
ΘΕΜΑ  2 

2.1 Ο αστροναύτης Dave Scott στην αποστολή Apollo 15 το 1971 ρίχνει ένα σφυρί και ένα 

φτερό στην επιφάνεια της Σελήνης, η οποία δεν έχει ατμόσφαιρα, με στόχο να επιβεβαιώσει 

το νόμο της ελεύθερης πτώσης. Πράγματι, το πείραμα επιβεβαίωσε ότι ο Γαλιλαίος είχε 

δίκιο…. όλα τα σώματα όταν αφεθούν από κάποιο ύψος να πέσουν ελεύθερα, φτάνουν στο 

έδαφος ταυτόχρονα. Έστω ότι κι εσείς αφήνετε να πέσει ελεύθερα ένα πανομοιότυπο σφυρί 

με αυτό του Scott και από το ίδιο ύψος που το άφησε αυτός στη Σελήνη. Σας δίνεται ότι η 

επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα, ότι η  επιτάχυνση της βαρύτητας στη Γη  �⃗�𝛤  και η 

επιτάχυνση της βαρύτητας στη Σελήνη �⃗�𝛴 συνδέονται με τη σχέση, �⃗�𝛤 = 6 ∙  �⃗�𝛴. 

2.1.Α Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Αν 𝛫𝛤  𝜅𝛼𝜄 𝛫𝛴  είναι οι κινητικές ενέργειες του σφυριού ακριβώς πριν ακουμπήσει στην 

επιφάνεια της Γης και της Σελήνης αντίστοιχα, τότε θα ισχύει :     

α) 𝐾𝛤  = √6 ∙ 𝛫𝛴         ,         β) 𝛫𝛤  = 𝛫𝛴         ,         γ) 𝛫𝛤  = 6 ∙ 𝛫𝛴  
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2.1.Β Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
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2.2 Στους κυλιόμενους διαδρόμους που μεταφέρουν τις βαλίτσες, από το αεροπλάνο στο 

χώρο παραλαβής των αποσκευών, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» υπάρχει η 

δυνατότητα αυτοματοποιημένης επιλογής της ταχύτητας τους.  Έστω ότι στο ευθύγραμμο 

και οριζόντιο τμήμα (ΑΒ) = d όπως αυτό του σχήματος παρατηρείτε  την κίνηση μιας βαλίτσας. 

Κάποια χρονική στιγμή, η βαλίτσα διέρχεται από το σημείο Α με ταχύτητα σταθερού μέτρου 

𝜐1, ενώ όταν διέρχεται από το σημείο Γ το μέτρο της ταχύτητάς της διπλασιάζεται ακαριαία 

(σε ελάχιστο χρόνο μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιλογής ταχύτητας) σε 𝜐2 = 2 ∙ 𝜐1 και 

διατηρείται σταθερό, έως ότου η βαλίτσα να διέλθει από το σημείο Β.  

 

 

   

 

 

2.2.Α Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Αν το σημείο Γ  απέχει d/2 από το σημείο Α για τη μέση ταχύτητα της βαλίτσας στη διαδρομή 

της από το Α στο Β ισχύει: 

α) 𝜐𝜇  = 
3

2
∙ 𝜐1         ,         β) 𝜐𝜇  = 

4

3
∙ 𝜐1         ,         γ) 𝜐𝜇  = 

3

4
∙ 𝜐1 

Μονάδες 4 

Α 

d/2 

𝜐1   ⃗  
Γ Β 

𝜐2   ⃗  

d 



2.2.Β Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

Μονάδες 9 

 

 


