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Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ ,  ηαιακηώκμκηαη θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα εκόξ 

ογνμύ με ημ ίδημ πιάημξ , πανάγμκηαξ θύμαηα ζοπκόηεηαξ  θαη μήθμοξ θύμαημξ . 

Σεμείμ (Σ) ηεξ επηθάκεηαξ ημο ογνμύ απέπεη θαηά  από ηεκ πεγή  θαη 

θαηά  από ηεκ πεγή . Ε μέγηζηε ηαπύηεηα ηαιάκηςζεξ ημο ζεμείμο (Σ) αθμύ 

ζομβάιιμοκ ζε αοηό ηα θύμαηα ηζμύηαη με: 

 

α) . 

 

β) . 

 

γ) . 

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Καηά μήθμξ μίαξ ειαζηηθήξ πμνδήξ πμο ηαοηίδεηαη με ημκ άλμκα xΌx έπεη δεμημονγεζεί 

ζηάζημμ θύμα, ςξ απμηέιεζμα ηεξ ζομβμιήξ δύμ ακηίζεηα δηαδηδόμεκςκ ανμμκηθώκ θομάηςκ με 

ημ ίδημ πιάημξ θαη ημ ίδημ μήθμξ θύμαημξ ι=0,8m. Σημ ζεμείμ Ο (x=0) έπεη δεμημονγεζεί θμηιία. 

Τα ζεμεία Α ( ) θαη  

Β ( ) πανμοζηάδμοκ δηαθμνά θάζεξ: 

 

α) . 

 

β) . 

 

γ) . 

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ Α θαη Β ηαιακηώκμκηαη θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα εκόξ 

ογνμύ με ημ ίδημ πιάημξ, πανάγμκηαξ θύμαηα με μήθμξ θύμαημξ . Σεμείμ Σ ηεξ 

επηθάκεηαξ ημο ογνμύ απέπεη  από ηεκ πεγή Α θαη μεηά ηε ζομβμιή ηςκ θομάηςκ 

ζε αοηό παναμέκεη αθίκεημ. Ε απόζηαζε  ημο Σ από ηεκ πεγή Β μπμνεί κα είκαη ίζε με: 
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α) . 

 

β) . 

 

γ)  

Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ Α θαη Β ηαιακηώκμκηαη θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα εκόξ 

ογνμύ με ημ ίδημ πιάημξ, πανάγμκηαξ θύμαηα με μήθμξ θύμαημξ . Ακ ε απόζηαζε ηςκ πεγώκ 

ηζμύηαη με , ηόηε μεηαλύ ηςκ πεγώκ δηένπμκηαη: 

 

α) δύμ οπενβμιέξ εκίζποζεξ θαη δύμ οπενβμιέξ απόζβεζεξ. 

 

β) μία οπενβμιή εκίζποζεξ θαη δύμ οπενβμιέξ απόζβεζεξ. 

 

γ) μία οπενβμιή εκίζποζεξ θαη θαμία οπενβμιή απόζβεζεξ. 

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ ,  ηαιακηώκμκηαη θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα εκόξ 

ογνμύ με ημ ίδημ πιάημξ θαη πενίμδμ . Τα παναγόμεκα θύμαηα έπμοκ 

μήθμξ θύμαημξ . Σεμείμ (Σ) ηεξ επηθάκεηαξ απέπεη  από ηεκ πεγή  θαη  από ηεκ 

πεγή , με . Τμ ζεμείμ (Σ), μεηά ηε ζομβμιή ηςκ θομάηςκ ζε αοηό, έπεη 

μέγηζηε ηαπύηεηα ηαιάκηςζεξ μέηνμο: 

 

α) . 

 

β) . 

 

γ) . 

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ  ηαιακηώκμκηαη θάζεηα ζηεκ ειαζηηθή 

επηθάκεηα εκόξ ογνμύ με ημ ίδημ πιάημξ , πανάγμκηαξ θύμαηα με μήθμξ θύμαημξ . Τα 

θύμαηα ζομβάιιμοκ ζηε επηθάκεηα ημο ογνμύ. Τμ πιήζμξ ηςκ οπενβμιώκ εκίζποζεξ πμο ηέμκμοκ 
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ημ ημήμα πμο ζοκδέεη ηηξ πεγέξ: 

α) είκαη άνηημ. 

 

β) είκαη πενηηηό. 

 

γ) είκαη άνηημ ακ μη πεγέξ απέπμοκ θαηά αθέναημ πμιιαπιάζημ ημο  θαη πενηηηό ακ μη πεγέξ 

απέπμοκ πενηηηό πμιιαπιάζημ ημο . 

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Σε έκα γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ δηαδίδμκηαη πνμξ ακηίζεηεξ θαηεοζύκζεηξ δύμ εγθάνζηα 

ανμμκηθά θύμαηα με ημ ίδημ πιάημξ θαη ημ ίδημ μήθμξ θύμαημξ , με απμηέιεζμα ζηε πμνδή 

κα έπεη δεμημονγεζεί ζηάζημμ θύμα. Τα ζεμεία Α θαη Β ημο μέζμο είκαη θμηιίεξ εκώ . 

 

Μεηαλύ ηςκ Α θαη Β εμθακίδμκηαη: 

 

α) 6 θμηιίεξ. 

 

β) 6 δεζμμί. 

 

γ) 5 δεζμμί. 

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Σε έκα γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ δηαδίδμκηαη πνμξ ακηίζεηεξ θαηεοζύκζεηξ δύμ εγθάνζηα 

ανμμκηθά θύμαηα με πιάημξ  θαη ζοπκόηεηα . Τα θύμαηα δηαδίδμκηαη 

με ηαπύηεηα  θαη δεμημονγμύκ ζηάζημμ θύμα, με θμηιία ζημ ζεμείμ , γηα 

ημ μπμίμ γκςνίδμομε όηη ηε πνμκηθή ζηηγμή  δηένπεηαη από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ ημο με 

ζεηηθή ηαπύηεηα. 

 

Τμ ζηάζημμ θύμα έπεη ελίζςζε: 

 

α)  

 

β)  

 

γ)  
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Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ. 

Καηά μήθμξ μίαξ ειαζηηθήξ πμνδήξ πμο ηαοηίδεηαη με ημκ άλμκα xΌx έπεη δεμημονγεζεί 

ζηάζημμ θύμα, ςξ απμηέιεζμα ηεξ ζομβμιήξ δύμ ακηίζεηα δηαδηδόμεκςκ ανμμκηθώκ θομάηςκ με 

ημ ίδημ πιάημξ θαη ηεκ ίδηα ζοπκόηεηα. Τα ζεμεία Α θαη Β ηεξ πμνδήξ είκαη δηαδμπηθά ζεμεία ζηα 

μπμία εμθακίδμκηαη θμηιίεξ ζε ζομθςκία θάζεξ. 

 

Μεηαλύ ηςκ Α θαη Β οπάνπμοκ: 

 

α) δύμ δεζμμί. 

 

β) έκαξ δεζμόξ. 

 

γ) ηνείξ δεζμμί. 

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ. 

Σε έκα γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ δηαδίδμκηαη πνμξ ακηίζεηεξ θαηεοζύκζεηξ δύμ εγθάνζηα 

ανμμκηθά θύμαηα με ίζα πιάηε θαη ίζεξ ζοπκόηεηεξ. Τα θύμαηα ζομβάιιμοκ θαη δεμημονγμύκ 

ζηάζημμ θύμα. Δύμ οιηθά ζεμεία Κ, Λ ημο μέζμο απέπμοκ μεηαλύ ημοξ απόζηαζε . Ε δηαθμνά 

θάζεξ με ηεκ μπμία ηαιακηώκμκηαη ηα ζεμεία Κ θαη Λ μπμνεί κα είκαη ίζε με: 

 

α) 0. 

 

β) . 

 

γ) . 

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ. 

Σε έκα γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ δηαδίδμκηαη πνμξ ακηίζεηεξ θαηεοζύκζεηξ δύμ εγθάνζηα 

ανμμκηθά θύμαηα με πιάημξ  θαη μήθμξ θύμαημξ . Τα θύμαηα ζομβάιιμοκ θαη 

δεμημονγμύκ ζηάζημμ θύμα, με θμηιία ζημ ζεμείμ . Τα οιηθά ζεμεία Ο 

θαη  είκαη δηαδμπηθά ζεμεία με μέγηζημ πιάημξ ηαιάκηςζεξ πμο βνίζθμκηαη ζε 

ζομθςκία θάζεξ. 
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Ε ζοκηεηαγμέκε ηεξ ζέζεξ ημο ζεμείμο Α είκαη: 

 

α) . 

 

β) . 

 

γ) . 

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ. 

. Σε έκα γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ δηαδίδμκηαη πνμξ ακηίζεηεξ θαηεοζύκζεηξ δύμ εγθάνζηα 

ανμμκηθά θύμαηα με πιάημξ Α θαη μήθμξ θύμαημξ . Τμ ζεμείμ Α ημο μέζμο είκαη δεζμόξ εκώ ημ 

ζεμείμ Β είκαη θμηιία. Μεηαλύ ηςκ Α θαη Β εμθακίδμκηαη ηνείξ θμηιίεξ. 

 

Ε απόζηαζε μεηαλύ ηςκ Α θαη Β ηζμύηαη με: 

 

α) . 

 

β) . 

 

γ) . 

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ. 

. Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ  βνίζθμκηαη ζηα ζεμεία (Α) θαη (Β) ακηίζημηπα 

ηεξ ειαζηηθήξ επηθάκεηαξ εκόξ ογνμύ. Οη πεγέξ ηαιακηώκμκηαη θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα ημο ογνμύ 

με ημ ίδημ πιάημξ Α, πανάγμκηαξ θύμαηα με μήθμξ θύμαημξ . Ακ , ηόηε 

μεηαλύ ηςκ (Α) θαη (Β) θαη επί ημο (ΑΒ) ημ πιήζμξ ηςκ ζεμείςκ απόζβεζεξ είκαη: 

 

α) 4. 

 

β) 5. 

 

γ) 6. 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ. 
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Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ  βνίζθμκηαη ζηα ζεμεία (Α) θαη (Β) 

ακηίζημηπα ηεξ ειαζηηθήξ επηθάκεηαξ εκόξ ογνμύ. Οη πεγέξ ηαιακηώκμκηαη θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα 

ημο ογνμύ με ημ ίδημ πιάημξ , πανάγμκηαξ θύμαηα με μήθμξ θύμαημξ . 

 

Ακ , ηόηε μεηαλύ ηςκ (Α) θαη (Β) θαη επί ημο (ΑΒ) ημ πιήζμξ ηςκ ζεμείςκ 

εκίζποζεξ είκαη: 

 

α) . 

 

β) . 

 

γ) . 

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ. 

Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ  βνίζθμκηαη ζηα ζεμεία (Α) θαη (Β) 

ακηίζημηπα ηεξ ειαζηηθήξ επηθάκεηαξ εκόξ ογνμύ. Οη πεγέξ ηαιακηώκμκηαη θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα 

ημο ογνμύ με ημ ίδημ πιάημξ , πανάγμκηαξ θύμαηα με μήθμξ θύμαημξ . Τα θύμαηα ηςκ 

πεγώκ ζομβάιιμοκ ζε ζεμείμ (Σ) ηεξ επηθάκεηαξ με πνμκηθή δηαθμνά . 

 

Ε μέγηζηε ηαπύηεηα ημο οιηθμύ ζεμείμο (Σ) μεηά ηε ζομβμιή ηςκ θομάηςκ είκαη: 

 

α) ίζε με ηε μέγηζηε ηαπύηεηα ηεξ ηαιάκηςζεξ ηςκ πεγώκ. 

 

β) δηπιάζηα από ηε μέγηζηε ηαπύηεηα ηεξ ηαιάκηςζεξ ηςκ πεγώκ. 

 

γ) ηνηπιάζηα από ηε μέγηζηε ηαπύηεηα ηεξ ηαιάκηςζεξ ηςκ πεγώκ. 

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ  βνίζθμκηαη ζηα ζεμεία (Α) θαη (Β) 

ακηίζημηπα ηεξ ήνεμεξ επηθάκεηαξ εκόξ ογνμύ. Οη πεγέξ ηαιακηώκμκηαη θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα 

ημο ογνμύ με ημ ίδημ πιάημξ , πανάγμκηαξ θύμαηα με μήθμξ θύμαημξ . 

 

Ε απόζηαζε μεηαλύ δύμ δηαδμπηθώκ ζεμείςκ απόζβεζεξ πμο ακήθμοκ ζημ ημήμα (ΑΒ) ηζμύηαη με: 

 

α) . 
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β) . 

 

γ) . 

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Καηά μήθμξ μηαξ μνηδόκηηαξ ειαζηηθήξ πμνδήξ μήθμοξ  ηεξ μπμίαξ ηα 

άθνα είκαη αθιόκεηα ζηενεςμέκα ζε αθίκεηα εμπόδηα, έπεη δεμημονγεζεί ζηάζημμ θύμα ςξ 

απμηέιεζμα ηεξ ζομβμιήξ δύμ ακηίζεηα δηαδηδόμεκςκ ανμμκηθώκ θομάηςκ με ημ ίδημ πιάημξ θαη 

ηεκ ίδηα ζοπκόηεηα . Τα θύμαηα δηαδίδμκηαη με ηαπύηεηα . Ακ μεηαλύ ηςκ άθνςκ 

ηεξ πμνδήξ εμθακίδμκηαη 4 δεζμμί, ηόηε ε ζοπκόηεηα ηςκ θομάηςκ είκαη: 

 

α) . 

 

β) . 

 

γ) .  

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Καηά μήθμξ μίαξ ειαζηηθήξ πμνδήξ πμο ηαοηίδεηαη με ημκ άλμκα xΌx έπεη δεμημονγεζεί 

ζηάζημμ θύμα, ςξ απμηέιεζμα ηεξ ζομβμιήξ δύμ ακηίζεηα δηαδηδόμεκςκ ανμμκηθώκ θομάηςκ με 

ημ ίδημ πιάημξ  θαη ημ ίδημ μήθμξ θύμαημξ . Τμ ζηάζημμ θύμα έπεη 

ελίζςζε . Ε απμμάθνοκζε ημο ζεμείμο  ηε 

πνμκηθή ζηηγμή πμο ημ ζεμείμ  βνίζθεηαη ζε μέγηζηε ζεηηθή απμμάθνοκζε 

ηζμύηαη με: 

 

α) . 

 

β) . 

 

γ) .  

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 
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Καηά μήθμξ μίαξ ειαζηηθήξ πμνδήξ πμο ηαοηίδεηαη με ημκ άλμκα xΌx έπεη δεμημονγεζεί 

ζηάζημμ θύμα, ςξ απμηέιεζμα ηεξ ζομβμιήξ δύμ ακηίζεηα δηαδηδόμεκςκ ανμμκηθώκ θομάηςκ ίδηαξ 

ζοπκόηεηαξ θαη ίδημο πιάημοξ, έηζη ώζηε ζημ ζεμείμ κα δεμημονγείηαη θμηιία. Τα 

ζεμεία  θαη : 

 

α) ηαιακηώκμκηαη ζε ακηίζεζε θάζεξ. 

 

β) ηαιακηώκμκηαη ζε ζομθςκία θάζεξ. 

 

γ) είκαη αθίκεηα.  

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ  ηαιακηώκμκηαη με ημ ίδημ 

πιάημξ , θάζεηα ζηεκ ειαζηηθή επηθάκεηα εκόξ ογνμύ, πανάγμκηαξ θύμαηα με 

μήθμξ θύμαημξ . Οη πεγέξ λεθηκμύκ κα ηαιακηώκμκηαη ηε πνμκηθή ζηηγμή  με 

ζεηηθή ηαπύηεηα. Σεμείμ (Σ) ηεξ επηθάκεηαξ απέπεη θαηά  από ηεκ πεγή  θαη 

θαηά από ηεκ πεγή . Τμ (Σ) λεθηκά κα ηαιακηώκεηαη ηε πνμκηθή 

ζηηγμή . 

 

α) Να οπμιμγίζεηε ημ πιάημξ ηεξ ηαιάκηςζεξ ημο (Σ) μεηά ηε ζομβμιή ηςκ θομάηςκ ζε αοηό. 

 

β) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηεξ απμμάθνοκζεξ ημο (Σ) ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ, αθμύ 

ζομβάιιμοκ ζε αοηό ηα θύμαηα. 

γ) Να οπμιμγίζεηε ηεκ επηηάποκζε ημο (Σ) ηε πνμκηθή ζηηγμή . 

 

δ) Να οπμιμγίζεηε ημ πειίθμ ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο ζεμείμο Σ πνμξ ηεκ εκένγεηα 

ηαιάκηςζήξ ημο, ηε πνμκηθή ζηηγμή . 

 

(Θεςνήζηε όηη )  

. Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ  θαη  βνίζθμκηαη ζηα ζεμεία Α θαη Β ακηίζημηπα, 

ηεξ ήνεμεξ επηθάκεηαξ εκόξ ογνμύ θαη απέπμοκ θαηά . Οη πεγέξ ηαιακηώκμκηαη 
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θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα ημο ογνμύ πςνίξ ανπηθή θάζε, δεμημονγώκηαξ θύμαηα 

μήθμοξ  ηα μπμία δηαδίδμκηαη με ηαπύηεηα . H πεγή  ηζαπέπεη από ημ 

ζεμείμ (Σ) ηεξ επηθάκεηαξ θαη από ημ μέζμ Μ ημο ΑΒ. Σημ (Σ) ηα θύμαηα θηάκμοκ με πνμκηθή 

δηαθμνά . Τμ ζεμείμ Μ ηαιακηώκεηαη με πιάημξ . 

 

α) Να ελεηάζεηε ημ είδμξ ηεξ ζομβμιήξ πμο ζομβαίκεη ζημ (Σ). 

 

β) Να οπμιμγίζεηε ηηξ απμζηάζεηξ  θαη . 

 

γ) Να πνμζδημνίζεηε ηηξ ζέζεηξ ηςκ ζεμείςκ απόζβεζεξ μεηαλύ ηςκ Α θαη Β. 

. Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ  θαη  βνίζθμκηαη ζηα ζεμεία Α θαη Β ακηίζημηπα, 

ηεξ επηθάκεηαξ εκόξ ογνμύ. Τε πνμκηθή ζηηγμή  μη πεγέξ λεθηκμύκ κα ηαιακηώκμκηαη 

θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα ημο ογνμύ, με ηεκ απμμάθνοκζε ημοξ κα πενηγνάθεηαη από ηεκ 

ελίζςζε . Τα θύμαηα πμο δεμημονγμύκ δηαδίδμκηαη με ηαπύηεηα . 

Σεμείμ (Σ) ηεξ επηθάκεηαξ απέπεη θαηά  από ηεκ πεγή  θαη 

θαηά  από ηεκ πεγή . Γλαηηίαξ ημο θύμαημξ πμο πνμένπεηαη από ηεκ 

πεγή  ημ (Σ) εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε με 

ελίζςζε . 

 

α) Να οπμιμγίζεηε ηεκ απόζηαζε . 

 

β) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηεξ ηαπύηεηαξ ημο ζεμείμο (Σ). 

 

γ) Να οπμιμγίζεηε ηεκ ειάπηζηε ζοπκόηεηα ηαιάκηςζεξ ηςκ πεγώκ, ώζηε ημ (Σ) κα είκαη ζεμείμ 

απόζβεζεξ. 

. Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ  θαη  βνίζθμκηαη ζηα ζεμεία Α θαη Β ακηίζημηπα, 

ηεξ επηθάκεηαξ εκόξ ογνμύ. Τε πνμκηθή ζηηγμή  μη πεγέξ λεθηκμύκ κα ηαιακηώκμκηαη 

θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα ημο ογνμύ, με ηεκ απμμάθνοκζε ημοξ κα πενηγνάθεηαη από ηεκ 

ελίζςζε . Τα θύμαηα πμο δεμημονγμύκ έπμοκ μήθμξ θύμαημξ 

. Σεμείμ (Σ) ηεξ επηθάκεηαξ απέπεη θαηά  από ηεκ πεγή  θαη 

θαηά  από ηεκ πεγή . Αθμύ ηα θύμαηα ζομβάιιμοκ ζημ (Σ), αοηό εθηειεί απιή 

ανμμκηθή ηαιάκηςζε με ζοπκόηεηα  θαη πιάημξ . 

 



http://perifysikhs.wordpress.com 

Μηπάιεξ Γ. Καναδεμεηνίμο, Φοζηθόξ Msc Σειίδα 11 

α) Να οπμιμγίζεηε ηε πνμκηθή δηαθμνά άθηλεξ ηςκ θομάηςκ ζημ (Σ) θαζώξ θαη ηε δηαθμνά θάζεξ 

με ηεκ μπμία θηάκμοκ. 

 

β) Να οπμιμγίζεηε ημ πιάημξ ηςκ θομάηςκ. 

 

γ) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε απμμάθνοκζεξ ημο Σ ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ, μεηά ηε ζομβμιή ηςκ 

θομάηςκ ζε αοηό. 

 

δ) Να οπμιμγίζεηε ηεκ ειάπηζηε ζοπκόηεηα ηαιάκηςζεξ ηςκ πεγώκ, ώζηε ημ (Σ) κα είκαη αθίκεημ 

μεηά ηε ζομβμιή ηςκ θομάηςκ. 

. Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ  θαη  βνίζθμκηαη ζηα ζεμεία Α θαη Β ακηίζημηπα, 

ηεξ επηθάκεηαξ εκόξ ογνμύ. Τε πνμκηθή ζηηγμή  μη πεγέξ λεθηκμύκ κα ηαιακηώκμκηαη 

θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα ημο ογνμύ, με ηεκ απμμάθνοκζε ημοξ κα πενηγνάθεηαη από ηεκ 

ελίζςζε . Τα θύμαηα πμο δεμημονγμύκ έπμοκ μήθμξ 

θύμαημξ . Σεμείμ (Σ) ηεξ επηθάκεηαξ απέπεη θαηά  από ηεκ 

πεγή  θαη θαηά  από ηεκ πεγή . Τα δύμ θύμαηα θηάκμοκ ζημ (Σ) με πνμκηθή 

δηαθμνά . 

 

α) Να οπμιμγίζεηε ηεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ ηςκ θομάηςκ. 

 

β) Να οπμιμγίζεηε ηεκ απόζηαζε . 

 

γ) Να ελεηάζεηε ημ είδμξ ηεξ ζομβμιήξ πμο ζομβαίκεη ζημ ζεμείμ (Σ). 

 

δ) Να γνάρεηε ηε πνμκηθή ελίζςζε ηεξ δύκαμεξ επακαθμνάξ πμο δέπεηαη έκα ζεμεηαθό θμμμάηη 

λύιμο μάδαξ  πμο ανπηθά ηζμννμπμύζε ζημ ζεμείμ (Σ). 

 

(Θεςνήζηε όηη ) 

Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ  θαη  βνίζθμκηαη ζηα ζεμεία Α θαη Β ακηίζημηπα, 

ηεξ επηθάκεηαξ εκόξ ογνμύ θαη απέπμοκ θαηά . Οη πεγέξ ηαιακηώκμκηαη θάζεηα ζηεκ 

επηθάκεηα ημο ογνμύ πςνίξ ανπηθή θάζε, δεμημονγώκηαξ θύμαηα μήθμοξ 

θύμαημξ  θαη πιάημοξ . Σεμείμ (Λ) ημο ΑΒ λεθηκά κα ηαιακηώκεηαη ηε 

πνμκηθή ζηηγμή  θαη είκαη ημ πιεζηέζηενμ ζεμείμ ζηεκ πεγή  ημ μπμίμ μεηά ηε 

ζομβμιή ηςκ θομάηςκ ζε αοηό ηαιακηώκεηαη με μέγηζημ πιάημξ. 
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α) Να οπμιμγίζεηε ηηξ απμζηάζεηξ ημο (Λ) από ηηξ θομαηηθέξ πεγέξ. 

 

β) Να οπμιμγίζεηε ηεκ ηαπύηεηα ηαιάκηςζεξ ημο (Λ) ηε ζηηγμή πμο ηα θύμαηα ζομβάιιμοκ ζημ 

μέζμ Μ ημο ΑΒ. 

 

γ) Να οπμιμγίζεηε ηεκ απόζηαζε (ΚΛ) όπμο (Κ) ημ πιεζηέζηενμ ζηεκ  αθίκεημ ζεμείμ ημο ΑΒ. 

 

δ) Σεμείμ (Δ) ηεξ επηθάκεηαξ ακήθεη ζηεκ ίδηα οπενβμιή απόζβεζεξ με ημ (Κ). Ακ αολήζμομε 

θαηά % ηε ζοπκόηεηα ηςκ πεγώκ, κα οπμιμγίζεηε ημ κέμ πιάημξ ηαιάκηςζεξ ημο ζεμείμο 

(Δ). 

 

Δίκεηαη . 

Ονηδόκηηα ειαζηηθή πμνδή μήθμοξ  έπεη ηα άθνα ηεξ ζηενεςμέκα ζε 

αθιόκεηα εμπόδηα. Σηε πμνδή έπεη δεμημονγεζεί ζηάζημμ θύμα, ςξ απμηέιεζμα ηεξ ηαοηόπνμκεξ 

δηάδμζεξ ζηε πμνδή δύμ ακηίννμπα δηαδηδόμεκςκ θομάηςκ, με ημ ίδημ πιάημξ  θαη 

ημ ίδημ μήθμξ θύμαημξ . 

 

α) Πόζεξ θμηιίεξ εμθακίδμκηαη ζηε πμνδή; 

 

β) Να ζπεδηάζεηε ημ ζηηγμηόηοπμ ηεξ πμνδήξ ηε πνμκηθή ζηηγμή θαηά ηεκ μπμία ε πιεζηέζηενε 

θμηιία ζημ ανηζηενό άθνμ ηεξ πμνδήξ βνίζθεηαη ζε μέγηζηε ζεηηθή απμμάθνοκζε. 

 

γ) Να οπμιμγίζεηε ημ πμζμζηό μεηαβμιήξ ηεξ ζοπκόηεηαξ ηςκ θομάηςκ πμο πνέπεη κα 

επηθένμομε, ώζηε ζηε πμνδή κα εμθακίδμκηαη 5 θμηιίεξ. 

Δύμ εγθάνζηα ανμμκηθά θύμαηα με ημ ίδημ πιάημξ θαη ηεκ ίδηα ζοπκόηεηα δηαδίδμκηαη με 

ακηίζεηεξ θαηεοζύκζεηξ ζε γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ ημ μπμίμ ηαοηίδεηαη με ημκ μνηδόκηημ άλμκα 

x΄Οx. Τα θύμαηα ζομβάιιμοκ θαη δεμημονγμύκ ζηάζημμ θύμα με θμηιία ζημ ζεμείμ . Ε 

ελίζςζε ημο ζηάζημμο θύμαημξ είκαη: . 

 

α) Να οπμιμγίζεηε ηεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ ηςκ μδεύμκηςκ θομάηςκ. 

 

β) Να γνάρεηε ηηξ εληζώζεηξ ηςκ μδεύμκηςκ θομάηςκ. 

 

γ) Να οπμιμγίζεηε ηεκ μνηδόκηηα απόζηαζε μεηαλύ ημο 3μο δεζμμύ ημο ζεηηθμύ εμηάλμκα θαη ηεξ 

2εξ θμηιίαξ ημο ζεηηθμύ εμηάλμκα ε μπμία βνίζθεηαη ζε ζομθςκία θάζεξ με ηεκ θμηιία πμο 
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ζπεμαηίδεηαη ζημ ζεμείμ . 

 

δ) Να οπμιμγίζεηε ηε μέγηζηε ηαπύηεηα ηαιάκηςζεξ ημο ζεμείμο  ημο μπμίμο ε 

απόζηαζε από ημ είκαη μεγαιύηενε από ηεκ απόζηαζε ημο 2μο δεζμμύ ημο ζεηηθμύ 

εμηάλμκα από ημ  θαηά . 

. Δύμ εγθάνζηα ανμμκηθά θύμαηα με πιάημξ , μήθμξ θύμαημξ  θαη 

ζοπκόηεηα  δηαδίδμκηαη με ακηίζεηεξ θαηεοζύκζεηξ ζε πμνδή ε μπμία ηαοηίδεηαη με ημκ 

μνηδόκηημ άλμκα x΄Οx. Τα θύμαηα ζομβάιιμοκ δεμημονγώκηαξ ζηάζημμ θύμα ημ μπμίμ ζηε 

ζέζε  ηεξ πμνδήξ εμθακίδεη θμηιία. Τμ μέγηζημ πιάημξ ηαιάκηςζεξ ηςκ ζεμείςκ ημο 

μέζμο ηζμύηαη με . 

 

α) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ημο δεμημονγμύμεκμο ζηάζημμο θύμαημξ. 

 

β) Ακ Δ  οιηθό ζεμείμ ηεξ πμνδήξ με μάδα , κα οπμιμγίζεηε ηε 

μέγηζηε δύκαμε επακαθμνάξ πμο δέπεηαη ημ Δ θαηά ηεκ ηαιάκηςζή ημο. 

 

γ) Να οπμιμγίζεηε ηεκ ηαπύηεηα ημο ζεμείμο Α  ηε ζηηγμή πμο ημ ζεμείμ Β

 δηένπεηαη από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ ημο με ζεηηθή ηαπύηεηα. 

 

(Δίκεηαη ) 

Δύμ εγθάνζηα ανμμκηθά θύμαηα με πιάημξ , μήθμξ 

θύμαημξ  θαη ζοπκόηεηα δηαδίδμκηαη με ακηίζεηεξ θαηεοζύκζεηξ ζε 

ειαζηηθή πμνδή ε μπμία ηαοηίδεηαη με ημκ μνηδόκηημ άλμκα x΄Οx. Τα θύμαηα ζομβάιιμοκ θαη 

δεμημονγμύκ ζηάζημμ θύμα ημ μπμίμ ζηε ζέζε  εμθακίδεη θμηιία. Τα ζεμεία Α θαη Β 

ηεξ πμνδήξ ηαιακηώκμκηαη με πιάημξ  θαη μεηαλύ ημοξ πανεμβάιιμκηαη 3 δεζμμί. 

 

α) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ημο ζηάζημμο θύμαημξ. 

 

β) Να οπμιμγίζεηε ηεκ απόζηαζε ΑΒ. 

 

γ) Να οπμιμγίζεηε ηεκ απμμάθνοκζε θαη ηεκ ηαπύηεηα ημο ζεμείμο Α όηακ ε απμμάθνοκζε ημο 
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ζεμείμο Β είκαη  θαη ε ηαπύηεηα ημο ζεηηθή. 

 

δ) Να ζπεδηάζεηε ημ ζηηγμηόηοπμ ημο ημήμαημξ ΑΒ ηε πνμκηθή ζηηγμή , 

όπμο  πνμκηθή ζηηγμή θαηά ηεκ μπμία ημ ζεμείμ Α δηένπεηαη από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ με ζεηηθή 

ηαπύηεηα. 

Δύμ εγθάνζηα ανμμκηθά θύμαηα με ημ ίδημ πιάημξ θαη ηεκ ίδηα ζοπκόηεηα δηαδίδμκηαη με 

ακηίζεηεξ θαηεοζύκζεηξ ζε γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ ημ μπμίμ ηαοηίδεηαη με ημκ μνηδόκηημ άλμκα 

x΄Οx. Τα θύμαηα ζομβάιιμοκ θαη δεμημονγμύκ ζηάζημμ θύμα ημ μπμίμ ζηε 

ζέζε  εμθακίδεη θμηιία. Ε ελίζςζε ημο ζηάζημμο θύμαημξ 

είκαη: . 

 

α) Να πνμζδημνίζεηε ηε ζέζε ημο δεζμμύ  ημο ζεηηθμύ εμηάλμκα μεηαλύ ημο μπμίμο θαη 

ημο πανεμβάιιμκηαη 2 αθόμα δεζμμί. 

 

β) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηαιάκηςζεξ ημο ζεμείμο Β . 

 

γ) Να οπμιμγίζεηε ημ πιήζμξ ηςκ δεζμώκ μεηαλύ ηςκ Α θαη Β. 

Δύμ εγθάνζηα ανμμκηθά θύμαηα με πιάημξ  θαη ζοπκόηεηα  δηαδίδμκηαη 

με ακηίζεηεξ θαηεοζύκζεηξ ζε γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ ημ μπμίμ ηαοηίδεηαη με ημκ μνηδόκηημ άλμκα 

x΄Οx. Τμ θάζε θύμα ελακαγθάδεη ημ ζεμείμ  ζε ηαιάκηςζε ηεξ 

μμνθήξ . Τα θύμαηα ζομβάιιμοκ θαη δεμημονγμύκ ζηάζημμ θύμα όπμο δύμ 

δηαδμπηθέξ θμηιίεξ απέπμοκ θαηά . 

 

α) Να οπμιμγίζεηε ηεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ ηςκ μδεύμκηςκ θομάηςκ. 

 

β) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ημο ζηάζημμο θύμαημξ. 

 

γ) Να οπμιμγίζεηε ημ πιήζμξ ηςκ αθίκεηςκ ζεμείςκ ημο ημήμαημξ ΟΔ, όπμο Δ

. 

 

δ) Να ζπεδηάζεηε ημ ζηηγμηόηοπμ ημο ημήμαημξ ΟΔ ηεξ πμνδήξ ηε πνμκηθή ζηηγμή 

. 
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Σε έκα γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ ημ μπμίμ ηαοηίδεηαη με ημκ μνηδόκηημ άλμκα xΌx, 

δηαδίδμκηαη ηα:  

 

Τα θύμαηα ζομβάιιμοκ θαη δεμημονγμύκ ζηάζημμ θύμα. 

 

α) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ημο ζηάζημμο θύμαημξ. 

 

β) Να γνάρεηε ηε ζοκζήθε θμηιηώκ θαη ηε ζοκζήθε δεζμώκ. 

 

γ) Να οπμιμγίζεηε ημ πιήζμξ ηςκ δεζμώκ μεηαλύ ημο ζεμείμο  θαη ημο 

ζεμείμο .

Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ  θαη  βνίζθμκηαη ζηα ζεμεία Α θαη Β ακηίζημηπα, 

ηεξ επηθάκεηαξ εκόξ ογνμύ. Τε πνμκηθή ζηηγμή  μη πεγέξ λεθηκμύκ κα ηαιακηώκμκηαη 

θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα ημο ογνμύ, με ηεκ απμμάθνοκζε ημοξ κα πενηγνάθεηαη από ηεκ 

ελίζςζε . Τα παναγόμεκα θύμαηα έπμοκ μήθμξ θύμαημξ . 

Σεμείμ (Σ) ηεξ επηθάκεηαξ απέπεη θαηά  από ηεκ πεγή  θαη 

θαηά  από ηεκ πεγή . 

 

α) Να γνάρεηε ηηξ εληζώζεηξ ηςκ επημένμοξ ηαιακηώζεςκ πμο οπμπνεώκεηαη κα εθηειέζεη ημ 

ζεμείμ (Σ), ελαηηίαξ ηςκ δύμ θομάηςκ πμο θηάκμοκ ζε αοηό από θάζε πεγή. 

 

β) Να οπμιμγίζεηε ημ πιάημξ ηαιάκηςζεξ ημο ζεμείμο (Σ), μεηά ηε ζομβμιή ηςκ θομάηςκ ζε 

αοηό. 

 

γ) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε επηηάποκζεξ ημο οιηθμύ ζεμείμο (Σ) ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ 

γηα . 

 

(Θεςνήζηε όηη ) 

Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ  θαη  βνίζθμκηαη ζηα ζεμεία Α θαη Β ακηίζημηπα, 

ηεξ επηθάκεηαξ εκόξ ογνμύ. Τε πνμκηθή ζηηγμή  μη πεγέξ λεθηκμύκ κα ηαιακηώκμκηαη 

θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα ημο ογνμύ, με ηεκ απμμάθνοκζε ημοξ κα πενηγνάθεηαη από ηεκ 
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ελίζςζε . Σεμείμ (Σ) ηεξ επηθάκεηαξ απέπεη θαηά  από 

ηεκ πεγή  θαη θαηά  από ηεκ πεγή . Τμ (Σ) λεθηκά κα ηαιακηώκεηαη ηε πνμκηθή 

ζηηγμή  εκώ από ηε πνμκηθή ζηηγμή  θαη έπεηηα ζηαμαηά κα θηκείηαη. 

 

α) Να οπμιμγίζεηε ηεκ ηαπύηεηα ηςκ θομάηςκ θαη ηεκ απόζηαζε . 

 

β) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηεξ απμμάθνοκζεξ ημο (Σ) ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ θαη ηεξ 

ηαπύηεηαξ ηαιάκηςζεξ ημο ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ. 

 

γ) Να θάκεηε ηε γναθηθή πανάζηαζε ηεξ αιγεβνηθήξ ηημήξ ηεξ επηηάποκζεξ ημο (Σ) ςξ 

ζοκάνηεζε ημο πνόκμο ζε θαηάιιεια βαζμμιμγεμέκμ ζύζηεμα αλόκςκ. 

 

δ) Να οπμιμγίζεηε ηεκ ειάπηζηε ζοπκόηεηα ηςκ θομάηςκ πμο μπμνμύμε κα πνμθαιέζμομε ώζηε 

ζημ ζεμείμ (Σ) κα οπάνπεη εκίζποζε ηςκ θομάηςκ. 

 

(Θεςνήζηε όηη ) 

Δύμ ζύγπνμκεξ επεηηθέξ πεγέξ  θαη  βνίζθμκηαη ζηα ζεμεία Α θαη Β ακηίζημηπα, 

ηεξ ειαζηηθήξ επηθάκεηαξ εκόξ ογνμύ θαη απέπμοκ θαηά . Οη πεγέξ ηαιακηώκμκηαη 

θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα ημο ογνμύ πςνίξ ανπηθή θάζε με ζοπκόηεηα  δεμημονγώκηαξ 

θύμαηα, ηα μπμία ζομβάιιμοκ ζηεκ επηθάκεηα ημο ογνμύ. Σεμείμ (Σ) απέπεη θαηά 

από ηεκ πεγή  θαη θαηά  από ηεκ πεγή . Μεηά ηε ζομβμιή ηςκ θομάηςκ 

ζε αοηό, ημ (Σ) ηαιακηώκεηαη ζύμθςκα με ηεκ 

ελίζςζε: . 

 

Ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ηςκ θομάηςκ ζηεκ επηθάκεηα ημο ογνμύ είκαη . 

 

α) Να οπμιμγίζεηε ηεκ απόζηαζε ημο (Σ) από ηεκ . 

 

β) Να οπμιμγίζεηε ημ πιήζμξ ηςκ ζεμείςκ εκίζποζεξ πμο βνίζθμκηαη πάκς ζημ ημήμα ΑΒ. 

 

γ) Να πνμζδημνίζεηε ηε ζέζε ημο ζεμείμο (Κ) ημ μπμίμ βνίζθεηαη επί ημο ΑΒ θαη ακήθεη ζηεκ ίδηα 

οπενβμιή ζηαζενήξ απόζβεζεξ με ημ (Σ). Ε οπενβμιή αοηή βνίζθεηαη ζημ επίπεδμ πμο μνίδμοκ 

ηα ζεμεία Α, Β θαη Σ. 
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δ) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε απμμάθνοκζεξ ημο ζεμείμο (Κ) ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ. 

Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ  θαη  βνίζθμκηαη ζηα ζεμεία Α θαη Β ακηίζημηπα, 

ηεξ επηθάκεηαξ ογνμύ θαη απέπμοκ θαηά . Οη πεγέξ ηαιακηώκμκηαη θάζεηα ζηεκ 

επηθάκεηα ημο ογνμύ πςνίξ ανπηθή θάζε, δεμημονγώκηαξ θύμαηα μήθμοξ 

θύμαημξ  θαη πιάημοξ , ηα μπμία θαη ζομβάιιμοκ ζηεκ επηθάκεηα ημο 

ογνμύ. Σεμείμ (Σ) ηεξ επηθάκεηαξ απέπεη θαηά  από ηεκ πεγή  θαη 

θαηά  από ηεκ πεγή . Τμ (Σ) λεθηκά κα ηαιακηώκεηαη ηε πνμκηθή 

ζηηγμή  θαη ηε πνμκηθή ζηηγμή  αθμύ εθηειέζεη 2,5 ηαιακηώζεηξ αθηκεημπμηείηαη. 

Τμ θύμα από ηεκ  θηάκεη ζηεκ  επίζεξ ηε πνμκηθή ζηηγμή . 

 

α) Να οπμιμγίζεηε ηηξ απμζηάζεηξ  θαη . 

 

β) Να οπμιμγίζεηε ημ πιήζμξ ηςκ ζεμείςκ ημο ημήμαημξ ΑΣ πμο είκαη αθίκεηα ηε πνμκηθή 

ζηηγμή . 

 

γ) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε απμμάθνοκζεξ ημο ζεμείμο (Σ) ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ. 

 

δ) Να οπμιμγίζεηε ημ πιήζμξ ηςκ οπενβμιώκ εκίζποζεξ πμο ηέμκμοκ ημ ημήμα ΑΣ μεηά ηε 

ζομβμιή ηςκ θομάηςκ ζημ (Σ). 

Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ  θαη  βνίζθμκηαη ζηα ζεμεία Α θαη Β ακηίζημηπα, 

ηεξ ειαζηηθήξ επηθάκεηαξ εκόξ ογνμύ θαη ηαιακηώκμκηαη θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα ημο ογνμύ, 

ζύμθςκα με ηηξ: 

 

 
 

Τα δεμημονγμύμεκα θύμαηα δηαδίδμκηαη με ηαπύηεηα . 

 

α) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηεξ απμμάθνοκζεξ εκόξ ζεμείμο (Σ) ηεξ επηθάκεηαξ ημ μπμίμ απέπεη 

θαηά  από ηεκ πεγή  θαη θαηά  από ηεκ πεγή , αθμύ ζομβάιιμοκ ηα θύμαηα ζε 

αοηό. 

 

β) Να γνάρεηε ηε ζοκζήθε εκίζποζεξ γηα ημ (Σ). 
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γ) Ακ  πμημ είκαη ημ πιάημξ ηαιάκηςζεξ ημο (Σ) μεηά ηε ζομβμιή; 

 

δ) Ακ  πμηά ζα έπνεπε κα είκαη ε ανπηθή θάζε ηεξ , ώζηε ημ (Σ) κα είκαη ζεμείμ 

απόζβεζεξ; 

Δύμ εγθάνζηα ανμμκηθά θύμαηα με 

εληζώζεηξ  δηαδίδμκηαη με ακηίζεηεξ θαηεοζύκζεηξ ζε 

γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ ημ μπμίμ ηαοηίδεηαη με ημκ μνηδόκηημ άλμκα x΄Οx. Τα θύμαηα ζομβάιιμοκ 

θαη δεμημονγμύκ ζηάζημμ θύμα ημ μπμίμ ζηε ζέζε  εμθακίδεη θμηιία. Σημ ζεμείμ Α

 είκαη μ πέμπημξ δεζμόξ ημο ζεηηθμύ εμηάλμκα. Τμ ζεμείμ Β

 δηένπεηαη από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ ημο ακά . 

 

α) Να οπμιμγίζεηε ηεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ ηςκ θομάηςκ. 

 

β) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ημο ζηάζημμο θύμαημξ. 

 

γ) Να οπμιμγίζεηε ηεκ απμμάθνοκζε ημο ζεμείμο Γ  ηε πνμκηθή ζηηγμή πμο ημ 

ζεμείμ Δ βνίζθεηαη ζε αθναία ζεηηθή απμμάθνοκζε. 

 

δ) Να ζπεδηάζεηε ημ ζηηγμηόηοπμ ημο ημήμαημξ ΑΒ ηεξ πμνδήξ ηε πνμκηθή ζηηγμή πμο ε 

απμμάθνοκζε ημο Ο ηζμύηαη με . 

Ονηδόκηηα ειαζηηθή πμνδή μήθμοξ  έπεη ημ δελί άθνμ ηεξ Α

 ζηενεςμέκμ ζε αθιόκεημ εμπόδημ. Τμ ανηζηενό άθνμ Ο  είκαη ειεύζενμ 

κα θηκεζεί. Σηε πμνδή έπεη δεμημονγεζεί ζηάζημμ θύμα, με ημ Ο κα είκαη θμηιία, ε μπμία 

ηαιακηώκεηαη με πιάημξ . Ε μέγηζηε ηαπύηεηα ηαιάκηςζεξ ημο Ο ηζμύηαη 

με , εκώ μεηαλύ ηςκ Ο θαη Α εμθακίδμκηαη δύμ δεζμμί. 

 

α) Να οπμιμγίζεηε ημ μήθμξ θύμαημξ ηςκ θομάηςκ ηςκ μπμίςκ ε ζομβμιή πανήγαγε ημ ζηάζημμ. 

 

β) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ημο ζηάζημμο θύμαημξ. 
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γ) Να ζπεδηάζεηε ημ ζηηγμηόηοπμ ηεξ πμνδήξ ηε πνμκηθή ζηηγμή . 

 

δ) Να οπμιμγίζεηε ηεκ απμμάθνοκζε ημο οιηθμύ ζεμείμο Β(xΒ=0,9m) ηε ζηηγμή πμο ημ οιηθό 

ζεμείμ Ο βνίζθεηαη ζε αθναία ανκεηηθή απμμάθνοκζε. 

Δύμ εγθάνζηα ανμμκηθά θύμαηα με ημ ίδημ πιάημξ θαη ηεκ ίδηα ζοπκόηεηα δηαδίδμκηαη με 

ακηίζεηεξ θαηεοζύκζεηξ ζε γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ ημ μπμίμ ηαοηίδεηαη με ημκ μνηδόκηημ άλμκα 

x΄Οx. Τμ θάζε θύμα ελακαγθάδεη ημ ζεμείμ  ζε ηαιάκηςζε ηεξ 

μμνθήξ . Τα θύμαηα ζομβάιιμοκ θαη δεμημονγμύκ ζηάζημμ θύμα με 

ελίζςζε: . Τμ οιηθό ζεμείμ Γ  εθηειεί 

απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε πιάημοξ . 

 

α) Να γνάρεηε ηηξ εληζώζεηξ ηςκ μδεύμκηςκ θομάηςκ. 

 

β) Να οπμιμγίζεηε ηεκ ηαπύηεηα ημο οιηθμύ ζεμείμο Γ, ηε ζηηγμή πμο ημ  βνίζθεηαη 

ζηε μέγηζηε ζεηηθή ημο απμμάθνοκζε. 

 

γ) Υιηθό ζεμείμ Δ ημο ζεηηθμύ εμηάλμκα έπεη ελίζςζε 

ηαπύηεηαξ . Ακ ημ ζεμείμ Δ βνίζθεηαη μεηαλύ ηεξ 

6εξ θμηιίαξ θαη ημο 6μο δεζμμύ ημο ζεηηθμύ εμηάλμκα, κα πνμζδημνίζεηε ηε ζοκηεηαγμέκε ηεξ 

ζέζεξ ημο Δ. 

 

δ) Να οπμιμγίζεηε ημ πιήζμξ ηςκ ζεμείςκ ημο ημήμαημξ ΟΔ ηεξ πμνδήξ, ηα μπμία θάζε πνμκηθή 

ζηηγμή έπμοκ ίζε απμμάθνοκζε θαη ίζε ηαπύηεηα με ημ Δ. 

 


