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Έκα βιήμα δηαπενκά έκα αθίκεημ θηβώηημ θαη ε ειάηηςζε ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο 

βιήμαημξ είκαη 100J. Γάκ ε εκένγεηα πμο πάζεθε θαηά ηεκ θνμύζε είκαη 50J ηόηε ε θηκεηηθή 

εκένγεηα ημο θηβςηίμο μεηά ηεκ θνμύζε είκαη: 

                          α) 0                      β) 50 J.                     γ) 100 J . 

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

Σώμα Σ1 θηκμύμεκμ πνμξ αθίκεημ ζώμα Σ2, ίζεξ μάδαξ με ημ Σ1, ζογθνμύεηαη μεηςπηθά 

θαη πιαζηηθά με αοηό. Τμ πμζμζηό ηεξ ανπηθήξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο Σ1 πμο έγηκε ζενμόηεηα 

θαηά ηεκ θνμύζε είκαη: 

                  α) .                      β) %.                       γ) %. 

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

Σώμα Α μάδαξ  πνμζπίπηεη με ηαπύηεηα  ζε αθίκεημ ζώμα Β μάδαξ , με ημ 

μπμίμ ζογθνμύεηαη θεκηνηθά θαη ειαζηηθά. Μεηά ηεκ θνμύζε ημ ζώμα Α γονίδεη πίζς με ηαπύηεηα 

μέηνμο ίζμο με ημ  ηεξ ανπηθήξ ημο ηημήξ. Ο ιόγμξ ηςκ μαδώκ  είκαη: 

α) .                        β) .                       γ) . 

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

Μεηαιιηθή ζομπαγήξ ζθαίνα Σ1 θηκμύμεκε πνμξ αθίκεηε μεηαιιηθή ζομπαγή ζθαίνα Σ2, 

ηνηπιάζηαξ μάδαξ από ηε Σ1, ζογθνμύεηαη μεηςπηθά θαη ειαζηηθά με αοηή. Τμ πμζμζηό ηεξ 

ανπηθήξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ηεξ Σ1 πμο μεηαβηβάδεηαη ζηε Σ2 θαηά ηεκ θνμύζε είκαη: 

 

α) %.                    β) %.                      γ) %. 

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

 Τνεηξ μηθνέξ ζθαίνεξ Σ1 , Σ2 θαη Σ3 βνίζθμκηαη αθίκεηεξ πάκς ζε ιείμ μνηδόκηημ επίπεδμ. 

Οη ζθαίνεξ έπμοκ μάδεξ ,  θαη  ακηίζημηπα. Δίκμομε ζηε 

ζθαίνα Σ1 ηαπύηεηα μέηνμο  θαη ζογθνμύεηαη θεκηνηθά θαη ειαζηηθά με ηε δεύηενε αθίκεηε 

ζθαίνα Σ2. Σηε ζοκέπεηα ε δεύηενε ζθαίνα Σ2 ζογθνμύεηαη θεκηνηθά θαη ειαζηηθά με ηεκ ηνίηε 
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αθίκεηε ζθαίνα Σ3. Ε ηνίηε ζθαίνα απμθηά ηόηε ηαπύηεηα μέηνμο . Ο ιόγμξ ηςκ μέηνςκ ηςκ 

ηαποηήηςκ  είκαη: 

 

α) .                       β) .                      γ) .  

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

. Έκα ζώμα μάδαξ  θηκείηαη με ηαπύηεηα μέηνμο  θαη ζογθνμύεηαη θεκηνηθά θαη 

ειαζηηθά με δεύηενμ ζώμα πμο είκαη ανπηθά αθίκεημ. Γίκαη δοκαηόκ μεηά ηεκ θνμύζε ε ηαπύηεηα 

ημο 1μο ζώμαημξ κα έπεη μέηνμ  ίδηαξ θμνάξ με ηεκ ανπηθή ημο ηαπύηεηα θαη ε 

ηαπύηεηα ημο 2μο ζώμαημξ κα έπεη μέηνμ ; 

α) Ναη.                β) Όπη.                            γ) Μόκμ ακ ηα ζώμαηα έπμοκ ίδηεξ μάδεξ. 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Σε μία θνμύζε μεηαλύ δύμ ζςμάηςκ ηζπύεη πάκηα: 

α)                β)                    γ)  

όπμο  ε μεηαβμιή ηεξ μνμήξ ημο 1μο ζώμαημξ θαη  ε μεηαβμιή ηεξ μνμήξ ημο 2μο 

ζώμαημξ.                                                            Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Σε μία ειαζηηθή θνμύζε μεηαλύ δύμ ζςμάηςκ ηζπύεη πάκηα: 

α)                         β)             γ)  

όπμο  ε μεηαβμιή ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο 1μο ζώμαημξ θαη  ε μεηαβμιή ηεξ 

θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο 2μοζώμαημξ.                       Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Έκαξ μαζεηήξ ηζπονίδεηαη όηη είκαη δοκαηόκ ε ανπηθή μνμή εκόξ ζοζηήμαημξ δύμ ζςμάηςκ 

πμο ζογθνμύμκηαη πιαζηηθά κα είκαη μεδέκ, θαη μεηά ηεκ θνμύζε ε ηειηθή μνμή ημο ζοζηήμαημξ κα 

είκαη μεδέκ εκώ ε θηκεηηθή εκένγεηα ημο ζοζηήμαημξ κα είκαη δηάθμνε ημο μεδεκόξ. Ο παναπάκς 

ηζπονηζμόξ: 

α) είκαη ρεοδήξ.                                   β) είκαη αιεζήξ. 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 
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Σώμα μάδαξ  θηκείηαη μνηδόκηηα με ηαπύηεηα . Σηεκ πμνεία ημο ζογθνμύεηαη 

πιαζηηθά με αθίκεημ ζώμα μάδαξ . Ε απόιοηε ηημή ηεξ μεηαβμιήξ ηεξ 

μνμήξ  θαη ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ΔΚμι ημο ζοζηήμαημξ είκαη ακηίζημηπα: 

α) , . 

 

β) , . 

 

γ) , . 

 

δ) , . 

 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

 Έκα ζώμα μάδαξ  ζογθνμύεηαη μεηςπηθά με δεύηενμ αθίκεημ ζώμα μάδαξ . Aκ ε 

ζύγθνμοζε ζεςνεζεί ειαζηηθή θαη ε ανπηθή θηκεηηθή εκένγεηα ημο  είκαη , ε θηκεηηθή 

εκένγεηα πμο πάκεη ημ  είκαη: 

α) .β) .γ)  

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

. Έκαξ παναηενεηήξ πιεζηάδεη με ηαπύηεηα  αθίκεηε πεγή ήπμο, ε μπμία εθπέμπεη 

ήπμ ζοπκόηεηαξ . Ο παναηενεηήξ αθμύεη ήπμ ζοπκόηεηαξ  ε μπμία είκαη θαηά % 

μεγαιύηενε από ηεκ . Ε ηαπύηεηα ημο παναηενεηή είκαη: 

α) .                   β) .                  γ) . 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε. Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 
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. Μηα επεηηθή πεγή θηκμύμεκε με ηαπύηεηα  απμμαθνύκεηαη από θηκμύμεκμ 

παναηενεηή μ μπμίμξ θηκείηαη με ηαπύηεηα  

θαηεοζοκόμεκμξ πνμξ ηεκ πεγή. Ε πεγή εθπέμπεη ήπμ ζοπκόηεηαξ , μήθμοξ θύμαημξ , μ 

μπμίμξ δηαδίδεηαη ζημκ αένα με ηαπύηεηα . Ο παναηενεηήξ ακηηιαμβάκεηαη ήπμ πμο έπεη 

μήθμξ θύμαημξ: 

α) .         β) .              γ) . 

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

Μηα επεηηθή πεγή θηκμύμεκε με ηαπύηεηα  απμμαθνύκεηαη από θηκμύμεκμ 

παναηενεηή μ μπμίμξ θηκείηαη με ηαπύηεηα  θαηεοζοκόμεκμξ πνμξ ηεκ πεγή. Ε πεγή 

εθπέμπεη ήπμ ζοπκόηεηαξ , μήθμοξ θύμαημξ , μ μπμίμξ δηαδίδεηαη ζημκ αένα με 

ηαπύηεηα . Ο παναηενεηήξ ακηηιαμβάκεηαη ημκ ήπμ κα δηαδίδεηαη με ηαπύηεηα: 

α) .        β) .              γ) . 

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

Μηα αθίκεηε πεγή ήπμο S εθπέμπεη ήπμ ζοπκόηεηαξ  γηα πνμκηθή δηάνθεηα . 

Έκαξ παναηενεηήξ πμο πιεζηάδεη ηεκ πεγή θηκμύμεκμξ με ζηαζενή ηαπύηεηα ακηηιαμβάκεηαη ημκ 

ήπμ με ζοπκόηεηα  θαη γηα πνμκηθή δηάνθεηα . Γηα ηα δύμ πνμκηθά δηαζηήμαηα ηζπύεη ε 

ζπέζε: 

α) .                β) .             γ) . 

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

Μηα επεηηθή πεγή θηκείηαη με 

ηαπύηεηα . Μπνμζηά από 

ηεκ πεγή ζε μεγάιε απόζηαζε οπάνπεη 

αθίκεημ θαηαθόνοθμ εμπόδημ (ημίπμξ) 

ζημ μπμίμ μ ήπμξ μπμνεί κα ακαθιαζηεί. 

Πίζς από ηεκ πεγή οπάνπεη έκαξ 

παναηενεηήξ Α μ μπμίμξ θηκείηαη με 
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ηαπύηεηα  με θαηεύζοκζε πνμξ ημκ ημίπμ. Ε πεγή εθπέμπεη θύμαηα 

ζοπκόηεηαξ  θαη μ παναηενεηήξ αθμύεη δομ ήπμοξ, έκακ απεοζείαξ από ηεκ πεγή 

ζοπκόηεηαξ  θαη έκα μεηά από ηεκ ακάθιαζε ζημ θαηαθόνοθμ εμπόδημ ζοπκόηεηαξ . Τηξ 

δύμ ζοπκόηεηεξ ηηξ ζοκδέεη ε ζπέζε: 

α) .β) 

.γ) . 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε. Να 

δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Ακίμηςη ηυηςική πηγή 

εκπέμπει ήυξ πξσ έυει ρσυμόςηςα . Έμαπ κιμξύμεμξπ παοαςηοηςήπ Α αμςιλαμβάμεςαι όςι ξ 

ήυξπ ασςόπ έυει ρσυμόςηςα  πξσ μεςαβάλλεςαι ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ, όπωπ ταίμεςαι ρςξ 

διάγοαμμα. Άοα ξ παοαςηοηςήπ: 

α) απξμακούμεςαι από ςημ πηγή με ρςαθεοή ςαυύςηςα. 

β) πληριάζει ςημ πηγή με ρςαθεοή επιςάυσμρη. 

γ) απξμακούμεςαι από ςημ πηγή με ρςαθεοή επιςάυσμρη. 

Να επιλένεςε ςη ρωρςή απάμςηρη και μα 

δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ. 

.

Σώμα μάδαξ  ενεμεί ζε 

μνηδόκηημ επίπεδμ. Βιήμα θηκμύμεκμ μνηδόκηηα με 

ηαπύηεηα μέηνμο  θαη μάδαξ , δηαπενκά ημ ζώμα πάκμκηαξ ημ 

% ηεξ θηκεηηθήξ ημο εκένγεηαξ θαη ελένπεηαη με ηαπύηεηα . Να οπμιμγηζηεί: 

α) ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ  ημο βιήμαημξ θαη ηεξ ηαπύηεηαξ  ημο ζώμαημξ αμέζςξ μεηά 

ηεκ έλμδμ ημο βιήμαημξ. 

β) Τμ πμζμζηό ηεξ ανπηθήξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο βιήμαημξ πμο μεηαθένζεθε ζημ ζώμα θαηά 

ηεκ θνμύζε. 
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γ) Ε μεηαβμιή ηεξ μνμήξ ημο βιήμαημξ θαη ημο ζώμαημξ από ηε ζηηγμή πμο ενεμμύζε ημ ζώμα 

μέπνη ηεκ έλμδμ ημο βιήμαημξ. 

δ) Ε μέζε δύκαμε πμο δέπεηαη ημ ζώμα θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ δηέιεοζεξ ημο βιήμαημξ, ακ αοηή 

δηανθεί . 

. Σώμα Σ1 μάδαξ  θηκείηαη με μνηδόκηηα ηαπύηεηα μέηνμο  με 

θαηεύζοκζε θάζεηε ζε θαηαθόνοθμ ημίπμ θαη ζογθνμύεηαη 

πιαζηηθά με ζώμα Σ2 μάδαξ  πμο θηκείηαη πανάιιεια 

πνμξ ημκ ημίπμ με μνηδόκηηα ηαπύηεηα . Τμ ζοζζςμάηςμα 

απμθηά ηαπύηεηα . Σηε ζοκέπεηα ημ ζοζζςμάηςμα 

ζογθνμύεηαη ειαζηηθά με ημκ θαηαθόνοθμ ημίπμ. Μεηά ηεκ 

ειαζηηθή θνμύζε απμθηά ηαπύηεηα μέηνμο , ε 

δηεύζοκζε ηεξ μπμίαξ είκαη θάζεηε με ηε . Οη θηκήζεηξ ηςκ 

ζςμάηςκ Σ1, Σ2 θαη ημο ζοζζςμαηώμαημξ γίκμκηαη ζημ ίδημ 

μνηδόκηημ επίπεδμ. Να οπμιμγίζεηε: 

α) ημ μέηνμ θαη ηεκ θαηεύζοκζε ηεξ ηαπύηεηαξ . 

β) ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ . 

γ) ηε μεηαβμιή ηεξ μνμήξ ημο ζοζζςμαηώμαημξ ελαηηίαξ ηεξ ειαζηηθήξ θνμύζεξ με ημκ ημίπμ. 

δ) ημ μέηνμ ηεξ μέζεξ δύκαμεξ πμο αζθήζεθε ζημ ζοζζςμάηςμα θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θνμύζεξ, 

ακ ε πνμκηθή δηάνθεηα ηεξ θνμύζεξ ημο ζοζζςμαηώμαημξ με ημκ ημίπμ είκαη . 

Δίκεηαη ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ . 

.  Έκα λύιηκμ ζώμα μάδαξ  είκαη αθίκεημ πάκς ζε ιείμ μνηδόκηημ επίπεδμ. 

Έκα βιήμα μάδαξ  θηκείηαη μνηδόκηηα με ηαπύηεηα μέηνμο  θαη 

ζθεκώκεηαη ζημ ζώμα, ζε βάζμξ . Να οπμιμγηζηεί: 

 

 
 

α) ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ ημο ζοζζςμαηώμαημξ μεηά ηεκ θνμύζε. 
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β) ημ πμζμζηό ηεξ μεπακηθήξ εκένγεηαξ πμο μεηαηνέπεηαη ζε ζενμόηεηα (κα ζεςνήζεηε όηη όιε ε 

απώιεηα ηεξ μεπακηθήξ εκένγεηαξ ημο ζοζηήμαημξ γίκεηαη ζενμόηεηα θαη όηη ημ επίπεδμ 

μεδεκηθήξ δοκαμηθήξ εκένγεηαξ είκαη ημ μνηδόκηημ επίπεδμ). 

 

γ) ε μέζε δύκαμε πμο αζθεί ε ζθαίνα ζημ λύιμ θαζώξ εηζπςνεί ζε αοηό. 

 

δ) ε μεηαηόπηζε ημο ζοζηήμαημξ λύιμ-βιήμα μέπνη κα ζθεκςζεί ημ βιήμα ζημ λύιμ. 

. Δομ ζθαίνεξ Σ1 θαη Σ2, πμο έπμοκ 

μάδεξ  θαη  ακηίζημηπα, 

θηκμύκηαη ζε ιείμ μνηδόκηημ επίπεδμ θαηά μήθμξ ηεξ ίδηαξ 

εοζείαξ θαη πιεζηάδμοκ ε μηα ηεκ άιιε με ηαπύηεηεξ 

μέηνςκ  θαη , ακηίζημηπα. Οη 

δομ ζθαίνεξ ζογθνμύμκηαη μεηςπηθά. Μεηά ηεκ θνμύζε ε ζθαίνα Σ1 αιιάδεη θαηεύζοκζε 

θηκμύμεκε με ηαπύηεηα μέηνμο . 

α) Να οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ  ηεξ ζθαίναξ Σ2 μεηά ηεκ θνμύζε. 

β) Να ελεηάζεηε ακ ε θνμύζε είκαη ειαζηηθή. 

γ) Να οπμιμγίζεηε: 

1) ηε μεηαβμιή ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ θάζε ζθαίναξ θαηά ηεκ θνμύζε. Τη παναηενείηε; 

 2) ηε μεηαβμιή ηεξ μνμήξ θάζε ζθαίναξ θαηά ηεκ θνμύζε. Τη παναηενείηε; 

. Τνεηξ μηθνέξ ζθαίνεξ Σ1, Σ2 θαη Σ3 βνίζθμκηαη αθίκεηεξ πάκς ζε ιείμ μνηδόκηημ επίπεδμ 

όπςξ ζημ ζπήμα. Οη ζθαίνεξ έπμοκ μάδεξ

,  θαη  ακηίζημηπα. 

Δίκμομε ζηε ζθαίνα Σ1 ηαπύηεηα μέηνμο . 

Όιεξ μη θνμύζεηξ πμο αθμιμοζμύκ ακάμεζα ζηηξ ζθαίνεξ είκαη θεκηνηθέξ θαη ειαζηηθέξ. Να 

βνεζμύκ: 

α) μ ανηζμόξ ηςκ θνμύζεςκ πμο ζα γίκμοκ ζοκμιηθά.  

Αθμύ μιμθιενςζμύκ όιεξ μη θνμύζεηξ ηςκ ζθαηνώκ μεηαλύ ημοξ, κα οπμιμγηζζεί: 

β) ε ηειηθή ηαπύηεηα θάζε ζθαίναξ. 

γ) ημ μέηνμ ηεξ μεηαβμιήξ ηεξ μνμήξ ηεξ πνώηεξ ζθαίναξ. 
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δ) ημ πμζμζηό ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ηεξ ζθαίναξ 

Σ1 πμο μεηαθένζεθε ζηε ηνίηε ζθαίνα Σ3. 

 

Δίκμκηαη: ε μάδα  θαη . 

 Μηα ζθαίνα Σ1 μάδαξ  θηκείηαη πάκς ζε ιείμ μνηδόκηημ επίπεδμ με ηαπύηεηα  θαη 

ζογθνμύεηαη μεηςπηθά θαη ειαζηηθά με αθίκεηε ζθαίνα Σ2 μάδαξ  ( ). Μεηά ηεκ 

θνμύζε ε ζθαίνα Σ2 ζογθνμύεηαη ειαζηηθά με θαηαθόνοθμ επίπεδμ ημίπμ, πμο είκαη θάζεημξ ζηε 

δηεύζοκζε ηεξ θίκεζεξ ηςκ δομ ζθαηνώκ. 

α) Ακ μ ιόγμξ ηςκ μαδώκ ηςκ δομ ζθαηνώκ είκαη  κα εθθνάζεηε ηηξ αιγεβνηθέξ ηημέξ 

ηςκ ηαποηήηςκ ηςκ ζθαηνώκ Σ1θαη Σ2 ζε ζοκάνηεζε με ημ  θαη ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ . 

 

Να βνεζεί: 

β) γηα πμηεξ ηημέξ ημο  ε ζθαίνα Σ1 μεηά ηεκ θνμύζε ηεξ με ηε ζθαίνα Σ2 θηκείηαη πνμξ ηα 

ανηζηενά. 

γ) γηα πμηα ηημή ημο , ε ζθαίνα Σ2, μεηά ηε θνμύζε ηεξ με ημκ ημίπμ ζα δηαηενεί ζηαζενή 

απόζηαζε από ηεκ ζθαίνα Σ1. 

Με βάζε ηεκ παναπάκς ηημή ημο , κα οπμιμγηζζεί: 

δ) μ ιόγμξ ηεξ ηειηθήξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ηεξ ζθαίναξ Σ2, πμο έπεη μεηά ηεκ θνμύζε ηεξ με ημκ 

ημίπμ, πνμξ ηεκ ανπηθή θηκεηηθή εκένγεηα ηεξ ζθαίναξ Σ1. 

 

Σώμα μάδαξ  ενεμεί ζε μνηδόκηημ επίπεδμ με ημ 

μπμίμ πανμοζηάδεη ζοκηειεζηή ηνηβήξ μιίζζεζεξ . Μηα μηθνή 

μπάια μάδαξ  θηκμύμεκε μνηδόκηηα πνμξ ηα δεληά, με 

ηαπύηεηα μέηνμο , ζογθνμύεηαη με ημ ζώμα θαη 

επηζηνέθεη με ηαπύηεηα μέηνμο . Να οπμιμγηζηεί: 

α) ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ  ημο ζώμαημξ Μ αμέζςξ μεηά ηεκ θνμύζε. 

β) ε απώιεηα ηεξ μεπακηθήξ εκένγεηαξ ημο ζοζηήμαημξ ηςκ δύμ ζςμάηςκ θαηά ηεκ θνμύζε. Σε 

πμηεξ μμνθέξ εκένγεηαξ μεηαηνάπεθε; 
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γ) ε μεηαηόπηζε ημο ζώμαημξ μάδαξ Μ μέπνη κα ζηαμαηήζεη ελαηηίαξ ηεξ ηνηβήξ ημο με ημ 

επίπεδμ. 

δ) μ ιόγμξ  ηςκ μαδώκ ηςκ δύμ ζςμάηςκ, ακ ε θνμύζε ήηακ ειαζηηθή. 

Δίκεηαη: . 

Δύμ ηειείςξ ειαζηηθέξ ζθαίνεξ με 

μάδεξ  θαη  ακηίζημηπα, θηκμύκηαη ζε ιείμ μνηδόκηημ 

επίπεδμ θαη πιεζηάδμοκ ε μία ηεκ άιιε με ηαπύηεηεξ μέηνμο .  

Να βνείηε: α) Τηξ ηαπύηεηέξ ηςκ μαδώκ μεηά ηεκ θνμύζε. 

β) Τε μεηαβμιή ηεξ μνμήξ ηεξ  

γ) Τμ πμζμζηό μεηαβμιήξ ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ηεξ ζθαίναξ . 

δ) Τε μέζε δύκαμε πμο αζθήζεθε ζηε ζθαίνα  θαηά ηεκ θνμύζε ακ αοηή δηανθεί 

πνόκμ  

. Σώμα Α μάδαξ  αθήκεηαη κα γιηζηνήζεη από απόζηαζε  από ηεκ 

θμνοθή ιείμο θεθιημέκμο επηπέδμο γςκίαξ θιίζεξ . Ταοηόπνμκα δεύηενμ ζώμα Β 

μάδαξ  βάιιεηαη με ανπηθή ηαπύηεηα  από ηε βάζε ημο θεθιημέκμο 

επηπέδμο. Τα ζώμαηα ζογθνμύμκηαη θεκηνηθά θαη πιαζηηθά. 

Να οπμιμγίζεηε: 

α) ηηξ ηαπύηεηεξ ηςκ ζςμάηςκ ιίγμ πνηκ ηεκ θνμύζε. 

β) ηεκ ηαπύηεηα ημο ζοζζςμαηώμαημξ αμέζςξ μεηά ηεκ θνμύζε. 

γ) ημ μέηνμ ηεξ μεηαβμιήξ ηεξ μνμήξ ημο ζώμαημξ Α θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θνμύζεξ. 

δ) ηεκ ηαπύηεηα με ηεκ μπμία ημ ζοζζςμάηςμα ζα επακέιζεη ζηε βάζε ημο θεθιημέκμο επηπέδμο.   

Δίκεηαη ε επηηάποκζε βανύηεηαξ: . 

 

Έκα ζώμα μάδαξ  εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε 

πιάημοξ  πάκς ζε ιείμ μνηδόκηημ επίπεδμ δεμέκμ ζηεκ άθνε μνηδόκηημο ηδακηθμύ 
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ειαηενίμο 

ζηαζενάξ . Τε 

πνμκηθή ζηηγμή  πμο 

ημ ζώμα βνίζθεηαη ζηε 

ζέζε  θαη θηκείηαη 

από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ πνμξ 

ηε ζέζε μέγηζηεξ απμμάθνοκζεξ ζογθνμύεηαη ειαζηηθά με δεύηενμ ζώμα 

μάδαξ  πμο θηκείηαη με ηαπύηεηα μέηνμο  ακηίζεηεξ θμνάξ από αοηή 

ηεξ .Να οπμιμγίζεηε: 

α) ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ ημο ζώμαημξ  ειάπηζηα πνηκ ηεκ θνμύζε. 

β) ηηξ ηαπύηεηεξ ηςκ ζςμάηςκ αμέζςξ μεηά ηεκ ειαζηηθή θνμύζε. 

γ) ημ κέμ πιάημξ ηεξ ηαιάκηςζεξ ημο ζώμαημξ . 

δ) ημ ζηηγμηαίμ νοζμό μεηαβμιήξ ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο  όηακ αοηό βνίζθεηαη ζηε κέα 

αθναία ζέζε ηεξ 

ηαιάκηςζήξ ημο.. 

Έκαξ αθίκεημξ 

παναηενεηήξ βνίζθεηαη 

ακάμεζα ζε δομ 

πακμμμηόηοπεξ πεγέξ θομάηςκ Π1 θαη Π2, μη μπμίεξ θαηεοζύκμκηαη πνμξ ημκ παναηενεηή θαη 

εθπέμπμοκ θύμαηα ίδηαξ ζοπκόηεηαξ . Οη ηαπύηεηεξ ηςκ δομ πεγώκ 

είκαη θαη .   Να βνεζμύκ: 

α) μη ζοπκόηεηεξ  θαη  ηςκ δύμ ήπςκ πμο αθμύεη μ παναηενεηήξ. 

β) ηα μήθε θύμαημξ  θαη  ηςκ δύμ ήπςκ πμο ακηηιαμβάκεηαη μ παναηενεηήξ. 

γ) πμηα είκαη ε ζοπκόηεηα ημο ζύκζεημο ήπμο θαη πμηα ε ζοπκόηεηα ηςκ δηαθνμηεμάηςκ πμο 

ακηηιαμβάκεηαη μ παναηενεηήξ. 

Δίκεηαη ε ηαπύηεηα ημο ήπμο ζημκ αένα . 

Έκα αζζεκμθόνμ πμο θηκείηαη με ζηαζενή ηαπύηεηα  ζε εοζύγναμμμ 

δνόμμ έπεη εκενγμπμηεμέκε ηεκ ζεηνήκα ημο θαη εθπέμπεη ήπμ ζοπκόηεηαξ . Σηε 

δηεύζοκζε θίκεζεξ ημο αζζεκμθόνμο οπάνπμοκ: 
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1) έκαξ πμδειάηεξ Α πμο θηκείηαη μμόννμπα με ημ αζζεκμθόνμ με ηαπύηεηα  θαη 

βνίζθεηαη μπνμζηά από αοηό. 

2) έκαξ μμημζηθιεηηζηήξ Β πμο θηκείηαη ακηίζεηα από ημ αζζεκμθόνμ με ζηαζενή 

ηαπύηεηα  θαη βνίζθεηαη μπνμζηά από αοηό. Γηα ηηξ ζοπκόηεηεξ ημο ήπμο ,  πμο 

ακηηιαμβάκμκηαη μ πμδειάηεξ θαη μ μμημζηθιεηηζηήξ ακηίζημηπα, ηζπύεη . Να βνεζμύκ: 

α) ε ζοπκόηεηα  πμο ακηηιαμβάκεηαη μ πμδειάηεξ. 

β) ε ηαπύηεηα ημο μμημζηθιεηηζηή . 

γ) μ ιόγμξ , όπμο , , μη ηαπύηεηεξ δηάδμζεξ ημο ήπμο πμο 

ακηηιαμβάκμκηαη μ πμδειάηεξ θαη μ μμημζηθιεηηζηήξ ακηίζημηπα. 

δ) μ ιόγμξ , όπμο , , ηα μήθε θύμαημξ πμο ακηηιαμβάκμκηαη μ πμδειάηεξ θαη μ 

μμημζηθιεηηζηήξ ακηίζημηπα. 

Δίκεηαη όηη ε ηαπύηεηα ημο ήπμο είκαη . 

Πεγή ήπμο S θηκείηαη με ζηαζενή ηαπύηεηα  ζε εοζύγναμμε ηνμπηά θαη εθπέμπεη 

ήπμ ζοπκόηεηαξ . 

Σηεκ ίδηα εοζεία βνίζθεηαη αθίκεημξ παναηενεηήξ μ μπμίμξ αθμύεη ήπμ με 

ζοπκόηεηα  όηακ ε πεγή ημκ πιεζηάδεη θαη ήπμ με ζοπκόηεηα  όηακ ε 

πεγή πενκώκηαξ ημκ απμμαθνύκεηαη από αοηόκ. Δεηείηαη: 

α) ε ηαπύηεηα με ηεκ μπμία θηκείηαη ε πεγή. 

β) ε ζοπκόηεηα ημο ήπμο πμο εθπέμπεη ε πεγή. 
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γ) ημ μήθμξ θύμαημξ πμο ακηηιαμβάκεηαη μ παναηενεηήξ όηακ ε πεγή ημκ πιεζηάδεη θαη όηακ ε 

πεγή απμμαθνύκεηαη από αοηόκ. 

Δίκεηαη ε ηαπύηεηα ημο ήπμο ζημκ αένα .  

Ε ζεηνήκα εκόξ ηνέκμο ημ μπμίμ θηκείηαη ζε εοζύγναμμε ηνμπηά 

με  εθπέμπεη ήπμ ζοπκόηεηαξ  γηα πνμκηθό 

δηάζηεμα . Έκαξ παναηενεηήξ θηκείηαη ακηίζεηα από ημ ηνέκμ με 

ηαπύηεηα . Να βνεζεί: 

 

 
 

α) ε ζοπκόηεηα ημο ήπμο πμο ακηηιαμβάκεηαη μ παναηενεηήξ. 

β) ημ μήθμξ θύμαημξ ημο ήπμο πμο εθπέμπεη ημ ηνέκμ θαζώξ θαη ημ μήθμξ θύμαημξ πμο 

ακηηιαμβάκεηαη μ παναηενεηήξ Α. 

γ) μ ανηζμόξ ηςκ μεγίζηςκ πμο εθπέμπεη ε ζεηνήκα ημο ηνέκμο. 

δ) ε πνμκηθή δηάνθεηα ημο ήπμο πμο αθμύεη μ παναηενεηήξ. 

Δίκεηαη ε ηαπύηεηα ημο ήπμο . 

Έκαξ παναηενεηήξ Α θηκείηαη με ηαπύηεηα  θαηεοζοκόμεκμξ πνμξ 

αθίκεηε πεγή ήπμο, ε μπμία εθπέμπεη θύμαηα ζοπκόηεηαξ  θαη μήθμοξ θύμαημξ 

, γηα πνμκηθό δηάζηεμα . 

α) Πμηα είκαη ε ζοπκόηεηα θαη πμημ ημ μήθμξ θύμαημξ ημο ήπμο πμο ακηηιαμβάκεηαη μ 

παναηενεηήξ θαζώξ πιεζηάδεη ηεκ πεγή; 

β) Πόζμ έπεη μεηαημπηζζεί μ παναηενεηήξ ζημ πνμκηθό δηάζηεμα πμο αθμύεη 2 δηαδμπηθά μέγηζηα 

ήπμο; 

γ) Πόζε είκαη ε απόζηαζε μεηαλύ 2 δηαδμπηθώκ μέγηζηςκ ημο ήπμο πμο ακηηιαμβάκεηαη μ 

παναηενεηήξ; 
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δ) Να βνεζεί ε απόζηαζε πεγήξ-παναηενεηή ηε πνμκηθή ζηηγμή πμο θηάκεη ζε αοηόκ ημ 1μ μέγηζημ 

ήπμο ακ γκςνίδμομε όηη ηεκ ίδηα ζηηγμή ε πεγή εθπέμπεη ημ ηειεοηαίμ μέγηζημ ήπμο. 

Δίκεηαη .

 Μηα αμαλμζημηπία πιεζηάδεη έκακ αθίκεημ παναηενεηή θηκμύμεκε με ζηαζενή ηαπύηεηα 

θαη ηε ζηηγμή πμο ε ζεηνήκα ημο απέπεη  από ημκ παναηενεηή εθπέμπεη ήπμ 

ζοπκόηεηαξ  γηα πνμκηθό δηάζηεμα  . Ο αθίκεημξ παναηενεηήξ 

ακηηιαμβάκεηαη ήπμ ζοπκόηεηαξ . Να οπμιμγηζηεί: 

α) ε ηαπύηεηα ηεξ αμαλμζημηπίαξ. 

β) ημ μήθμξ θύμαημξ ημο ήπμο πμο ακηηιαμβάκεηαη μ παναηενεηήξ. 

γ) ημ πνμκηθό δηάζηεμα γηα ημ μπμίμ μ παναηενεηήξ ακηηιαμβάκεηαη ημκ ήπμ ηεξ ζεηνήκαξ. 

δ) ε απόζηαζε αμαλμζημηπίαξ παναηενεηή ηεκ ζηηγμή πμο μ παναηενεηήξ ζηαμάηεζε κα αθμύεη 

ημκ ήπμ. 

Δίκεηαη ε ηαπύηεηα ημο ήπμο ζημκ αένα, . 

 

 

Από ηεκ θμνοθή (A) εκόξ 

θεθιημέκμο επηπέδμο μεγάιμο μήθμοξ θαη 

γςκίαξ θιίζεξ  αθήκμομε ειεύζενμ κα 

θηκεζεί έκα ζώμα Σ1μάδαξ  ημ 

μπμίμ εμθακίδεη με ημ θεθιημέκμ επίπεδμ 

ζοκηειεζηή ηνηβήξ μιίζζεζεξ . 

Αθμύ δηακύζεη 

δηάζηεμα  θηκμύμεκμ ζημ 

θεθιημέκμ επίπεδμ, ζοκακηά αθίκεημ ζώμα 

Σ2 μάδαξ , με ημ μπμίμ ζογθνμύεηαη μεηςπηθά θαη πιαζηηθά (ζεμείμ Γ). Τμ 

ζοζζςμάηςμα πμο δεμημονγείηαη από ηεκ θνμύζε ηςκ δύμ ζςμάηςκ δηακύεη 

δηάζηεμα  θαη θηάκεη ζηε βάζε (Β) ημο θεθιημέκμο επηπέδμο. Να οπμιμγίζεηε: 

α) ηεκ ηαπύηεηα ημο ζοζζςμαηώμαημξ αμέζςξ μεηά ηεκ θνμύζε. 
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β) ηε ζοκμιηθή ζενμόηεηα ιόγς ηνηβώκ πμο πανάπζεθε από ηε ζηηγμή πμο αθήζαμε ειεύζενμ ημ 

ζώμα μάδαξ  μέπνη ηε ζηηγμή πμο ημ ζοζζςμάηςμα έθηαζε ζηε βάζε ημο θεθιημέκμο 

επηπέδμο. 

γ) ηεκ απώιεηα ηεξ μεπακηθήξ εκένγεηαξ ημο ζοζηήμαημξ ηςκ δύμ μαδώκ θαηά ηε θνμύζε. 

δ) ημ πμζμζηό ηεξ ανπηθήξ δοκαμηθήξ εκένγεηαξ ηςκ ζςμάηςκ Σ1 θαη Σ2 πμο έγηκε ζενμόηεηα 

μέπνη ημ ζοζζςμάηςμα κα θηάζεη ζηε βάζε (Β) ημο θεθιημέκμο επηπέδμο. Να ζεςνεζεί: 

(i) Τμ επίπεδμ μεδεκηθήξ δοκαμηθήξ εκένγεηαξ ηαοηίδεηαη με ημ μνηδόκηημ επίπεδμ πμο πενκά από 

ηε βάζε ημο θεθιημέκμο επηπέδμο. 

(ii) Όιε ε απώιεηα ηεξ μεπακηθήξ εκένγεηαξ ημο ζοζηήμαημξ θαηά ηε θνμύζε γίκεηαη ζενμόηεηα. 

(iii) Τμ ένγμ πμο θαηακαιώκεη ε ηνηβή μεηαηνέπεηαη ζε ζενμόηεηα. 

(iv) Τα ζώμαηα έπμοκ αμειεηέεξ δηαζηάζεηξ. 

(v) Ο ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ πνηκ θαη μεηά ηεκ θνμύζε παναμέκεη ίδημξ. 

Δίκμκηαη: ,  θαη ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ . 

 Έκα πνςηόκημ Π1 μάδαξ  θηκμύμεκμ με ηαπύηεηα 

μέηνμο  αιιειεπηδνά (ζογθνμύεηαη έθθεκηνα θαη ειαζηηθά) με έκα άιιμ αθίκεημ 

πνςηόκημ Π2 μάδαξ . Μεηά ηεκ θνμύζε ημ πνςηόκημ Π1 θηκείηαη ζε δηεύζοκζε πμο 

ζπεμαηίδεη γςκία  ζε ζπέζε με ηεκ ανπηθή ημο πμνεία. 

Α. Να οπμιμγηζζεί αμέζςξ μεηά ηε θνμύζε: 

α) ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ ημο πνςημκίμο Π1. 

β) ε ηαπύηεηα ημο πνςημκίμο Π2. 

Β. Να βνεζεί ημ πμζμζηό ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο πνςημκίμο Π1 πμο μεηαθένεηαη ζημ 

πνςηόκημ Π2. 

γ) ζηεκ παναπάκς θνμύζε. 

δ) ακ ε θνμύζε ήηακ θεκηνηθή. 

. Έκα ζώμα μάδαξ  ηζμννμπεί δεμέκμ ζημ θάης άθνμ θαηαθόνοθμο ηδακηθμύ 

ειαηενίμο ζηαζενάξ . Δεύηενμ ζώμα μάδαξ , βάιιεηαη από ημ 

έδαθμξ από ημ ζεμείμ Κ με ανπηθή ηαπύηεηα  θαη μεηά από 

πνόκμ  ζογθνμύεηαη ακειαζηηθά με ημ . Μεηά ηεκ θνμύζε ημ ζώμα  ελένπεηαη 
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από ημ  με ηαπύηεηα μέηνμο . Τμ ζώμα Μ εθηειεί απιή 

ανμμκηθή ηαιάκηςζε. Να οπμιμγίζεηε: 

α) ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ ημο ζώμαημξ  ειάπηζηα πνηκ ηεκ θνμύζε. 

β) ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ ημο ζώμαημξ  αμέζςξ μεηά ηεκ θνμύζε. 

γ) ημ πιάημξ ηεξ ηαιάκηςζεξ πμο ζα εθηειέζεη ημ ζώμα μάδαξ . 

δ) ηεκ ανπηθή μεπακηθή εκένγεηα ημο ζοζηήμαημξ ειαηήνημ – ζώμα μάδαξ  – 

ζώμα μάδαξ  ζεςνώκηαξ ζακ επίπεδμ μεδεκηθήξ δοκαμηθήξ βανοηηθήξ 

εκένγεηαξ αοηό πμο δηένπεηαη από ημ ζεμείμ Κ. 

Δίκεηαη ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ .

 Σημ θάης άθνμ θεθιημέκμο επηπέδμο γςκίαξ θιίζεξ  είκαη ζηενεςμέκμ ηδακηθό 

ειαηήνημ ζηαζενάξ . Σημ πάκς ειεύζενμ άθνμ ημο ειαηενίμο έπεη πνμζδεζεί 

ζώμα μάδαξ  πμο ηζμννμπεί. Από ηεκ θμνοθή ημο θεθιημέκμο επηπέδμο θαη από 

απόζηαζε  από ημ , βάιιεηαη πνμξ ηα θάης δεύηενμ ζώμα  με 

ανπηθή 

ηαπύηεηα 

 θαη με 

θαηεύζοκζε ημκ άλμκα ημο 

ειαηενίμο πμο 

ζογθνμύεηαη θεκηνηθά με 

ημ . Μεηά ηεκ θνμύζε 

ε θίκεζε 

ημο  ακηηζηνέθεηαη, 

θαη δηακύμκηαξ 

απόζηαζε  ζηαμαηάεη. Τμ  εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε. 

Α. Να οπμιμγίζεηε: 

α) ηεκ ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ  ειάπηζηα πνηκ ηεκ θνμύζε. 

β) ηηξ ηαπύηεηεξ ηςκ ζςμάηςκ αμέζςξ μεηά ηεκ θνμύζε. 

γ) ηε μέγηζηε ζομπίεζε ημο ειαηενίμο από ηεκ ανπηθή ημο ζέζε. 

δ) ηε μέγηζηε δοκαμηθή ειαζηηθή εκένγεηα ημο ειαηενίμο θαηά ηεκ απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε 

ημο . 
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Β. Να ελεηάζεηε ακ ε θνμύζε είκαη ειαζηηθή.Δίκεηαη ε επηηάποκζε βανύηεηαξ . 

Σημ ζπήμα ημ ζώμα μάδαξ  ζογθνμύεηαη ειαζηηθά θαη θεκηνηθά με ημ ζώμα 

μάδαξ . Ακ είκαη 

γκςζηό όηη ημ ηδακηθό ειαηήνημ 

βνίζθεηαη ζημ θοζηθό μήθμξ ημο, όηη 

ε μάδα ημο 

ζώμαημξ  είκαη , 

ε ζηαζενά ημο ειαηενίμο 

είκαη , μ 

ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ μεηαλύ ζςμάηςκ θαη επηπέδμο είκαη  θαη όηη ε επηηάποκζε ηεξ 

βανύηεηαξ είκαη , κα οπμιμγίζεηε: 

α) ηε μέγηζηε επηηνεπηή παναμόνθςζε ημο ειαηενίμο ώζηε κα μεκ θηκεζεί ημ . 

β) ηε μέγηζηε ηαπύηεηα πμο μπμνεί κα έπεη ημ  ώζηε κα μεκ θηκεζεί ημ . 

γ) ημ μέηνμ ηεξ μεηαβμιήξ ηεξ μνμήξ ημο  ζηε δηάνθεηα ηεξ θνμύζεξ. 

δ) ηε ζενμόηεηα πμο ακαπηύπζεθε θαηά ηε δηάνθεηα ημο θαηκμμέκμο ημο ενςηήμαημξ α. 

Ανπηθά ε ζθαίνα  βνίζθεηαη αθίκεηε θαη ημ κήμα ζε θαηαθόνοθε ζέζε. 

 

 

Γθηνέπμομε ηε ζθαίνα μάδαξ  από ηεκ ανπηθή ηεξ ζέζε ώζηε ημ κήμα 

μήθμοξ  κα ζπεμαηίδεη με ηεκ θαηαθόνοθμ γςκία  θαη ηεκ αθήκμομε 

ειεύζενε. Όηακ αοηή πενάζεη από ηεκ ανπηθή ηεξ ζέζε ηζμννμπίαξ ζογθνμύεηαη ειαζηηθά με 

αθίκεημ ζώμα μάδαξ  πμο βνηζθόηακ πάκς ζε μνηδόκηημ επίπεδμ με ηνηβέξ. Τμ 

ζώμα μεηά ηεκ θνμύζε, αθμύ δηακύζεη δηάζηεμα  ζηαμαηάεη. Να βνεζμύκ: 
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α) Τμ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ  ημο ζώμαημξ μάδαξ  ειάπηζηα πνηκ ηεκ θνμύζε. 

β) Τμ ζοκεμίημκμ ηεξ ηειηθήξ γςκίαξ απόθιηζεξ  πμο ζα ζπεμαηίζεη ημ κήμα με ηεκ 

θαηαθόνοθμ μεηά ηεκ ειαζηηθή θνμύζε. 

γ) Τμ δηάζηεμα  μέπνη κα ζηαμαηήζεη ημ ζώμα . 

δ) Τμ πμζμζηό απώιεηαξ ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο  θαηά ηεκ θνμύζε. 

Δίκμκηαη μ ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ μεηαλύ ζώμαημξ θαη επηπέδμο  θαη ε 

επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ . 

 Τμ ζώμα ημο παναθάης ζπήμαημξ έπεη μάδα  θαη ηζμννμπεί δεμέκμ ζημ 

θάης άθνμ θαηαθόνοθμο κήμαημξ μήθμοξ . Κάπμηα πνμκηθή ζηηγμή βιήμα 

μάδαξ  ζθεκώκεηαη ζημ ζώμα μάδαξ  θαη ημ 

ζοζζςμάηςμα πμο πνμθύπηεη, εθηειώκηαξ θοθιηθή θίκεζε, θηάκεη 

ζε ζέζε όπμο ημ κήμα ζπεμαηίδεη με ηεκ θαηαθόνοθε 

γςκία  ηέημηα ώζηε  θαη ζηαμαηά ζηηγμηαία. 

Να οπμιμγίζεηε: 

α) Τμ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ ημο ζοζζςμαηώμαημξ αμέζςξ μεηά 

ηεκ θνμύζε. 

β) Τεκ ανπηθή ηαπύηεηα  ημο βιήμαημξ. 

γ) Τεκ ηάζε ημο κήμαημξ πνηκ ηεκ θνμύζε. 

δ) Τεκ ηάζε ημο κήμαημξ αμέζςξ μεηά ηεκ θνμύζε. 

ε) Τε μεπακηθή εκένγεηα, πμο μεηαηνάπεθε ζε ζενμόηεηα ζηεκ πιαζηηθή θνμύζε. 

Δίκεηαη ε επηηάποκζε βανύηεηαξ . 

Έκα βιήμα μάδαξ , βάιιεηαη με μνηδόκηηα ηαπύηεηα 

μέηνμο  θαη δηαπενκά έκα θηβώηημ μάδαξ  πμο ήηακ ανπηθά 

αθίκεημ ζηε ζέζε  με ιείμο μνηδόκηημο δαπέδμο. Τμ βιήμα ελένπεηαη από ημ θηβώηημ με 

ηαπύηεηα . Ακ μ ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ μεηαλύ δαπέδμο θαη θηβςηίμο 

είκαη , όπμο  ε ζέζε ημο θηβςηίμο ζημ (S.I.), κα οπμιμγίζεηε: 

α) Τεκ ηαπύηεηα ημο θηβςηίμο αμέζςξ μεηά ηεκ θνμύζε. 
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β) Τμ πμζμζηό μεηαβμιήξ ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο βιήμαημξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θνμύζεξ. 

γ) Τμ δηάζηεμα πμο ζα δηακύζεη ημ θηβώηημ μέπνη κα ζηαμαηήζεη. 

δ) Τμ μέηνμ ημο ζηηγμηαίμο νοζμμύ μεηαβμιήξ ηεξ μνμήξ ημο θηβςηίμο ζηε ζέζε . 

ε) Τε ζοκμιηθή ζενμόηεηα πμο μεηαθένζεθε ζημ πενηβάιιμκ ζηε δηάνθεηα ημο θαηκμμέκμο. 

Δίκεηαη ε επηηάποκζε βανύηεηαξ . 

Έκα βιήμα μάδαξ  ζθεκώκεηαη με ηαπύηεηα  ζε αθίκεημ 

θηβώηημ μάδαξ  όπςξ θαίκεηαη ζημ παναθάης ζπήμα. Τμ θηβώηημ μπμνεί κα 

μιηζζαίκεη ζε ιείμ μνηδόκηημ δάπεδμ. Ακ ε δύκαμε ακηίζηαζεξ πμο εμθακίδεηαη μεηαλύ βιήμαημξ 

θαη θηβςηίμο θαηά ηεκ θνμύζε ζεςνεζεί ζηαζενμύ μέηνμο , κα οπμιμγίζεηε: 

α) Τεκ θμηκή ηαπύηεηα ημο ζοζζςμαηώμαημξ. 

β) Τε μεηαβμιή ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο 

ζοζηήμαημξ (βιήμα – θηβώηημ) θαηά ηε 

δηάνθεηα ηεξ θνμύζεξ. 

γ) Τμ πνόκμ πμο δηανθεί ε θίκεζε ημο 

βιήμαημξ ζε ζπέζε με ημ θηβώηημ. 

δ) Πόζμ βαζηά εηζπςνεί ημ βιήμα ζημ θηβώηημ. 

 Τμ οιηθό ζεμείμ μάδαξ  αθήκεηαη κα θηκεζεί από ημ ζεμείμ Α εκόξ ιείμο 

θαηαθόνοθμο μδεγμύ ζε ζπήμα ηεηανημθοθιίμο αθηίκαξ . Όηακ ημ οιηθό ζεμείμ 

θηάζεη ζημ ζεμείμ Β ζογθνμύεηαη ακειαζηηθά με μία ιεπηή μμμγεκή θαηαθόνοθε νάβδμ μάδαξ M=9 

kg θαη μήθμοξ  πμο μπμνεί κα πενηζηνέθεηαη πςνίξ ηνηβέξ γύνς από ημ 

ανζνςμέκμ άθνμ ηεξ Ο. Μεηά ηεκ θνμύζε ημ οιηθό ζεμείμ απμθηά ηαπύηεηα μέηνμο ίζμο με ημ 

μηζό από αοηό πμο είπε ειάπηζηα 

πνηκ ηεκ θνμύζε θαη ακηίζεηεξ 

θμνάξ. 

Ακ δίκμκηαη ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ 

νάβδμο ςξ πνμξ μνηδόκηημ άλμκα 

πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ μάδαξ 

ηεξ θαη ε 

επηηάποκζε ηεξ 
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βανύηεηαξ , κα οπμιμγίζεηε: 

α) ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ ημο οιηθμύ ζεμείμο ειάπηζηα πνηκ ηεκ θνμύζε. 

β) ημ μέηνμ ηεξ γςκηαθήξ ηαπύηεηαξ ηεξ νάβδμο αμέζςξ μεηά ηεκ θνμύζε. 

γ) ηε μέγηζηε γςκία εθηνμπήξ πμο ζα ζπεμαηίζεη ε νάβδμξ με ηεκ θαηαθόνοθμ. 

δ) ηεκ απόιοηε ηημή ημο νοζμμύ μεηαβμιήξ ηεξ ζηνμθμνμήξ ηεξ νάβδμο ζε εθείκμ ημ ζεμείμ.

Έκα ζώμα Σ1 πμο έπεη πάκς ημο πνμζανμμζμέκμ δέθηε επεηηθώκ θομάηςκ εθηειεί 

απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε ζημκ μνηδόκηημ άλμκα  με ελίζςζε . 

Σημκ ζεηηθό εμηάλμκα θαη ζε απόζηαζε μεγαιύηενε από ημ πιάημξ ηαιάκηςζεξ βνίζθεηαη αθίκεηε 

μηα ζεηνήκα πμο πανάγεη επεηηθά θύμαηα ζοπκόηεηαξ . 

 

 
 

Να βνεζμύκ: 

α) πμηα είκαη ε ειάπηζηε θαη πμηα είκαη ε μέγηζηε ζοπκόηεηα ημο ήπμο πμο ακηπκεύεη μ δέθηεξ. 

β) πόζεξ θμνέξ ζε πνμκηθή δηάνθεηα  μ ακηπκεοηήξ μεηνά ήπμ ίδηαξ ζοπκόηεηαξ με 

ημκ ήπμ πμο εθπέμπεη ε πεγή. 

γ) ε ζοκάνηεζε πμο πενηγνάθεη πςξ μεηαβάιιεηαη ε ζοπκόηεηα πμο ακηπκεύεη μ δέθηεξ ζε ζπέζε 

με ημ πνόκμ θαη κα ηε ζπεδηάζεηε ζε ανηζμεμέκμοξ άλμκεξ γηα πνμκηθό δηάζηεμα ίζμ με μηα 

πενηόδμ ηεξ ηαιάκηςζεξ. 

Δίκεηαη ε ηαπύηεηα ημο ήπμο ζημκ αένα . 

Τα δειθίκηα πνεζημμπμημύκ ζύζηεμα εθπμμπήξ θαη ιήρεξ οπενήπςκ γηα κα εκημπίδμοκ 

ηεκ ηνμθή ημοξ. Έκα αθίκεημ δειθίκη παναθμιμοζεί έκα θμπάδη ράνηα πμο ημ πιεζηάδμοκ με 

ηαπύηεηα . Τμ δειθίκη εθπέμπεη έκακ οπένεπμ ζοπκόηεηαξ , μ μπμίμξ 

αθμύ ακαθιαζηεί ζημ θηκμύμεκμ θμπάδη ρανηώκ, ακηπκεύεηαη από ημ δειθίκη ςξ οπένεπμξ 

ζοπκόηεηαξ . Τα ράνηα ακηηιαμβάκμκηαη ημ δειθίκη ηε πνμκηθή 
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ζηηγμή  θαη ακηηζηνέθμκηαξ αμέζςξ ηεκ ηαπύηεηά ημοξ (πςνίξ κα αιιάλμοκ ημ μέηνμ ηεξ) 

ανπίδμοκ κα απμμαθνύκμκηαη από αοηό. Τμ δειθίκη παναμέκεη αθίκεημ μέπνη ηε πνμκηθή 

ζηηγμή  θαη ζηε ζοκέπεηα ανπίδεη κα θοκεγά ημ θμπάδη θηκμύμεκμ με ζηαζενή 

ηαπύηεηα . Να βνεζμύκ: 

α) ε ηαπύηεηα  ηςκ ρανηώκ. 

β) ε ζοπκόηεηα ημο οπενήπμο πμο ακηπκεύεη ημ αθίκεημ δειθίκη θαζώξ ηα ράνηα απμμαθνύκμκηαη 

από αοηό. 

γ) πμηα πνμκηθή ζηηγμή ημ δειθίκη ζα θηάζεη ζημ θμπάδη ρανηώκ ακ ηα ράνηα πιεζίαζακ ημ δειθίκη 

ζε απόζηαζε θαη πόζε απόζηαζε ζα έπεη δηακύζεη ημ θμπάδη αιιά θαη ημ δειθίκη έςξ 

ηόηε. 

Δίκεηαη ε ηαπύηεηα ηςκ οπένεπςκ ζημ κενό . 

Τμ ζώμα Σ1 ημο ζπήμαημξ έπεη μάδα , θένεη εκζςμαηςμέκμ ακηπκεοηή 

ήπμο θαη ανπηθά ηζμννμπεί δεμέκμ ζημ ειεύζενμ άθνμ μνηδόκηημο ειαηενίμο 

ζηαζενάξ . Γθηνέπμομε ημ ζώμα θαηά  πνμξ ηεκ ανκεηηθή 

θαηεύζοκζε θαη ημ αθήκμομε ειεύζενμ κα θηκεζεί ζημ ιείμ μνηδόκηημ επίπεδμ. Σηε δηεύζοκζε 

ηαιάκηςζεξ θαη ζημ ζεμείμ Γ οπάνπεη αθίκεηε πεγή ήπμο πμο εθπέμπεη θύμαηα 

ζοπκόηεηαξ . Όηακ ημ Σ1 βνίζθεηαη ζε 

απμμάθνοκζε:  θαηεοζοκόμεκμ πνμξ ηεκ επεηηθή πεγή, ζογθνμύεηαη πιαζηηθά 

με ζώμα Σ2, μάδαξ , ημ μπμίμ θηκείηαη ζε ακηίζεηε θαηεύζοκζε με 

ηαπύηεηα . 

 

 
Να βνεζμύκ: 

α) ε μέγηζηε ηημή ηεξ ζοπκόηεηαξ πμο ζα θαηαγνάρεη μ ακηπκεοηήξ πνηκ ηεκ θνμύζε. 

β) ε ζοπκόηεηα πμο θαηαγνάθεη μ ακηπκεοηήξ ειάπηζηα πνηκ ηεκ θνμύζε. 
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γ) ε ζπέζε πμο δίκεη ηε ζοπκόηεηα πμο ακηπκεύεη μ ακηπκεοηήξ ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ πνηκ 

ηεκ θνμύζε, ζεςνώκηαξ ηεκ ζηηγμή πμο ημ Σ1 είκαη ζηε ζέζε ηζμννμπίαξ ημο θαη θηκείηαη 

πνμξ ηα ζεηηθά. 

δ) ε ζοπκόηεηα πμο θαηαγνάθεη μ ακηπκεοηήξ αμέζςξ μεηά ηεκ θνμύζε θαζώξ θαη ημ πμζμζηό ηεξ 

επί % μεηαβμιήξ ηεξ ζοπκόηεηαξ πμο θαηαγνάθεη μ δέθηεξ θαηά ηεκ θνμύζε. 

Δίκεηαη ε ηαπύηεηα ημο ήπμο ζημκ αένα . 

 

Έκα ζώμα Σ1, μάδαξ , πμο θένεη εκζςμαηςμέκε ζεηνήκα 

ζοπκόηεηαξ , θηκείηαη ζημκ μνηδόκηημ άλμκα  θαη πνμξ ηε ζεηηθή θαηεύζοκζε 

με ηαπύηεηα . Μπνμζηά από ημ Σ1 θηκείηαη πνμξ ηεκ ίδηα θαηεύζοκζε έκα δεύηενμ ζώμα Σ2, 

μάδαξ , με ηαπύηεηα . Έκαξ αθίκεημξ παναηενεηήξ βνίζθεηαη πάκς 

ζημκ μνηδόκηημ άλμκα x΄x θαη δεληόηενα από ηα δύμ ζώμαηα. Τε πνμκηθή ζηηγμή  ημ ζώμα 

Σ1 απέπεη  από ημκ παναηενεηή, μ μπμίμξ ακηηιαμβάκεηαη ημκ ήπμ ηεξ ζεηνήκαξ κα έπεη 

ζοπκόηεηα . Μεηά από πνμκηθό δηάζηεμα  ημ Σ1 θηάκεη ζημ Σ2θαη 

ζογθνμύεηαη με αοηό πιαζηηθά. Τμ ζοζζςμάηςμα αθμύ θηκεζεί γηα πνμκηθό δηάζηεμα Δt 

πνμζπενκά ημκ παναηενεηή ηε πνμκηθή ζηηγμή . 

Να βνεζμύκ: 

α) ε ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ Σ1 πνηκ ηεκ θνμύζε ημο με ημ Σ2. 

β) ε ζοπκόηεηα ημο ήπμο πμο ακηηιαμβάκεηαη μ παναηενεηήξ Α μεηά ηεκ πιαζηηθή θνμύζε. 

γ) ε πνμκηθή ζηηγμή πμο ημ ζοζζςμάηςμα πνμζπενκά ημκ παναηενεηή. 

δ) θαη κα ζπεδηαζηεί ζε ανηζμεμέκμοξ άλμκεξ ημ μήθμξ θύμαημξ πμο ακηηιαμβάκεηαη μ 

παναηενεηήξ ζε ζπέζε με ημ πνόκμ γηα ημ πνμκηθό δηάζηεμα . 

Δίκεηαη ε ηαπύηεηα ημο ήπμο ζημκ αένα . 

 Έκα πενηπμιηθό πμο ζηέθεηαη αθίκεημ ζηεκ άθνε ημο δνόμμο έπεη ζεηνήκα πμο εθπέμπεη 

θύμαηα ζοπκόηεηαξ . Έκαξ πμδειάηεξ (παναηενεηήξ Α) πμο βνίζθεηαη αθίκεημξ 
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αθνηβώξ δίπια ζημ πενηπμιηθό λεθηκά ηε πνμκηθή ζηηγμή μμαιά επηηαποκόμεκε θίκεζε 

με  απμμαθνοκόμεκμξ από αοηό. Τεκ ίδηα πνμκηθή ζηηγμή ημ πενηπμιηθό 

εκενγμπμηεί ηε ζεηνήκα ημο. Έκαξ αζιεηήξ (παναηενεηήξ Β) πμο θηκείηαη με ζηαζενή 

ηαπύηεηα  πιεζηάδμκηαξ ημ πενηπμιηθό ακηηιαμβάκεηαη όηη ε ζοπκόηεηα ημο ήπμο ηεξ 

ζεηνήκαξ είκαη . Τε πνμκηθή ζηηγμή  μ πμδειάηεξ ακηηιαμβάκεηαη ήπμ 

ζοπκόηεηαξ  πμο δηαθένεη από ηεκ  θαηά . 

 

 

α) Να βνεζεί ε ηαπύηεηα με ηεκ μπμία θηκείηαη μ αζιεηήξ θαζώξ θαη ε ζοπκόηεηα ημο ήπμο πμο 

ακηηιαμβάκεηαη. 

β) Να βνεζεί ε ζοπκόηεηα  ημο ήπμο πμο ακηηιαμβάκεηαη μ πμδειάηεξ ζε ζοκάνηεζε με ημ 

πνόκμ. 

γ) Να γίκεη ζε ανηζμεμέκμοξ άλμκεξ ημ δηάγναμμα ηεξ ζοπκόηεηαξ  ημο ήπμο πμο 

ακηηιαμβάκεηαη μ πμδειάηεξ ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ γηα ημ πνμκηθό δηάζηεμα . 

δ) Να βνεζεί ανηζμόξ ηςκ μεγίζηςκ πμο άθμοζε ζοκμιηθά μ πμδειάηεξ ζημ πνμκηθό 

δηάζηεμα . 

Δίκεηαη . 

Έκαξ αθίκεημξ παναηενεηήξ εκώ βνίζθεηαη ζημ μέζμ Μ μηαξ γέθοναξ ΑΒ 

μήθμοξ  ακηηιαμβάκεηαη ζε απόζηαζε , από ημ άθνμ Α ηεξ γέθοναξ, έκα ηνέκμ κα πιεζηάδεη 

με ηαπύηεηα . Ταοηόπνμκα αθμύεη ημκ ήπμ ηεξ ζεηνήκαξ ημο ηνέκμο ε μπμία έπεη 

ζοπκόηεηα , εκώ αοηόξ ακηηιαμβάκεηαη ημκ ήπμ ηεξ με 

ζοπκόηεηα . Ο παναηενεηήξ ανπίδεη αμέζςξ κα ηνέπεη (πνμκηθή ζηηγμή ) 

με ζηαζενή ηαπύηεηα  πνμξ ημ άθνμ Β ηεξ γέθοναξ θαη πνεηάδεηαη πνόκμ  κα 

θηάζεη ζε αοηό. 



http://perifysikhs.wordpress.com 

Μηπάιεξ Γ. Καναδεμεηνίμο, Φοζηθόξ Msc Σειίδα 24 

Ο μεπακμδεγόξ από ηεκ απόζηαζε  πμο βνίζθεηαη εκενγμπμηεί ημ ζύζηεμα θνέκςκ ημο ηνέκμο, 

δίκεη ζε αοηό ζηαζενή επηηάποκζε  θαη αθηκεημπμηεί ημ ηνέκμ ζημ άθνμ Β ηεξ 

γέθοναξ μεηά από πνμκηθό δηάζηεμα .  

 

Να οπμιμγίζεηε:  

α) ηεκ ανπηθή ηαπύηεηα ημο ηνέκμο. 

β) ημ μήθμξ  ηεξ γέθοναξ θαζώξ θαη ηε ζοκμιηθή απόζηαζε πμο δηέηνελε ημ ηνέκμ μέπνη κα 

ζηαμαηήζεη. 

γ) ηηξ ζοκανηήζεηξ πμο δίκμοκ ηηξ ζέζεηξ ημο ηνέκμο θαη ημο παναηενεηή ζε ζπέζε με ημ πνόκμ 

γηα όιμ ημ πνμκηθό δηάζηεμα ηεξ επηβναδοκόμεκεξ θίκεζεξ ημο ηνέκμο. Να ζεςνήζεηε  ηε 

ζέζε ημο ηνέκμο ηε πνμκηθή ζηηγμή . Να ζπεδηάζεηε ηηξ ζοκανηήζεηξ ζε θμηκό μνζμγώκημ 

ανηζμεμέκμ ζύζηεμα αλόκςκ. 

δ) πμηα ήηακ ε ηειεοηαία ζοπκόηεηα πμο ακηηιήθζεθε μ παναηενεηήξ πνηκ ημκ πνμζπενάζεη ημ 

ηνέκμ. (ημ απμηέιεζμα κα δμζεί με αθνίβεηα εκόξ δεθαδηθμύ ρεθίμο). 

Δίκεηαη . 

 

 

 

 


