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Α) Έζηω όηη μ μδεγόξ απμθαζίδεη κα πενάζεη, εκώ ημ μπνμζηηκό 

μένμξ ημο αοημθηκήημο βνίζθεηαη ζε απόζηαζε  xπ από ηε 

δηαζηαύνωζε ηε ζηηγμή πμο ακάβεη ημ θίηνηκμ. Τόηε ημ δηάζηεμα 

πμο ζα δηακύζεη ζημ πνόκμ tk δηαηενώκηαξ ηεκ ηαπύηεηά ημο μ  

ζηαζενή, δίκεηαη από ηε ζπέζε: 

S = ομ ·tθ 

Όμωξ γηα κα πενάζεη με αζθάιεηα ζα πνέπεη: 

S  xπ +w + L 

Άνα: 

ομ ·tθ  xπ +w + L   

xπ  ομ ·tθ – (w+L)   (1) 

Με ακηηθαηάζηαζε ηωκ δεδμμέκωκ ζηε ζπέζε (1) βνίζθμομε: 

xπ  40m 

Έζηω ηώνα όηη μ μδεγόξ απμθαζίδεη κα ζηαμαηήζεη, εκώ ημ 

μπνμζηηκό μένμξ ημο αοημθηκήημο βνίζθεηαη ζε απόζηαζε  xζ από 

w x L 



ηε δηαζηαύνωζε ηε ζηηγμή πμο ακάβεη ημ θίηνηκμ. Τόηε ημ δηάζηεμα 

S1 πμο ζα δηακύζεη με ηαπύηεηα μ  μέπνη ημ πόδη ημο κα παηήζεη 

ημ πεηάιη ημο θνέκμο δίκεηαη από ηε ζπέζε: 

S1 = ομ ·tα 

όπμο ta o πνόκμξ ακηίδναζεξ ημο μδεγμύ. 

Τμ δηάζηεμα S2 πμο ζα δηακύζεη μέπνη κα ζηαμαηήζεη πνμθύπηεη 

από ηεκ επίιοζε ημο ζοζηήμαημξ ηωκ εληζώζεωκ: 

ο = ομ - α·t 

S2 = ομ ·t-  a·t2 

Βάδμκηαξ όπμο ο = 0 θαη απαιείθμκηαξ ημ πνόκμ βνίζθμομε: 

S2 =  

Γηα κα ζηαμαηήζεη έγθαηνα πνέπεη: 

S1+S2  xζ  

xζ  ομ ·tα +   (2) 

Με ακηηθαηάζηαζε ηωκ δεδμμέκωκ ζηε ζπέζε (2) βνίζθμομε: 

xζ  37,5m 

Άνα ακ ηε ζηηγμή πμο ακάβεη ημ θίηνηκμ απέπεη από ηε 

δηαζηαύνωζε απόζηαζε: 

η) x1 = 30m δεκ πνμιαβαίκεη κα ζηαμαηήζεη, μπμνεί όμωξ κα 

πενάζεη με αζθάιεηα 

ηη)  x2 = 50m δεκ πνμιαβαίκεη κα πενάζεη, μπμνεί όμωξ κα 

ζηαμαηήζεη. 

ηηη)  x3 = 38m έπεη θαη ηηξ δύμ επηιμγέξ(ζα βνεζεί ζε δίιεμμα!). 



Β) η) Ακ ομ΄=6m/s ηόηε ε ζπέζε (1) δίκεη: 

xπ  4m 

θαη ε ζπέζε (2) δίκεη: 

xζ  9,6m 

Άνα ακ ηε ζηηγμή πμο ακάβεη ημ θίηνηκμ απέπεη από ηε 

δηαζηαύνωζε απόζηαζε x4 = 8m, δεκ πνμιαβαίκεη μύηε κα 

ζηαμαηήζεη αιιά μύηε θαη κα πενάζεη απέκακηη. 

ηη) Ακηηθαζηζημύμε ζηε ζπέζε (1) ομ΄=6m/s θαη xπ = 8m θαη 

βνίζθμομε: 

tk’  s 

Άνα μ δεημύμεκμξ ειάπηζημξ πνόκμξ είκαη: 

tk’min =  s 

Γ) Ακ ομ΄΄=10 m/s ηόηε ε ζπέζε (1) δίκεη: 

xπ  20m 

θαη ε ζπέζε (2) δίκεη: 

xζ  20m 

Άνα ακ ηε ζηηγμή πμο ακάβεη ημ θίηνηκμ απέπεη από ηε 

δηαζηαύνωζε απόζηαζε: 

 x = 20m πνμιαβαίκεη ίζα – ίζα κα πενάζεη αιιά θαη κα 

ζηαμαηήζεη (ζα βνεζεί λακά ζε δίιεμμα!) 

 x  20m πνμιαβαίκεη μόκμ κα ζηαμαηήζεη 

 x  20m πνμιαβαίκεη μόκμ κα πενάζεη. 
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