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A΄ Λσκείοσ 

14 Μαρτίοσ 2009 

Θεωρητικό Μέρος 

Θέμα 1ο  

Σηις ερφηήζεις Α,Β,Γ,Γ μια μόνο απάνηηζη είναι ζφζηή. Γράυηε ζηο ηεηράδιό ζας ηο κεθα-

λαίο γράμμα ηης ερώηηζης και ηο μικρό γράμμα ηης ζφζηής απάνηηζης. 

Α) Δλώ εζύ θαη ν θίινο ζνπ ηξέραηε ν θπζηθόο ζαο έπαηξλε κεηξήζεηο. Αξγόηεξα έθαλε ην 
παξαθάησ δηάγξακκα. Τα εηθνλίδηα δείρλνπλ ηηο ζέζεηο πνπ είραηε εζύ θαη ν θίινο ζνπ ζε 
θάζε δεπηεξόιεπην. Καη νη δύν ηξέραηε πξνο ηα δεμηά. 
 

 
Δίραηε θάπνηα ζηηγκή ηελ ίδηα ηαρύηεηα; 

α. Όρη 
β. Ναη, ζην δεύηεξν δεπηεξόιεπην 
γ. Ναη, ζην πέκπην δεπηεξόιεπην 
δ. Ναη, ζην 2ν θαη 5ν δεπηεξόιεπην 
ε. Ναη, θάπνηα ζηηγκή κεηαμύ 3νπ θαη 5νπ δεπηεξνιέπηνπ 
 

Β) Οη ζέζεηο δύν δξνκέσλ θαίλνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. Καη νη δύν ηξέρνπλ πξνο 
ηα δεμηά 
 

 
Πνηνο έρεη κεγαιύηεξε επηηάρπλζε; 

α. O πάλσ 
β. Καλείο αθνύ θαη νη δύν έρνπλ ηελ ίδηα επηηάρπλζε 
γ. Ο θάησ 
δ. Καλείο αθνύ θαη νη ηαρύηεηέο ηνπο δελ κεηαβάιινληαη 
ε. Γελ έρσ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα απαληήζσ. 
 

Γ) Σην δηπιαλό γξάθεκα θαίλεηαη ε ηαρύηεηα ελόο αληηθεηκέ-
λνπ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν. Πνηα από ηηο παξαθάησ ζρέζεηο 
ηαηξηάδεη ζην γξάθεκα απηό; 

α. v = t +1 
β. v = t – 1 
γ. v = 2 t 
δ. v= 8 

 
 

 

t(s) 

   v 
m/s 
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Γ) Αλ έλα αληηθείκελν θηλείηαη θπθιηθά, ηόηε 
 

α.   θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. 
β.   επηηαρύλεηαη. 
γ.   νη δπλάκεηο πνπ ελεξγνύλ πάλσ ηνπ ηζνξξνπνύλ. 
δ.   κόλν νη δπλάκεηο θπγόθεληξνο θαη θεληξνκόινο ηζνξξνπνύλ. 
 

Δ) Γξάςηε γηα θάζε ζύλνιν κνλάδσλ από ηα παξαθάησ αλ εθθξάδνπλ δύλακε, ελέξγεηα ή 
νξκή. 
 

α.   Ν . s          β.  
2

2

s

mkg
        γ.  

2s

mkg
         δ.  

s
kg

m
          ε.   Ν . m 

Θέμα 2ο 

Α.  Σρεδηάζηε έλα ειεύζεξν δηάγξακκα ζην νπνίν λα θαί-

λνληαη νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζε έλα καγλεηάθη, από 

απηά πνπ θνιιάκε ζην ςπγείν, όηαλ απηό είλαη αθίλεην 

πάλσ ζηελ πόξηα ηνπ ςπγείνπ. Δμεγείζηε πνηεο είλαη νη 

δπλάκεηο απηέο θαη πνηεο ζρέζεηο ηζρύνπλ γηα ηα κέηξα 

ηνπο. 

Β. Σην δηπιαλό γξάθεκα θαίλεηαη ε ζέζε ελόο εληόκνπ 
ζε ζρέζε κε ην ρξόλν. Αλ ην έληνκν ζπλερίζεη λα θηλείηαη 
κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα ζε πνηα ζέζε ζα βξίζθεηαη ηε ρξνλη-
θή ζηηγκή 30 (s); 
 

Γ. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη ηηκέο ηεο ζέζεο x 

ελόο αεξνπιάλνπ θαη νη αληίζηνηρεο ρξνληθέο ζηηγκέο θαζώο απηό ηξνρνδξνκεί ζην δηά-

δξνκν απνγείσζεο.  

t (s) 0 1 2 3 4 5 

x (m) 0 1 6 17 37 67 

i ) Η ηαρύηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ απμάλεηαη, κεηώλεηαη ή παξακέλεη ζηαζεξή; 

ii ) Η επηηάρπλζε ηνπ αεξνπιάλνπ απμάλεηαη, κεηώλεηαη ή παξακέλεη ζηαζεξή; 

Δμεγείζηε πιήξσο ηηο απαληήζεηο ζαο. 

Γ. Δθαξκόζηε ηνπιάρηζηνλ δύν αθόκε δπλάκεηο ζε  θαζέλα από ηα ηξία παξαθάησ αληη-
θείκελα έηζη πνπ ηα αληηθείκελα λα βξίζθνληαη ζε  ηζνξξνπία. Κάζε δύλακε πνπ εθαξκόδε-
ηε πξέπεη λα είλαη είηε νξηδόληηα ζηνλ άμνλα x είηε θαηαθόξπθε ζηνλ 
άμνλα ς. Οξίζηε ζαθώο ηα κέηξα ηνπο θαη ζρεδηάζηε θαζαξά βέιε 
γηα ηηο δηεπζύλζεηο ηνπο μαλαθάλνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο ηα παξαθά-
ησ δηαγξάκκαηα ζηα νπνία λα έρνπλ πξνζηεζεί νη δύν δπλάκεηο ζην 
θαζέλα από απηά. 
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Θέμα 3ο 

Α. Σηελ εηθόλα θαίλεηαη έλα απινπνηεκέλν κνληέιν 
κηαο πιαηθόξκαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηνινγη-
θή κεραληθή γηα ηε κέηξεζε ηεο δύλακεο πνπ αζθεί-
ηαη ζην έδαθνο από ην πόδη ελόο δξνκέα. Υπνζέζηε 
όηη ε πιαηθόξκα έρεη κάδα 5 Kg θαη θάζε έλα από ηα 
ηέζζεξα ειαηήξηα έρεη ζηαζεξά 106 Ν/m. Κάπνηα 
ζηηγκή, ηα θαηαθόξπθα ειαηήξηα είλαη ζπκπηεζκέλα 
θαηά 0,5 mm. Τελ ίδηα ζηηγκή, θαζέλα από ηα νξηδό-
ληηα ειαηήξηα απέρεη από ην θπζηθό ηνπ κήθνο θαηά 
0,1 mm, ην αξηζηεξό είλαη ζπκπηεζκέλν θαη ην δεμηό 
είλαη ηελησκέλν. Η θαηαθόξπθε ζπληζηώζα ηεο επη-
ηάρπλζεο ηεο πιαηθόξκαο έρεη θνξά πξνο ηα πάλσ 
θαη κέηξν 5 m/s2 ελώ ε νξηδόληηα ζπληζηώζα ηεο έρεη θνξά πξνο ηα πίζσ (αξηζηεξά) θαη 
κέηξν 2 m/s2.  

      i) Βξείηε ηε δύλακε πνπ δέρεηαη ην πόδη ηνπ δξνκέα από 
ηελ πιαηθόξκα ηε ζηηγκή απηή. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ιόγσ 
ηεο βαξύηεηαο g=9,81 m/s2 

      ii) Σην δηπιαλό γξάθεκα θαίλνληαη δεδνκέλα κηαο πιαη-
θόξκαο ζηελ πεξίπησζε δξνκέα 68 kg. Τν πάλσ γξάθεκα 
δείρλεη ηελ θαηαθόξπθε δύλακε θαη ην θάησ δείρλεη ηελ νξη-
δόληηα δύλακε πνπ δέρεηαη ε πιαηθόξκα από ην δεμί πόδη 
ηνπ δξνκέα. Σηνλ νξηδόληην άμνλα θαίλνληαη νη ηηκέο ηνπ 
ρξόλνπ ζε δεπηεξόιεπηα θαη ζηνλ θαηαθόξπθν νη ηηκέο ησλ 
δπλάκεσλ ζε Ν. Να βξείηε θαηά πξνζέγγηζε ηε δύλακε πνπ 
δέρεηαη ην πόδη ηνπ αζιεηή από ηελ πιαηθόξκα ηε ζηηγκή 
πνπ ε νξηδόληηα ζπληζηώζα ηεο κεγηζηνπνηείηαη. 

     iii) Σπγθξίλεηε ηε δύλακε πνπ δέρεηαη ην πόδη ηνπ αζιεηή 
από ηελ πιαηθόξκα κε ην βάξνο ηνπ αζιεηή. Δμεγείζηε ηελ 
αλαγθαηόηεηα ηεο ρξήζεο θαηάιιεισλ ππνδεκάησλ ρσξίο 
ηα νπνία νη δξνκείο ζα είραλ πηζαλώο ηξαπκαηηζκνύο. 

Β. Γπν παηδηά ζε ινύλα πάξθ παίξλνπλ ζηξνθή πάλσ ζε 
ιείν θεθιηκέλν σο πξνο ην νξηδόληην επίπεδν δξόκν. Τν 
όρεκα καδί κε ηα παηδηά έρεη κάδα 400 kg θαη θηλείηαη κε ηα-
ρύηεηα ζηαζεξνύ κέηξνπ 20 m/s ζε νξηδόληηα θπθιηθή ηξν-
ρηά αθηίλαο 20 m, όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ειεύζεξν 
δηάγξακκα. Η θάζεηε δύλακε έρεη αλαιπζεί ζε  θαηαθόξπ-
θε ζπληζηώζα θαη νξηδόληηα ζπληζηώζα. Η επηηάρπλζε ιό-
γσ ηεο βαξύηεηαο είλαη g=10 m/s2. Να βξείηε: ηελ επηηά-
ρπλζε ηνπ νρήκαηνο, ηε ζπληζηακέλε δύλακε ζην όρεκα, 
ηε βαξπηηθή δύλακε ζην όρεκα, ηελ θαηαθόξπθε θαη ηελ 
νξηδόληηα ζπληζηώζα ηεο θάζεηεο δύλακεο από ην δξόκν 
θαη ηε γσλία θ ηνπ θεθιηκέλνπ δξόκνπ κε ην νξηδόληην επί-
πεδν. 

 
 

 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΖ 

 ΟΡΗΕΟΝΤΗΑ 

 ΒΑΡΥΤΗΚΖ 

 ΚΑΘΔΤΖ 
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Πειραματικό Μέρος 

 

Α. Τν ακαμίδην ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο θέξεη 
κεραληζκό εθηίλαμεο θαη έρεη κάδα m θαη κήθνο 
d=0,15 m. Ο κεραληζκόο εθηίλαμεο απνηειείηαη 
από ειαηήξην κε έκβνιν ην νπνίν όηαλ είλαη ζπζπεηξσκέλν είλαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ακαμη-
δίνπ ελώ όηαλ απειεπζεξώλεηαη ην έκβνιν εμέξρεηαη ρσξίο λα απνθνιιάηαη από ην θαξν-
ηζάθη. Σπζπεηξώλνπκε ην κεραληζκό εθηίλαμεο θαη ηνλ απειεπζεξώλνπκε απόηνκα.  

i) Ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ην ακαμίδην ζα θηλεζεί πξνο ηα αξηζηεξά, πξνο ηα δεμηά 
ή ζα παξακείλεη αθίλεην; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Με ζπζπεηξσκέλν ην κεραληζκό εθηίλαμεο αθνπκπάκε ζην δεμί  άθξν ηνπ ακαμηδίνπ απηνύ 
ην αξηζηεξό άθξν ελόο δεύηεξνπ ακαμηδίνπ κε ην ίδην κήθνο, ρσξίο κεραληζκό εθηίλαμεο 
θαη κε κάδα 2m όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Τα δύν ακαμίδηα βξίζθνληαη πάλσ 
ζε εξγαζηεξηαθό πάγθν ζηα άθξα ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ εκπόδηα Δ1 θαη Δ2. Η απόζηαζε 
ησλ εκπνδίσλ είλαη L=1,5 m θαη ην επίπεδν ζπλεπαθήο ησλ δύν ακαμηδίσλ ηζαπέρεη από 
ηα εκπόδηα. 

 

 

 

Με ηελ απειεπζέξσζε  ηνπ κεραληζκνύ εθηίλαμεο αθνύκε ηξεηο θξόηνπο πξηλ μαλαπιε-
ζηάζνπλ ηα ακαμάθηα. Ο πξώηνο ακέζσο κε ηελ απειεπζέξσζε, ν δεύηεξνο ιίγν αξγόηεξα 
θαη ν ηξίηνο ιίγν αξγόηεξα κεηά ηνλ δεύηεξν. 

ii) Δμεγείζηε ηελ πξνέιεπζε ησλ θξόησλ απηώλ. 

iii) Σε πνηα απόζηαζε από ην εκπόδην Δ1 ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη ην επίπεδν ζπλεπαθήο 
ησλ ακαμηδίσλ ώζηε κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη πξηλ μαλαπιεζηάζνπλ ηα ακαμάθηα λα 
αθνπζηνύλ δύν θξόηνη. Ο πξώηνο ακέζσο κε ηελ απειεπζέξσζε θαη ν δεύηεξνο ιίγν κεηά; 
Να εμεγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο. 

 

Β. Έλα μύιηλν παξαιιειεπίπεδν ζύξεηαη πάλσ ζηνλ νξηδόληην πάγθν ηνπ ζρνιηθνύ εξγα-
ζηεξίνπ. Η ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε πνπ ηνπ αζθείηαη θάζε θνξά θαηαγξάθεηαη κε ηε 
βνήζεηα δπλακόκεηξνπ ή αηζζεηήξα δύλακεο. Η επηηάρπλζε πνπ απνθηά ην παξαιιειε-
πίπεδν θαηαγξάθεηαη κε ηε βνήζεηα επηηαρπλζηόκεηξνπ (αηζζεηήξα επηηάρπλζεο) πνπ είλαη 
ηνπνζεηεκέλνο πάλσ ζην θηβώηην. Τα πεηξακαηηθά δεδνκέλα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα: 

F (N) 3,05 3,45 4,05 4,45 5,05 

a (m/s2) 0,95 2,05 2,95 4,05 4,95 

 

Βξείηε ηε κάδα ηνπ παξαιιειεπηπέδνπ θαη ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο κεηαμύ ηνπ μύιηλνπ πα-
ξαιιειεπηπέδνπ θαη ηεο επηθάλεηαο ηνπ εξγαζηεξηαθνύ πάγθνπ. Γίλεηαη g=10 m/s2. 

Καλή  Δπιτστία 

 

m 

2m m 
Δ1 Δ2 
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Αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα θάλεηε ηα γξαθήκαηα ηα νπνία πηζαλώο ζα ζαο ρξεηαζηνύλ ζ’ απηή 
ηε ζειίδα θαη λα ηελ επηζπλάςεηε κέζα ζην ηεηξάδηό ζαο. 

Δπηιέμηε ηνπο άμνλεο ηηηινδνηήζηε ζπκπεξηιάβεηε θαη ηηο θαηάιιειεο κνλάδεο ζε θάζε ά-
μνλα. 
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