x ηνπ 

θηβσηίνπ, φπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλφ δηάγξακκα. Ο 

ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ είλαη μ = 0,1. Να 

ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ. 

Μονάδες 5 

Γ2) ην έξγν ηεο δχλακεο F  , θαηά ηε κεηαηφπηζε ηνπ θηβσηίνπ απφ ηε ζέζε ρ0 = 0, κέρξη ηε 

ζέζε x = 6 m. 

Μονάδες 7 

Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θηβσηίνπ ζηε ζέζε x = 6 m. 

Μονάδες 7 

Γ4) πφζν ηνηο εθαηφ απφ ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη ζην θηβψηην κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο 

δχλακεο F , κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ θαηά ηε κεηαηφπηζή ηνπ απφ ηε 

ζέζε ρ0 = 0, κέρξη ηε ζέζε x = 6 m. 

Μονάδες 6 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10m/s . 

 

67.5334 

Απφ ηελ ηαξάηζα ελφο θηηξίνπ πνπ έρεη χςνο Η, ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 έλαο εξγάηεο αθήλεη 

έλα ζθπξί κάδαο 2 kg λα πέζεη θαηαθφξπθα. Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 1 s, ην ζθπξί πέθηνληαο 

πεξλάεη κπξνζηά απφ ην παξάζπξν ηνπ 2
νπ

 νξφθνπ πνπ βξίζθεηαη ζε χςνο 6,25 m απφ ην 

έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε 

δπλακηθή ελέξγεηα ζεσξνχκε ην έδαθνο. Η επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 . 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρχηεηα ηνπ ζθπξηνχ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 
Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην χςνο Η ηνπ θηηξίνπ. 

Μονάδες 6 
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Γ3) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ ζθπξηνχ, ηε ρξνληθή ζηηγκή φπνπ ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα 

είλαη ίζε κε ην 1/4 ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο πνπ έρεη ζηε ζέζε απηή. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ζρεδηάζεηε ζε ζχζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμφλσλ, ην δηάγξακκα ηεο δπλακηθήο 

ελέξγεηαο ηνπ ζθπξηνχ ζε ζπλάξηεζε ηνπ χςνπο ηνπ απφ ην έδαθνο. 

Μονάδες 7 

 

 

 

 

68.5336, 9101 

Έλα ζψκα κάδαο 20 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε 

ιείν νξηδφληην δάπεδν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ζην 

ζψκα αζθείηαη νξηδφληηα δχλακε F , ε αιγεβξηθή ηηκή 

ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ην ρξφλν, φπσο θαίλεηαη 

ζην δηπιαλφ δηάγξακκα. 
Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζψκαηνο, ηε 
ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s.  

 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηαλχεη ην ζψκα, 

απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή 

t2 = 5 s. 
Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο F  , απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t= 0, κέρξη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t3 = 10 s. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζψκαηνο ζηε ρξνληθή 

δηάξθεηα 015 s. 
Μονάδες 7 

69. 5338, 11630 

Γχν ζψκαηα η θαη 2 κε ίζεο κάδεο m = 20 kg ην 

θαζέλα, νιηζζαίλνπλ πάλσ ζε νξηδφληην δάπεδν κε ην 

νπνίν εκθαλίδνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή ηξηβήο 

νιίζζεζεο μ = 0,4. Σα ζψκαηα θηλνχληαη πάλσ ζηελ 
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ίδηα επζεία ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο ψζηε λα πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0, δηέξρνληαη απφ ηα ζεκεία ηεο Α θαη Β ηεο επζείαο, ηα νπνία απέρνπλ κεηαμχ 

ηνπο απφζηαζε d = 40 m, κε ηαρχηεηεο κέηξνπ σο1 = 5 m/s θαη σο2 = 7 m/s. Σελ ίδηα ζηηγκή 

(t = 0), ζηα ζψκαηα η θαη 2 αζθνχληαη δπλάκεηο κε κέηξα F1 = 180 N θαη F2 = 140 N 

αληίζηνηρα, φπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλφ ζρήκα. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ θάζε ζψκαηνο θαη ηνπ 

νξηδφληηνπ δαπέδνπ. 

Μονάδες 5 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο θάζε ζψκαηνο. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ηα ζψκαηα 1 θαη 2, έρνπλ ίζεο θηλεηηθέο 
ελέξγεηεο. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν θάζε δχλακεο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ηα ζψκαηα ζα ζπλαληεζνχλ. 

Μονάδες 8 

Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 . 

 

70.5339, 9107 

Έλα ζψκα κάδαο 20 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδφληην δάπεδν 

κε ην νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο ίζν κε μ = 0,4. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην ζψκα νξηδφληηα δχλακε F  ζηαζεξήο 

θαηεχζπλζεο, ην κέηξν ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ην ρξφλν, φπσο 

θαίλεηαη ζην δηπιαλφ δηάγξακκα, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t1 = 10 s, φπνπ ε δχλακε θαηαξγείηαη. Η επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 . 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ δαπέδνπ. 

Μονάδες 5 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζψκαηνο, ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0  5 s θαη 5  

10 s . 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ζρεδηάζεηε ζε ζχζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμφλσλ ην δηάγξακκα ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 

ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή 

πνπ κεδελίδεηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο. 

Μονάδες 8 
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x = 0 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 6
νπ

 

δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ. 

Μονάδες 6 

 

71.5340, 9110 

Έλα θηβψηην κάδαο 20 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε έλα 

ζεκείν νξηδφληηνπ δαπέδνπ, ην νπνίν ζεσξνχκε σο αξρή ηνπ 

νξηδφληηνπ άμνλα Υ'Υ. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 

αζθείηαη ζην θηβψηην νξηδφληηα δχλακε F  , κε θαηεχζπλζε 

πξνο ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα θαη ην θηβψηην αξρίδεη λα νιηζζαίλεη πάλσ ζην νξηδφληην 

δάπεδν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο F  . Σν κέηξν ηεο δχλακεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε x ηνπ 

θηβσηίνπ, ζχκθσλα κε ηε ζρέζε F = 100 - 20ρ, (φπνπ F ζε Ν θαη x ζε m) κέρξη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη ην κέηξν ηεο δχλακεο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαξγείηαη. ην θηβψηην 

θαηά ηελ νιίζζεζε ηνπ αζθείηαη απφ ην δάπεδν ζηαζεξή δχλακε ηξηβήο κέηξνπ 20 Ν. 

Γ1) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ ζηελ νπνία κεδελίδεηαη ην κέηξν ηεο δχλακεο F   

Μονάδες 5 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβσηίνπ, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε ρ1 = 2 m. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο F  , απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή η = 0, κέρξη ηε ζηηγκή 

πνπ κεδελίζηεθε ην κέηξν ηεο. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ζηελ νπνία ην θηβψηην ζα ζηακαηήζεη λα θηλείηαη. 

Μονάδες 8 

72.5401 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έλαο καζεηήο μεθηλά λα παξαηεξεί ηελ θίλεζε ελφο ζψκαηνο κάδαο 

m = 10 kg πνπ εθηειεί επζχγξακκε νκαιή θίλεζε ζε νξηδφληην δξφκν κε ζηαζεξή ηαρχηεηα 

κέηξνπ u1 = 20 m/s. To ζψκα δηαλχεη δηάζηεκα s1 = 100 m θηλνχκελν κε ζηαζεξή ηαρχηεηα 

θαη ζηε ζπλέρεηα απνθηά ζηαζεξή επηβξάδπλζε κέρξη λα ζηακαηήζεη. Η επίδξαζε ηνπ αέξα 

είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη ίζε κε g = 10 m/s . 

Αλ γλσξίδεηε φηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλφκελεο θίλεζεο είλαη Γt = 5 s ηφηε: 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ ζψκαηνο. 

Μονάδες 5 
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Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο. 

Μονάδες 7 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο γηα ηε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ν 

καζεηήο παξαηήξεζε ηελ θίλεζε ηνπ. 

Μονάδες 7 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ δξφκνπ 

ζηνλ νπνίν θηλείηαη, αλ γλσξίδεηε φηη ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη ε κνλαδηθή δχλακε πνπ 

επηβξαδχλεη ην ζψκα. 

Μονάδες 6 

73.5404 

Απφ έλα ζηξαηησηηθφ ειηθφπηεξν, πνπ γηα ιίγν αησξείηαη αθίλεην ζε θάπνην χςνο πάλσ απφ 

έλα θπιάθην, αθήλεηαη έλα δέκα κάδαο m  =  2 kg γηα λα ην πάξνπλ νη θαληάξνη ηνπ 

θπιαθίνπ. Σν δέκα πέθηεη θαηαθφξπθα θαη δηέξρεηαη απφ έλα ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηνπ κε 

ηαρχηεηα κέηξνπ 10 m/s θαη απφ έλα άιιν ζεκείν Β κε ηαρχηεηα κέηξνπ 20 m/s. Σν ζεκείν Β 

είλαη 30 m πην θάησ απφ ην Α. Ο αέξαο αζθεί δχλακε F  ζην δέκα ε νπνία έρεη ηελ ίδηα 

δηεχζπλζε αιιά αληίζεηε θνξά απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ δέκαηνο. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο g  =  10 m/s
2
 . 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηβσηίνπ κεηαμχ ησλ ζέζεσλ 

Α θαη Β. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο F  θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ δέκαηνο απφ ην Α σο ην 
Β. 

Μονάδες 7 

Αλ κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ππνζέζνπκε φηη ε δχλακε F  είλαη ζηαζεξή, λα ππνινγίζεηε: 

Γ3) ην κέηξν ηεο δχλακεο F  , 

Μονάδες 6 

Γ4) ην ρξφλν θίλεζεο ηνπ δέκαηνο κεηαμχ ησλ 
ζεκείσλ Α θαη Β. 

Μονάδες 6 

74.5406 

Απηνθηλνχκελν βαγφλη κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ 
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ηεο εηαηξείαο ηξέλσλ κάδαο m = 5000 kg είλαη αθίλεην ζηε ζέζε τ0= 0 κηαο επζχγξακκεο 

νξηδφληηαο ζηδεξνηξνρηάο, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδφληην άμνλα x’x. Σε ρξνληθή 

ζηηγκή tο = 0 s ην βαγφλη αξρίδεη λα θηλείηαη. Η ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ Σ F  πνπ 

αζθνχληαη ζην βαγφλη είλαη παξάιιειε ζηε ζηδεξνηξνρηά θαη ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x ηνπ βαγνληνχ γηα ηα πξψηα 70 m, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ βαγνληνχ ζηε ζέζε x1 = 50 m, 

Μονάδες 6 

Δ2) ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ θαηά ηελ κεηαηφπηζε ηνπ βαγνληνχ απφ ηελ 

ζέζε xο= 0 m έσο ηελ ζέζε x1 = 20 m, 

Μονάδες 6 

Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ βαγνληνχ ζηε ζέζε x2 = 70 m, 

Μονάδες 8 

Γ4) ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ βαγνληνχ θαηά ηελ κεηαηφπηζή ηνπ απφ ηελ ζέζε x1 = 20 m 

έσο ηελ ζέζε τ2 = 70 m. 

Μονάδες 5 

74. 5515, 10807 

ε θηβψηην κάδαο m = 10 kg, ην νπνίν αξρηθά εξεκεί πάλσ ζε νξηδφληην δάπεδν, αξρίδεη ηελ 

ζηηγκή t0 = 0 s λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε F κέηξνπ 30 Ν, νπφηε ην θηβψηην 

μεθηλά λα νιηζζαίλεη πάλσ ζην δάπεδν. 

Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ θηβσηίνπ θαη δαπέδνπ είλαη μ=0,2 θαη ε επηηάρπλζε 

ηεο βαξχηεηαο έρεη κέηξν g = 10 m/s
2
 . 

Δ1) Να ππνινγηζζεί ην κέηξν ηεο ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην θηβψηην θαηά ηελ νιίζζεζή ηνπ 

θαζψο θαη ε επηηάρπλζή ηνπ. 

Μονάδες 6 

Δ2) Να ππνινγηζζεί ην έξγν ηεο δχλακεο F  απφ t0 = 0 s έσο t1 = 4 s. 

Μονάδες 6 

Δ3) Να ππνινγηζζεί ζην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα ε ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε απφ ην 

θηβψηην ζην πεξηβάιινλ ηνπ κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο ηξηβήο. 

Μονάδες 6 

Δ4) Αλ ην δάπεδν ήηαλ ιείν, πφζν ζα ήηαλ ην έξγν ηεο δχλακεο F  γηα ην ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεκα δειαδή απφ t0 = 0 s έσο t1 = 4 s. 

Να ζπγθξίλεηε απηφ ην έξγν κε ην έξγν πνπ ππνινγίζαηε ζην εξψηεκα Γ2. 
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F(N
) 

Μονάδες 7 

75. 5517, 10817 

Έλα παηγλίδη εθηνμεχεη κηθξέο ζθαίξεο κάδαο m = 0,01 Kg.  

Η επηηάρπλζε ησλ ζθαηξψλ γίλεηαη κέζα ζε έλα ιείν νξηδφληην 

ζσιήλα κε ηε βνήζεηα ελφο ειαηεξίνπ πνπ απνζπζπεηξψλεηαη. Η 

ηηκήο ηεο δχλακεο F πνπ αζθεί ην ειαηήξην ζηε ζθαίξα ζαλ 

ζπλάξηεζε ηεο κεηαηφπηζεο ηεο ζθαίξαο κέζα ζην ζσιήλα 

παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλφ δηάγξακκα. ηε ζέζε x = 0 m ε ζθαίξα 

είλαη αθίλεηε θαη ζηε ζέζε x = 0,1 m εγθαηαιείπεη ην ζσιήλα 

έρνληαο απνθηήζεη ηελ ηαρχηεηα εθηφμεπζεο. 

H αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Να ππνινγηζζνχλ: 

Δ1) Σν έξγν ηεο δχλακεο F γηα ηελ ζπλνιηθή κεηαηφπηζε θαηά   

0,1m κέζα ζην ζσιήλα. 

Μονάδες 6 

Δ2) Η ηαρχηεηα εθηφμεπζεο ηεο ζθαίξαο. 

Μονάδες 6 

Δ3) Η επηηάρπλζε ηεο ζθαίξαο ζην κέζν ηεο δηαδξνκήο ηεο ζην ζσιήλα, δειαδή ζηε ζέζε x 

= 0,05 m 

Μονάδες 6 

Δ4) Να απνδείμεηε φηη εάλ ε ζθαίξα θηλνχληαλ κέζα ζην ζσιήλα κε ηελ ζηαζεξή επηηάρπλζε 

πνπ ππνινγίζαηε ζην πξνεγνχκελν εξψηεκα ηφηε ζα απνθηνχζε ηελ ίδηα ηαρχηεηα 

εθηφμεπζεο. 

Μονάδες 7 

76.6154 

Μηθξφ ζψκα κάδαο m=2 Kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδφληην επίπεδν κε ην νπνίν 

εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κ = 

0,5. ην ζψκα αζθείηαη νξηδφληηα δχλακε F  

ηεο νπνίαο ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηνλ 

ρξφλν φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε 

m 

ηεο βαξχηεηαο g = 10 — θαη ε επίδξαζε 
s2

 



4ο ΘΕΜΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ 

 

ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s - 30 s: 

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηεο ηηκήο ηεο επηηάρπλζεο 

κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζψκα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν (α - t). 

Μονάδες 7 

Γ2) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηεο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο πνπ 

θηλείηαη ην ζψκα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν (σ - t). 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θηλείηαη ην ζψκα. 

Μονάδες 5 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ηξηβήο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ζηακαηά ην ζψκα. 

 

77.9011 

Έλα απηνθίλεην κε κάδα 900 kg θηλείηαη ζε νξηδφληην 

επζχγξακκν δξφκν, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα xx. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή to = 0, ην απηνθίλεην θηλνχκελν πξνο ηε ζεηηθή 

θαηεχζπλζε ηνπ άμνλα, δηέξρεηαη απφ ηε ζέζε xo = + 25 m. ην 

δηπιαλφ δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αι-

γεβξηθήο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε 

κε ην ρξφλν, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 κέρξη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t4 = 25 s. 

Γ1) Να πξνζδηνξίζεηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην 

απηνθίλεην επηβξαδχλεηαη. 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην 

απηνθίλεην, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t2 = 15 s θαη t4 = 25 s. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθφ έξγν ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην απηνθίλεην, απφ ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t4 = 25 s. 
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Μονάδες 8 

78. 9020, 12783 

Έλα ζψκα κάδαο m = 20 kg, ηζνξξνπεί αθίλεην ζε ιείν νξηδφληην δάπεδν. Σε ρξνληθή 

ζηηγκή t0 = 0 αζθνχληαη ζ’ απηφ ηξεηο νξηδφληηεο ζπγγξακκηθέο δπλάκεηο F 1, F 2 θαη 

F 3. Οη δπλάκεηο F 1, F 2, έρνπλ ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη κέηξα 35 Ν θαη 45 Ν, 

αληίζηνηρα, ελψ ε F 3, έρεη αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ ηηο άιιεο δχν. 

Σν ζψκα αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ F 1, F

2, θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 6 s έρεη δηαλχζεη δηάζηεκα ίζν κε 45 m. Να 

ππνινγίζεηε: 

 

Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζψκαηνο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0  t1. 

Μονάδες 6 

Γ2) ην κέηξν ηεο δχλακεο F 3. 

Μονάδες 6 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t1, θαηαξγνχκε κία απφ ηηο ηξεηο παξαπάλσ δπλάκεηο. Σν ζψκα 

ζπλερίδεη ηελ θίλεζή ηνπ θαη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0, κέρξη ηε ζηηγκή t2 = 10 s, 

έρεη δηαλχζεη ζπλνιηθά δηάζηεκα ίζν κε 137 m. 

Γ3) Να πξνζδηνξίζεηε θαη λα δηθαηνινγήζεηε πνηα δχλακε θαηαξγήζακε. 

Μονάδες 8 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην νιηθφ έξγν ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην ζψκα ζηε 

ρξνληθή δηάξθεηα απφ 0 t2. 

 

79. 9023, 11626 

Σα ζψκαηα 1 θαη 2 ηνπ δηπιαλνχ ζρήκαηνο, έρνπλ κάδεο m1 = 

15 kg θαη m2 = 25 kg αληίζηνηρα. Σα ζψκαηα είλαη δεκέλα κεηαμχ 

ηνπο κε έλα κε εθηαηφ λήκα κήθνπο l = 2 m, ακειεηέαο κάδαο θαη 

βξίζθνληαη αθίλεηα ζην νξηδφληην δάπεδν κε ην λήκα ηελησκέλν. 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην 1 νξηδφληηα ζηαζεξή δχλακε F  θαη ηα ζψκαηα 

αξρίδνπλ λα θηλνχληαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε ε νπνία έρεη κέηξν ίζν κε 2 m/s
2
 , ελψ ην λήκα 

παξακέλεη ηελησκέλν θαη νξηδφληην. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ησλ ζσκάησλ 

θαη ηνπ δαπέδνπ είλαη μ = 0,4.  
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„ Σ
χ 

 

x = 0 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζε θάζε ζψκα.. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να εθαξκφζεηε ην ζεκειηψδε λφκν ηεο Μεραληθήο ζην ζψκα 2 θαη λα ππνινγίζεηε ην 

κέηξν ηεο δχλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζψκα 2 απφ ην λήκα. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη ζηα ζψκαηα κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο 

δχλακεο F  , απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή t1 = 4 s. 

Μονάδες 6 

Γ4) Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s θφβεηαη ην λήκα, ρσξίο λα πάςεη λα αζθείηαη ε δχλακε F  . 

Να ππνινγίζεηε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζσκάησλ 1 θαη 2, ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 7 s. 

Μονάδες 7 

Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 . 

80.9049 

ε έλα θηβψηην κάδαο m = 5 kg αζθείηαη νξηδφληηα ζηαζεξή 

δχλακε F  θαη ην θηβψηην νιηζζαίλεη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα 

κέηξνπ 8 m/s, ζε νξηδφληην δξφκν 

πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα Υ'Υ. Σν έξγν ηεο δχλακεο F  

θαηά ηε κεηαηφπηζε ηνπ θηβσηίνπ απφ ηε ζέζε ρ0 = 0 κέρξη ηε ζέζε Υ1 = 15 m 

είλαη ίζν κε 300 J. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην κέηξν ηεο δχλακεο F  . 

Μονάδες 6 

Γ2) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ. 

Μονάδες 6 

Γ3) ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν ε πξνζθεξφκελε ζην θηβψηην ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε 

ζεξκφηεηα. 

Μονάδες 6 

Γ4) Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβψηην δηέξρεηαη απφ ηε ζέζε ρ1, θαηαξγείηαη ε 

δχλακε F . Να ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηβσηίνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ x πάλσ ζηνλ άμνλα, απφ ηε ζέζε ρν = 0, κέρξη ηε ζέζε 

φπνπ απηφ ζηακαηά. 

Μονάδες 7 

Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 . 
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81.9096 

Απφ ηελ ηαξάηζα ελφο θηηξίνπ πνπ έρεη χςνο Η, ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 έλαο εξγάηεο αθήλεη 

έλα ζθπξί κάδαο 2 kg λα πέζεη θαηαθφξπθα. Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 1 s, ην ζθπξί πέθηνληαο 

πεξλάεη κπξνζηά απφ ην παξάζπξν ηνπ 2
νπ

 νξφθνπ πνπ βξίζθεηαη ζε χςνο 6,25 m απφ ην 

έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε 

δπλακηθή ελέξγεηα ζεσξνχκε ην έδαθνο. Η επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 . 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρχηεηα ηνπ ζθπξηνχ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην χςνο Η ηνπ θηηξίνπ. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ ζθπξηνχ, ηε ρξνληθή ζηηγκή φπνπ ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα 

είλαη ίζε κε ην 1/4 ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο πνπ έρεη ζηε ζέζε απηή. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ζρεδηάζεηε ζε ζχζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμφλσλ, ην δηάγξακκα ηεο δπλακηθήο 

ελέξγεηαο ηνπ ζθπξηνχ ζε ζπλάξηεζε ηνπ χςνπο ηνπ απφ ην έδαθνο. 

Μονάδες 7 

82.9099, 9175 

Γχν ζψκαηα 1 θαη 2 κε ίζεο κάδεο m = 20 kg ην 

θαζέλα, νιηζζαίλνπλ πάλσ ζε νξηδφληην δάπεδν κε ην 

νπνίν εκθαλίδνπλ ίζε θαηά κέηξν ηξηβή, ην κέηξν ηεο 

νπνίαο είλαη ίζν κε 100 Ν. Σα ζψκαηα θηλνχληαη πάλσ 

ζηελ ίδηα επζεία ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο ψζηε λα 

πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 πνπ ηα ζψκαηα δηέξρνληαη απφ ηα ζεκεία 

Α θαη Β ηεο επζείαο έρνληαο ηαρχηεηεο κέηξνπ π0η = 12 m/s θαη u02 = 8 m/s αληίζηνηρα, θαη 

απέρνπλ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε d = 150 m, αζθνχληαη ζ’ απηά δπλάκεηο F 1  θαη F 2  

αληίζηνηρα, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, νπφηε ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 2 s ην κέηξν ηεο 

ηαρχηεηαο θάζε ζψκαηνο έρεη δηπιαζηαζηεί. Να ππνινγίζεηε: 

Δ1) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ησλ ζσκάησλ θαη ηνπ νξηδφληηνπ δαπέδνπ. 

Μονάδες 5 

Δ2) ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ F 1  θαη F 2   

Μονάδες 8 

Δ3) πφζν απέρνπλ ηα ζψκαηα, ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 
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Μονάδες 6 

Δ4) ηελ νιηθή θηλεηηθή ησλ ζσκάησλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 

Μονάδες 6 

Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 . 

 

 

 

83. 9102, 11628 

Γχν ζψκαηα 1 θαη 2 κε κάδεο m1 = 1 kg θαη m2 = 3 kg 

βξίζθνληαη αθίλεηα ζε νξηδφληην δάπεδν, κε ην νπνίν εκ-

θαλίδνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή ηξηβήο μ = 0,5. Σα ζψκαηα 

αξρηθά βξίζθνληαη ζηα ζεκεία Α, Β θαη ε κεηαμχ ηνπο 

απφζηαζε είλαη d = 16 m. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αζθνχληαη 

ζηα ζψκαηα ηαπηφρξνλα νξηδφληηεο ζπγγξακκηθέο δπλάκεηο κε 

κέηξα F1 = 8 Ν θαη F2 = 30 N αληίζηνηρα, νπφηε ηα ζψκαηα αξρίδνπλ λα θηλνχληαη θαηά 

κήθνο ηεο επζείαο πνπ νξίδνπλ ηα ζεκεία Α θαη Β, κε ην 1 λα είλαη κπξνζηά απφ ην 2, φπσο 

θαίλεηαη ζην δηπιαλφ ζρήκα. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζε θάζε ζψκα. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνίαο θηλείηαη θάζε ζψκα. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηαλχεη θάζε ζψκα, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη 

ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 πνπ ηα ζψκαηα ζα ζπλαληεζνχλ. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θάζε ζψκαηνο, απφ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 πνπ ηα ζψκαηα ζα ζπλαληεζνχλ. 

Μονάδες 7 

Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 . 

 

84. 9136, 10162 

Μηθξφ ζψκα κάδαο m = 200 g θηλείηαη ζε νξηδφληην δξφκν, κε ηνλ νπνίν εκθαλίδεη 

ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,2. Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζεσξνχκε σο t = 0 s ην ζψκα 
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θηλείηαη κε ηαρχηεηα κέηξνπ σο = 72 km/h. Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 

10m/s
2
 θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, 

Μονάδες 6 

Γ 2 )  ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα ζηακαηήζεη ην ζψκα λα θηλείηαη. 

Μονάδες 6 

Γ3) ηελ κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, κέρξη λα ζηακαηήζεη. 

Μονάδες 6 

Γ4) ην έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη λα ζηακαηήζεη ην 

ζψκα λα θηλείηαη. 

Μονάδες 7 

85.9148, 9617 

Έλα κηθξφ ζψκα κάδαο m= 2 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδφληην δάπεδν. 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t= 0 s αζθνχληαη ηαπηφρξνλα ζην ζψκα νη ζηαζεξέο νξηδφληηεο 

δπλάκεηο 1 θαη 2 κε κέηξα F1= 30 Ν θαη F2=10 Ν φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα. Η δχλακε F1αζθείηαη ζην ζψκα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 s →5 s ελψ ε δχλακε 

2 αζθείηαη ζην ζψκα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 s → 7 s. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα 

ζεσξεζεί ακειεηέα. 

 

Δ1) Να θαηαζθεπάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ηηκήο ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν θαη ππνινγίζεηε ηελ 

ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζψκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1= 2 s θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή 

t2= 6 s. 

Μνλάδεο 7 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t3= 10 s. 

Μνλάδεο 6 
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Δ3) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t= 0 s κέρξη 

ηε ρξνληθή ζηηγκή t3= 10 s. 

Μνλάδεο 7 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο 1 ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 s → 5 s. 

Μνλάδεο 5 

 

 

 

 

86. 9153, 9604 

Μηθξφ ζψκα κάδαο m = 400 g βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε 

νξηδφληην δάπεδν. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ 

ζψκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη μ = 0,25. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 

0 s ζην ζψκα αζθείηαη νξηδφληηα δχλακε F  ζηαζεξήο ηηκήο 

κε ηνλ ρξφλν φπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλφ δηάγξακκα. 

m 
Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10—         θαη φηη 

s2
 

ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) Σν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζψκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 3 s, 

Μονάδες 8 

Γ2) ηε κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 s 5 s, 

Μονάδες 5 

Γ3) ην έξγν ηεο δχλακεο F  ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 s 5 sec, 

Μονάδες 5 

Γ4) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 3 s. 

Μονάδες 7 

87.9158, 9581 

Έλα κηθξφ ζψκα κάδαο m = 5 kg θηλείηαη ζε νξηδφληην δάπεδν. Σε ρξνληθή πνπ ην ζψκα 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε ρ = 0 m ηνπ νξηδφληηνπ 

πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα Ορ θαη θηλείηαη κε ηαρχηεηα 

κέηξνπ σ0 = 4 m/s, αζθείηαη ζε απηφ, κέζσ ηελησκέλνπ 
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ζρνηληνχ, νξηδφληηα δχλακε F  ίδηαο θαηεχζπλζεο κε ηελ ηαρχηεηα ΰ0. Η ηηκή ηεο δχλακεο F  

κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε φπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλφ δηάγξακκα. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο 

νιίζζεζεο κεηαμχ ζψκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη μ = 0,2. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
  θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη 

ακειεηέα. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) Σελ ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζψκαηνο φηαλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε ρ = 0 m θαη φηαλ 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε ρ = 7,5 m, 

Μονάδες 6 

Γ2) ην έξγν ηεο δχλακεο F  γηα ηε κεηαηφπηζε απφ ηε ζέζε ρ = 0 m κέρξη ηε ζέζε ρ =5 m, 

Μονάδες 7 

Γ3) ην έξγν ηεο ηξηβήο απφ ηε ζέζε ρ = 0 m κέρξη ηε ζέζε ρ = 5 m, 

Μονάδες 5 

Γ4) ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο ζηε ζέζε ρ = 5 m θαη λα δηθαηνινγήζεηε γηαηί απηή 

ε ηηκή απνηειεί ην κέγηζην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο θαηά ηελ θίλεζή ηνπ κεηαμχ 

ησλ ζέζεσλ x = 0 m θαη x = 7,5 m. 

Μονάδες 7 

88. 9160, 10819 

Έλα μχιηλν θηβψηην κάδαο m = 50 kg βξίζθεηαη αθίλεην ζηε ζέζε x = 0 m πάλσ ζε 

νξηδφληην δάπεδν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβψηην αξρίδεη λα αζθείηαη ζηαζεξή 

νξηδφληηα δχλακε F  κε κέηξν 150 N, πξνο ηα δεμηά. Αθνχ ην θηβψηην κεηαηνπηζηεί 

θαηά Δχ1 = 20 m ε δχλακε F  θαηαξγείηαη αθαξηαία. ηε ζπλέρεηα ην θηβψηην θηλείηαη 

θαηά Δχ2 = 10 m θαη ζηακαηά. 

m 
Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 — θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη 
ακειεηέα. 

s2
 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο F  γηα ηελ κεηαηφπηζε Δχ1= 20 m. 

Μονάδες 6 

Γ2) Δμεγείζηε γηαηί ην έξγν ηεο ηξηβήο γηα φιε ηε δηαδξνκή ΓΥ1+ΓΥ2 είλαη αληίζεην 

απφ ην έξγν ηεο δχλακεο F  πνπ ππνινγίζαηε ζην πξνεγνχκελν εξψηεκα. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δχλακε ηεο ηξηβήο. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ ηελ ζηηγκή πνπ θαηαξγείηαη 
ε δχλακε F  . 

Μονάδες 7 
89. 9169, 10828 
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ηζφγεην 

 

 

Απφ ηελ ηαξάηζα κηαο ηεηξαψξνθεο πνιπθαηνηθίαο αθήλεηαη λα πέζεη 

ειεχζεξα κηα ζθαίξα κάδαο 5 kg. Η ζθαίξα ρηππά ζην έδαθνο θαη αλαπεδά 

κέρξη ην ηαβάλη ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ, φπνπ θαη κεδελίδεηαη ζηηγκηαία ε 

ηαρχηεηα ηεο. Σν χςνο ηνπ ηζνγείνπ, φπσο θαη θάζε νξφθνπ είλαη ίζν κε 3 m 

θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
. Να ζεσξήζεηε σο επίπεδν 

αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην νξηδφληην δάπεδν, θαζψο θαη ηελ 

αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ηε κεραληθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αθήλεηαη ειεχζεξε, 

Μονάδες 6 

Γ2) ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηεο ζθαίξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην νξηδφληην 

δάπεδν, 

Μονάδες 6 

Γ3) ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αθέζεθε ειεχζεξε, κέρξη ηε 

ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην ηαβάλη ηνπ ηξίηνπ νξφθνπ, 

Μονάδες 6 

Γ4) πφζν ηνηο εθαηφ κεηψζεθε ε κεραληθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο, εμαηηίαο ηεο ζχγθξνπζήο 

ηεο κε ην δάπεδν. 

Μονάδες 7 

90.9172 

Γχν ζψκαηα 1 θαη 2 κε ίζεο κάδεο m = 20 kg ην 

θαζέλα, θηλνχληαη ζε παξάιιειεο ηξνρηέο ζηνλ ίδην 

νξηδφληην δξφκν, κε αληίζεηε θνξά Σα ζψκαηα εκθα-

λίδνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή ηξηβήο κε ην δξφκν. ην 

δηπιαλφ ζρήκα θαίλνληαη ηα ζψκαηα ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ δηέξρνληαη απφ ηα ζεκεία Α, Β ηνπ δξφκνπ 

ηα νπνία κεηαμχ ηνπο απέρνπλ νξηδφληηα απφζηαζε ίζε κε d. 

Αλ ηα ζψκαηα δέρνληαη ηελ ίδηα θαηά κέηξν δχλακε F = 80 N, ηφηε θηλνχληαη κε ζηαζεξέο 

ηαρχηεηεο ίζνπ κέηξνπ υ = 40 m/s θαη γηα λα θαιχςεη ην 1 ηε δηαδξνκή Α -Β (θαη 

αληίζηνηρα ην 2 ηε δηαδξνκή Β Α), απαηηείηαη ρξφλνο ίζνο κε 5 s. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ απφζηαζε d κεηαμχ ησλ ζεκείσλ Α, Β, 
 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο κεηαμχ ησλ 
ζσκάησλ θαη ηνπ δξφκνπ. 

Έζησ φηη ηψξα ηα ζψκαηα η θαη 2 είλαη αθίλεηα ζηα 
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ζεκεία Α θαη Β θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθνχληαη ζ’ απηά δπλάκεηο κε κέηξα F1 = 180 N 

θαη F2 = 140 N αληίζηνηρα. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο θάζε ζψκαηνο, 

Γ4) Να βξείηε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ηα ζψκαηα ζα βξεζνχλ πάιη ζε νξηδφληηα απφζηαζε ίζε 

κε d. 

Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 . 

 

 

 

 

91.9173 

Γχν ζψκαηα 1 θαη 2 κε κάδεο m1 = 10 kg θαη m2 = 30 kg 

βξίζθνληαη αθίλεηα ζηα ζεκεία Α, Β ελφο ιείνπ νξηδφληηνπ 

δαπέδνπ θαη απέρνπλ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε d = 8 m. 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αζθνχληαη ζηα ζψκαηα 1 θαη 2 νη 

δπλάκεηο F1 = 40 Ν θαη F2 = 90 N αληίζηνηρα, νη νπνίεο έρνπλ ηε δηεχζπλζε ηεο επζείαο πνπ 

νξίδνπλ ηα ζεκεία Α, Β. Σα ζψκαηα, φπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλφ ζρήκα, αξρίδνπλ λα 

θηλνχληαη θαηά κήθνο απηήο ηεο επζείαο θαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, κε ην 2 λα είλαη 

κπξνζηά απφ ην 1,. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη θάζε ζψκα. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηαλχεη θάζε ζψκα, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη 

ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε δηαθνξά ησλ θηλεηηθψλ ελεξγεηψλ (Κ1 - Κ2) ησλ δχν ζσκάησλ, ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ ηα δχν ζψκαηα ζα ζπλαληεζνχλ. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να βξείηε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ην ζψκα 1 ζα πξνεγείηαη ηνπ 2 θαηά 10 m. (Θεσξήζηε 

φηη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξνζπεξλά ην 1 ην 2, ηα ζψκαηα δελ έξρνληαη ζε επαθή) 

Μονάδες 7 

 

92. 9436 
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Ο ζπξκφο ελφο πξναζηηαθνχ ηξέλνπ απνηειείηαη απφ ηε κεραλή κε κάδα 6000 kg θαη 

δπν βαγφληα πνπ ην θαζέλα έρεη κάδα m=2000 Kg. Σε ρξνληθή ζηηγκή t= 0 s ην ηξέλν 

μεθηλά απφ ην ζηαζκφ θαη θηλείηαη ζε νξηδφληηεο επζχγξακκεο ζηδεξνηξνρηέο αξρηθά 

κε ζηαζεξή επηηάρπλζε νπφηε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 10 s θηάλεη ζε θσηεηλφ 

ζεκαηνδφηε πνπ απέρεη 100 m απφ ην ζηαζκφ. ηε ζπλέρεηα ην ηξέλν θηλείηαη κε 

ζηαζεξή ηαρχηεηα κέρξη ηνλ επφκελν ζεκαηνδφηε. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

ζεσξνχκε φηη ε νξηδφληηα ζπληζηψζα ηεο δχλακεο  ⃗⃗  πνπ αζθεί ε κεραλή ζην ηξέλν 

είλαη ζηαζεξή. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηηαρπλφκελεο θίλεζεο ελψ αζθείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκαιήο θίλεζεο. 

Να ππνινγίζεηε θαηά ηελ επηηαρπλφκελε 

θίλεζε ηνπ ηξέλνπ:  

Δ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο. 

Μονάδες 6 

Γ2) ην κέηξν ηεο νξηδφληηαο ζπληζηψζαο ηεο δχλακεο  ⃗⃗  . 

Μονάδες 6 

Δ3) ην κέηξν θαη ηε θαηεχζπλζε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην πξψην βαγφλη 

απφ ηε κεραλή ηνπ ηξέλνπ θαη απφ ην δεχηεξν βαγφλη, κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ πνπ ηα 

ελψλεη. 

Μονάδες 7 

Καηά ηελ θίλεζε ηνπ ηξέλνπ κεηαμχ ησλ ζεκαηνδνηψλ λα ππνινγίζεηε,  

Δ4) ηελ ηζρχ πνπ αλαπηχζζεη ε κεραλή ηνπ ηξέλνπ. 

Μνλάδεο 6 

 

93. 9455 

Μαρεηηθφ αεξνζθάθνο κάδαο m = 1000 Kg επηρεηξεί λα πξνζγεησζεί ζηνλ 

επζχγξακκν δηάδξνκν ΑΓ ελφο αθίλεηνπ αεξνπιαλνθφξνπ. Σν κήθνο ηνπ δηαδξφκνπ 

είλαη 180 m. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s ην αεξνζθάθνο αθνπκπά ζην δηάδξνκν ζην 

ζεκείν Α θηλνχκελν κε αξρηθή ηαρχηεηα σ0 = 50m/s κε θαηεχζπλζε απφ ην Α ζην Γ. 

Μέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 2 s ην αεξνζθάθνο επηβξαδχλεηαη κε ηελ επίδξαζε 

κφλν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο νπφηε θαη θηάλεη ζην κέζν ηνπ δηαδξφκνπ Ο. Γίλεηαη ε 

επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10m /s
2
 θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ηελ επηβξάδπλζε ηνπ αεξνζθάθνπο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 - 2 s. 
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Μνλάδεο 7 

Γ2) Σν ζπληειεζηή ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ησλ ηξνρψλ ηνπ αεξνζθάθνπο θαη 

ηνπ δηαδξφκνπ πξνζγείσζεο. 

Μνλάδεο 6 

Σν αεξνπιαλνθφξν δηαζέηεη βνεζεηηθφ ζχζηεκα πξνζγείσζεο (θξελαξίζκαηνο) 

κέζσ ηνπ νπνίνπ αζθείηαη ζην αεξνζθάθνο νξηδφληηα δχλακε    κε θνξά απφ ην 

ζεκείν Γ πξνο ην Α. Σν κέηξν ηεο  ⃗  δίλεηαη απφ ηε ζρέζε F = 100x, φπνπ x ε 

απφζηαζε απφ ην κέζν Ο ηνπ δηαδξφκνπ ΑΓ. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s 

ελεξγνπνηείηαη ην βνεζεηηθφ ζχζηεκα πξνζγείσζεο θαη ζην αεξνζθάθνο αζθείηαη 

επηπιένλ ε δχλακε    . 

Γ3) Σν έξγν ηεο δχλακεο πνπ αζθεί ν κεραληζκφο πξνζγείσζεο ζην αεξνζθάθνο απφ 

ην κέζν Ο κέρξη ην Γ. 

Μνλάδεο 6 

Γ4) Να εμεηάζεηε αλ ην αεξνζθάθνο ζα πξνζγεησζεί ζην αεξνπιαλνθφξν ε ζα πέζεη 

ζηε ζάιαζζα. Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο. 

Μνλάδεο 6 

 

94. 9463 

Σαρχπινν ζθάθνο κε ζπλνιηθή κάδα 100.000 Kg πιεζηάδεη πξνο ην ιηκάλη ελφο 

λεζηνχ. Η κεραλή ηνπ φπσο θαη ην πεδάιην έρνπλ πάζεη βιάβε νπφηε ν άλεκνο ην 

παξαζέξλεη πξνο ην ιηκελνβξαρίνλα κε ζηαζεξή ηαρχηεηα σ0 κέηξνπ 2 m/s. Όηαλ, ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s, ην πινίν βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 300 m απφ ηνλ 

ιηκελνβξαρίνλα ν κεραληθφο θαηαθέξλεη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηηο κεραλέο φρη φκσο 

ην πεδάιην. Με ηε βνήζεηα ησλ κεραλψλ πξνθαιείηαη ζην πινίν ε άζθεζε 

ζπληζηακέλεο δχλακεο  ⃗  κε θαηεχζπλζε αληίζεηε ηεο σ0 θαη κε κέηξν 1.000Ν. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην πινίν κεηά 

ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλψλ ηνπ. 

Μονάδες 5 

Γ2) Να εμεηάζεηε αλ ην πινίν ζα απνθχγεη ηε ζχγθξνπζε κε ηνλ ιηκελνβξαρίνλα . 

Μονάδες 7 

Γ3) λα ππνινγίζεηε ηελ απφζηαζε ηνπ πινίνπ απφ ηνλ ιηκελνβξαρίνλα ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 10 min. 

Μονάδες 6 
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Γ4) λα ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο  ⃗  ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 0- 10 min. 

Μονάδες 7 

 

95.9471 

πξκφο ηνπ κεηξφ απνηειείηαη απφ 10 βαγφληα κάδαο 15.000 Kg ην θαζέλα. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s ν ζπξκφο μεθηλά απφ θάπνην ζηαζκφ θαη θηλείηαη κε ζηαζεξή 

επηηάρπλζε 2m/s
2
 γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 12 s. ηε ζπλέρεηα θηλείηαη κε ζηαζεξή 

ηαρχηεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 30 s θαη ηέινο θηλείηαη κε ζηαζεξή επηβξάδπλζε 4 

m/s
2
 κέρξη λα ζηακαηήζεη ζηνλ επφκελν ζηαζκφ. Η θίλεζε ηνπ ζπξκνχ γίλεηαη ζε 

επζχγξακκε ηξνρηά ελψ ε δχλακε πνπ αζθείηαη απφ ηε κεραλή ηνπ ζπξκνχ 

δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαη ίδηνπ κέηξνπ ζηελ επηηαρπλφκελε θαη ηελ νκαιή θίλεζε. Η 

αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαβαιιφκελσλ θηλήζεσλ 

θαη αζθείηαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκαιήο θίλεζεο. 

Γ1) Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζπξκνχ 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θίλεζεο κεηαμχ ησλ δπν ζηαζκψλ. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζπξκνχ θαηά ηε θίλεζε ηνπ κεηαμχ ησλ 

ζηαζκψλ. 

Μονάδες 7 

Γ3) λα ππνινγίζεηε ηελ ηζρχ πνπ αλέπηπμε ε κεραλή ηνπ ζπξκνχ θαηά ηε θίλεζε ηνπ 

κε ζηαζεξή ηαρχηεηα. 

Μονάδες 6 

Γ4) λα ππνινγίζεηε ην πνζφ ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπξκνχ πνπ κεηαηξάπεθε 

ζε ζεξκφηεηα θαηά ηελ επηβξάδπλζε ηνπ. 

Μονάδες 6 

 

96. 9475 

Απηνθίλεην θηλείηαη ζε νξηδφληην δξφκν κε ζηαζεξή ηαρχηεηα 20 m/s. Ξαθληθά ζε 

απφζηαζε 50 m ν νδεγφο βιέπεη ην θσο ελφο ζεκαηνδφηε λα γίλεηαη θίηξηλν. Ο 

ρξφλνο αληίδξαζεο ηνπ νδεγνχ, δει. ν ρξφλνο απφ ηε ζηηγκή πνπ βιέπεη ην θσο ηνπ 

ζεκαηνδφηε κέρξη λα παηήζεη ην θξέλν, είλαη 0,7s. Ο νδεγφο παηάεη ην θξέλν, νη 

ηξνρνί κπινθάξνπλ θαη ην απηνθίλεην νιηζζαίλεη πάλσ ζην νδφζηξσκα κε ην νπνίν 

εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο 0,5. Η κάδα ηνπ απηνθηλήηνπ καδί κε ηνλ νδεγφ είλαη 
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1000 Kg. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ 

αέξα είλαη ακειεηέα. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ επηβξάδπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην απηνθίλεην κεηά ην 

πάηεκα ησλ θξέλσλ ηνπ. 

Μονάδες 5 

Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ην δηάγξακκα ηεο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν απφ ηε ζηηγκή πνπ ν νδεγφο βιέπεη ην θσο ηνπ ζεκαηνδφηε 

κέρξη πνπ ζηακαηά ην απηνθίλεην. 

Μονάδες 7 

Γ3) Να εμεηάζεηε αλ ην απηνθίλεην πεξλάεη ην θαλάξη πξηλ ζηακαηήζεη. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην πνζφ ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ 

κεηαηξάπεθε ζε ζεξκφηεηα θαηά ηελ επηβξάδπλζε ηνπ. 

Μονάδες 7 

 

97. 9515 

Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζχγξακκν δξφκν κε ηαρχηεηα κέηξνπ 20 m/s. Σε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0 s ην απηνθίλεην βξίζθεηαη κπξνζηά απφ έλα θαλάξη πνπ αλάβεη θφθθηλν. 

Ο νδεγφο είλαη απξφζεθηνο θαη πεξλάεη ρσξίο λα ζηακαηήζεη ζπλερίδνληαο λα 

θηλείηαη κε ηελ ίδηα ζηαζεξή ηαρχηεηα. Μνηνζηθιεηηζηήο ηεο ηξνραίαο πνπ βξίζθεηαη 

αθίλεηνο ζην θαλάξη ηελ ίδηα ζηηγκή αξρίδεη λα ηνλ θαηαδηψθεη. Η κνηνζηθιέηα καδί 

κε ηνλ αλαβάηε έρεη κάδα 250 Kg. Αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ 

3 m/s
2
 γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 8 s ελψ ζηε ζπλέρεηα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα γηα 

20 s. Αθνινχζσο ν νδεγφο ηεο θξελάξεη θαη νη ηξνρνί ηεο κνηνζηθιέηαο νιηζζαίλνπλ 

ζην δξφκν νπφηε ε κνηνζηθιέηα επηβξαδχλεηαη κε επηβξάδπλζε ζηαζεξνχ κέηξνπ 

κέρξη λα ζηακαηήζεη ζην επφκελν θαλάξη, φπνπ ν ηξνρνλφκνο θάλεη ζήκα ζηνλ 

απξφζεθην νδεγφ λα ζηακαηήζεη. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ 

ειαζηηθψλ θαη νδνζηξψκαηνο είλαη 0,8. Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 

10 m/s
2
 θαη φηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα αζθείηαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκαιήο 

θίλεζεο ηεο κνηνζηθιέηαο. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην κέηξν ηεο επηβξάδπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ε κνηνζηθιέηα θαζψο θαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εθηειεί επηβξαδπλφκελε θίλεζε. 

Μονάδες 7 

Γ2) ηε ζεξκφηεηα πνπ εθιχεηαη θαηά ηελ επηβξαδπλφκελε θίλεζε. 
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Μονάδες 6 

Γ3) ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ θαλαξηψλ. 

Μονάδες 5 

Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή t ζηε δηάξθεηα ηεο νκαιήο θίλεζεο ν κνηνζηθιεηηζηήο 

πξνζπεξλάεη ην απηνθίλεην, 

Γ4) λα ππνινγίζεηε ηε ρξνληθή ζηηγκή t πνπ ε κνηνζηθιέηα πξνζπεξλάεη ην 

απηνθίλεην . 

Μονάδες 7 

 

 

 

98. 9516, 10853 

Αζιεηήο ηνπ δξφκνπ ησλ 100 m κάδαο 80 Kg ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s μεθηλά απφ 

ηελ εξεκία θαη θηλείηαη επζχγξακκα. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ηνπ ε 

νξηδφληηα ζπληζηψζα ηεο δχλακεο F 0 πνπ αζθεί ην έδαθνο ζηνλ αζιεηή θαηά ηε 

θαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ έρεη κέηξν F0 = 600 Ν. 

πγρξφλσο ν αέξαο αζθεί δχλακε ζηνλ αζιεηή (αληίζηαζε) πνπ ε θαηεχζπλζεο ηεο 

είλαη αληίζεηε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αζιεηή. Αξρηθά ε αληίζηαζε ηνπ αέξα έρεη κέηξν 

400 Ν θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 απμάλεηαη αθαξηαία ζηα 600 Ν νπφηε θαη δηαηεξείηαη 

ζηαζεξή κέρξη ηνλ ηεξκαηηζκφ. Η κέγηζηε ηζρχο πνπ αλαπηχζζεη ν αζιεηήο ψζηε λα 

κπνξεί λα αζθεί ζην έδαθνο ηελ αλαγθαία νξηδφληηα ζπληζηψζα ηεο δχλακεο είλαη 

ίζε κε 6∙10
3
 W. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s

2
 . 

Να πξνζδηνξίζεηε : 

Γ1) ηα είδε ησλ θηλήζεσλ πνπ εθηειεί ν αζιεηήο θαζψο θαη ηε ηηκή ηεο επηηάρπλζεο 

ζε φιν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο. 

Μονάδες 7 

Γ2) ην κέηξν ηεο δχλακεο πνπ αζθείηαη απφ ην έδαθνο ζηνλ αζιεηή θαηά ην ζηάδην 

ηεο επηηαρπλφκελεο θίλεζεο ηνπ 

Μονάδες 6 

Γ3) ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αιιάδεη ην είδνο ηεο θίλεζεο ηνπ αζιεηή. 

Μονάδες 6 

Γ4) ηελ επίδνζε ηνπ αζιεηή, δειαδή ην ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη 

γηα λα δηαλχζεη ηελ απφζηαζε ησλ 100 m. 
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Μονάδες 6 

 

99. 9572 

Σν ζψκα, κάδαο m =2 Kg, ηνπ ζρήκαηνο είλαη νξηαθά έηνηκν λα θηλεζεί πάλσ ζε 

νξηδφληην επίπεδν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο F 1 . Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο 

κεηαμχ ζψκαηνο θαη επηπέδνπ είλαη κ = 0,2. ην ζψκα αζθνχληαη νη νξηδφληηεο 

δπλάκεηο κε κέηξα F1 = 15 N, F2 = 7 N θαη ε F 3.  

Γ1) Να βξεζεί ην κέηξν ηεο δχλακεο   3. (Θεσξήζηε φηη ε νξηαθή ηξηβή ζψκαηνο - 

επηπέδνπ ηζνχηαη κε ηελ ηξηβή νιηζζήζεσο). 

Μνλάδεο 7 

Σελ ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s, ην ζψκα έρεη ηαρχηεηα σ0 = 0 m/s θαη ε δχλακε  ⃗ 3 

κεδελίδεηαη.  

Γ2) Να ππνινγηζζεί ε κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s -10 s. 

Μνλάδεο 7 

Γ3) Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξφλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s - 10 s. 

Μνλάδεο 5 

Γ4) Να ππνινγηζζεί ε κέζε ηζρχο ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 

s -10 s. 

Μνλάδεο 6 

 

100. 9573 

Μηθξφ ζψκα κάδαο m = 4 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε 

νξηδφληην δάπεδν. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ 

ζψκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη κ= 0,4. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 

ζην ζψκα αζθείηαη νξηδφληηα δχλακε  ⃗  πνπ ε ηηκή ηεο 

κεηαβάιιεηαη κε ηνλ ρξφλν φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα κε 

απνηέιεζκα ην ζψκα λα αξρίζεη λα κεηαθηλείηαη πάλσ ζε 

απηφ. 
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Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα 

ζεσξείηαη ακειεηέα 

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα επηηάρπλζεο- ρξφλνπ 

(α-t) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 →10 sec 

Μνλάδεο 6 

Γ2) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηαρχηεηαο- ρξφλνπ 

(σ-t) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 →10 sec 

Μονάδες 7 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο F  γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 →5 sec 

Μνλάδεο 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ηξηβήο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 5 →10 sec 

 

Μνλάδεο 6 

101. 9574 

Μηθξή ζθαίξα κάδαο m = 5 kg βξίζθεηαη ζε χςνο h= 180 m πάλσ απφ ην έδαθνο. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t= 0 s αθήλεηαη λα πέζεη. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 

m/s
2
 θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) Σν κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηεο ζθαίξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θζάλεη ζην έδαθνο 

Μνλάδεο 7 

Γ2) Σελ απφζηαζε πνπ δηαλχεη ε ζθαίξα ζηε δηάξθεηα ηνπ 3 
νπ

 δεπηεξνιέπηνπ ηεο 

θίλεζήο ηεο 

Μνλάδεο 6 

Γ3) Σν έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα είλαη ίζε κε 6250 J 

Μνλάδεο 6 

Γ4) Σε κέζε ηζρχ ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο 

Μνλάδεο 6 

 

 

102. 9576, 10125 
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Γχν κεηαιιηθνί θχβνη 1 θαη 

2 κε κάδεο m1 = 5 kg θαη m2 

= 10 kg θηλνχληαη πάλσ ζε 

νξηδφληην δάπεδν θαηά κήθνο 

κηαο επζείαο ν έλαο πξνο ηνλ 

άιιν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s 

βξίζθνληαη ζηα ζεκεία Α, Β ηνπ νξηδφληηνπ δαπέδνπ, έρνπλ ηαρχηεηεο ίδηαο 

δηεχζπλζεο θαη αληίζεηεο θνξάο κέηξνπ π1=5 m/s θαη π2=3 m/s αληίζηνηρα θαη 

απέρνπλ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε S. Γπν εξγάηεο ζπξψρλνπλ ηνπο θχβνπο 1 θαη 2 

αζθψληαο ζε απηνχο νξηδφληηεο δπλάκεηο   1 θαη   2, φπσο παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα, 

κε κέηξα F1 = 20 Ν θαη F2 = 60 N αληίζηνηρα, νη νπνίεο έρνπλ ηε δηεχζπλζε ηεο 

επζείαο πνπ νξίδνπλ ηα ζεκεία Α, Β. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμχ δαπέδνπ θαη θάζε 

θχβνπ είλαη μ = 0,4 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g=10m/s
2
 

Γ1) Να ππνινγίζεηε θαη λα ζρεδηάζεηε ηε δχλακε ηξηβήο πνπ δέρεηαη θάζε θχβνο 

Μνλάδεο 6 

Γ2) Να ραξαθηεξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο πνπ εθηειεί θάζε θχβνο 

Μνλάδεο 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ νη δχν θχβνη ζα απνθηήζνπλ ηαρχηεηεο 

ίζνπ κέηξνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε απφζηαζε S είλαη ηέηνηα ψζηε νη θχβνη λα κε 

ζπγθξνχνληαη. 

Μνλάδεο 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ θχβν 2 απφ ηνλ 

εξγάηε πνπ ηνλ ζπξψρλεη απφ ηελ ζηηγκή t = 0 s έσο ηε ζηηγκή πνπ νη δπν θχβνη 

απνθηνχλ ηαρχηεηα ίζνπ κέηξνπ 

Μνλάδεο 7 

 

103. 9579, 10813 

Έλα απηνθίλεην κάδαο 1000 Kg είλαη ζηακαηεκέλν ζε έλα θαλάξη Φ1 πνπ είλαη 

θφθθηλν. Σε ζηηγκή tο= 0 s πνπ αλάβεη ην πξάζηλν, ν νδεγφο παηάεη ην γθάδη, νπφηε 

ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε, κε απνηέιεζκα ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 

= 4 s λα έρεη ηαρχηεηα κέηξνπ σ2 =10 m/s. ηε ζπλέρεηα ζπλερίδεη λα θηλείηαη κε 

ζηαζεξή ηαρχηεηα κέρξη λα θηάζεη ζην επφκελν θαλάξη Φ2 πνπ απέρεη 500 m απφ ην 

πξνεγνχκελν. Να ππνινγίζεηε: 
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Γ1) Σε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην απηνθίλεην θαηά ηελ 

επηηαρπλφκελε θίλεζή ηνπ. 

Μνλάδεο 6 

Γ2) Σελ απφζηαζε ηνπ απηνθίλεηνπ απφ ην δεχηεξν θαλάξη Φ2 ηε ρξνληθή t2. 

Μνλάδεο 6 

Γ3) Σε ρξνληθή ζηηγκή ην απηνθίλεην θηάλεη ζην δεχηεξν θαλάξη Φ2. 

Μνλάδεο 6 

Γ4) Σν έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην απηνθίλεην ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα t1→ t2  φπνπ  t1 κηα ρξνληθή ζηηγκή, πξηλ ηε ζηηγκή t2 ,  πνπ ην 

απηνθίλεην θηλνχηαλ κε ηαρχηεηα κέηξνπ σ1= 5m/s. 

Μνλάδεο 7 

 

104. 9585 , 10094, 10114, 10122 

Έλα ζψκα κάδαο 4 kg , αθήλεηαη απφ χςνο h, πάλσ απφ ην έδαθνο θαη θζάλεη ζην 

έδαθνο κε ηαρχηεηα κέηξνπ σ = 30 m/s . Η επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ζηε δηάξθεηα 

ηεο θίλεζεο είλαη ζηαζεξή, κε ηηκή g=10 m/s
2
 Θεσξήζηε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε 

δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, θαζψο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην χςνο h 

Μνλάδεο 7 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ απφζηαζε ηνπ ζψκαηνο απφ ην έδαθνο ηε ζηηγκή πνπ 

θηλείηαη κε ηαρχηεηα κέηξνπ 10 m/s 

Μνλάδεο 6 

Γ3) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ζε ζχζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμφλσλ ηε δπλακηθή 

ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην χςνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο  θαη 

ην δηάζηεκα πνπ δηαλχεη ην ζψκα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν . 

 

Μνλάδεο 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ ζψκαηνο, ζην ηειεπηαίν δεπηεξφιεπην 

ηεο θίλεζεο ηνπ ζψκαηνο 

Μνλάδεο 6 

 

105. 9595 

Μηθξφ ζθαηξίδην κάδαο m = 2 Kg αθήλεηαη απφ χςνο h = 10 m λα εθηειέζεη 

ειεχζεξε πηψζε. Οη αληηζηάζεηο ηνπ αέξα λα ζεσξεζνχλ ακειεηέεο. Η 
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επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10m/s
2
 θαη σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε 

δπλακηθή ελέξγεηα λα ζεσξήζεηε ην έδαθνο. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα θηάζεη ζε χςνο 5m 

απφ ην έδαθνο 

Μονάδες 7 

Γ2) ε πνην χςνο ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζθαηξηδίνπ (U) είλαη ίζε κε ηελ θηλεηηθή 

ηνπ (K). 

Μονάδες 5 

Γ3) Πνηα είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ ζθαηξηδίνπ ηε ζηηγκή πνπ ε δπλακηθή ηνπ 

ελέξγεηα (U) είλαη ίζε κε ηελ θηλεηηθή ηνπ (K). 

 Μονάδες 6 

Γ4) Να γίλνπλ ζην ίδην δηάγξακκα ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο, νη γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο U=U(y), K=K(y) θαη E=E(y) φπνπ y ε απφζηαζε ηνπ ζθαηξηδίνπ 

απφ ην έδαθνο θαη Δ ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζθαηξηδίνπ. 

Μνλάδεο 7 

 

106. 9598 

Μαζεηήο ζπξψρλεη έλα θηβψηην κε βηβιία κάδαο m1 = 50 kg αζθψληαο ζε απηφ 

ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε  

κέηξνπ 200 Ν. Σν θηβψηην θηλείηαη 

κε ζηαζεξή ηαρχηεηα πάλσ ζην 

δάπεδν ηνπ δηαδξφκνπ ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπ. Καηφπηλ ν καζεηήο αθαηξεί 

βηβιία θαη ε κάδα ηνπ θηβσηίνπ 

γίλεηαη πιένλ m2 = 40 kg. ηε 

ζπλέρεηα αξρίδεη πάιη λα ζπξψρλεη 

ην θηβψηην μεθηλψληαο απφ ηελ 

εξεκία θαη αζθψληαο πάιη ηελ ίδηα ζηαζεξή δχλακε  . Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο g = 10m/s
2
. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην θηβψηην κάδαο m1 = 50 

kg, θαζψο θαη ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο κεηαμχ θηβσηίνπ θαη δαπέδνπ. 

Μνλάδεο 6 

Γηα ηα πξψηα δχν δεπηεξφιεπηα ηεο θίλεζεο ηνπ θηβσηίνπ κάδαο m2 = 40 kg, λα 

ππνινγίζεηε: 
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Γ2) ην κέηξν ηεο ηξηβήο κεηαμχ θηβσηίνπ θαη δαπέδνπ θαζψο θαη ην δηάζηεκα πνπ 

δηαλχεη ην θηβψηην. 

Μνλάδεο 7 

Γ3) ην έξγν ηεο ηξηβήο. 

Μνλάδεο 6 

Γ4) ηελ ελέξγεηα πνπ πξφζθεξε ν καζεηήο ζην θηβψηην θαη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 

θηβσηίνπ. 

Μνλάδεο 6 

 

107. 9607 

O ζάιακνο αλειθπζηήξα κάδαο Μ = 500 kg είλαη αξρηθά αθίλεηνο θαη μεθηλψληαο ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s θαηεβαίλεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 12 s απφ ηνλ ηειεπηαίν φξνθν 

ζην ηζφγεην ελφο πνιπψξνθνπ θηηξίνπ. ην ζάιακν εθηφο απφ ην βάξνο ηνπ αζθείηαη, 

κέζσ ελφο ζπξκαηφζρνηλνπ, κία θαηαθφξπθε πξνο ηα πάλσ δχλακε  . Η ηηκή ηεο  

ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν θαζφδνπ παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλφ δηάγξακκα. Γίλεηαη ε 

επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ίζε κε g=10 m/s
2
 θαη φηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη 

ακειεηέα.. 

Δ1) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο θηλήζεηο πνπ εθηειεί ν ζάιακνο θαη λα ππνινγίζεηε ηελ 

ηηκή ηεο επηηάρπλζήο ηνπ ζε θάζε κία απφ απηέο. 

Μνλάδεο 6 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζαιάκνπ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 4s, 8s 

θαη 12s. 

Μνλάδεο 6 

Δ3) Να ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζαιάκνπ ζπλαξηήζεη ηνπ 

ρξφλνπ θαη λα ππνινγίζεηε ην νιηθφ κήθνο ηεο δηαδξνκήο πνπ έθαλε ν αλειθπζηήξαο 

θαηά ηελ θάζνδφ ηνπ. 

Μνλάδεο 8 

Δ4) Να ππνινγίζηε ην έξγν ηεο δχλακεο  θαη ηε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο 

ηνπ ζαιάκνπ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή 4 s, σο ηε ρξνληθή ζηηγκή 

8s. 

Μνλάδεο 5 

 

108. 9614 
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Έλα θηβψηην κάδαο 20Kg είλαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδφληην δάπεδν. Σε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0 s κε ηε βνήζεηα ελφο ζρνηληνχ αζθνχκε ζην θηβψηην ζηαζεξή νξηδφληηα 

δχλακε  κε κέηξν 50Ν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s ην θηβψηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά 

Γx = 4 m πάλσ ζην νξηδφληην δάπεδν. Να ππνινγίζεηε: 

Δ1) Σελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην θηβψηην. 

Μνλάδεο 6 

Δ2) Σο ζπληειεζηή ηξηβήο κεηαμχ θηβσηίνπ θαη δαπέδνπ. 

Μνλάδεο 7 

Δ3) Σν έξγν ηεο δχλακεο ηξηβήο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ην θηβψηην θηλείηαη κε ηαρχηεηα κέηξνπ 2m/s. 

Μνλάδεο 7 

Δ4) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θηβσηίνπ ζε ζπλάξηεζε 

κε ην ρξφλν ζε ζχζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμφλσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s →2 s 

Μνλάδεο 5 

 

106. 9617, 9148 

Έλα κηθξφ ζψκα κάδαο m = 2 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδφληην δάπεδν. 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 S αζθνχληαη ηαπηφρξνλα ζην ζψκα νη ζηαζεξέο νξηδφληηεο 

δπλάκεηο 1 και 2 κε κέηξα F1 = 30 Ν θαη F2 = 10 Ν φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα. Η δχλακε 1 αζθείηαη ζην ζψκα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 S  → 5 s ελψ ε 

δχλακε 2 αζθείηαη ζην ζψκα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 S → 7 s. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα 

λα ζεσξεζεί ακειεηέα. 

 

Δ1) Να θαηαζθεπάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

επηηάρπλζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν 

Μνλάδεο 6 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 =5 S θαη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t2=7s 

Μνλάδεο 6 

Δ3) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t= 0 S κέρξη 

ηε ρξνληθή ζηηγκή t3 = 10 S 
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Μνλάδεο 7 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο 1 θαη ην έξγν ηεο δχλακεο 2 γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αζθείηαη ε θαζεκία. 

Μνλάδεο 6 

 

107. 9627 

Έλα θηβψηην κάδαο m = 4 kg βξίζθεηαη αθίλεην ζην έδαθνο. ην θηβψηην αζθείηαη 

ζηαζεξή θαηαθφξπθε δχλακε  κέηξνπ 80 N, κε θνξά πξνο ηα πάλσ, νπφηε θαη 

αξρίδεη λα αλπςψλεηαη θαηαθφξπθα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. 

Δ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία αλέξρεηαη ην θηβψηην. 

Μνλάδεο 6 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θηβσηίνπ, ηε ρξνληθή ζηηγκή, πνπ 

βξίζθεηαη ζε χςνο h = 5 m απφ ην έδαθνο. 

Μνλάδεο 6 

Δ3) Να απνδείμεηε φηη ζηε δηάξθεηα ηεο αλφδνπ ηνπ θηβσηίνπ κε ηε δξάζε ηεο 

δχλακεο  , ε δπλακηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ζε θάπνηα χςνο είλαη ίζε κε ηελ θηλεηηθή 

ηνπ ελέξγεηα ζην ίδην χςνο. 

Μνλάδεο 6 

Δ4) Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβψηην βξίζθεηαη ζε χςνο h = 5 m απφ ην έδαθνο 

θαηαξγείηαη ε δχλακε  . Να ππνινγίζεηε ην κέγηζην χςνο απφ ην έδαθνο ζην νπνίν 

θζάλεη ην θηβψηην. 

Μνλάδεο 7 

Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 . Θεσξήζηε σο επίπεδν 

αλαθνξάο γηα ηε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, θαζψο θαη ηελ αληίζηαζε 

ηνπ αέξα ακειεηέα. 

 

108. 9633 

Μία παιέηα κε ηνχβια κάδαο m = 400 kg αλπςψλεηαη θαηαθφξπθα κε ηε βνήζεηα 

ελφο γεξαλνχ θαηά 10 m πάλσ απφ ην έδαθνο. Ο γεξαλφο αζθεί ζηελ παιέηα 

θαηαθφξπθε δχλακε κε θνξά πξνο ηα πάλσ, ην κέηξν ηεο νπνίαο έρεη ηέηνηα ηηκή 

ψζηε ε παιέηα μεθηλψληαο απφ ηελ εξεκία αξρηθά λα επηηαρχλεηαη κε ζηαζεξή 

επηηάρπλζε γηα ρξνληθή δηάξθεηα ίζε κε 5 s νπφηε ε παιέηα θηάλεη ζην κέζν ηεο 
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δηαδξνκήο (δειαδή ζηα πξψηα 5 m), θαη ζηε ζπλέρεηα επηβξαδχλεηαη νκαιά κέρξη 

πνπ ζηακαηά ζην χςνο ησλ 10 m πάλσ απφ ην έδαθνο. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη φηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη 

ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε: 

Δ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο παιέηαο ζηα πξψηα 5 s ηεο θίλεζεο, θαζψο θαη ην 

κέηξν ηεο ηαρχηεηαο πνπ απνθηά ζην ηέινο ηεο επηηαρπλφκελεο θίλεζεο, 

Μνλάδεο 6 

Δ2) ην κέηξν ηεο δχλακεο πνπ αζθεί ν γεξαλφο ζηελ παιέηα ζηε δηάξθεηα ηεο 

επηηαρπλφκελεο θίλεζεο, 

Μνλάδεο 6 

Δ3) ην κέηξν ηεο δχλακεο πνπ αζθεί ν γεξαλφο ζηελ παιέηα ζηε δηάξθεηα ηεο 

επηβξαδπλφκελεο θίλεζεο, 

Μνλάδεο 7 

Δ4) ηελ κέζε ηζρχ ηνπ γεξαλνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλφδνπ ηεο παιέηαο. 

Μνλάδεο 6 

 

109. 9638, 10108 

Έλα απηνθίλεην κάδαο 1000 kg θηλείηαη αξρηθά ζε επζχγξακκν νξηδφληην δξφκν κε 

ζηαζεξή ηαρχηεηα κέηξνπ ίζνπ κε 10 m/s. Ο νδεγφο ηνπ απηνθηλήηνπ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0, παηψληαο ην γθάδη πξνζδίλεη ζην απηνθίλεην ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη 

ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 10 s, ην κέηξν ηεο ηαρχηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ έρεη 

δηπιαζηαζηεί. Να ππνινγίζεηε: 

Δ1) ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζην παξαπάλσ ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ 10s, 

Μνλάδεο 6 

Δ2) ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο πνπ επηηάρπλε ην απηνθίλεην, 

Μνλάδεο 6 

Δ3) ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ απηνθίλεηνπ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή 

T = 0 S έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 10 s, 

Μνλάδεο 8 

Δ4) ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο πνπ έπξεπε λα αζθείηαη ζην απηνθίλεην 

ψζηε λα δηπιαζηαζηεί πάιη ε αξρηθή ηνπ ηαρχηεηα, δηαλχνληαο φκσο ηε κηζή 

κεηαηφπηζε απφ φηη ζηε πξνεγνχκελε πεξίπησζε. 

Μνλάδεο 5 
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110. 9644 

ε έλα εξγνζηάζην ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζπζθεπάδνληαη ζε θηβψηηα. Η 

ζπλνιηθή κάδα θάζε θηβσηίνπ κε ηα πξντφληα πνπ πεξηέρεη είλαη m = 10 kg. Κάζε 

θηβψηην ηνπνζεηείηαη ζην άθξν ελφο νξηδφληηνπ δηαδξφκνπ, γηα ηνλ νπνίν γλσξίδνπκε 

φηη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ θηβσηίνπ είλαη 0,2. ε έλα 

αξρηθά αθίλεην θηβψηην αζθείηαη νξηδφληηα δχλακε, κέζσ ελφο εκβφινπ, ηεο νπνίαο 

ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ φπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλφ ζρήκα. Η 

δχλακε παχεη λα αζθείηαη φηαλ ην θηβψηην κεηαηνπηζηεί θαηά 4 m. Σν θηβψηην ζηε 

ζπλέρεηα νιηζζαίλεη επηβξαδπλφκελν κέρξη πνπ ζηακαηά Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο ίζε κε g=10 m/s
2
 θαη φηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.. 

Να ππνινγηζζνχλ: 

Δ1) Σν κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο. 

Μνλάδεο 5 

Δ2) Σν έξγν ηεο δχλακεο πνπ αζθεί ην 

έκβνιν ζην θηβψηην γηα κεηαηφπηζε θαηά 4m. 

Μνλάδεο 6 

Δ3) Η ηαρχηεηα ηνπ θηβσηίνπ ηε ζηηγκή πνπ 

παχεη λα αζθείηαη ε δχλακε ηνπ εκβφινπ. 

Μνλάδεο 7 

Δ4) Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο επηβξάδπλζεο 

ηνπ θηβσηίνπ 

Μνλάδεο 7 

 

111. 9651, 10801  

Μηθξφ ζψκα κάδαο 10 kg θηλείηαη 

επζχγξακκα θαηά κήθνο ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα Οx θαη ε ηηκή ηεο 

ηαρχηεηάο ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξφλν 

φπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλφ δηάγξακκα. 

Θεσξείζηε φηη ηε ρξνληθή ζηηγκή tΟ = 0 s ην 

ζψκα βξίζθεηαη ζηε ζέζε x0 = 0. 

Δ1) Να ραξαθηεξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο 

ηνπ ζψκαηνο ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 →2 s, 2 →6 s θαη 6 →8 s 
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Μονάδες 6 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 

= 1,5 s. 

Μονάδες 6 

Δ3) Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 6 s. 

Μονάδες 7 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 →8 

s. 

Μονάδες 6 

 

 

112.  9654, 10205 

Μηθξφ ζψκα κάδαο m = 2 kg ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s 

εθηνμεχεηαη κε νξηδφληηα αξρηθή ηαρχηεηα σΟ = 20 m/s ζε 

νξηδφληην επίπεδν φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Σν ζψκα 

νιηζζαίλεη ζην νξηδφληην επίπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο 

νιίζζεζεο μ = 0,5. Γίλεηαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε 

ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10m/ s
2
 

Να ππνινγίζεηε: 

Δ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζψκα, 

Μονάδες 5 

Δ2) ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 2 S, 

Μονάδες 5 

Δ3) ηε κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο ζην ηειεπηαίν δεπηεξφιεπην ηεο θίλεζήο ηνπ, 

Μονάδες 8 

Δ4) ην ζπλνιηθφ έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθηφμεπζεο, 

κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα ζηακαηήζεη ην ζψκα λα θηλείηαη. 

Μονάδες 7 

113. 9656 

Μηθξφ ζψκα κάδαο m = 200 g θηλείηαη ζε νξηδφληην δξφκν, κε ηνλ νπνίν εκθαλίδεη 

ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,2. Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζεσξνχκε σο t = 0 s ην 

ζψκα θηλείηαη κε ηαρχηεηα κέηξνπ σο = 72 km/h. Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο 

είλαη g = 10m/s θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε:  
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Γ1) ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, 

Μονάδες 6 

Γ2) ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα ζηακαηήζεη ην ζψκα λα θηλείηαη. 

Μονάδες 6 

Γ3) ηελ κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη λα ζηακαηήζεη. 

Μονάδες 6 

Γ4) ην έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη λα ζηακαηήζεη ην 

ζψκα λα θηλείηαη. 

Μονάδες 7 

114. 10102 

Έλαο γεξαλφο θαηεβάδεη θαηαθφξπθα έλα δέκα, κάδαο 50 Kg, κε ζηαζεξή 

επηηάρπλζε κέηξνπ α = 1 m/s
2
. Σν δέκα αξρηθά βξηζθφηαλ αθίλεην ζε χςνο 20 m απφ 

ην έδαθνο. ην δέκα αζθείηαη 

δχλακε  απφ ην ζπξκαηφζρνηλν κε 

ην νπνίν είλαη δεκέλν φπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

Θεσξήζηε ηε κάδα ηνπ 

ζπξκαηφζρνηλνπ θαη ηελ αληίζηαζε 

ηνπ αέξα ακειεηέα θαζψο θαη ηελ 

επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ίζε κε 

10 m/s
2
 . 

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

Να ππνινγίζεηε :  

Δ1) ην κέηξν ηεο δχλακεο  , 

Μνλάδεο 6 

Δ2) ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ δέκαηνο φηαλ έρεη κεηαηνπηζηεί θαηαθφξπθα θαηά 

2m, 

Μνλάδεο 7 

Δ3) ην έξγν ηεο δχλακεο  θαη ην έξγν ηνπ βάξνπο, φηαλ ην δέκα έρεη κεηαηνπηζηεί 

θαηά 8m, 

Μνλάδεο 6 

Δ4) ηε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ δέκαηνο 2 sec κεηά απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ άξρηζε 

λα θαηεβαίλεη. 
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Μνλάδεο 6 

 

115. 10106, 10821 

Έλα θηβψηην κε πιαθάθηα κάδαο m = 50 Kg 

αξρηθά βξίζθεηαη αθίλεην πάλσ ζην έδαθνο. 

Με ηε βνήζεηα ελφο γεξαλνχ ην θηβψηην 

αλπςψλεηαη θαηαθφξπθα. Η δχλακε  πνπ 

αζθεί ν γεξαλφο ζην θηβψηην, έρεη θαηαθφξπθε 

δηεχζπλζε θαη ε ηηκή ηεο ζηα πξψηα δχν κέηξα 

ηεο αλφδνπ, ζπλαξηήζεη ηνπ χςνπο h ηνπ 

θηβσηίνπ απφ ην έδαθνο παξηζηάλεηαη ζην 

δηάγξακκα. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη φηη ε αληίζηαζε ηνπ 

αέξα είλαη ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε: 

Δ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβσηίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζε 

χςνο 1m πάλσ απφ ην έδαθνο, 

Μνλάδεο 6 

Δ2) ην έξγν ηεο δχλακεο  γηα αλχςσζε θαηά 2 m πάλσ απφ ην έδαθνο, 

Μνλάδεο 6 

Δ3) ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θηβψηηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζε χςνο 

ίζν κε 2 m πάλσ απφ ην έδαθνο, 

Μνλάδεο 7 

Δ4) ην ρξφλν πνπ ζα ρξεηαδφηαλ ην θηβψηην λα αλέιζεη θαηά 2 m, αλ αλέβαηλε 

ζπλερψο κε ζηαζεξή επηηάρπλζε ίζε κε απηήλ πνπ ππνινγίζαηε ζην εξψηεκα Γ1. 

Μνλάδεο 6 

 

116. 10111, 10809, 10823 

Έλαο θχβνο κάδαο 10 kg νιηζζαίλεη πάλσ ζε ιείν δάπεδν κε ζηαζεξή ηαρχηεηα σ0 = 

3 m/s, θαηά κήθνο κηαο επζείαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδφληην άμνλα x'x. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ν θχβνο βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 0 m ηνπ άμνλα θαη αξρίδεη λα 

αζθείηαη ζε απηφλ νξηδφληηα δχλακε  ίδηαο θαηεχζπλζεο κε ηελ ηαρχηεηα. Σν κέηξν 

ηεο δχλακεο κεηαβάιιεηαη κε ηελ ζέζε x ηνπ θχβνπ, ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε F = 10x 

[F ζε Ν θαη x ζε m]. Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν θχβνο δηέξρεηαη απφ ηε ζέζε x = 4 m 

ε δχλακε παχεη λα αζθείηαη. Ακέζσο κεηά ν θχβνο ζπλερίδεη ηελ θίλεζε ζε δεχηεξν 
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ηξαρχ νξηδφληην δάπεδν πνπ αθνινπζεί ην πξψην, κέρξη πνπ ζηακαηά. Η θίλεζε κε 

ηξηβέο ζην ηξαρχ δάπεδν δηαξθεί ρξφλν ίζν κε 2,5 s. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο, g = 10 m/s
2
 . 

Δ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θχβνπ ζηε ζέζε x = 2 m. 

Μνλάδεο 5 

Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο δχλακεο  ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

ζέζε x γηα ηε κεηαηφπηζε απφ 0 m → 4 m. ηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα 

πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ θχβν, κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δχλακεο  , θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηαηφπηζεο ηνπ θχβνπ απφ ηελ ζέζε x = 0 m έσο ηελ ζέζε x = 4 m. 

Μνλάδεο 7 

Δ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θχβνπ ζηε ζέζε x = 4 m. 

Μνλάδεο 6 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ θχβνπ θαη ηνπ 

δεχηεξνπ δαπέδνπ. 

Μνλάδεο 7 

 

 

 

 

 

117. 10113 

O ζάιακνο αλειθπζηήξα κάδαο m = 500 kg είλαη αξρηθά αθίλεηνο θαη μεθηλψληαο ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s θαηεβαίλεη ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα 12 s απφ ηνλ 

ηειεπηαίν φξνθν ζην ηζφγεην ελφο 

πνιπψξνθνπ θηηξίνπ. ην ζάιακν εθηφο 

απφ ην βάξνο ηνπ αζθείηαη, κέζσ ελφο 

ζπξκαηφζρνηλνπ, κία θαηαθφξπθε πξνο 

ηα πάλσ δχλακε  . Η ηηκή ηεο  ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν θαζφδνπ παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλφ δηάγξακκα. 
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Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο ίζε κε g=10 m/s
2
 θαη 

φηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη 

ακειεηέα. 

Δ1) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο 

θηλήζεηο πνπ εθηειεί ν ζάιακνο 

θαη λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο 

επηηάρπλζεο ηνπ ζε θάζε κία απφ απηέο. 

Μνλάδεο 6 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζαιάκνπ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 4 s, 8 

s θαη 12 s. 

Μνλάδεο 6 

Δ3) Να ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζαιάκνπ ζπλαξηήζεη ηνπ 

ρξφλνπ θαη λα ππνινγίζεηε ην νιηθφ κήθνο ηεο δηαδξνκήο πνπ έθαλε ν αλειθπζηήξαο 

θαηά ηελ θάζνδφ ηνπ. 

Μνλάδεο 8 

Δ4) Να ππνινγίζηε ην έξγν ηεο δχλακεο  θαη ηε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο 

ηνπ ζαιάκνπ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή 4 s, σο ηε ρξνληθή ζηηγκή 

8 s. 
 

Μνλάδεο 5 

 

 

 

 

118. 10125, 9576 

Γχν κεηαιιηθνί θχβνη 1 θαη 2 κε κάδεο m1 = 5 kg θαη m2 = 10 kg θηλνχληαη πάλσ ζε 

νξηδφληην δάπεδν θαηά κήθνο κηαο επζείαο ν έλαο πξνο ηνλ άιιν. 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s βξίζθνληαη ζηα ζεκεία Α, Β ηνπ νξηδφληηνπ δαπέδνπ, έρνπλ 

ηαρχηεηεο ίδηαο δηεχζπλζεο θαη αληίζεηεο θνξάο κέηξνπ σ1 = 5 m/s θαη σ2 = 5 m/s αληίζηνηρα 

θαη απέρνπλ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε S = 200 m. Γπν εξγάηεο ζπξψρλνπλ ηνπο θχβνπο 1 θαη 

αζθψληαο ζε απηνχο νξηδφληηεο δπλάκεηο 1 θαη 2, φπσο παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα, κε κέηξα 

F1 = 20 Ν θαη F2 = 60 N αληίζηνηρα, νη νπνίεο έρνπλ ηε δηεχζπλζε ηεο επζείαο πνπ νξίδνπλ 
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ηα ζεκεία Α, Β. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμχ δαπέδνπ θαη θάζε θχβνπ είλαη μ = 0,4 θαη ε 

επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηας είναι g = 10 m/s
2
. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε θαη λα ζρεδηάζεηε ηε δχλακε ηξηβήο πνπ δέρεηαη θάζε θχβνο. 

Μνλάδεο 6 

Γ2) Να ραξαθηεξίζεηε πιήξσο ην είδνο ηεο θίλεζεο πνπ εθηειεί θάζε θχβνο. 

Μνλάδεο 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ απφζηαζε απφ ην ζεκείν Α ζην νπνίν ζα ζπλαληεζνχλ νη δπν θχβνη. 

Μνλάδεο 7 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ θχβν 1 απφ ηνλ εξγάηε 

πνπ ηνλ ζπξψρλεη απφ ηελ ζηηγκή t = 0 s έσο ηε ζηηγκή πνπ νη δπν θχβνη ζπλαληψληαη. 

Μνλάδεο 6 

 

119. 10134, 12787 

Έλαο γεξαλφο αλπςψλεη ζε χςνο 80m πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα εδάθνπο , έλα θηβψηην 

κάδαο 1500Kg. Σν θηβψηην αλπςψλεηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα κέηξνπ σ=2m/s. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
. Θεσξήζηε σο επίπεδν αλαθνξάο 

γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. 

Δ1) Να ππνινγίζεηε ην ρξφλν πνπ ζα δηαξθέζεη ε αλχςσζε 

Μνλάδεο 5 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηε δχλακε  πνπ αζθεί ν γεξαλφο ζην θηβψηην 

Μνλάδεο 6 

Δ3) Να ππνινγίζεηε ηελ κέζε ηζρχ ηνπ γεξαλνχ ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλχςσζεο 

ηνπ θηβσηίνπ 

Μνλάδεο 7 

Δ4) Απφ ιάζνο ηνπ ρεηξηζηή ηνπ γεξαλνχ ην θηβψηην απαγθηζηξψλεηαη ηε ζηηγκή πνπ 

βξίζθεηαη αθίλεην ζε χςνο 80m απφ ηε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Να ππνινγίζεηε ην 

ιφγν ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο Κ πξνο ηε δπλακηθή ελέξγεηα U ηνπ ζψκαηνο δχν (2) 

δεπηεξφιεπηα κεηά ηελ απαγθίζηξσζή ηνπ απφ ηνλ γεξαλφ 

Μνλάδεο 7 
 

120. 10136 
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Έλα ζψκα κάδαο 20 kg θηλείηαη πάλσ ζε ιείν νξηδφληην επίπεδν 

κε ηελ επίδξαζε ζπληζηακέλεο νξηδφληηαο δχλακεο. Σν 

δηάγξακκα ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s → 30 s θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

Γ1) Να ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην 

ζψκα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s - 30 s. 

Μνλάδεο 6 

Γ2) Να ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο: 

Υξνληθφ 

δηάζηεκα 

(s) 

πληζηακέλε νξηδφληηα δχλακε πνπ 

αζθείηαη ζην ζψκα (Ν) 

0 - 10  

10 - 30  

 
Μνλάδεο 6 

Γ3) Να ππνινγηζηεί ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο νξηδφληηαο δχλακεο ζηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα 0 s →10 s θαη 10s → 30 s. 

Μνλάδεο 6 

Γ4) Να αμηνπνηήζεηε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εξσηεκάησλ θαη λα 

επαιεζεχζεηε ην «Θεψξεκα κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο» θαηά ηελ θίλεζε 

ηνπ ζψκαηνο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 10 s → 30 s. 

 
Μνλάδεο 7 

 

121. 10138 

Έλα ζψκα κάδαο 2 kg θηλείηαη πάλσ ζε ιείν 

νξηδφληην επίπεδν κε ηελ επίδξαζε νξηδφληηαο 

ζπληζηακέλεο δχλακεο. Σν δηάγξακκα ηεο 

ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s → 30 s θαίλεηαη ζην 

ζρήκα.  

Γ1) Να ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην ζψκα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 0 s →- 30 s. 

Μνλάδεο 6 

Γ2) Να ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο: 
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Υξνληθφ 

δηάζηεκα 

(s) 

πληζηακέλε νξηδφληηα δχλακε πνπ 

αζθείηαη ζην ζψκα (Ν) 

0 - 10  

10 - 30  

 
Μνλάδεο 6 

Γ3) Να ππνινγηζηεί ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο νξηδφληηαο δχλακεο ηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα 0 s → 10 s θαη 10 s → 30 s. 

Μνλάδεο 6 

Γ4) Να αμηνπνηήζεηε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εξσηεκάησλ θαη λα 

επαιεζεχζεηε ην «Θεψξεκα κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο» θαηά ηελ θίλεζε 

ηνπ ζψκαηνο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 10 s → 30 s. 

 
Μνλάδεο 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122. 10166 

Κηβψηην κάδαο m = 10 kg αξρηθά εξεκεί ζε ηξαρχ νξηδφληην 

δξφκν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αζθείηαη ζην ζψκα 

νξηδφληηα δχλακε ην κέηξν ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ηε 

ζέζε ηνπ θηβσηίνπ φπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ 

δηάγξακκα. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ 

θηβσηίνπ θαη ηνπ δξφκνπ είλαη ίζνο κε 0,4. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη 

ακειεηέα. 

Να ππνινγίζεηε : 
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Γ1) Σν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβσηίνπ φηαλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 3 m. 

Μνλάδεο 6 

Γ2) Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβψηην βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 8 m. 

Μνλάδεο 6 

Γ3) Σν κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θηβσηίνπ φηαλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 16 m. 

Μνλάδεο 6 
Γ4) Σε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ κεηαμχ x=0 θαη x=16m ζηελ νπνία ε ζπληζηακέλε ησλ 

δπλάκεσλ πνπ ηνπ αζθνχληαη είλαη κεδέλ. 

Μνλάδεο 7 

 

123. 10211 

Μηθξφ ζψκα κάδαο m = 1 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε 

νξηδφληην επίπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο 

νιίζζεζεο μ = 0,2. ην ζψκα, ην νπνίν αξρηθά βξίζθεηαη 

ζηε ζέζε xo = 0 ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα x'x, αζθείηαη 

νξηδφληηα δχλακε  , ε ηηκή ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ηελ 

ζέζε x ηνπ θηβσηίνπ, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Γίλεηαη 

φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζεο 

ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 1 0  m/s
2
. Να ππνινγίζεηε:  

Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζψκαηνο ζηελ 

ζέζε x = 4 m, 

Μνλάδεο 6 

Γ2) ην έξγν ηεο δχλακεο  , θαηά ηε κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο απφ ηε ζέζε xν = 0 

έσο ηε ζέζε x =4m, 

Μνλάδεο 6 

Γ3) ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκφηεηα κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο ηξηβήο, θαηά 

ηε κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο απφ ηε ζέζε απφ xν = 0 m ζηε ζέζε x = 4 m, 

Μνλάδεο 7 

Γ4) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο ζηελ ζέζε x = 4 m. 
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Μνλάδεο 6 

 

124. 10699 

Γχν κηθξέο ζθαίξεο 1 θαη 2 κε κάδεο m1 θαη m2 αληίζηνηρα, αθήλνληαη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t0=0 λα πέζνπλ απφ δπν ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε χςε 

h1 = 45 m θαη h2 = 20 m αληίζηνηρα, απφ ην έδαθνο. Η 

αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη σο επίπεδν 

κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζεσξνχκε ην έδαθνο. 

Η επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 .  

Γ1) Να ππνινγίζεηε πφζν ρξφλν ζα ρξεηαζηεί ε ζθαίξα 2 , 

γηα λα θζάζεη ην έδαθνο. 

Μνλάδεο 6 

Γ2) Να πξνζδηνξίζεηε ην χςνο ζην νπνίν βξίζθεηαη ε ζθαίξα 1 ηε ζηηγκή πνπ ε 2 

θζάλεη ζην έδαθνο. Μονάδες 6 

Γ3) Να ζρεδηάζεηε ζε ζχζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμφλσλ ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ 

ηεο ηαρχηεηαο ηεο ζθαίξαο 1 ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν. 

Μνλάδεο 6 

Γ4) Αλ νη δχν ζθαίξεο θζάλνπλ ζην έδαθνο κε ίζεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο, λα 

ππνινγίζεηε ηνλ ιφγν ησλ καδψλ — . 

Μονάδες 7 

125. 10701 

Απηνθίλεην κάδαο M=1000Kg επηηαρχλεηαη επζχγξακκα θαη νκαιά ζε νξηδφληην 

δξφκν. Σν απηνθίλεην απμάλεη ηελ ηαρχηεηά ηνπ απφ πo=10m/s (ζέζε Α), ζε 

π=30m/s (ζέζε Β). Η απφζηαζε ησλ δχν ζέζεσλ (ΑΒ) είλαη 400m. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) Σν έξγν θαζψο θαη ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην 

απηνθίλεην γηα ηελ κεηαηφπηζε ηνπ απφ ηε ζέζε Α ζηε ζέζε Β. 
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Μνλάδεο 6 

Γ2) H επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ν ρξφλνο θίλεζεο, απφ ηε ζέζε Α ζηε ζέζε Β. 

Μνλάδεο 6 

Γ3) Η κέζε ηαρχηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ γηα ηελ θίλεζε απφ ηε ζέζε Α ζηε ζέζε Β. 

Μνλάδεο 6 

Γ4) Η απφζηαζε απφ ηε ζέζε Α ηεο ζέζεο Γ, ζηελ νπνία ε ζηηγκηαία ηαρχηεηα ηνπ 

απηνθηλήηνπ ηζνχηαη κε ηελ κέζε ηηκή ηεο ηαρχηεηαο πνπ ππνινγίζαηε ζην 

πξνεγνχκελν εξψηεκα. 

Μνλάδεο 7 

126. 10702 

Ο γεξαλφο κηαο εηαηξείαο κεηαθνξψλ αζθψληαο θαηαθφξπθε πξνο ηα πάλσ δχλακε  

ζε έλα πιπληήξην κάδαο m=100Kg ην θαηεβάδεη θαηαθφξπθα, απφ ηνλ 4
ν
 φξνθν κηαο 

πνιπθαηνηθίαο ζην έδαθνο. Σν πιπληήξην μεθηλψληαο ηε ζηηγκή to=0 απφ ηελ εξεκία 

επηηαρχλεηαη νκαιά σο ηε ζηηγκή t1=2s, ζηελ νπνία απνθηά ηαρχηεηα 2m/s. ηε 

ζπλέρεηα δηαηεξεί απηήλ ηελ ηαρχηεηα ζηαζεξή, σο ηελ ζηηγκή t2=8s. ηε ζπλέρεηα 

επηβξαδχλεηαη νκαιά κέρξη λα ζηακαηήζεη αθξηβψο ζην έδαθνο ηε ζηηγκή t3=10s. 

Γίλεηαη φηη ε αληίζηαζε αέξα ακειεηέα θαη g=10m/s
2
 . 

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο 

ηαρχηεηαο ηνπ πιπληεξίνπ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ. 

Μνλάδεο 5 

Γ2) Να ππνινγηζζεί ην χςνο απφ ην νπνίν μεθίλεζε λα θαηεβαίλεη ην πιπληήξην. 

Μνλάδεο 5 

Γ3) Να ππνινγηζζεί ην κέηξν ηεο  ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 1s, 5s θαη 9s. 

Μνλάδεο 9 
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Γ4) Να ππνινγηζζεί ην έξγν ηνπ βάξνπο θαη ην έξγν ηεο  γηα ηε ζπλνιηθή 

κεηαηφπηζε. 

Μνλάδεο 6 

127. 10703 

Δθπαηδεπηηθφ αεξνπιάλν κάδαο m = 2000Kg ζηε θάζε ηεο απνγείσζεο ηνπ θηλείηαη, 

μεθηλψληαο απφ ηελ εξεκία, κε ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη ρξεζηκνπνηεί 900 m απφ ηνλ 

δηάδξνκν. Η απνγείσζε δηαξθεί 30s. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) Σελ επηηάρπλζε ηνπ αεξνπιάλνπ θαζψο θαη ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ 

δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη πάλσ ηνπ θαηά ηε θάζε ηεο απνγείσζεο. 

Μνλάδεο 6 

Γ2) Σελ ηαρχηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ ζε m/s θαη ζε Km/h, αθξηβψο πξηλ ηελ απνγείσζε 

ηνπ. 

Μνλάδεο 6 

Γ3) Σελ ελέξγεηα πνπ θαηαλάισζε ην αεξνπιάλν γηα ηελ απνγείσζε ηνπ, αλ 

γλσξίδνπκε φηη ην 80% απηήο κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή ελέξγεηα. 

Μνλάδεο 7 

Γ4) Γχν ζπκκαζεηέο ζνπ εμεηάδνληαο ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ηεο απνγείσζεο 

ηνπ αεξνπιάλνπ θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ηε ζέζε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία 

ην αεξνπιάλν έρεη ηελ κηζή ηαρχηεηα απφ ηελ ηαρχηεηα απνγείσζεο. Η κία ππφζεζε 

είλαη φηη ην αεξνπιάλν έρεη ηε ε κηζή ηαρχηεηα ζην κέζν ηνπ δηαδξφκνπ θαη ε άιιε 

φηη απηφ ζπκβαίλεη ζην κέζν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Να εμεηάζεηε ηελ ηζρχ ησλ 

δχν ππνζέζεσλ. 

Μνλάδεο 6 

128. 10704 

Έλα παηδί κάδαο mπ= 40 kg ζέξλεη ην έιθεζξφ ηνπ, κάδαο mε = 10 kg πάλσ ζε κία 

νξηδφληηα πίζηα ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ κε ζηαζεξή ηαρχηεηα αζθψληαο ζε απηφ 
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ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε  κέηξνπ 20Ν. ηε ζπλέρεηα κπαίλεη κέζα ζην έιθεζξν 

θαη δεηάεη απφ ηνλ παηέξα ηνπ λα ην ζπξψμεη. Ο παηέξαο ηνπ δίλεη κία ψζεζε ζην 

έιθεζξν θαη ην αθήλεη λα γιηζηξήζεη. Σν έιθεζξν, κε ην παηδί κέζα, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ θεχγεη απφ ηα ρέξηα ηνπ παηέξα δηαλχεη απφζηαζε 4m κέρξη λα ζηακαηήζεη. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη φηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη 

ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην ζπληειεζηή ηξηβήο κεηαμχ ηνπ έιθεζξνπ θαη ηεο πίζηαο. 

Μνλάδεο 6 

Γ2) ην κέηξν ηεο δχλακεο ηεο ηξηβήο πνπ αζθείηαη απφ ηελ πίζηα ζην έιθεζξν φηαλ 

απηφ νιηζζαίλεη κε ην παηδί κέζα. 

Μνλάδεο 6 

Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ έιθεζξνπ ηε ζηηγκή πνπ θεχγεη απφ ηα ρέξηα ηνπ 

παηέξα ηνπ παηδηνχ. 

Μνλάδεο 7 

Γ4) ην ξπζκφ πνπ κεηαθέξεηαη ελέξγεηα απφ ην παηδί ζην έιθεζξν κέζσ ηνπ έξγνπ 

ηεο δχλακεο  φηαλ ην ζέξλεη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα πάλσ ζηελ νξηδφληηα πίζηα, αλ 

δίλεηαη φηη δηαλχεη απφζηαζε 15 m ζε ρξφλν 10 s. 

Μνλάδεο 6 

 

129. 10712, 12780 (2νο  Νφκνο Νεχησλα) 

Έλα κεηαιιηθφ θνπηί κάδαο m = 2 kg είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ νξηδφληηα επηθάλεηαο 

ελφο παγνδξνκίνπ. Σε ρξνληθή ζηηγκή t 

= 0, αζθείηαη ζην θνπηί ζηαζεξή 

νξηδφληηα δχλακε  F =6Ν, φπσο θαίλεηαη 
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ζην παξαθάησ ζρήκα κε απνηέιεζκα ην θνπηί λα μεθηλήζεη ακέζσο λα θηλείηαη. Δάλ 

ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 2s ην θνπηί έρεη δηαλχζεη 4 m, λα ππνινγίζεηε: 

Δ 1 )  Σν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θνπηηνχ. 

Μνλάδεο 5 

Δ 2 )  Σν ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ θνπηηνχ θαη παγνδξνκίνπ. 

Μνλάδεο 7 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 2s ε δχλακε  αιιάδεη θνξά, δηαηεξψληαο ζηαζεξφ ην κέηξν 

ηεο, κε απνηέιεζκα ην θνπηί λα επηβξαδπλζεί θαη ηειηθά λα ζηακαηήζεη. 

Δ 3 )  Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα πνπ ζα δηαλχζεη ην θνπηί, απφ ηελ t=0 

κέρξη λα ζηακαηήζεη. 

Μνλάδεο 7 

Δ 4 )  Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρχηεηαο ζε ζπλάξηεζε 

κε ην ρξφλν, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θνπηί 

ζηακαηάεη, ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο. 

Μνλάδεο 6 

Θεσξήζηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ίζε κε 10m/s
2
 

130. 10791 

ψκα κάδαο 5 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδφληην δάπεδν. Σε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0 s ζην ζψκα αζθνχληαη δπν ζηαζεξέο νξηδφληηεο δπλάκεηο 1 θαη 2, νη 

δηεπζχλζεηο ησλ νπνίσλ είλαη θάζεηεο κεηαμχ ηνπο, θαη ηα κέηξα ηνπο ζπλδένληαη κε 

ηε ζρέζε F1 = . Σν ζψκα αξρίδεη λα θηλείηαη πάλσ ζην νξηδφληην δάπεδν, θαηά ηε 

δηεχζπλζε ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s, ην κέηξν ηεο 

ηαρχηεηαο ηνπ ηζνχηαη κε 8 m/s. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ 1 θαη 2, 
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Μνλάδεο 8 

Γ2) ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ 1 θαη 2, 

Μνλάδεο 5 

Γ3) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε κεηαηφπηζε ηνπ 

είλαη Γx = 4 m, απφ ην ζεκείν πνπ μεθίλεζε, 

Μνλάδεο 6 

Γ4) ην έξγν ηεο δχλακεο 1 απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 

4 s. 

Μνλάδεο 6 

 
131. 10794 
Έλα θηβψηην κάδαο m=5 kg είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδφληην δάπεδν. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, αζθείηαη ζην θηβψηην ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε   1 κέηξνπ 20 

Ν κε απνηέιεζκα ην θηβψηην λα επηηαρχλεηαη. Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s, αξρίδεη λα 

αζθείηαη ζην θηβψηην θαη άιιε ζηαζεξή δχλακε F2, κε θνξά αληίζεηε απφ απηήλ πνπ 

είρε ε   1, νπφηε ε ηαρχηεηα ηνπ θηβσηίνπ κεδελίδεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 9 s. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θηβσηίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβσηίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

επηβξαδπλφκελεο θίλεζεο, θαζψο θαη ην κέηξν ηεο δχλακεο  ⃗ 2. 

Μονάδες 8 

Γ3) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θηβσηίνπ, ζε ζπλάξηεζε 

κε ην ρξφλν ζε ζχζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμφλσλ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s → 9 

s θαη λα ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ θηβσηίνπ ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο  ⃗ 2 ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 5 s → 9 s. 
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Μονάδες 5 

132. 10796, 10811, 10822 

ην δάπεδν ηνπ δηαδξφκνπ ηνπ ζρνιείνπ βξίζθεηαη αθίλεην έλα θηβψηην κε βηβιία 

ζπλνιηθήο κάδαο m = 20 kg. Σε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s ν Γηάλλεο αξρίδεη λα 

ζπξψρλεη ην θηβψηην αζθψληαο ζε απηφ νξηδφληηα ζηαζεξή δχλακε  ⃗  κέηξνπ 50 Ν. 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s ε ηαρχηεηα ηνπ θηβψηηνπ είλαη ίζε κε σ = 2 m/s θαη ν 

Γηάλλεο ζηακαηά λα ζπξψρλεη ην θηβψηην. ηε ζπλέρεηα ην θηβψηην θηλείηαη γηα ιίγν 

αθφκε πάλσ ζην δάπεδν θαη ηέινο ζηακαηά. Γίλεηαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη 

ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 . Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ν Γηάλλεο έζπξσρλε ην 

θηβψηην, 

Μονάδες 5 

Γ2) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ, 

Μονάδες 7 

Γ3) ηελ ελέξγεηα πνπ πξνζθέξζεθε απφ ην Γηάλλε ζην θηβψηην, κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο 

δχλακεο  ⃗  , 

Μονάδες 6 

Γ4) ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην θηβψηην πάλσ ζην δάπεδν, απφ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή to = 0 s, κέρξη λα ζηακαηήζεη. 

Μονάδες 7 

 

133. 10797 (2
ος

 Νόμος Νεύηωνα) 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έλαο καζεηήο μεθηλά λα παξαηεξεί ηελ θίλεζε ελφο 

ζψκαηνο κάδαο m = 10 kg πνπ εθηειεί επζχγξακκε νκαιή θίλεζε ζε νξηδφληην 

δξφκν κε ζηαζεξή ηαρχηεηα κέηξνπ π1 = 20 m/s. To ζψκα δηαλχεη δηάζηεκα s1 = 100 

m θηλνχκελν κε ζηαζεξή ηαρχηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα απνθηά ζηαζεξή επηβξάδπλζε 
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κέρξη λα ζηακαηήζεη. Η επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο είλαη ίζε κε g = 10 m/s
2
 . 

Αλ γλσξίδεηε φηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλφκελεο θίλεζεο 

είλαη Γt = 5 s ηφηε:  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ ζψκαηνο. 

Μονάδες 5 

Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 

ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο. 

Μονάδες 7 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο γηα ηε ζπλνιηθή ρξνληθή 

δηάξθεηα πνπ ν καζεηήο παξαηήξεζε ηελ θίλεζε ηνπ. 

Μονάδες 7 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ 

δξφκνπ ζηνλ νπνίν θηλείηαη, αλ γλσξίδεηε φηη ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη ε κνλαδηθή 

δχλακε πνπ επηβξαδχλεη ην ζψκα. 

Μονάδες 6 

134. 10800 

Έλα ζψκα κάδαο 1 kg βξίζθεηαη αξρηθά 

αθίλεην ζε νξηδφληην δάπεδν. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, ζην ζψκα 

αζθνχληαη δπλάκεηο ε ζπληζηακέλε ησλ 

νπνίσλ είλαη νξηδφληηα θαη ε ηηκή ηεο 

κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξφλν, φπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ 

δηάγξακκα.  
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Γ1) Να ραξαθηεξίζεηε ηα είδε ησλ θηλήζεσλ πνπ εθηειεί ην ζψκα, ζηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα 0 → 5 s, 5 → 10 s θαη 10 → 15 s. 

Μονάδες 5 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 5 s. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλχζεη ην ζψκα απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t 

= 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s. 

Μονάδες 7 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 

κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 15 s. 

Μονάδες 7 

 

135. 10803 

Μηθξφ ζψκα κάδαο m = 1 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδφληην επίπεδν κε ην 

νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,2. ην 

ζψκα, ην νπνίν αξρηθά βξίζθεηαη ζηε ζέζε xo = 0 m ηνπ 

νξηδφληηνπ άμνλα x'x, αζθείηαη νξηδφληηα δχλακε  ⃗  , ε 

ηηκή ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε x ηνπ θηβσηίνπ, 

φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Γίλεηαη φηη ε επίδξαζε ηνπ 

αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g 

= 10 m/s
2
 . Να ππνινγίζεηε:  

Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζψκαηνο ζηελ ζέζε x = 4 m, 

Μονάδες 6 

Γ2) ην έξγν ηεο δχλακεο  ⃗  , θαηά ηε κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο απφ ηε ζέζε xν = 

0 έσο ηε ζέζε x = 4 m, 

Μονάδες 6 

Γ3) ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκφηεηα κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο ηξηβήο, θαηά 

ηε κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο απφ ηε ζέζε xν = 0 m έσο ηε ζέζε x = 4 m, 

Μονάδες 7 
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Γ4) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο ζηε ζέζε x = 4 m. 

Μονάδες 6 
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136. 10804 

Έλα θνξηεγφ θηλείηαη ζε επζχγξακκν νξηδφληην δξφκν κε ηαρχηεηα πνπ έρεη ζηαζεξφ 

κέηξν ίζν κε 72 Km/h. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s πνπ δηέξρεηαη απφ έλα ζεκείν Α 

ηνπ δξφκνπ, μεθηλά απφ ην ίδην ζεκείν λα θηλείηαη κία κνηνζπθιέηα κε ζηαζεξή 

επηηάρπλζε ίζε κε 2m/s
2
 . Αλ ην θνξηεγφ θαη ε κνηνζπθιέηα θηλνχληαη πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε λα ππνινγίζεηε:  

Γ1) Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 φπνπ ηα δχν νρήκαηα ζα έρνπλ ηελ ίδηα ηαρχηεηα. 

Μονάδες 6 

Γ2) Σε ρξνληθή ζηηγκή θαη ηελ απφζηαζε απφ ην ζεκείν Α πνπ ζα ζπλαληεζνχλ ην 

θνξηεγφ θαη ε κνηνζπθιέηα. 

Μονάδες 7 

Γ3) Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρχηεηαο ζε ζπλάξηεζε 

κε ην ρξφλν γηα ην θνξηεγφ θαη ηε κνηνζπθιέηα, ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο απφ ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή φπνπ ηα νρήκαηα ζπλαληψληαη. 

Μονάδες 7 

Γ4) Αλ νη κάδεο ηνπ θνξηεγνχ θαη ηεο κνηνζπθιέηαο είλαη 5000 kg θαη 500 Kg θαη 

ΚΦ ,ΚΜ νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ θνξηεγνχ θαη ηεο κνηνζπθιέηαο αληίζηνηρα ηε 

ζηηγκή ηεο ζπλάληεζεο, λα ππνινγίζεηε ην πειίθν 
  

  
. 

Μονάδες 5 

137. 10805 

Έλα θηβψηην κάδαο m = 4 kg βξίζθεηαη αθίλεην ζε νξηδφληην δξφκν κε ηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο ίζν κε 0,2. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, 

αζθείηαη ζην θηβψηην ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε  ⃗  , φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα κε απνηέιεζκα ην θηβψηην λα μεθηλήζεη ακέζσο λα θηλείηαη. Έλαο καζεηήο 

πνπ παξαηεξεί ηελ θίλεζε ζεκεηψλεη φηη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 4 s ην θηβψηην έρεη 

δηαλχζεη 32 m. 
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Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη 

ακειεηέα. 

 

Να ππνινγίζεηε: 

Δ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβσηίνπ, 

Μονάδες 5 

Δ2) ην κέηξν ηεο νξηδφληηαο δχλακεο  ⃗  , 

Μονάδες 7 

Δ3) ην δηάζηεκα πνπ δηαλχεη ην θηβψηην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 3
νπ

 δεπηεξνιέπηνπ ηεο 

θίλεζεο ηνπ. 

Μονάδες 6 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 4 s θαηαξγείηαη ε δχλακε  ⃗  κε απνηέιεζκα ην θηβψηην λα 

επηβξαδπλζεί θαη ηειηθά λα ζηακαηήζεη. 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο ηεο ηξηβήο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 4 s 

κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβψηην ζηακαηά λα θηλείηαη. 

Μονάδες 7 

138. 10806 

Έλαο γεξαλφο αλεβάδεη θαηαθφξπθα 

έλα αξρηθά αθίλεην θηβψηην πνπ 

βξηζθφηαλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο θαη έρεη κάδα 100 kg, κε 

ζηαζεξή επηηάρπλζε α = 2m/s
2
. 
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ην θηβψηην αζθείηαη δχλακε  ⃗  απφ ην ζπξκαηφζρνηλν κε ην νπνίν είλαη δεκέλν 

φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Θεσξήζηε ηε κάδα ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ θαη ηελ 

αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα θαζψο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ίζε κε 10 

m/s
2
 . 

Να ππνινγίζεηε : 

Γ1) ην κέηξν ηεο δχλακεο  ⃗  , 

Μνλάδεο 6 

Γ2) ην ρξφλν θίλεζεο ηνπ θηβσηίνπ, φηαλ έρεη κεηαηνπηζηεί θαηαθφξπθα θαηά 16 m. 

Θεσξήζηε σο t = 0 s ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη λα αζθείηαη ε  ⃗  θαη ην θηβψηην 

εγθαηαιείπεη ην έδαθνο; 

Μνλάδεο 5 

Γ3) ην έξγν ηεο δχλακεο  ⃗  θαζψο θαη ην έξγν ηνπ βάξνπο, φηαλ ην θηβψηην έρεη 

κεηαηνπηζηεί θαηά 8 m, 

Μνλάδεο 7 

Αλ Κ1 θαη Κ2 είλαη νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο ζε χςε 4 m θαη 9 m απφ ην έδαθνο 

αληίζηνηρα, λα ππνινγίζεηε 

Γ4) ην ιφγν 
  

  
 

Μνλάδεο 7 
 

139. 10808, 10844 

Μηθξφ ζψκα κάδαο m = 5 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδφληην επίπεδν. O 

ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ νξηδφληηνπ επηπέδνπ 

είλαη μ = 0,4. Σε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s αζθείηαη ζην ζψκα ζηαζεξή νξηδφληηα 

δχλακε  ⃗  κέηξνπ ίζν κε 50 Ν κε ηελ επίδξαζε ηεο νπνίαο ην ζψκα αξρίδεη λα 

θηλείηαη ζην νξηδφληην επίπεδν. Γίλεηαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε 

επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/ s
2
 . Να ππνινγίζεηε: 
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Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζψκα, 

Μονάδες 7 

Γ2) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 = 2 s, 

Μονάδες 6 

Γ3) ην έξγν ηεο δχλακεο  ⃗  απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s κέρξη ηε ζηηγκή t1 = 2 s, 

Μονάδες 8 

Γ4) ηε κέζε ηζρχ πνπ πξνζθέξζεθε ζην ζψκα, κέζσ ηεο δχλακεο  ⃗  , ζηε ρξνληθή 

δηάξθεηα απφ ηελ to = 0 s κέρξη ηε ζηηγκή t1 = 2 s. 

Μονάδες 5 

140. 10810 

Μηα κηθξή ζθαίξα κάδαο m = 1,2.10
-3

 kg αθήλεηαη ειεχζεξε λα θηλεζεί 

κέζα ζε έλα θπιηλδξηθφ δνρείν πνπ πεξηέρεη ιάδη. Η ζθαίξα αθήλεηαη απφ 

έλα ζεκείν Α θαη θαζψο θαηεβαίλεη, εθηφο απφ ην βάξνο ηεο, δέρεηαη απφ 

ην ιάδη θαηαθφξπθε ζπλνιηθή δχλακε  ⃗  κε θνξά πξνο ηα πάλσ, ην 

κέηξν ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο 

ηεο ζθαίξαο, ζχκθσλα κε ηε ζρέζε: 

F = (1+5 σ )·10
-2

 [F ζε N θαη σ ζε m/s] Η ζθαίξα κεηά απφ ιίγν ρξφλν, 

απφ ηφηε πνπ αθήλεηαη ειεχζεξε, απνθηά ζηαζεξή ηαρχηεηα κέηξνπ π, κε ηελ νπνία 

πιένλ θηλείηαη κέρξη λα θηάζεη ζηνλ ππζκέλα. 

Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο 

είλαη g=10m/s
2
 . Να ππνινγίζεηε : 

Γ1) ην κέηξν ηεο δχλακεο  ⃗  , ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ε ζθαίξα θηλείηαη κε ζηαζεξή 

ηαρχηεηα, 

Μονάδες 5 

Γ2) ην κέηξν ηεο ζηαζεξήο ηαρχηεηαο  π, 
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Μονάδες 7 

Γ3) ηελ ηζρχ ηεο δχλακεο  ⃗  πνπ δέρεηαη ε 

ζθαίξα απφ ην ιάδη, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 

πνπ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα, 

Μονάδες 6 

Γ4) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο ζθαίξαο, ζηε 

ζέζε φπνπ ην κέηξν ηεο ηαρχηεηάο ηεο είλαη ίζν κε σ = 0,02 m/s. 

Μονάδες 7 

141. 10815 

Σα ζψκαηα 1 θαη 2 έρνπλ κάδεο m1 = 4 Kg θαη m2=6 Kg αληίζηνηρα θαη είλαη 

ζπλδεδεκέλα κε αβαξέο κε εθηαηφ λήκα. Μηα ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε  ⃗  αζθείηαη 

ζην ζψκα 1 θαη ην ζχζηεκα ησλ δπν ζσκάησλ κεηαθηλείηαη επζχγξακκα κε ζηαζεξή 

ηαρχηεηα κέηξνπ σ = 10 m/s. Καζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ησλ δχν ζσκάησλ 

ην λήκα είλαη ηελησκέλν. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμχ δαπέδνπ ζσκάησλ είλαη μ = 

0,2. 

Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ίζε κε g=10 m/s
2
 θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα 

είλαη ακειεηέα. 

Να ππνινγίζεηε 

Γ1) ηε δχλακε ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζε θάζε ζψκα, 

Μονάδες 6 

Γ2) ηελ ηάζε ηνπ λήκαηνο πνπ ζπλδέεη ηα δπν ζψκαηα, 

Μονάδες 6 

Γ3) ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν κεηαθέξεηαη ελέξγεηα κέζσ ηεο δχλακεο  ⃗  ζην ζχζηεκα 

ησλ ζσκάησλ. 

Μονάδες 6 
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Γ4) Κάπνηα ζηηγκή, ην λήκα πνπ ζπλδέεη ηα ζψκαηα θφβεηαη ελψ ε δχλακε  ⃗  

εμαθνινπζεί λα αζθείηαη ζην 1. Να ππνινγίζεηε ην ιφγν ησλ κέηξσλ ησλ ηαρπηήησλ 

  

  
 ησλ δπν ζσκάησλ, 2 δεπηεξφιεπηα κεηά ηε θνπή ηνπ λήκαηνο. 

Μονάδες 7 

 

142. 10816, 11627 

Έλα κηθξφ ζψκα κάδαο 2 Kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδφληην δάπεδν, ζηε 

ζέζε x = 0 m ηνπ νξηδφληηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα Οx. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 

0 s αζθνχκε ζην ζψκα νξηδφληηα δχλακε F ε ηηκή ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ηε 

ζέζε ηνπ ζψκαηνο ζχκθσλα κε ηε ζρέζε F = 24 - 2x (x ζε m , F ζε N) θαη ην ζψκα 

αξρίδεη λα θηλείηαη πάλσ ζην νξηδφληην δάπεδν. Η δχλακε  ⃗  θαηαξγείηαη ακέζσο 

κεηά ην κεδεληζκφ ηεο. 

Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ζψκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη μ = 0,2. Γίλεηαη 

ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη 

ακειεηέα. 

Γ1) Να θαηαζθεπάζεηε ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο δχλακεο  ⃗  ζε ζπλάξηεζε κε 

ηε ζέζε x, κέρξη ηε ζέζε πνπ ε  ⃗  κεδελίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζεηε ην 

έξγν ηεο γηα ηε κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο απφ ηε ζέζε x = 0 m κέρξη ηε ζέζε 

κεδεληζκνχ ηεο. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο ζηε ζέζε πνπ κεδελίδεηαη ε 

 ⃗  . 

Μονάδες 7 
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Γ3) Μεηά ηε θαηάξγεζε ηεο  ⃗  ην ζψκα ζπλερίδεη ηε θίλεζε ηνπ κε ηελ επίδξαζε 

ηεο ηξηβήο κέρξη λα ζηακαηήζεη. Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ηξηβήο θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο θίλεζεο. 

Μονάδες 6 

Γ4) ε θάπνηα ζέζε πξηλ ην κεδεληζκφ ηεο  ⃗  ε επηηάρπλζε ηνπ ζψκαηνο είλαη 

κεδέλ. Να πξνζδηνξίζεηε απηή ηε ζέζε. 

Μονάδες 6 

143. 10820 

ψκα κάδαο 10 kg θηλείηαη ζε ιείν νξηδφληην επίπεδν κε ηαρχηεηα κέηξνπ π0= 10 

m/s. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην ζψκα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε  ⃗  , πνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s ην ζψκα λα θηλείηαη πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε, αιιά κε ηαρχηεηα κέηξνπ σ1 = 2 m/s. 

Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t\ ε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο 

κεδελίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζψκα θηλείηαη ζε αληίζεηε ζε θαηεχζπλζε ζε ζρέζε 

κε ηελ αξρηθή ηνπ θαηεχζπλζε.  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζψκα. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δχλακεο πνπ αζθήζεθε ζην ζψκα. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο  ⃗  απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο κεδελίδεηαη ζηηγκηαία. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηε ηηκή ηεο ηαρχηεηάο ηνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν 

ζε ζχζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμφλσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s → 10 s 

Μονάδες 7 

 

144. 10824 

Γχν ζψκαηα 1 θαη 2 κε κάδεο m1 =3 Kg θαη m2 = 2 Kg αληίζηνηρα είλαη 

ζπγθνιιεκέλα. Σν ζπζζσκάησκα αξρηθά είλαη αθίλεην πάλσ ζην νξηδφληην 

δάπεδν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθνχκε κέζσ λήκαηνο κηα θαηαθφξπθε 

ζηαζεξή δχλακε  ⃗  κε κέηξν 60 Ν ζην ζψκα 1 θαη ην ζπζζσκάησκα αξρίδεη λα 
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αλπςψλεηαη θαηαθφξπθα . Μφιηο ην ζπζζσκάησκα θηάζεη ζε χςνο 

h = 1 6  m απφ ην έδαθνο, ην ζψκα 2 απνθνιιάηαη, ελψ ε δχλακε  ⃗  

ζπλερίδεη λα αζθείηαη ζην ζψκα 1 .  Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο είλαη g=10m/s
2
 . Θεσξήζηε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα 

ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε 

Γ1) ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζπζζσκάησκα ησλ δχν 

ζσκάησλ πξηλ ηελ απνθφιιεζε 

Μονάδες 6 

Γ2) ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ απνθνιιάηαη ην 2 

Μονάδες 6 

Γ3) ηε ηαρχηεηα ησλ ζσκάησλ 1 θαη 2 ηε ζηηγκή ηεο απνθφιιεζεο 

Μονάδες 6 

Γ4) ηε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ 1, κε επίπεδν αλαθνξάο ην 

έδαθνο, 1s κεηά ηελ απνθφιιεζε ηνπ 2 

Μονάδες 7 

 

145. 10826 

Γηαζηεκφπινην βξίζθεηαη ζε χςνο 30 m πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ειήλεο. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ειελάθαηνο κάδαο 2000 kg εγθαηαιείπεη ην δηαζηεκφπινην 

ρσξίο αξρηθή ηαρχηεηα θαη θηλείηαη θαηαθφξπθα πξνθεηκέλνπ λα πξνζεδαθηζζεί ζηελ 

επηθάλεηα ηεο ειήλεο. Δμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο ηεο ειελαθάηνπ 

αζθείηαη ζε απηή δχλακε  ⃗  ε θαηεχζπλζε ηεο νπνίαο είλαη αληίζεηε ηεο ηαρχηεηαο θαη 

κε ζηαζεξφ κέηξν 3.000 Ν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 20 s ε κεραλή ηεο ειελαθάηνπ 

παχεη λα ιεηηνπξγεί. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο 

ζειήλεο έρεη κέηξν g = 1,6 m/s
2
 θαη φηη ε ειήλε δελ έρεη αηκφζθαηξα. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο ειελαθάηνπ φηαλ ιεηηνπξγεί ε κεραλή ηεο. 

Μονάδες 6 

Γ2) ηε κέζε ηζρχ πνπ αλέπηπμε ε κεραλή ηεο ειελαθάηνπ. 

Μονάδες 6 

Γ3) ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ε ειελάθαηνο θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο ειήλεο. 

Μονάδες 7 

Γ4) ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ειελάθαηνο 

εγθαηέιεηςε ην δηαζηεκφπινην κέρξη λα πξνζεδαθηζζεί ζηε ειήλε. 
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Μονάδες 6 

 

146. 10838 

Μηα ζθαίξα κάδαο m=0,5 Kg θξέκεηαη απφ ην ειεχζεξν 

άθξν θαηαθφξπθνπ δπλακφκεηξνπ πνπ ην άιιν άθξν ηνπ 

είλαη ζηεξεσκέλν ζηε νξνθή αλειθπζηήξα πνιπσξφθνπ 

θηεξίνπ. 

Η ζπλνιηθή κάδα ηνπ αλειθπζηήξα είλαη 500 Kg. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s ν αλειθπζηήξαο μεθηλάεη απφ ην 

ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 6 s ην 

δάπεδν ηνπ αλειθπζηήξα πεξλάεη απφ ελδηάκεζν φξνθν 

πνπ βξίζθεηαη ζε χςνο 18 m. Ο αλειθπζηήξαο θηλείηαη κε 

ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη ζε απηφλ αζθνχληαη δπν 

δπλάκεηο ην βάξνο ηνπ θαη ε δχλακε απφ ην 

ζπξκαηφζθνηλν. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 . 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία αλέξρεηαη ν αλειθπζηήξαο. 

Μονάδες 6 

Γ2) ηελ έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ (είλαη ίζε κε ην κέηξν ηεο δχλακεο πνπ αζθεί ζηε 

ζθαίξα) φηαλ ε ζθαίξα θηλείηαη φπσο ν αλειθπζηήξαο. 

Μονάδες 6 

Γ3) ηε κέζε ηζρχ πνπ αλαπηχζζεη ν θηλεηήξαο ηνπ αλειθπζηήξα γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 0 s - 6 s. 

Μονάδες 7 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t2 ζπάεη ην ζπξκαηφζθνηλν, νπφηε ν αλειθπζηήξαο εθηειεί 

ειεχζεξε πηψζε.  
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Γ4) λα ππνινγίζεηε ηελ λέα έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ φηαλ ε ζθαίξα θηλείηαη φπσο 

ν αλειθπζηήξαο. 

Μονάδες 6 

147. 10840 

Έλα θαηαθφξπθν αβαξέο θαη κε εθηαηφ λήκα θξέκεηαη απφ ηελ νξνθή ελφο ηζίξθνπ 

ε νπνία βξίζθεηαη ζε χςνο 32 m απφ ην έδαθνο. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έλαο 

εθπαηδεπκέλνο πίζεθνο κε κάδα 30Kg αξρίδεη λα αλαξξηράηαη απφ ην έδαθνο. Ο 

πίζεθνο αζθεί, κέζσ ηνπ ζθνηληνχ ζηελ νξνθή ζηαζεξή δχλακε  ⃗  κέηξνπ 360 Ν. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη 

ακειεηέα. 

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζηνλ πίζεθν θαη λα ππνινγίζεηε ην 

κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία αλεβαίλεη. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηζρχ πνπ αλέπηπμε ν πίζεθνο θαηά ε δηάξθεηα ηεο 

αλαξξίρεζεο ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 5 s. 

Μονάδες 7 

Αθνχ αλαξξηράηαη επί 5 s ν πίζεθνο αθήλεη ην ζθνηλί ελψ ζπγρξφλσο απιψλεηαη 

δίρηπ αζθαιείαο ζε χςνο 10 m απφ ην έδαθνο. 

Γ3) Σν κέγηζην χςνο απφ ην έδαθνο ζην νπνίν θηάλεη ν πίζεθνο. 

Μονάδες 6 

Γ4) λα ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ πηζήθνπ φηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε ην 

δίρηπ αζθαιείαο. 

Μονάδες 6 

 

148. 10841 

Έλαο ηζαγελήο ζε δνχγθια ηνπ Ακαδνλίνπ 

ζεκαδεχεη κε ην ηφμν ηνπ έλα πνπιί πνπ 

βξίζθεηαη πάλσ ζε θιαδί ςεινχ δέλδξνπ θαη 

εθηνμεχεη έλα βέινο πνπ έρεη κάδα m = 0,1 Kg. 

Όζν ε ρνξδή ηνπ ηφμνπ είλαη ηελησκέλε 

αζθείηαη ζην βέινο ζπληζηακέλε δχλακε πνπ ε 
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γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε παξηζηάλεηαη ζην 

ζρήκα: 

ηε ζέζε x = 0 m ε ρνξδή είλαη πιήξσο ηελησκέλε. ηε ζέζε x = 0,1 m θαη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ην βέινο εθηνμεχεηαη απφ ην ηφμν θαη θηλείηαη θαηαθφξπθα 

πξνο ηα πάλσ. Ο ηζαγελήο αζηνρεί γηαηί ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 1 s ην βέινο, επηπρψο 

γηα ην πνπιί, βξίζθεη ην θιαδί θαη δηεηζδχεη θαηαθφξπθα κέζα ζην μχιν ηνπ θιαδηνχ 

ζε βάζνο d = 0,1 m. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2 

θαη φηη ε 

επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα ελψ ην βέινο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πιηθφ 

ζεκείν. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο πνπ αζθείηαη ζην βέινο κέρξη λα εθηνμεπζεί 

απφ ην ηφμν θαη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ βέινπο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s. 

Μονάδες 7 

Γ2) ην χςνο πάλσ απφ ην ζεκείν εθηφμεπζεο ηνπ βέινπο πνπ βξίζθεηαη ην θιαδί. 

Μονάδες 6 

Γ3) ηελ ζηαζεξή επηβξάδπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην βέινο ζην μχιν ηνπ θιαδηνχ. 

Μονάδες 6 

Γ4) ην κέηξν ηεο δχλακεο πνπ αζθεί ην μχιν ηνπ θιαδηνχ ζην βέινο . 

 

149. 10842, 12781 

Απηνθίλεην κάδαο 900 Kg είλαη αξρηθά αθίλεην. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s αξρίδεη 

λα επηηαρχλεηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη απνθηά ηαρχηεηα κέηξνπ 25 m/s ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t1= 5 s. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ζπληζηακέλε δχλακε πνπ επηηαρχλεη ην απηνθίλεην 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρχηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t2 = 4 s θαη t3 

= 6 s 

Μονάδες 6 
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Γ3) Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρχηεηαο - ρξφλνπ, ζε 

βαζκνινγεκέλν ζχζηεκα αμφλσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 →5s 

Μονάδες 6 

Γ4) Αλ Ρι θαη Ρ2 ε κέζε ηζρχο ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο πνπ επηηαρχλεη ην 

απηνθίλεην ζηε 

δηάξθεηα ηνπ 5
νπ

 θαη 6
νπ

 δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ αληίζηνηρα, λα δείμεηε φηη 

Ρ1= 
 

  
 Ρ2. 

Μονάδες 7 

150. 10843 

Απηνθίλεην κάδαο m=10 kg θηλείηαη πάλσ ζε έλα επζχγξακκν νξηδφληην δξφκν, ν 

νπνίνο παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα. Σν απηνθίλεην μεθηλά απφ ηελ εξεκία απφ ην ζεκείν 

Α θαη θηλείηαη πξνο ην Γ. 

Η θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ απφ ην 

Α σο ην Β δηαξθεί 10 s θαη ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζ' απηφ είλαη 

νξηδφληηα ζηαζεξνχ κέηξνπ 2-10 Ν. ηε ζπλέρεηα ην απηνθίλεην θηλείηαη απφ ην Β σο 

ην Γ κε ζηαζεξή ηαρχηεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 20 s. Σέινο απφ ην Γ σο ην Γ 

επηβξαδχλεηαη νκαιά κέρξη πνπ ζηακαηά. Η ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ ζηελ θάζε 

ηεο επηβξάδπλζεο απφ ην Γ σο ην Γ είλαη αληίξξνπε ηεο θίλεζεο θαη έρεη ζηαζεξφ 

κέηξν       Ν. Να ππνινγηζζνχλ: 

Γ1) Η επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηελ θίλεζε απφ ην Α σο ην Β 

Μονάδες 5 

Γ2) Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ζηε ζέζε Β θαζψο θαη ην έξγν ηεο 

ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ θαηά ηελ θίλεζε απφ ην Β σο ην Γ. 

Μονάδες 6 

Γ3) Η απφζηαζε απφ ην Γ σο ην Γ. 

Μονάδες 6 
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Γ4) Η κέζε ηαρχηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ γηα φιε ηελ θίλεζε απφ ην Α σο ην Γ 

Μονάδες 8 

151. 10850 

Δπηβαηηθφ απηνθίλεην θηλείηαη ζε νξηδφληην δξφκν κε ζηαζεξή ηαρχηεηα σ 0  =  

2 0 m / s . Η κνλαδηθή δχλακε    πνπ αζθείηαη ζην απηνθίλεην κε θαηεχζπλζε 

αληίζεηε ηεο ηαρχηεηάο ηνπ είλαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ε νπνία έρεη κέηξν 1000 Ν. 

Λφγσ ηεο απξνζεμίαο ηνπ νδεγνχ ην απηνθίλεην πέθηεη πάλσ ζε ζηαζκεπκέλν 

θνξηεγφ θαη αθηλεηνπνηείηαη. Ο νδεγφο πνπ έρεη κάδα m = 80 Kg θνξάεη ηε δψλε 

αζθαιείαο ε νπνία ηνπ επηηξέπεη λα θηλεζεί νξηδφληηα πξνο ηα εκπξφο, ζε ζρέζε κε 

ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε ζην θάζηζκα, θαη λα αθηλεηνπνηεζεί ηειηθά ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

0,02 s. Αλ ε ηξηβή ηνπ νδεγνχ κε ην θάζηζκα ζεσξεζεί ακειεηέα λα ππνινγίζεηε:  

Γ1) ηελ ηζρχ πνπ αλαπηχζζεη ην απηνθίλεην φηαλ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα. 

Μονάδες 7 

Γ2) ηελ ηηκή ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ νδεγνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλφκελεο 

θίλεζήο ηνπ. 

Μονάδες 6 

Γ3) ην κέηξν ηεο ζηαζεξήο δχλακεο    πνπ αζθείηαη απφ ηε δψλε αζθαιείαο ζηνλ 

νδεγφ. 

Μονάδες 6 

Γ4) ην έξγν ηεο δχλακεο  ⃗ 1  πνπ αζθεί ε δψλε ζηνλ νδεγφ κέρξη λα αθηλεηνπνηεζεί ν 

νδεγφο. 

Μονάδες 6 

152. 10852 

Σαρχπινν ζθάθνο έρεη καδί κε ηνπο επηβάηεο ηνπ κάδα m = 1000 kg. Όηαλ ην ζθάθνο 

θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα κέηξνπ σ = 12m/s ν θηλεηήξαο ηνπ απνδίδεη ζηε 
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πξνπέια ηζρχ 24 kW. Η ζπλνιηθή αληίζηαζε Σ (νξηδφληηα) πνπ αζθείηαη απφ ηνλ 

αέξα θαη ην λεξφ ζην ζθάθνο παξακέλεη ζηαζεξή. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο αληίζηαζεο T. 

Μονάδες 6 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s ν θηλεηήξαο παζαίλεη βιάβε, νπφηε παχεη λα αζθεί 

δχλακε, θαη ην ζθάθνο αξρίδεη λα ξπκνπιθείηαη κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα κε ηε βνήζεηα 

ελφο νξηδφληηνπ ζρνηληνχ ξπκνχιθεζεο κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 4s νπφηε ην 

ζθνηλί ζπάεη. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε δχλακε πνπ αζθεί ην ξπκνπιθφ κέζσ ηνπ ζθνηληνχ ζην 

ζθάθνο θαζψο θαη ην έξγν ηεο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s → 4 s. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1  πνπ ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζθάθνπο 

κεηψλεηαη ζην κηζφ ηεο αξρηθήο ηηκήο. 

Μονάδες 7 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο αληίζηαζεο Γ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 4 s - t 1 .  

Μονάδες 6 

 

 

153. 10865 

ε έιθεζξν κάδαο m 1  = 40 Kg επηβαίλεη έλαο Δζθηκψνο κε κάδα m 2  = 80 Kg. Σν 

έιθεζξν δέλεηαη κε δπν φκνηα ζρνηληά πνπ δελ έρνπλ κάδα θαη δηαηεξνχληαη 

ηελησκέλα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ έιθεζξνπ θαη παξάιιεια ζηελ 

ηαρχηεηά ηνπ. Σν έιθεζξν ην ζέξλνπλ 2 εηδηθά ζθπιηά Υάζθηο ζε κηα νξηδφληηα 

ρηνληζκέλε πεδηάδα. Όηαλ θάζε ζθπιί αλαπηχζζεη ηζρχ 600W ην έιθεζξν -θηλείηαη 

κε ζηαζεξή ηαρχηεηα σ κε κέηξν 5 m/s . Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 

m/s
2
 θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε : 
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Γ1) ηε δχλακε πνπ αζθεί θαζέλα απφ ηα ζθνηληά ζην έιθεζξν. 

Μονάδες 6 

Γ2) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ έιθεζξνπ θαη ηνπ ρηνληζκέλνπ 

εδάθνπο. 

Μονάδες 6 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 0 s ν Δζθηκψνο πεδάεη απφ ην έιθεζξν ελψ ε ηαρχηεηα ηνπ 

έιθεζξνπ δηαηεξεί ην κέηξν ηεο 5m/s θαη ηα ζθπιηά εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηελ 

ίδηα δχλακε φπσο πξνεγνπκέλσο. Να ππνινγίζεηε: 

Γ3) ηελ ηαρχηεηα ηνπ έιθεζξνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 2 s. 

Μονάδες 7 

Γ4) ηελ ελέξγεηα πνπ γίλεηαη ζεξκφηεηα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s - 2 s. 

Μονάδες  

 

 

 

154. 10930 

Έλα απηνθίλεην, καδί κε ηνπο επηβαίλνληεο ζε απηφ, έρεη κάδα m  = 1300 Kg θαη 

θηλείηαη θαηά κήθνο ελφο επζχγξακκνπ δξφκνπ κε ζηαζεξή ηαρχηεηα σ  = 72 km/h. 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s ν νδεγφο ηνπ νρήκαηνο αληηιακβάλεηαη πσο ηνπ θάλεη 

ζήκα λα ζηακαηήζεη έλαο ηξνρνλφκνο. Ο ρξφλνο πνπ πέξαζε απφ ηε ζηηγκή πνπ 

αληηιήθζεθε ην ζήκα ηνπ ηξνρνλφκνπ κέρξη λα παηήζεη κε ην πφδη ηνπ ην θξέλν 

(νλνκάδεηαη ρξφλνο αληίδξαζεο) είλαη έλα δεπηεξφιεπην. Σν απηνθίλεην ηειηθά 

αθηλεηνπνηείηαη, κεηψλνληαο ηελ ηαρχηεηά ηνπ κε ζηαζεξφ ξπζκφ θαη δηαλχνληαο 

απφζηαζε 50 m απφ ην ζεκείν πνπ ήηαλ φηαλ ν νδεγφο αληηιήθζεθε ην ζήκα ηνπ 

ηξνρνλφκνπ. 

Θεσξήζηε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα κεδεληθή θαη πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν νδεγφο 

παηά ην θξέλν νη ηξνρνί παχνπλ λα πεξηζηξέθνληαη. 
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Γ1) λα ραξαθηεξίζεηε ηα είδε ησλ θηλήζεσλ πνπ εθηέιεζε ην απηνθίλεην, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ν νδεγφο αληηιήθζεθε ην ζήκα ηνπ 

ηξνρνλφκνπ κέρξη λα αθηλεηνπνηεζεί θαη λα 

ππνινγίζεηε ηελ απφζηαζε πνπ δηήλπζε ζε θάζε κηα 

απφ απηέο, 

Μνλάδεο 6 

Γ2) πνην ήηαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάζηεθε 

γηα λα αθηλεηνπνηεζεί ην απηνθίλεην, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν νδεγφο πάηεζε ην θξέλν 

θαη πνηα ε επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα; 

Μνλάδεο 7 

Γ3) λα ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ηαρχηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν 

νδεγφο αληηιήθζεθε ην ζήκα ηνπ ηξνρνλφκνπ κέρξη ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπ, 

Μνλάδεο 7 

Γ4) πνην είλαη ην έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν νδεγφο 

παηά ην θξέλν, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην απηνθίλεην ηειηθά αθηλεηνπνηείηαη; 

Μνλάδεο 5 

 

155. 10935 

ψκα κάδαο m=3Kg θηλείηαη επζχγξακκα θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x'x. ην δηπιαλφ 

ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρχηεηάο ηνπ ζε ζρέζε κε ην 

ρξφλν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t 0  =0 s ην ζψκα βξίζθεηαη ζηε ζέζε x0=+5m.  

Γ1) Να ππνινγηζζεί ε ζέζε ηνπ ζψκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή 10s. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο    πνπ 

αζθείηαη ζην ζψκα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν. 
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Μονάδες 6 

Γ3) Να βξεζεί ε ζέζε ηνπ ζψκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή 18s θαζψο θαη ην δηάζηεκα 

πνπ απηφ δηέλπζε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 0s→18s. 

Μονάδες 7 

Γ4) Να ππνινγηζηεί ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο    ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

5s—13s 

Μονάδες 6 

156. 10967 

Σα ζψκαηα ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο έρνπλ κάδεο m 1  =  1kg θαη m  2 =  3kg 

αληίζηνηρα θαη είλαη δεκέλα κεηαμχ ηνπο κε κε 

εθηαηφ (ζηαζεξνχ κήθνπο) θαη ακειεηέαο κάδαο 

λήκα πνπ δηέξρεηαη απφ ην απιάθη κηαο πνιχ 

ειαθξηάο ηξνραιίαο Τ (ζεσξήζηε θαη ηε κάδα 

ηεο ηξνραιίαο ακειεηέα). Σν ζψκα κε κάδα 

m 1  εκθαλίδεη κε ηελ επηθάλεηα ζηελ νπνία 

είλαη ηνπνζεηεκέλν ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο ίζν κε 0,5. ην ζχζηεκα ησλ δχν 

ζσκάησλ πνπ ζπγθξαηείηαη αθίλεην έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t  =  0 s, φπνπ αζθείηαη 

νξηδφληηα ζηαζεξή δχλακε  ⃗  κε κέηξν 45 Ν κε απνηέιεζκα ην ζχζηεκα ησλ 

ζσκάησλ λα μεθηλήζεη ακέζσο λα θηλείηαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηε δχλακε. 

Θεσξήζηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ίζε κε 10m/s
2
 Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην κέηξν ηεο δχλακεο ηεο ηξηβήο κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο κε κάδα m 1  θαη ηεο 

επηθάλεηαο ζηελ νπνία νιηζζαίλεη, 

Μνλάδεο 5 

Δ 2 )  ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δχν ζσκάησλ, 

Μνλάδεο7 

Γ3) ην κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο, 
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Μνλάδεο 6 

Γ4) ηε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζψκαηνο κε κάδαο m2, φηαλ ην ζψκα 

κε κάδα m 1  έρεη κεηαηνπηζηεί νξηδφληηα θαηά 60cm. 

Μνλάδεο 6 

157. 10968 

Σα ζψκαηα ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο έρνπλ κάδεο m 1  =  2 kg θαη m 2  =  3 kg θαη 

είλαη δεκέλα κεηαμχ ηνπο κε κε εθηαηφ 

(ζηαζεξνχ κήθνπο) θαη ακειεηέαο κάδαο λήκα 

πνπ δηέξρεηαη απφ ην απιάθη κηαο πνιχ ειαθξηάο 

ηξνραιίαο Τ  (ζεσξήζηε ηε κάδα ηεο ηξνραιίαο 

ακειεηέα). Σν ζψκα κε κάδα m 1  εκθαλίδεη κε 

ηελ επηθάλεηα ζηελ νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλν ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο ίζν κε 

0,25. Σν ζχζηεκα ησλ δχν ζσκάησλ ζπγθξαηείηαη αθίλεην θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t  

=  0 s, αθήλεηαη ειεχζεξν λα θηλεζεί. 

Θεσξήζηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ίζε κε 10m/s
2
 .  

Δ1) Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε θάζε ζψκα. 

Μονάδες 5 

Δ2) Να ππνινγίζηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Μονάδες 7 

Δ 3 )  Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο. 

Μονάδες 6 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζψκαηνο κε κάδαο m2 

φηαλ ην ζψκα κε κάδα m 1  έρεη κεηαηνπηζηεί νξηδφληηα θαηά 40 cm. 

Μονάδες 7 
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158. 10969, 11580 

Έλα άδεην θηβψηην, κάδαο 10 Kg βξίζθεηαη αθίλεην πάλσ ζε νξηδφληην δάπεδν. Έλαο 

εξγάηεο αζθεί ζην θηβψηην νξηδφληηα δχλακε κέηξνπ 60 N γηα ρξνληθφ δηάζηεκα Γ t  

θαη κεηαηνπίδεη ην θηβψηην θαηά 25 m πάλσ ζην νξηδφληην δάπεδν. 

Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ θηβσηίνπ θαη δαπέδνπ είλαη 0,4 θαη ε 

επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g  =  10 m/s
2
 . 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην ρξνληθφ δηάζηεκα Γ t ,  

Μονάδες 6 

Γ2) ηα έξγα φισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην θηβψηην ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

Γ t ,  

Μονάδες 6 

Γ3) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ φηαλ ην θηβψηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά 25 m. 

Μονάδες 6 

Έλα ίδην θηβψηην είλαη γεκάην κε άκκν κάδαο 40 Kg βξίζθεηαη αθίλεην πάλσ ζην ίδην 

νξηδφληην δάπεδν. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο νξηδφληηαο δχλακεο πνπ πξέπεη λα αζθήζεη ν εξγάηεο 

ζην γεκάην θηβψηην ψζηε ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα Γ t  λα ην κεηαηνπίζεη θαηά 25 m. 

Μνλάδεο 7 

159. 11542 

Γχν ζψκαηα 1  θαη 2 κε κάδεο m = 10 θαη m2 = 30 βξίζθνληαη αθίλεηα ζηα ζεκεία Α θαη Β 

ελφο ιείνπ νξηδφληηνπ δαπέδνπ θαη απέρνπλ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε d= 8 m . Σε ρξνληθή 

ζηηγκή t0 = 0 s, αζθνχληαη ζηα ζψκαηα 1  θαη 2 νη δπλάκεηο κε κέηξα F1 = 40 Ν θαη F2 = 90 

Ν αληίζηνηρα, νη νπνίεο έρνπλ ηελ ίδηα δηεχζπλζε κε ηελ επζεία πνπ νξίδνπλ ηα ζεκεία Α, Β. 

Σα ζψκαηα, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα, αξρίδνπλ λα θηλνχληαη ζε ηξνρηέο 

παξάιιειεο πξνο απηήλ ηελ επζεία θαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, κε ην 2 λα είλαη κπξνζηά 

απφ ην 1 ,. 
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Να ππνινγίζεηε 

Γ1) Σελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη θάζε ζψκα. 

Μονάδες 4 

Γ2) Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζψκα 1  πξνζπεξλά ην 2 

Μονάδες 6 

Γ3) Σε δηαθνξά ησλ θηλεηηθψλ ελεξγεηψλ Κλ - Κ2 ησλ δχν ζσκάησλ, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

ην έλα ζψκα πξνζπεξλά ην άιιν. 

Μονάδες 6 

Γ4) Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζψκα 1  ζα πξνεγείηαη ηνπ 2 θαηά 10 M θαη ην δηάζηεκα 

πνπ δηαλχεη θάζε ζψκα, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s κέρξη απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή. 

Μονάδες 9 

160. 11543, 11557, 12799 (2
νο

 Νφκνο Νεχησλα) 

Έλα θηβψηην κάδαο m = 5 kg αξρηθά εξεκεί ζε νξηδφληην δάπεδν. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή, 

πνπ ηε ζεσξνχκε σο αξρή ησλ ρξφλσλ (t0 = 0), αξρίδεη λα αζθείηαη ζην θηβψηην ζηαζεξή 

νξηδφληηα δχλακε κέηξνπ F = 30 N, θαη ην θηβψηην απνθηά ηαρχηεηα κέηξνπ υ = 10 m/s ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα Γt = 5 s. Γίλεηαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη 

φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο  ηνπ θηβσηίνπ. 

Μονάδες 7 

Γ2) Να δηθαηνινγήζεηε γηαηί ππάξρεη δχλακε ηξηβήο Τ θαη λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο, 

αθνχ θάλεηε έλα ζρήκα πνπ λα δείρλεη φιεο ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην ζψκα. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο μ κεηαμχ θηβσηίνπ θαη 

δαπέδνπ. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να θαηαζθεπάζεηε ηα δηαγξάκκαηα, ζε βαζκνινγεκέλνπο άξονες, ηαρχηεηαο - ρξφλνπ 

θαη ζέζεο - ρξφλνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0- 5 s, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ φηη ην ζψκα αξρηθά 

βξίζθεηαη ζηελ ζέζε x = 0 θαη θηλείηαη πξνο ηα ζεηηθά. 
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Μονάδες 6 

161. 11544, 11555, 12797 (2
νο

 Νφκνο Νεχησλα) 

Έλα θηβψηην κάδαο m =2 kg είλαη αθίλεην ζε ηξαρχ νξηδφληην δάπεδν κε ην νπνίν 

παξνπζηάδεη ζπληειεζηή ηξηβήο μ = 0,5. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθείηαη ζην θηβψηην 

ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε F κέηξνπ 20 N. Γίλεηαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξχηεηαο 

g =10 m/s
2
 θαη φηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 

 

Γ1) Να ζρεδηάζεηε θαη λα ππνινγίζεηε όλες ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην θηβψηην. 

μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρχηεηα π ηνπ θηβσηίνπ φηαλ ζα έρεη δηαλχζεη 10 m 

μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο α ηνπ θηβσηίνπ. 

μονάδες 5 

Γ4) ε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο λα θαηαζθεπάζεηε ην δηάγξακκα ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 

θηβσηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν απφ ηε ζηηγκή t = 0 s κέρξη λα δηαλχζεη ηα 10 m. 

μονάδες 8 

162. 11545 

ψκα κάδαο m = 26,4 Kg, εξεκεί ζε νξηδφληην δάπεδν, ζηε ζέζε ρ = 0 m. Απφ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0 s αζθείηαη ζε απηφ δχλακε παξάιιειε ζην δάπεδν. Η ηηκή ηεο δχλακεο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ ζψκαηνο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. Σε ρξνληθή ζηηγκή 

πνπ ην ζψκα δηέξρεηαη απφ ηε ζέζε ρ = 4,5 m, ε δχλακε θαηαξγείηαη. Η επίδξαζε ηνπ αέξα 

ζεσξείηαη ακειεηέα. 

 

 

                                                    x 
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2 

Απφ κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ, δηαπηζηψζακε φηη ην ζψκα θαηά ηελ θίλεζή ηνπ απφ ηε ζέζε 3 

m έσο ηε ζέζε 4 m έρεη ηαρχηεηα ζηαζεξνχ κέηξνπ. 

Δ1) Να ζρεδηάζεηε ην ζψκα θαη ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε απηφ, φηαλ βξίζθεηαη ζηε 

ζέζε ρ = 3,5 m θαη λα ππνινγίζεηε ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ απηψλ 

μονάδες 5 

Να βξείηε: 

Δ2) Σν κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο ηε ζηηγκή πνπ δηέξρεηαη απφ ηε ζέζε ρ = 3 m . 

μονάδες 5 

Δ3) Σν ξπζκφ κε ηνλ νπνίν πξνζθέξεηαη ε ελέξγεηα ζην ζψκα κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δχλακεο 

F θαηά ηε θίλεζε ηνπ ζψκαηνο απφ ηε ζέζε χ = 3 m έσο ηε ζέζε χ = 4 m 

μονάδες 8 

Δ4) Σε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο ηξηβήο, θαηά ηε θίλεζε ηνπ ζψκαηνο 

απφ ηε ζέζε χ = 4,5 m έσο ηε ζέζε φπνπ ζηακαηά. 

μονάδες 7 

163. 11546 
ψκα 1 βάξνπο Β1= 20 Ν, θηλείηαη ζε ιείν νξηδφληην δάπεδν κε ηαρχηεηα u0=10 m/s , φπσο 

δείρλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s πνπ ην ζψκα πεξλάεη απφ ην 

ζεκείν Γ αξρίδεη λα αζθείηαη ζε απηφ δχλακε κέηξνπ F = 8 N θαηά ηε θαηεχζπλζε ηεο 

θίλεζήο ηνπ. Σε ίδηα ρξνληθή ζηηγκή t0 =0 s, έλα ζψκα 2 αθήλεηαη απφ χςνο h = 80 m. Σα 

δπν ζψκαηα θηάλνπλ ηαπηφρξνλα ζην ζεκείν Α 

Γίλεηαη φηη : ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g=10 m/s
2
 

Να ππνινγίζηε: 

Γ1) Σε κάδα m1 ηνπ ζψκαηνο η θαη ην ρξφλν πηψζεο ηνπ 2. 

Μονάδες 6 

Γ2) Σελ απφζηαζε ( ΑΓ ). 

Μονάδες 7 

Γ3) Σηο ηαρχηεηεο ησλ δχν ζσκάησλ ηε ζηηγκή πνπ θηάλνπλ ζην ζεκείν A. 
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Μονάδες 6 

Γ4) Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρχηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν, ζε θνηλφ 

δηάγξακκα γηα ηα δχν ζψκαηα απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

ηα δπν ζψκαηα θηάλνπλ ζην ζεκείν Α. 

Μονάδες 6 

164. 11547 

Γπν νρήκαηα (1) θαη (2) κάδαο m = 500 kg ην θαζέλα, βξίζθνληαη αληίζηνηρα ζηηο δπν 

άθξεο Α θαη Β επζχγξακκνπ δξφκνπ. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s ηα νρήκαηα μεθηλνχλ 

θηλνχκελα ζην δξφκν ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t ζπλαληψληαη 

ζην ζεκείν Γ πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ Α θαη Β ηεο επζείαο ΑΒ. Σν φρεκα (1) 

θηλείηαη επζχγξακκα θαη νκαιά κε ηαρχηεηα κέηξνπ σΑ =10 m/s , ελψ ην φρεκα (2) 

θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ α = 1,5 m/s
2
  ηα πξψηα 4 s ηεο θίλεζήο ηνπ 

θαη ζηε ζπλέρεηα θηλείηαη επζχγξακκα θαη νκαιά. 

Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g=10 m/s
2
 , ε απφζηαζε S = (AB) = 

200 m θαη ζπληειεζηήο ηξηβήο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ηα δπν νρήκαηα μ = 0,1. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) Σελ απφζηαζε πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ηα δπν νρήκαηα, ηε ζηηγκή πνπ ην  

δεχηεξν φρεκα αξρίδεη λα θηλείηαη επζχγξακκα θαη νκαιά. 

Μονάδες 4 

Γ2) Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζπλαληψληαη ηα δπν νρήκαηα θαη ηελ απφζηαζε ηνπ 

ζεκείνπ ζπλάληεζεο Γ απφ ην άθξν Α ηεο επζείαο ΑΒ. 

Μονάδες 7 

Γ3) Γηα ην φρεκα (1), ηε δχλακε πνπ αζθεί ν θηλεηήξαο ηνπ ζε απηφ θαη ηελ ηζρχ ηεο 

απηήο ηεο δχλακεο. 

Μονάδες 7 

Γ4) Γηα ην φρεκα (2), ην έξγν ηεο δχλακεο ηνπ θηλεηήξα θαηά ηε δηαδξνκή ΒΓ. 

Μονάδες 7 
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165.11548 

ψκα κάδαο m = 0,5 kg αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδφληην δάπεδν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s 

ζην ζψκα αζθείηαη νξηδφληηα δχλακε F  κε κέηξν πνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: F = 8 - 2·ρ, (ην x 

ζε m θαη ην F ζε Ν) φπνπ x ε κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο . Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 ε δχλακε 

κεδελίδεηαη θαη ην ζψκα κπαίλεη ζε νξηδφληην επίπεδν, κε ην νπνίν φκσο παξνπζηάδεη 

ζπληειεζηή ηξηβήο μ = 0,2. 
Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g=10 m/s

2
  θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε.  

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο δχλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε κεηαηφπηζή ηνπ 

ζε νξζνγψλην ζχζηεκα αμφλσλ (F, x) θαη λα ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο γηα  

κεηαηφπηζε απφ ηε ζέζε x = 0 κέρξη ηε ζέζε x = 4 m. 

μονάδες 6 

Να ππνινγίζεηε 

Γ2) Σν κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο ηε ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη ε δχλακε. 

μονάδες 5 

Γ3) Σν κέηξν ηεο δχλακεο ηεο ηξηβήο πνπ αζθεί ην δάπεδν ζην ζψκα θαη ηελ επηβξάδπλζε 

κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζψκα ζην νξηδφληην επίπεδν. 

μονάδες 6 

Γ4) Σν δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην ζψκα ζπλνιηθά απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s κέρξη ηε 

ζηηγκή πνπ ζα ζηακαηήζεη. 

μονάδες 8 

166. 11549 

Κηβψηην κάδαο m=2 kg θηλείηαη ζε νξηδφληην δάπεδν κε ηελ επίδξαζε νξηδφληηαο δχλακεο F 

ηεο νπνίαο ην κέηξν κεηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηε ζρέζε F = 18 x +2 (S.I.) ( φπνπ ρ ε ζέζε 

ηνπ θηβσηίνπ). Σν θηβψηην βξίζθεηαη αξρηθά ζηε ζέζε ρν = 0 θαη ε θίλεζε γίλεηαη θαηά κήθνο 

ηνπ άμνλα ρ 'ρ. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ νξηδφληηνπ 

δαπέδνπ είλαη ίζνο κε μ = 0,1. Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g=10 m/ s
2
, ε 

αληίζηαζε ηνπ αέξα δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Να ππνινγίζεηε 

Γ1) ην έξγν ηεο δχλακεο γηα κεηαηφπηζε απφ ηε ζέζε τ0 = 0 έσο ηε ζέζε x = 3 m, 

Μονάδες 6 

Γ2) ην ζπλνιηθφ έξγν ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην ζψκα γηα κεηαηφπηζε απφ ηε ζέζε 

ρ0 = 0 έσο ηε ζέζε τ = 3 m, 

Μονάδες 6 

Γ3) ηελ ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο φηαλ απηφ βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 4 m, 

Μονάδες 5 

θαη επίζεο 

Γ4) λα θάλεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

ζέζε  τ ηνπ θηβψηηνπ. 
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Μονάδες 8 

167. 11550 

Αεξφζηαην πνπ άδεην έρεη κάδα m1 = 160 Kg, κεηαθέξεη επηβάηε κε κάδα m2 = 80 Kg θαη 

έλα ζάθν κε άκκν κάδαο m3 = 10 Kg . Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ην αεξφζηαην βξίζθεηαη 

αθίλεην ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη αξρίδεη λα αλπςψλεηαη κε ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο 

θαηαθφξπθεο αλπςσηηθήο δχλακεο F  πνπ αζθείηαη απφ ηνλ αέξα ζην αεξφζηαην. Γίλεηαη φηη 

ην κέηξν ηεο F  είλαη 3000Νθαη g = 1 0 m / s
2

.  

Να ππνινγίζεηε: 

Δ1) Σελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία αλπςψλεηαη ην αεξφζηαην 

Μονάδες 6 

Δ2) Σελ δχλακε πνπ αζθεί ζηνλ επηβάηε ην δάπεδν ηνπ θαιαζηνχ ηνπ αεξφζηαηνπ 

Μονάδες 6 

Δ3) Σελ ηαρχηεηα πνπ έρεη ην αεξφζηαην φηαλ θζάζεη ζε χςνο Η = 100 m απφ ηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο. 

Μονάδες 6 

Σε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην αεξφζηαην βξίζθεηαη ζην χςνο Η αθήλεηαη ν ζάθνο κε 

ηελ άκκν. Ο ζάθνο έρεη εθείλε ηε ζηηγκή ηελ ηαρχηεηα ηνπ αεξφζηαηνπ. Καηά ηε θίλεζε ηνπ 

ζάθνπ ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζάθνπ ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο. 

Μονάδες 7 

 

 

168.11551 

Δθηνμεχνπκε ζψκα Α κάδαο m = 2 kg απφ χςνο h = 20 m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κε 

ηαρχηεηα θαηαθφξπθε κε θνξά πξνο ηα θάησ θαη κέηξνπ ίζν κε υ0 = 10m/s . Γίλεηαη ην 

κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξχηεηαο g =10 m/s
2
 θαη φηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη 

ακειεηέα. Ωο επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζεσξείηαη ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

Δ1) Να βξεζεί ε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο ηε ζηηγκή πνπ δηέξρεηαη απφ ηε ζέζε πνπ απέρεη h' 

= 5 m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

μονάδες 5 

Δ2) Να ππνινγηζζεί ν (κέζνο) ξπζκφο κε ηνλ νπνίν κεηαβάιιεηαη ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζψκαηνο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή ηεο εθηφμεπζεο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ πέξαζε 

απφ ηε ζέζε πνπ απέρεη h' = 5 m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

μονάδες 8 
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Δ3) ην ίδην ζχζηεκα αμφλσλ λα απνδψζεηε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο: 

α) ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην χςνο πνπ βξίζθεηαη ην ζψκα απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (U-h), 

β) ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην χςνο πνπ βξίζθεηαη ην ζψκα 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (K-h), 

γ) ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ηνπ ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην χςνο πνπ βξίζθεηαη ην ζψκα 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (E-h ), 

μονάδες 12 

 

 

 

169. 11552 

Η πίζηα πνπ παξηζηάλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα απνηειείηαη απφ έλα ηκήκα απφ 

ην Α κέρξη ην Γ πνπ έρεη ζρήκα ηεηαξηεκφξηνπ θχθινπ κε αθηίλα R = 3,2 m θαη ην 

δάπεδφ ηεο είλαη ιείν. Σν νξηδφληην θνκκάηη ΓΓ ηεο πίζηαο δελ είλαη ιείν θαη έρεη 

κήθνο L = 4 m. Έλα ζψκα κε κάδα Μ = 60 kg αθήλεηαη λα νιηζζήζεη, ρσξίο αξρηθή 

ηαρχηεηα ( σΑ = 0 m/s), απφ ην αλψηεξν ζεκείν Α, δηαζρίδεη ην ηεηαξηνθχθιην ΑΓ 

θαη ζηε ζπλέρεηα θηλείηαη ζην νξηδφληην επίπεδν ΓΓ. 

Γίλεηαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη φηη ε επίδξαζε 

ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 

Γ1) Αλ ζεσξήζνπκε ζαλ επίπεδν αλαθνξάο, δει. ην επίπεδν σο πξνο ην νπνίν ε 

δπλακηθή ελέξγεηα βαξχηεηαο είλαη κεδέλ, ην νξηδφληην θνκκάηη ΓΓ ηεο πίζηαο, λα 

ππνινγίζεηε ηελ κεραληθή ελέξγεηα ηνπ καζεηή ζηε ζέζε A. Γίλεηαη φηη ΟΑ = ΟΓ = 

R 
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Μνλάδεο 6 

Γ2) Να απνδείμεηε φηη ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο, κε ηελ νπνία ην ζψκα δηέξρεηαη απφ 

ην ζεκείν Γ, είλαη UΓ = 8 m/s (ππελζπκίδεηαη φηη θαηά ηελ θίλεζε απφ ην Α ζην Γ δελ 

ππάξρνπλ απψιεηεο ελέξγεηαο) . 

Μνλάδεο 6 

Γ3) Αλ ην ζψκα ζηακαηά ζην ζεκείν Γ λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δχλακεο ηεο 

ηξηβήο νιίζζεζεο Τ πνπ αζθεί ην νξηδφληην επίπεδν ζην ζψκα. 

Μνλάδεο 7 

Γ4) Πφζν ρξφλν δηαξθεί ε θίλεζε ηνπ ζψκαηνο πάλσ ζην νξηδφληην επίπεδν; 

Μνλάδεο6 

 

170. 11553  
Έλα απηνθίλεην, καδί κε ηνπο επηβαίλνληεο ζε απηφ, έρεη κάδα m = 1,3·10

3
 Kg θαη θηλείηαη 

θαηά κήθνο ελφο επζχγξακκνπ δξφκνπ κε ζηαζεξή ηαρχηεηα υ = 54 Km/h. Σε ρξνληθή 
ζηηγκή t0 = 0 s ν νδεγφο ηνπ νρήκαηνο αληηιακβάλεηαη έλαλ ηξνρνλφκν πνπ ηνπ θάλεη ζήκα 
λα ζηακαηήζεη. Ο ρξφλνο πνπ πέξαζε απφ ηε ζηηγκή πνπ αληηιήθζεθε ην ζήκα ηνπ 
ηξνρνλφκνπ κέρξη λα παηήζεη κε ην πφδη ηνπ ην θξέλν (νλνκάδεηαη ρξφλνο αληίδξαζεο) είλαη 
έλα δεπηεξφιεπην. Σν απηνθίλεην ηειηθά αθηλεηνπνηείηαη, κεηψλνληαο ηελ ηαρχηεηά ηνπ κε 
ζηαζεξφ ξπζκφ θαη δηαλχνληαο απφζηαζε 30 m απφ ην ζεκείν πνπ ήηαλ φηαλ ν νδεγφο 
αληηιήθζεθε ην ζήκα ηνπ ηξνρνλφκνπ. 

Θεσξήζηε ην απηνθίλεην σο πιηθφ ζεκείν θαη πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν νδεγφο παηά ην 

θξέλν νη ηξνρνί παχνπλ λα πεξηζηξέθνληαη. 

Δ1) Να ραξαθηεξίζεηε ηα είδε ησλ θηλήζεσλ πνπ εθηέιεζε ην απηνθίλεην, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ν νδεγφο αληηιήθζεθε ην ζήκα ηνπ ηξνρνλφκνπ κέρξη πνπ αθηλεηνπνηήζεθε θαη λα 

ππνινγίζεηε ηελ απφζηαζε πνπ δηήλπζε ζε θάζε κηα απφ απηέο. 

Μονάδες 5 

Δ2) Να πξνζδηνξίζεηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα αθηλεηνπνηεζεί ην 

απηνθίλεην, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν νδεγφο αληηιήθζεθε ην ζήκα ηνπ ηξνρνλφκνπ θαζψο θαη 

ηελ επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Μονάδες 7 

Δ3) Να ζρεδηάζεηε, ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο, ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο ηαρχηεηαο 

θαη ηεο επηηάρπλζεο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

ν νδεγφο αληηιήθζεθε ην ζήκα ηνπ ηξνρνλφκνπ κέρξη ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπ. 

Μονάδες 7 

Δ4) Να πξνζδηνξίζεηε ην πνζφ ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ κεηαηξάπεθε 

ζε ζεξκηθή απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν νδεγφο παηά ην θξέλν, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην 

απηνθίλεην ηειηθά αθηλεηνπνηείηαη. 

Μονάδες 6 
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171. 11554  

Σν θαιάζη ηεο γηαγηάο πνπ είλαη γεκάην κε ςψληα ζπλνιηθήο κάδαο m = 3 kg βξίζθεηαη 

ζην πεδνδξφκην (ζέζε Α). Η γηαγηά, γηα λα κε θαηέβεη λα ην πάξεη, δεηάεη απφ ηνλ Γησξγάθε 

–ηνλ εγγνλφ ηεο - λα ην δέζεη κε έλα ζρνηλί ψζηε απηή λα ην ηξαβήμεη κέρξη ηνλ ηξίην (3
ν
) 

φξνθν ηεο πνιπθαηνηθίαο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε χςνο 10 m απφ ην πεδνδξφκην. 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s ε γηαγηά αζθεί ζην θαιάζη κέζσ ηνπ ζθνηληνχ ζηαζεξή 

θαηαθφξπθε δχλακε F  κε κέηξν F = 33 Ν. Σε ρξνληθή ζηηγκή tB πνπ ην θαιάζη βξίζθεηαη ζε 

χςνο h = 8 m (ζεκείν Β ηνπ ζρήκαηνο) απφ ην πεδνδξφκην ην ζθνηλί θφβεηαη. 

Γίλεηαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα 

είλαη 
ακειεηέα. 

 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηε ηαρχηεηα ηνπ θαιαζηνχ ηε ρξνληθή ζηηγκή tB. 

Μονάδες 8 

Γ2) Θα κπνξέζεη ε γηαγηά λα πηάζεη ην θαιάζη; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδες 5 

Γ3) Να ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θαιαζηνχ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν 

απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή tΓ πνπ ην θαιάζη θζάλεη ζην 

ςειφηεξν ζεκείν ηεο ηξνρηάο ηνπ. 

Μονάδες 8 

Γ4) Με ηη ηαρχηεηα ζα θζάζεη ην θαιάζη ζην έδαθνο; Γίλεηαη φηη √l76=13,26. 
Μονάδες 4 

 

172. 11556, 11639 

ψκα 1 έρεη κάδα m1 = 2 kg βξίζθεηαη αθίλεην ζην ζεκείν Α ηνπ νξηδφληηνπ έδαθνο κε ην 

νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,2. ψκα 2 έρεη κάδα m2 = 4 kg θαη 

βξίζθεηαη χςνο H = 80 m απφ ην νξηδφληην έδαθνο ζην ζεκείν Β. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s 

αθήλεηαη ειεχζεξν ην 2 ελψ ηαπηφρξνλα αζθνχκε ζην ζψκα η ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε  

F κέηξνπ F = 8N πξνο ηα δεμηά. 
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Γίλεηαη φηη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
  , ε επίδξαζε ηνπ 

αέξα είλαη ακειεηέα θαη ην επίπεδν κεδεληθήο βαξπηηθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο είλαη ην 
νξηδφληην έδαθνο. 

 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην χςνο απφ ην έδαθνο ζην νπνίν ην Σ2 ζα έρεη απνθηήζεη θηλεηηθή 

ελέξγεηα 1600 J 

Μονάδες 7 

Γ2) Πνην απφ ηα δχν ζψκαηα ζα θηάζεη πξψην ζην ζεκείν Γ αλ γλσξίδεηε φηη ΑΓ = d = 9 m 

Μονάδες 7 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηζρχ ηνπ βάξνπο ηνπ ζψκαηνο 2 θαηά ηελ θίλεζε ηνπ απφ ην Β 

ζην Γ 

Μονάδες 6 

Γ4) Να θαηαζθεπάζεηε ην δηάγξακκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ 2 ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξφλν θαηά ηε θίλεζή ηνπ απφ ην Β ζην Γ. 

Μονάδες 5 

 

173. 11558 
ψκα  κε κάδα m =1 kg είλαη αθίλεην ζε ζεκείν Α νξηδφληηνπ δαπέδνπ. Σελ ρξνληθή ζηηγκή 
t0 = 0 s ζην ζψκα  αζθείηαη ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε F  κέηξνπ F = 8 N θαη ην  αξρίδεη 
λα θηλείηαη πάλσ ζην νξηδφληην δάπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ 
= 0,2. Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 πνπ ην  βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 12 m απφ ην Α ε δχλακε F  
θαηαξγείηαη θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 ην ζψκα  ζηακαηά. 

Γίλεηαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
  θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα 

είλαη ακειεηέα. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε αι πνπ απνθηά ην ζψκα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

αζθείηαη ε F  

Μονάδες 5 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θίλεζεο ηνπ ζψκαηνο , απφ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t0 έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 πνπ ην ζψκα ζηακαηά. 

Μονάδες 6 
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Γ3) Να ζρεδηάζεηε, ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο, ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρχηεηαο σ 

ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξφλν t θαη λα ραξαθηεξίζεηε ηηο θηλήζεηο πνπ εθηειεί ην ζψκα . 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηα έξγα φισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην ζψκα  θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηνπ. Πνηεο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο γίλνληαη κέζσ απηψλ ησλ έξγσλ; 

Μονάδες 8 

174. 11559 

Απηνθίλεην κάδαο m = 1000 kg θηλείηαη ζε νξηδφληην επζχγξακκν δξφκν κε ηαρχηεηα σ= 72 

Km /h . Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s ν νδεγφο αληηιακβάλεηαη ην θφθθηλν θαλάξη ζε απφζηαζε 

110 m θαη αξρίδεη αθαξηαία λα θξελάξεη, αζθψληαο, κέζσ ησλ θξέλσλ, ζηαζεξή νξηδφληηα 

δχλακε F  ζην απηνθίλεην κε κέηξν F = 2000 N, ην νπνίν αθηλεηνπνηείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή 

t1. 

Γίλεηαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξχηεηαο g = 10  m/s
2
  θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα 

είλαη ακειεηέα. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηβξάδπλζεο α κε ηελ νπνία θηλείηαη ην απηνθίλεην. 

Μονάδες 5 

Γ2) Να πξνζδηνξίζεηε αλ ην απηνθίλεην ζα πξνιάβεη λα ζηακαηήζεη πξηλ ην θαλάξη. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρχηεηαο σ 

ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξφλν t απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s έσο ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t1. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν W ηεο δχλακεο F  ησλ θξέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  θίλεζεο 

ηνπ απηνθηλήηνπ απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 θαη λα ην ζπγθξίλεηε κε 

ηελ αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ απηνθηλήηνπ Καρτ. 

Μονάδες 8 

175. 11560 

Γχν απηνθίλεηα Α θαη Β, κε κάδεο MA = 1000 kg θαη MB = 800 kg αληίζηνηρα, ηα νπνία είλαη 

αξρηθά αθίλεηα, μεθηλνχλ ηαπηφρξνλα θαη επηηαρχλνληαη επζχγξακκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

t= 20 s. ην απηνθίλεην Α κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδφληηα ε 

δχλακε FA = 2000 Ν πνπ πξνθαιεί ηε θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ, ελψ ε δχλακε ηεο 

αληίζηαζεο ηνπ αέξα είλαη ζηαζεξή κε κέηξν ΣΑ = 800 Ν. 

ην απηνθίλεην Β, αληίζηνηρα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα αζθείηαη ζηαζεξή 

νξηδφληηα ε δχλακε FΒ = 1800 Ν ελψ ε δχλακε ηεο αληίζηαζεο ηνπ αέξα είλαη ΣΒ = 600 Ν. 

Γ1) Να ζρεδηαζηνχλ νη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζηα απηνθίλεηα 
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Μονάδες 5 

Γ2) Να ππνινγηζηεί ε επηηάρπλζε πνπ απνθηά θάζε απηνθίλεην 

Μονάδες 5 

Γ3) Να ππνινγηζηνχλ ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ uΑ θαη  uB πνπ απνθηνχλ ηα απηνθίλεηα ζην 

ρξφλν T. 

Μονάδες 7 

Γ4) Να ππνινγηζηεί ην δηάζηεκα πνπ δηαλχεη θάζε απηνθίλεην ζην ρξφλν t. 

Μονάδες 8 

 

176. 11561  

Έλα θηβψηην κάδαο m = 2 kg θηλείηαη ζε ιείν νξηδφληην επίπεδν κε ζηαζεξή ηαρχηεηα 

υ = +4 m/s. ην θηβψηην αζθείηαη νξηδφληηα δχλακε F   γηα ηελ νπνία ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο  αιγεβξηθήο ηεο ηηκήο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν παξνπζηάδεηαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ηεο ηαρχηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν γηα ην 

ρξνληθφ 

δηάζηεκα 0 s έσο 12 s. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηφπηζε ηνπ θηβψηηνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s έσο 12 
s. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 8
νπ

 

δεπηεξφιεπηνπ ηεο θίλεζήο ηνπ. 
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Μονάδες 7 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο F γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s έσο 12 s. 

Μονάδες 6 

 

177. 11562 , 11567 

ψκα κάδαο m = 20 kg, βξίζθεηαη αθίλεην ζε νξηδφληην δάπεδν, ζηε ζέζε ρ = 0 m. Απφ ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s αζθείηαη ζε απηφ δχλακε παξάιιειε ζην δάπεδν θαη θηλείηαη θαηά 

κήθνο ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα xx’. Η αιγεβξηθή ηηκή ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ 

ζψκαηνο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. Όηαλ ην ζψκα βξίζθεηαη ζηε ηε ζέζε ρ = 9 m ε 

δχλακε θαηαξγείηαη. Απφ κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ, δηαπηζηψζακε φηη ην ζψκα θαηά ηελ 

κεηαθίλεζή ηνπ απφ ηε ζέζε ρ1 = 6 m έσο ηε ζέζε ρ2 = 8 m θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα. Να 

ζεσξήζεηε φηη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ζψκαηνο θαη επηπέδνπ είλαη ζηαζεξφο 

ζε φιε ηε δηαδξνκή. 

Γίλεηαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
  θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα 

ακειείηαη. 

 

Να ππνινγίζεηε 

Γ1) Σν κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη απφ ην δξφκν ζην ζψκα. 

Μονάδες 4 

Γ2) Σν ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ζψκαηνο θαη δαπέδνπ. 

Μονάδες 4 

Γ3) Σε ζέζε ζηελ νπνία ζα ζηακαηήζεη ην ζψκα. 

Μονάδες 8 

Γ4) Να ραξαθηεξίζεηε (επηηαρπλφκελε- επηβξαδπλφκελε- επζχγξακκε νκαιή) ηηο θηλήζεηο 

πνπ εθηειεί ην ζψκα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηνπ θαη λα ππνινγίζεηε ηε κέγηζηε 

θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ απνθηά ην ζψκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη 

παξαπάλσ. 
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Μονάδες 9 

178. 11563 

ψκα κάδαο m = 2 kg είλαη αθίλεην πάλσ ζε νξηδφληην επίπεδν ζηε ζέζε ρ0 = 0 m. O 

ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο ζψκαηνο - επηπέδνπ είλαη μ= 0,1. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s 

αξρίδεη λα αζθείηαη ζην ζψκα νξηδφληηα δχλακε F  κεηαβιεηνχ κέηξνπ, (φπσο  θαίλεηαη ζην 

ζρήκα) κε ηελ επίδξαζε ηεο νπνίαο ην ζψκα αξρίδεη λα νιηζζαίλεη πάλσ ζην επίπεδν. Η 

αιγεβξηθή ηηκή ηεο δχλακεο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: F = 8 - x (S.I) (φπνπ ρ είλαη ε ζέζε ηνπ 

ζψκαηνο). 

Γίλεηαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξχηεηαο g = 10m/s
2
  θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα 

είλαη 

ακειεηέα. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ηξηβή νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζην ζψκα απφ ην νξηδφληην επίπεδν 

θαη λα εθθξάζεηε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζψκα ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ρ ηνπ ζψκαηνο. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ρ1 ζηελ νπνία κεδελίδεηαη ε ζπληζηακέλε δχλακε πνπ 

αζθείηαη ζην ζψκα θαη λα ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο απφ ηε ζέζε το 

έσο ηε ζέζε ρ1. 

Μονάδες 7 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζψκα ζηε ζέζε ρ1 (δίλεηαη φηη 

√ 2 = 1 , 4 )  

Μονάδες 6 

Γ4) Αλ ε δχλακε F  θαηαξγείηαη ζηε ζέζε ρ1, λα πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ρ2 ζηελ νπνία ην 

ζψκα αθηλεηνπνηείηαη. 

Μονάδες 6 
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179. 11565 

Έλα απηνθίλεην κάδαο m=1500 kg ην νπνίν αξρηθά είλαη αθίλεην, αξρίδεη λα θηλείηαη 

επζχγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ 2m/s
2
 , κέρξη ε ηαρχηεηά ηνπ λα γίλεη 20m/s. ηε 

ζπλέρεηα θηλείηαη νκαιά κε ηελ ηαρχηεηα πνπ απέθηεζε . 

Δ1) Να ππνινγίζεηε ηε ζπληζηακέλε δχλακε πνπ αζθείηαη ζην απηνθίλεην. 

Μονάδες 5 

Δ2) Να βξείηε πφζν ζα κεηαθηλεζεί ην απηνθίλεην κέρξη λα απνθηήζεη ηελ ηαρχηεηα ησλ 

20m/s. 

Μονάδες 6 

Δ3) Να βξεζεί ν ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί ην απηνθίλεην γηα λα κεηαθηλεζεί ζπλνιηθά θαηά 

200 m. ηε ζπλέρεηα λα απεηθνλίζεηε γξαθηθά ηε ηηκή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξφλν, ζε βαζκνινγεκέλν ζχζηεκα αμφλσλ, γηα ηε παξαπάλσ κεηαηφπηζε ησλ 200 m. 

Μονάδες 8 

Δ4) Να ππνινγίζηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη πάλσ ζην 

απηνθίλεην κέρξη απηφ λα κεηαθηλεζεί θαηά 150 m απφ ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε . 

Μονάδες 6 

180. 11566 

Έλα θηβψηην βάξνπο B = 100 N είλαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδφληην δάπεδν. Σε ρξνληθή 

ζηηγκή t0 = 0 s αζθείηαη ζην θηβψηην ζηαζεξή θαηαθφξπθε δχλακε F   θαη ην θηβψηην 

αξρίδεη λα αλπςψλεηαη επηηαρπλφκελν. Σν θηβψηην απνθηά ηαρχηεηα κέηξνπ σ = 10 

m/s ηε ζηηγκή t1 = 5 s . Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s ε δχλακε παχεη λα αζθείηαη. Η 

επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο έρεη ηηκή g = 10 m/s
2
  θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη 

ακειεηέα . Ωο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα λα πάξεηε ην νξηδφληην 

δάπεδν. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δχλακεο F  

Μονάδες 7 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακε F   ζην ρξνληθφ δηάζηεκα t0 =  0 s   t1 = 5 s 

θαζψο θαη ηε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s 

Μονάδες 7 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ξπζκφ κε ηνλ κεηαβάιιεηαη ε ηαρχηεηα ηνπ θηβσηίνπ θαη λα 

πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο πνπ ζα εθηειέζεη απηφ κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο 

δχλακεο F  . 
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. 

 

Μονάδες 5 

Γ4) Γλσξίδνληαο φηη κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο δχλακεο F  ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ 

ζψκαηνο δηαηεξείηαη ζηαζεξή λα ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο 

φηαλ απηφ επηζηξέθεη ζην νξηδφληην δάπεδν . 

Μονάδες 6 

181. 11568 

ψκα κάδαο m = 2 kg θηλείηαη επζχγξακκα, ζε νξηδφληην δάπεδν, θαη αζθνχληαη πάλσ ηνπ νη 

ηέζζεξηο δπλάκεηο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα. Σν κέηξν ηεο ηαρχηεηάο ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ην 

ρξφλν φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηεο παξαθάησ εηθφλαο. Σν κέηξν ηεο δχλακεο  F   είλαη 

F = 6 N. 

 

 

Η επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη ζηαζεξή κε ηηκή g = 10 m/s
2
 . Οη αληηζηάζεηο ηνπ 

αέξα  ζεσξνχληαη ακειεηέεο. 

Να ππνινγηζηνχλ: 

Γ1) Σν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ε δχλακε ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ζψκαηνο 

δαπέδνπ. 

Μονάδες 6 

Γ2) Η κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 1 s σο ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 2 s 
. 

Μονάδες 5 

Γ3) Σν έξγν ηεο δχλακεο ηεο ηξηβήο θαζψο θαη ε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

ζψκαηνο 
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ζην ρξνληθφ δηάζηεκα t1 = 1 s  t2 = 2 s . 

Μονάδες 7 

Αλ ην ζψκα είρε ηξηπιάζηα κάδα θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 δέρνληαλ ηελ ίδηα δχλακε F  

Γ4) Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο πνπ ζα εθηεινχζε θαη λα ππνινγίζεηε ηε 

κεηαηφπηζε ηνπ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα t0 = 0 s  t2 = 2 s 

Μονάδες 5 

182. 11569  

Έλα ζψκα κάδαο m  = 10 kg  είλαη αξρηθά αθίλεην ζην ζεκείν Ο ( x0 = 0) ιείνπ νξηδφληηνπ 

επηπέδνπ. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0  =  0 s , αζθείηαη ζην ζψκα νξηδφληηα F  πνπ έρεη κέηξν F = 

20 Ν  . Η δχλακε F θαηαξγείηαη ζην ζεκείν Α ζηε ζέζε x1=16m.  Σν ζψκα ζπλερίδεη ηελ 

θίλεζή ηνπ ζην ιείν νξηδφληην επίπεδν κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2  =10 s πνπ πεξλά απφ ην 

ζεκείν Β. Μεηά ην ζεκείν Β ην νξηδφληην επίπεδν γίλεηαη ηξαρχ θαη αζθεί ζην ζψκα ηξηβή 

νιίζζεζεο πνπ έρεη κέηξν Τ =  10 Ν  θαη ην αλαγθάδεη λα ζηακαηήζεη ζην ζεκείν Γ. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ζψκαηνο θαηά ηελ θίλεζή ηνπ απφ ην O ζην 

A, απφ ην A ζην B θαη απφ ην Β ζην Γ 

Μνλάδεο 7 
Γ2) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν ζε 

βαζκνινγεκέλν ζχζηεκα αμφλσλ θαηά ηε κεηαηφπηζε ηνπ απφ ηε ζέζε O κέρξη ηε ζέζε Γ. Ση 

παξηζηάλεη ην εκβαδφλ κεηαμχ ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο θαη ηνπ άμνλα ησλ ρξφλσλ ; 

Μνλάδεο 7 
Γ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο ηεο ηξηβήο θαζψο θαη ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο 

ελέξγεηαο ηνπ ζψκαηνο θαηά ηε κεηαηφπηζε ηνπ απφ ζέζε Β κέρξη ηε ζέζε Γ 

Μνλάδεο 6 
Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο θαηά ηε κεηαηφπηζε ηνπ απφ ηε ζέζε 

Ο ζηε ζέζε Β 

Μνλάδεο 5 

183. 11570 

ε ζψκα κάδαο m = 2 kg πνπ βξίζθεηαη ζην ζεκείν Α νξηδφληηνπ επηπέδνπ αζθείηαη 

ζηαζεξή θαηαθφξπθε δχλακε F  πνπ έρεη θνξά πξνο ηα πάλσ θαη κέηξν F = 30 N. Η 

δχλακε F  θαηαξγείηαη ζην ζεκείν Β πνπ βξίζθεηαη ζε χςνο h1 = 10 m πάλσ απφ ην 

ζεκείν Α. Σν ζψκα ζπλερίδεη λα αλεβαίλεη κέρξη ην ζεκείν Γ πνπ βξίζθεηαη ζε χςνο h2 

πάλσ απφ ην ζεκείν Α θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθεη ζην ζεκείν Α. 
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Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) Σν έξγν ηεο δχλακεο F θαη ην έξγν ηνπ βάξνπο θαηά ηελ θίλεζε ηνπ 

ζψκαηνο απφ ην  ζεκείν Α ζην ζεκείν Β. 

Μονάδες 6 

Γ2) Σελ ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο ζην ζεκείν Β. 

Μονάδες 6 

Γ3) Σν χςνο h2. 

Μονάδες 6 

Γ4) Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έθαλε ην ζψκα απφ ην ζεκείν Γ κέρξη λα θηάζεη ην νξηδφληην 

επίπεδν (ζεκείν Α), θαζψο θαη ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο ηε ζηηγκή πνπ 

επηζηξέθεη ζην νξηδφληην επίπεδν. 

Μονάδες 7 

 

184. 11571 

ψκα κάδαο m = 2 kg βξίζθεηαη αθίλεην ζηελ ζέζε ρ = 0 m πάλσ ζε νξηδφληην δάπεδν κε ην 

νπνίν παξνπζηάδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,1. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην  

ζψκα αζθείηαη νξηδφληηα δχλακε F θαη ην ζψκα αξρίδεη λα θηλείηαη. 

ην παξαθάησ ζρήκα παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθή ελέξγεηαο K ηνπ 

ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ τ . 

 

Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη 

ακειεηέα. 
Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζην ζψκα απφ ην νξηδφληην 

επίπεδν 

Μονάδες 4 

Αλ ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο δχλακεο F ζε θάζε έλα απφ ηα δηαζηήκαηα 0 m - 5 m, 5 m-10 m θαη 

10 m - 15 m, είλαη ζηαζεξή, λα ππνινγίζεηε 

Γ2) Σηο αιγεβξηθέο ηηκέο ησλ επηηαρχλζεσλ κε ηηο νπνίεο θηλείηαη ην ζψκα απφ ηε ζέζε x = 0 

m έσο ηε ζέζε x = +15 m. 
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Μονάδες 7 

Γ3) Σελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο δχλακεο F απφ ηε ζέζε x = 0 m έσο ηε ζέζε x = +15 m θαη λα 

θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή ηεο παξάζηαζε ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ρ. 

Μονάδες 8 

Γ4) Σν έξγν ηεο δχλακεο F γηα κεηαθίλεζε ηνπ ζψκαηνο απφ ηε ζέζε ρ = 0 m έσο ηε ζέζε 

ρ = +15 m. Πνηεο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο ζπκβαίλνπλ θαηά ηε κεηαθίλεζε απηή; 

 

185. 11572 

ψκα, κάδαο m = 10 kg, βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδφληην επίπεδν ζηε ζέζε ρ0 = 0 m . Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s ζην ζψκα αξρίδνπλ λα αζθνχληαη δχν αληίξξνπεο νξηδφληηεο 

δπλάκεηο F l θαη F 2, φπσο παξηζηάλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Η δχλακε F 2 έρεη ζηαζεξφ 

κέηξν F2= 5N, ελψ ην κέηξν ηεο F 1 ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ δίλεηαη απφ ην παξαθάησ 

δηάγξακκα. 

 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζψκα θαη 

ηε κεηαηφπηζή ηνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ t0 = 0 s έσο t1 = 2s. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο πνπ εθηειεί ην ζψκα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ t1 = 2 s έσο t2 = 5 s θαη λα ππνινγίζεηε ηε κεηαηφπηζή ηνπ. 

Μονάδες 6 

Γ3) Αλ γλσξίδεηε φηη ηε ρξνληθή ζηηγκή t3 ε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο κεδελίδεηαη λα 

πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο πνπ εθηειεί ην ζψκα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ t2 = 5 

s έσο t3 θαη λα ππνινγίζεηε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο επηηάρπλζεο πνπ απνθηά ην ζψκα θαζψο 

θαη ηε κεηαηφπηζε ηνπ ζην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να θαηαζθεπάζεηε ην δηάγξακκα ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ ζψκαηνο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t3 θαη 

λα ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο. 

Μονάδες 7 

 

Γίλεηαη φηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 
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186. 11573 

Νεαξφο πνδειάηεο βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεηνο ζε νξηδφληην επζχγξακκν δξφκν. Σε ρξνληθή 

ζηηγκή t0 = 0 s αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο νπνίαο είλαη α 

= 1 m/s
2
  . Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 ν πνδειάηεο έρεη απνθηήζεη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ = 3200 J. 

ηε ζπλέρεηα θηλείηαη επζχγξακκα θαη νκαιά δηαηεξψληαο ηελ ηαρχηεηα πνπ απέθηεζε, κέρξη 

ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 20 s. Η κάδα ηνπ πνδειάηε θαη ηνπ πνδήιαηνπ είλαη Μολ = 100 kg. Η 

επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
  θαη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 

Μονάδες 5 

Γ2) Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ  

πνδειάηε ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 

= 20 s ζε βαζκνινγεκέλν ζχζηεκα αμφλσλ. 

Μονάδες 5 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ πνδειάηε απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή to= 0 s έσο ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t2 = 20 s. 

Μονάδες 7 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t2 πνπ ν πνδειάηεο βξίζθεηαη ζε έλα ζεκείν Α ηνπ δξφκνπ αξρίδεη λα 

θξελάξεη κε απνηέιεζκα νη ηξνρνί ηνπ πνδειάηνπ ζηακαηνχλ λα πεξηζηξέθνληαη. Σν 

πνδήιαην ζηακαηά ζε απφζηαζε 8 m απφ ην Α (κήθνο θξελαξίζκαηνο). 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δχλακεο ηξηβήο πνπ άζθεζε ην νδφζηξσκα ζην πνδήιαην 

ζεσξψληαο φηη παξακέλεη ζηαζεξή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θξελαξίζκαηνο. 

Μονάδες 4 

Γ5) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο νδνζηξψκαηνο - πνδειάηνπ. 

Μονάδες 4 

187. 11574 

Δθηνμεχνπκε απφ χςνο h = 20 m πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, έλα ζψκα Α κάδαο 

m = 2 kg θαηαθφξπθα πξνο ηα θάησ κε αξρηθή ηαρχηεηα κέηξνπ σ0 = 10 m/s. 

Να ζεσξεζεί φηη αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα, ε κνλαδηθή δχλακε πνπ δξα ζην ζψκα 

είλαη ην βάξνο ηνπ, ε επηηάρπλζε απηή ηεο βαξχηεηαο έρεη ζηαζεξφ κέηξν g = 10m/s
2
 θαη σο 

επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο ιακβάλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

Να ππνινγίζεηε 

Γ1) Σν κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο ηε ζηηγκή πνπ δηέξρεηαη απφ ηε ζέζε πνπ απέρεη 

h' = 5 m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 
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Μονάδες 5 

Γ2) Σν (κέζν) ξπζκφ κε ηνλ νπνίν κεηαβάιιεηαη ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή ηεο εθηφμεπζεο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ πέξαζε απφ ηε ζέζε 

πνπ απέρεη h' = 5 m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

Μονάδες 8 

Γ3) Να θαηαζθεπάζεηε ζην ίδην ζχζηεκα αμφλσλ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο: 

U-h (δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο ζπλαξηήζεη ηνπ χςνπο ηνπ ζψκαηνο απφ ηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο) 

Μονάδες 4 

K-h, (θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο ζπλαξηήζεη ηνπ χςνπο ηνπ ζψκαηνο απφ ηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο) 

Μονάδες 4 

E-h ( Μεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο ζπλαξηήζεη ηνπ χςνπο ηνπ ζψκαηνο απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο) 

Μονάδες 4 

188. 11575, 12798 (2
ος

 Νόμος Νεύηωνα) 

ε ζψκα κάδαο m = 10 kg ην νπνίν αξρηθά εξεκεί ζε νξηδφληην δάπεδν ζηε ζέζε x = 0 

m, αξρίδεη λα αζθείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε F  

παξάιιειε πξνο ην δάπεδν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s, ε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο έρεη 

κέηξν σ = 6 m/s. Σε ζηηγκή απηή θαηαξγνχκε ηε δχλακε F   θαη ην ζψκα ζηακαηά ζηε 

ζέζε x = 21 m. 

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην ζψκα ζηα 2 πξψηα δεπηεξφιεπηα ηεο 

θίλεζεο θαη ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην ζψκα απφ t = 2 s έσο ηε ζηηγκή πνπ ζηακαηά. 

μονάδες 5 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζψκαηνο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ t = 0 

s έσο t = 2 s θαη ηε ζέζε ηνπ θηλεηνχ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s. 

μονάδες 5 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζψκαηνο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s έσο ηε ζηηγκή πνπ ζηακαηά. 

μονάδες 8 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηνλ (κέζν) ξπζκφ κε ηνλ νπνίν πξνζθέξεηαη ελέξγεηα ζην ζψκα κέζσ 

ηνπ έξγνπ ηεο δχλακεο F  ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ t = 0 s έσο t = 2 s πνπ δξνχζε ε 

δχλακε απηή.  
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(ή Να υπολογίςετε  το μζτρο τθσ δφναμθσ   F


.) 

 

μονάδες 7 

189. 11577 

Θεσξνχκε δχν θηλεηά Α θαη Β κε κάδεο mA = mB = 2 Kg, πνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s 

βξίζθνληαη ζηε ζέζε x = 0 m ηνπ άμνλα xx'. Σα θηλεηά βξίζθνληαη πάλσ ζε νξηδφληην επίπεδν 

κε ην νπνίν παξνπζηάδνπλ ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,4. 

Σα δηαγξάκκαηα ηεο παξαθάησ εηθφλαο δείρλνπλ ηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ησλ 

θηλεηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έσο ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 

= 10s.   

 

ην θηλεηφ Α δελ αζθείηαη θακηά εμσηεξηθή δχλακε εθηφο ηεο ηξηβήο, ελψ ζην θηλεηφ Β 

κπνξεί λα αζθείηαη, εθηφο ηεο ηξηβήο κία κφλν εμσηεξηθή δχλακε. 

Γίλεηαη φηη: ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 

Γ1) Καηαζθεπάζηε θαηάιιειν ζρήκα ζην νπνίν λα θαίλνληαη. 

i) ηα δχν θηλεηά ζηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή ηνπο ζέζε 

ii) ηα δηαλχζκαηα ησλ ηαρπηήησλ ησλ θηλεηψλ ζηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή ηνπο ζέζε 

iii) νη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζηα θηλεηά. 

μονάδες 6 

Να ππνινγίζεηε 

Γ2) Σελ απφζηαζε ησλ δπν θηλεηψλ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 = 10s 

μονάδες 7 

Γ3) Σν κέηξν ηεο νξηδφληηαο δχλακεο FB πνπ ζα πξέπεη λα αζθείηαη ζην θηλεηφ Β γηα λα 

πξαγκαηνπνηεί ηελ θίλεζή ηνπ πάλσ ζην επίπεδν. 
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μονάδες 6 

Γ4) Σα έξγα φισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην θηλεηφ Β απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t = 

0 s έσο ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 = 10 s. 

μονάδες 6 

190. 11578 

 

Έλα ζψκα κάδαο 0,5 Kg θηλείηαη πάλσ ζε ιείν νξηδφληην επίπεδν. Σν δηάγξακκα ηεο 

επηηάρπλζεο ηνπ ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s - 30 s, 

θαίλεηαη ζην ζρήκα. Η αξρηθή ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 είλαη υ0 = 0. 

Γ1) Να ζπκπιεξσζνχλ ζην γξαπηφ ζαο ηα θελά ζηηο επφκελεο πξνηάζεηο κε έλα απφ ηα είδε 

θίλεζεο: 

α) επζχγξακκε νκαιή, β) επζχγξακκε νκαιά επηηαρπλφκελε, γ) επζχγξακκε 

επηηαρπλφκελε 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 - 10 s ε θίλεζε είλαη  ...........................................................................  

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 10 - 30 s ε θίλεζε είλαη  .........................................................................  

Μνλάδεο 4 

Γ2) Να ζρεδηάζεηε ζε απζηεξά βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηαρχηεηαο - ρξφλνπ 

(υ-t) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 - 30 s. 

Μνλάδεο 7 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην ζψκα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 - 30 

s. 

Μνλάδεο 7 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο νξηδφληηαο δχλακεο πνπ αζθείηαη  ζην ζψκα 

ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 - 10 s θαη 10 - 30 s. 

Μνλάδεο 7 

 

191. 11579 

ψκα κάδαο 1Kg αθήλεηαη απφ χςνο 20 m πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Σν ζψκα 
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εθηειεί ειεχζεξε πηψζε. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
. Ωο επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο ιακβάλεηαη ε 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

Γ1) Να ππνινγηζζνχλ ν ρξφλνο κέρξη ην ζψκα λα θηάζεη ην έδαθνο, θαζψο θαη ε ηαρχηεηα 

κε ηελ νπνία θηάλεη ην έδαθνο. 

Μονάδες 6 

Γ2) Πνηα ε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο ηε ζηηγκή πνπ ε βαξπηηθή δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα έρεη 

γίλεη ίζε κε ηελ θηλεηηθή ηνπ. 

Μονάδες 6 

Σν ζψκα θηάλεη ζην έδαθνο θαη αλαπεδά θαηαθφξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρχηεηα ίζε κε ην 

κηζφ ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία θηάλεη ζην έδαθνο. 

Γ3) Να ππνινγηζζεί ην κέγηζην χςνο ζην νπνίν ζα θηάζεη ην ζψκα. 

Μονάδες 7 

Γ4) Πφζε κεραληθή ελέξγεηα κεηαηξάπεθε ζε άιιε κνξθή ελέξγεηαο θαηά ηελ αλαπήδεζε 

ηνπ ζψκαηνο; 

Μονάδες 6 

 

191. 11581, 12796 

Έλα ζψκα κάδαο 2 Kg θηλείηαη πάλσ ζε ιείν νξηδφληην επίπεδν. Σν δηάγξακκα ηεο 

επηηάρπλζεο ηνπ ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 - 6 s 

θαίλεηαη ζην ζρήκα. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s ην ζψκα είλαη αθίλεην. 

 

Γ1) Να ζπκπιεξψζεηε ζην γξαπηφ ζαο ηα θελά ζηηο επφκελεο πξνηάζεηο κε έλα απφ ηα είδε 

ησλ θηλήζεσλ 

α) επζχγξακκε νκαιή β) επζχγξακκε νκαιά επηηαρπλφκελε γ) επζχγξακκε επηηαρπλφκελε 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 - 2 s ε θίλεζε είλαη  ..........................................................................  

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 2 - 6 s ε θίλεζε είλαη  ..........................................................................  
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Μονάδες 4 

Γ2) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηαρχηεηαο - ρξφλνπ (σ - t) γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 - 6 s. 

Μονάδες 7 

Να ππνινγίζεηε 

Γ3) Σν ζπλνιηθφ δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην ζψκα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 - 6 s. 

Μονάδες 7 

Γ4) Σν έξγν ηεο ζπληζηακέλεο νξηδφληηαο δχλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζψκα ζηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα 0 - 2 s, θαη 2 - 6 s. 

Μονάδες 7  

192. 11582 

 

Γ1) Να ζπκπιεξψζεηε ζην γξαπηφ ζαο ηα θελά ζηηο επφκελεο πξνηάζεηο κε έλα απφ ηα 

είδε ηα θηλήζεσλ 

α) επζχγξακκε νκαιή β) επζχγξακκε νκαιά επηηαρπλφκελε γ) επζχγξακκε 

επηηαρπλφκελε 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 - 2 s ε θίλεζε είλαη  ..........................................................................  

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 2 - 6 s ε θίλεζε είλαη  ..........................................................................  

Μνλάδεο 4 

Γ2) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηαρχηεηαο - ρξφλνπ (σ - 

t) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 - 6 s. 

Μνλάδεο 7 

Να ππνινγίζεηε 

Γ3) ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην ζψκα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 - 6 s. 

Μνλάδεο 7 

Γ4) ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο νξηδφληηαο δχλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζψκα ζηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα 0 - 2 s θαη 2 - 6 s. 

Μνλάδεο 7 
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193. 11583 

Έλα ζψκα κάδαο 2 Kg θηλείηαη πάλσ ζε ιείν νξηδφληην επίπεδν. Σν δηάγξακκα ηεο 

επηηάρπλζεο ηνπ ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 - 6 s 

θαίλεηαη ζην ζρήκα. Η αξρηθή ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s είλαη πν = 

10 m/s. 

 

Γ1) Να ζπκπιεξψζεηε ζην γξαπηφ ζαο ηα θελά ζηηο επφκελεο πξνηάζεηο κε έλα απφ ηα είδε 

ησλ θηλήζεσλ 

α) επζχγξακκε νκαιή β) επζχγξακκε νκαιά επηηαρπλφκελε γ) επζχγξακκε νκαιά 

επηβξαδπλφκελε 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 - 2 s ε θίλεζε είλαη  ..........................................................................  

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 2 - 6 s ε θίλεζε είλαη  ..........................................................................  

Μονάδες 4 

Γ2) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηαρχηεηαο - 

ρξφλνπ (σ  -  t )  γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 - 6 s. 

Μονάδες 7 

Να ππνινγίζεηε 

Γ3) Σν ζπλνιηθφ δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην ζψκα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 - 6 s. 

Μονάδες 7 

Γ4) Σν έξγν ηεο ζπληζηακέλεο νξηδφληηαο δχλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζψκα ζηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα 0 - 2 s, θαη 2 - 6 s. 

Μονάδες 7 

 

194. 11584, 11585 

Έλα ζψκα κάδαο 0,5 Kg θηλείηαη πάλσ ζε ιείν νξηδφληην επίπεδν. Σν δηάγξακκα ηεο 

επηηάρπλζεο ηνπ ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 - t2 θαίλεηαη 

ζην ζρήκα. Η αξρηθή ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s είλαη σ0 = 0 . 
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Γ1) Να ζπκπιεξψζεηε ζην γξαπηφ ζαο ηα θελά ζηηο επφκελεο πξνηάζεηο κε έλα απφ ηα είδε 

ησλ θηλήζεσλ 

α) επζχγξακκε νκαιή β) επζχγξακκε νκαιά επηηαρπλφκελε γ) επζχγξακκε επηηαρπλφκελε 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 – t1 s ε θίλεζε είλαη  ........................................................................  

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ t1 - t2 ε θίλεζε είλαη  ..........................................................................  

Μονάδες 4 

Γ2) Να πξνζδηνξηζηνχλ νη ρξνληθέο ζηηγκέο t1 θαη t2 αλ γλσξίδεηε φηη νη ηαρχηεηεο ηνπ 

ζψκαηνο ηηο ρξνληθέο απηέο ζηηγκέο είλαη σ1 = 40 m/s θαη π2 = 80 m/s αληίζηνηρα. 

Μονάδες 7 

Να ππνινγίζεηε 

Γ3) ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην ζψκα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 - t2. 

Μονάδες 7 

Γ4) ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο νξηδφληηαο δχλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζψκα ζηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα 0 - t1 θαη t1 - t2. 

Μονάδες 7 

 

195. 11586, 12795 

ψκα κάδαο 10 Kg είλαη αθίλεην ζηε ζέζε ρ0 = 0 m πάλσ ζε ιείν νξηδφληην επίπεδν. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t 0  =  0 s ζην ζψκα αξρίδεη λ’ αζθείηαη νξηδφληηα δχλακε F  ηεο νπνίαο ε ηηκή 

κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ ζψκαηνο φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 
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Γ1) Να ζπκπιεξψζεηε ζην γξαπηφ ζαο ηα θελά ζηηο επφκελεο πξνηάζεηο κε έλα απφ ηα είδε 

θίλεζεο 

α) επζχγξακκε νκαιή, β) επζχγξακκε νκαιά επηηαρπλφκελε, β) επζχγξακκε νκαιά 

επηβξαδπλφκελε 

ην δηάζηεκα απφ 0 - 100 m ε θίλεζε είλαη  ......................................................................................  

ην δηάζηεκα απφ 100 m- 300 m ε θίλεζε είλαη  ...............................................................................  

Μονάδες 4 

Να ππνινγίζεηε 

Γ2) Σν έξγν ηεο δχλακεο F  φηαλ ην ζψκα κεηαηνπίδεηαη απφ ηε ζέζε ρ0 = 0 m έσο ηε ζέζε 

ρ = 300 m. 

Μονάδες 6 

Γ3) Σελ ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο φηαλ απηφ δηέξρεηαη απφ ηε ζέζε ρ = 100 m. 

Μονάδες 7 

Γ4) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηαρχηεηαο - ρξφλνπ (π - t) γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηήζεθε γηα λα θηάζεη ην ζψκα ζηε ζέζε ρ = 300 m. 

Μονάδες 8 

 

196. 11632,11634 

Έλα θηβψηην κάδαο 50 kg θηλείηαη ζε νξηδφληην δάπεδν κε ηαρχηεηα ζηαζεξνχ κέηξνπ 4 m/s 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 αζθείηαη κέζσ λήκαηνο ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε , ίδηαο 

θαηεχζπλζεο κε ηε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο, κέηξνπ 150Ν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4s ην 

κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο έρεη δηπιαζηαζηεί. . Η επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο έρεη ηηκή 

g = 10 m/s
2
 . 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζψκαηνο 

Μονάδες 5 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο κεηαμχ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ . 

Μονάδες 6 
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Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4s ην λήκα θφβεηαη νπφηε ζηε ζπλέρεηα ην θηβψηην νιηζζαίλεη κέρξη 

λα ζηακαηήζεη . 

Γ3) Να ζρεδηάζεηε ζε ζχζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμφλσλ ην δηάγξακκα ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 

ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή 

πνπ κεδελίδεηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο. 

Μονάδες 7 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθφ έξγν ηεο ηξηβήο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 κέρξη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβψηην ζηακαηά λα θηλείηαη . 

Μονάδες 7 

 

 197. 11633 

Γχν κηθξνί κεηαιιηθνί θχβνη 1 θαη 2, κε κάδεο 

m1 = 5 Kg θαη m2 = 10 Kg αληίζηνηρα, είλαη 

αθίλεηνη ζηα ζεκεία Α, Β ηνπ ιείνπ νξηδφληηνπ 

δαπέδνπ θαη απέρνπλ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε S = 

300 m. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 ζηνπο θχβνπο 1 

θαη 2 αζθνχληαη ζηαζεξέο νξηδφληηεο δπλάκεηο κε κέηξα F1 = 10 Ν θαη F2 = 40 N 

αληίζηνηρα, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Οη θχβνη αξρίδνπλ λα θηλνχληαη θαηά κήθνο ηνπ 

επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ ζε αληίζεηε θαηεχζπλζε . Οη θχβνη ζπλαληψληαη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή  t1   

Να ππνινγίζεηε 

Γ1) ηελ επηηάρπλζε πνπ ζα απνθηήζεη ν θάζε θχβνο κφιηο ηεζεί ζε θίλεζε 

Μονάδες 6 

Γ2) ηε ρξνληθή ζηηγκή t1  πνπ νη θχβνη ζα ζπλαληεζνχλ 

Μονάδες 7 

Γ3) ηελ απφζηαζε απφ ην ζεκείν Α ζηελ νπνία ζα ζπλαληεζνχλ νη δπν θχβνη 

Μονάδες 6 

Γ4) ην έξγν ηεο δχλακεο F2 ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s  t1   

Μονάδες 6 

 198. 11635 

Κηβψηην κάδαο m = 2 kg αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδφληην δξφκν. Σε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0 s, αζθείηαη ζην θηβψηην ζηαζεξή νξηδφληηα δχλακε F κέηξνπ 4 N, φπσο 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα, θαη ην θηβψηην αξρίδεη λα κεηαθηλείηαη πάλσ ζην ιείν 

νξηδφληην δάπεδν Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
 . 
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Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) Σν δηάζηεκα πνπ δηαλχεη ην θηβψηην απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη ηε 

ρξνληθή 

ζηηγκή t1 = 5 s. 

Μονάδες 7 

Γ2) Σελ θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ απνθηά ην θηβψηην ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s 

Μονάδες 6 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5s , ρσξίο λα θαηαξγεζεί ε δχλακε F , ην θηβψηην εηζέξρεηαη 

κε ηελ ηαρχηεηα πνπ έρεη εθείλε ηε ζηηγκή ζε έλα ηξαρχ ηκήκα ηνπ δξφκνπ κε ην νπνίν 

εκθαλίδεη ηξηβή νιίζζεζεο, κε απνηέιεζκα λα θηλείηαη ηψξα επζχγξακκα θαη νκαιά. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ3) Σν ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δξφκνπ, 

Μονάδες 6 

Γ4) Σν έξγν ηεο δχλακεο F απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 
7s 

Μονάδες 6 

  

199. 11636 

Μηα αθίλεηε ιενπάξδαιε κε κάδα 60 Kg ζηέθεηαη αθίλεηε ζην έδαθνο παξαηεξψληαο γχξσ 

ηεο. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αληηιακβάλεηαη κηα γαδέια πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 60 m 

λα απνκαθξχλεηαη απφ απηή θηλνχκελε επζχγξακκα κε ζηαζεξή ηαρχηεηα 10m/s . Σφηε ε 

ιενπάξδαιε αξρίδεη λα ηε θαηαδηψθεη. ηελ ιενπάξδαιε αζθείηαη απφ ην έδαθνο κηα 

νξηδφληηα δχλακε ( F


) θαηά ηε θαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο, ελψ ε νξηδφληηα αληίζηαζε ηνπ 

αέξα έρεη ζπλερψο κέηξν Α = 200 Ν. Με ηελ επίδξαζε ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δχν παξαπάλσ 

δπλάκεσλ ε ιενπάξδαιε θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ 5 m/s
2
 γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα 4 s, ζηε ζπλέρεηα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 5 s, θαηφπηλ 

επηβξαδχλεηαη ζηαζεξά δηαλχνληαο δηάζηεκα 10 m κέρξη λα ζηακαηήζεη. 

Να πξνζδηνξίζεηε: 

Γ1) Σν κέηξν F ηεο νξηδφληηαο δχλακεο πνπ αζθείηαη απφ ην έδαθνο ζηε ιενπάξδαιε θαζ’ 
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φιε ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηεο. 

Μονάδες 6 

Γ2) Σν έξγν ηεο νξηδφληηαο δχλακεο πνπ αζθεί ην έδαθνο ζηελ ιενπάξδαιε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επηηαρπλφκελεο θίλεζήο ηεο. 

Μονάδες 5 

Γ3) Σν ξπζκφ κε ηνλ νπνίν πξνζθέξεηαη ελέξγεηα ζηε ιενπάξδαιε θαηά ηε δηάξθεηα πνπ 

απηή θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα. 

Μονάδες 6 

Γ4) Αλ ε ιενπάξδαιε «έπηαζε» ηελ γαδέια. 

Μονάδες 8 

 200. 11638, 11640 

Έλα θηβψηην κάδαο m = 2 kg είλαη 

αθίλεην, ζηελ ζέζε x=0 (αξρή ησλ αμφλσλ) 

ηνπ άμνλα x'x , πάλσ ζε νξηδφληην 

επίπεδν κε ην νπνίν παξνπζηάδεη ηξηβή κε 

ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,5. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθνχκε ζην 

θηβψηην νξηδφληηα δχλακε F πνπ έρεη ηε 

ζεηηθή θαηεχζπλζε ηνπ άμνλα x'x θαη απηφ 

αξρίδεη λα κεηαθηλείηαη πάλσ ζην νξηδφληην 

επίπεδν . Η ηηκή ηεο δχλακεο κεηαβάιιεηαη φπσο ζην δηπιαλφ δηάγξακκα. ηε ζέζε x =10 m 

ε 

δχλακε θαηαξγείηαη. Η επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο έρεη ηηκή g = 10 m/s
2
 

Δ1) Να ζρεδηάζηε φιεο ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην θηβψηην θαη λα ππνινγίζεηε ηελ 

δχλακε ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο . 

Μονάδες 6 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρχηεηα ηνπ θηβσηίνπ ζηε ζέζε x = 5 m 

Μονάδες 7 

Δ3) Τπνινγίζηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θίλεζεο ηνπ θηβσηίνπ απφ ηελ ζέζε x = 5 m έσο 

ηελ ζέζε x = 10 m 

Μονάδες 6 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ ζα θηλεζεί επηβξαδπλφκελν ην θηβψηην , κεηά 

ηε θαηάξγεζε ηεο δχλακεο F , κέρξη λα ζηακαηήζεη . 
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201. 12772 

εκεηαθφ αληηθείκελν κάδαο m =1kg ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s εθηνμεχεηαη κε νξηδφληηα 

ηαρχηεηα κέηξνπ 10 m/s θαηά κήθνο νξηδφληηνπ, αθιφλεηνπ δαπέδνπ, πνιχ κεγάινπ κήθνπο, 

κε ην νπνίν παξνπζηάδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,5. Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 1s 

ζην αληηθείκελν αξρίδεη λα αζθείηαη ζηαζεξή δχλακε, ίδηαο θαηεχζπλζεο κε ηελ θίλεζε, 

κέηξνπ F = 10 Ν. 

Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g=10 m/s
2

 

Γ1) Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο πνπ αζθείηαη ζην 

αληηθείκελν ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 s έσο 5 s. 

μονάδες 6 

Να ππνινγίζεηε 

Γ2) Σν κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 5 s. 

μονάδες 7 

Γ3) Σν κέηξν ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s κέρξη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t2 = 5 s 

μονάδες 6 

Γ4) Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρχηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν απφ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t0 = 0 s κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 5 s. 

μονάδες 6 

202. 12773 

ψκα κάδαο m = 0,2 kg εξεκεί ζε νξηδφληην δάπεδν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s αζθείηαη ζην 

ζψκα ζηαζεξή δχλακε F θαηαθφξπθα πξνο ηα πάλσ θαη κέηξνπ 3Ν. Η δχλακε αζθείηαη ζην 

ζψκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα Γt = 2 s θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαξγείηαη. 
Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g=10 m/s

2
 θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε. 

Να ππνινγίζεηε : 

Δ1) Σελ επηηάρπλζε ηνπ ζψκαηνο πξηλ ηελ θαηάξγεζε ηεο δχλακεο F. 

μονάδες 4 

Δ2) Σν χςνο ζην νπνίν βξίζθεηαη ην ζψκα θαη κε ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θηλείηαη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ θαηαξγείηαη ε δχλακε 

μονάδες 6 

Δ3) Σν κέγηζην χςνο ζην νπνίν θηάλεη ην ζψκα θαη ηε κεραληθή ηνπ ελέξγεηα ζ’ εθείλε ηε 

ζέζε. 

μονάδες 7 

Δ4) Σελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία επηζηξέθεη ζην έδαθνο θαη θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή 
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παξάζηαζε ηεο ηαρχηεηαο (π) ηνπ ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην δηάζηεκα (S) πνπ 

δηαλχεη απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθηλάεη απφ ην έδαθνο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ επηζηξέθεη ζε 

απηφ. Γίλεηαη φηη  √  = 1,74 

μονάδες 8 

203. 12774 

ψκα κάδαο m = 20 kg πνπ αξρηθά εξεκεί ζε νξηδφληην δάπεδν, δέρεηαη ηελ επίδξαζε 

νξηδφληηαο δχλακεο F κέηξνπ F = 60 Ν θαη αξρίδεη λα θηλείηαη. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο 

νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ νξηδφληηνπ δαπέδνπ είλαη ίζνο κε μ = 0,1 . Όηαλ ην 

ζψκα απνθηήζεη ηαρχηεηα κέηξνπ υ = 4m /sec, θαηαξγείηαη ε δχλακε F. Γίλεηαη φηη ε 

επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη  g=10 m/s
2
  θαη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζηελ θίλεζε ζεσξείηαη 

ακειεηέα. 

Να ππνινγίζεηε 

Δ1) Σν δηάζηεκα πνπ θηλήζεθε ην ζψκα κε ηελ επίδξαζε ηεο δχλακεο F θαζψο θαη ην 

ζπλνιηθφ δηάζηεκα ηεο θίλεζεο ηνπ. 

μονάδες 7 

Δ2) Σηο αιγεβξηθέο ηηκέο ησλ επηηαρχλζεσλ πνπ απνθηά ην θηλεηφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηαδξνκήο ηνπ. 

μονάδες 6 

Δ3) Να ππνινγίζεηε ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν θίλεζεο ηνπ θηλεηνχ. 

μονάδες 8 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη ζε φιε ηελ δηαδξνκή. 

μονάδες 4 

204. 12775 

Έλα ζψκα κε κάδα m = 2 kg θηλείηαη ζε νξηδφληην επίπεδν κε ηαρχηεηα σο = 24 m/s. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s αζθείηαη ζην ζψκα νξηδφληηα δχλακε F κε κέηξν F = 8 Ν θαη 

θαηεχζπλζε αληίζεηε κε ηελ ηαρχηεηα. Κάπνηα ζηηγκή ην ζψκα ζηακαηάεη ζηηγκηαία θαη 

αληηζηξέθεηαη ε θνξά ηεο θίλεζήο ηνπ. 

Γίλεηαη φηη : ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10m/s
2
  και ο ζπληειεζηήο ηξηβήο ηνπ 

ζψκαηνο κε ην νξηδφληην επίπεδν μ = 0,2. 

Γ1) Να βξεζεί ε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ νπνία ην ζψκα ζα ζηακαηήζεη ζηηγκηαία. 

Μονάδες 6 

Να ππνινγίζεηε 
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Γ2) Σελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζψκα ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t1 

=3 s θαη t2 = 10 s. 

Μονάδες 7 

Γ3) Τε κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ t0 = 0 s έσο t2 = 10 s. 

μονάδες 6 

Γ4) Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή απφ t0 = 0 s έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 10 s. 

μονάδες 6 

205. 12776 

ε έλα θηβψηην κάδαο m = 5 kg, πνπ βξίζθεηαη ζε ιείν επίπεδν, αζθνχληαη ηξεηο δπλάκεηο κε 

κέηξα F1 = 20 N, F2 = 5 N θαη F3 = 15 N αληίζηνηρα, φπσο δείρλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

Γ1) Να ζρεδηάζεηε ηε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ θαη λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο. 

Μονάδες 8 

Γ2) Να ππνινγίζεηε θαη λα ζρεδηάζεηε ηελ επηηάρπλζε πνπ απνθηά ην θηβψηην. 

Μονάδες 7 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε ηαρχηεηα πνπ ζα απνθηήζεη ην θηβψηην κεηά απφ ρξφλν t = 10 s αλ 

αξρηθά ήηαλ αθίλεην. 

Μονάδες 5 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ ζα δηαλχζεη ην θηβψηην ζηνλ ίδην ρξφλν. 

Μονάδες 5 

206. 12777 

ε ακαμίδην κάδαο M =  2,5 kg έρνπκε πξνζαξηήζεη αηζζεηήξα ηαρχηεηαο κάδαο m  = 0,5 kg. 

Ο αηζζεηήξαο θαηαγξάθεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ ακαμηδίνπ θάζε έλα δεπηεξφιεπην γηα ελλέα 

θνξέο απφ ηε ζηηγκή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ. Σν ακαμίδην θηλείηαη ζε επζχγξακκν νξηδφληην 

δηάδξνκν. Σν δάπεδν ηνπ δηαδξφκνπ είλαη ιείν εθηφο ηνπ ηκήκαηνο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ Β 

θαη Γ πνπ εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κε ην ακαμίδην μ.  
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Σε ζηηγκή πνπ δηέξρεηαη απφ ην ζεκείν Α ελεξγνπνηείηαη ν αηζζεηήξαο θαη αξρίδεη ηελ 

θαηαγξαθή. 

Οη ηηκέο πνπ θαηέγξαςε ν αηζζεηήξαο δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

Γίλεηαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξχηεηαο g = 10 m/s
2
  θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ 

αέξα είλαη ακειεηέα. 
Να ππνινγίζεηε 

Γ1) Σελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ακαμηδίνπ ζηε δηαδξνκή ΒΓ, αλ γλσξίδεηε φηη φ 

αηζζεηήξαο έδσζε ελδείμεηο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ ην ακαμίδην δηέξρνληαλ απφ ηα ζεκεία 

Β θαη Γ 

Μονάδες 6 

Γ2) Σε δχλακε ηεο ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην ακαμίδην απφ ην δάπεδν θαζψο θαη ην 

ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο. 

Μονάδες 6 

Γ3) Σν κήθνο ηνπ ΑΒ, ηνπ ΒΓ θαη ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ δηάλπζε ην θηλεηφ απφ ην Γ έσο ην 

ζεκείν Γ πνπ ζηακαηά λα θαηαγξάθεη ηηκέο ν αηζζεηήξαο. 

Μονάδες 6 

Γ4) Σν πνζνζηφ (%) ηεο αξρηθήο θηλεηηθήο ελέξγεηαο πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκηθή (κε 

πξνζέγγηζε αθεξαίνπ) θαηά ηε θίλεζε ηνπ ακαμηδίνπ απφ ην Α ζην Γ 

 

207. 12778 

Καηά ηε θφξησζε ελφο πινίνπ, έλαο γεξαλφο ζεθψλεη έλα εκπνξεπκαηνθηβψηην (θνληέτλεξ), 

κάδαο m = 5000 kg, απφ ην έδαθνο. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s ην εκπνξεπκαηνθηβψηην 

αξρίδεη λα θηλείηαη θαηαθφξπθα. Σν ζπξκαηφζθνηλν ηνπ γεξαλνχ αζθεί ζην  

εκπνξεπκαηνθηβψηην ζηαζεξή δχλακε 

κε κέηξν F = 51000 Ν . Η επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη ζηαζεξή κε ηηκή g = 10 m/s
2
 

Οη ηξηβέο θαη νη αληηζηάζεηο ζεσξνχληαη ακειεηέεο. 

Δ1) Να ζρεδηαζηνχλ νη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην εκπνξεπκαηνθηβψηην θαη λα ππνινγηζηεί 

ε επηηάρπλζε πνπ απνθηά απηφ . 

Μονάδες 6 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο πνπ απέθηεζε θαζψο θαη ην χςνο πάλσ απφ ην 

Μέηξεζε Αηζζεηήξα Σαρχηεηα πνπ θαηέγξαςε ζε m/s  

Πξψηε 14 

Γεχηεξε 14 

Σξίηε 14 

Σέηαξηε 11 

Πέκπηε 8 

Έθηε 5 

Έβδνκε 2 

Όγδνε 2 

Έλαηε 2 
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έδαθνο πνπ έθζαζε ην εκπνξεπκαηνθηβψηην ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 6 s . 

Μονάδες 7 

Δ3) Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 6 s, ε δχλακε ηνπ θαισδίνπ κεηψλεηαη μαθληθά θαη ε ηηκή ηεο 
γίλεηαη F' = 48000 N . Η θίλεζε ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ γίλεηαη ηψξα επηβξαδπλφκελε. 
Να ππνινγίζεηε ην κέγηζην χςνο πάλσ απφ ην έδαθνο ζην νπνίν ζα κεδεληζηεί ε ηαρχηεηα 
ηνπ θηβσηίνπ . 

Μονάδες 7 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δχλακεο F' απφ ηε ζηηγκή t = 6 s κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ε 

ηαρχηεηα ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ κεδελίδεηαη. 

Μονάδες 5 

208. 12779 

Έλα ζψκα κάδαο 2 Kg θηλείηαη πάλσ ζε ιείν νξηδφληην επίπεδν. Σν δηάγξακκα ηεο 

επηηάρπλζεο ηνπ ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 s - t2 

θαίλεηαη ζην ζρήκα. Η αξρηθή ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s είλαη πν = 

10 m/s. 

 

Γ1) Να ζπκπιεξψζεηε ζην γξαπηφ ζαο ηα θελά ζηηο επφκελεο πξνηάζεηο κε έλα απφ ηα είδε 

ησλ θηλήζεσλ 

α) επζχγξακκε νκαιή β) επζχγξακκε νκαιά επηηαρπλφκελε γ) επζχγξακκε νκαιά 

επηβξαδπλφκελε 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 s- t1 s ε θίλεζε είλαη  ..........................................................................  

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ t1 - t2 ε θίλεζε είλαη  ........................................................................  

Μονάδες 4 

Γ2) Να πξνζδηνξηζηνχλ νη ρξνληθέο ζηηγκέο t1 θαη t2 αλ γλσξίδεηε φηη νη ηαρχηεηεο ηνπ 

ζψκαηνο ηηο ρξνληθέο απηέο ζηηγκέο είλαη σ1 = 6 m/s θαη σ2 = 14 m/s αληίζηνηρα. 

Μονάδες 7 

Να ππνινγίζεηε 

Γ3) ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην ζψκα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 0 - t2. 
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Μονάδες 7 

Γ4) ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο νξηδφληηαο δχλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζψκα ζηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα 0 - t1 θαη t1 - t2. 

Μονάδες 7 

 

209. 12782, 12785 

ην δηπιαλφ ζρήκα θαίλνληαη δχν ζψκαηα 1 θαη 2 κε κάδεο m1 = 6 kg θαη 

m2 = 4 kg αληίζηνηρα, κε ην 2 ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζην 

1. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθνχκε ζην 1 νξηδφληηα 

δχλακε F φπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλφ 

ζρήκα. Σα ζψκαηα θηλνχληαη καδί ζαλ έλα ζψκα κε 

ζηαζεξή ηαρχηεηα, πάλσ ζην νξηδφληην δάπεδν 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δχλακεο. Σν κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ εκθαλίδεηαη 

κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο 1 θαη ηνπ δαπέδνπ είλαη T = 30 Ν θαη ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 . 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δχλακεο F. 

Μονάδες 5 

Γ2) Να βξείηε πφζε ελέξγεηα πξέπεη λα πξνζθέξνπκε κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δχλακεο F, 

γηα λα κεηαθηλήζνπκε ηα ζψκαηα θαηά 120 m. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο 1 θαη ηνπ 

νξηδφληηνπ δαπέδνπ. 
Μονάδες 6 

Γ4) Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 απνκαθξχλνπκε απφηνκα ην ζψκα 2, ρσξίο λα 

θαηαξγήζνπκε ηε δχλακε F θαη ακέζσο κεηά ε ηαρχηεηα ηνπ 1 είλαη ίζε κε 10 m/s. 

Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο 1, ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = t1 + 5 s. 
Μονάδες 8 

 

210. 20224 (2ος Νόμος Νεύτωνα) 

Δφο  αυτοκίνθτα Α και Β με ίςεσ μάηεσ (mΑ=mΒ), κινοφνται με ςτακερι ταχφτθτα ςε 

ευκφγραμμο δρόμο προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ με ταχφτθτεσ μζτρου υΑ=72 km/h  και 

υΒ =36 km/h αντίςτοιχα. Τθ χρονικι ςτιγμι t0=0 s το αυτοκίνθτο Α βρίςκεται ςε 

απόςταςθ d=200 m, πίςω από το Β.  
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Ωσ αρχι μζτρθςθσ των αποςτάςεων λαμβάνεται θ κζςθ του Α τθ χρονικι ςτιγμι 

t0=0 s.  

Δ1)  Να υπολογίςετε τθν απόςταςθ των δυο αυτοκινιτων τθ χρονικι ςτιγμι t=15 s.  

Μονάδες 6 

Δ2) Να υπολογίςετε τθ χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία τα δφο αυτοκίνθτα 

ςυναντϊνται. 

Μονάδες 6 

Δ3) Να καταςκευάςετε το διάγραμμα κζςθσ - χρόνου για κάκε ζνα από τα δφο 

οχιματα, ςτο ίδιο ςφςτθμα βακμολογθμζνων αξόνων. 

Μονάδες 6 

Δ4)  Να  υπολογίςετε  το  λόγο  των  μζτρων  των  δυνάμεων  που  πρζπει  να  

αςκιςουμε  ςτα  δφο αυτοκίνθτα ϊςτε να ςταματιςουν ςτον ίδιο χρόνο. 

 

220. 20223 (2ος Νόμος Νεύτωνα) 

Ένα κινθτό  μάηασ  m = 2 kg   κινείται ευκφγραμμα  με ςτακερι ταχφτθτα υο=4 m/s.  

Τθ  χρονικι ςτιγμι t0= 0 s αρχίηει να αςκείται ςτο ςϊμα  μεταβλθτι με το χρόνο 

δφναμθ  με τθν επίδραςθ τθσ οποίασ το ςϊμα αρχίηει να κινείται με επιτάχυνςθ α. 

Στο παρακάτω ςχιμα παριςτάνεται θ γραφικι παράςταςθ  τθσ αλγεβρικισ τιμισ τθσ 

επιτάχυνςθσ με τθν οποία κινείται το ςϊμα ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο. 

 

Η αντίςταςθ του αζρα δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν. 

Δ1)   Να υπολογίςετε τθν αλγεβρικι τιμι τθσ ςυνιςταμζνθσ δφναμθσ  ποφ αςκείται 

ςτο κινθτό ςε κάκε χρονικό διάςτθμα και να καταςκευάςετε τθ γραφικι  
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παράςταςθ τθσ αλγεβρικισ τιμισ τθσ δφναμθσ ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο για το 

χρονικό διάςτθμα από τθ χρονικι ςτιγμι  t0=0 s ζωσ τθ χρονικι ςτιγμι  t=6 s. 

Μονάδες 6 

Δ2) Να υπολογίςετε τθν αλγεβρικι τιμι τθσ ταχφτθτασ του κινθτοφ τθν χρονικι 

ςτιγμι  t1=5 s. 

Μονάδες 6 

Δ3) Να καταςκευάςετε το διάγραμμα  ταχφτθτασ  - χρόνου από τθ χρονικι ςτιγμι  

t0=0 s ζωσ τθ χρονικι ςτιγμι t=6 s. 

Μονάδες 7 

Δ4) Να υπολογίςετε τθ μετατόπιςθ του κινθτοφ  από τθ χρονικι ςτιγμι   t0=0 s ζωσ 

τθ χρονικι ςτιγμι t=6 s. 

Μονάδες 6 

 
221. 14728 

Μια αντλία χρθςιμοποιείται για να ανεβάηει 600 kg νεροφ ςε ζνα λεπτό από πθγάδι 

βάκουσ 20 m. Το νερό ξεκινά από τθν θρεμία, κινείται με ςτακερι επιτάχυνςθ και 

φτάνει ςτο ςτόμιο του πθγαδιοφ με ταχφτθτα υ=20m/s με τθν οποία και εκτοξεφεται 

κατακόρυφα προσ τα πάνω. Δίνεται θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ g=10m/s2 και ότι θ 

επίδραςθ του αζρα ςτθν κίνθςθ του νεροφ είναι αμελθτζα. Να υπολογίςετε:  

Δ1) τθν επιτάχυνςθ με τθν οποία ανυψϊνεται το νερό  

Μονάδες 6  

Δ2) τθ μάηα του νεροφ που ανεβάηει θ αντλία ανά δευτερόλεπτο και τθ δφναμθ που 

αςκείται από τθν αντλία ςε αυτι τθ μάηα  

Μονάδες 6  

Δ3) τθ μζςθ ιςχφ που αναπτφςςει θ αντλία  

Μονάδες 7  

Δ4) το μζγιςτο φψοσ που φτάνει το νερό από το ςτόμιο του πθγαδιοφ.  

Μονάδες 6 

222. 12801 

Ο κφβοσ που παριςτάνεται ςτο παρακάτω ςχιμα ζχει μάηα m=2 kg και βρίςκεται 

ακίνθτοσ ςε ςθμείο Α που απζχει από το ζδαφοσ h=7,2 m. Ο κφβοσ αφινεται να 

κινθκεί κατά μικοσ τθσ λείασ ςιδθροτροχιάσ ΑΓ και φτάνει ςτο οριηόντιο δάπεδο ςτο 
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ςθμείο Γ με ταχφτθτα μζτρου υo. Στθ ςυνζχεια θ ταχφτθτά του κφβου γίνεται 

οριηόντια διατθρϊντασ το ίδιο μζτρο υo. Ακολοφκωσ ο κφβοσ κινείται ςτο οριηόντιο 

δάπεδο με το οποίο εμφανίηει ςυντελεςτι τριβισ ολίςκθςθσ μ και ςταματά ςτο 

ςθμείο Δ το οποίο απζχει από το Γ απόςταςθ 12 m.  

 

Δίνεται το μζτρο τθσ επιτάχυνςθσ τθσ βαρφτθτασ g=10 m/s2, ότι θ επίδραςθ του 

αζρα είναι αμελθτζα και ότι ωσ επίπεδο μθδενικισ δυναμικισ ενζργειασ κεωρείται 

το οριηόντιο δάπεδο ΓΔ.  

 

Δ1) Να υπολογίςετε θ ταχφτθτα υο με τθ οποία ζφταςε το ςϊμα ςτο οριηόντιο 

δάπεδο.  

Μονάδες 6  

Δ2) Να υπολογίςετε τον χρόνο κίνθςθσ του κινθτοφ ςτο οριηόντιο δάπεδο από τθν 

κζςθ Γ ςτθν κζςθ Δ. 

Μονάδες 7  

Δ3) Να υπολογίςετε τον ςυντελεςτι τριβισ μεταξφ του κφβου και του οριηόντιου 

δαπζδου.  

Μονάδες 7  

Δ4) Να υπολογίςετε το ποςοςτό τθσ αρχικισ δυναμικισ ενζργειασ που γίνεται 

κερμότθτα λόγω τριβϊν ςτθν διαδρομι ΓΔ.  

Μονάδες 5 

223. 12794 

Ένασ μικρόσ πφραυλοσ ζχει μάηα  m=200  Kg και βρίςκεται αρχικά ακίνθτοσ ςτο  

ζδαφοσ.  Ο πφραυλοσ αρχίηει να κινείται κατακόρυφα  προσ τα πάνω χωρίσ  αρχικι  

ταχφτθτα με ςτακερι επιτάχυνςθ α=10 m/s2.  Δίνεται  ότι  θ  επιτάχυνςθ  τθσ  
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βαρφτθτασ  είναι g=10 m/s2, θ επίδραςθ του αζρα είναι αμελθτζα και  ότι  θ  μάηα  

του  πυραφλου κατά τθν ανοδικι κίνθςι του παραμζνει ςτακερι. Ωσ επίπεδο 

αναφοράσ για τθ δυναμικι ενζργεια να κεωριςετε το ζδαφοσ.  Για τθ κίνθςθ του 

πυραφλου από το ζδαφοσ μζχρι το φψοσ H=500 m να υπολογίςετε:  

Δ1) Τθν κατακόρυφθ προωςτικι δφναμθ που αςκείται ςτο πφραυλο. 

                              Μονάδες  6 

Δ2)  Τθν ταχφτθτα του πυραφλου όταν φτάνει ςε φψοσ  H. 

Μονάδες 7 

Δ3)  Τθ μζςθ ιςχφ που ανζπτυξε ο κινθτιρασ του πυραφλου . 

Μονάδες 7 

Δ4)  Το ποςοςτό του ζργου τθσ προωςτικισ δφναμθσ του πυραφλου που ζγινε 

δυναμικι ενζργεια ςτο φψοσ  H. 

Μονάδες 5 

224. 20222 

Η  τροχαία  ςε  μια  προςπάκεια  πρόλθψθσ  των  ατυχθμάτων  διοργανϊνει  

μακιματα  για  νζουσ οδθγοφσ και προτείνει τθν παρακάτω άςκθςθ φυςικισ: 

Ένα αυτοκίνθτο κινείται ςε ευκφγραμμο οριηόντιο δρόμο με ςτακερι ταχφτθτα 

υ0=72 Km/h.  Τθ χρονικι ςτιγμι to=0 s ο οδθγόσ φρενάρει, οι τροχοί μπλοκάρουν με 

αποτζλεςμα το  αυτοκίνθτο να επιβραδφνεται.  

Δίνεται ότι ο ςυντελεςτισ τριβισ ολίςκθςθσ μεταξφ οδοςτρϊματοσ και ελαςτικϊν 

του αυτοκινιτου είναι μ=0,8,  το αυτοκίνθτο ζχει μάηα m=1000 Kg, θ επιτάχυνςθ τθσ 

βαρφτθτασ είναι g=10 m/s2 και ότι θ επίδραςθ του αζρα κεωρείται αμελθτζα . 

Δ1)  Να ςχεδιάςετε τισ δυνάμεισ που αςκοφνται ςτο αυτοκίνθτο και να υπολογίςετε 

το μζτρο τθσ επιβράδυνςθσ του αυτοκινιτου.  

Μονάδες 6 

Δ2) Να υπολογίςετε τθ χρονικι ςτιγμι t1 κατά τθν οποία θ ταχφτθτα του 

αυτοκινιτου γίνεται υο/5.  

Μονάδες 6 

Δ3) Να υπολογίςετε τθ χρονικι ςτιγμι t2  που ςταματά το αυτοκίνθτο. 

Μονάδες 6 
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Δ4) Να  βρεκεί  το  ποςό  τθσ  κινθτικισ  ενζργειασ  του  αυτοκινιτου  που  

μετατρζπεται  ςε  κερμικι κατά το χρονικό διάςτθμα από τθ χρονικι ςτιγμι to=0 s 

ζωσ  τθ χρονικι ςτιγμι t1. 

Μονάδες 7 

225. 12792 

Αερόςτατο που άδειο ζχει μάηα m1=100 kg περιζχει ςτο καλάκι του υλικά και  

επιβάτεσ ςυνολικισ μάηασ m2=400 kg.   Το αερόςτατο διατθρείται ακίνθτο με τθ   

βοικεια δυο κατακόρυφων ςκοινιϊν και με το καλάκι του να βρίςκεται ςτο ςθμείο  

Ο και ςε φψοσ h=10  m από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Στο αερόςτατο αςκείται 

κατακόρυφθ δφναμθ από τον αζρα θ τιμι τθσ οποίασ δίνεται από τθ ςχζςθ         

F=6500-10.x (F ςε Ν και x ςε m), όπου το x είναι θ κζςθ ςτον κατακόρυφο άξονα Οx 

με κετικι φορά προσ τα πάνω (δθλ. το ςθμείο Ο κεωρείται ωσ θ κζςθ x=0 m). Τθ 

χρονικι ςτιγμι t = 0 s τα ςκοινιά λφνονται και το αερόςτατο αρχίηει να ανυψϊνεται 

κατακόρυφα. Δίνεται ότι θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ ζχει τιμι g=10 m/s2. 

Δ1)   Να  υπολογίςετε  τθ  τάςθ  κάκε  ςκοινιοφ  όταν  το  αερόςτατο  είναι  ακίνθτο  

(τα  δυο  ςκοινιά αςκοφν δυνάμεισ ίδιου μζτρου) 

        Μονάδες 6 

Δ2)    Να υπολογίςετε  τθν επιτάχυνςθ του αερόςτατου τθ χρονικι ςτιγμι t = 0 s. 

        Μονάδες 6 

Δ3)  Να κάνετε τθ γραφικι παράςταςθ τθσ δφναμθσ που αςκεί ο αζρασ ςτο  

αερόςτατο ςε ςυνάρτθςθ με τθ κζςθ του και να υπολογίςετε το ζργο τθσ για τθ 

μετατόπιςθ του αερόςτατου από τθ κζςθ    x=0 m ςτθ κζςθ x=100 m. 

        Μονάδες 6 

Δ4)  Να  υπολογίςετε  τθν  ταχφτθτα  του  αερόςτατου  όταν  το  καλάκι  του  

βρίςκεται  ςε  φψοσ H=110 m από το ζδαφοσ.  

        Μονάδες 7 

226. 20789 οχι 

O  πφραυλοσ  που  μετζφερε  το  διαςτθμικό  λεωφορείο  Columbia,  κατά  τθν  

πρϊτθ  του  πτιςθ  το 1981, είχε βάροσ B = 20 x 106 N ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ και 

δζχκθκε από τουσ κινθτιρεσ του, κατά τθν ςτιγμι τθσ  εκτόξευςθσ του  κατακόρυφθ 

δφναμθ μζτρου F = 28 x 106 N.  
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Δ1) Να υπολογιςτεί θ επιτάχυνςθ του πυραφλου, αν θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ 

κεωρθκεί ςτακερι και ίςθ με g = 10 m/s2. 

        Μονάδες 6 

Σφμφωνα με τα μζςα ενθμζρωςθσ τθσ εποχισ, ο πφραυλοσ ανζπτυξε ταχφτθτα  

μζτρου  33 m/s ςε χρόνο t=6 s. 

Δ2)  Αξιοποιϊντασ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ να υπολογίςετε πάλι τθ μζςθ επιτάχυνςθ 

του πυραφλου, ςτο χρονικό διάςτθμα των 6 s. Υπάρχει διαφορά ςτθν τιμι τθσ 

επιτάχυνςθσ από αυτι που βρικατε ςτο ερϊτθμα Δ1; Αν ναι, πωσ εξθγείται;  

        Μονάδες 8 

Δ3) Από  τθν  ενζργεια  που  απζδωςαν  τα  καφςιμα  του  πυραφλου  να  

υπολογίςετε ποιό τμιμα  τθσ μεταφζρκθκε ςτον πφραυλο, με τθ μορφι κινθτικισ 

ενζργειασ, ςτο χρονικό διάςτθμα των  6 s.  

        Μονάδες 6 

Η πυρθνικι ενζργεια που παράγεται από ζναν τόνο ουρανίου - 235 είναι 8 x 1016 J.  

Δ4)  Αν  ο  πφραυλοσ  χρθςιμοποιοφςε  πυρθνικι  ενζργεια  για  τθν  κίνθςι  του,  

πόςθ  ποςότθτα ουρανίου-235  κα  χρειαηόταν  για  να  αναπτφξει  ταχφτθτα           

100  m/s;  Να  κεωριςετε ότι όλθ θ εκλυόμενθ ενζργεια από τθ ςχάςθ του ουρανίου 

κα μετατραπεί ςε κινθτικι του πυραφλου. 

        Μονάδες 5 

227. 20788 

Ένα αυτοκίνθτο, που ζχει μάηα μαηί με τον οδθγό m = 1200 kg, κινείται ευκφγραμμα 

ςε οριηόντιο δρόμο. Τθ χρονικι ςτιγμι t=0 ζχει ταχφτθτα 20 m/s.  Κατά τθ διάρκεια 

τθσ ιςοταχοφσ κίνθςθσ του αυτοκινιτου αςκοφνται ςε αυτό ςυνολικζσ αντιςτάςεισ 

μζτρου Fa=2400 N. 

Δ1) Να ςχεδιαςτοφν οι δυνάμεισ που ενεργοφν ςτο αυτοκίνθτο, όταν κινείται με 

ςτακερι ταχφτθτα. 

        Μονάδες 5 

Δ2) Να  υπολογιςτοφν θ δφναμθ και θ ιςχφσ του κινθτιρα, για το χρονικό διάςτθμα  

που το αυτοκίνθτο ζχει ςτακερι ταχφτθτα . 

        Μονάδες 6 
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Όταν το αυτοκίνθτο ζχει διανφςει απόςταςθ x=1500 m με τθν ταχφτθτα αυτι, ο 

οδθγόσ πατάει φρζνο και το αυτοκίνθτο κινοφμενο ομαλά επιβραδυνόμενα,   

ςταματά αφοφ διανφςει  απόςταςθ xϋ= 400  m.  

Δ3)  Να  υπολογιςτεί θ ςυνολικι δφναμθ που δζχεται το αυτοκίνθτο κατά τθ  

διάρκεια τθσ επιβραδυνόμενθσ κίνθςθσ του.  

        Μονάδες 7 

Δ4) Να γίνει,  ςε βακμολογθμζνουσ άξονεσ,  το διάγραμμα ταχφτθτασ–χρόνου,  από  

τθ χρονικι ςτιγμι t = 0 ζωσ τθ ςτιγμι που αυτό ςταματά και να υπολογίςετε τθν 

ολικι κερμικι ενζργεια που εκλφεται από τισ δυνάμεισ που επιβραδφνουν το 

αυτοκίνθτο. 

        Μονάδες 7 

228. 20787 

Ένα αυτοκίνθτο, που ζχει μάηα μαηί με τον οδθγό m = 1200 kg, κινείται ευκφγραμμα 

ςε οριηόντιο δρόμο.  Τθ χρονικι ςτιγμι  t=0  ζχει  ταχφτθτα 20  m/s.  Ο κινθτιρασ  

αςκεί ςτο αυτοκίνθτο ςτακερι δφναμθ  μζτρου FK=2400 N.  

Δ1)  Να ςχεδιαςτοφν οι δυνάμεισ που ενεργοφν ςτο αυτοκίνθτο, όταν αυτό  κινείται  

με  ςτακερι ταχφτθτα. 

        Μονάδες 5 

Δ2)  Να  υπολογιςτοφν  θ  ςυνολικι  δφναμθ  αντίςταςθσ  Fα και  θ  ιςχφσ  του  

κινθτιρα,  για  το διάςτθμα που το αυτοκίνθτο ζχει ςτακερι ταχφτθτα. 

        Μονάδες 6 

Όταν το αυτοκίνθτο ζχει διανφςει απόςταςθ x=1000 m με τθν ταχφτθτα αυτι, ο 

οδθγόσ αφινει το γκάηι,  βάηει  το  μοχλό ταχυτιτων ςτο «νεκρό ςθμείο» και το  

αυτοκίνθτο «ρολάρει» μζχρι να ςταματιςει. Η επιβραδυνόμενθ κίνθςθ του 

αυτοκίνθτου ζχει διάρκεια 40 s. Η ςυνολικι δφναμθ αντίςταςθσ ςτθν κίνθςθ, Fϋα , 

είναι ςτακερι.  

Δ3)  Να  υπολογιςτεί  θ  απόςταςθ  που  κα  διανφςει  το  αυτοκίνθτο  από  τθ  

ςτιγμι  που  ο  οδθγόσ αφιςει το γκάηι μζχρι να ςταματιςει.  

        Μονάδες 7 

Δ4) Να υπολογιςτεί το ζργο των αντιςτάςεων για τθ ςυνολικι κίνθςθ του 

αυτοκινιτου. 

        Μονάδες 7 
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229. 20786 

Δυο ίδια αυτοκίνθτα Α και Β, μάηασ m, είναι ακίνθτα ςε δυο ςθμεία οριηοντίου  

δρόμου και απζχουν μεταξφ τουσ απόςταςθ S=500 m. Τθ χρονικι ςτιγμι t=0    

αρχίηουν να κινοφνται ςε αντίκετεσ κατευκφνςεισ, πλθςιάηοντασ το ζνα το άλλο. Το 

Α αποκτά ςτακερι επιτάχυνςθ  μζτρου αΑ=2 m/s2 ενϊ το Β ςτακερι επιτάχυνςθ 

μζτρου αΒ.  Τθ  χρονικι  ςτιγμι t1=10 s τα δυο αυτοκίνθτα απζχουν απόςταςθ        

Sϋ=250 m.   

Δ1) Να υπολογίςετε τθν απόςταςθ που ζχει διανφςει το αυτοκίνθτο Α μζχρι τθ  

χρονικι ςτιγμι t1=10  s. 

        Μονάδες 6 

Δ2)   Τθ χρονικι  ςτιγμι t1=10 s το αυτοκίνθτο A ζχει αποκτιςει κινθτικι ενζργεια 

200.000 J.  Nα  υπολογίςετε τθ μάηα m του κάκε αυτοκινιτου. 

        Μονάδες 6 

Δ3)  Να υπολογίςετε τθ ςυνιςταμζνθ των δυνάμεων που αςκοφνται ςτo αυτοκίνθτο 

Β.  

        Μονάδες 6 

Δ4)  Τθ χρονικι ςτιγμι t1=10 s τα αυτοκίνθτα παφουν να επιταχφνονται. Ποια 

χρονικι ςτιγμι κα ςυναντθκοφν και ςε πόςθ απόςταςθ από το ςθμείο εκκίνθςθσ 

του αυτοκινιτου Β; 

        Μονάδες 7 

 

 

230. 12788 

Έλα θηβψηην κάδαο 50 kg είλαη αθίλεην ζε νξηδφληην δάπεδν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 

αζθνχκε ζην θηβψηην κέζσ λήκαηνο κηα νξηδφληηα δχλακε ζηαζεξήο θαηεχζπλζεο, ην 

κέηξν ηεο νπνίαο απμάλεηαη, μεθηλψληαο απφ ηελ ηηκή κεδέλ. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 5s 

ην κέηξν δχλακεο είλαη ίζν κε 250 Ν θαη ηφηε ην θηβψηην κφιηο πνπ αξρίδεη λα 

νιηζζαίλεη ζην νξηδφληην δάπεδν. 

Γ1) Να βξείηε ηε κέγηζηε ηηκή ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο (νξηαθή ηξηβή) πνπ αλαπηχζζεηαη 

κεηαμχ θηβσηίνπ θαη δαπέδνπ. 

Μονάδες 5 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 ζηαζεξνπνηνχκε ην κέηξν ηεο δχλακεο ζηελ ηηκή πνπ έρεη εθείλε 
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ηε ζηηγκή, νπφηε ην θηβψηην ζηε ζπλέρεηα νιηζζαίλεη ζην νξηδφληην δάπεδν, θαη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t2 = 15s έρεη αλαπηχμεη ηαρχηεηα ίζε κε 2 m/s. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ην θηβψηην νιηζζαίλεη ζην νξηδφληην 

δάπεδν. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμχ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ. 

Μονάδες 6 

Γ4) Σε ζηηγκή t2, θφβεηαη ην λήκα θφβεηαη, νπφηε ζηε ζπλέρεηα ην θηβψηην νιηζζαίλεη 

κέρξη λα ζηακαηήζεη. Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθφ έξγν ηεο ηξηβήο απφ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην θηβψηην ζηακαηά λα θηλείηαη. 

Μονάδες 8 

Γίλεηαη φηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 . 

 

231. 12789, 12790 

Έλαο καζεηήο πεηάεη κηα πέηξα κάδαο m = 200 g, απφ ην έδαθνο θαηαθφξπθα πξνο ηα πάλσ 

κε αξρηθή ηαρχηεηα . Σν κέγηζην χςνο, πνπ θηάλεη ε πέηξα απφ ην έδαθνο είλαη ίζν κε hnmx = 

5 m θαη ζηε ζπλέρεηα επαλέξρεηαη ζην ζεκείν εθηφμεπζεο . Η επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο 

είλαη g = 10 m/s
2
 θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Να νξίζεηε σο επίπεδν 

αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηε κεραληθή ελέξγεηα ηεο πέηξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζην 

κέγηζην χςνο απφ ην έδαθνο. 

Μονάδες 5 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν υο ηεο αξρηθήο ηαρχηεηαο εθηφμεπζεο. 

Μονάδες 7 

Γ3) Να βξείηε ζε πνην χςνο απφ ην έδαθνο ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο πέηξαο είλαη ίζε κε ην 

κηζφ ηεο αξρηθήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. 

Μονάδες 7 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο φηαλ επαλέξρεηαη ζην έδαθνο θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα ζρεδηάζεηε ζε ζχζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμφλσλ, ηε γξαθηθή παξάζηαζε 

ηεο ηηκήο ηεο ηαρχηεηάο ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ζθαίξα 

βξίζθεηαη ζην κέγηζην χςνο (t = 0) , κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ επαλέξρεηαη ζην έδαθνο . 

Μονάδες 6 
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232. 12791 

Αεξφζηαην πνπ άδεην έρεη κάδα m1 =170 kg,  κεηαθέξεη επηβάηε κε κάδα m2  =80 kg 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t  =  0 s ην αεξφζηαην βξίζθεηαη αθίλεην ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο θαη αξρίδεη λα αλπςψλεηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο θαηαθφξπθεο δχλακεο F 

πνπ αζθείηαη απφ ηνλ αέξα. Γίλεηαη φηη ην κέηξν ηεο F  είλαη 3000 Ν θαη ε επηηάρπλζε 

ηεο βαξχηεηαο έρεη ηηκή g = 10 m/s
2
 .  

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) Σελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία αλπςψλεηαη ην αεξφζηαην 

Μονάδες 6 

Γ2) Σελ δχλακε πνπ αζθεί ζηνλ επηβάηε ην δάπεδν ηνπ θαιαζηνχ ηνπ αεξφζηαηνπ 

Μονάδες 6 

Γ3) Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην αεξφζηαην βξίζθεηαη ζε χςνο Η =  100 m  απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ επηβάηε ζην ίδην χςνο . 

Μονάδες 7 

Κάπνηα ζηηγκή πξηλ θηάζεη ην αεξφζηαην ζε χςνο Η  = 100 m  βξηζθφηαλ ζε χςνο h  = 

64 m  πάλσ απφ ην έδαθνο. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ κέζε ηαρχηεηα ηνπ αεξφζηαηνπ θαηά ηελ κεηαηφπηζε ηνπ 

απφ ηε ζέζε h=64m  ζηε ζέζε Η=100 m  

Μονάδες 6 
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