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Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014

Κινηµατική Υλικού Σηµείου

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο:

Θέµα Α

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη

συµπληρώνει σωστά. [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1. Η µονάδα 1m/s2 δηλώνει ότι :

(α) το διάστηµα που καλύπτει το κινητό αυξάνεται κατά 1m σε κάθε δευτε-
ϱόλεπτο.

(ϐ) το κινητό µετατοπίζεται κατά 1m σε κάθε δευτερόλεπτο.

(γ) η ταχύτητα του κινητού µεταβάλλεται κατά 1m/s σε κάθε δευτερόλεπτο.

(δ) η επιτάχυνση του κινητού µεταβάλλεται κατά 1m/s2 σε κάθε δευτερόλε-
πτο.

Α.2. Η κίνηση ενός σώµατος είναι ευθύγραµµη οµαλή αν

(α) το κινητό κινείται σε ευθεία γραµµή.

(ϐ) ο ϱυθµός µεταβολής της ταχύτητας είναι σταθερός.

(γ) το κινητό σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήµατα.

(δ) το κινητό κινείται σε ευθεία γραµµή και η ταχύτητά του είναι σταθερή.
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Α.3. Αν υ η ταχύτητα ενός κινητού και α η επιτάχυνσή του, τότε επιβραδυ-
νόµενη είναι η κίνηση όπου ισχύει ότι :

(α) υ > 0 και α > 0

(ϐ) υ < 0 και α > 0

(γ) υ < 0 και α = 0

(δ) υ < 0 και α < 0

Α.4. ΄Ενα σώµα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση χωρίς
αρχική ταχύτητα και διανύει διάστηµα S σε χρονικό διάστηµα ∆t. Σε χρο-
νικό διάστηµα 2∆t ϑα διανύει διάστηµα:

(α) 2S (ϐ) 4S (γ)
3S

2
(δ)

8S

5

Α.5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε

κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη

λανθασµένη. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) Αν η ταχύτητα ενός σώµατος είναι µηδέν, τότε οπωσδήποτε είναι µηδέν
και η επιτάχυνσή του.

(ϐ) Στην ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση η επιτάχυνση είναι
σταθερή.

(γ) Τροχιά ενός σώµατος που κινείται είναι το σύνολο των διαδοχικών ϑέσε-
ων από τις οποίες διέρχεται το σώµα.

(δ) Στην ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση η ταχύτητα του κινη-
τού αλλάζει κατά το ίδιο ποσό στη µονάδα του χρόνου.

(ε) Το διάστηµα ταυτίζεται πάντοτε µε την µετατόπιση του κινητού.
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Θέµα Β

Β.1. Στο διπλανό διάγραµµα ϕαίνεται το µέτρο της ταχύτητας ενός αυτοκι-
νήτου που κινείται ευθύγραµµα σε συνάρτηση µε τον χρόνο.

Η µέση ταχύτητα του αυτοκινήτου στο διάστηµα 0→ 3h ϑα ισούται µε :

(α) 15
km

h
(ϐ) 20

km

h
(γ) 10

km

h

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+5= 7 µονάδες]

Β.2. ΄Ενα κιβώτιο κινείται σε ευθύγραµµο δρόµο που ταυτίζεται µε τον άξονα
x′x. Την χρονική στιγµή to = 0 διέρχεται από την ϑέση xo = 0 του άξονα
κινούµενο προς την ϑετική ϕορά. Η εξίσωση της ϑέσης του κιβωτίου σε
συνάρτηση µε τον χρόνο είναι της µορφής, x = 5t + 8t2 για t ≥ 0. Για
το κιβώτιο ισχύει ότι :

(α) τη χρονική στιγµή to = 0 διέρχεται από την ϑέση xo = 0 µε υ = 5m/s.

(ϐ) η επιτάχυνση µε την οποία κινείται έχει µέτρο 5 m/s2.

(γ) η ταχύτητα του αυξάνεται µε σταθερό ϱυθµό που έχει µέτρο 8 m/s2.
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Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολο-
γήσετε την απάντησή σας. [ 2+7 = 9 µονάδες]

Β.3. ΄Ενα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραµµα σε οριζόντιο δρόµο έχοντας στα-
ϑερή ταχύτητα µέτρου υ0. Ο οδηγός του την χρονική στιγµή t = 0s ϕρενάρει
οπότε το αυτοκίνητο κινείται µε σταθερή επιβράδυνση. Το αυτοκίνητο στα-
µατάει την χρονική στιγµή t1, έχοντας διανύσει διάστηµα S1.

Αν το αυτοκίνητο κινείται µε ταχύτητα 2υo σταµατά την χρονική στιγµή
t2, έχοντας διανύσει διάστηµα S2. Αν και στις δύο περιπτώσεις ο ϱυθµός
µεταβολής της ταχύτητας είναι ίδιος τότε ϑα ισχύει :

(α) S2 = S1 (ϐ) S2 = 2S1 (γ) S2 = 4S1

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας[2+7=9 µονάδες]

Θέµα Γ

Μικρό σώµα κινείται ευθύγραµµα κατά µήκος του άξονα Ox και η τιµή
της ταχύτητας του µεταβάλλεται µε τον χρόνο σύµφωνα µε το παρακάτω
διάγραµµα. Θεωρείσται ότι την χρονική στιγµή to = 0 το σώµα διέρχεται
από την αρχή των αξόνων (xo = 0).
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Γ.1 Να χαρακτηρίσετε το είδος της κίνησης που εκτελεί το σώµα στα χρονικά
διαστήµατα: 0→ 2s,2s→ 6s,6s→ 8s.

Γ.2 Να υπολογίσετε το συνολικό διάστηµα και την συνολική µετατόπιση
του σώµατος.

Γ.3 Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της ταχύτητας την χρονική στιγµή
t1 = 5s

Γ.4 Να κατασκευάσετε το διάστηµα επιτάχυνσης - χρόνου και ϑέσης χρόνου
για την παραπάνω κίνηση.

[4+8+5+8 µονάδες])

Θέµα ∆

Αυτοκίνητο (που ϑεωρούµε ως υλικό σηµείο) κινείται κατά µήκος της Λε-
ωφόρου Κνωσού µε σταθερή ταχύτητα υ = 54km/h. Την χρονική στιγµή
to = 0 ο οδηγός του αυτοκινήτου αντιλαµβάνεται ένα τροχονόµο που του
κάνει σήµα να σταµατήσει. Ο χρόνος που πέρασε από την στιγµή που αντι-
λήφθηκε τον τροχονόµο µέχρι να πατήσει µε το πόδι του το ϕρένο (χρόνος
αντίδρασης οδηγού) είναι ένα δευτερόλεπτο.

Το αυτοκίνητο τελικά ακινητοποιείται, µειώνοντας την ταχύτητα του µε
σταθερό ϱυθµό και διανύοντας απόσταση 30 m από το σηµείο που ήταν την
στιγµή που αντιλήφθηκε το σήµα του τροχονόµου.

∆.1 Να χαρακτηρίσετε τα είδη των κινήσεων που ϑα εκτελέσει το αυτοκίνητο
µέχρι να ακινητοποιηθεί και να υπολογίσετε την µετατόπιση σε κάθε
µια από αυτές.

∆.2 Να προσδιορίσετε το χρονικό διάστηµα που χρειάστηκε για να ακινη-
τοποιηθεί το αυτοκίνητο από την στιγµή που ο οδηγός είδε το σήµα του
τροχονόµου.

∆.3 Να σχεδιάσετε σε ϐαθµολογηµένους άξονες τα διαγράµµατα ταχύτητας
- χρόνου και επιτάχυνσης - χρόνου για το αυτοκίνητο για το παραπάνω
διάστηµα.
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∆.4 Να υπολογιστεί η µετατόπιση του αυτοκινήτου στην διάρκεια του τε-
λευταίου δευτερολέπτου της κίνησης του.

Σε µια τυχαία χρονική στιγµή το υπόλοιπο πλήρωµα του περιπολικού αν-
τιλαµβάνεται παραβίαση του ΚΟΚ (Κώδικάς Οδικής Κυκλοφορίας) από ένα
δεύτερο αυτοκίνητο που διέρχεται µε σταθερή ταχύτητα 108km/h µπροστά
από το περιπολικό. Το περιπολικό την ίδια στιγµή ξεκινά την καταδίωξη µε
σταθερή επιτάχυνση και ϕτάνει τον παραβάτη σε µισό λεπτό.

∆.5 να υπολογιστεί η επιτάχυνση του περιπολικού, ϑεωρώντας ότι η κατα-
δίωξη ξεκινά την στιγµή που το αυτοκίνητο ϐρίσκεται στην ίδια ϑέση µε
το περιπολικό.

[4+5+5+5+6 µονάδες]

Οδηγίες

� Η διάρκεια της εξέτασης είναι αυστηρά 3 ώρες !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση είναι σωστή.

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

Καλή Επιτυχία !

http://www.perifysikhs.com 6


