
Υλικό Φυσικής-Χηµείας Κινηµατική 

www.ylikonet.gr 
 

1

Δύο ευθύγραμμες κινήσεις και διαγράμματα. 

Σε ευθύγραµµο δρόµο κινούνται δύο κινητά Α και Β. Κάποια στιγµή (t0=0) 

τα δύο κινητά περνούν από την ίδια θέση Ο (έστω x=0) και στο διπλανό διά-

γραµµα φαίνονται οι ταχύτητές τους σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

i)  Να υπολογίσετε τις επιταχύνσεις των δύο σωµάτων. 

ii) Να γράψετε την εξίσωση θέσης (x-t) για κάθε κινητό. 

iii) Πόσο απέχουν µεταξύ τους τα δύο κινητά τη στιγµή που έχουν ίσες τα-

χύτητες; 

iv) Να βρεθεί η χρονική στιγµή που το Β κινητό σταµατά, αν παύει να κινείται µόλις µηδενιστεί η ταχύτη-

τά του. 

v) Σε ποιο από τα παρακάτω σχήµατα, έχουν σχεδιαστεί σωστά οι γραφικές παραστάσεις x-t για τα δυο 

σώµατα, µέχρι τη στιγµή t΄=30s; Να δικαιολογήστε την επιλογή σας, αφού εξηγείστε γιατί απορρίπτετε  

τα υπόλοιπα. 
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Απάντηση: 

i) Το Α σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα, οπότε α1=0.  

Αφού η ταχύτητα του Β σώµατος µεταβάλλεται γραµµικά µε το χρόνο (η γραφική παράσταση είναι ευ-

θεία γραµµή), έχει σταθερή επιτάχυνση, την οποία µπορούµε να υπολογίσουµε στο χρονικό διάστηµα 
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Η αρνητική τιµή της σηµαίνει ότι έχει φορά αντίθετη της ταχύτητας (το κινητό επιβραδύνεται), η ο-
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ποία δόθηκε θετική. 

ii) Το Α κινητό εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση και η εξίσωση κίνησής του είναι: 

→= tx 11 υ    t12x1 =    (µονάδες στο S.Ι.) 

Η κίνηση του Β κινητού είναι ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη και η εξίσωση θέσης του είναι: 
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2 t4,0t20x −=   (µονάδες στο S.Ι.) 

iii) Τα δύο κινητά έχουν ίσες ταχύτητες (12m/s) τη στιγµή t1=10s, ευρισκόµενα στις θέσεις: 

120mm1012t12x1 =⋅==  

m160m104,0m1020t4,0t20x 22
2 =⋅−⋅=−=  

Αλλά τότε η απόσταση µεταξύ τους είναι ίση: 

m40m120m160xxd 12 =−=−=  

iv) Η εξίσωση της ταχύτητας του Β κινητού είναι υ=υ0+αt, οπότε τη στιγµή που σταµατά (υ=0), µε αντι-

κατάσταση παίρνουµε: 

2t)8,0(200 −+=  → 

s25t2 =  

v) Η θέση του Α κινητού, µε εξίσωση κίνησης t12x1 = , παριστάνεται µε ευθεία η οποία περνά από την 

αρχή των αξόνων, οπότε και οι 4 εικόνες, µπορεί να είναι σωστές (για το Α κινητό). 

Αντίστοιχα η θέση του Β, µε εξίσωση 2
2 t4,0t20x −=  έχει παραβολική µορφή µε τα κοίλα κάτω (ο 

συντελεστής του t2 είναι αρνητικός), ενώ τη στιγµή t=0 το σώµα βρίσκεται στη θέση x=0. Έτσι απορ-

ρίπτονται οι εικόνες (1) και (4). 

Εξάλλου τη στιγµή t2=25s που παύει να κινείται το Β, τα δύο κινητά 

βρίσκονται στις θέσεις: 

300mm2512t12x1 =⋅==  και 

m250m254,0m2520t4,0t20x 22
2 =⋅−⋅=−=  

Οπότε το σωστό διάγραµµα είναι το διάγραµµα (3), όπου τη στιγµή αυτή 

x1>x2, ενώ αντίθετα το διάγραµµα (2) δείχνει τα δυο σώµατα να βρίσκονται στην ίδια θέση. 

Υ λ ι κ ό  Φ υ σ ι κ ή ς - Χ η μ ε ί α ς  
Γιατί το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους… 

Επιµέλεια: 

∆ιονύσης Μάργαρης 
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