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Έμα βλήμα μάζαπ  εκςξνεύεςαι καςακόοστα ποξπ ςα πάμχ με ςαυύςηςα . Όςαμ ςξ 

βλήμα τςάμει ρςξ φηλόςεοξ ρημείξ ςηπ ςοξυιάπ ςξσ εκοήγμσςαι ρε ςοία κξμμάςια. Αμέρχπ μεςά 

ςημ έκοηνη, η ξλική ξομή και ςχμ ςοιώμ κξμμαςιώμ είμαι 

α) μηδέμ. 

β) . 

γ) διάτξοη ςξσ μηδεμόπ και διάτξοη ςξσ . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Μια ρταίοα Α μάζαπ  κιμξύμεμη ξοιζόμςια με ςαυύςηςα μέςοξσ  ρσγκοξύεςαι 

κεμςοικά και ελαρςικά με άλλη ακίμηςη ρταίοα Β ίρηπ μάζαπ. Η μεςαβξλή ςηπ ξομήπ ςηπ 

ρταίοαπ Α, λόγχ ςηπ κοξύρηπ, 

α) έυει ίδια καςεύθσμρη με ςημ αουική ξομή και μέςοξ . 

β) έυει αμςίθεςη καςεύθσμρη με ςημ αουική ξομή και μέςοξ . 

γ) έυει αμςίθεςη καςεύθσμρη με ςημ αουική ξομή και μέςοξ . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Δύξ ρώμαςα με ξομέπ ςχμ ξπξίχμ ςα μέςοα είμαι ίρα (  ), κιμξύμςαι ρε 

διεσθύμρειπ κάθεςεπ μεςανύ ςξσπ και ρσγκοξύξμςαι πλαρςικά. Τξ μέςοξ ςηπ ξομήπ ςξσ 

ρσρρχμαςώμαςξπ μεςά ςημ κοξύρη είμαι ίρξ με: 

α) . β) . γ) . 

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Δύξ ρώμαςα με ίρεπ μάζεπ ( ) και ξομέπ ςχμ ξπξίχμ ςα μέςοα είμαι ίρα 

( ), κιμξύμςαι ρε διεσθύμρειπ κάθεςεπ μεςανύ ςξσπ και ρσγκοξύξμςαι πλαρςικά. 

Αμ η κιμηςική εμέογεια και η ξομή εμόπ ρώμαςξπ ρσμδέξμςαι με ςη ρυέρη , ςόςε η 

μείχρη ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ είμαι ίρη με 

α) . β) . γ) . 

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
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Έμα ρώμα εκςξνεύεςαι καςακόοστα ποξπ ςα κάςχ και ρσγκοξύεςαι ελαρςικά με 

ξοιζόμςιξ δάπεδξ. Αμ η διάοκεια ςηπ κοξύρηπ είμαι αμεληςέα και  ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ 

ρώμαςξπ ελάυιρςα ποιμ ςημ κοξύρη, ςόςε η μεςαβξλή ςηπ ςαυύςηςάπ ςξσ, λόγχ ςηπ κοξύρηπ 

 

α) είμαι μηδέμ. 

β) έυει καςακόοστη διεύθσμρη με τξοά ποξπ ςα πάμχ και μέςοξ ίρξ με . 

γ) έυει καςακόοστη διεύθσμρη με τξοά ποξπ ςα πάμχ και μέςοξ ίρξ με . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.

 Μια ρταίοα Σ1, μάζαπ , ρσγκοξύεςαι κεμςοικά πλαρςικά με ακίμηςη ρταίοα Σ2, 

μάζαπ . Σςη ρταίοα Σ1μεςά ςημ κοξύρη μέμει ςξ 

α) % ςηπ αουικήπ εμέογειάπ ςηπ. 

β) % ςηπ αουικήπ εμέογειάπ ςηπ. 

γ) % ςηπ αουικήπ εμέογειάπ ςηπ. 

Δπιλένςε ςη ρχρςή απάμςηρη. Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ 

Ασςξκίμηςξ ςηπ ςοξυαίαπ κιμείςαι ρε εσθύ δοόμξ με ρςαθεοή ςαυύςηςα  και έυει 

εμεογξπξιημέμη ςη ρειοήμα ςξσ, η ξπξία παοάγει ήυξ ρσυμόςηςαπ . Μξςξρικλεςιρςήπ πξσ 

ποξπξοεύεςαι και κιμείςαι με ςαυύςηςα μέςοξσ ςξ μιρό από ασςό ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ ασςξκιμήςξσ, 

ακξύει ήυξ με ρσυμόςηςα  για ςημ ξπξία ιρυύει 

α) . β) . γ) . 

 

Δπιλένςε ςη ρχρςή απάμςηρη. Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Έμα ρώμα Α με ξομή μέςοξσ  και μάζα  ρσγκοξύεςαι κεμςοικά και ελαρςικά με 

άλλξ ακίμηςξ ρώμα Β, ίδιαπ μάζαπ με ςξ Α. Η μεςαβξλή ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ ρώμαςξπ Α 

είμαι ίρη με 

α) μηδέμ.                                 β) .                            γ) . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 
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Μια πηγή ήυξσ πξσ πληριάζει ποξπ ακίμηςξ παοαςηοηςή εκπέμπει ήυξ 

ρσυμόςηςαπ  πξσ διαδίδεςαι με ςαυύςηςα . Για μα αμςιλαμβάμεςαι ξ παοαςηοηςήπ 

ρσυμόςηςα  διπλάρια από ςη ρσυμόςηςα πξσ εκπέμπει η πηγή 

α) μα πληριάζει ςξμ παοαςηοηςή με ςαυύςηςα . 

β) μα πληριάζει ςξμ παοαςηοηςή με ςαυύςηςα . 

γ) μα απξμακούμεςαι από ςξμ παοαςηοηςή με ςαυύςηςα . 

Δπιλένςε ςη ρχρςή απάμςηρη. Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

 

Μια ρταίοα Σ1, μάζαπ , ρσγκοξύεςαι κεμςοικά ελαρςικά με ακίμηςη ρταίοα 

Σ2, μάζαπ . Η κιμηςική εμέογεια ςηπ ρταίοαπ Σ1 λόγχ ςηπ κοξύρηπ 

 

α) μεςαςοέπεςαι ρε θεομόςηςα πξσ μεςατέοεςαι ρςξ πεοιβάλλξμ. 

β) μξιοάζεςαι μεςανύ ςχμ δύξ ρταιοώμ. 

γ) μεςατέοεςαι ενξλξκλήοξσ ρςη ρταίοα Β. 

Δπιλένςε ςη ρχρςή απάμςηρη. Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

 

 Μια οόδα ασςξκιμήςξσ ακςίμαπ  κσλίεςαι με ςξ κέμςοξ μάζαπ ςηπ μα έυει ρςαθεοή 

ςαυύςηςα . Έμα μικοό καοτί μάζαπ m είμαι καοτχμέμξ ρςημ ενχςεοική επιτάμεια ςηπ οόδαπ. 

Αμ θεχοήρξσμε ςιπ διαρςάρειπ ςξσ καοτιξύ αμεληςέεπ, ςόςε η μεςαβξλή ςηπ ξομήπ ςξσ καοτιξύ, 

μεςανύ καςώςεοηπ και αμώςεοηπ θέρηπ 

α) είμαι . 

β) είμαι μηδέμ. 

γ) έυει μέςοξ ίρξ με . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

. Έμα ρώμα  μάζαπ , ςξ ξπξίξ έυει ςαυύςηςα  ρσγκοξύεςαι πλαρςικά 

με ρώμα  μάζαπ . Μεςά ςημ κοξύρη, ςξ ρσρρχμάςχμα μέμει ακίμηςξ. Ο λόγξπ 

ςχμ μέςοχμ ςχμ ςαυσςήςχμ, ,ςχμ δύξ ρχμάςχμ ποιμ ςημ κοξύρη είμαι: 
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α) . β) . γ) . 

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

.  Έμα ρώμα  μάζαπ , ςξ ξπξίξ έυει κιμηςική εμέογεια , 

ρσγκοξύεςαι πλαρςικά με ρώμα  μάζαπ . Μεςά ςημ κοξύρη, ςξ ρσρρχμάςχμα 

μέμει ακίμηςξ. Η μηυαμική εμέογεια πξσ μεςαςοάπηκε ρε θεομόςηςα καςά ςη διάοκεια ςηπ 

κοξύρηπ, είμαι ίρη με 

α) . β) . γ) . 

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Έμα ρώμα  μάζαπ  κιμξύμεμξ με ςαυύςηςα  ρσγκοξύεςαι κεμςοικά και 

ελαρςικά με ακίμηςξ ρώμα  μάζαπ . Τξ ρώμα  ρσμευίζει μεςά ςημ κοξύρη μα κιμείςαι 

καςά ςημ ίδια τξοά με ςαυύςηςα . Ο λόγξπ ςχμ μαζώμ ςχμ δύξ ρχμάςχμ,  , είμαι 

ίρξπ με 

α) . β) . γ) . 

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Δύξ ρταίοεπ  και , με ίρεπ μάζεπ, κιμξύμςαι πάμχ ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ με 

ίδιεπ καςεσθύμρειπ και ςαυύςηςεπ πξσ έυξσμ μέςοα  και , αμςίρςξιυα. 

Οι ρταίοεπ ρσγκοξύξμςαι υχοίπ μα δημιξσογείςαι ρσρρχμάςχμα. Αμ μεςά ςημ κοξύρη ςξ μέςοξ 

ςηπ ςαυύςηςαπ ςηπ ρταίοαπ  είμαι , ςόςε η κοξύρη είμαι 

α) ελαρςική.                           β) πλάγια.                        γ) αμελαρςική. 

 Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

 Σταίοα  πξσ κιμείςαι ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ με ςαυύςηςα μέςοξσ  και κιμηςική 

εμέογεια , ρσγκοξύεςαι κεμςοικά και πλαρςικά με άλλη ακίμηςη ρταίοα , ίρηπ μάζαπ με 

ςημ , πξσ βοίρκεςαι ρςξ ίδιξ επίπεδξ. Η κιμηςική εμέογεια ςξσ ρσρρχμαςώμαςξπ μεςά ςημ 

κοξύρη είμαι ίρη με 
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α) . β) . γ) . 

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρη ραπ. 

Έμα ακίμηςξ βλήμα εκοήγμσςαι ρε ςοία μέοη ,  και . Τα 

μέοη  και  έυξσμ ξομέπ πξσ βοίρκξμςαι ρε διεσθύμρειπ κάθεςεπ μεςανύ ςξσπ με μέςοα 

πξσ είμαι ίρα με: . 

Τξ μέςοξ ςηπ ξομήπ ςξσ ςοίςξσ κξμμαςιξύ είμαι: 

α) . β) . γ) . 

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

 Έμα ρώμα ατήμεςαι μα πέρει από ύφξπ  πάμχ από ςξ ελεύθεοξ άκοξ καςακόοστξσ 

ιδαμικξύ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ . Η κίμηρη ςξσ ρώμαςξπ γίμεςαι ρςη διεύθσμρη ςξσ άνξμα ςξσ 

ελαςηοίξσ υχοίπ ςοιβέπ και αμςιρςάρειπ από ςξμ αέοα. Η κίμηρη ςξσ ρώμαςξπ για όρξ υοξμικό 

διάρςημα είμαι ρε επατή με ςξ ελαςήοιξ είμαι απλή αομξμική ςαλάμςχρη. 

 

Η μεςαβξλή ςηπ ξομήπ  ςξσ ρώμαςξπ από ςη ρςιγμή πξσ έουεςαι ρε επατή με ςξ ελεύθεοξ 

άκοξ ςξσ ελαςηοίξσ και μέυοι μα επαμέλθει ρςξ ίδιξ ρημείξ έυει μέςοξ 

 

α) . β) . γ) . 

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.

 Έμα ρώμα ατήμεςαι μα πέρει από ύφξπ  πάμχ από ςξ ελεύθεοξ άκοξ καςακόοστξσ 

ιδαμικξύ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ . Η κίμηρη ςξσ ρώμαςξπ γίμεςαι ρςη διεύθσμρη ςξσ άνξμα ςξσ 

ελαςηοίξσ υχοίπ ςοιβέπ και αμςιρςάρειπ από ςξμ αέοα. Η κίμηρη ςξσ ρώμαςξπ για όρξ υοξμικό 

διάρςημα είμαι ρε επατή με ςξ ελαςήοιξ είμαι απλή αομξμική ςαλάμςχρη. 

Τξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ ρώμαςξπ είμαι μέγιρςξ. 

α) ςη ρςιγμή πξσ έουεςαι ρε επατή με ςξ ελαςήοιξ. 

β) ρςη θέρη όπξσ η ρσμιρςαμέμη ςχμ δσμάμεχμ πξσ δέυεςαι είμαι μηδέμ. 

γ) ρςη θέρη μέγιρςηπ ρσρπείοχρηπ.

Μια μπάλα ατήμεςαι μα πέρει καςακόοστα ρςξ έδατξπ με ξομή  και 

αμαπηδά με ςημ ίδια καςά μέςοξ ςαυύςηςα. Ο υοόμξπ ποόρκοξσρηπ είμαι . Ο μέρξπ 
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οσθμόπ μεςαβξλήπ ςηπ ξομήπ ςηπ μπάλαπ ρςη διάοκεια ςηπ κοξύρηπ ρε  έυει μέςοξ ίρξ με 

 

α) . β) . γ) . 

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

 Μια ηυηςική πηγή κιμείςαι με ρςαθεοή ςαυύςηςα  ποξπ ακίμηςξ παοαςηοηςή. Τα 

μήκη κύμαςξπ πξσ εκπέμπει η πηγή ποξπ ςημ καςεύθσμρη ςξσ παοαςηοηςή, ποιμ και μεςά ςη 

διέλεσρη ςηπ από ασςόμ, διατέοξσμ μεςανύ ςξσπ καςά , όπξσ  ςξ μήκξπ κύμαςξπ πξσ 

εκπέμπει η πηγή όςαμ είμαι ακίμηςη. Αμ σ η ςαυύςηςα διάδξρηπ ςξσ ήυξσ ρςξμ αέοα, ξ 

λόγξπ  είμαι 

α) . β) . γ) . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.

Έμαπ παοαςηοηςήπ απξμακούμεςαι από ακίμηςη ηυηςική πηγή με ρςαθεοή 

ςαυύςηςα . Η ρσυμόςηςα ςξσ ήυξσ πξσ αμςιλαμβάμεςαι ξ παοαςηοηςήπ είμαι μειχμέμη ρε 

ρυέρη με ασςή πξσ εκπέμπει η πηγή. Τξ μήκξπ κύμαςξπ  ςξσ ήυξσ πξσ τςάμει ρςξμ 

παοαςηοηςή ρε ρυέρη με ςξ μήκξπ κύμαςξπ  πξσ εκπέμπει η πηγή είμαι 

 

α) . β) . γ) . 

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.

Η κοξύρη μεςανύ ςχμ δύξ ρταιοώμ ςξσ ρυήμαςξπ 

είμαι κεμςοική και ελαρςική. Οι ρταίοεπ μεςά ςημ κοξύρη θα 

κιμηθξύμ όπχπ ρςξ ρυήμα: 
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Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.

 Έμα ρώμα  μάζαπ  είμαι ακίμηςξ ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ. Έμα άλλξ 

ρώμα  μάζαπ , πξσ κιμείςαι ρςξ ίδιξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ ρσγκοξύεςαι πλαρςικά κεμςοικά 

με ςξ ρώμα . Αμ μεςά ςημ κοξύρη ςξ ρσρρχμάςχμα έυει ςξ  ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ πξσ 

είυε ελάυιρςα ποιμ ςημ κοξύρη, ςόςε μεςανύ ςχμ μαζώμ ςχμ ρχμάςχμ ιρυύει η ρυέρη 

 

α) . β) . γ) . 

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.

 Μεςανύ δύξ ακίμηςχμ παοαςηοηςώμ  και  κιμείςαι πηγή  με ρςαθεοή 

ςαυύςηςα  πληριάζξμςαπ ποξπ ςξμ . Τα μήκη κύμαςξπ πξσ τςάμξσμ ρςξσπ 

παοαςηοηςέπ  και  είμαι και αμςίρςξιυα. Όςαμ η πηγή είμαι ακίμηςη εκπέμπει ήυξ 

μήκξσπ κύμαςξπ . Τξ μήκξπ κύμαςξπ  και ςα μήκη κύμαςξπ και  ρσμδέξμςαι με ςη 

ρυέρη 

 

α) .  β) .  γ) . 

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.

 Μια μικοή ρταίοα Σ1, μάζαπ , ρσγκοξύεςαι μεςχπικά και ελαρςικά με ακίμηςη 

μικοή ρταίοα Σ2, μάζαπ . Μεςά ςημ κοξύρη ξι ρταίοεπ κιμξύμςαι με αμςίθεςεπ καςεσθύμρειπ 

και ςα μέςοα ςχμ ςαυσςήςχμ ςξσπ  και  αμςίρςξιυα ρσμδέξμςαι με ςη 

ρυέρη . Ο λόγξπ ςχμ μαζώμ ςχμ δύξ ρταιοώμ , είμαι ίρξπ με: 

α) .                         β) .                            γ) . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 
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 Έμα ρώμα A μάζαπ , κιμξύμεμξ με ςαυύςηςα  πάμχ ρε λείξ ξοιζόμςιξ 

επίπεδξ καςά ςη θεςική καςεύθσμρη ςξσ άνξμα x΄Ox, ρσγκοξύεςαι με ακίμηςξ ρώμα Β. 

 

Α) Αμ η κοξύρη είμαι μεςχπική και ελαρςική και ςα δύξ ρώμαςα μεςά ςημ κοξύρη έυξσμ 

ςαυύςηςεπ ίρξσ μέςοξσ, μα βοείςε: 

1) ςη μάζα ςξσ ρώμαςξπ B.            2) ςημ % μεςαβξλή ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ ρώμαςξπ Α. 

Β) Αμ η κοξύρη ςχμ δύξ ρχμάςχμ είμαι πλαρςική και η ςαυύςηςα ςξσ ρώμαςξπ Α 

είμαι  μα σπξλξγίρεςε: 

1) Τημ κξιμή ςξσπ ςαυύςηςα. 

2) Τη μεςαβξλή ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ςχμ δύξ ρχμάςχμ, ποιμ και μεςά ςημ 

κοξύρη. 

. Έμα ρώμα Σ1, μάζαπ , κιμξύμεμξ ρε ξοιζόμςιξ επίπεδξ ρσγκοξύεςαι με ςαυύςηςα 

μέςοξσ  κεμςοικά και ελαρςικά με ακίμηςξ ρώμα Σ2, μάζαπ . Η υοξμική 

διάοκεια ςηπ κοξύρηπ θεχοείςαι αμεληςέα και ξ ρσμςελερςήπ ςοιβήπ ξλίρθηρηπ μεςανύ ςξσ 

επιπέδξσ και κάθε ρώμαςξπ είμαι . Αμέρχπ μεςά ςημ κοξύρη, ςξ ρώμα μάζαπ 

Σ1 κιμείςαι αμςίοοξπα με ςαυύςηςα μέςοξσ . 

α) Να ποξρδιξοίρεςε ςξ λόγξ ςχμ μαζώμ . 

β) Να βοείςε ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ ρώμαςξπ μάζαπ  αμέρχπ μεςά ςημ κοξύρη. 

γ) Να βοείςε ςξ πξρξρςό ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ ρώμαςξπ Σ1 πξσ μεςαβιβάρςηκε ρςξ ρώμα 

Σ2, λόγχ ςηπ κοξύρηπ. 

δ) Να σπξλξγίρεςε πόρξ θα απέυξσμ ςα ρώμαςα όςαμ ρςαμαςήρξσμ. 

Δίμεςαι . 

Δύξ μαθηςέπ παγξδοόμξι Α και Β, με μάζεπ 

αμςίρςξιυα  και , κοαςξύμ ςιπ άκοεπ εμόπ ρυξιμιξύ αμεληςέαπ 

μάζαπ. Οι μαθηςέπ ρςέκξμςαι αουικά ακίμηςξι πάμχ ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ (παγξδοόμιξ) 

απέυξμςαπ μεςανύ ςξσπ . Κάπξια ρςιγμή ξι μαθηςέπ αουίζξσμ μα μαζεύξσμ ςξ ρυξιμί 

αρκώμςαπ δύμαμη ξ έμαπ ρςξμ άλλξμ, υχοίπ μα πέρει καμείπ από ςξσπ δύξ. 
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α) Να βοείςε πξια είμαι η ρυέρη μεςανύ ςχμ δσμάμεχμ πξσ αρκεί ξ έμαπ μαθηςήπ ρςξμ άλλξ 

μέρχ ςξσ ρυξιμιξύ. 

β) Να βοείςε ςξμ λόγξ ςχμ κιμηςικώμ εμεογειώμ πξσ έυξσμ ξι μαθηςέπ ελάυιρςα ποιμ ςη ρςιγμή 

ςηπ ρσμάμςηρηπ. 

γ) Αμ ελάυιρςα ποιμ ςη ρςιγμή ςηπ ρσμάμςηρηπ, ξ μαθηςήπ Α έυει απξκςήρει ςαυύςηςα 

μέςοξσ , πξιό θα είμαι ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ μαθηςή Β; 

δ) Αμ ξι μαθηςέπ ςη ρςιγμή ςηπ ρύγκοξσρηπ αγκαλιαρςξύμ και παοαμείμξσμ αγκαλιαρμέμξι πξια 

θα είμαι η κξιμή ςξσπ ςαυύςηςα; 

. Τα ρώμαςα  και , αμεληςέχμ διαρςάρεχμ, με 

μάζεπ  και  αμςίρ

ςξιυα είμαι ςξπξθεςημέμα ρε λείξ ξοιζόμςιξ 

επίπεδξ. Τξ ρώμα είμαι δεμέμξ ρςη μία 

άκοη ξοιζόμςιξσ ιδαμικξύ ελαςηοίξσ 

ρςαθεοάπ . Η άλλη άκοη ςξσ 

ελαςηοίξσ, είμαι ακλόμηςα ρςεοεχμέμη. Τξ 

ελαςήοιξ με ςη βξήθεια μήμαςξπ είμαι 

ρσρπειοχμέμξ καςά , όπχπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα. Τξ ρώμα  βοίρκεςαι ακίμηςξ ρςξ 

ξοιζόμςιξ επίπεδξ ρςη θέρη πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ τσρικό μήκξπ  ςξσ ελαςηοίξσ. Κάπξια 

υοξμική ρςιγμή κόβξσμε ςξ μήμα και ςξ ρώμα  κιμξύμεμξ ποξπ ςα αοιρςεοά ρσγκοξύεςαι 

κεμςοικά και πλαρςικά με ςξ ρώμα , αμ θεχοήρξσμε ςιπ διαρςάρειπ ςχμ ρχμάςχμ 

αμεληςέεπ, μα σπξλξγίρεςε: 

α) ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ ρώμαςξπ  λίγξ ποιμ ςημ κοξύρη ςξσ με ςξ ρώμα . 

β) ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ ρσρρχμαςώμαςξπ, αμέρχπ μεςά ςημ κοξύρη. 

γ) ςξ πξρό θεομόςηςαπ πξσ μεςατέοθηκε από ςα ρώμαςα ρςξ πεοιβάλλξμ. 

δ) ςξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρσρρχμαςώμαςξπ.  



http://perifysikhs.wordpress.com 

Μιτάλης Ε. Καραδημηηρίοσ, Φσζικός Msc Σελίδα 11 

Δίμεςαι . 

 

Σώμα , με μάζα , είμαι ρςεοεχμέμξ ρςη μία άκοη ιδαμικξύ ελαςηοίξσ 

ρςαθεοάπ , ςξ άλλξ άκοξ ςξσ ξπξίξσ ρςεοεώμεςαι ρε καςακόοστξ ςξίυξ. To 

ρύρςημα ιρξοοξπεί πάμχ ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ. Έμα δεύςεοξ ρώμα  , 

μάζαπ  κιμξύμεμξ ξοιζόμςια με ςαυύςηςα μέςοξσ  καςά μήκξπ ςξσ 

άνξμα ςξσ ελαςηοίξσ, ρσγκοξύεςαι κεμςοικά και πλαρςικά με ςξ ρώμα , όπχπ ρςξ ρυήμα. Τξ 

ρώμα  έυει εμρχμαςχμέμη ρειοήμα πξσ εκπέμπει ρσμευώπ ήυξ ρσυμόςηςαπ . 

 

 
 

α) Nα σπξλξγίρεςε ςη ρσυμόςηςα ςξσ ήυξσ πξσ αμςιλαμβάμεςαι ξ ακίμηςξπ παοαςηοηςήπ ςξσ 

ρυήμαςξπ, ποιμ από ςημ κοξύρη ςξσ ρώμαςξπ  με ςξ ρώμα . 

 

β) Να σπξλξγίρεςε ςημ πεοίξδξ και ςξ πλάςξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ μεςά ςημ κοξύρη. 

 

γ) Να γοάφεςε ςημ ςαυύςηςα σ ςξσ ρσρρχμαςώμαςξπ ρε ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ. Για ςημ 

πεοιγοατή ασςή μα θεχοήρεςε χπ αουή μέςοηρηπ ςξσ υοόμξσ  ςη ρςιγμή ςηπ κοξύρηπ 

και χπ θεςική τξοά ςξσ άνξμα ςχμ απξμακούμρεχμ ςη τξοά ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ 

ρσρρχμαςώμαςξπ αμέρχπ μεςά ςημ κοξύρη. 

 

δ) Αμ η ρειοήμα δεμ καςαρςοέτεςαι καςά ςημ κοξύρη, μα βοείςε ςξ πηλίκξ ςηπ μέγιρςηπ 

ρσυμόςηςαπ  ποξπ ςημ ελάυιρςη ρσυμόςηςα  πξσ αμςιλαμβάμεςαι ξ παοαςηοηςήπ, 

καςά ςη διάοκεια ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρσρρχμαςώμαςξπ. 
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Δίμξμςαι η ςαυύςηςα διάδξρηπ ςξσ ήυξσ ρςξμ αέοα  και . 

 Έμα ρώμα ΣΑ, μάζαπ , κιμείςαι με ςαυύςηςα  πάμχ ρε λείξ 

ξοιζόμςιξ επίπεδξ. Η διεύθσμρη ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ ρώμαςξπ ΣΑ ςασςίζεςαι με ςη διεύθσμρη ςξσ 

άνξμα εμόπ ιδαμικξύ ελαςηοίξσ ςξ ξπξίξ είμαι ρςεοεχμέμξ, όπχπ ρςξ ρυήμα, ρε ακίμηςξ ρώμα 

ΣΒ, μάζαπ . Τξ ρώμα ΣΑ ποξρπίπςει ρςξ ελεύθεοξ άκοξ ςξσ ελαςηοίξσ πξσ 

αουίζει μα ρσρπειοώμεςαι. 

 

 

α) Να σπξλξγίρεςε ςημ ξομή και ςη μηυαμική εμέογεια ςξσ ρσρςήμαςξπ ποιμ ςημ κοξύρη. 

β) Να ενηγήρεςε γιαςί η μέγιρςη παοαμόοτχρη ςξσ ελαςηοίξσ ρσμβαίμει ςη ρςιγμή πξσ ςα δύξ 

ρώμαςα έυξσμ κξιμή ςαυύςηςα. 

γ) Να σπξλξγίρεςε ςημ κξιμή ςαυύςηςα ςχμ δύξ ρχμάςχμ ςημ ρςιγμή πξσ η παοαμόοτχρη ςξσ 

ελαςηοίξσ θα είμαι μέγιρςη. 

δ) Να σπξλξγίρεςε ςη μέγιρςη δσμαμική εμέογεια πξσ απξκςά ςξ ελαςήοιξ λόγχ ςηπ 

παοαμόοτχρηπ ςξσ. 

 

 Τα ςοία ξυήμαςα ςξσ ρυήμαςξπ, ,  και  κιμξύμςαι ρε εσθύγοαμμξ 

ασςξκιμηςόδοξμξ. Τα μέςοα ςχμ ςαυσςήςχμ ςξσπ είμαι 

,  και 

 αμςίρςξιυα, 

όπχπ ρςξ ρυήμα. Τα 

ξυήμαςα  και  κιμξύμςαι ποξπ ςημ ίδια καςεύθσμρη και ποξπξοεύεςαι ςξ όυημα , εμώ 

ςξ όυημα  έουεςαι από ςημ αμςίθεςη καςεύθσμρη. Τξ όυημα εκπέμπει ήυξ 

ρσυμόςηςαπ . 

α) Να σπξλξγίρεςε ςη ρσυμόςηςα ςξσ ήυξσ πξσ αμςιλαμβάμεςαι ξ ξδηγόπ ςξσ ξυήμαςξπ . 

β) Να σπξλξγίρεςε ςη ρσυμόςηςα ςξσ ήυξσ πξσ αμςιλαμβάμεςαι ξ ξδηγόπ ςξσ ξυήμαςξπ . 

 



http://perifysikhs.wordpress.com 

Μιτάλης Ε. Καραδημηηρίοσ, Φσζικός Msc Σελίδα 13 

γ) ςα ξυήμαςα  και  διαρςασοώμξμςαι, ξπόςε ρςη ρσμέυεια απξμακούμεςαι ςξ έμα από ςξ 

άλλξ, μα σπξλξγίρεςε ςη μέα ρσυμόςηςα ςξσ ήυξσ πξσ αμςιλαμβάμεςαι ξ ξδηγόπ ςξσ ξυήμαςξπ Γ. 

 

δ) Ο ξδηγόπ ςξσ ξυήμαςξπ Α ςη υοξμική ρςιγμή , εμώ ποξηγείςαι ςξσ ξυήμαςξπ Β, παςάει 

γκάζι και ποξρδίδει ρςξ όυημά ςξσ ρςαθεοή επιςάυσμρη  για υοξμικό διάρςημα , 

παοαμέμξμςαπ ρε όλη ςη διάοκεια ςηπ επιςαυσμόμεμηπ κίμηρηπ ποξπξοεσόμεμξπ ςξσ ξυήμαςξπ Β. 

Να ρυεδιάρεςε ςξ διάγοαμμα ςηπ ρσυμόςηςαπ πξσ αμςιλαμβάμεςαι ξ ξδηγόπ  ρσμαοςήρει ςξσ 

υοόμξσ ρε αοιθμημέμξσπ άνξμεπ για ςξ υοξμικό διάρςημα ςχμ . 

 

Δίμεςαι η ςαυύςηςα ςξσ ήυξσ ρςξμ αέοα . Οι ποάνειπ μα γίμξσμ με ακοίβεια εμόπ 

δεκαδικξύ φητίξσ. 

Σςξ πάμχ άκοξ καςακόοστξσ ιδαμικξύ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ  είμαι 

ρςεοεχμέμξπ δίρκξπ Α μάζαπ . Τξ κάςχ άκοξ ςξσ ελαςηοίξσ είμαι ακλόμηςα 

ρςεοεχμέμξ ρςξ δάπεδξ και ξ δίρκξπ ιρξοοξπεί. Από ύφξπ  πάμχ από ςξ δίρκξ 

βάλλεςαι καςακόοστα ποξπ ςα κάςχ, με αουική ςαυύςηςα , μικοή ρταίοα Β, 

μάζαπ . Η ρταίοα ρσγκοξύεςαι κεμςοικά και ελαρςικά με ςξ δίρκξ. Μεςά ςημ 

κοξύρη απξμακούμξσμε ςη ρταίοα εμώ ξ δίρκξπ εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη. Η διάοκεια 

κοξύρηπ θεχοείςαι αμεληςέα, όπχπ και ξι ςοιβέπ και ξι αμςιρςάρειπ θεχοξύμςαι αμεληςέεπ. 

 

α) Να σπξλξγίρεςε ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ δίρκξσ και ςηπ ρταίοαπ αμέρχπ μεςά ςημ 

κοξύρη. 

 

β) Να σπξλξγίρεςε ςξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ ςξσ δίρκξσ, αμ η ρςαθεοά ςαλάμςχρηπ είμαι 

. 

 

γ) Να σπξλξγίρεςε ςξμ υοόμξ ρςξμ ξπξίξ θα μηδεμιρςεί για ποώςη τξοά η ςαυύςηςα ςξσ δίρκξσ. 

 

δ) Να βοείςε ςξμ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ ξομήπ ςξσ δίρκξσ όςαμ πεομάει από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ 

ςξσ. 
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Σςξ πάμχ άκοξ καςακόοστξσ ιδαμικξύ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ  είμαι 

ρσμδεδεμέμξπ δίρκξπ μάζαπ  πξσ ιρξοοξπεί. Τξ κάςχ άκοξ ςξσ ελαςηοίξσ είμαι 

ακλόμηςα ρςεοεχμέμξ ρε δάπεδξ. Από ύφξπ  πάμχ από ςξ δίρκξ ατήμεςαι μα 

πέρει ελεύθεοα μια ρταίοα μάζαπ , η ξπξία ρσγκοξύεςαι πλαρςικά με ςξ δίρκξ. 

 

 
 

α) Να σπξλξγίρεςε ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ ρσρρχμαςώμαςξπ αμέρχπ μεςά ςημ κοξύρη. 

β) Να σπξλξγίρεςε ςξ % πξρξρςό ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςηπ ρταίοαπ, πξσ έγιμε θεομόςηςα ρςη 

διάοκεια ςηπ κοξύρηπ. 

γ) Να απξδείνεςε όςι ςξ ρσρρχμάς 

χμα θα εκςελέρει απλή αομξμική ςαλάμςχρη και μα βοείςε ςημ πεοίξδξ ςαλάμςχρήπ ςξσ.δ) Να 

σπξλξγίρεςε ςξ πλάςξπ ςαλάμςχρήπ ςξσ. 

Δίμεςαι η επιςάυσμρη ςηπ βαούςηςαπ  και . 

Σώμα Σ1, μάζαπ , ιρξοοξπεί δεμέμξ ρςημ κάςχ άκοη καςακόοστξσ 

ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ , ςξσ ξπξίξσ η άλλη άκοη είμαι ακλόμηςα ρςεοεχμέμη ρε 

ξοξτή. Έμα δεύςεοξ ρώμα Σ2 μάζαπ , βάλλεςαι καςακόοστα ποξπ ςα πάμχ, 

με ςαυύςηςα , από ρημείξ πξσ βοίρκεςαι ρε απόρςαρη  κάςχ από ςξ 

ρώμα Σ1. Τα δύξ ρώμαςα ρσγκοξύξμςαι κεμςοικά ελαρςικά και ρςη ρσμέυεια ςξ ρώμα Σ1 εκςελεί 

απλή αομξμική ςαλάμςχρη. Να βοείςε: 

α) ςξ πλάςξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρώμαςξπ Σ1. 

β) ςη θέρη ςξσ ρώμαςξπ Σ2 ςη υοξμική ρςιγμή, πξσ η κιμηςική εμέογεια ςξσ ρώμαςξπ Σ1 γίμεςαι 

για 1η τξοά ελάυιρςη. 

γ) ςξ έογξ ςηπ δύμαμηπ ςξσ ελαςηοίξσ καθώπ ςξ ρώμα Σ1 κιμείςαι από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ 

μέυοι ςξ φηλόςεοξ ρημείξ ςηπ ςοξυιάπ ςξσ. 
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δ) ςξ μέςοξ ςξσ οσθμξύ μεςαβξλήπ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ ρώμαςξπ Σ1, ςη ρςιγμή πξσ τςάμει ρςξ 

φηλόςεοξ ρημείξ. 

Οι αμςιρςάρειπ λόγχ ςχμ ςοιβώμ θεχοξύμςαι αμεληςέεπ. Δίμξμςαι η επιςάυσμρη 

βαούςηςαπ  και . 

 

 

Σςξ πάμχ άκοξ καςακόοστξσ ιδαμικξύ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ  είμαι 

ρσμδεδεμέμξπ δίρκξπ μάζαπ  πξσ ιρξοοξπεί. Τξ κάςχ άκοξ ςξσ ελαςηοίξσ είμαι 

ακλόμηςα ρςεοεχμέμξ ρε δάπεδξ από ύφξπ  πάμχ από ςξ δίρκξ ατήμεςαι μα πέρει 

ελεύθεοα μια ρταίοα μάζαπ , η ξπξία ρσγκοξύεςαι μεςχπικά με ςξμ δίρκξ και η 

διάοκεια κοξύρηπ είμαι αμεληςέα. Μεςά ςημ κοξύρη η ρταίοα αμαπηδά καςακόοστα και τςάμει 

ρε ύφξπ  πάμχ από ςημ θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ δίρκξσ. Να σπξλξγίρεςε: 

 

 
 

α) ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ δίρκξσ και ςηπ ρταίοαπ αμέρχπ μεςά ςημ κοξύρη. 

β) ςημ % μείχρη ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςηπ ρταίοαπ λόγχ ςηπ κοξύρηπ. 

γ) ςη θέρη ςξσ δίρκξσ ςη ρςιγμή πξσ η ρταίοα τςάμει ρςξ ύφξπ . 

δ) ςη δύμαμη επαματξοάπ πξσ αρκείςαι ρςξ δίρκξ ρε ρυέρη με ςημ απξμάκοσμρη από ςη θέρη 

ιρξοοξπίαπ και μα ςη ρυεδιάρεςε ρε αοιθμημέμξσπ άνξμεπ. 
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ε) Τξ μέςοξ ςξσ οσθμξύ μεςαβξλήπ ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ ελαςηοίξσ, αμέρχπ μεςά ςημ 

κοξύρη. 

Δίμξμςαι:  και . 

 Έμα ρώμα μάζαπ  κιμξύμεμξ ρε ξοιζόμςιξ επίπεδξ ρσγκοξύεςαι με ςαυύςηςα 

μέςοξσ  κεμςοικά και ελαρςικά με ρώμα μάζαπ  πξσ κιμείςαι με 

ςαυύςηςα μέςοξσ  ρε αμςίθεςη καςεύθσμρη από ςξ . Η υοξμική διάοκεια ςηπ 

κοξύρηπ θεχοείςαι αμεληςέα. Αμέρχπ μεςά ςημ κοξύρη ςξ ρώμα μάζαπ  κιμείςαι με αμςίθεςη 

τξοά από ςημ αουική ςξσ και με ςαυύςηςα μέςοξσ . 

 

α) Να ποξρδιξοίρεςε ςη μάζα . 

β) Να βοεθεί ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ ρώμαςξπ μάζαπ  αμέρχπ μεςά ςημ κοξύρη. 

γ) Να βοεθεί ςξ % πξρξρςό ςηπ μεςαβξλήπ ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ ρώμαςξπ μάζαπ  ρε 

ρυέρη με ςημ αουική κιμηςική ςξσ εμέογεια, λόγχ ςηπ κοξύρηπ. 

δ) Να σπξλξγιρθεί πόρξ θα απέυξσμ ςα ρώμαςα όςαμ ρςαμαςήρξσμ. Δίμεςαι όςι ξ ρσμςελερςήπ 

ςοιβήπ ξλίρθηρηπ μεςανύ ςξσ επιπέδξσ και κάθε ρώμαςξπ είμαι . 

Δίμεςαι . 

Έμα ρώμα  με μάζα  είμαι δεμέμξ με αβαοέπ και μη εκςαςό μήμα 

μήκξσπ , ςξσ ξπξίξσ η άλλη άκοη είμαι ακλόμηςα ρςεοεχμέμη, όπχπ ταίμεςαι ρςξ 

ρυήμα. Αουικά ςξ μήμα είμαι ξοιζόμςιξ. Ατήμξσμε ελεύθεοξ ςξ ρώμα μα κιμηθεί. Τξ 

ρώμα  μόλιπ ςξ μήμα γίμει καςακόοστξ, ρσγκοξύεςαι κεμςοικά και ελαρςικά με 

ρώμα  μάζαπ , πξσ είμαι ακίμηςξ πάμχ ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ. Τξ 

ρώμα  μεςά ςημ κοξύρη ρσμαμςά και ρσγκοξύεςαι με ςξ ελεύθεοξ άκοξ ξοιζόμςιξσ ιδαμικξύ 

ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ , ςξσ 

ξπξίξσ η άλλη άκοη είμαι ακλόμηςα 

ρςεοεχμέμη, όπχπ ρςξ ρυήμα. Τξ 

ρώμα  ρσμπιέζει ςξ ελαςήοιξ και ρςη 

ρσμέυεια ρσμαμςά εκ μέξσ ςξ ρώμα  και 

ρσγκοξύεςαι μεςχπικά και ελαρςικά για 
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δεύςεοη τξοά με ασςό. Να θεχοηθξύμ ξι ςοιβέπ και η αμςίρςαρη ςξσ αέοα αμεληςέεπ. 

α) Να βοείςε ςξ μέςοξ ςηπ ςάρηπ ςξσ μήμαςξπ ελάυιρςα ποιμ ςη ρύγκοξσρη ςξσ ρώμαςξπ Σ1 με ςξ 

ρώμα Σ2. 

β) Να βοείςε ςα μέςοα ςχμ ςαυσςήςχμ ςχμ δύξ ρχμάςχμ  και  αμέρχπ μεςά ςημ κοξύρη. 

γ) Να βοείςε για πόρξ υοόμξ θα είμαι ρε επατή ςξ ρώμα  με ςξ ελαςήοιξ. 

δ) Να βοείςε ςξ μέγιρςξ ύφξπ πξσ θα τςάρει ςξ ρώμα  πξσ είμαι δεμέμξ με ςξ μήμα μεςά ςη 

δεύςεοή ςξσ κοξύρη με ςξ ρώμα Σ2. 

Δίμεςαι η επιςάυσμρη ςηπ βαούςηςαπ: . 

 Τξ ελαςήοιξ ςξσ ρυήμαςξπ έυει ρςαθεοά  και έυει ρςξ έμα άκοξ ςξσ 

ρςεοεχμέμξ έμα ρώμα, Σ1, μάζαπ  πξσ τέοει εμρχμαςχμέμξ έμα δέκςη ήυξσ, Δ. Τξ 

ρύρςημα εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη πλάςξσπ πάμχ ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ. Τη 

ρςιγμή πξσ ςξ ρώμα Σ1 διέουεςαι από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ, ρσγκοξύεςαι κεμςοικά ελαρςικά 

με ακίμηςξ ρώμα Σ2, μάζαπ , ςξ ξπξίξ τέοει εμρχμαςχμέμη πηγή ήυξσ 

ρσυμόςηςαπ . 

 

 
 

Να βοείςε: 

α) ςημ ςαυύςηςα ςξσ ρώμαςξπ Σ1 ελάυιρςα ποιμ ςη ρύγκοξσρη. 

β) ςιπ ςαυύςηςεπ ςχμ ρχμάςχμ Σ1 και Σ2 αμέρχπ μεςά ςη ρύγκοξσρη καθώπ και ςξ πλάςξπ ςηπ 

μέαπ ςαλάμςχρηπ. 

γ) ςη ρσυμόςηςα πξσ αμιυμεύει ξ δέκςηπ όςαμ ςξ ρώμα Σ1 διέουεςαι για 1η και για 2η τξοά μεςά 

ςημ κοξύρη από ςημ απξμάκοσμρη . Να θεχοήρεςε θεςικό ςξμ ημιάνξμα 

ποξπ ςα δενιά. 

δ) ςξ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ ρώμαςξπ Σ1 ςη ρςιγμή πξσ αμιυμεύει 

ρσυμόςηςα . 
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Δίμεςαι η ςαυύςηςα διάδξρηπ ςξσ ήυξσ ρςξμ αέοα, . 

 

 Έμα κξμμάςι νύλξσ μάζαπ  είμαι ακλόμηςα ρςεοεχμέμξ ρςξ κάςχ άκοξ 

ξμξγεμξύπ και ιρξπαυξύπ οάβδξσ μάζαπ . Τξ ρσμξλικό μήκξπ οάβδξσ και 

κξμμαςιξύ από νύλξ είμαι . Tξ πάμχ άκοξ ςηπ οάβδξσ είμαι ρσμδεμέμξ ρε ακλόμηςξ 

ρημείξ Ο με ςέςξιξ ςοόπξ ώρςε η οάβδξπ μα μπξοεί μα ρςοέτεςαι ρςξ καςακόοστξ επίπεδξ 

γύοχ από ξοιζόμςιξ άνξμα πξσ πεομά από ςξ ρημείξ Ο, υχοίπ ςοιβέπ. Τξ ρύρςημα ιρξοοξπεί με 

ςη οάβδξ ρε καςακόοστη θέρη. Έμα μικοό ρώμα Σ, μάζαπ , πξσ ξλιρθαίμει ρε 

λείξ ςεςαοςξκύκλιξ ακςίμαπ , τςάμξμςαπ ρςξ καςώςεοξ ρημείξ ςηπ ςοξυιάπ ςξσ, 

κιμξύμεμξ ξοιζόμςια με ςαυύςηςα , ποξρπίπςει και ρτημώμεςαι ρςξ νύλξ. Μεςά ςημ κοξύρη ςξ 

ρύρςημα οάβδξπ - νύλξ - βλήμα εκςοέπεςαι ώρςε η μέγιρςη απόκλιρη ςηπ οάβδξσ από ςημ 

αουική καςακόοστη θέρη ςηπ μα είμαι . Να σπξλξγίρεςε: 

α) ςη οξπή αδοάμειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ρώμα - νύλξ - οάβδξπ. 

β) ςξ μέςοξ ςηπ γχμιακήπ ςαυύςηςαπ ςηπ οάβδξσ αμέρχπ μεςά ςημ κοξύρη. 

γ) ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ  ςξσ βλήμαςξπ ποιμ ςημ κοξύρη. 

δ) Τξ πξρό ςηπ θεομόςηςαπ, πξσ δημιξσογήθηκε ρςη διάοκεια ςηπ κοξύρηπ. 

ε) ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ βλήμαςξπ, ώρςε ςξ ρύρςημα βλήμα - οάβδξπ - νύλξ, μα κάμει 

αμακύκλχρη. 

 

Δίμξμςαι: η οξπή αδοάμειαπ ςηπ οάβδξσ χπ ποξπ ςξ κέμςοξ μάζαπ ςηπ , η 

επιςάυσμρη ςηπ βαούςηςαπ , ξι διαρςάρειπ ςξσ νύλξσ και ςξσ βλήμαςξπ μα 

θεχοηθξύμ αμεληςέεπ, αμςιρςάρειπ αέοα και ςοιβέπ αμεληςέεπ. 

 Έμα ρώμα μάζαπ , είμαι ακίμηςξ ρε λείξ ξοιζόμςιξ δάπεδξ, όπχπ ταίμεςαι 

ρςξ ρυήμα. Λόγχ ερχςεοικήπ αιςίαπ ςξ ρώμα διαρπάςαι ρε δύξ κξμμάςια με μάζεπ , 

αμςίρςξιυα, για ςιπ ξπξίεπ 

ιρυύει . 

 

Μεςά ςη διάρπαρη ςξ κξμμάςι 

μάζαπ  ρσγκοξύεςαι πλαρςικά με ςξ ρώμα 
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μάζαπ , ςξ ξπξίξ είμαι ρςεοεχμέμξ ρςξ έμα άκοξ ιδαμικξύ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ , 

ςξσ ξπξίξσ ςξ άλλξ άκοξ είμαι ακλόμηςα ρςεοεχμέμξ. Τξ δημιξσογξύμεμξ ρσρρχμάςχμα 

εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη πάμχ ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ και η ςαυύςηςα ςξσ 

μηδεμίζεςαι κάθε . 

Τξ κξμμάςι μάζαπ  ρσγκοξύεςαι πλαρςικά με ςξ ακίμηςξ ρώμα μάζαπ , ςξ ξπξίξ 

κοέμεςαι από μήμα μήκξσπ . Αμέρχπ μεςά ςημ κοξύρη η δύμαμη πξσ αρκεί ςξ μήμα 

ρςξ ρσρρχμάςχμα ςχμ μαζώμ  και  είμαι . 

Να βοεθξύμ: 

α) Τξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ ρσρρχμαςώμαςξπ ςχμ μαζώμ  και  αμέρχπ μεςά ςημ 

κοξύρη. 

β) Τξ ρσμημίςξμξ ςηπ μέγιρςηπ γχμίαπ εκςοξπήπ ςξσ μήμαςξπ. 

γ) Οι ςαυύςηςεπ ςχμ κξμμαςιώμ με μάζεπ  και  αμέρχπ μεςά ςη διάρπαρη. 

δ) Η ρσμάοςηρη πξσ πεοιγοάτει πχπ μεςαβάλλεςαι η δύμαμη επαματξοάπ ςξσ ρσρρχμαςώμαςξπ 

ςχμ μαζώμ  και  ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ. Να θεχοήρεςε  ςη ρςιγμή ςηπ κοξύρηπ 

και θεςική τξοά ςξσ άνξμα ποξπ ςα δενιά. Δίμεςαι .

 


