
To δίλημμα ηξρ ξδηγξύ 

Αρηξκίμηηξ κιμείηαι ζε λετθόοξ με ζηαθεοή ηαςύηηηα ξ μέηοξρ  

ρξ = 15m/s καηερθρμόμεμξ ζε διαζηαύοτζη πλάηξρπ  w = 15m και 

κάπξια ζηιγμή πξρ απέςει από αρηήμ απόζηαζη x, αμηιλαμβάμεηαι 

όηι ζηξ θαμάοι πξρ βοίζκεηαι μποξζηά ηξρ αμάβει κίηοιμξ.  

Υπξθέηξρμε όηι ξ ξδηγόπ έςει δύξ επιλξγέπ: είηε μα ζρμεςίζει 

διαηηοώμηαπ ηημ ηαςύηηηά ηξρ ζηαθεοή και μα διαζςίζει ηη 

διαζηαύοτζη, είηε μα θοεμάοει και μα ζηαμαηήζει ποιμ ηη 

διαζηαύοτζη. Θετοξύμε όηι η μέγιζηη επιβοάδρμζη  πξρ 

μπξοξύμ μα ηξρ δώζξρμ ηα θοέμα έςει μέηοξ a = 5m/s2, o ςοόμξπ 

αμηίδοαζηπ ηξρ ξδηγξύ είμαι ta = 1s, ηξ θαμάοι παοαμέμει κίηοιμξ 

για tk = 5s και ηξ αρηξκίμηηξ έςει μήκξπ L = 5m.   

Α)Πξια από ηιπ παοαπάμτ δύξ επιλξγέπ είμαι η καλύηεοη για ηξμ 

ξδηγό1 αμ απέςει από ηη διαζηαύοτζη απόζηαζη: 

ι) x1 = 30m 

ιι) x2= 50m 

ιιι) x3 = 38m 

 

 

                                                                                                                       

 

                                            
1 Αμ επιλένει μα διαζςίζει ηη διαζηαύοτζη, θα ποέπει η ελάςιζηη απόζηαζη πξρ θα έςει 

διαμύζει μέςοι ηη ζηιγμή πξρ θα αμάσει ηξ κόκκιμξ μα είμαι ηέηξια ώζηε ηξ πίζτ μέοξπ ηξρ 

αρηξκιμήηξρ ίζα - ίζα μα έςει πεοάζει απέμαμηι, εμώ αμ επιλένει μα ζηαμαηήζει θα ποέπει 

αμηίζηξιςα  η μέγιζηη απόζηαζη πξρ θα έςει διαμύζει μέςοι ηη ζηιγμή πξρ θα αμάσει ηξ 

κόκκιμξ μα είμαι ηέηξια ώζηε ηξ μποξζηιμό μέοξπ ηξρ αρηξκιμήηξρ μα ζηαμαηήζει ίζα - ίζα   

πάμτ ζηξ όοιξ ηηπ λετθόοξρ με ηη διαζηαύοτζη. 

w x L 



B) Υπξθέηξρμε ηώοα όηι ηξ μέηοξ ηηπ αοςικήπ ηαςύηηηαπ ηξρ 

αρηξκιμήηξρ είμαι ρξ΄=6m/s και όηι ηη ζηιγμή πξρ αμηιλαμβάμεηαι 

όηι ζηξ θαμάοι αμάβει ηξ κίηοιμξ απέςει από ηη διαζηαύοτζη 

απόζηαζη x4 = 8m, ηόηε : 

ι) Με ηα ποξηγξύμεμα δεδξμέμα μα απξδείνεηε όηι δεμ 

ποξλαβαίμει ξύηε μα ζηαμαηήζει ποιμ ηη διαζηαύοτζη, αλλά ξύηε 

και μα ηη διαζςίζει με αθάλεια. 

ιι) Πόζξπ θα έποεπε μα είμαι ξ ελάςιζηξπ ςοόμξπ tk’ πξρ διαοκεί 

ηξ κίηοιμξ ώζηε ξ ξδηγόπ μα καηαθέοει μα πεοάζει απέμαμηι με 

αζθάλεια;  

Γ) Τέλξπ αμ ξ μέηοξ ηηπ αοςικήπ ηαςύηηηαπ ηξρ αρηξκιμήηξρ είμαι 

ρξ΄΄= 10m/s  μα διεοερμήζεηε πξιεπ είμαι ξι καλύηεοεπ επιλξγέπ 

ηξρ ξδηγξύ για ηιπ διαθξοεηικέπ ηιμέπ ηιπ απόζηαζηπ x. 

 

Aπάμηηζη:  

Α) ι) πεομάει, ιι) ζηαμαηάει, ιιι) είηε πεομάει είηε ζηαμαηάει. 

Β) ιι) tk’min =  s 

Γ) για x = 20m είηε ζηαμαηάει ξοιακά είηε πεομάει ξοιακά 

    για x  20 m  πεομάει          

    για x  20m   ζηαμαηάει 

Μ. Σαοιδάκηπ 

 


