
                                                EUSO ΦΥΣΙΚΗ 2010 
 
Ποαγμαςξπξίηρη και μελέςη εσθύγοαμμηπ ξμαλά επιςαυσμόμεμηπ κίμηρηπ με υοήρη 
ηλεκςοικξύ υοξμξμεςοηςή. 
 

1. ςόυξπ   
Καςά ςη μελέςη ςηπ εσθύγοαμμηπ ξμαλά επιςαυσμόμεμηπ κίμηρηπ με ηλεκςοικό υοξμξμεςοηςή, θα 
επαληθεύρεςε πειοαμαςικά ςξσπ μόμξσπ ςηπ κίμηρηπ ασςήπ και θα ςξσπ παοαρςήρεςε γοατικά. 

 
2. Γεμικέπ γμώρειπ 

ςημ εσθύγοαμμη ξμαλά επιςαυσμόμεμη κίμηρη η ςαυύςηςα μεγαλώμει με ρςαθεοό οσθμό. Ο 
ρςαθεοόπ ασςόπ οσθμόπ εκτοάζεςαι από ςημ επιςάυσμρη α πξσ ξοίζεςαι από ςη ρυέρη  
                               α ═ Δσ/Δt (═ ρςαθεοή) 
όπξσ Δσ είμαι η μεςαβξλή ςηπ ςαυύςηςαπ ρςξ υοξμικό διάρςημα Δt. Ζ γοατική παοάρςαρη a-t 
ταίμεςαι ρςξ ρυήμα 1. 
Αμ  ςξ κιμηςό ςη υοξμική ρςιγμή t═0 έυει αουική ςαυύςηςα σ0, ςόςε η ςαυύςηςα σ ςη υοξμική  
ρςιγμή t θα δίδεςαι από ςη ρυέρη  
                              σ ═ σ0 + α·t (μόμξπ ςηπ ςαυύςηςαπ ) 
 
Αμ σ0= 0, η ποξηγξύμεμη ρυέρη γίμεςαι  σ = α·t. ε ασςή ςη πεοίπςχρη η ςαυύςηςα σ είμαι 
αμάλξγη με ςξ υοόμξ t. Ζ γοατική παοάρςαρη σ-t  ταίμεςαι ρςξ ρυήμα 2. 
 

 



 
 
 

3.  Μέθξδξπ και πειοαμαςική διάςανη 
Ο ηλεκςοικόπ υοξμξμεςοηςήπ είμαι μία απλή διάςανη πξσ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί ρσγυοόμχπ 
ραμ μεςοηςήπ απόρςαρηπ και υοόμξσ. Πεοιλαμβάμει έμα κιμηςήοα πξσ ρσμδέεςαι με μία μπαςαοία 
(ρυήμα 4). Καθώπ ξ κιμηςήοαπ πεοιρςοέτεςαι με ρςαθεοό οσθμό, μία καςάλληλη οξδέλα ρςίνηπ 
γοάτει πάμχ ρε υαοςξςαιμία (μέρχ καομπόμ) κξσκκίδεπ ρε  ίρα υοξμικά διαρςήμαςα. 
Όςαμ η υαοςξςαιμία ρσμδεθεί με έμα ρώμα πξσ ποόκειςαι μα κιμηθεί εσθύγοαμμα, ςξ ρώμα θα 
παοαρύοει με ςημ κίμηρή ςξσ ςημ ςαιμία. Έςρι ασςή πεομώμςαπ μέρα από ςξμ ηλεκςοικό 
υοξμξμεςοηςή, δέυεςαι ςα «υςσπήμαςα» ςηπ οξδέλαπ ρςίνηπ με απξςέλερμα η κίμηρη ςξσ ρώμαςξπ 
μα απξςσπώμεςαι πάμχ ρςημ ςαιμία με ςη μξοτή μιαπ ρειοάπ κξσκκίδχμ. Ο υοόμξπ πξσ μερξλαβεί  

για ςημ απξςύπχρη δύξ διαδξυικώμ 
κξσκκίδχμ είμαι πάμςα ξ ίδιξπ και θα ςξμ 
ξμξμάρξσμε «1 ςικ». 
Σξ 1 ςικ είμαι κλάρμα ςξσ δεσςεοξλέπςξσ 
επειδή ξ κιμηςήοαπ πεοιρςοέτεςαι 
γοήγξοα. Π.υ. αμ ξ κιμηςήοαπ κάμει 50 
ρςοξτέπ ρε κάθε δεσςεοόλεπςξ (s), ςόςε η 
οξδέλα ςσπώμει 50 κξσκκίδεπ ρε κάθε 1 s 
και επξμέμχπ ςξ 1 ςικ  είμαι 
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Αμ θεχοήρξσμε όςι ςη ρςιγμή t═0 ςξ κιμηςό 
βοιρκόςαμ ρςη θέρη υ═0 και ςη ρςιγμή t βοίρκεςαι 
ρςη θέρη υ, ςόςε ιρυύει: 

        υ = σ0t + 
2

1
αt2 

 
 
Αμ σ0 = 0, ςόςε η ποξηγξύμεμη ρυέρη γίμεςαι  
 

υ = 
2

1
αt2  

 
Ζ γοατική παοάρςαρη υ-t ταίμεςαι ρςξ ρυήμα 3. 
 



Δίμαι ταμεοό όςι, αμ ςξ ρώμα πξσ ρσμδέεςαι με ςημ υαοςξςαιμία εκςελεί ξμαλή κίμηρη (ίρα 
διαρςήμαςα ρε ξπξιξσρδήπξςε ίρξσπ υοόμξσπ) ςόςε ξι διαδξυικέπ κξσκκίδεπ θα ιραπέυξσμ αμά 
δύξ (ρυήμα 5). Ασςή η μξοτή ςηπ ρειοάπ κξσκκίδχμ δείυμει όςι  η ςαυύςηςα είμαι ρςαθεοή. 
 

 
 
Αμ η κίμηρη είμαι επιςαυσμόμεμη, δηλαδή, αμ ςξ κιμηςό κιμείςαι με ςαυύςηςα πξσ ρσμευώπ 
ασνάμεςαι, ςόςε με ςημ πάοξδξ ςξσ υοόμξσ, η απόρςαρη ςχμ κξσκκίδχμ θα μεγαλώμει (ρυήμα 6). 
 

 
 
Σέλξπ ρςημ επιβοαδσμόμεμη κίμηρη ςα διαρςήμαςα μεςανύ ςχμ κξσκκίδχμ θα μικοαίμει επειδή 
ελαςςώμεςαι η ςαυύςηςα (ρυήμα 7) 
 

 
 

 
Ζ απόρςαρη μεςανύ μιαπ κξσκκίδαπ και ςηπ επόμεμήπ ςηπ μαπ δείυμει ςη 
μεςαςόπιρη Δυ ςξσ κιμηςξύ ρε υοόμξ εμόπ ςικ. Διαιοώμςαπ ςημ μεςαςόπιρη 
ασςή δια ςξσ αμςίρςξιυξσ υοόμξσ (Δt = 1 ςικ) σπξλξγίζξσμε ςη μέρη 
ςαυύςηςα ςξσ κιμηςξύ αμάμερα ρςιπ δύξ κξσκκίδεπ πξσ επιλέναμε. Έςρι η 
μέρη ςαυύςηςα μεςανύ ςχμ κξσκκίδχμ 4 και 5 (ρυήμα 8) θα είμαι :  
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Δπειδή ξ υοόμξπ πξσ διαιοέραμε είμαι ςξ Δt=1ςικ, η μέρη ςαυύςηςα θα είμαι 

ίρη αοιθμηςικά με ςξ αμςίρςξιυξ Δυ ( π.υ. αμ Δυ=3,1 cm ςόςε    =3,1cm 
αμά ςικ). Άοα ςξ μήκξπ ςξσ Δυ είμαι μία έμδεινη για ςξ αμ η μέρη ςαυύςηςα είμαι μικοή ή μεγάλη.  
Γεμικεύξμςαπ, θα λέγαμε όςι για ξοιρμέμξ υοόμξ, μεγάλη ςιμή ςξσ Δυ δείυμει μεγάλη μέρη 
ςαυύςηςα, εμώ μικοή μέρη ςιμή δείυμει ςξσ Δυ δείυμει μικοή μέρη ςαυύςηςα. 
 

Παοαςήοηρη : 
Αμενάοςηςα από ςξ αμ 
ςα διαρςήμαςα μεςανύ 
ςχμ κξσκκίδχμ μεγαλώ-
μξσμ, μικοαίμξσμ ή μέ-
μξσμ ρςαθεοά, ξ υοόμξπ  
πξσ μερξλαβεί για ςημ 
απξςύπχρη  δύξ διαδξ-
υικώμ κξσκκίδχμ είμαι 
πάμςα ξ ίδιξπ.     

 



 
 

Δπειδή ξ υοόμξπ  Δt ςξσ εμόπ  ςικ είμαι πξλύ μικοόπ, δεμ σπάουει μεγάλη πιθαμόςηςα μα έυει 
αλλάνει πξλύ η ςαυύςηςα ςξσ κιμηςξύ μέρα ρε ασςό ςξ υοόμξ. Γι ασςό, υχοίπ ρημαμςικό ρτάλμα , 
αμςί μέρη ςαυύςηςα, θα λέμε απλώπ ςαυύςηςα. Σξ ίδιξ θα ρσμβαίμει αμ ασςή η υοξμική διάοκεια 
(Δt) παοαμέμει μικοή (π.υ. 5 ή 10 ςικ) ρε ρυέρη με ςημ ςαυύςηςα ςηπ αμθοώπιμηπ αμςίληφηπ.  
Για μα εκμεςαλλεσςξύμε ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ έυξσμ εγγοατεί ρςη υαοςξςαιμία και για μα έυξσμε  
μια καλλίςεοη επξπςεία ςηπ εσθύγοαμμηπ κίμηρηπ ςξσ κιμηςξύ, καςαρκεσάζξσμε ςξ διάγοαμμα 
λχοίδχμ. Για μα γίμει έμα ςέςξιξ διάγοαμμα νεκιμάμε από ςημ ποώςη εσκοιμή κξσκκίδα ρςημ 
αουή ςηπ υαοςξςαιμίαπ και υχοίζξσμε ςα διαρςήμαςα ςηπ ρειοάπ ςχμ κξσκκίδχμ αμά 5 ή δέκα 
(ρυήμα 9).  
 

 
 
 ςη ρσμέυεια αοιθμξύμε ςιπ ξμάδεπ ςχμ 5 ή 10 διαρςημάςχμ, νεκιμώμςαπ από ςξ 1 (για ςημ 
ποώςη ξμάδα), μεςά ςξ 2 (για ςη δεύςεοη ξμάδα) κ.ξ.κ.  
 
 
Κόβξσμε ςιπ λχοίδεπ 1, 2, 3 κ.λπ. και 
ςιπ ςξπξθεςξύμε ςη μία δίπλα ρςημ 
άλλη πάμχ ρε υιλιξρςξμεςοικό υαοςί  
(ρυήμα 10). Αμ η κάθε λχοίδα 
πεοιλαμβάμει πέμςε διαρςήμαςα ξ 
αμςίρςξιυξπ υοόμξπ θα είμαι Δt=5 ςικ. 
Έςρι η ςαυύςηςα πξσ αμςιρςξιυεί ρε 
κάθε λχοίδα θα είμαι   




55

)( cm
x

cmx

t

x








  

 
 
 όπξσ Δυ ςξ μήκξπ ςηπ λχοίδαπ. 
Δηλαδή ςξ Δυ δείυμει ςημ ςαυύςηςα ρε 
cm/5 ςικ και επξμέμχπ μπξοξύμε μα 
τέοξσμε καςακόοστξ άνξμα πξσ θα 
δείυμει ςημ ςαυύςηςα σ (ρε cm/5 
ςικ) και ξοιζόμςιξ πξσ θα δείυμει ςξ 
υοόμξ t (αμά 5 ςικ) ( ρυήμα 11). 
 
 
 
 
 
 



Αμ  εμώρξσμε μεςανύ ςξσπ με εσθύγοαμμα ςμήμαςα ςα μέρα ςχμ κξοστώμ 
ςχμ λχοίδχμ, παίομξσμε έμα διάγοαμμα ςαυύςηςαπ-υοόμξσ. Για ςξ 
διάγοαμμα ασςό πξσ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα 12 παοαςηοξύμε ςα ενήπ: 

α. Κάθε λχοίδα ( πλημ ςηπ ποώςηπ) έυει μήκξπ μεγαλύςεοξ από 
ασςό ςηπ    ποξηγξύμεμηπ. Ασςό δείυμει όςι η ςαυύςηςα μεγαλώμει και 
επξμέμχπ η κίμηρη είμαι επιςαυσμόμεμη. 

Β. Ζ αύνηρη ςηπ ςαυύςηςαπ από λχοίδα ρε λχοίδα ( δηλαδή ςα 
εσθύγοαμμα ςμήμαςα ΑΒ, ΓΔ, ΔΕ, κλ.π.) είμαι ρςαθεοή. Δηλαδή αμά 10 ςικ 
έυξσμε ςξ ίδιξ «κέοδξπ»  ρςημ ςαυύςηςα. Δεδξμέμξσ όςι η επιςάυσμρη 
δείυμει ςημ αύνηρη ςηπ ςαυύςηςαπ ρςη μξμάδα ςξσ υοόμξσ ( α=Δσ/Δt), 
ρσμπεοαίμξσμε όςι η επιςάυσμρη ρε ασςή ςημ κίμηρη είμαι ρςαθεοή( 
ξμξιόμξοτα  επιςαυσμόμεμη κίμηρη). 

 
 

 
 

 
 
 

Απαιςξύμεμα όογαμα και σλικά  
 

1. Δύξ ρτιγκςήοεπ ςύπξσ C (ΓΔΟ51.0) 
2. Ζλεκςοικόπ υοξμξμεςοηςήπ ρσμξδεσόμεμξπ από δίρκξ καομπόμ και υαοςξςαιμία (ΓΔ087.0, 

ΓΔ087.1, ΓΔ087.2) 
3. Δογαρςηοιακό αμανάκι απλό (καοόςρι) ( Μ225.0) 
4. πάγκξπ( μήκξσπ 1,20 m πεοίπξσ) 
5. Σοξυαλία ( από ςξ ςοιβόμεςοξ  Μ220.0 η ςοξυαλία με απλή ςοξυαλιξθήκη Μ 105.0 

καςάλληλα ρςεοεχμέμη)  
6. Μάζα 200g (ΓΔ080.0 ή ΓΔ0.80.1 και ΓΔ080.3 
7. ελξςέιπ 
8. Ψαλίδι 
9. Κόλλα  
10. Χάοακαπ 
11. Βιβλίξ ( ή υαοςόκξσςξ ή τελλιζόλ) πξσ επάμχ ςξσ θα πέρει η μάζα 200g καθώπ θα 

καςέουεςαι, ώρςε μα ποξρςαςεσθεί ςξ δάπεδξ. 

Παοαςήοηρη : 
Δπειδή ςξ διάρςημα 

μεςανύ δύξ διαδξυικώμ 
κξσκκίδχμ είμαι μικοό 
(ςιπ πεοιρρόςεοεπ τξοέπ 
μικοόςεοξ ςξσ εμόπ cm) 
κόβξσμε ςιπ λχοίδεπ αμά 
5 ή 10 διαρςήμαςα και όυι 
αμά έμα, ώρςε η 
επενεογαρία ςηπ ςαιμίαπ 
μα γίμεςαι ρσμςξμώςεοα 

και πιξ ποακςικά. 



Εκςέλερη 
 

1. Ηέςεςε ρε λειςξσογία ςξμ ηλεκςοικό υοξμξμεςοηςή και παοαςηοείρςε όςι ξ κιμηςήοαπ 
πεοιρςοέτεςαι με ξμαλό οσθμό. Ασςό ρημαίμει όςι η οξδέλα ρςίνηπ υοειάζεςαι ςξμ ίδιξ 
πάμςα υοόμξ για μα κάμει μια πεοιρςοξτή και μα γοάφει μια κξσκκίδα. Δπξμέμχπ ξ υοόμξπ 
αμάμερα ρε δύξ ξπξιερδήπξςε διαδξυικέπ κξσκκίδεπ ςηπ υαοςξςαιμίαπ πξσ θα 
υοηριμξπξιηθεί είμαι πάμςα ίδιξπ. Διακόφςε ςη λειςξσογία ςξσ υοξμξμεςοηςή. 

2. Κόφςε έμα κξμμάςι υαοςξςαιμίαπ μήκξσπ 40cm πεοίπξσ και πεοάρςε ςξ κάςχ από ςξ κσκλικό 
καομπόμ ςξσ υοξμξμεςοηςή. Ποξρένςε ώρςε η υαοςξςαιμία μα διέουεςαι μέρα από ςξσπ δύξ 
ξδηγξύπ ςηπ. 

3. Βάλςε ρε λειςξσογία ςξ υοξμξμεςοηςή και ςοαβήνςε ςημ ςαιμία. Δλέγνςε αμ ξι κξσκίδεπ πξσ 
γοάτςηκαμ πάμχ ρςημ ςαιμία είμαι εσκοιμείπ. Αμ όυι, μα καλέρεςε ςξμ επιβλέπξμςα 
καθηγηςή.  

4. ςξ μέρξμ ςηπ μικοήπ πλεσοάπ ςξσ πάγκξσ είμαι ρςεοεχμέμξπ ξ υοξμξμεςοηςήπ με έμα 
ρτιγκςήοα. ςξ μέρξμ ςηπ απέμαμςι πλεσοάπ είμαι ρςεοεχμέμη με ρτιγκςήοα η οσθμιζόμεμη 
ςοξυαλία. (ρυήμα 13) 

5. Κόφςε καςάλληλξ μήκξπ ςηπ ςαιμίαπ ώρςε όςαμ πεοαρςεί ςξ έμα άκοξ ςηπ από ςξμ 
υοξμξμεςοηςή και κξλληθεί με ρελξςέιπ ρςημ πίρχ πλεσοά ςξσ καοξςριξύ (ρημείξ Α) ςξ 
άλλξ άκοξ ςηπ μα τςάμει ρςξ δάπεδξ. 

 
6. Δέρςε ςξ ρπάγκξ ρςη μποξρςιμή πλεσοά ςξσ καοξςριξύ (ρημείξ Β). Έμαπ μαθηςήπ μα 

κοαςήρει ςξ καοόςρι κι έμαπ άλλξπ μα ςεμςώρει ςξ ρπάγκξ και μα ςξμ πεοάρει ρςξ ασλάκι 
ςηπ ςοξυαλίαπ. Ρσθμίρςε ςξ ύφξπ ςηπ ςοξυαλίαπ ώρςε ξ ςεμςχμέμξπ ρπάγκξπ μα είμαι 
παοάλληλξπ με ςξμ πάγκξ. 

7. Κοαςώμςαπ ςξ καοόςρι κοεμάρςε ςη μάζα ςχμ 200g από ςξμ ρπάγκξ. Δλέγνςε αμ η 
υαοςξςαιμία, ξ άνξμαπ ςξσ καοξςριξύ και ξ ςεμςχμέμξπ ρπάγκξπ βοίρκξμςαι ρςημ ίδια 
εσθεία. Αμ όυι κάμεςε ςιπ απαοαίςηςεπ οσθμίρειπ. 

8. Βάλςε ςώοα ρε λειςξσογία ςξμ υοξμξμεςοηςή και ατήρςε ςξ καοόςρι ελεύθεοξ. Μόλιπ η 
μάζα ςχμ 200g. τςάρει ρςξ δάπεδξ (πέτςξμςαπ πάμχ ρςξ βιβλίξ) ρςαμαςήρςε ςξ καοόςρι 
και διακόφςε ςη λειςξσογία ςξσ υοξμξμεςοηςή. 

9. Αταιοέρςε ςη υαοςξςαιμία. 
 

Επενεογαρία ςηπ υαοςξςαιμίαπ  
1. Άπλχρε ςημ ςαιμία ρξσ και ςόμιρε με ςξ μξλύβι ρξσ όρεπ κξσκκίδεπ δεμ διακοίμξμςαι 

καλά. 
2. Ξεκίμηρε από ςημ ποώςη εσκοιμή κξσκκίδα ρςημ αουή ςηπ ςαιμίαπ και υώοιρε ςα 

διαρςήμαςα αμά πέμςε (ρυήμα 9). Αοίθμηρε ςιπ πεμςάδεπ ςχμ διαρςημάςχμ και κόφε ςιπ 
αμςίρςξιυεπ λχοίδεπ. 

3. Κόλληρε ςιπ λχοίδεπ δίπλα δίπλα ρε υιλιξρςξμεςοικό υαοςί ( κας’ αύνξμςα αοιθμό) ώρςε η 
κάςχ βάρη ςξσπ μα βοίρκεςαι ρε εσθεία γοαμμή. Παοαςηοώμςαπ ςξ διάγοαμμα ςχμ 
λχοίδχμ πξσ έτςιανεπ, μα ενεςάρειπ και μα δικαιξλξγήρειπ αμ η κίμηρη είμαι 
επιςαυσμόμεμη.  

Απάμςηρη……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Μέςοηρε ποξρεκςικά ςξ μήκξπ κάθε λχοίδαπ με ακοίβεια μιρξύ υιλιξρςξύ και ρσμπλήοχρε 
ςη ρςήλη 3 ςξσ πίμακα πξσ βοίρκεςαι ρςξ ςέλξπ ςχμ τχςξςσπιώμ. 

5. Κάθε λχοίδα αμςιρςξιυεί ρε υοόμξ Δt=5 ςικ. Δπειδή ςξ μήκξπ κάθε λχοίδαπ δείυμει ςη 
μεςαςόπιρη Δυ ςξσ κιμηςξύ, σπξλόγιρε ςημ ςαυύςηςα ςξσ καοξςριξύ για κάθε λχοίδα και 
ρσμπλήοχρε ςη ρςήλη 4 ςξσ πίμακα. 

6. Τπξλόγιρε ςη μεςαβξλή Δσ ςηπ ςαυύςηςαπ μεςανύ ποώςηπ και δεύςεοηπ λχοίδαπ, μεςανύ 
δεύςεοηπ και ςοίςηπ κ.ξ.κ. σμπλήοχρε ςη ρςήλη 5 ςξσ πίμακα νεκιμώμςαπ από ςη 
δεύςεοη ρειοά ςηπ ρςήληπ ασςήπ. 

7. Σξ υοξμικό διάρςημα πξσ μερξλαβεί από μια λχοίδα μέυοι ςημ επόμεμή ςηπ είμαι Δt=5 ςικ. 
Τπξλόγιρε ςημ επιςάυσμρη α=Δσ/Δt και ρσμπλήοχρε ςηπ ρςήλη 6 ςξσ πίμακα. 

8. Τπξλόγιρε ςξ ρσμξλικό διάρςημα κίμηρηπ ςη ρςιγμή 5 ςικ (μήκξπ 1ηπ λχοίδαπ), 10 ςικ 
(μήκξπ 1ηπ και 2ηπ λχοίδαπ), 15 ςικ ( μήκξπ 1ηπ, 2ηπ και 3ηπ λχοίδαπ) κ.ξ.κ. Γοάφε ςα 
απξςελέρμαςα ρςη ρςήλη 7 ςξσ πίμακα. 

9. ε υιλιξρςξμεςοικό υαοςί τςιάνε ςξ διάγοαμμα ςαυύςηςαπ σ χπ ποξπ ςξ υοόμξ t ( ρςήλεπ 2 
και 4 ςξσ πίμακα). Σι ρσμπεοαίμειπ για ςξ οσθμό με ςξμ ξπξίξ μεςαβάλλεςαι η ςαυύςηςα, 
είμαι ρςαθεοόπ ή όυι; Δικαιξλόγηρε ςημ απάμςηρή ρξσ. 

Απάμςηρη:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 

10.  ε υιλιξρςξμεςοικό υαοςί τςιάνε ςξ διάγοαμμα επιςάυσμρηπ a χπ ποξπ ςξ υοόμξ t (ρςήλεπ 
2 και 6 ςξσ πίμακα). Δίμαι ρςαθεοή η επιςάυσμρη; Πχπ ξμξμάζεςαι ςξ είδξπ ασςό ςηπ 
κίμηρηπ; 

Απάμςηρη:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ε υιλιξρςξμεςοικό υαοςί τςιάνε ςξ διάγοαμμα ςξσ διαρςήμαςξπ υ πξσ διάμσρε ςξ κιμηςό 
ρε υοόμξ t χπ ποξπ ςξ υοόμξ t (ρςήλεπ 2 και 7 ςξσ πίμακα). Σξ διάγοαμμα ποξκύπςει 
εσθεία ή καμπύλη; Tι ρημαίμει ασςό ςξ γεγξμόπ;  

Απάμςηρη:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ςξ διάγοαμμα λχοίδχμ έμχρε ςιπ κξσκκίδεπ πξσ βοίρκξμςαι ρςα μέρα ςχμ κξοστώμ 
όλχμ ςχμ λχοίδχμ. Ποξκύπςει εσθεία γοαμμή; ε πξιξ από ςα ςοία διαγοάμμαςα : σ-t, a-
t, υ-t μξμίζειπ όςι αμςιρςξιυεί; Δικαιξλόγηρε ςημ απάμςηρή ρξσ.  

Απάμςηρη:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. ύγκοιμε ςημ αύνηρη ςξσ μήκξσπ κάθε λχοίδαπ ( πλημ ςηπ ποώςηπ) ρε ρυέρη με ςξ μήκξπ 
ςηπ ποξηγξύμεμηπ λχοίδαπ, Σι διαπιρςώμειπ; Πξιό από ςα διαγοάμμαςα : σ-t, a-t, υ-t 
εκτοάζει ςη διαπίρςχρή ρξσ και γιαςί; 

Απάμςηρη:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
Επεκςάρειπ – Εταομξγέπ (ποξαιοεςικέπ και ετόρξμ σπάουει υοόμξπ). 

 
1. Πχπ ποέπει μα ςξπξθεςήρειπ ςιπ λχοίδεπ για μα πάοειπ έμα διάγοαμμα υ-t όμξιξ με ασςό 

πξσ ποξέκσφε από ςξ βήμα 12 ςηπ επενεογαρίαπ ςηπ υαοςξςαιμίαπ; 
2. Aμ διαθέςειπ ηλεκςοικό υοξμξμεςοηςή , υαοςξςαιμία, καοόςρι, ρτιγκςήοα, φαλίδι και 

ρελξςέιπ, ρυεδίαρε μια πειοαμαςική διάςανη για ςη μελέςη ςηπ επιβοαδσμόμεμηπ 
κίμηρηπ. 
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Αοιθμόπ 
λχοίδαπ 

Χοόμξπ 
t (ςικ) 

Μήκξπ 
λχοίδαπ 
Δυ (cm) 

Σαυύςηςα 

σ = 
t

x




 

(cm/ςικ) 

Μεςαβξλή 
ςαυύςηςαπ  

Δσ (cm/ςικ) 

Δπιςάυσμρη 

α = 
t


 

(cm/ςικ2) 

σμξλικό 
διάρςημα  

x (cm) 

1 5   -   

2 10      

3 15      

4 20      

5 25      

6 30      

7 35      


