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Ιία μνηδόκηηα νάβδμξ ΑΒ μήθμοξ  εθηειεί ζηνμθηθή θίκεζε με ζηαζενή γςκηαθή 

ηαπύηεηα ίζε με  γύνς από ζηαζενό θαηαθόνοθμ άλμκα πενηζηνμθήξ πμο δηένπεηαη από ημ 

άθνμ ηεξ Α. Τμ μέζμ Ι ηεξ νάβδμο έπεη θεκηνμμόιμ επηηάποκζε ίζε με: 

       α) .                     β) .                          γ) .  

Πμηό από ηα παναπάκς είκαη ημ ζςζηό; Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Τνμπόξ θοιίεηαη πςνίξ κα μιηζζαίκεη 

ζε μνηδόκηημ επίπεδμ. Ηάπμηα πνμκηθή ζηηγμή 

ημ ζεμείμ Δ βνίζθεηαη ζηεκ θαηαθόνοθε 

δηάμεηνμ θαη απέπεη από ημ θέκηνμ Η 

απόζηαζε  (βνίζθεηαη πάκς από 

ημ Η).  

Γάκ ε ηαπύηεηα ημο Δ είκαη , ε ηαπύηεηα 

ημο θέκηνμο μάδαξ είκαη: 

α)                            β)                                  γ)  

Πμημ από ηα παναπάκς είκαη ημ ζςζηό; Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Δίζθμξ αθηίκαξ  θοιίεηαη πςνίξ κα μιηζζαίκεη θαη ε γςκηαθή ημο ηαπύηεηα 

μεηαβάιιεηαη με ημ πνόκμ όπςξ θαίκεηαη ζημ δηάγναμμα. 

 

A) ε ηαπύηεηα ημο θέκηνμο μάδαξ ηεκ πνμκηθή 

ζηηγμή  είκαη: 

α) . 

β) . 

γ) . 

 

Β) Ε γςκηαθή επηηάποκζε ημο ζώμαημξ είκαη: 

 

α)                  β)                γ)  
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Γ) Τμ δηάζηεμα πμο έπεη δηακύζεη μ δίζθμξ μέπνη ηεκ πνμκηθή ζηηγμή t=2s είκαη: 

 

α) .                 β) .                        γ) . 

Πμηό από ηα παναπάκς είκαη ημ ζςζηό; Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Δομ μμμγεκείξ δίζθμη ζηνέθμκηαη γύνς από ζηαζενό άλμκα πενηζηνμθήξ πμο πενκά από 

ημ θέκηνμ ημοξ. Σημ δηάγναμμα θαίκεηαη πςξ μεηαβάιιεηαη ε γςκία πμο δηαγνάθεη θάζε δίζθμξ ζε 

ζοκάνηεζε με ημκ πνόκμ. 

α) μη δομ δίζθμη έπμοκ ηεκ ίδηα γςκηαθή επηηάποκζε 

(με μεδεκηθή). 

β) μη δίζθμη εθηειμύκ επηηαποκόμεκε θίκεζε με 

δηαθμνεηηθέξ γςκηαθέξ επηηαπύκζεηξ. 

γ) μη δομ δίζθμη εθηειμύκ μμαιή ζηνμθηθή θίκεζε θαη 

ε γςκηαθή ηαπύηεηα ημο πνώημο θάζε πνμκηθή 

ζηηγμή είκαη μεγαιύηενε από ηεκ γςκηαθή ηαπύηεηα 

ημο δεοηένμο ηεκ ίδηα πνμκηθή ζηηγμή. 

δ) ζε ίζμοξ πνόκμοξ μ δίζθμξ 2 ζα εθηειέζεη 

πενηζζόηενεξ πενηζηνμθέξ από ημκ δίζθμ 1. 

Κα παναθηενηζηεί θάζε πνόηαζε ζακ ζςζηή ε ιακζαζμέκε θαη κα δηθαημιμγεζεί μ παναθηενηζμόξ 

ηεξ θάζε πνόηαζεξ. 

 Τνμπόξ θοιίεηαη πςνίξ κα μιηζζαίκεη ζε μνηδόκηημ δάπεδμ με ηαπύηεηα . Τμ Β 

βνίζθεηαη ζηεκ πενηθένεηα ημο ηνμπμύ θαη ε επηβαηηθή ημο αθηίκα ζπεμαηίδεη με ηεκ θαηαθόνοθε 

δηάμεηνμ γςκία  (όπςξ ζημ ζπήμα).  

Το μέηρο ηης ηατύηηηας ηοσ Β 

είναι: 

α) . 

β) . 

γ) . 

δ) . 

Πμηό από ηα παναπάκς είκαη ημ ζςζηό; Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  
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Ε νάβδμξ ΑΒ είκαη μμμγεκήξ, έπεη βάνμξ  θαη ηζμννμπεί όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα. 

 

 
 

α) Γηα κα ηζμννμπεί ε νάβδμξ ζα πνέπεη μ ημίπμξ θαη ημ δάπεδμ κα είκαη ιεία. 

 

β) Γηα κα ηζμννμπεί ε νάβδμξ ζα πνέπεη κα είκαη ιείμξ μ ημίπμξ θαη ημ δάπεδμ κα έπεη ηνηβή. 

 

γ) Γηα κα ηζμννμπεί ε νάβδμξ ζα πνέπεη κα είκαη ιείμ ημ δάπεδμ θαη μ ημίπμξ κα έπεη ηνηβή. 

 

Κα παναθηενηζηεί θάζε πνόηαζε ζακ ζςζηή ε ιακζαζμέκε δηθαημιμγώκηαξ ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Οη δύμ μμόθεκηνμη δίζθμη ημο δηπιακμύ ζπήμαημξ μπμνμύκ κα πενηζηνέθμκηαη γύνς από 

ζηαζενό άλμκα πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ ημοξ.  

Οη δίζθμη είκαη θμιιεμέκμη θαη μπμνμύκ κα πενηζηνέθμκηαη ζακ 

έκα ζώμα. Αζθμύμε ζημοξ δίζθμοξ ηηξ δοκάμεηξ θαη  πμο 

θαίκμκηαη ζημ ζπήμα θαη ηειηθά παναηενμύμε όηη ημ ζύζηεμα 

πενηζηνέθεηαη με ζηαζενή γςκηαθή ηαπύηεηα. 

Γηα ηηξ δοκάμεηξ  θαη  ηζπύεη: 

α) .                β) .          γ) . 

 

Πμηα απάκηεζε είκαη ζςζηή; Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Έκαξ μμμγεκήξ μνηδόκηημξ δίζθμξ, μάδαξ  θαη αθηίκαξ , πενηζηνέθεηαη γύνς από 

θαηαθόνοθμ αθιόκεημ άλμκα , μ μπμίμξ δηένπεηαη από ημ θέκηνμ  ημο δίζθμο. Έκα μηθνό 
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ζώμα, μάδαξ , ημπμζεηείηαη πμιύ θμκηά ζημ θέκηνμ  θαη ανπίδεη κα μιηζζαίκεη ανγά πνμξ 

ηεκ πενηθένεηα ημο δίζθμο. Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θίκεζεξ ημο μηθνμύ ζώμαημξ πνμξ ηεκ 

πενηθένεηα, ε νμπή αδνάκεηαξ ημο ζοζηήμαημξ δίζθμξ – μηθνό ζώμα: 

α) μεηώκεηαη.                                 β) μέκεη ζηαζενή.                             γ) αολάκεηαη. 

Κα επηιέληε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Έκαξ μμμγεκήξ λύιηκμξ δίζθμξ (1) θαη έκαξ μμμγεκήξ μεηαιιηθόξ δαθηύιημξ (2) έπμοκ ηεκ 

ίδηα μάδα θαη ηεκ ίδηα αθηίκα. Ακ θαη  είκαη ακηίζημηπα ε νμπή αδνάκεηαξ ημο δίζθμο θαη ημο 

δαθηοιίμο ςξ πνμξ άλμκα θάζεημ ζημ επίπεδό ημοξ, πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ μάδαξ ημοξ, 

ηόηε ηζπύεη ε ζπέζε: 

α) .                                 β) .                                  γ) . 

Κα επηιέληε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Δύμ μνηδόκηημη ηνμπμί Α θαη Β, με αθηίκεξ αμειεηέαξ μάδαξ, έπμοκ ηεκ ίδηα μάδα θαη όιε 

ε μάδα ημοξ είκαη μμμηόμμνθα θαηακεμεμέκε ζηεκ πενηθένεηά ημοξ. Ο ηνμπόξ Α έπεη ηε δηπιάζηα 

αθηίκα απ’ ημκ ηνμπό Β. Οη δύμ ηνμπμί μπμνμύκ κα πενηζηνέθμκηαη γύνς από θαηαθόνοθμ άλμκα, 

πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ μάδαξ ημοξ. Δίκεηαη ε νμπή αδνάκεηαξ εκόξ ηνμπμύ ςξ πνμξ άλμκα, 

πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ μάδαξ ημο: . 

Αζθμύμε εθαπημμεκηθά ζηεκ πενηθένεηα θάζε ηνμπμύ 

δύκαμε  ίδημο μέηνμο. Γηα ηα μέηνα ηςκ γςκηαθώκ 

επηηαπύκζεςκ πμο ζα απμθηήζμοκ μη δύμ ηνμπμί, ηζπύεη όηη: 

α) .                              β) .                            

γ) . 

Κα επηιέληε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

 

 Έκαξ θαηαθόνοθμξ μμμγεκήξ θύιηκδνμξ, ζηνέθεηαη 

ανηζηενόζηνμθα με γςκηαθή ηαπύηεηα μέηνμο  γύνς από 

ζηαζενό άλμκα, πμο δηένπεηαη από ημκ άλμκά ημο. Σημκ θύιηκδνμ 

αζθείηαη θαηάιιειε νμπή δύκαμεξ μέηνμο , μπόηε ε γςκηαθή 

ηαπύηεηα πενηζηνμθήξ ημο μεηαβάιιεηαη με ημ πνόκμ όπςξ 

θαίκεηαη ζημ δηάγναμμα ημο ζπήμαημξ. 
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Ε ζςζηή γναθηθή πανάζηαζε ηεξ νμπήξ  ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ t είκαη ημ: 

 

 
Κα επηιέληε ημ ζςζηό δηάγναμμα θαη κα αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ.  

. Σημ ζπήμα θαίκμκηαη ζε θάημρε δύμ όμμηεξ μμμγεκείξ νάβδμη (1) θαη (2), πμο βνίζθμκηαη 

ζε ιείμ μνηδόκηημ δάπεδμ. Ε νάβδμξ (1) είκαη ειεύζενε εκώ ε 

νάβδμξ (2) είκαη ζηενεςμέκε αθιόκεηα ζημ ανηζηενό άθνμ ηεξ 

Α. Δίκεηαη ε νμπή αδνάκεηαξ μηαξ μμμγεκμύξ νάβδμο ςξ πνμξ 

άλμκα θάζεημ ζ’ αοηήκ πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ μάδαξ 

ηεξ: . 

 

Αζθμύμε ζημ δεληό άθνμ ημοξ ηεκ ίδηα μνηδόκηηα δύκαμε F 

θάζεηα ζε θάζε νάβδμ. Γηα ηα μέηνα ηςκ γςκηαθώκ επηηαπύκζεςκ θαη , πμο ζ’ απμθηήζμοκ 

ακηίζημηπα μη δύμ νάβδμη ηζπύεη: 

             α) .                             β) .                       γ) . 

Κα επηιέληε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

. Ε Γε ζηνέθεηαη ζε ειιεηπηηθή ηνμπηά γύνς από ημκ Ήιημ. Τμ θμκηηκόηενμ ζεμείμ ζημκ 

Ήιημ μκμμάδεηαη Πενηήιημ (π) θαη ημ πημ απμμαθνοζμέκμ Αθήιημ (α). Ακ ζεςνήζμομε ηε Γε οιηθό 

ζεμείμ ηόηε γηα ηηξ ακηίζημηπεξ απμζηάζεηξ 

ηζπύεη , ηόηε: 

  

α) Γηα ηηξ ηαπύηεηεξ δηέιεοζεξ ηεξ Γεξ από ημ 

αθήιημ θαη ημ πενηήιημ ηζπύεη . 

 

β) Γηα ηηξ θηκεηηθέξ εκένγεηεξ δηέιεοζεξ ηεξ Γεξ 

από ημ αθήιημ θαη ημ πενηήιημ ηζπύεη . 
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Κα παναθηενίζεηε θάζε πνόηαζε ςξ Σςζηή (Σ) ή Θάζμξ (Θ) θαη κα αηηημιμγήζεηε ημοξ 

παναθηενηζμμύξ. 

Έκαξ μμμγεκήξ δίζθμξ ζηνέθεηαη ζε μνηδόκηημ επίπεδμ πςνίξ ηνηβέξ γύνς από 

θαηαθόνοθμ άλμκα με γςκηαθή ηαπύηεηα . Έκα θμμμάηη γύρμο μάδαξ  πέθηεη θαηαθόνοθα 

θαη θμιιάεη ζημ δίζθμ ζε απόζηαζε  από ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ. 

α) Ο γύρμξ ειάπηζηα πνηκ αθμομπήζεη ζημκ δίζθμ, έπεη ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ημο 

δίζθμο ζηνμθμνμή ίζε με μεδέκ. 

β) Αμέζςξ μεηά ηεκ θνμύζε ε ζηνμθμνμή ημο ζοζηήμαημξ δίζθμξ-γύρμξ μεηώκεηαη. 

γ) Ε γςκηαθή ηαπύηεηα ημο δίζθμο μεηώκεηαη μεηά ηεκ θνμύζε. 

δ) Σηεκ θνμύζε αοηή δεκ ηζπύεη ε Ανπή Δηαηήνεζεξ ηεξ Ονμήξ. 

Κα παναθηενίζεηε θάζε πνόηαζε ςξ Σςζηή (Σ) ή Θάζμξ (Θ) θαη κα αηηημιμγήζεηε ημοξ 

παναθηενηζμμύξ. 

Δομ πμνεοηέξ ημο θαιιηηεπκηθμύ παηηκάδ πηάκμκηαη ακηηθνηζηά με ηεκηςμέκα πένηα θαη 

πενηζηνέθμκηαη. Ηάπμηα ζηηγμή ιογίδμοκ ηα πένηα ημοξ ώζηε ηα ζώμαηά ημοξ κα πιεζηάζμοκ 

μεηαλύ ημοξ. Πμηό από ηα παναθάης μεγέζε ζα αολεζεί; 

α) Ε γςκηαθή ηαπύηεηα πενηζηνμθήξ ημο ζοζηήμαημξ. 

β) Ε νμπή αδνάκεηαξ ημο ζοζηήμαημξ. 

γ) Ε ζηνμθμνμή ημο ζοζηήμαημξ. 

δ) Ε πενίμδμξ πενηζηνμθήξ. 

Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Έκα ζςμάηημ μάδαξ  πενηζηνέθεηαη γύνς από ζηαζενό άλμκα. Ακ ε απόζηαζε ημο 

ζςμαηίμο από ημκ άλμκα δηπιαζηαζηεί, πςνίξ κα μεηαβιεζεί ε γςκηαθή ημο ηαπύηεηα, ε 

ζηνμθμνμή ημο ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ: 

α) δηπιαζηάδεηαη.         β) ηεηναπιαζηάδεηαη.      γ) παναμέκεη ζηαζενή.      δ) οπμδηπιαζηάδεηαη. 

Πμηά είκαη ε ζςζηή πνόηαζε; Κα αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Σηα άθνα μηαξ μνηδόκηηαξ αβανμύξ νάβδμο μήθμοξ  βνίζθμκηαη δύμ όμμηεξ 

μάδεξ . Τμ ζύζηεμα πενηζηνέθεηαη με ζοπκόηεηα  γύνς από ζηαζενό 

θαηαθόνοθμ άλμκα πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ ηεξ νάβδμο. Ακ ιόγς εζςηενηθώκ δοκάμεςκ 

οπμδηπιαζηαζηεί ε απόζηαζε θάζε μάδαξ από ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ, ηόηε: 
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α) Ε νμπή αδνάκεηαξ ημο ζοζηήμαημξ οπμδηπιαζηάδεηαη θαη ε ζηνμθμνμή ημο ζοζηήμαημξ 

οπμδηπιαζηάδεηαη. 

β) Ε νμπή αδνάκεηαξ ημο ζοζηήμαημξ οπμηεηναπιαζηάδεηαη θαη ε ζηνμθμνμή ημο ζοζηήμαημξ 

παναμέκεη ζηαζενή. 

γ) Ε νμπή αδνάκεηαξ ημο ζοζηήμαημξ παναμέκεη ζηαζενή θαη ε ζηνμθμνμή ημο ζοζηήμαημξ 

οπμδηπιαζηάδεηαη. 

δ) Ε νμπή αδνάκεηαξ ημο ζοζηήμαημξ οπμδηπιαζηάδεηαη θαη ε ζηνμθμνμή ημο ζοζηήμαημξ 

παναμέκεη ζηαζενή. 

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

 

Σηα άθνα μηαξ μνηδόκηηαξ αβανμύξ νάβδμο μήθμοξ  βνίζθμκηαη δύμ όμμηεξ 

μάδεξ . Τμ ζύζηεμα πενηζηνέθεηαη με ζοπκόηεηα  γύνς από ζηαζενό 

θαηαθόνοθμ άλμκα πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ ηεξ νάβδμο. Ακ ιόγς εζςηενηθώκ δοκάμεςκ 

οπμδηπιαζηαζηεί ε απόζηαζε θάζε μάδαξ από ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ, ηόηε: 

α) Ε νμπή αδνάκεηαξ ημο ζοζηήμαημξ οπμδηπιαζηάδεηαη θαη ε ζηνμθμνμή ημο ζοζηήμαημξ 

οπμδηπιαζηάδεηαη. 

β) Ε νμπή αδνάκεηαξ ημο ζοζηήμαημξ οπμηεηναπιαζηάδεηαη θαη ε ζηνμθμνμή ημο ζοζηήμαημξ 

παναμέκεη ζηαζενή. 

γ) Ε νμπή αδνάκεηαξ ημο ζοζηήμαημξ παναμέκεη ζηαζενή θαη ε ζηνμθμνμή ημο ζοζηήμαημξ 

οπμδηπιαζηάδεηαη. 

δ) Ε νμπή αδνάκεηαξ ημο ζοζηήμαημξ οπμδηπιαζηάδεηαη θαη ε ζηνμθμνμή ημο ζοζηήμαημξ 

παναμέκεη ζηαζενή. 

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

Έκαξ θύβμξ θαη έκαξ δίζθμξ έπμοκ ίδηα μάδα θαη αθήκμκηαη από ημ ίδημ ύρμξ κα 

θηκεζμύκ θαηά μήθμξ δύμ θεθιημέκςκ επηπέδςκ. Ο θύβμξ μιηζζαίκεη πςνίξ ηνηβέξ θαη θηάκεη ζηε 

βάζε ημο θεθιημέκμο επηπέδμο με ηαπύηεηα . Ο δίζθμξ θοιηέηαη πςνίξ κα μιηζζαίκεη θαη 

θηάκεη ζηε βάζε ημο θεθιημέκμο επηπέδμο με ηαπύηεηα . Ακ ε νμπή αδνάκεηαξ ημο δίζθμο ςξ 

πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ημο είκαη:  ηόηε: 

     α) .                        β) .                              γ) . 
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Κα επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε. Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

 Ομμγεκήξ δίζθμξ μάδαξ  θαη αθηίκαξ  θοιίεηαη πςνίξ κα μιηζζαίκεη ζε μνηδόκηημ 

επίπεδμ. Ε ηαπύηεηα ημο θέκηνμο μάδαξ ημο δίζθμο είκαη . Ε νμπή αδνάκεηαξ ημο δίζθμο ςξ 

πνμξ άλμκα πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ μάδαξ ημο είκαη .  

Ε μιηθή θηκεηηθή εκένγεηα ημο δίζθμο είκαη: 

                 α) .                           β) .                                γ) . 

Κα επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε. Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.

 Σημ ζπήμα θαίκεηαη έκαξ μμμγεκήξ ζομπαγήξ θοθιηθόξ δίζθμξ (Ζ) θαη έκαξ μμμγεκήξ 

θοθιηθόξ δαθηύιημξ (ΖΖ), πμο έπμοκ ηεκ ίδηα αθηίκα , ηεκ ίδηα μάδα  θαη πενηζηνέθμκηαη 

γύνς από άλμκα πμο πενκάεη από ημ θέκηνμ ημοξ με ηεκ ίδηα γςκηαθή ηαπύηεηα . 

 

  

Ηάπμηα πνμκηθή ζηηγμή αζθμύκηαη ζηα ζώμαηα αοηά ζηαζενέξ δοκάμεηξ ίδημο μέηνμο , 

εθαπηόμεκεξ ζηεκ πενηθένεηα θαη μεηά από ιίγμ ηα δύμ ζώμαηα ζηαμαημύκ.  

Ο ανηζμόξ ηςκ ζηνμθώκ πμο ζα εθηειέζμοκ, ζα είκαη: 

 

α) .                                  β) .                              γ) . 

Κα επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε. Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 
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Ο ανπηθά αθίκεημξ δίζθμξ ημο ζπήμαημξ λεθηκά κα 

ζηνέθεηαη ηε πνμκηθή ζηηγμή  με ηεκ επίδναζε μηαξ 

δύκαμεξ , ςξ πνμξ άλμκα πμο πενκάεη από ημ θέκηνμ μάδαξ ημο 

θαη είκαη θάζεημξ ζηεκ επηθάκεηά ημο. Τε πνμκηθή ζηηγμή  μ 

δίζθμξ έπεη ζηνμθμνμή , ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ημο, 

θαη ηε πνμκηθή ζηηγμή  μ δίζθμξ έπεη ζηνμθμνμή . Ε 

δύκαμε από ηεκ ανπή μέπνη ηε πνμκηθή ζηηγμή  πανάγεη 

ένγμ . Από ηεκ ανπή μέπνη ηε πνμκηθή ζηηγμή  ε 

δύκαμε πανάγεη ένγμ: 

 

 

α) .                                   β) .                                    γ) . 

Κα επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε. Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ. 

Ε μνηδόκηηα νάβδμξ ΑΗ ημο ζπήμαημξ είκαη αβανήξ 

θαη ζηνέθεηαη γύνς από θαηαθόνοθμ άλμκα πμο είκαη θάζεημξ 

ζε αοηήκ θαη δηένπεηαη από ημ άθνμ ηεξ Η. Ε 

μάδα  ζογθναηείηαη ζε απόζηαζε  από ημκ 

άλμκα πενηζηνμθήξ θαη ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηάξ ηεξ είκαη . 

Ε μάδα αθήκεηαη ειεύζενε κα μεηαθηκεζεί ζημ ζεμείμ Α πμο 

απέπεη απόζηαζε . Γηα ημ ιόγμ ηςκ 

θηκεηηθώκ εκενγεηώκ πμο έπεη ε μάδα  ζηηξ παναπάκς 

ζέζεηξ  θαη  ακηίζημηπα, ηζπύεη: 
 

 

 

α) .                             β) .                                     γ) . 

Κα επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε. Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.
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Ομμγεκήξ νάβδμξ ΑΒ μήθμοξ  θαη βάνμοξ  ηζμννμπεί μνηδόκηηα 

ζηενηδόμεκε ζε θαηαθόνοθμ ημίπμ με 

άνζνςζε θαη ζημ ζεμείμ ηεξ Θ ζε 

οπμζηήνηγμα ( ) , Ε 

νάβδμξ ηζμννμπεί μνηδόκηηα.  

α) Κα βνεζεί ε δύκαμε Κ πμο 

δέπεηαη ε νάβδμξ από ημ 

οπμζηήνηγμα. 

β) Πόζμ είκαη ημ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ πμο δέπεηαη ε νάβδμξ από ηεκ άνζνςζε. 

γ) Ιεηαθηκμύμε ημ οπμζηήνηγμα θαη ημ ημπμζεημύμε ζημ Δ, ημ μπμίμ είκαη ημ μέζμ ημο ΑΙ. Πόζε 

είκαη πιέμκ ε δύκαμε πμο αζθεί ημ οπμζηήνηγμα ζηε νάβδμ;  

. Ε νάβδμξ ΑΒ ημο παναθάης ζπήμαημξ είκαη μμμγεκήξ, έπεη μήθμξ  θαη 

βάνμξ  θαη ηζμννμπεί μνηδόκηηα.  

α) Κα οπμιμγηζζεί ε ηάζε ημο 

κήμαημξ. 

β) Σημ ζεμείμ Α ε νάβδμξ 

εθάπηεηαη ζημκ ημίπμ. Ακ ε ηνηβή 

πμο δέπεηαη ε νάβδμξ είκαη μέγηζηε δοκαηή ώζηε κα ηζμννμπεί, κα βνεζεί μ ζοκηειεζηήξ ζηαηηθήξ 

ηνηβήξ μεηαλύ νάβδμο θαη ημίπμο. 

. Σηα άθνα Α θαη Β ηεξ μμμγεκμύξ νάβδμο μήθμοξ  έπμομε θνεμάζεη 2 ζώμαηα με 

μάδεξ  θαη Δίκεηαη . 

α) Ακ ε νάβδμξ είκαη αβανήξ, πμύ πνέπεη κα ημπμζεηήζμομε ημ οπμζηήνηγμα έηζη ώζηε ημ 

ζύζηεμα ηςκ ηνηώκ ζςμάηςκ κα ηζμννμπεί; 

β) Ακ ε νάβδμξ έπεη βάνμξ , πμύ πνέπεη κα ημπμζεηήζμομε ημ οπμζηήνηγμα ώζηε ημ 

ζύζηεμα κα ηζμννμπεί; 

γ) Αθαηνμύμε ημ  θαη από ηε νάβδμ θνέμεηαη μόκμ 

ημ . Πμύ πνέπεη κα ημπμζεηήζμομε ημ οπμζηήνηγμα γηα 

κα ηζμννμπεί ε νάβδμξ; Πόζε είκαη ε δύκαμε πμο αζθεί ημ 

οπμζηήνηγμα ζηεκ νάβδμ; 
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. Ιηα μμμγεκήξ ζακίδα ΗΘ μήθμοξ  θαη βάνμοξ  ημπμζεηείηαη 

πάκς ζε μηα επηθάκεηα ώζηε ημ ημήμα ΔΘ μήθμοξ  κα πνμελέπεη ηεξ επηθάκεηαξ. Έκαξ 

άκζνςπμξ 

βάνμοξ  

λεθηκάεη από ημ άθνμ Η 

θαη θηκείηαη πάκς ζηε 

ζακίδα με θαηεύζοκζε 

πνμξ ημ Θ. 

α) Ιέπνη πμηά απόζηαζε  από ημ ζεμείμ Δ μπμνεί κα πενπαηήζεη ώζηε κα μεκ ακαηναπεί ε 

ζακίδα; 

β) Πόζμ είκαη ε μέηνμ ηεξ ακηίδναζεξ  εθείκε ηεκ ζηηγμή; 

. 

. Έκαξ μεπακηθόξ βάνμοξ  βνίζθεηαη πάκς ζε μηα μνηδόκηηα μμμγεκή ζακίδα 

ΑΒ, μήθμοξ  θαη βάνμοξ .  

Ε ζακίδα θνέμεηαη από δύμ θαηαθόνοθα ζπμηκηά πμο είκαη δεμέκα ζηα άθνα Α θαη Β. Όιμ ημ 

ζύζηεμα ηζμννμπεί μνηδόκηημ όπςξ θαίκεηαη ζημ 

ζπήμα. 

α) Κα βνεζμύκ ηα μέηνα ηςκ 

ηάζεςκ  θαη  ηςκ δύμ ζπμηκηώκ 

ακ . 

β) Πμηά είκαη ε μέγηζηε θαη πμηά ε ειάπηζηε ηημή 

ημο μέηνμο ηεξ ηάζε ; 

γ) Γηα πμηά ηημή ηεξ απόζηαζεξ , ημ μέηνμ ηεξ ηάζεξ  είκαη ίζμ με ημ μέηνμ ηεξ ηάζεξ ; 

 Έκαξ μνηδόκηημξ μμμγεκήξ δίζθμξ αθηίκαξ  μπμνεί κα πενηζηνέθεηαη πςνίξ 

ηνηβέξ, γύνς από θαηαθόνοθμ άλμκα πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ ημο. Ο δίζθμξ είκαη ανπηθά 

αθίκεημξ θαη ηε πνμκηθή ζηηγμή  δέπεηαη εθαπημμεκηθά 

ζηεκ πενηθένεηά ημο ανηζηενόζηνμθε δύκαμε 

μέηνμο  θαη ε μπμία ημο πνμζδίδεη γςκηαθή 

επηηάποκζε μέηνμο . 

Α. Κα οπμιμγίζεηε: 
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α) Τε νμπή αδνάκεηαξ  ημο δίζθμο ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ημο. 

β) Τε μάδα  ημο δίζθμο. 

γ) Τμ μέηνμ ηεξ γςκηαθήξ ηαπύηεηαξ ημο δίζθμο ηε πνμκηθή ζηηγμή . 

Β. Τε πνμκηθή ζηηγμή  θαηανγμύμε αθανηαία ηε δύκαμε . 

δ) Κα οπμιμγίζεηε ημκ ανηζμό ηςκ πενηζηνμθώκ πμο ζα θάκεη μ δίζθμξ από ηε πνμκηθή 

ζηηγμή  έςξ ηε πνμκηθή ζηηγμή . 

Δίκεηαη ε νμπή αδνάκεηαξ ημο δίζθμο ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ημο . 

 

Ιηα μμμγεκήξ ιεπηή δμθόξ ΗΑ, μάδαξ  θαη μήθμοξ , μπμνεί κα 

ζηνέθεηαη ζε μνηδόκηημ επίπεδμ γύνς από έκακ θαηαθόνοθμ άλμκα πμο 

δηένπεηαη από ημ άθνμ ηεξ Η. Σημ άθνμ Α ηεξ δμθμύ αζθείηαη μνηδόκηηα 

δύκαμε ζηαζενμύ  θάζεηα ζηε δμθό θαη ε δμθόξ ανπίδεη κα 

πενηζηνέθεηαη ανηζηενόζηνμθα. Ηαηά ηεκ πενηζηνμθή ηεξ δμθμύ οπάνπμοκ 

ηνηβέξ, πμο δεμημονγμύκ νμπή ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ 

μέηνμο .  

Κα οπμιμγίζεηε: 

α) Τμ μέηνμ ηεξ ζοκηζηαμέκεξ ηςκ νμπώκ, ςξ πνμξ ημκ άλμκα 

πενηζηνμθήξ, θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ πενηζηνμθήξ ηεξ δμθμύ. 

β) Τε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ δμθμύ ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ηεξ. 

γ) Τμ μέηνμ ηεξ γςκηαθήξ επηηάποκζεξ . 

δ) Τμ μέηνμ ηεξ γναμμηθήξ ηαπύηεηαξ ημο θέκηνμο μάδαξ ηεξ, όηακ ε δμθόξ έπεη 

δηαγνάρεη  πενηζηνμθέξ. 

Δίκεηαη ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ δμθμύ ςξ πνμξ άλμκα θάζεημ ζηε δμθό, πμο δηένπεηαη από ημ 

θέκηνμ μάδαξ ηεξ  

Ομμγεκήξ ζομπαγήξ θύιηκδνμξ αθηίκαξ , μπμνεί κα ζηνέθεηαη (ηνηβέξ 

αμειεηέεξ) γύνς από θαηαθόνοθμ άλμκα, πμο ζομπίπηεη με ημκ άλμκα ζομμεηνίαξ ημο. Σηεκ 

πενηθένεηά ημο έπμομε ηοιίλεη αβανέξ με εθηαηό κήμα.  
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Τε πνμκηθή ζηηγμή , ανπίδμομε κα ζύνμομε ημ άθνμ ημο κήμαημξ, αζθώκηαξ εθαπημμεκηθή 

δύκαμε μέηνμο .  

Τε πνμκηθή ζηηγμή , μ θύιηκδνμξ πενηζηνέθεηαη ανηζηενόζηνμθα θαη έπεη απμθηήζεη 

γςκηαθή ηαπύηεηα μέηνμο .  

Κα οπμιμγίζεηε: 

α) Τμ μέηνμ ηεξ γςκηαθήξ επηηάποκζεξ ημο θοιίκδνμο. 

β) Τε νμπή αδνάκεηαξ ημο θοιίκδνμο, πςνίξ κα ζεςνήζεηε γκςζηό ημκ ηύπμ ηεξ νμπήξ αδνάκεηαξ 

θοιίκδνμο. 

γ) Τμ μέηνμ ηεξ γςκηαθήξ μεηαηόπηζεξ ημο θοιίκδνμο ηε πνμκηθή ζηηγμή . 

δ) Τμ μήθμξ ημο κήμαημξ, πμο λεηοιίπζεθε μέπνη ηε πνμκηθή ζηηγμή , ζεςνώκηαξ όηη 

αοηό δεκ μιηζζαίκεη πάκς ζηεκ επηθάκεηα ημο θοιίκδνμο. 

. Ο ηνμπόξ εκόξ ακαπμδμγονηζμέκμο πμδειάημο, απμηειείηαη από μμμγεκή ζηεθάκε 

αμειεηέμο πάπμοξ, με μάδα  θαη αθηίκα , θαη ηηξ αθηίκεξ ημο, 

μάδαξ  ε θαζεμία θαη μήθμοξ . Ο ηνμπόξ ζηνέθεηαη ανπηθά 

γύνς από ημκ άλμκά ημο, ζημ θέκηνμ ημο, έπμκηαξ γςκηαθή ηαπύηεηα μέηνμο . 

 

Τε πνμκηθή ζηηγμή , “παηάμε” ημ θνέκμ, μπόηε μ ηνμπόξ αθηκεημπμηείηαη με ζηαζενό νοζμό 

ζε .Κα οπμιμγίζεηε: 

α) ηε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ ζηεθάκεξ ςξ πνμξ άλμκα θάζεημ ζημ επίπεδό ηεξ, πμο δηένπεηαη από 

ημ θέκηνμ μάδαξ ηεξ. 

β) ημκ ανηζμό ηςκ αθηίκςκ ημο ηνμπμύ. 

γ) ημκ ανηζμό ηςκ ζηνμθώκ, πμο έθακε μ ηνμπόξ μέπνη κα αθηκεημπμηεζεί. 

δ) ημ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ ηεξ ηνηβήξ, πμο εθανμόζηεθε από ημ θνέκμ ζηε ζηεθάκε. 

Δίκμκηαη ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ θάζε αθηίκαξ ςξ πνμξ θάζεημ ζ’ αοηήκ άλμκα δηενπόμεκμ απ’ ημ 

άθνμ ηεξ: , ε νμπή αδνάκεηάξ μιόθιενμο ημο ηνμπμύ ςξ πνμξ άλμκα θάζεημ ζημ 

επίπεδό ημο, πμο δηένπεηαη από ημκ άλμκά ημο είκαη . 
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Ιηα μμμγεκήξ νάβδμξ, μάδαξ  θαη μήθμοξ , ηζμννμπεί ζε 

μνηδόκηηα ζέζε, ζηενηδόμεκε με ημ ανηζηενό άθνμ ηεξ Α ζε θαηαθόνοθμ ημίπμ με άνζνςζε θαη 

δεμέκε ζημ ζεμείμ Δ ζημ θάης άθνμ θαηαθόνοθμο κήμαημξ, ημο μπμίμο ημ πάκς άθνμ είκαη 

αθιόκεηα ζηενεςμέκμ. Ακ ε ηάζε ημο κήμαημξ 

είκαη , κα οπμιμγίζεηε: 

α) ηεκ απόζηαζε ημο ζεμείμο Δ, από ημ άθνμ Α. 

β) ηε δύκαμε ζηήνηλεξ από ηεκ άνζνςζε. 

Τε πνμκηθή ζηηγμή  θόβμομε ημ κήμα, μπόηε ε νάβδμξ 

πέθηεη ζηνεθόμεκε γύνς από ηεκ άνζνςζε. Ακ ε νμπή 

αδνάκεηαξ ηεξ νάβδμο ςξ πνμξ θάζεημ ζ’ αοηήκ άλμκα 

δηενπόμεκμ απ’ ημ θέκηνμ μάδαξ ηεξ είκαη , 

κα οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ ηεξ γςκηαθήξ επηηάποκζεξ ηεξ νάβδμο ηε ζηηγμή: 

γ) ηεξ εθθίκεζεξ. 

δ) ηεκ μπμία ε νάβδμξ ζπεμαηίδεη με ηεκ ανπηθή ζέζε γςκία , ηέημηα ώζηε . 

Δίκεηαη ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ . 

Ομμγεκήξ ιεπηή νάβδμξ μήθμοξ  θαη μάδαξ  μπμνεί κα 

ζηναθεί πςνίξ ηνηβέξ γύνς από μνηδόκηημ άλμκα, θάζεημ ζε αοηήκ ζημ άθνμ ηεξ Ο. Έκα 

ζςμαηίδημ, μάδαξ , είκαη ζηενεςμέκμ ζημ άιιμ άθνμ ηεξ Α. Ανπηθά ε νάβδμξ 

ηζμννμπεί ζε μνηδόκηηα ζέζε θαη ηε πνμκηθή ζηηγμή  αθήκεηαη ειεύζενε, μπόηε 

πενηζηνέθεηαη ςξ πνμξ ημκ άλμκα ζημ Ο ζε θαηαθόνοθμ επίπεδμ. 

Α. Κα οπμιμγίζεηε: 

α) ηεκ μιηθή νμπή αδνάκεηαξ ημο ζοζηήμαημξ. 

β) ημ μέηνμ ηεξ ζοκηζηαμέκεξ ηςκ νμπώκ, ςξ πνμξ ημκ άλμκα ζημ Ο ηε πνμκηθή ζηηγμή , πμο ε 

νάβδμξ έπεη δηαγνάρεη γςκία , ηέημηα ώζηε . 

γ) ημ μέηνμ ηεξ γςκηαθήξ επηηάποκζε ηε πνμκηθή ζηηγμή . 

Β. Κα ζπεδηάζεηε ηε γναθηθή πανάζηαζε ηεξ γςκηαθήξ επηηάποκζεξ ζε ζοκάνηεζε ημο 

ζοκεμηηόκμο ηεξ γςκίαξ , πμο ζπεμαηίδεη ε νάβδμξ με ημκ μνηδόκηημ εμηάλμκα Οπ, θαηά ηεκ 

πενηζηνμθή ηεξ από ηεκ ανπηθή μνηδόκηηα ζέζε έςξ ηεκ θαηαθόνοθε ζέζε. 



http://perifysikhs.wordpress.com 

Ιηπάιεξ Γ. Ηαναδεμεηνίμο, Φοζηθόξ Msc Σειίδα 16 

Δίκμκηαη ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ νάβδμο ςξ πνμξ άλμκα θάζεημ ζηεκ νάβδμ, πμο δηένπεηαη από ημ 

θέκηνμ μάδαξ ηεξ  θαη ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ . 

Δύμ ζεμεηαθέξ ζθαίνεξ πμο ε θαζεμηά έπεη μάδα  ζοκδέμκηαη μεηαλύ 

ημοξ με μνηδόκηηα αβανή νάβδμ. Τμ ζύζηεμα πενηζηνέθεηαη γύνς από θαηαθόνοθμ άλμκα, μ 

μπμίμξ ηέμκεη ηε νάβδμ ζε ζεμείμ πμο απέπεη από ηε μία μάδα  θαη από ηεκ 

άιιε .  

Τμ ζύζηεμα ζηνέθεηαη με γςκηαθή ηαπύηεηα  ακηίζεηα από ηε θμνά θίκεζεξ ηςκ 

δεηθηώκ ημο νμιμγημύ. 

α) Κα βνεζεί ε νμπή 

αδνάκεηαξ ημο ζοζηήμαημξ. 

β) Κα οπμιμγηζηεί ε 

ζηνμθμνμή ημο ζοζηήμαημξ. 

γ) Κα ζπεδηαζηεί ημ δηάκοζμα 

ηεξ ζηνμθμνμήξ ημο 

ζοζηήμαημξ. 

 

Έκαξ άκζνςπμξ μάδαξ  ζηέθεηαη αθίκεημξ ζηεκ πενηθένεηα αθίκεηεξ 

μνηδόκηηαξ πιαηθόνμαξ μάδαξ θαη αθηίκαξ . Ε πιαηθόνμα μπμνεί κα 

πενηζηνέθεηαη πςνίξ ηνηβέξ γύνς από θαηαθόνοθμ άλμκα πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ ηεξ. Τεκ 

ζηηγμή , o άκζνςπμξ ανπίδεη κα πενπαηά πάκς 

ζηεκ πενηθένεηα ηεξ πιαηθόνμαξ, με ηαπύηεηα 

ζηαζενμύ μέηνμο,  ςξ πνμξ ημ έδαθμξ, 

θηκμύμεκμξ ακηίζεηα από ηε θμνά ηςκ δεηθηώκ ημο 

νμιμγημύ. 

α) Κα βνεζεί ημ μέηνμ θαη ε θαηεύζοκζε ηεξ 

ζηνμθμνμήξ ημο ακζνώπμο. Κα ζπεδηαζηεί ημ δηάκοζμα 

ηεξ ζηνμθμνμήξ ημο. Ο άκζνςπμξ μπμνεί κα ζεςνεζεί 

ζεμεηαθό ακηηθείμεκμ. 

β) Θα θηκεζεί ε πιαηθόνμα; Ακ καη, με πμηα γςκηαθή ηαπύηεηα θαη πνμξ πμηα θαηεύζοκζε; 
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γ) Ιεηά από πόζμ πνμκηθό δηάζηεμα μ άκζνςπμξ ζα λακαβνεζεί ζηε ζέζε ηεξ πιαηθόνμαξ από 

ηεκ μπμία λεθίκεζε; 

Δίκεηαη ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ πιαηθόνμαξ ςξ πνμξ άλμκα πμο είκαη θάζεημξ ζ’ αοηήκ θαη 

δηένπεηαη από ημ θέκηνμ ηεξ, .  

Ονηδόκηημξ μμμγεκήξ δίζθμξ  (1) μάδαξ  θαη αθηίκαξ , 

πενηζηνέθεηαη με γςκηαθή ηαπύηεηα μέηνμο  θαηά ηε θμνά ηεξ θίκεζεξ ηςκ 

δεηθηώκ ημο νμιμγημύ. Δεύηενμξ, όμμημξ δίζθμξ (2) πενηζηνέθεηαη με γςκηαθή ηαπύηεηα 

μέηνμο  με θμνά ακηίζεηε από 

αοηήκ ηεξ θίκεζεξ ηςκ δεηθηώκ ημο νμιμγημύ, γύνς 

από ημκ ίδημ θαηαθόνοθμ άλμκα πμο δηένπεηαη από 

ηα θέκηνα θαη ηςκ δύμ δίζθςκ θαη είκαη θάζεημξ ζε 

αοημύξ. 

 

α) Κα ζπεδηάζεηε ηηξ ζηνμθμνμέξ ηςκ δύμ δίζθςκ 

ςξ πνμξ ημκ θμηκό άλμκα πενηζηνμθήξ θαη κα 

οπμιμγίζεηε ηα μέηνα ημοξ. 

β) Τε πνμκηθή ζηηγμή  μ δίζθμξ 1 αθήκεηαη 

πάκς ζημ δίζθμ 2, μπόηε ιόγς ηνηβώκ μη δύμ 

δίζθμη απμθημύκ ηεκ ίδηα γςκηαθή ηαπύηεηα. Κα οπμιμγηζηεί ε θμηκή γςκηαθή ημοξ ηαπύηεηα. 

γ) Από ηε ζηηγμή πμο μη δίζθμη ένπμκηαη ζε επαθή, μέπνη κα απμθηήζμοκ ηεκ ίδηα γςκηαθή 

ηαπύηεηα πέναζε πνόκμξ Δt=0,1s. Κα οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ ηεξ ζηαζενήξ νμπήξ ηεξ ηνηβήξ πμο 

αζθήζεθε ζε θάζε δίζθμ ζημ πνμκηθό δηάζηεμα αοηό. 

Δίκεηαη ε νμπή αδνάκεηαξ εκόξ δίζθμο ςξ πνμξ άλμκα πμο είκαη θάζεημξ ζε αοηόκ θαη δηένπεηαη 

από ημ θέκηνμ μάδαξ ημο, . 

Έκαξ ηνμπόξ μάδαξ  θαη αθηίκαξ  ζηνέθεηαη ζε μνηδόκηημ 

επίπεδμ με γςκηαθή ηαπύηεηα μέηνμο  γύνς από θαηαθόνοθμ άλμκα ΟΑ πμο 

πενκάεη από ημ θέκηνμ ημο ηνμπμύ (βιέπε ζπήμα). Αζθώκηαξ ζημ ζεμείμ Α θαηάιιειε δύκαμε 

ζηνέθμομε ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ανπηθά θαηά  θαη ζηε ζοκέπεηα θαηά  ζε ζπέζε με 

ηεκ ανπηθή ημο ζέζε πςνίξ κα μεηαβάιιμομε ημ μέηνμ ηεξ γςκηαθήξ ηαπύηεηαξ ημο ηνμπμύ. 
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α) Κα βνείηε ημ μέηνμ ηεξ μεηαβμιήξ ηεξ ζηνμθμνμήξ 

ημο ηνμπμύ γηα ηε γςκία ζηνμθήξ ηςκ . 

β) Κα βνείηε ημ μέηνμ ηεξ μεηαβμιήξ ηεξ ζηνμθμνμήξ 

ημο ηνμπμύ γηα ηε γςκία ζηνμθήξ 

ηςκ . 

γ) Κα ζπεδηάζεηε θαη ζηηξ δύμ 

πενηπηώζεηξ ημ δηάκοζμα ηεξ μέζεξ 

νμπήξ πμο αζθήζεθε ζημκ ηνμπό. 

δ) Κα βνείηε ημ μέηνμ ηεξ μέζεξ νμπήξ πμο πνμθάιεζε ηεκ ζηνμθή ημο άλμκα 

πενηζηνμθήξ θαηά , ακ ε πνμκηθή δηάνθεηα ηεξ ζηνμθήξ είκαη . 

 

Θεςνμύμε όηη όιε ε μάδα ημο ηνμπμύ είκαη ζογθεκηνςμέκε ζηεκ πενηθένεηά ημο.

Δύμ ζεμεηαθέξ μεηαιιηθέξ ζθαίνεξ από ζηδενμμαγκεηηθό οιηθό, πμο ε θαζεμηά έπεη 

μάδα  είκαη ημπμζεηεμέκεξ ζε μηα πιαζηηθή θμύθηα αβανή νάβδμ, 

μήθμοξ  με ηέημημ ηνόπμ ώζηε κα μπμνμύκ κα θηκμύκηαη πςνίξ ηνηβέξ πάκς ζε αοηή. 

Σημ μέζμκ ηεξ νάβδμο θαη εζςηενηθά είκαη 

ημπμζεηεμέκμξ έκαξ αβανήξ ειεθηνμμαγκήηεξ 

ημκ μπμίμ μπμνμύμε κα εκενγμπμημύμε από 

απόζηαζε. Τμ ζύζηεμα μπμνεί κα ζηνέθεηαη ζημ 

μνηδόκηημ επίπεδμ γύνς από θαηαθόνοθμ άλμκα 

πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ ηεξ νάβδμο. Ανπηθά 

μ ειεθηνμμαγκήηεξ είκαη απεκενγμπμηεμέκμξ,  ημ 

ζύζηεμα ζηνέθεηαη με 

ζοπκόηεηα  θαη μη ζθαίνεξ 

βνίζθμκηαη ζηα άθνα ηεξ νάβδμο ζογθναημύμεκεξ 

με ιεπηό αβανέξ κήμα πμο δηαηνέπεη ηεκ θμύθηα 

νάβδμ. Γκενγμπμημύμε ημκ ειεθηνμμαγκήηε μπόηε 

μη ζθαίνεξ μεηαθηκμύκηαη ηαοηόπνμκα θαη πιεζηάδμοκ ζε απόζηαζε  ε θαζεμηά από ημ μέζμκ 

ηεξ νάβδμο Ο, όπμο θαη ζηαμαημύκ με ηε βμήζεηα θαηάιιειμο μεπακηζμμύ. 

α) Κα οπμιμγηζηεί ε ανπηθή νμπή αδνάκεηαξ ημο ζοζηήμαημξ. 

β) Κα οπμιμγηζηεί ε ανπηθή ζηνμθμνμή ημο ζοζηήμαημξ. 
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γ) Κα οπμιμγηζηεί ε κέα ζοπκόηεηα πενηζηνμθήξ ημο ζοζηήμαημξ. 

δ) Πόζμ ημηξ εθαηό ζα μεηαβιεζεί ε ζοπκόηεηα πενηζηνμθήξ ημο ζοζηήμαημξ μεηά ηε μεηαθίκεζε 

ηςκ ζθαηνώκ; 

Ονηδόκηημξ μμμγεκήξ θαη ζομπαγήξ δίζθμξ, μάδαξ  θαη 

αθηίκαξ , μπμνεί κα πενηζηνέθεηαη πςνίξ ηνηβέξ γύνς από θαηαθόνοθμ άλμκα πμο 

δηένπεηαη από ημ θέκηνμ ημο (Ο). Ανπηθά μ δίζθμξ ενεμεί. Τε πνμκηθή ζηηγμή  αζθμύμε ζημ 

δίζθμ δύκαμε  ζηαζενμύ μέηνμο  ε μπμία εθάπηεηαη ζοκεπώξ ζηεκ πενηθένεηά ημο, 

μπόηε μ δίζθμξ ανπίδεη κα πενηζηνέθεηαη. Ηάπμηα 

πνμκηθή ζηηγμή  μ δίζθμξ έπεη ζηνμθμνμή 

μέηνμο .  

Γηα αοηή ηε πνμκηθή ζηηγμή  κα οπμιμγίζεηε: 

α) ημ ένγμ ηεξ δύκαμεξ  ζημ πνμκηθό δηάζηεμα 

από  έςξ . 

β) ημκ ανηζμό ηςκ ζηνμθώκ πμο έπεη δηαγνάρεη μ 

δίζθμξ ζημ παναπάκς πνμκηθό δηάζηεμα. 

γ) ημ νοζμό με ημκ μπμίμ ε δύκαμε  μεηαθένεη εκένγεηα ζηo δίζθμ ηε πνμκηθή ζηηγμή .δ) ημ 

νοζμό μεηαβμιήξ ηεξ θηκεηηθήξ ημο εκένγεηαξ ηε πνμκηθή ζηηγμή . Τη εθθνάδεη μ νοζμόξ 

αοηόξ; 

Δίκμκηαη:  θαη ε νμπή αδνάκεηαξ ημο δίζθμο ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ 

ημο .

Ιηα μμμγεκήξ θαη ζομπαγήξ ζθαίνα 

μάδαξ  θαη αθηίκαξ  αθήκεηαη 

(ζέζε Α) κα θοιήζεη θαηά μήθμξ εκόξ πιάγημο επηπέδμο 

γςκίαξ θιίζεξ θ, με . Ε ζθαίνα θοιίεηαη πςνίξ 

κα μιηζζαίκεη. Τε ζηηγμή πμο ημ θέκηνμ μάδαξ ηεξ ζθαίναξ 

έπεη θαηαθόνοθε μεηαηόπηζε  (ζέζε Γ), κα 

οπμιμγίζεηε: 

 

α) ημ μέηνμ ηεξ γςκηαθήξ ηαπύηεηαξ. 



http://perifysikhs.wordpress.com 

Ιηπάιεξ Γ. Ηαναδεμεηνίμο, Φοζηθόξ Msc Σειίδα 20 

β) ημκ ανηζμό ηςκ πενηζηνμθώκ πμο έπεη εθηειέζεη μέπνη ηόηε. 

γ) ημ ιόγμ ηεξ μεηαθμνηθήξ πνμξ ηεκ πενηζηνμθηθή θηκεηηθή εκένγεηα ηεξ ζθαίναξ ζε θάπμηα 

πνμκηθή ζηηγμή, θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θίκεζήξ ηεξ. 

δ) Γηα ηε μεηαηόπηζε ηεξ ζθαίναξ από ηε ζέζε Α έςξ ηε ζέζε Γ κα οπμιμγίζεηε με ηε βμήζεηα 

ημο ζεςνήμαημξ ένγμο-εκένγεηαξ ημ ένγμ ηεξ ζηαηηθήξ ηνηβήξ 

    δ1) θαηά ηε μεηαθμνηθή θίκεζε.                δ2) θαηά ηε πενηζηνμθηθή θίκεζε. Τη παναηενείηε; 

Δίκμκηαη: Ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ ζθαίναξ ςξ πνμξ ημκ άλμκά ηεξ  θαη ε επηηάποκζε 

ηεξ βανύηεηαξ . 

Ε μμμγεκήξ νάβδμξ ημο ζπήμαημξ μπμνεί κα πενηζηνέθεηαη 

πςνίξ ηνηβέξ, γύνς από ζηαζενό θαηαθόνοθμ άλμκα πμο πενκά από ημ 

ζεμείμ Ο. Ε νάβδμξ έπεη μάδα  θαη μήθμξ . 

Σηε νάβδμ αζθείηαη ζοκεπώξ μηα μνηδόκηηα δύκαμε  ε μπμία έπεη 

ζηαζενό μέηνμ  θαη είκαη δηανθώξ θάζεηε ζηε νάβδμ, ζημ 

άθνμ ηεξ Α. Τε πνμκηθή ζηηγμή  ε νάβδμξ είκαη αθίκεηε. Κα 

οπμιμγηζημύκ: 

 

α) Ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ νάβδμο ςξ πνμξ ημ ζεμείμ Ο. 

β) Τμ ένγμ πμο πανάγεη ε δύκαμε ζηε δηάνθεηα ηεξ πνώηεξ πενηζηνμθήξ. 

γ) Ε θηκεηηθή εκένγεηα πμο έπεη ε νάβδμξ μεηά από δύμ πενηζηνμθέξ.δ) Ο νοζμόξ με ημκ μπμίμ ε 

δύκαμε μεηαθένεη εκένγεηα ζηε νάβδμ ζημ ηέιμξ ηεξ δεύηενεξ πενηζηνμθήξ. 

Δίκμκηαη: . Ε απόζηαζε  θαη ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ νάβδμο ςξ 

πνμξ άλμκα πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ μάδαξ ηεξ θαη είκαη θάζεημξ ζηε 

νάβδμ . 

 

Ε νάβδμξ ΑΒ είκαη μμμγεκήξ θαη ηζμπαπήξ με 

μήθμξ  θαη μάδα . Τμ άθνμ Α ηεξ 

νάβδμο ζοκδέεηαη με άνζνςζε ζε θαηαθόνοθμ ημίπμ. Τμ 

άιιμ άθνμ ηεξ Β ζοκδέεηαη με ημκ ημίπμ με αβανέξ κήμα πμο 
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ζπεμαηίδεη γςκία  με ηε νάβδμ, ε μπμία ηζμννμπεί 

μνηδόκηηα, όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα. 

 

α) Κα οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ πμο αζθείηαη ζηε νάβδμ από ημ κήμα. 

 

Ηάπμηα ζηηγμή θόβμομε ημ κήμα ζημ άθνμ Β θαη ε νάβδμξ ανπίδεη κα πενηζηνέθεηαη πςνίξ ηνηβέξ 

γύνς από ηεκ άνζνςζε ζε θαηαθόνοθμ επίπεδμ. Κα οπμιμγίζεηε: 

β) Τμ μέηνμ ηεξ γςκηαθήξ επηηάποκζεξ ηεξ νάβδμο μόιηξ θμπεί ημ κήμα. 

γ) Τεκ θηκεηηθή εκένγεηα ηεξ νάβδμο, ηε ζηηγμή πμο δηένπεηαη από ηεκ θαηαθόνοθε ζέζε. 

δ) Σε πμηα ζέζε ηεξ νάβδμο, θαζώξ αοηή θηκείηαη από ηεκ μνηδόκηηα ανπηθή ηεξ ζέζε θαη μέπνη 

κα δηέιζεη από ηεκ θαηαθόνοθε ζέζε, μ νοζμόξ μεηαβμιήξ ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ηεξ είκαη 

ζηηγμηαία μεδέκ. 

Δίκμκηαη: Ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ νάβδμο ςξ πνμξ ημκ μνηδόκηημ άλμκα πμο δηένπεηαη από ημ 

θέκηνμ μάδαξ ηεξ θαη είκαη θάζεημξ ζε αοηή , ε επηηάποκζε ηεξ 

βανύηεηαξ  θαη .

Ε μμμγεκήξ νάβδμξ ημο ζπήμαημξ έπεη βάνμξ  θαη μήθμξ . Τμ έκα 

ηεξ άθνμ ανζνώκεηαη ζε θαηαθόνοθμ ημίπμ θαη ημ άιιμ ηεξ άθνμ θνέμεηαη από θαηαθόνοθμ ζπμηκί 

με απμηέιεζμα κα ηζμννμπεί 

μνηδόκηηα. 

α) Κα βνεζεί ε ηάζε ημο 

κήμαημξ. 

β) Κα βνεζεί ε δύκαμε πμο 

δέπεηαη ε νάβδμξ από ηεκ 

άνζνςζε. 

Tε πνμκηθή ζηηγμή , από ημ άθνμ Α λεθηκάεη κα θοιίεηαη πςνίξ κα μιηζζαίκεη πάκς ζηε 

νάβδμ έκαξ θύιηκδνμξ βάνμοξ  με επηηάποκζε .Δεηείηαη: 

γ) Ε ηάζε ημο κήμαημξ ηε πνμκηθή ζηηγμή . 



http://perifysikhs.wordpress.com 

Ιηπάιεξ Γ. Ηαναδεμεηνίμο, Φοζηθόξ Msc Σειίδα 22 

δ) Ε γςκηαθή ηαπύηεηα θαη ε ζέζε ημο θοιίκδνμο, όηακ ε ηάζε ημο κήμαημξ γίκεη . 

(Δίκεηαη ε αθηίκα ημο θοιίκδνμο ). 

 Ιηα μνηδόκηηα γέθονα έπεη μήθμξ  θαη βάνμξ . Ε γέθονα 

ζηενίδεηαη ζε δομ οπμζηενίγμαηα ζηα άθνα ηεξ Α θαη Β. Έκα όπεμα 

βάνμοξ  θηκείηαη ζηε γέθονα με . Θεςνμύμε ςξ ανπηθή πνμκηθή 

ζηηγμή  ηε ζηηγμή πμο ημ όπεμα θζάκεη ζημ άθνμ Α ηεξ γέθοναξ. 

 

 
 

α) Κα βνεζεί ε δύκαμε πμο δέπεηαη ε γέθονα από ημ οπμζηήνηγμα Α ηε πνμκηθή ζηηγμή . 

 

β) Πμηά ε ζέζε ημο αοημθηκήημο ώζηε ε νάβδμξ κα δέπεηαη ίζεξ δοκάμεηξ από ηα οπμζηενίγμαηα; 

 

γ) Κα γίκεη ημ δηάγναμμα ηεξ δύκαμεξ πμο δέπεηαη ε νάβδμξ από ημ οπμζηήνηγμα Α ζε ζοκάνηεζε 

με ημκ πνόκμ. 

. Σημ θονηό μένμξ ηεξ πενηθένεηαξ εκόξ μμμγεκμύξ θοιίκδνμο μηθνμύ πάπμοξ, έπεη 

ηοιηπηεί πμιιέξ θμνέξ έκα αβανέξ, με εθηαηό κήμα. Σηαζενμπμημύμε ημ ειεύζενμ άθνμ ημο 

κήμαημξ θαη αθήκμομε ημκ θύιηκδνμ κα πέζεη θαηαθόνοθα. Τμ κήμα 

λεηοιίγεηαη θαη μ θύιηκδνμξ εθηειεί ζύκζεηε θίκεζε: μεηαημπίδεηαη 

θαηαθόνοθα πνμξ ηα θάης θαη πενηζηνέθεηαη γύνς από έκα κμεηό 

μνηδόκηημ άλμκα x'x, πμο πενκά από ημ θέκηνμ ημο. 

 Σε όιε ηε δηάνθεηα ηεξ θίκεζεξ ημο θοιίκδνμο ημ κήμα παναμέκεη 

θαηαθόνοθμ. 

α) Κα απμδείλεηε όηη ε επηηάποκζε ημο θέκηνμο μάδαξ ημο 

θοιίκδνμο  θαη ε γςκηαθή επηηάποκζή ημο  ζοκδέμκηαη με ηε 

ζπέζε: . 

Κα οπμιμγίζεηε: 

β) ηε γςκηαθή επηηάποκζε ημο θοιίκδνμο θαζώξ θαη ηεκ επηηάποκζε ημο θέκηνμο μάδαξ ημο. 
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γ) ηεκ ηάζε  ημο κήμαημξ. 

δ) ημ μήθμξ ημο κήμαημξ, πμο έπεη λεηοιηπηεί όηακ μ θύιηκδνμξ έπεη απμθηήζεη γςκηαθή 

ηαπύηεηα . 

Δίκμκηαη: ε μάδα ημο θοιίκδνμο , ε αθηίκα ημο , ε νμπή 

αδνάκεηάξ ημο ςξ πνμξ ημ θέκηνμ μάδαξ ημο  θαη ε επηηάποκζε ηεξ 

βανύηεηαξ . 

 Ιηα μπάια, μάδαξ  θαη αθηίκαξ , αθήκεηαη από ηεκ θμνοθή θεθιημέκμο επηπέδμο, 

γςκίαξ θιίζεξ , μπόηε θοιίεηαη πςνίξ κα μιηζζαίκεη πνμξ ηε βάζε ημο θεθιημέκμο επηπέδμο. 

α) Κα ζπεδηάζεηε ηηξ δοκάμεηξ, πμο αζθμύκηαη ζηε μπάια θαη κα αηηημιμγήζεηε ημ ζπεδηαζμό ηεξ 

ζηαηηθήξ ηνηβήξ. 

Κα οπμιμγίζεηε: 

β) ημ μέηνμ ηεξ επηηάποκζεξ ημο θέκηνμο μάδαξ ηεξ μπάιαξ. 

γ) ημ μέηνμ ηεξ ζηαηηθήξ ηνηβήξ, ακ ε μάδα ηεξ μπάιαξ είκαη . 

δ) ηηξ επηηνεπηέξ ηημέξ ημο ζοκηειεζηή ζηαηηθήξ ηνηβήξ  γηα ηηξ μπμίεξ ε μπάια μπμνεί κα 

θοιίεηαη πςνίξ κα μιηζζαίκεη. 

Δίκμκηαη όηη ,  θαη ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ , 

ε μπάια ζεςνείηαη θμίιε ζθαίνα με νμπή αδνάκεηαξ ςξ πνμξ άλμκα δηενπόμεκμ από ημ θέκηνμ 

μάδαξ ηεξ: . 

Ομμγεκήξ θύιηκδνμξ μάδαξ  θαη αθηίκαξ  θοιίεηαη πςνίξ κα 

μιηζζαίκεη θαη πςνίξ παναμόνθςζε ζε μνηδόκηημ δάπεδμ (Α) με ηαπύηεηα μέηνμο . 

Τε πνμκηθή ζηηγμή  μ θύιηκδνμξ δέπεηαη μνηδόκηηα δύκαμε μέηνμο , πμο 

αζθείηαη ζημ θέκηνμ μάδαξ ημο. Ο θύιηκδνμξ ζοκεπίδεη κα θοιίεηαη πςνίξ κα μιηζζαίκεη θαη μεηά 

ηεκ άζθεζε ηεξ δύκαμεξ . 

α) Κα ζπεδηάζεηε ηε ζηαηηθή ηνηβή πμο δέπεηαη μ θύιηκδνμξ από ημ δάπεδμ, ζε θαηάιιειμ ζπήμα 

θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηε θμνά ηεξ. 
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β) Κα οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ: 

β1) ηεξ ζηαηηθήξ ηνηβήξ. 

β2) ηεξ επηηάποκζεξ ημο θέκηνμο μάδαξ θαζώξ θαη ηεξ γςκηαθήξ επηηάποκζεξ ημο θοιίκδνμο. 

β3) ηεξ γςκηαθήξ ηαπύηεηαξ ημο θοιίκδνμο ηε πνμκηθή ζηηγμή . 

γ) Σηε ζοκέπεηα ηε πνμκηθή ζηηγμή , μ θύιηκδνμξ εηζένπεηαη ζε ιείμ δάπεδμ (Β), ημ 

μπμίμ είκαη ζοκέπεηα ημο πνμεγμύμεκμο. Τε πνμκηθή ζηηγμή , κα οπμιμγίζεηε ηεκ 

ηαπύηεηα ημο ζεμείμο ημο θοιίκδνμο, πμο είκαη εθείκε ηε ζηηγμή ζ’ επαθή με ημ ιείμ δάπεδμ. 

Δίκεηαη ε νμπή αδνάκεηαξ μμμγεκμύξ θοιίκδνμο ςξ πνμξ άλμκά ημο  

 

Έκαξ μμμγεκήξ δίζθμξ, μάδαξ  θαη αθηίκαξ , πμο βνίζθεηαη ζε 

μνηδόκηημ δάπεδμ, θένεη ζηεκ πενηθένεηά ημο αοιάθη, ζημ μπμίμ έπμομε ηοιίλεη αβανέξ θαη με 

εθηαηό κήμα. Τε πνμκηθή ζηηγμή , αζθμύμε ζημ 

δίζθμ μέζς ημο κήμαημξ ζηαζενή θαηαθόνοθε δύκαμε 

μέηνμο . Ηαζώξ λεηοιίγεηαη ημ κήμα πςνίξ κα 

μιηζζαίκεη ζημ αοιάθη ημο δίζθμο, μ δίζθμξ θοιίεηαη επίζεξ 

πςνίξ κα μιηζζαίκεη θαη πςνίξ παναμόνθςζε, πάκς ζε 

μνηδόκηημ δάπεδμ. 

α) Κα ζπεδηάζεηε ηε ζηαηηθή ηνηβή πμο δέπεηαη μ δίζθμξ 

από ημ δάπεδμ, ζε θαηάιιειμ ζπήμα θαη κα δηθαημιμγήζεηε 

ηε θμνά ηεξ. 

β) Κα οπμιμγίζεηε: 

β1) ημ μέηνμ ηεξ ζηαηηθήξ ηνηβήξ, πμο δέπεηαη μ δίζθμξ. 

β2) ημ μέηνμ ηεξ επηηάποκζεξ ημο θέκηνμο μάδαξ θαζώξ θαη ημ μέηνμ ηεξ γςκηαθήξ επηηάποκζεξ 

ημο δίζθμο. 

β3) ημ μήθμξ ημο κήμαημξ, πμο έπεη λεηοιηπηεί από ηε ζηηγμή , μέπνη ηε ζηηγμή , θαηά 

ηεκ μπμία ημ ακώηενμ ζεμείμ ημο δίζθμο έπεη απμθηήζεη ηαπύηεηα . 

Δίκεηαη ε νμπή αδνάκεηαξ ημο δίζθμο ςξ πνμξ άλμκά ημο: . 
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 Γύνς από έκα μμμγεκή δίζθμ, αθηίκαξ , 

μάδαξ  θαη νμπήξ αδνάκεηαξ , είκαη 

ηοιηγμέκμ αβανέξ κήμα, μέζς ημο μπμίμο, ηε πνμκηθή ζηηγμή 

, αζθμύμε ζημ ακώηενμ ζεμείμ Γ μνηδόκηηα δύκαμε ζηαζενoύ 

μέηνμο . Ο ηνμπόξ θοιίεηαη πςνίξ παναμόνθςζε ζε 

μνηδόκηημ δάπεδμ, πμο έπεη ηέημηα ηημή ζοκηειεζηή ζηαηηθήξ ηνηβήξ , ώζηε μνηαθά κα 

απμθεύγεηαη ε μιίζζεζε. 

Κα οπμιμγίζεηε: 

α) ημ μέηνμ ηεξ επηηάποκζεξ ημο θέκηνμο μάδαξ Ο. 

β) ημ μέηνμ ηεξ επηηάποκζεξ ημο ακώηενμο ζεμείμο Γ. 

γ) ηε δύκαμε ηεξ ζηαηηθήξ ηνηβήξ, πμο δέπεηαη μ δίζθμξ από ημ δάπεδμ.  

δ) ημ ζοκηειεζηή ζηαηηθήξ ηνηβήξ. 

Έκαξ θύιηκδνμξ αθηίκαξ  έπεη μάδα . Σημ εζςηενηθό ημο οπάνπεη μία 

θοιηκδνηθή εγθμπή, αθηίκαξ  πμιύ μηθνμύ πάπμοξ, ζηεκ μπμία έπμομε ηοιίλεη αβανέξ με 

εθηαηό κήμα. Τε πνμκηθή ζηηγμή , ζημ άθνμ ημο κήμαημξ θαη πάκς από ημ θέκηνμ μάδαξ, 

αζθείηαη ζηαζενή μνηδόκηηα δύκαμε , όπςξ θαίκεηαη 

ζημ ζπήμα.  

Έηζη μ θύιηκδνμξ θοιίεηαη πςνίξ κα μιηζζαίκεη πάκς ζε 

μνηδόκηημ επίπεδμ. Θεςνήζηε ημκ θύιηκδνμ μμμγεκή με νμπή 

αδνάκεηαξ ςξ πνμξ ημκ άλμκά ημο . Κα 

οπμιμγίζεηε: 

α) ημ μέηνμ ηεξ επηηάποκζεξ  ημο θέκηνμο μάδαξ ημο θοιίκδνμο. 

β) ημ μέηνμ ηεξ ζηαηηθήξ ηνηβήξ, πμο δέπεηαη μ θύιηκδνμξ από ημ μνηδόκηημ επίπεδμ θαη κα ηεκ 

ζπεδηάζεηε ζε θαηάιιειμ ζπήμα. 

γ) ημ μέηνμ ηεξ μνηδόκηηαξ επηηάποκζεξ ημο ζεμείμο επαθήξ Γ κήμαημξ - θοιίκδνμο. 

δ) ημ μήθμξ ημο κήμαημξ, πμο λεηοιίπηεθε, έςξ ηε πνμκηθή ζηηγμή . 



http://perifysikhs.wordpress.com 

Ιηπάιεξ Γ. Ηαναδεμεηνίμο, Φοζηθόξ Msc Σειίδα 26 

Έκα γημ-γημ απμηειείηαη από θύιηκδνμ μάδαξ  θαη αθηίκαξ , 

γύνς από ημκ μπμίμ είκαη ηοιηγμέκμ αβανέξ κήμα. Ηναηάμε αθίκεημ 

ημ ειεύζενμ άθνμ ημο κήμαημξ θαη αθήκμομε ημκ θύιηκδνμ κα πέζεη. 

Αοηόξ εθηειεί ζύκζεηε θίκεζε θηκμύμεκμξ θαηαθόνοθα πςνίξ κα 

μιηζζαίκεη.Κα βνείηε: 

α) ηε γςκηαθή επηηάποκζε ημο θοιίκδνμο θαζώξ θαηένπεηαη. 

 

β) ημ νοζμό αύλεζεξ ηεξ ζηνμθμνμήξ ημο θοιίκδνμο θαζώξ 

θαηένπεηαη. 

 

γ) ηεκ ζηνμθμνμή ημο θοιίκδνμο όηακ έπεη λεηοιηπηεί κήμα 

μήθμοξ . 

 

δ) ηεκ ηαπύηεηα ημο παμειόηενμο ζεμείμο ημο δίζθμο, ηε ζηηγμή πμο έπεη λεηοιηπηεί κήμα 

μήθμοξ . 

Δίκεηαη ε νμπή αδνάκεηαξ μμμγεκμύξ θοιίκδνμο ςξ πνμξ άλμκα πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ 

ημο,  θαη .  

Σομπαγήξ θαη μμμγεκήξ ηνμπόξ μάδαξ  θαη 

αθηίκαξ  θοιίεηαη ακενπόμεκμξ θαηά μήθμξ θεθιημέκμο επηπέδμο γςκίαξ 

θιίζεξ . Τε πνμκηθή ζηηγμή  ημ θέκηνμ μάδαξ ημο ηνμπμύ έπεη ηαπύηεηα 

μέηνμο . Κα οπμιμγίζεηε: 

α) ημ μέηνμ ηεξ γςκηαθήξ ηαπύηεηαξ θαη ημ μέηνμ ηεξ ζηνμθμνμήξ ημο ηνμπμύ ηε πνμκηθή 

ζηηγμή . 

β) ηεκ επηηάποκζε ημο θέκηνμο μάδαξ ημο ηνμπμύ θαζώξ ακένπεηαη. 

γ) ημ νοζμό μεηαβμιήξ ηεξ ζηνμθμνμήξ ημο ηνμπμύ θαζώξ ακένπεηαη. 

δ) ηεκ ηαπύηεηα ημο θέκηνμο μάδαξ ημο ηνμπμύ, όηακ αοηόξ ακενπόμεκμξ έπεη 

δηαγνάρεη  πενηζηνμθέξ.  
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Δίκεηαη ε νμπή αδνάκεηαξ ημο ηνμπμύ ςξ πνμξ άλμκα πμο είκαη θάζεημξ ζε αοηόκ θαη δηένπεηαη 

από ημ θέκηνμ μάδαξ ημο,  θαη .

Ε θοθιηθή ελέδνα μηαξ παηδηθήξ πανάξ έπεη αθηίκα , μάδα , 

είκαη αθίκεηε θαη μπμνεί κα ζηνέθεηαη πςνίξ ηνηβέξ γύνς από θαηαθόνοθμ άλμκα πμο δηένπεηαη 

από ημ θέκηνμ μάδαξ ηεξ. Έκα αγόνη μάδαξ  εκώ ηνέπεη ζημ έδαθμξ γύνς γύνς έλς 

από ηεκ ελέδνα με ηαπύηεηα μέηνμο , λαθκηθά πεδάεη ζηεκ πενηθένεηα ηεξ ελέδναξ 

θαη μέκεη εθεί πςνίξ κα μιηζζήζεη. Κα βνείηε: 

α) ηε γςκηαθή ηαπύηεηα ημο ζοζηήμαημξ, όηακ ημ αγόνη ακέβεη ζηεκ πενηθένεηα ηεξ ελέδναξ. 

β) ηε δύκαμε ηεξ ζηαηηθήξ ηνηβήξ πμο αζθείηαη ζημ αγόνη, ακ ζηέθεηαη ζηε πενηθένεηα ηεξ 

ελέδναξ πςνίξ κα θναηηέηαη από ηα ζηενίγμαηα. 

γ) ηε ζηαζενή ελςηενηθή δύκαμε πμο πνέπεη κα αζθήζμομε εθαπημμεκηθά ζηεκ ελέδνα, ώζηε αοηή 

κα ζηαμαηήζεη κα πενηζηνέθεηαη μεηά από πνόκμ . 

δ) πόζεξ πενηζηνμθέξ έθακε ε ελέδνα ζημ πνμκηθό δηάζηεμα ηςκ . 

Δίκεηαη ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ πιαηθόνμαξ ςξ πνμξ άλμκα πμο είκαη θάζεημξ ζ’ αοηήκ θαη 

δηένπεηαη από ημ θέκηνμ μάδαξ ηεξ, .  

Ιία θαηαθόνοθε νάβδμξ μάδαξ  θαη μήθμοξ , μπμνεί κα 

πενηζηνέθεηαη ζημ θαηαθόνοθμ επίπεδμ γύνς από 

μνηδόκηημ άλμκα πμο δηένπεηαη από ημ πάκς άθνμ ηεξ θαη 

είκαη θάζεημξ ζε αοηή. Γθηνέπμομε ηε νάβδμ από ηε ζέζε 

ηζμννμπίαξ ηεξ θαη ηεκ αθήκμομε ειεύζενε. Τε ζηηγμή πμο 

πενκάεη από ηεκ θαηαθόνοθε ζέζε, ημ θάης άθνμ ηεξ 

ζογθνμύεηαη με ζθαίνα αθηίκαξ  θαη 

μάδαξ  πμο βνίζθεηαη αθίκεηε ζημ θαηώηαημ 

ζεμείμ ηεηανημθοθιίμο αθηίκαξ , ημο μπμίμο ημ 

θέκηνμ ζομπίπηεη με ημ ζεμείμ ελάνηεζεξ ηεξ νάβδμο. Τμ 

θάης άθνμ ηεξ νάβδμο ηεκ ζηηγμή ηεξ θνμύζεξ έπεη 
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ηαπύηεηα . Αμέζςξ μεηά ηεκ θνμύζε ε νάβδμξ αθηκεημπμηείηαη. Ε ζθαίνα 

ακένπεηαη ζημ ηεηανημθύθιημ ζηεκ ανπή μιηζζαίκμκηαξ θαη μεηά θοιηόμεκε. Τειηθά εγθαηαιείπεη 

ημ ακώηενμ άθνμ ημο ηεηανημθοθιίμο με γςκηαθή ηαπύηεηα . Κα βνεζμύκ: 

α) ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ νάβδμο ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ηεξ. 

β) ε ηαπύηεηα  ηεξ ζθαίναξ αμέζςξ μεηά ηεκ θνμύζε. 

γ) ημ ύρμξ h, πάκς από ημ ηεηανημθύθιημ, ζημ μπμίμ ζα θηάζεη ε ζθαίνα. 

δ) ε γςκηαθή ηαπύηεηα ηεξ ζθαίναξ ζημ ακώηαημ ζεμείμ ηεξ ηνμπηάξ ηεξ. 

Δίκεηαη ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ νάβδμο ςξ πνμξ άλμκα πμο είκαη θάζεημξ ζ’ αοηήκ θαη δηένπεηαη 

από ημ θέκηνμ μάδαξ ηεξ,  θαη .  

Ιηα λύιηκε νάβδμξ μήθμοξ  θαη μάδαξ  ηζμννμπεί 

ειεύζενε ζε ιείμ μνηδόκηημ επίπεδμ. Έκα ζώμα Σ μάδαξ  πμο θηκείηαη 

μνηδόκηηα με ηαπύηεηα  πηοπά θάζεηα ζημ άθνμ Α ηεξ νάβδμο. Ιεηά 

ηεκ θνμύζε ημ ζώμα Σ αθηκεημπμηείηαη. Ακ γκςνίδμομε όηη ημ ζώμα Σ ςξ πνμξ ημ 

θέκηνμ μάδαξ ηεξ νάβδμο έπεη ζηνμθμνμή πμο βνίζθεηαη από ηε ζπέζε , 

κα βνείηε: 

α) ηεκ ηαπύηεηα ημο θέκηνμο μάδαξ ηεξ νάβδμο αμέζςξ μεηά ηεκ θνμύζε. 

β) ημκ άλμκα γύνς από ημκ μπμίμ ζα πενηζηναθεί ε νάβδμξ θαη ηε γςκηαθή ηαπύηεηα 

πμο ζα απμθηήζεη. 

γ) ημκ ανηζμό ηςκ πενηζηνμθώκ πμο ζα εθηειέζεη ε νάβδμξ ζημ πνμκηθό δηάζηεμα πμο απαηηείηαη 

γηα κα μεηαημπηζηεί ημ θέκηνμ μάδαξ ηεξ θαηά . 

δ) Τεκ ηαπύηεηα ημο πάκς άθνμο ηεξ νάβδμο (Β), όηακ αοηή ζα έπεη ζομπιενώζεη 1,5 

πενηζηνμθέξ. 

Δίκεηαη ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ νάβδμο ςξ πνμξ άλμκα πμο είκαη θάζεημξ ζε αοηήκ θαη δηένπεηαη 

από ημ θέκηνμ μάδαξ ηεξ, .  
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Ιηα θαηαθόνοθε ηνμπαιία έπεη ηοιηγμέκμ γύνς ηεξ έκα ιεπηό αβανέξ ζπμηκί, ζημ 

ειεύζενμ άθνμ ημο μπμίμο είκαη δεμέκμ έκα ζώμα (Σ) μάδαξ . Ε ηνμπαιία έπεη 

αθηίκα , μάδα  θαη μπμνεί κα ζηνέθεηαη γύνς 

από ζηαζενό μνηδόκηημ άλμκα, μ μπμίμξ ηαοηίδεηαη με ημκ άλμκα πμο 

δηένπεηαη από ημ θέκηνμ μάδαξ ηεξ ηνμπαιίαξ. Τε πνμκηθή ζηηγμή 

, αθήκμομε ημ ζύζηεμα κα θηκεζεί. 

Κα βνείηε: 

α) Τεκ επηηάποκζε πμο ζα απμθηήζεη ημ ζώμα Σ. 

β) Τμ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ πμο αζθεί μ άλμκαξ πενηζηνμθήξ ζηεκ 

ηνμπαιία. 

γ) Γηα ηε πνμκηθή ζηηγμή  δεημύκηαη: 

    1) Ε ζηνμθμνμή ηεξ ηνμπαιίαξ  

    2) Ο νοζμόξ μεηαβμιήξ ηεξ ζηνμθμνμήξ ηεξ ηνμπαιίαξ. 

Ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ ηνμπαιίαξ ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ηεξ είκαη . 

Δίκεηαη . Τνηβέξ δεκ οπάνπμοκ. 

Ε μμμγεκήξ θαη ζομπαγήξ ζθαίνα ημο 

ζπήμαημξ έπεη μάδα  θαη αθηίκα

 θαη αθήκεηαη από ύρμξ , κα 

θηκεζεί θαηά μήθμοξ θεθιημέκμο επηπέδμο θαη ζηε 

ζοκέπεηα ζημ εζςηενηθό ηεξ θοθιηθήξ ζηεθάκεξ 

αθηίκαξ . Ε ζθαίνα θοιίεηαη 

ζοκεπώξ πςνίξ κα μιηζζαίκεη. Γηα κα θάκεη ε 

ζθαίνα με αζθάιεηα ακαθύθιςζε, κα οπμιμγηζηεί: 
 

 

α) ημ μέηνμ ηεξ ειάπηζηεξ ηημήξ ηεξ ηαπύηεηάξ ηεξ ζημ ζεμείμ Δ. 

β) ημ μέηνμ ηεξ ειάπηζηεξ γςκηαθήξ ηαπύηεηαξ ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ηεξ, ζημ ζεμείμ 

Γ. 

γ) ημ μέηνμ ηεξ θάζεηεξ δύκαμεξ πμο δέπεηαη από ημ μνηδόκηημ επίπεδμ ζηε ζέζε Γ ακ από ηε 

ζέζε αοηή δηένπεηαη με γςκηαθή ηαπύηεηα ίζε με αοηή πμο οπμιμγίζαηε ζημ ενώηεμα β. 
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δ) ημ ειάπηζημ ύρμξ .Δίκμκηαη ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ ζθαίναξ ςξ πνμξ ημκ άλμκά 

ηεξ , ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ  θαη . 

 

Σηεκ επηθάκεηα εκόξ μμμγεκμύξ 

θοιίκδνμο μάδαξ  θαη 

αθηίκαξ , έπμομε ηοιίλεη ιεπηό 

ζπμηκί αμειεηέαξ μάδαξ, ημ ειεύζενμ άθνμ ημο 

μπμίμο έιθεηαη με ζηαζενή μνηδόκηηα 

δύκαμε  μέηνμο , όπςξ θαίκεηαη ζημ 

ζπήμα. Τμ ζπμηκί λεηοιίγεηαη πςνίξ μιίζζεζε, 

πενηζηνέθμκηαξ ηαοηόπνμκα ημκ θύιηκδνμ. Ο 

θύιηκδνμξ μπμνεί κα θοιίεηαη πςνίξ μιίζζεζε 

θαη ανπηθά ενεμμύζε ζηε ζέζε Α. Όηακ βνεζεί 

ζηε ζέζε Γ έπεη λεηοιηπζεί ζπμηκί ηόζμ, ώζηε 

ημ ζεμείμ εθανμμγήξ ηεξ δύκαμεξ  κα έπεη 

μεηαημπηζηεί θαηά . 

 

Κα οπμιμγηζζεί: 

α) ημ μέηνμ ηεξ επηηάποκζεξ ημο θέκηνμο μάδαξ ημο θοιίκδνμο. 

β) ε ζηαηηθή ηνηβή. 

γ) ε ηζπύξ ηεξ δύκαμεξ  ζηε ζέζε Γ. 

δ) ημ πμζμζηό ηεξ θηκεηηθήξ ημο εκένγεηαξ πμο είκαη ζηνμθηθή ζηε ζέζε Γ. 

 

Δίκμκηαη: ε επηηάποκζε βανύηεηαξ  θαη ε νμπή αδνάκεηαξ ημο θοιίκδνμο ςξ πνμξ ημκ 

άλμκα πενηζηνμθήξ ημο .
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Ο δίζθμξ ημο ζπήμαημξ είκαη μνηδόκηημξ, έπεη 

μάδα  θαη αθηίκα . Σηε ζέζε Β ημο 

δίζθμο βνίζθεηαη έκα παηδί με μάδα  θαη ημ ζύζηεμα 

παηδί – δίζθμξ πενηζηνέθεηαη πςνίξ ηνηβέξ, με γςκηαθή 

ηαπύηεηα , γύνς από θαηαθόνοθμ άλμκα πμο 

δηένπεηαη από ημ θέκηνμ ημο δίζθμο Ο. Ακ ημ παηδί μεηαθηκεζεί 

από ηε ζέζε Β ζηε ζέζε Α ημο δίζθμο (βιέπε ζπήμα), ηόηε ε 

γςκηαθή ηαπύηεηα ημο δίζθμο γίκεηαη . (Κα ζεςνήζεηε ημ παηδί 

ςξ ζεμεηαθή μάδα). 

 

 

α) Κα οπμιμγίζεηε ηε γςκηαθή ηαπύηεηα . 

β) Κα οπμιμγίζεηε ηεκ μεηαβμιή ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο ζοζηήμαημξ. 

γ) Κα οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ ηεξ μεηαβμιήξ ηεξ ζηνμθμνμήξ ημο παηδημύ. 

δ) Πμο μθείιμκηαη μη παναπάκς μεηαβμιέξ (ζηα ενςηήμαηα β θαη γ); 

 

Δίκμκηαη: μη απμζηάζεηξ  θαη ε νμπή αδνάκεηαξ ημο δίζθμο ςξ πνμξ 

άλμκα πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ ημο .

Ε μμμγεκήξ νάβδμξ ΑK ζηενίδεηαη ζημ άθνμ ηεξ Η μέζς άνζνςζεξ 

θαη ανπηθά θνέμεηαη θαηαθόνοθα (ζέζε Ζ). Ε νάβδμξ ΑΗ έπεη 

μήθμξ  θαη μάδα . Σημ άθνμ ηεξ Α αζθμύμε 

ζοκεπώξ μηα δύκαμε  θάζεηε ζηε νάβδμ ε μπμία έπεη ζηαζενό μέηνμ, 

μπόηε ε νάβδμξ ανπίδεη κα ακεβαίκεη. Όηακ ε νάβδμξ θηάζεη ζηε ζέζε (ΖΖ), 

όπμο ζπεμαηίδεη γςκία  με ηεκ θαηαθόνοθε, θαηανγείηαη ε 

δύκαμε  θαη ε νάβδμξ θηάκεη ζηεκ θαηαθόνοθε ζέζε (ΖΖΖ), πςνίξ 

γςκηαθή ηαπύηεηα. 

Κα οπμιμγίζεηε:  
 

α) Τμ μέηνμ ηεξ γςκηαθήξ ηαπύηεηαξ ηεξ νάβδμο ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ηεξ ζηε ζέζε 

(ΖΖ). 

β) Τμ ένγμ ηεξ δύκαμεξ  γηα ηε πενηζηνμθή ηεξ νάβδμο από ηε ζέζε (Ζ) ζηε ζέζε (ΖΖ). 
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γ) Τμ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ . 

δ) Τμ πμζμζηό ημο ένγμο ηεξ δύκαμεξ  πμο μεηαηνάπεθε ζε θηκεηηθή εκένγεηα ηεξ νάβδμο 

θαηά ηε πενηζηνμθή ηεξ από ηε ζέζε (Ζ) ζηε ζέζε (ΖΖ). 

Δίκμκηαη ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ νάβδμο ςξ πνμξ άλμκα πενηζηνμθήξ πμο πενκά από ημ άθνμ ηεξ 

Η θαη είκαη θάζεημξ ζε αοηή: , ε επηηάποκζε ηεξ 

βανύηεηαξ  θαη . 

Σημ ζπήμα θαίκεηαη ζε ημμή μηα ηνμπαιία πμο απμηειείηαη από δύμ 

μμμαλμκηθμύξ θοιίκδνμοξ με αθηίκεξ  θαη , πμο 

μπμνεί κα πενηζηνέθεηαη πςνίξ ηνηβέξ γύνς από μνηδόκηημ άλμκα, μ μπμίμξ 

δηένπεηαη από ημ θέκηνμ ηεξ ηνμπαιίαξ. Τα ζώμαηα  θαη  έπμοκ ίζεξ 

μάδεξ θαη είκαη ζηενεςμέκα μέζς κεμάηςκ πμο είκαη 

ηοιηγμέκα ζημοξ θοιίκδνμοξ. H ηνμπαιία θαη ηα ζώμαηα είκαη ανπηθά 

αθίκεηα θαη ηα θέκηνα μάδαξ ηςκ  βνίζθμκηαη ζημ ίδημ μνηδόκηημ 

επίπεδμ. Τε πνμκηθή ζηηγμή  ημ ζύζηεμα αθήκεηαη ειεύζενμ κα θηκεζεί θαη 

ηε πνμκηθή ζηηγμή  ημ ζώμα  έπεη θαηέβεη θαηά . 
 

 

Α. Κα δείλεηε: 

α) όηη ε ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ  είκαη ζοκέπεηα δηπιάζηα ηεξ ηαπύηεηαξ ημο ζώμαημξ . 

β) όηη ημ δηάζηεμα πμο δηακύεη ημ ζώμα  είκαη ζοκέπεηα δηπιάζημ ημο δηαζηήμαημξ πμο δηακύεη 

ημ ζώμα . 

Β. Τε πνμκηθή ζηηγμή  κα οπμιμγίζεηε: 

γ) ηε γςκηαθή ηαπύηεηα ηεξ ηνμπαιίαξ. 

δ) ημ νοζμό με ημκ μπμίμ ημ βάνμξ ημο ζώμαημξ  μεηαθένεη εκένγεηα ζημ ζύζηεμα. 

Δίκμκηαη: Ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ ηνμπαιίαξ ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ηεξ 

είκαη  θαη ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ . 

Σημείωζη: Ε ηνηβή ακάμεζα ζηεκ ηνμπαιία θαη ζημ κήμα είκαη ανθεηά μεγάιε, ώζηε κα μεκ 

παναηενείηαη μιίζζεζε. Τμ κήμα είκαη αβανέξ. Κα ζεςνήζεηε όηη ηα ζώμαηα  θαη  δεκ 

θηάκμοκ ζημ έδαθμξ μύηε ζογθνμύμκηαη με ηεκ ηνμπαιία. 
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Ε θαηαθόνοθε ηνμπαιία ημο ζπήμαημξ, 

μάδαξ  θαη αθηίκαξ , 

μπμνεί κα πενηζηνέθεηαη πςνίξ ηνηβέξ γύνς από 

μνηδόκηημ άλμκα πμο πενκάεη από ημ θέκηνμ ηεξ Ο 

θαη είκαη θάζεημξ ζε αοηήκ. Σημ αοιάθη ηεξ 

ηνμπαιίαξ πενκά κήμα πμο από ημ έκα άθνμ ημο 

θνέμεηαη ζώμα  μάδαξ  θαη ζημ 

άιιμ άθνμ ημο είκαη δεμέκμξ έκαξ θαηαθόνοθμξ 

ηνμπόξ  πμο έπεη μάδα  θαη 

αθηίκα . 

 

 

α) Κα οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ  ώζηε ημ ζύζηεμα πμο εηθμκίδεηαη ζημ ζπήμα κα 

παναμείκεη αθίκεημ.Τε πνμκηθή ζηηγμή  πμο ημ ζύζηεμα ημο ζπήμαημξ είκαη αθίκεημ, 

αολάκμομε ηε δύκαμε αθανηαία έηζη ώζηε κα γίκεη . 

β) Κα οπμιμγίζεηε ηεκ επηηάποκζε ημο ζώμαημξ .Γηα ηε πνμκηθή ζηηγμή πμο ημ 

ζώμα  έπεη ακέιζεη θαηά , κα οπμιμγίζεηε: 

γ) Τμ μέηνμ ηεξ ζηνμθμνμήξ ηεξ ηνμπαιίαξ ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ηεξ. 

δ) Τε μεηαηόπηζε ημο ηνμπμύ από ηεκ ανπηθή ημο ζέζε. 

ε) Τμ πμζμζηό ημο ένγμο ηεξ δύκαμεξ  πμο μεηαηνάπεθε ζε θηκεηηθή εκένγεηα ημο 

ηνμπμύ  θαηά ηε μεηαηόπηζε ημο ζώμαημξ  θαηά . 

 

Δίκμκηαη ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ , ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ ηνμπαιίαξ ςξ πνμξ 

ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ηεξ  θαη ημο ζώμαημξ  ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ 

ημο . 

 

Σημείωζη: Ε ηνηβή ακάμεζα ζηεκ ηνμπαιία θαη ζημ κήμα είκαη ανθεηά μεγάιε, ώζηε κα μεκ 

παναηενείηαη μιίζζεζε. Τμ κήμα είκαη αβανέξ. Ο ηνμπόξ  θοιίεηαη πςνίξ μιίζζεζε. 

 

 


