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Πρόοδος

Κάθε ϕύλλο ϑεµάτων που µοιράστηκε στην πρόοδο είχε διαφορετική ακολουθία απαντήσεων σε κάθε ερώτηµα.

Ως εκ τούτου, η σειρά των απαντήσεων κάθε ερωτήµατος παρακάτω είναι ενδεικτική.

Αγνοήστε επιδράσεις τριβής/αντίστασης του αέρα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο εκάστοτε ερώτηµα.

΄Ασκηση 1. ΄Ενα αυτοκίνητο χάνει λάδια µε ϱυθµό µια σταγόνα κάθε 5 δευτερόλεπτα. Σε µια ευθεία απόσταση 600 µέτρων, έχει ϱίξει 6 σταγόνες,
µε την πρώτη σταγόνα να πέφτει για x = 0. Ποιά είναι η µέση ταχύτητα του αυτοκινήτου σε αυτή του την κίνηση ;

(αʹ) 120 m/s (ϐʹ) 20 m/s (γʹ) 24 m/s (δʹ) 30 m/s (εʹ) 100 m/s

Λύση: Αν η πρώτη σταγόνα πέφτει για x = 0, τότε όταν συµπληρώσει 600 µέτρα ϑα έχει ϱίξει 6 σταγόνες, σε διάστηµα ∆t = 25 δευτερολέπτων.

Σχήµα 1: ΄Ασκηση 1.

΄Αρα

uavg =
∆x

∆t
=

600

25
= 24 m/s (1)

Τρόπος ϐαθµολόγησης: ΄Ενας ϐαθµός για σωστή απάντηση, µηδέν ϐαθµοί για όποια άλλη.

΄Ασκηση 2. ΄Ενα αγωνιστικό ξεκινά από ακινησία για t = 0 και ϕτάνει σε µια τελική ταχύτητα u σε χρόνο t σε ευθύγραµµη κίνηση. Αν η
επιτάχυνση του αυτοκινήτου είναι σταθερή σε αυτό το χρονικό διάστηµα, ποιά από τα παρακάτω είναι αληθή ;

(αʹ) Η µέση του ταχύτητα είναι u/2.

(ϐʹ) Το αγωνιστικό καλύπτει απόσταση ut.

(γʹ) Το µέτρο της επιτάχυνσης του είναι u/t.

(δʹ) Τίποτε από τα παραπάνω δεν είναι αληθές.

Λύση: ΄Εχουµε ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση. Το µέτρο της επιτάχυνσης του είναι ίσο µε a = ∆u
∆t

= u−0
t−0

= u
t
. Η απόσταση

που καλύπτει ισούται µε x = x0 + u0t+ 1
2
at2. Η µέση του ταχύτητα δίνεται από τη σχέση uavg =

ui+uf

2
= 0+u

2
= u

2
. Σωστές απαντήσεις οι :

• Το µέτρο της επιτάχυνσης του είναι u/t.

• Η µέση του ταχύτητα είναι u/2.

Τρόπος ϐαθµολόγησης: ΄Ενας ϐαθµός για κάθε µια από τις δυο σωστές απαντήσεις (σύνολο 2 µονάδες), µηδέν ϐαθµοί για λάθος απάντηση.
Στην περίπτωση µιας σωστής και µιας λάθους απάντησης, δίνεται ένας ϐαθµός, όπως και στην περίπτωση επιλογής µιας µόνο σωστής απάντησης
από τις δυο.

΄Ασκηση 3. ΄Οταν εφαρµόζετε τις εξισώσεις της κινητικής για ένα σώµα που κινείται σε µια διάσταση, ποιό/ά από τα παρακάτω πρέπει να είναι
αληθές/ή ;

(αʹ) Η επιτάχυνση πρέπει να είναι σταθερή.

(ϐʹ) Η ταχύτητα πρέπει να είναι σταθερή.

(γʹ) Η ϑέση του πρέπει να αυξάνει µε το χρόνο.

(δʹ) Η ταχύτητα πρέπει να αυξάνει µε το χρόνο.

(εʹ) Η ταχύτητα πρέπει να είναι πάντα στην ίδια κατεύθυνση µε την
επιτάχυνση.

Λύση: Προσέξτε ότι Ϲητά ποιό/α από τα παρακάτω πρέπει να είναι αληθές/ή, δηλ. σε κάθε περίπτωση. Μόνος περιορισµός είναι η σταθερή
επιτάχυνση. Η ταχύτητα δεν είναι απαραίτητο να είναι σταθερή, ενώ η ϑέση του µπορεί να αυξάνει ή και να µειώνει µε το χρόνο. Επίσης, η
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ταχύτητα µπορεί να αυξάνει ή να µειώνει µε το χρόνο. Τέλος, η ταχύτητα δεν πρέπει να είναι πάντα στην ίδια κατεύθυνση µε την επιτάχυνση
(περίπτωση επιβραδυνόµενης κίνησης⇐⇒ επιταχυνόµενη κίνηση µε αρνητική επιτάχυνση). Σωστή απάντηση η:

• Η επιτάχυνση πρέπει να είναι σταθερή.

Τρόπος ϐαθµολόγησης: ΄Ενας ϐαθµός για τη σωστή απάντηση, µηδέν ϐαθµοί για λάθος απάντηση. Στην περίπτωση επιλογής της σωστής
και µιας λάθους απάντησης, δίνεται ένας ϐαθµός. Στην περίπτωση επιλογής της σωστής και δυο ή περισσότερων λάθος απαντήσεων, δε δίνεται
ϐαθµός.

΄Ασκηση 4. Μια µπάλα αφήνεται από ύψος h και πέφτει κατακόρυφα κι ελεύθερα, ϕτάνοντας σε ταχύτητα πρόσκρουσης µε το έδαφος ίση µε 4
m/s κατά µέτρο. Επαναλαµβάνουµε το πείραµα από το ίδιο ύψος αλλά µε αρχική ταχύτητα 3 m/s. Ποιά είναι η ταχύτητα πρόσκρουσης κατά
µέτρο ;

(αʹ) 4 m/s (ϐʹ) 7 m/s (γʹ) 8 m/s (δʹ) 6 m/s (εʹ) 5 m/s

Λύση: Για το πρώτο πείραµα ϑα έχουµε

u2
f = u2

i + 2g∆y ⇐⇒ 16 = 0 + 2gh⇐⇒ h =
8

g
(2)

Για το δεύτερο πείραµα
u2
f = u2

i + 2g∆y ⇐⇒ u2
f = 9 + 2gh = 9 + 16 = 25⇐⇒ uf = 5 m/s (3)

Τρόπος ϐαθµολόγησης: ΄Ενας ϐαθµός για τη σωστή απάντηση, µηδέν ϐαθµοί για λάθος απάντηση.

΄Ασκηση 5. ΄Ενα ϐλήµα εκτοξεύεται στην επιφάνεια της Γης µε αρχική ταχύτητα ~ui υπο γωνία θ, και ταξιδεύει χωρίς αντιστάσεις λόγω αέρα. Το
ίδιο ϐλήµα εκτοξεύεται µε την ίδια αρχική ταχύτητα στην επιφάνεια της Σελήνης και ταξιδεύει χωρίς αντιστάσεις λόγω αέρα. Η επιτάχυνση της
ϐαρύτητας στη Σελήνη είναι ίση µε το 1/6 αυτής της Γης. Ποιά είναι η σχέση του µέγιστου ύψους της ϐολής στη Σελήνη σε σχέση µε αυτό της
Γης ;

(αʹ) Είναι 6 ϕορές µεγαλύτερο στη Σελήνη.

(ϐʹ) Είναι 1/6 µεγαλύτερο στη Σελήνη.

(γʹ) Είναι
√

6 µεγαλύτερο στη Σελήνη.

(δʹ) Είναι 36 ϕορές µεγαλύτερο στη Σελήνη.

(εʹ) Είναι το ίδιο.

Λύση: Η εξίσωση µέγιστου ύψους ϐολής δίνεται ως

h =
u2
i sin2(θ)

2g
(4)

Είναι

hearth =
u2
i sin2(θ)

2gearth
(5)

hmoon =
u2
i sin2(θ)

2gmoon
=
u2
i sin2(θ)

2 1
6
gearth

= 6hearth (6)

Σωστή απάντηση η:

• Είναι 6 ϕορές µεγαλύτερο στη Σελήνη.

Τρόπος ϐαθµολόγησης: ΄Ενας ϐαθµός για τη σωστή απάντηση, µηδέν ϐαθµοί για λάθος απάντηση.

΄Ασκηση 6. Σε µια ϐολή, όταν το σώµα ϕτάνει στο µέγιστο ύψος του, ποιά από τα παρακάτω είναι αληθή ;

(αʹ) Η ταχύτητα και η επιτάχυνση του είναι µηδέν.

(ϐʹ) Η ταχύτητα είναι κάθετη στην επιτάχυνση.

(γʹ) Η επιτάχυνση του εξαρτάται από την αρχική γωνία ϱίψης.

(δʹ) Η ταχύτητα του δεν είναι µηδέν αλλά η επιτάχυνση του είναι.

(εʹ) Τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι αληθές.

Λύση: Στο µέγιστο ύψος ϐολής, η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας του σώµατος µηδενίζεται, ενώ η οριζόντια παραµένει σταθερή σε
όλη την κίνηση (απουσία αντιστάσεων αέρα) και εξαρτάται από την αρχική γωνία ϱίψης. ΄Αρα συνολικά η ταχύτητα του είναι µη µηδενική.
Η επιτάχυνση είναι σταθερή και ίση µε g, µε ϕορά προς τα κάτω και µόνο στον κατακόρυφο άξονα, οπότε στο µέγιστο ύψος η επιτάχυνση
είναι κάθετη µε την (οριζόντια, και µοναδική µη µηδενική, συνιστώσα) ταχύτητα. Στον οριζόντιο άξονα η επιτάχυνση είναι µηδενική. Από τα
παραπάνω, σωστή απάντηση η:

• Η ταχύτητα είναι κάθετη στην επιτάχυνση.

Τρόπος ϐαθµολόγησης: ΄Ενας ϐαθµός για τη σωστή απάντηση, µηδέν ϐαθµοί για λάθος απάντηση. Στην περίπτωση επιλογής της σωστής
και µιας λάθους απάντησης, δίνεται ένας ϐαθµός. Στην περίπτωση επιλογής της σωστής και δυο ή περισσότερων λάθος απαντήσεων, δε δίνεται
ϐαθµός.

΄Ασκηση 7. ΄Ενα σώµα µάζας m ολισθαίνει µε ταχύτητα ui σε κάποιο σηµείο επίπεδης επιφάνειας, της οποίας ο συντελεστής τριβής ολισθήσεως
είναι µk. ΄Υστερα ολισθαίνει σε απόσταση d και έρχεται σε ηρεµία. Ποιά είναι η ταχύτητα ui σε m/s;
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(αʹ) ui =
√
−2µkd (ϐʹ) ui =

√
−2µkmgd (γʹ) ui =

√
2µkmgd (δʹ) ui =

√
−2µkgd (εʹ) ui =

√
2µkgd

Λύση: ΄Εστω Α η ϑέση µε ταχύτητα ui και Β η ϑέση απόλυτης ηρεµίας. Χωρίς ϐλάβη της γενικότητας, ϑεωρούµε την κίνηση προς τα δεξιά
και µε ϑετική ϕορά προς τα δεξιά. Μόνη δύναµη που ασκείται στο σώµα είναι η τριβή (µη συντηρητική). Από το Θ.Μ.Κ.Ε-Ε, ϑα έχουµε

∆K = Wfriction ⇐⇒ KB −KA = −fkd = −µknd (7)

Το σώµα ισορροπεί στον κατακόρυφο άξονα, δηλ.
ΣFy = 0⇐⇒ n = mg (8)

Από τις δυο σχέσεις

KB −KA = −µkmgd⇐⇒ 0− 1

2
mu2

i = −µkmgd⇐= u2
i = 2µkgd =⇒ ui =

√
2µkgd (9)

Σωστή απάντηση η:

• ui =
√

2µkgd

Τρόπος ϐαθµολόγησης: ΄Ενας ϐαθµός για τη σωστή απάντηση, µηδέν ϐαθµοί για λάθος απάντηση.

΄Ασκηση 8. ∆υο σώµατα µάζαςm1 < m2 συνδέονται µε νήµα εκατέρωθεν αβαρούς τροχαλίας χωρίς τριβές, η οποία ϐρίσκεται δεµένη στο ταβάνι.
΄Εστω a1, a2 το µέτρο των επιταχύνσεων των σωµάτων. Ποιό/ά από τα παρακάτω είναι αληθή/εις όσον αφορά το µέτρο της a2 του σώµατος µάζας
m2;

(αʹ) a2 < a1 (ϐʹ) a2 < g (γʹ) a2 > g (δʹ) a2 = g (εʹ) a1 < a2

Λύση: ∆εδοµένου ότι τα σώµατα συνδέονται µε νήµα εκατέρωθεν αβαρούς τροχαλίας χωρίς τριβές, ϑα κινούνται ταυτόχρονα, µε ίδιο µέτρο
ταχύτητας και επιτάχυνσης (αλλά διαφορετικά διανύσµατα προφανώς). Θεωρώντας ϑετική ϕορά προς τα κάτω, για το σώµα µάζας m2 ισχύει

ΣFy = m2a2 ⇐⇒ −T +m2g = m2a2 ⇐⇒ a2 = g − T

m2
< g ⇐⇒ a2 < g (10)

µε T την τάση του νήµατος. Σωστή απάντηση η:

• a2 < g

Τρόπος ϐαθµολόγησης: ΄Ενας ϐαθµός για τη σωστή απάντηση, µηδέν ϐαθµοί για λάθος απάντηση. Στην περίπτωση επιλογής της σωστής και
µιας λάθους απάντησης που αφορά τις σχετικές επιταχύνσεις a1, a2, δίνεται ένας ϐαθµός. Στην περίπτωση επιλογής αντικρουόµενων απαντήσεων
(a2 < g, a2 > g) δε δίνεται ϐαθµός. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δε δίδεται ϐαθµός.

΄Ασκηση 9. Αν ένα σώµα ισορροπεί, ποιά από τα παρακάτω δεν είναι αληθή ;

(αʹ) Η ταχύτητα του σώµατος είναι σταθερή.

(ϐʹ) Η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα είναι µηδέν.

(γʹ) Το σώµα πρέπει να ϐρίσκεται σε ακινησία.

(δʹ) Η επιτάχυνση του σώµατος είναι µηδενική.

(εʹ) Υπάρχουν τουλάχιστον δυο δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα.

Λύση: Προσέξτε το δεν στην ερώτηση. ΄Οταν ένα σώµα ισορροπεί, τότε η συνισταµενη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα είναι µηδέν,
και ϐρίσκεται σε ακινησία ή κινείται µε σταθερή ταχύτητα. ∆εν µπορεί να συµβαίνει κάτι άλλο. Σωστές απαντήσεις οι :

• Το σώµα πρέπει να ϐρίσκεται σε ακινησία.

• Υπάρχουν τουλάχιστον δυο δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα.

Τρόπος ϐαθµολόγησης: ΄Ενας ϐαθµός για κάθε σωστή απάντηση (σύνολο δυο ϐαθµοί), µηδέν ϐαθµοί για λάθος απαντήσεις. Στην περίπτωση
επιλογής µιας σωστής και µιας λάθος απάντησης, δίνεται ένας ϐαθµός. Στην περίπτωση επιλογής µιας σωστής και δυο λάθος απαντήσεων, δε
δίνεται ϐαθµός. Στην περίπτωση επιλογής των δυο σωστών και µιας λάθος απάντησης, δίνονται δυο ϐαθµοί. Στην περίπτωση επιλογής των δυο
σωστών αλλά και δυο ή τριων λάθος απαντήσεων, δε δίνεται κανένας ϐαθµός.

΄Ασκηση 10. ΄Ενα σώµα µάζας m κινείται σε επικλινές επίπεδο µε τριβές µε επιτάχυνση ~a προς τη ϐάση του επικλινούς. Ποια/ες από τις
παρακάτω δυνάµεις πρέπει να εµφανίζονται σε ένα διάγραµµα δυνάµεων ;

(αʹ) Η δύναµη m~a στην κατεύθυνση της κίνησης.

(ϐʹ) Η ϐαρυτική δύναµη που οφείλεται στον πλανήτη Γη.

(γʹ) Η δύναµη τριβής που δέχεται το σώµα από το επικλινές.

(δʹ) Η κάθετη δύναµη που δέχεται το σώµα από το επικλινές.

(εʹ) Η δύναµη που δέχεται το επικλινές από το σώµα.

Λύση: Προσέξτε το πρέπει στην ερώτηση. Οι δυνάµεις που εµφανίζονται στο διάγραµµα πρέπει να είναι αυτές που ασκούνται στο σώµα,
δηλ. η ϐαρυτική δύναµη, η δύναµη τριβής, και η κάθετη δύναµη. Η δύναµη m~a δεν µας είναι γνωστή πάντα εκ των προτέρων και χρειάζεται να
γνωρίζουµε περισσότερα για την κίνηση, καθώς αποτελεί το διανυσµατικό άθροισµα άλλων δυνάµεων. ∆υνάµεις που ασκούνται σε άλλα σώµατα
δε σχεδιάζονται. Σωστές απαντήσεις οι :
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• Η ϐαρυτική δύναµη που οφείλεται στον πλανήτη Γη.

• Η δύναµη τριβής που δέχεται το σώµα από το επικλινές.

• Η κάθετη δύναµη που δέχεται το σώµα από το επικλινές.

Τρόπος ϐαθµολόγησης: ΄Ενας ϐαθµός για κάθε σωστή απάντηση (σύνολο τρεις ϐαθµοί), µηδέν ϐαθµοί για λάθος απαντήσεις. Στην
περίπτωση επιλογής µιας σωστής και µιας λάθος απάντησης, δίνεται ένας ϐαθµός. Στην περίπτωση επιλογής µιας σωστής και δυο λάθος
απαντήσεων, δε δίνεται ϐαθµός. Στην περίπτωση επιλογής δυο σωστών και µιας λάθος απάντησης, δίνονται δυο ϐαθµοί. Στην περίπτωση
επιλογής δυο σωστών αλλά και δυο λάθος απαντήσεων, δίνεται ένας ϐαθµός. Στην περίπτωση επιλογής των τριών σωστών απαντήσεων δίνονται
τρεις ϐαθµοί, εκτός της περίπτωσης επιλογής και των δυο λάθος απαντήσεων, οπότε δίνονται δυο ϐαθµοί.

΄Ασκηση 11. ΄Ενας εργάτης σπρώχνει ένα ϐαρέλι µε οριζόντια δύναµη µέτρου 50 Ν σε επίπεδο έδαφος σε µια απόσταση 5.0 µέτρων. Αν µια
δύναµη τριβής µέτρου 43 Ν ασκείται επάνω στο ϐαρέλι σε κατεύθυνση αντίθετη της δύναµης του εργάτη, πόσο είναι το έργο που παράγεται επάνω
στο ϐαρέλι από τον εργάτη ;

(αʹ) 215 J (ϐʹ) 250 J (γʹ) 10 J (δʹ) 35 J (εʹ) Τίποτα από τα παρα-
πάνω.

Λύση: Το έργο που παράγεται από τον εργάτη στο ϐαρέλι δίνεται αποκλειστικά από τη σχέση

WF = Fεργάτη∆x = 50 · 5 = 250 J (11)

΄Εργο άλλων δυνάµενω δεν παίζει ϱόλο στο έργο αυτό καθ΄ αυτό που παράγει ο εργάτης. Σωστή απάντηση η:

• 250 J

Τρόπος ϐαθµολόγησης: ΄Ενας ϐαθµός για τη σωστή απάντηση, µηδέν ϐαθµοί για λάθος απάντηση.

΄Ασκηση 12. ΄Ενα ελατήριο υπακούει το νόµο του Hooke και εκτείνεται από έναν εξωτερικό παρατηρητή. Το έργο που παράγεται κατά την
έκταση του ελατηρίου κατά 10 εκατοστά είναι 4 J. Πόσο επιπλέον έργο απαιτείται για την έκταση του ελατηρίου κατά επιπλέον 10 εκατοστά ;

(αʹ) 16 J (ϐʹ) 12 J (γʹ) 8 J (δʹ) 4 J (εʹ) 2 J

Λύση: Το έργο που παράγεται από τον παρατηρητή για την έκταση κατά 10 εκατοστά δίνεται ως

WFx=0→0.1 =
1

2
kx2 = 4⇐⇒ k(0.1)2 = 8⇐⇒ k = 800 N/m (12)

Για την έκταση από 10 σε 20 εκατοστά, το έργο δίνεται ως

WFx=0.1→0.2 =

∫ xf

xi

kxdx =
1

2
kx2

]xf

xi

=
1

2
kx2

f −WFx=0→0.1 = 400(0.2)2 − 4 = 16− 4 = 12 J (13)

Σωστή απάντηση η:

• 12 J

Τρόπος ϐαθµολόγησης: ΄Ενας ϐαθµός για τη σωστή απάντηση, µηδέν ϐαθµοί για λάθος απάντηση.

΄Ασκηση 13. ΄Ενας αθλητής χοροπηδά κατακόρυφα σε ένα τραµπολίνο, αφήνοντας την επιφάνεια του µε ταχύτητα 8.5 m/s µε ϕορά προς τα
πάνω. Ποιό είναι το µέγιστο ύψος που ϕτάνει ;

(αʹ) 1.79 m

(ϐʹ) 13.1 m

(γʹ) 3.68 m

(δʹ) 0.27 m

(εʹ) ∆εν µπορούµε να πούµε γιατί δεν ξέρουµε
τη µάζα του.

Λύση: Η µόνη δύναµη που ασκείται στον αθλητή είναι αυτή του ϐάρους, η οποία είναι συντηρητική. Θεωρώντας το σύστηµα Γη-αθλητής,
η µηχανική ενέργεια του συστήµατος διατηρείται. Θεωρώντας επίπεδο µηδενικής ϐαρυτικής δυναµικής ενέργειας το επίπεδο του τραµπολίνο
(ϑέση Α) και ότι ο αθλητής ϕτάνει στο µέγιστο ύψος στη ϑέση Β, έχουµε:

KB + UgB = KA + UgA ⇐⇒ 0 +mghmax =
1

2
mu2

A + 0⇐⇒ hmax =
u2
A

2g
= 3.686 m (14)

Σωστή απάντηση η:

• 3.68 m

Τρόπος ϐαθµολόγησης: ΄Ενας ϐαθµός για τη σωστή απάντηση, µηδέν ϐαθµοί για λάθος απάντηση.

΄Ασκηση 14. ΄Ενα µηχάνηµα τοποθετεί πασσάλους στο έδαφος χτυπώντας τους επανειληµµένα µε ένα ϐαρύ σφυρί. Υποθέστε ότι το σφυρί απε-
λευθερώνεται από το ίδιο ύψος κάθε ϕορά. Κατά ποιό παράγοντα µεταβάλλεται η ενέργεια του συστήµατος µηχανήµατος - Γη όταν διπλασιάζεται
η µάζα του σφυριού ;
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(αʹ) 1 (ϐʹ) 4 (γʹ) 2 (δʹ) 1
2

Λύση: Θεωρούµε το σύστηµα µηχάνηµα-Γη, στο οποίο η µόνη δύναµη που ασκείται είναι αυτή του ϐάρους του σώµατος, η οποία είναι
συντηρητική. ΄Ετσι, η µηχανική ενέργεια του συστήµατος είναι σταθερή. Θεωρώντας επίπεδο µηδενικής ϐαρυτικής δυναµικής ενέργειας το
επίπεδο που ο πάσαλος καρφώνεται στη Γη (ϑέση Β) και ϑέση ύψους απελευθέρωσης h του σώµατος ως ϑέση Α, τότε :

Emech,µάζα m = σταθερή = Kmax,1 = Umax,1 = UA = mgh (15)

∆ιπλασιάζοντας τη µάζα
Emech,µάζα 2m = σταθερή = Kmax,2 = Umax,2 = (2m)gh = 2UA = 2Emech,µάζα m (16)

Σωστή απάντηση η:

• 2

Τρόπος ϐαθµολόγησης: ΄Ενας ϐαθµός για τη σωστή απάντηση, µηδέν ϐαθµοί για λάθος απάντηση.

΄Ασκηση 15. Στη ϐάση ενός αεροδιαδρόµου µε κλίση θ ϐρίσκεται ένα σώµα µάζας m. Ο αεροδιάδροµος προσοµοιώνει επιφάνεια χωρίς τριβές.
Το σώµα δέχεται µια ώθηση και ολισθαίνει στο κεκλιµένο διανύοντας επιβραδυνόµενο µια απόσταση d προς τα πάνω. Στη συνέχεια, το σώµα
ακινητοποιείται στιγµιαία, αντιστρέφει τη ϕορά της κίνησης του και επιστρέφει στην αρχική του ϑέση. Επαναλαµβάνουµε το πείραµα µε ένα
δεύτερο σώµα στερεωµένο πάνω στο πρώτο, µε ίδια αρχική ταχύτητα. Λόγω της στατικής τριβής µεταξύ των σωµάτων, το δεύτερο σώµα παραµένει
ακίνητο επάνω στο πρώτο σώµα καθ΄ όλη τη διάρκεια της κίνησης. ΄Εστω µs ο συντελεστής στατικής τριβής. Ποιά είναι η µεταβολή της µηχανικής
ενέργειας σωµάτων - Γης κατά τη διάρκεια της ανοδικής και καθοδικής πορείας του Ϲεύγους σωµάτων ;

(αʹ) −2µsmg (ϐʹ) −2µsmgd cos(θ) (γʹ) 0 (δʹ) −2mgd cos(θ) (εʹ) 2µsmgd cos(θ)

Λύση: Θεωρούµε το σύστηµα σώµατα-Γη, στο οποίο η µόνη δύναµη που ασκείται είναι αυτή του ϐάρους του σώµατος, η οποία είναι
συντηρητική και η µοναδική: η στατική τριβή µεταξύ των δυο σωµάτων δεν παράγει έργο και ο αεροδιάδροµος προσοµοιώνει επιφάνεια χωρίς
τριβές. ΄Ετσι, η µηχανική ενέργεια του συστήµατος είναι σταθερή, ή αλλιώς η µεταβολή της µηχανικής ενέργειας του συστήµατος είναι µηδενική.
Σωστή απάντηση η:

• 0

Τρόπος ϐαθµολόγησης: ΄Ενας ϐαθµός για τη σωστή απάντηση, µηδέν ϐαθµοί για λάθος απάντηση.


