ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΙΝΗΣΗ



1. Τξνρηά νλνκάδεηαη ε γξακκή πνπ ζρεκαηίδεηαη αλ ελώζνπκε ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο από
ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ην θηλεηό θαηά ηελ
θίλεζή ηνπ.
2. Υιηθό ζεκείν είλαη έλα νπνηνδήπνηε ζώκα κε
δηαζηάζεηο (κήθνο, πιάηνο, ύςνο), ηέηνηεο
ώζηε λα καο επηηξέπεηαη λα λα αγλννύκε ην
ελδερόκελν κηαο ηδηαίηεξεο θίλεζεο (πρ
πεξηζηξνθηθήο) θαζώο απηό θηλείηαη ζαλ
ζύλνιν θαηά κήθνο ηεο ηξνρηάο ηνπ.
3. Σύζηεκα αλαθνξάο είλαη έλα ζεκείν Ο, έλα
ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ Οxy ή έλα ηξηζνξζνγώλην ζύζηεκα αμόλσλ Οxyz, αλάινγα κε
ην αλ ην θηλεηό καο θηλείηαη ζε κηα επζεία, έλα
επίπεδν, ή ζηνλ ρώξν αληίζηνηρα, ην νπνίν
ζεσξνύκε αθίλεην θαη σο πξνο ην νπνίν
κειεηνύκε ηελ θίλεζε ή ηελ αθηλεζία δηαθόξσλ πιηθώλ ζεκείσλ. Σην θέληξν Ο ηνπ
ζπζηήκαηόο καο βξίζθεηαη ν παξαηεξεηήο.
4. Δηάλπζκα ζέζεο ελόο θηλεηνύ Α νλνκάδεηαη


ην δηάλπζκα  πνπ έρεη αξρή ηνλ παξαηεξεηή Ο θαη πέξαο ην θηλεηό Α. Τν ζεκείν Α
νξίδεηαη πιήξσο κε:
 Έλαλ αξηζκό x πνπ είλαη ε ηεηκεκέλε ηνπ
ζεκείνπ Μ, αλ ην θηλεηό θηλείηαη επζύγξακκα.
Ζ ηεηκεκέλε x ιέγεηαη αιγεβξηθή ηηκή ηνπ


δηαλύζκαηνο  . (ζεσξνύκε όηη ν παξαηεξεηήο βξίζθεηαη ζηελ αξρή Ο κε ηεηκεκέλε
κεδέλ). Από ηελ αιγεβξηθή ηηκή βξίζθνπκε
ηε θνξά ηνπ δηαλύζκαηνο. Έρεη ηελ ζεηηθή
(+) θνξά όηαλ είλαη ζεηηθή θαη ηελ αξλεηηθή
(-) θνξά όηαλ είλαη αξλεηηθή.
 Γύν αξηζκνύο x θαη y πνπ είλαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Α σο πξνο έλα
ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ Οxy, εάλ ην θηλεηό


θηλείηαη ζην επίπεδν. Γξάθνπκε  =(x,y).
 Τξεηο αξηζκνύο x, y θαη z πνπ είλαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Α σο πξνο έλα
ηξηζνξζνγώλην ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, εάλ


ην θηλεηό θηλείηαη ζηνλ ρώξν. Γξάθνπκε  =
=(x,y,z).
5. Κίλεζε ελόο αληηθεηκέλνπ ιέγεηαη ε ρξνληθή
αιιαγή ηεο ζέζεο ηνπ σο πξνο έλα ζύζηεκα
αλαθνξάο.
6. Δηάζηεκα είλαη ην κνλόκεηξν κέγεζνο πνπ
δείρλεη ην κήθνο ηεο ηξνρηάο ηνπ θηλεηνύ.

7. Μεηαηόπηζε ( x ) είλαη έλα δηαλπζκαηηθό
κέγεζνο πνπ έρεη αξρή ηελ αξρηθή ζέζε
θίλεζεο θαη ηέινο ηελ ηειηθή ζέζε θίλεζεο.
 Σηελ θίλεζε ελόο ζώκαηνο ζην επίπεδν (ή
ζηνλ ρώξν), ε κεηαηόπηζε θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 1.






Γξάθνπκε x =  -  .

(1)

Σρήκα 1
Ο ππνινγηζκόο ηεο κεηαηόπηζεο όηαλ ην θηλεηό εθηειεί θακππιόγξακκε θίλεζε, μεθεύγεη από ηα όξηα ησλ γλώζεσλ ηεο Α Λπθείνπ.
Τν κήθνο ηεο κεηαηόπηζεο Γx δελ είλαη ίζν
κε ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην θηλεηό. Ζ
κεηαηόπηζε εμαξηάηαη κόλν από ηελ αξρηθή
θαη ηελ ηειηθή ζέζε ηνπ θηλεηνύ θαη είλαη
αλεμάξηεηε ηεο ηξνρηάο.
 Σηελ θίλεζε ελόο ζώκαηνο ζε επζεία γξακκή, ε κεηαηόπηζε θαίλεηαη ζην παξαθάησ
ζρήκα 2.

Σρήκα 2
Ζ δηαλπζκαηηθή κνξθή ηεο εμίζσζεο ηεο κεηαηόπηζεο είλαη θαη εδώ ε ζρέζε (1). Ζ αιγεβξηθή ηεο ηηκή δίλεηαη από ηε ζρέζε:
Γx=x2-x1.
(2)
όπνπ Α(x1) θαη Β(x2) είλαη νη ζπληεηαγκέλεο
ησλ ζέζεσλ Α θαη Β. Όηαλ ε θίλεζε ηνπ
πιηθνύ ζεκείνπ είλαη πξνο ηα ζεηηθά ηνπ
άμνλα, ην κήθνο ηεο κεηαηόπηζεο Γx είλαη
ίζν κε ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην θηλεηό θαη
ε κεηαηόπηζε είλαη ζεηηθή. Όηαλ ην πιηθό
ζεκείν θηλείηαη πξνο ηα αξλεηηθά ηνπ άμνλα,
ε κεηαηόπηζε είλαη αξλεηηθή.
8. Εμηζώζεηο θίλεζεο είλαη νη ρξνληθέο ζπλαξηήζεηο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηεο ζέζεο ηνπ
θηλεηνύ (π.ρ. x=10+3t). Γηα κνλνδηάζηαηε
θίλεζε έρνπκε κόλν κηα εμίζσζε θίλεζεο,
ζηελ θίλεζε ζην επίπεδν έρνπκε δπν θαη
ζηελ ηξηζδηάζηαηε θίλεζε ηξείο.
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9. Εμίζωζε ηξνρηάο είλαη ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη
ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο ηνπ θηλεηνύ, εάλ
από απηέο απαιείςνπκε ηνλ ρξόλν t.
Π.ρ. : Έζησ θηλεηό πνπ θηλείηαη ζε θακπύιε
ηξνρηά θαη ε ζέζε ηνπ Α θαζνξίδεηαη σο πξνο
έλα ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ Οxy κε ηηο
ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Α(x,y). Δάλ νη
ρξνληθέο εμηζώζεηο θίλεζεο είλαη x=4t θαη
y=5t2, ηόηε:
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πνπ είλαη ε εμίζσζε ηξνρηάο (παξαβνιή).
10. Μέζε ηαρύηεηα νξίδνπκε ην δηαλπζκαηηθό
κέγεζνο πνπ έρεη ηε δηεύζπλζε θαη θνξά ηεο

κεηαηόπηζεο x θαη κέηξν ίζν κε ην πειίθν

ηνπ κέηξνπ ηεο κεηαηόπηζεο x πξνο ην
αληίζηνηρν ρξνληθό δηάζηεκα Γt.


u







 x x 2  x1


t 2  t1
t

(3)

Δάλ ε θίλεζε είλαη επζύγξακκε, ηόηε ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο δίλεηαη από ηε ζρέζε:

u 

x x2  x1

t
t 2  t1

(4)

Σηε ζρέζε (4) νη ζέζεηο x1 θαη x2 αληηθαζίζηαληαη αιγεβξηθά.
☛ Δάλ ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο είλαη
ζεηηθή, ε ηαρύηεηα έρεη θνξά πξνο ηα ζεηηθά
ηνπ άμνλα, θαη εάλ είλαη αξλεηηθή, έρεη θνξά
πξνο ηα αξλεηηθά ηνπ άμνλα.
Άξα ε κέζε ηαρύηεηα εθθξάδεη ην ξπζκό
κεηαβνιήο ηεο ζέζεο ηνπ θηλεηνύ.
Μνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. είλαη ην 1m/s.
Παξαηήξεζε: Δθηόο από ηε κέζε δηαλπζκαηηθή ηαρύηεηα ππάξρεη θαη ε κέζε αξηζκεηηθή ηαρύηεηα πνπ ηζνύηαη κε ην ζπλνιηθά
δηαλπζέλ δηάζηεκα πξνο ην αληίζηνηρν ρξνληθό δηάζηεκα. Τν κέηξν ηεο δηαλπζκαηηθήο
ηαρύηεηαο είλαη ίζν κε ηελ κέζε αξηζκεηηθή
ηαρύηεηα, όηαλ ην θηλεηό δελ αιιάδεη θαηεύζπλζε θίλεζεο.
11. Σηηγκηαία ηαρύηεηα νξίδνπκε ην δηαλπζκαηηθό
κέγεζνο πνπ έρεη ηε δηεύζπλζε θαη θνξά ηεο

κεηαηόπηζεο x θαη κέηξν ίζν κε ηελ νξηαθή
ηηκή ηνπ πειίθνπ ηνπ κέηξνπ ηεο κεηαηόπη
ζεο x πξνο ην αληίζηνηρν ρξνληθό δηάζηεκα Γt, όηαλ Γt0.





x
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t 0 t
x
u  
t 0 t

(5)
(6)

H ζρέζε (5) απνηειεί ηελ δηαλπζκαηηθή κνξθή ηεο ζηηγκηαίαο ηαρύηεηαο θαη ε ζρέζε (6)
ηελ αιγεβξηθή ηεο κνξθή.
☛Δάλ ε θίλεζε είλαη ζε θακπύιε ηξνρηά (βι.

ζρήκα) ε ζηηγκηαία ηαρύηεηα έρεη ηε δηεύζπλζε θαη θνξά ηεο εθαπηνκέλεο ηεο ηξνρηάο.
☛ Δάλ ε θίλεζε είλαη επζύγξακκε, θαη ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο είλαη ζεηηθή, ε
ζηηγκηαία ηαρύηεηα έρεη θνξά πξνο ηα ζεηηθά
ηνπ άμνλα, θαη εάλ είλαη αξλεηηθή, έρεη θνξά
πξνο ηα αξλεηηθά ηνπ άμνλα.
Άξα ε ζηηγκηαία ηαρύηεηα εθθξάδεη ην ξπζκό
κεηαβνιήο ηεο ζέζεο ηνπ θηλεηνύ.
Μνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. είλαη ην 1m/s.
12. Επζύγξακκε νκαιή θίλεζε (ΔΟΚ) είλαη ε
θίλεζε πνπ γίλεηαη ζε επζύγξακκε ηξνρηά θαη
ε ζηηγκηαία ηαρύηεηα είλαη ζηαζεξή (θαηά
κέηξν δηεύζπλζε θαη θνξά). Σηελ ΔΟΚ ζε
ίζνπο ρξόλνπο έρνπκε ίζεο κεηαηνπίζεηο.
Σηελ ΔΟΚ κέζε θαη ζηηγκηαία ηαρύηεηα
ηαπηίδνληαη.
13. Νόκνη ΕΟΚ:
α) Νόκνο ηαρύηεηαο : Η ηατύηηηα είναι
ζηαθερή καηά μέηρο διεύθσνζη και θορά.

u

x  x0
t  t0

(7)

Δάλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 ην θηλεηό βξίζθεηαη ζηε ζέζε Α(x0), θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t
βξίζθεηαη ζηε ζέζε Β(x), ηόηε ε αιγεβξηθή
ηηκή ηεο ηαρύηεηαο είλαη u 

x  x0
t

(8)

To x0 ιέγεηαη αξρηθή ζέζε ηνπ θηλεηνύ.
Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηαο ζε
ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν t θαίλεηαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα:
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Ζ ηηκή ηνπ εκβαδνύ Δ ζηηο παξαπάλσ γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηζνύηαη αξηζκεηηθά κε ηε
κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ.
β) Νόκνο κεηαηόπηζεο: Η μεηαηόπιζη είναι
ανάλογη ηοσ τρόνοσ (ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο). x=x0+u(t-t0)
(9)
Δάλ t0=0, ηόηε x=x0+ut
(10)
Σηνπο ηύπνπο (9) θαη (10) ηα x, x0 θαη u αληηθαζίζηαληαη αιγεβξηθά.
Πρ εάλ έλα θηλεηό θηλείηαη επζύγξακκα θαη ηε
ρξνληθή ζηηγκή t0=0 βξίζθεηαη ζηε ζέζε
x0=5m θαη έρεη ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ
10m/s κε θνξά πξνο ηα αξλεηηθά ηνπ άμνλα,
ηόηε ε εμίζσζε θίλεζεο είλαη x=5-10t, ελώ
εάλ έρεη αξρηθή ζέζε Α(-2) θαη ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 8m/s κε θνξά πξνο ηα ζεηηθά
ηνπ άμνλα, ηόηε ε εμίζσζε θίλεζεο είλαη x=
=-2+8t.
Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζέζεο x κε ην
ρξόλν t, θαίλεηαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα:

Ζ εθαπηνκέλε ηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο γσλίαο σ πνπ ζρεκαηίδεη ε γξαθηθή παξάζηαζε
x-t κε ηνλ ζεηηθό εκηάμνλα Οx ηζνύηαη κε ηελ
ηαρύηεηα ηνπ θηλεηνύ.
14. Επηηάρπλζε (κέζε) νξίδεηαη ην δηαλπζκαηηθό
κέγεζνο πνπ έρεη κέηξν ίζν κε ην πειίθν ηεο
κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο πξνο ηε ρξνληθή
δηάξθεηα ζηελ νπνία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε, δηεύζπλζε θαη θνξά ηελ δηεύζπλζε θαη
θνξά ηεο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο.










 u u 2  u1


t 2  t1
t

(11)

Δάλ ε θίλεζε είλαη επζύγξακκε, ηόηε ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο επηηάρπλζεο δίλεηαη από ηε
ζρέζε:

a 

u u 2  u1

t
t 2  t1

(12)

Τα u1 θαη u2 αληηθαζίζηαληαη αιγεβξηθά.
☛ Πξνθεηκέλνπ γηα θακπύιε ηξνρηά ηόηε ε
δηεύζπλζε θαη θνξά ηεο επηηάρπλζεο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα:
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Δάλ ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο επηηάρπλζεο είλαη
ζεηηθή, ηόηε ε επηηάρπλζε έρεη ηε ζεηηθή
θνξά, δηαθνξεηηθά ηελ αξλεηηθή.
Δάλ ε ηαρύηεηα (θνξά θίλεζεο) θαη ε επηηάρπλζε έρνπλ ηελ ίδηα θνξά, ε θίλεζε ραξαθηεξίδεηαη επηηαρπλόκελε ελώ εάλ έρνπλ
αληίζεηε θνξά επηβξαδπλόκελε.
Παξαδείγκαηα:
Πτ1: Σε κηα επζύγξακκε θίλεζε ην θηλεηό ηε
ρξνληθή ζηηγκή t0=0 έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ
u0=5m/s (αξρηθή ηαρύηεηα) κε θνξά ηε ζεηηθή
θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1=2s έρεη ηαρύηεηα
κέηξνπ u1=15m/s επίζεο κε θνξά ηε ζεηηθή.
Ζ αιγεβξηθή ηηκή ηεο επηηάρπλζεο είλαη:
a 

u u1  u 0

t
t1  t 0

15m / s  5m / s
2s  0s
=5m/s2.


Άξα ε επηηάρπλζε έρεη ηε ζεηηθή θνξά θαη ε
θίλεζε είλαη επηηαρπλόκελε.
Πτ2: Σε κηα επζύγξακκε θίλεζε ην θηλεηό ηε
ρξνληθή ζηηγκή t0=0 έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ
u0=20m/s κε θνξά ηε αξλεηηθή θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1=3s έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ u1=
=5m/s επίζεο κε θνξά ηε αξλεηηθή. Ζ αιγεβξηθή ηηκή ηεο επηηάρπλζεο είλαη:

a 


u u1  u 0

t
t1  t 0
 5m / s  (20)m / s
3s  0s

=5m/s2.

Άξα ε επηηάρπλζε έρεη ηε ζεηηθή θνξά θαη ε
θίλεζε είλαη επηβξαδπλόκελε.

Σηελ επηηαρπλόκελε θίλεζε ην κέηξν ηεο
ηαρύηεηαο απμάλεηαη ελώ ζηελ επηβξαδπλόκελε ειαηηώλεηαη.
Η κέζε επηηάρπλζε εθθξάδεη ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ.
Μνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. είλαη ην 1m/s2.
ΜΔΤΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔΣ ΚΙΝΗΣΔΙΣ
15. Επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε
ιέγεηαη ε θίλεζε πνπ γίλεηαη ζε επζύγξακκε
ηξνρηά θαη ε επηηάρπλζε είλαη ζηαζεξή θαηά
κέηξν δηεύζπλζε θαη θνξά. Υπάξρνπλ δπν
εηδώλ κεηαβαιιόκελεο θηλήζεηο. Ζ επηηαρπλόκελε θαη ε επηβξαδπλόκελε.
16. Σηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε
θίλεζε ε επηηάρπλζε έρεη ηελ θνξά ηεο
θίλεζεο.

u<0
α<0

17. Η ηαρύηεηα ζηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε είλαη αλάινγε ηνπ ρξόλνπ.
Γίλεηαη από ηηο ζρέζεηο:
u=u0+α(t-t0)
(13)
Δάλ t0=0, ηόηε:
u=u0+αt
(14)
θαη εάλ u0=0 (ην θηλεηό μεθηλά από ηελ εξεκία) ηόηε:
u=αt
(15)
Σηηο παξαπάλσ ζρέζεηο ηα κεγέζε u, u0 θαη α
αληηθαζίζηαληαη αιγεβξηθά.
Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαίλνληαη παξαθάησ. Θεσξνύκε t0=0.:
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19. Σηελ επζύγξακκε νκαιά επηβξαδπλόκελε
θίλεζε ε επηηάρπλζε έρεη ηελ αληίζεηε θνξά
ηεο θίλεζεο.

Πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπκε από ηα δηαγξάκκαηα:
☛ Ζ εθαπηνκέλε ηεο γσλίαο σ δίλεη ην
κέηξν ηεο επηηάρπλζεο. α=εθσ

(16)

☛ Τν γξακκνζθηαζκέλν εκβαδό ηζνύηαη κε
ην κέηξν ηεο κεηαηόπηζεο. Δ=|Γx|
(17)
18. Η κεηαηόπηζε είλαη αλάινγε ηνπ ηεηξαγώλνπ
ηνπ ρξόλνπ.
Ζ εμίζσζε θίλεζεο δίλεηαη από ηηο ζρέζεηο:

1
x  x0  u 0 (t  t 0 )   (t  t 0 ) 2
2

(18)

Δάλ t0=0 ηόηε:

1
x  x 0  u 0 t  t 2
2

(19)

Δάλ x0=0 ηόηε:

1
x  u 0 t  t 2
2

(20)

θαη εάλ u0=0 ηόηε:

x

1 2
t
2

(21)

Σηηο παξαπάλσ ζρέζεηο ηα κεγέζε x, x0, u0
θαη α, αληηθαζίζηαληαη αιγεβξηθά.
Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαίλνληαη παξαθάησ. Θεσξνύκε t0=0.:

20. Η ηαρύηεηα ζηελ επζύγξακκε νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε είλαη αλάινγε ηνπ ρξόλνπ.
Γίλεηαη από ηηο ζρέζεηο (13), (14) θαη (15).
Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαίλνληαη παξαθάησ. Θεσξνύκε t0=0.:
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Γελ λνείηαη επηβξαδπλόκελε θίλεζε ρσξίο
αξρηθή ηαρύηεηα u0.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπκε από ηα δηαγξάκκαηα είλαη ίδηα κε ηελ επηηαρπλόκελε.
21. Η κεηαηόπηζε είλαη αλάινγε ηνπ ηεηξαγώλνπ
ηνπ ρξόλνπ.
Ζ εμίζσζε θίλεζεο δίλεηαη από ηηο ζρέζεηο
(18), (19), (20) θαη (21).
Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο x-t θαίλνληαη παξαθάησ. Θεσξνύκε t0=0.

x00

22. Φξόλνο θαη δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην θηλεηό
ζηελ επηβξαδπλόκελε θίλεζε, κέρξη λα ζηακαηήζεη:

☛ Δάλ ζηε ζρέζε (14) ζέζνπκε u=0, ηόηε

u
παίξλνπκε t   0

(22)



☛ Δάλ ζηε ζρέζε (19) ζέζνπκε όπνπ t=t0ι,

u
βξίζθνπκε x   0

2

2

23. θ

(23)
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

ΑΣΚΗΣΔΙΣ
EΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΔΤΑΤΟΠΙΣΗ
Γπν άλζξσπνη α θαη β βξίζθνληαη ζε έλα
ηξαίλν πνπ θηλείηαη κέζα ζην δάζνο. Ο α
ηζρπξίδεηαη όηη ην ηξαίλν θηλείηαη θαη ν β όηη ην
ηξαίλν είλαη αθίλεην θαη θηλνύληαη ηα δέληξα.
Γίθην έρεη:
α) ν α
β) ν β γ) θαη νη δπν δ) θαλέλαο.
Πνηεο πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη γηα λα
πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε:
i. Μηαο βάξθαο πνπ θηλείηαη ζηελ ήξεκε
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.
ii. Δλόο ηξαίλνπ.
iii. Δλόο αεξνπιάλνπ.
Έλα ηαμί θηλείηαη επζύγξακκα από ηελ
αθεηεξία ηνπ γηα 20m θαη επηζηξέθεη ζηελ
αθεηεξία κε ηελ όπηζζελ. Πνηεο από ηηο
παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο
ιάζνο;
i. H ζπλνιηθή κεηαηόπηζε είλαη 40m.
ii. H ζπλνιηθή κεηαηόπηζε είλαη 0m.
iii. Ζ βελδίλε πνπ θαηαλαιώλεη ην ηαμί έρεη
ζρέζε κε ηε κεηαηόπηζε.
iv. Ζ βελδίλε πνπ θαηαλαιώλεη ην ηαμί έρεη
ζρέζε κε ην δηάζηεκα.
Από έλα ζεκείν ηνπ εδάθνπο εθηνμεύνπκε
θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κηα πέηξα. Ζ
πέηξα θηλείηαη θαηαθόξπθα, θηάλεη ζε ύςνο
6m από ην έδαθνο θαη ζηε ζπλέρεηα πέθηεη
ζην έδαθνο, αθξηβώο ζην ζεκείν εθηόμεπζεο
A. Γηαιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε:
«Ζ κεηαηόπηζε ηεο πέηξαο από ηε ζηηγκή
πνπ εθηνμεύηεθε κέρξη ηε ζηηγκή πνπ
έπεζε ζην έδαθνο είλαη»:
α) 6m
β) 12m
γ) 0m
B. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Να ππνινγίζεηε ηελ κεηαηόπηζε γηα ηελ
κεηαθίλεζε ελόο ζώκαηνο πνπ θηλείηαη ζε
επζύγξακκε ηξνρηά, από ηε ζέζε Α ζηε ζέζε
Β, αλ:
i. A(3) θαη Β(7).
ii. Α(5) θαη Β(3).
iii. Α(-5) θαη Β(8).
iv. Α(4) θαη Β(-7).
v. xA=-5 θαη xB=-4.
vi. xA=-3 θαη xB=12.
Σε θάζε πεξίπησζε λα ζρεδηάζεηε ηα δηαλύζκαηα ζέζεο αξρήο θαη ηέινπο, θαζώο θαη
ηελ κεηαηόπηζε Γx.
Έλα θηλεηό θηλείηαη επζύγξακκα ζηνλ παξαθάησ άμνλα.

Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο (Σ) θαη πνηεο ιάζνο (Λ):
α) Όηαλ ην θηλεηό πεγαίλεη από ην Γ ζην Δ, ε
κεηαηόπηζή ηνπ είλαη ζεηηθή.
β) Όηαλ ην θηλεηό πεγαίλεη από ην Δ ζην Γ, ε
κεηαηόπηζή ηνπ είλαη ζεηηθή.
γ) Όηαλ ην θηλεηό πεγαίλεη από ην Γ ζην Δ, ε
κεηαηόπηζή ηνπ είλαη 4m.
δ) Αξλεηηθή κεηαηόπηζε ζεκαίλεη όηη ην
θηλεηό θηλείηαη ζηα αξλεηηθά ηνπ άμνλα.
ε) Ζ κεηαηόπηζε είλαη ζεηηθή όηαλ ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηειηθήο ζέζεο είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο αξρηθήο
ζέζεο.
ζη) Σηε δηαδξνκή ΓΔΓ ε κεηαηόπηζε
είλαη ζεηηθή.
7. Γύν ζεκεία Α θαη Β απέρνπλ 20m. Έλα
θηλεηό εθηειεί ηελ πνξεία ΑΒΑ πέληε
θνξέο. Τόηε:
i. Ζ κεηαηόπηζε είλαη κεδέλ.
ii. Τν δηάζηεκα είλαη κεδέλ.
iii. Ζ κεηαηόπηζε είλαη 200m.
iv. Τν δηάζηεκα είλαη 200m.
8. Κηλεηό θηλείηαη ζε επζεία ηξνρηά. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη νη ηεηκεκέλεο ησλ δηαδνρηθώλ ζέζεσλ από ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ην
θηλεηό θαη νη αληίζηνηρεο ρξνληθέο ζηηγκέο.
Θέζη
x(m)
t(s)
A
5
0
B
9
2
Γ
-1
5
Γ
0
10
i. Υπνινγίζηε ηηο κεηαηνπίζεηο θαη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηηο κεηαηνπίζεηο ΑΒ,
ΒΓ, ΓΓ θαη ΑΒΓΓ.
ii. Υπνινγίζηε ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο
ζέζεο ηνπ θηλεηνύ γηα ηε κεηαηόπηζε
ΑΓ.
9. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη θαηά κήθνο ελόο επζύγξακκνπ δξόκνπ, ν νπνίνο ζεσξνύκε όηη
ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x΄x. Τν
απηνθίλεην μεθηλά από ηε ζέζε x0=-40m θαη
θηλνύκελν επζύγξακκα δηέξρεηαη από ηε
ζέζε x1=+180m θαη ζην ηέινο θαηαιήγεη ζηε
ζέζε x2=+40m.
A. Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε:
Ζ κεηαηόπηζε ηνπ απηνθίλεηνπ ζηελ θίλεζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ είλαη:
α) 360m
β) -80m
γ) 80m
B. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
10. Κηλεηό θηλείηαη ζε επζύγξακκε ηξνρηά θαη ηελ
ρξνληθή ζηηγκή t0=0 βξίζθεηαη ζηελ ζέζε x0=
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=-5m. Δάλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1=5s βξίζθεηαη ζηελ ζέζε x1=10m, λα βξείηε:
i. Τελ κεηαηόπηζε Γx θαη λα ηελ ζρεδηάζεηε.
ii. Τν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ έγηλε απηή.
iii. Τν ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ζέζεο ηνπ
θηλεηνύ.
11. Οη ρξνληθέο εμηζώζεηο θίλεζεο σο πξνο έλα
ζύζηεκα αλαθνξάο Οxy ελόο θηλεηνύ πνπ
θηλείηαη ζε θακπύιε ηξνρηά είλαη:
i. x=10+4t θαη y=6t.
ii. x=8-2t θαη y=3+4t.
iii. x=2+4t θαη y=5-3t2.
iv. x=4-3t θαη y=10+2t-5t2.
v. x=4t2 θαη y=5t,
vi. x=4t2 θαη y=2+5t,
Σε θάζε πεξίπησζε λα βξεζεί ε εμίζσζε ηεο
ηξνρηάο.
Δσθύγραμμη Ομαλή Κίνηζη (ΔΟΚ)
12. Γπν απηνθίλεηα Α θαη Β θηλνύληαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε ηκήκα ηεο εγλαηίαο
νδνύ ζε παξάιιειεο ισξίδεο θπθινθνξίαο
πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. Τν απηνθίλεην Α
πνπ πξνπνξεύεηαη ηνπ Β θαηά 90m, έρεη
ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 72Km/h ελώ ην
απηνθίλεην Β πνπ αθνινπζεί θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 20m/s.
A. Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε:
«Μεηά από ρξόλν 10s»:
α) To απηνθίλεην Α εμαθνινπζεί λα
πξνπνξεύεηαη ηνπ Β θαηά 90m.
β) To απηνθίλεην Β πξνπνξεύεηαη ηνπ Α
θαηά 90m.
γ) Τν απηνθίλεην Β βξίζθεηαη αθξηβώο
δίπια ζην Α.
B. Γηθαηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.
13. Έλα απηνθίλεην δηαλύεη κηα δηαδξνκή 15Km
ζε ρξόλν 15min, εθηειώληαο ΔΟΚ.
A. Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε:
«Ζ ηαρύηεηά ηνπ έρεη κέηξν»:
α) 15Km/h
β) 15Km/min γ) 60Km/h
B. Γηθαηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.
14. Να βξεζεί ε εμίζσζε θίλεζεο ζην S.I. ελόο
θηλεηνύ πνπ εθηειεί ΔΟΚ ζηηο παξαθάησ
πεξηπηώζεηο:
i. x0=-2m, u=5m/s
ii. Έρεη αξρηθή ζέζε 5m θαη ηαρύηεηα κέηξνπ
7m/s κε θνξά πξνο ηα αξλεηηθά ηνπ άμνλα.
iii. Τελ ρξνληθή t0=0 βξίζθεηαη ζηε ζέζε x0=
=0,005Κm θαη έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ 54
Κm/h κε θνξά πξνο ηα ζεηηθά ηνπ άμνλα.

iv. Τελ ρξνληθή t0=2s βξίζθεηαη ζηε ζέζε x0=
=15m θαη έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ 25m/s κε
θνξά πξνο ηα αξλεηηθά ηνπ άμνλα.
15. H ζέζε ελόο ζώκαηνο πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ
άμνλα x΄x δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή από ηελ
εμίζσζε x=5t (S.I.).
A. Πνην από ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξηζηάλεη ηε γξαθηθή παξάζηαζε u-t;
α)

β)

γ)

B. Γηθαηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.
16. Ζ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα
είλαη 340m/s.
A. Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε:
«Αλ βξίζθεζηε 1190m καθξηά από ζεκείν πνπ μεζπά θεξαπλόο, ζα αθνύζεηε ηελ
βξνληή κεηά από»:
α) 3s
β) 3,5s
γ) 4s
B. Γηθαηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.
17. Σην δηάγξακκα παξαθάησ θαίλεηαη ε
γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζέζεο, δπν ζσκάησλ Α θαη Β πνπ θηλνύληαη ζηνλ ίδην επζύγξακκν δξόκν, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.
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iii. Να δείμεηε όηη ηα θηλεηά ζα ζπλαληεζνύλ

t
x
κεηά από ρξόλν t  1 ζηε ζέζε x  1 .
2

2

20. Από ηελ παξαθάησ γξαθηθή παξάζηαζε
ζέζεο-ρξόλνπ, λα ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα
ηνπ θηλεηνύ.
(Απ: 2m/s)
(m)

A. Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε:
α) «Τα κέηξα uA θαη uB ησλ ηαρπηήησλ
ησλ δπν ζσκάησλ ηθαλνπνηνύλ ηε
ζρέζε uA=3uB.
β) Ζ κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο Β ζην
ρξνληθό δηάζηεκα 0-t1 είλαη κεγαιύηεξε από απηή ηνπ ζώκαηνο Α ζην ίδην
ρξνληθό δηάζηεκα.
γ) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ην ζώκα Α πξνπνξεύεηαη ηνπ Β θαηά 3x0.
B. Να δηθαηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.
18. Έλα θηλεηό πνπ θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά,
ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 βξίζθεηαη ζηε ζέζε
x0=0.
A. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα:
Φξνληθή ζηηγκή
Ταρύηεηα
Θέζε
t(s)
U(m/s)
x(m)
5
10
20
15
B. Να εμεγήζεηε πσο ππνινγίζαηε ηηο ηηκέο
ησλ κεγεζώλ κε ηηο νπνίεο ζπκπιεξώζαηε ηνλ πίλαθα.
19. Σην δηάγξακκα θαίλνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο x-t δπν θηλεηώλ A θαη Β πνπ θηλνύληαη ζε επζεία γξακκή.

i. Να θάλεηε ην δηάγξακκα u-t ησλ δπν
θηλεηώλ ζε θνηλό δηάγξακκα.
ii. Να γξάςεηε ηηο εμηζώζεηο θίλεζεο ησλ
δπν θηλεηώλ.

(s)
21. Γίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ζέζεο–ρξόλνπ
κηαο επζύγξακκεο θίλεζεο. Να βξεζεί ε ηαρύηεηα γηα θάζε θάζε ηεο θίλεζεο θαη λα
γίλεη ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο-ρξόλνπ.

(Απ: 5m/s, -3,33m/s)
22. Γίλεηαη ην δηάγξακκα x(t) κηαο επζύγξακκεο
θίλεζεο. Πεξηγξάςηε ηηο θηλήζεηο θαη λα γίλεη
ην δηάγξακκα u(t).

(Απ: 2,5m/s, 0, 15m/s, -20m/s)
23. Γίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε u(t) κηαο επζύγξακκεο θίλεζεο. Δάλ x0=0, λα γίλεη ην δηάγξακκα x(t) θαη λα βξεζεί ε νιηθή κεηαηόπηζε
θαη ην νιηθό δηάζηεκα. Πνηα ε κέζε ηαρύηεηα;
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i) Ζ αξρηθή ζέζε ηνπ θηλεηνύ είλαη -4m.
ii) H θίλεζε είλαη επζύγξακκε νκαιή.
iii) Τελ ρξνληθή ζηηγκή t=2s, βξίζθεηαη ζηε
ζέζε 0m.
iv) Τελ ρξνληθή ζηηγκή t=2s, έρεη δηαλύζεη
δηάζηεκα 4m.
28. Γίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε u-t.

(Απ: 20m, 100m, 100/7m/s)
24. Γύν θηλεηά θηλνύληαη ζε επζεία όπσο ζην
ζρήκα.

Πόηε θαη πνπ ζα ζπλαληεζνύλ ηα ηα θηλεηά Α
θαη Β αλ: α) μεθηλνύλ ηαπηόρξνλα,
β) ην θηλεηό Α μεθηλά 2s αξγόηεξα
από ην θηλεηό Β.
γ) αλ ηα θηλεηά μεθηλνύλ ηαπηόρξνλα θαη θηλνύληαη νκόξξνπα.

(Απ: α) 3,33s, 33,3m, β) 4s, 20m, γ) 10s,
100m.)
25. Έλα θηλεηό δηαλύεη 20m ζε ρξόλν 20s. Σηε
ζπλέρεηα θηλείηαη κε ηαρύηεηα 40m/s γηα ρξόλν 4s. Να γίλνπλ ηα δηαγξάκκαηα u(t), x(t)
θαη λα βξεζεί ε κέζε ηαρύηεηα. (Απ: 15m/s)
26. Έλα θηλεηό ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 βξίζθεηαη
ζηε ζέζε x0=20m θαη θηλείηαη επζύγξακκα θαη
νκαιά κε ηαρύηεηα κέηξνπ 10m/s γηα ρξόλν
2s, πξνο ηε ζεηηθή θνξά . Σηε ζπλέρεηα
θηλείηαη ζηελ ίδηα επζεία κε ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ θαη ίδηαο θνξάο γηα ρξόλν 4s.
Τέινο θηλείηαη ζηελ ίδηα επζεία κε ηαρύηεηα
κέηξνπ 20m/s αληίζεηεο θνξάο γηα ρξόλν
10s. Να βξείηε:
i. ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο ζην ηέινο ηεο θίλεζεο,
ii. ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην θηλεηό θαη λα θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή
παξάζηαζε u(t).
(Aπ: -80m, 300m)
27. Ζ εμίζσζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη
επζύγξακκα είλαη x=-4+2t (S.I.). Πνηεο από
ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο (Σ) θαη
πνηεο ιάζνο (Λ):

Πνηεο από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη
ζσζηέο (Σ) θαη πνηεο ιάζνο (Λ):
i) Τν θηλεηό θηλείηαη ζίγνπξα ζηνλ αξλεηηθό
εκηάμνλα.
ii) Τν θηλεηό ζηα 2s έρεη δηαλύζεη δηάζηεκα
20m.
iii) Τo γξακκνζθηαζκέλν εκβαδόλ δίλεη ην
κέηξν ηεο κεηαηόπηζεο.
iv) Τo γξακκνζθηαζκέλν εκβαδόλ δίλεη ηε
κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο.
29. Έλα απηνθίλεην δηαλύεη 200m κε ηαρύηεηα
κέηξνπ 36Km/h. Να ππνινγίζεηε ην ρξόλν
θίλεζεο.
(Απ: 20s)
30. Γπν θηλεηά α θαη β θηλνύληαη πάλσ ζηνλ
άμνλα ησλ ζπληεηαγκέλσλ x΄Οx κε ηαρύηεηεο κέηξνπ uα=40m/s θαη uβ=20m/s. Τελ ρξνληθή ζηηγκή t0=0 βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο x0α=
=-200m θαη x0β=200m. Να βξείηε:
α) Πνπ θαη πόηε ζα ζπλαληεζνύλ ηα θηλεηά
εάλ: i) νη ηαρύηεηεο έρνπλ ηε ζεηηθή θνξά.
ii) ε ηαρύηεηα uα έρεη ηε ζεηηθή θνξά θαη ε uβ ηελ αξλεηηθή.
β) Να θάλεηε ζε θάζε πεξίπησζε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο u-t θαη x-t.
(Aπ: 200s, 400m, 20
s, 800
m)
3
3
31. Έλα θηλεηό ηελ ρξνληθή ζηηγκή t0=0 βξίζθεηαη
ζηε ζέζε x0=20m θαη θηλείηαη κε ηαρύηεηα
ζηαζεξνύ κέηξνπ 2m/s πνπ έρεη ηε ζεηηθή
θνξά. Να βξείηε:
i. Τελ εμίζσζε θίλεζεο ηνπ θηλεηνύ.
ii. Τε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ από ηε
ρξνληθή ζηηγκή 4s κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή
6s.
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iii. Τε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 2νπ δεπηεξνιέπηνπ ηεο
θίλεζεο.
(Απ: 4m, 2m)
32. Έλα θηλεηό πνπ εθηειεί ΔΟΚ ηελ ρξνληθή
ζηηγκή t1=2s βξίζθεηαη ζηε ζέζε x1=-10m θαη
ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2=4s βξίζθεηαη ζηε ζέζε
x2=20m.
i. Να ππνινγίζεηε ηo κέηξν ηεο ηαρύηεηαο.
ii. Να θάλεηε ηα δηαγξάκκαηα u(t) θαη x(t) γηα
ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο από 2s έσο 4s.
iii. Πνηα είλαη ε κεηαηόπηζε γηα ρξνληθό
δηάζηεκα 4s;
(Aπ: 15m/s, 60m)
33. Γίλεηαη ην δηάγξακκα x-t γηα έλα θηλεηό πνπ
θηλείηαη επζύγξακκα.

i. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο
ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 1s, 4s θαη 7s.
ii. Να θάηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε u-t.
iii. Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα.
(Απ: 10m/s, 0,-10m/s, 0)
34. Έλα θηλεηό θηλείηαη ζε επζύγξακκε ηξνρηά κε
ζηαζεξή ηαρύηεηα u1=20m/s γηα t1=2s. Σηε
ζπλέρεηα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα u2=
=40m/s γηα t2=5s.
i. Να ππνινγίζεηε ην νιηθό δηάζηεκα θαη ηε
κέζε ηαρύηεηα.
ii. Να γίλνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο u(t)
θαη x(t). Γηα t0=0 ζεσξήζηε όηη x0=0.
(Απ: 240m, 34,3m/s)
35. Γηα δπν θηλεηά Α θαη Β δίλεηαη ην θνηλό δηάγξακκα x(t). Να θάλεηε ην θνηλό δηάγξακκα
u(t) γηα ηα δπν θηλεηά.

36. Από έλα ζεκείν Α επζύγξακκνπ δξόκνπ
πεξλά ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 θηλεηό κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 20m/s έρνληαο ηε
ζεηηθή θνξά. Μεηά από 2s πεξλά από ην ίδην
ζεκείν θηλεηό κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ
30m/s έρνληαο θαη απηό ηε ζεηηθή θνξά.
i. Πνπ θαη πόηε ζα ζπλαληεζνύλ ηα θηλεηά;
ii. Να θάλεηε ζε θνηλά δηαγξάκκαηα ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο u-t θαη x-t.
(Απ: 6s, 120m)
37. Σην αθόινπζν ζρήκα ε απόζηαζε όπινπηνίρνπ είλαη 800m.

Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε x ηνπ αλζξώπνπ από ην όπιν ώζηε ν άλζξσπνο λα
αθνύεη ηαπηόρξνλα ηνλ ήρν ηεο εθππξζνθξόηεζεο ηνπ όπινπ θαη ηνλ ήρν ηεο έθξεμεο
ηνπ βιήκαηνο πάλσ ζηνλ ηνίρν. Γίλνληαη
uβιήκαηνο=510m/s θαη uήρνπ=340m/s.
(Απ: 2000
m/s)
3
38. Μηα ακαμνζηνηρία εηζέξρεηαη ζε κηα γέθπξα
κε ηαρύηεηα 20m/s. Αλ ην κήθνο ηεο γέθπξαο
είλαη 20m θαη ε ακαμνζηνηρία θάλεη 4s γηα λα
βγεη από ηε γέθπξα, λα ππνινγίζεηε ην
κήθνο ηεο ακαμνζηνηρίαο.
(Απ: 60m)
39. Ακαμνζηνηρία κήθνπο

l,

ρξεηάδεηαη ρξόλν

t1=7s γηα λα πεξάζεη κπξνζηά από αθίλεην
παξαηεξεηή θαη ρξόλν t2=25s γηα λα πεξάζεη
γέθπξα κήθνπο

l =387m. Να ππνινγίζεηε:
1

i. Τελ ζηαζεξή ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηλείηαη ε ακαμνζηνηρία.
ii. Τν κήθνο

l

απηήο. (Απ: 21,5m/s, 150,5m)

40. Έλα ηξαίλν πνπ θηλείηαη νκαιά πεξλά από
γέθπξα κήθνπο 200m ζε ρξόλν 30s θαη από
κηα άιιε γέθπξα κήθνπο 100m ζε ρξόλν
20s. Να ππνινγίζεηε ην κήθνο θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ ηξαίλνπ.
(Απ: 100m, 10m/s)
41. Πεξηπνιηθό αξρίδεη λα θαηαδηώθεη κνηνζηθιεηηζηή πνπ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε d=500m
κπξνζηά από ην πεξηπνιηθό. Τν πεξηπνιηθό
θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ uπ=
=30m/s θαη ν κνηνζηθιεηηζηήο επίζεο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ uκ=20m/s. Εεηείηαη:
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i. Ο ρξόλνο ζηνλ νπνίν ην πεξηπνιηθό ζα
θηάζεη ηνλ κνηνζηθιεηηζηή.
ii. Τν δηάζηεκα πνπ ζα δηαλύζεη ην πεξηπνιηθό ζην ρξόλν απηό.
iii. Να θάλεηε ζε θνηλά δηαγξάκκαηα ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηαρύηεηαο-ρξόλνπ θαη
ζέζεο-ρξόλνπ.
(Απ: 50s, 1500m)
42. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα
θάζεηα πξνο έλα ηνίρν. Κάπνηα ζηηγκή ην
απηνθίλεην εθπέκπεη έλαλ ήρν ν νπνίνο αλαθιάηαη ζηνλ ηνίρν θαη μαλαγπξίδεη ζην απηνθίλεην. Σην κεηαμύ ην απηνθίλεην έρεη δηαλύζεη
ην 1/9 ηεο αξρηθήο ηνπ απόζηαζεο από ηνλ
ηνίρν. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ, αλ ε ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ
είλαη 340m/s.
(Aπ: 20m/s)
Μεηαβαλλόμενες κινήζεις
43. Σώκα εθηειεί επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε
θίλεζεο θαη ηελ ρξνληθή εμίζσζε ηεο ηαρύηεηάο ηνπ, ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο. Σε
θάζε πεξίπησζε λα βξείηε ην είδνο ηεο θίλεζεο (επηηαρπλόκελε ή επηβξαδπλόκελε) θαη
λα θαηαζθεπάζεηε ηα δηαγξάκκαηα u-t θαη x-t.:
i. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 βξίζθεηαη ζηε
ζέζε x0=-2m, έρεη αξρηθή ηαρύηεηα u0=
=5m/s θαη επηηάρπλζε α=8m/s2.
ii. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 βξίζθεηαη ζηε
ζέζε x0=5m, έρεη αξρηθή ηαρύηεηα u0=
=3m/s θαη επηηάρπλζε α=-8m/s2.
iii. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=3s βξίζθεηαη ζηε
ζέζε x0=20m, έρεη αξρηθή ηαρύηεηα u0=
=-5m/s θαη επηηάρπλζε α=4m/s2.
iv. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 βξίζθεηαη ζηε
ζέζε x0=10m, έρεη αξρηθή ηαρύηεηα u0=
=-6m/s θαη επηηάρπλζε α=-4m/s2.
v. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=2s βξίζθεηαη ζηε
ζέζε x0=0, έρεη αξρηθή ηαρύηεηα u0=
=3m/s θαη επηηάρπλζε α=4m/s2.
vi. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 βξίζθεηαη αθίλεην
ζηε ζέζε x0=0, θαη έρεη επηηάρπλζε α=
=8m/s2.
vii. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 βξίζθεηαη
αθίλεην ζηε ζέζε x0=10m, θαη έρεη
επηηάρπλζε α=-2m/s2.
viii. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 βξίζθεηαη ζηε
ζέζε x0=0, έρεη αξρηθή ηαρύηεηα u0=
=30m/s θαη επηηάρπλζε α=-2m/s2.
ix. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=5s βξίζθεηαη ζηε
ζέζε x0=-10m, έρεη αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ u0=30m/s κε θνξά ηε ζεηηθή θαη
επηηάρπλζε κέηξνπ α=4m/s2 κε θνξά ηελ
αξλεηηθή.

x. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 βξίζθεηαη ζηε
ζέζε Α(2m), έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ 30m/s
κε θνξά πξνο ηα ζεηηθά ηνπ άμνλα θαη
επηηάρπλζε κέηξνπ α=4m/s2 κε θνξά
πξνο ηα αξλεηηθά ηνπ άμνλα.
44. Κηλεηό εθηειεί επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε πάλσ ζηνλ εκηάμνλα Οx. Τε
ρξνληθή ζηηγκή t0=0 βξίζθεηαη ζηε ζέζε Α0
πνπ απέρεη από ην Ο, απόζηαζε 8m. Τε
ρξνληθή ζηηγκή t1=2s βξίζθεηαη ζηε ζέζε Α1
θαη έρεη ηαρύηεηα u1=8m/s θαη ηε ρξνληθή
ζηηγκή t2=7s βξίζθεηαη ζηε ζέζε Α2. Δάλ ε
κέζε ηαρύηεηα ηνπ θηλεηνύ κεηαμύ ησλ ζέζεσλ Α1 θαη Α2 είλαη 6m/s, λα βξείηε ηελ
εμίζσζε θίλεζεο ηνπ θηλεηνύ.
(Απ: x=8+9,6t-0,4t2)
45. Γίλεηαη ην δηάγξακκα u(t) ελόο θηλεηνύ πνπ
θηλείηαη επζύγξακκα. Να ππνινγίζεηε:

i. Τελ επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο.
ii. Τελ ρξνληθή εμίζσζε ηεο ηαρύηεηαο θαη
ηελ εμίζσζε θίλεζεο, εάλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 βξίζθεηαη ζηε ζέζε x0= -4m.
iii. Τελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή
ζηηγκή 4s.
iv. Τε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο ηα πξώηα 5s
ηεο θίλεζεο.
v. Τε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο ζηε δηάξθεηα
ηνπ 5νπ δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο.
vi. Να θάλεηε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο α-t
θαη x-t.
(Απ: 2m/s2, u=10+2t, x=-4+10t+t2, 18m/s,
75m, 19m)
46. Γίλεηαη ην δηάγξακκα u-t ελόο θηλεηνύ πνπ
θηλείηαη επζύγξακκα. Να ππνινγίζεηε:

Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ
δηάλπζε ην θηλεηό, λα ζρεδηάζεηε ηα δηαγξάκκαηα ζέζεο-ρξόλνπ θαη επηηάρπλζεο-ρξόλνπ.
Γίλεηαη x0=0. Πνηα είλαη ε κέζε αξηζκεηηθή
ηαρύηεηα;
(Απ: 40m, 8m/s)
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47. Κηλεηό μεθηλά από ηελ εξεκία θαη θηλείηαη
επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε 2m/s2.
Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα πνπ ζα έρεη
απνθηήζεη κεηά από 3s θαη ην δηάζηεκα πνπ
ζα έρεη δηαλύζεη σο ηόηε. Να θαηαζθεπάζεηε
ηα δηαγξάκκαηα u-t, α-t θαη x-t. Τη πιεξνθνξίεο παίξλνπκε από ηα δηαγξάκκαηα;
(Απ: 6m/s, 9m)
48. Μνηνζηθιεηηζηήο είλαη αθίλεηνο ζε θάπνην
ζεκείν επζύγξακκνπ δξόκνπ. Ξαθληθά παηάεη ην γθάδη θαη εθαξκόδεη ζηαζεξή επηηάρπλζε, θάλνληαο ζε ρξόλν 4s απόζηαζε
96m. Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε πνπ
αζθήζεθε κε ην γθάδη θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ
κνηνζηθιεηηζηή ζην ηέινο ησλ 4s.
(Απ: 12m/s2, 48m/s)
49. Σώκα έρεη αξρηθή ηαρύηεηα 10m/s θαη επηηάρπλζε 4m/s2. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηά
ηνπ όηαλ ην ζώκα έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά
28m.
(Aπ: 18m/s)
50. Σώκα βξίζθεηαη ζηε ζέζε x0=0 ηε ρξνληθή
ζηηγκή t0=0 έρνληαο αξρηθή ηαρύηεηα u0=0.
Ξαθληθά επηηαρύλεη κε επηηάρπλζε 6m/s2. Να
ππνινγίζεηε ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα
δηαλύζεη απόζηαζε 75m θαη ηελ ηαρύηεηα
πνπ ζα έρεη απνθηήζεη ηόηε. (Aπ: 5s, 30m/s)
51. Κηλεηό μεθηλάεη από ηελ εξεκία θαη θηλνύκελν
επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε, απόθηά ηαρύηεηα 15m/s κεηά από απόζηαζε
37,5κ. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο θαη ην ρξόλν θίλεζεο.
(Απ: 3m/s2, 5s)
52. Κηλεηό μεθηλάεη από ηελ εξεκία θαη θηλνύκελν
επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε 3m/s2.
Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηόπηζή ηνπ ζε ρξόλν
6s θαζώο θαη ην δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ζηε
δηάξθεηα ηνπ 4νπ δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο.
(Απ: 54m, 10m)
53. Γπν ζώκαηα είλαη αθίλεηα ζηηο ζέζεηο Α θαη Β
ηνπ άμνλα xx΄ πνπ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο
54m. Τελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή μεθηλνύλ ηελ
θίλεζε κε ζηαζεξέο επηηαρύλζεηο 4m/s2 θαη
8m/s2 αληίζηνηρα θηλνύκελα ην Α πξνο ην Β
θαη ην Β πξνο ην Α.
i. Θεσξώληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ην Α, λα
γξάςεηε ηηο εμηζώζεηο θίλεζεο ησλ δπν
ζσκάησλ θαη ηηο ρξνληθέο εμηζώζεηο ηεο
ηαρύηεηαο ησλ δπν ζσκάησλ.
ii. Πνπ θαη πόηε ζα ζπλαληεζνύλ ηα δπν
ζώκαηα;
iii. Να ππνινγίζεηε ηηο ηαρύηεηεο πνπ ζα
έρνπλ απηά ηελ ζηηγκή ηεο ζπλάληεζεο.

iv. Να θάλεηε ζε θνηλά δηαγξάκκαηα ηηο
γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηαρύηεηαο-ρξόλνπ
θαη ζέζεο-ρξόλνπ.
(Απ: xA=2t2, xB=54-4t2, uA=4t, uB=-8t, 3s,
12m/s, 24m/s)
54. Γπν ζώκαηα είλαη αθίλεηα ζηηο ζέζεηο Α(5m)
θαη Β(37m) ηνπ άμνλα xx΄. Τελ ρξνληθή ζηηγκή t0=0 μεθηλνύλ ηελ θίλεζε κε ζηαζεξέο
επηηαρύλζεηο +10m/s2 θαη +6m/s2 αληίζηνηρα.
i. Θεσξώληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ην Α, λα
γξάςεηε ηηο εμηζώζεηο θίλεζεο ησλ δπν
ζσκάησλ θαη ηηο ρξνληθέο εμηζώζεηο ηεο
ηαρύηεηαο ησλ δπν ζσκάησλ.
ii. Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε ησλ ζσκάησλ, 2s κεηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή t0.
Πνην ζώκα πξνεγείηαη θαη πόζν;
iii. Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε ησλ ζσκάησλ, όηαλ νη ηαρύηεηεο δηαθέξνπλ θαηά
24m/s. Πνην ζώκα πξνεγείηαη θαη πόζν;
iv. Πνπ θαη πόηε ζα ζπλαληεζνύλ ηα δπν
ζώκαηα;
v. Να ππνινγίζεηε ηηο ηαρύηεηεο πνπ ζα
έρνπλ απηά ηελ ζηηγκή ηεο ζπλάληεζεο.
vi. Να θάλεηε ζε θνηλά δηαγξάκκαηα ηηο
γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηαρύηεηαο-ρξόλνπ
θαη ζέζεο-ρξόλνπ.
(Απ: xA=5+5t2, xB=37+3t2, uA=10t, uB=6t, ην
Β θαηά 24m, ην Α θαηά 40m, 4s, 85m,
40m/s, 24m/s)
55. Γπν θηλεηά μεθηλνύλ ηαπηόρξνλα από δπν
ζεκεία Α θαη Β ελόο επζύγξακκνπ δξόκνπ
πνπ απέρνπλ 33m. Τν θηλεηό πνπ βξίζθεηαη
ζην Α θαηεπζύλεηαη πξνο ην Β κε ζηαζεξή
επηηάρπλζε 4m/s2 θαη ην θηλεηό πνπ βξίζθεηαη ζην Β θαηεπζύλεηαη πξνο ην Α κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 5m/s. Θεσξνύκε ηνλ παξαηεξεηή ζην Α θαη ζεηηθή θνξά ΑΒ.
i. Να γξάςεηε ηηο εμηζώζεηο θίλεζεο γηα ηα
δπν θηλεηά.
ii. Πνπ θαη πόηε ζα ζπλαληεζνύλ ηα δπν
θηλεηά;
iii. Να θαηαζθεπάζεηε ζε θνηλά δηαγξάκκαηα
ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο u-t θαη x-t γηα ηα
δπν θηλεηά.
(Απ: 3s, 18m από ην Α)
56. Αγσληζηηθό απηνθίλεην πνπ θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν, πεξλάεη κπξνζηά από κνηνζηθιεηηζηή ηεο ηξνραίαο πνπ είλαη αθίλεηνο,
κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 144Km/h. Όηαλ είλαη
75m κπξνζηά, ν ηξνρνλόκνο αξρίδεη ηελ θαηαδίσμε κε ζηαζεξή επηηάρπλζε 6m/s2.
i. Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε ηνπ κνηνζηθιεηηζηή από ην αγσληζηηθό απηνθίλεην,
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ηελ ζηηγκή πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ κνηνζηθιεηηζηή είλαη ην 75% ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αγσληζηηθνύ απηνθηλήηνπ. Πνηνο πξνεγείηαη
θαη πόζν;
ii. Μεηά από πόζν ρξόλν ζα πηάζεη ν ηξνρνλόκνο ην απηνθίλεην θαη ζε πνην ζεκείν;
iii. Να θάλεηε ζε θνηλά δηαγξάκκαηα ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο u=u(t) θαη x=x(t).
(Απ: πξνεγείηαη ην αγσληζηηθό θαηά 200m,
15s, 675m)
57. Σώκα θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 72Km/h. Ξαθληθά επηηαρύλεη
γηα 5s θαη δηαλύεη απόζηαζε 150m.
i. Να βξείηε ην είδνο ηεο θίλεζεο κεηά ηελ
εθαξκνγή ηεο επηηάρπλζεο.
ii. Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε θαη λα
γξάςεηε ηελ εμίζσζε θίλεζεο θαη ηελ ρξνληθή εμίζσζε ηεο ηαρύηεηάο ηνπ., θαζώο
θαη ηελ ηαρύηεηα πνπ ζα έρεη ζην ηέινο
ηνπ 5νπ δεπηεξνιέπηνπ.
iii. Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ ζα δηαλύζεη ην ζώκα κέρξηο όηνπ ε ηαρύηεηά ηνπ
ηξηπιαζηαζηεί.
iv. Να θαηαζθεπάζεηε ηα δηαγξάκκαηα u-t θαη
x-t.
(Απ: 4m/s2, u=20+4t, x=20t+2t2,
40m/s, 400m)
58. Μνηνζηθιεηηζηήο θηλείηαη ζε επζύγξακκν
δξόκν, όηαλ θάπνηα ζηηγκή επηηαρύλεη κε
επηηάρπλζε 5m/s2. H επηηάρπλζε δηαξθεί 4s
θαη ν κνηνζηθιεηηζηήο δηαλύεη ζην ρξνληθό
δηάζηεκα απηό απόζηαζε 100m.
i. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα πνπ είρε
πξηλ επηηαρπλζεί.
ii. Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε πνπ ζα
δηαλύζεη κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ε ηαρύηεηά
ηνπ δηπιαζηαζηεί.
(Απ: 15m/s, 67,5m)
59. Πνδειάηεο θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε
ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 18Km/h. Κάπνηα
ζηηγκή εθαξκόδεη επηηάρπλζε 1m/s2. Να
ππνινγίζεηε ζε πόζν ρξόλν από ηε ζηηγκή
πνπ επηηάρπλε ζα δηαλύζεη 28m θαη ηη ηαρύηεηα ζα έρεη ηόηε.
(Απ: 4s, 9m/s)
60. Κηλεηό εθηειεί επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε κε αξρηθή ηαρύηεηα. Δάλ ζηα
πξώηα 3s δηαλύεη 24m θαη απνθηά ηαρύηεηα
11m/s, λα ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε θαη
ηελ αξρηθή ηνπ ηαρύηεηα. (Απ: 5m/s, 2m/s2)
61. Κηλεηό εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε.
Κάπνηα ζηηγκή επηηαρύλεη κε επηηάρπλζε
3m/s2. Μεηά από πόζν ρξόλν από ηελ
εθαξκνγή ηεο επηηάρπλζεο ζα έρεη δηαλύζεη
42m θαη ζα έρεη απνθηήζεη ηαρύηεηα 24m/s;

Πνηα ήηαλ ε ηαρύηεηά ηνπ πξηλ ηελ εθαξκνγή
ηεο επηηάρπλζεο;
(Απ: 2s, 18m/s)
62. Τξαίλν θηλείηαη κε ηαρύηεηα 64,8Km/h, όηαλ ν
κεραλνδεγόο ηξαβάεη ην γθάδη, εθαξκόδνληαο επηηάρπλζε. Μεηά από πόζν ρξόλν ζα
έρεη απνθηήζεη ηαρύηεηα ίζε κε ηα 8/3 ηεο
αξρηθήο θαη ζα έρεη δηαλύζεη απόζηαζε
165m; Πνηα επηηάρπλζε εθάξκνζε ν κεραλνδεγόο;
(Απ: 5s, 6m/s2)
63. Απηνθίλεην Α θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν
κε ηαρύηεηα ζηαζεξνύ κέηξνπ 50,4Km/h. Τελ
ζηηγκή πνπ δηέξρεηαη κπξνζηά από αθίλεην
παξαηεξεηή, ν νδεγόο παηάεη ην γθάδη θαη
εθαξκόδεη επηηάρπλζε 10m/s2. Γπν δεπηεξόιεπηα αξγόηεξα δηέξρεηαη κπξνζηά από ηνλ
παξαηεξεηή άιιν απηνθίλεην Β, πνπ έρεη
ζηαζεξή ηαρύηεηα 98m/s ίδηαο θνξάο θίλεζεο λε ην πξώην απηνθίλεην.
i. Μεηά από πόζν ρξόλν από ηε ζηηγκή πνπ
ην απηνθίλεην Α δηέξρεηαη κπξνζηά από
ηνλ παξαηεξεηή, ηα απηνθίλεηα ζα απόθηήζνπλ ίδηα ηαρύηεηα; Πνην απηνθίλεην
πξνεγείηαη θαη πόζν;
ii. Μεηά από πόζν ρξόλν θαη ζε πνην ζεκείν
ζα ζπλαληεζνύλ ηα δπν θηλεηά;
iii. Να θάλεηε ζε θνηλά δηαγξάκκαηα ηηο γξαθη
θέο παξαζηάζεηο u-t θαη x-t.
(Απ: 8,4s, πξνεγείηαη ην Β θαηά 156,8m,
2,8s, 78,4m, 14s, 1176m)
64. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε
ηαρύηεηα ζηαζεξνύ κέηξνπ 32,4Km/h, όηαλ ν
νδεγόο γηα λα ζηακαηήζεη ζε έλα πάξθηλγθ
γηα λα μεθνπξαζηεί, παηάεη ην θξέλν θαη
εθαξκόδεη επηβξάδπλζε 3m/s2. Μεηά από
πόζν ρξόλν από ηε ζηηγκή πνπ πάηεζε ην
θξέλν ζα ζηακαηήζεη θαη πόζν δηάζηεκα
δηάλπζε κέρξη ηόηε; Να θάλεηε ηα δηαγξάκκαηα u-t θαη x-t.
(Απ: 3s, 13,5m)
65. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε
ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 4m/s. Ο νδεγόο
αληηιακβάλεηαη έλαλ απξόζεθην πεδό πνπ
δηαζρίδεη ην δξόκν θάζεηα κπξνζηά ηνπ θαη
παηάεη ην θξέλν ηελ ζηηγκή πνπ ην απηόθίλεην απέρεη από ηνλ πεδό 16,5m θαη αθηλεηνπνηεί ην απηόθίλεην κεηά από ρξόλν 8s. Να
ππνινγίζεηε ηελ επηβξάδπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαη εάλ ηειηθά ν νδεγόο απέθπγε ηελ
ζύγθξνπζε.
(Απ: 0,5m/s2, λαη)
66. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε
ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 15m/s. Ο νδεγόο
αληηιακβάλεηαη έλα δέληξν πνπ έρεη πέζεη
ζηνλ δξόκν ζε απόζηαζε 32m από ην απηόθίλεην θαη παηάεη ην θξέλν. Αλ ν ρξόλνο
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αληίδξαζεο ηνπ νδεγνύ είλαη 0,7s θαη ε επηβξάδπλζε πνπ αζθνύλ ηα θξέλα ζην απηόθίλεην είλαη 5m/s2, λα εμεηάζεηε εάλ ν νδεγόο απέθπγε ηελ ζύγθξνπζε.
(Απ: όρη)
67. Κηλεηό πνπ θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε
ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 20m/s, ηε ρξνληθή
ζηηγκή t0=0 επηβξαδύλεηαη κε ζηαζεξή επηβξάδπλζε 4m/s2. Μεηά από πόζν ρξόλν ε
ηαρύηεηά ηνπ ειαηηώλεηαη ζην κηζό θαη πόζν
δηάζηεκα δηαλύεη ζηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ
δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζήο ηνπ κέρξη λα
ζηακαηήζεη;
(Απ: 2,5s, 2m)
68. Γξνκέαο ησλ 100m, κπνξεί λα αλαπηύμεη κεγηζηε επηηάρπλζε 8m/s2 θαη κέγηζηε ηαρύηεηα
12m/s. Να ππνινγίζεηε ηελ επίδνζε ηνπ
αζιεηή.
(Απ: 9,08s)
69. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν
πιάηνπο 10m (ζρήκα) κε ζηαζεξή ηαρύηεηα
κέηξνπ 30m/s.

Τε ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 144m
από αθύιαθηε δηάβαζε ηξαίλνπ, έλα ηξαίλν
κήθνπο 150m εηζέξρεηαη ζηε δηάβαζε κε
ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 72Km/h. Να ππνινγίζεηε ηελ ειάρηζηε επηβξάδπλζε πνπ
πξέπεη λα εθαξκόζεη ν νδεγόο ζην απηνθίλεην, ώζηε λα απνθεπρζεί ε ζύγθξνπζε.
(Απ: 3m/s2)
70. Κηλεηό μεθηλά από ηελ εξεκία θαη θηλείηαη ζε
επζύγξακκν δξόκν κε ζηαζεξή επηηάρπλζε
κέηξνπ 3m/s2 γηα ρξόλν 6s. Σηε ζπλέρεηα
θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πνπ εηρε απόθηήζεη ζην ηέινο ησλ 6s από ηελ επηηαρπλόκελε θίλεζε γηα ρξόλν 4s θαη κεηά θηλείηαη
επηβξαδπλόκελν κέρξη λα ζηακαηήζεη.
i. Να θάλεηε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο u-t,
α-t θαη x-t.
ii. Να ππνινγίζηε ην ζπλνιηθά δηαλπζέλ
δηάζηεκα.

iii. Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ θηλεηνύ.
(Απ: 153m, 11,769m/s)
71. Ζ εμίζσζε θίλεζεο ελόο πιηθνύ ζεκείνπ πνπ
θη-λείηαη ζε επζύγξακκε ηξνρηά, είλαη x=
=10t-2t2 (S.I.).
a) Να βξείηε ην είδνο ηεο θίλεζεο.
b) Πνηα ρξνληθή ζηηγκή ε ζέζε ηνπ είλαη x=
=12; Τη ηαρύηεηα έρεη ηόηε ην πιηθό ζεκείν;
c) Υπνινγίζηε ην δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην
θηλεηό κέρξη λα ζηακαηήζεη.
d) Υπνινγίζηε ην δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην
θηλεηό ζε ρξόλν 7s.
e) Να γίλνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο α(t),
u(t) θαη x(t).
(Απ: 3s, 7s, 4m/s, -4m/s, 25m, 38m)
72. H γξαθηθή παξάζηαζε u-t θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα, θαίλεηαη ζην ζρήκα παξαθάησ.

i. Να παξαζηαζνύλ γξαθηθά ζε ζπλάξηεζε
κε ην ρξόλν ε επηηάρπλζε θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ θηλεηνύ. (Θεσξνύκε x0=0)
ii. Να ππνινγηζηεί ε κέζε ηαρύηεηα θαη ε
κέζε επηηάρπλζε ηνπ θηλεηνύ.
(Aπ: 11m/s, 0,5m/s2)
73. H γξαθηθή παξάζηαζε u-t θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα, θαίλεηαη ζην ζρήκα παξαθάησ.

a) Να βξείηε ην είδνο ησλ θηλήζεσλ πνπ
εθηειεί ην θηλεηό.
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b) Να θαηαζθεπάζεηε ηα δηαγξάκκαηα a-t
θαη x-t.
c) Υπνινγίζηε ηε ζπλνιηθή κεηαηόπηζε, ην
ζπλνιηθά δηαλπζέλ δηάζηεκα θαη ηε κέζε
ηαρύηεηα. (Απ: 95m, 115m, 11,875m/s)
74. Γπν θηλεηά Α θαη Β βξίζθνληαη ζηελ αξρή Ο
ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ Οxy. Τε ρξνληθή
ζηηγκή t0=0 μεθηλνύλ ηαπηόρξνλα ηελ θίλεζε.
Τν Α θαηά κήθνο ηνπ εκηάμνλα Οx κε ζηαζεξή επηηάρπλζε 15m/s2 θαη ην Β πξνο ηνλ
ζεηηθό εκηάμνλα Οy κε ζηαζεξή ηαρύηεηα
20m/s. Μεηά από πόζν ρξόλν ε απόζηαζε
ησλ θηλεηώλ είλαη 50m;
(Απ: 2s)
75. Γπν πιηθά ζεκεία θηλνύληαη ζηελ ίδηα επζεία
x΄x κε ζηαζεξέο επηηαρύλζεηο α1=5m/s2 θαη
α2=3m/s2. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 βξίζθνληαη
ζηε ζέζε Α0 θαη έρνπλ ηαρύηεηεο u1=-12m/s
θαη u2=8m/s.
α) Να ππνινγίζεηε κεηά από πόζν ρξόλν θαη
ζε πνην ζεκείν ζα ζπλαληεζνύλ.
β) Πνηα είλαη ε κέγηζηε ηηκή ηεο απόζηαζήο
ηνπο πξηλ ζπλαληεζνύλ;
(Απ: 20s, 760m, 100m)
76. Γπν ζώκαηα Α θαη Β θηλνύληαη ζηνπο άμνλεο
Οx θαη Οy κε ζηαζεξέο ηαρύηεηεο 3m/s θαη
4m/s αληίζηνηρα. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0
απέρνπλ από ην Ο απνζηάζεηο x0=10m θαη
y0=20m αληίζηνηρα θαη θηλνύληαη πξνο ην Ο.
Να ππνινγίζεηε:
i. Μεηά από πόζν ρξόλν ε απόζηαζή ηνπο
γίλεηαη ειάρηζηε.
ii. Πόζε είλαη ε ειάρηζηε απόζηαζε;
(Απ: 4,4s, 4m)
77. Κηλεηό Α ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 δηέξρεηαη
από ζεκείν Ο επζύγξακκνπ δξόκνπ κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 15m/s. Τελ ίδηα ζηηγκή
μεθηλά από ην Ο δεύηεξν θηλεηό Β, ρσξίο
αξρηθή ηαρύηεηα θαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε
κέηξνπ 2m/s2. Τα δπν θηλεηά θηλνύληαη πξνο
ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. Πνηα ρξνληθή ζηηγκή ε
απόζηαζή ηνπο είλαη 50m; Να δηθαηνινγήζηε
κε έλα δηάγξακκα ηηο ηξείο ιύζεηο.
(Απ: 5s,10s, 18s)
78. Γπν θηλεηά θηλνύληαη ζηελ ίδηα επζύγξακκε
ηξνρηά θαη πξνο ηελ ίδηα θνξά. Τε ρξνληθή
ζηηγκή t0=0 βξίζθνληαη ζην ίδην ζεκείν. Τν
έλα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ
10m/s θαη ην άιιν αξρηθά αθίλεην, θηλείηαη κε
ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ 2m/s2. Πνηα
ρξνληθή ζηηγκή πξηλ ζπλαληεζνύλ ε απόζηαζή ηνπο γίλεηαη κέγηζηε; Πόζε είλαη ε κέγηζηε
απηή απόζηαζε;
(Απ: 5s, 25m)

79. Έλα ιεσθνξείν θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 16m/s. Έλαο
άλζξσπνο βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 50m από
ην δξόκν. Όηαλ βιέπεη ην ιεσθνξείν, ζε από
ζηαζε 400m, θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα
πξνο ην δξόκν.
i. Αλ ε ηαρύηεηα ηνπ αλζξώπνπ είλαη 4m/s,
πξνο πνηα θαηεύζπλζε πξέπεη λα θηλεζεί
γηα λα πξνιάβεη ην ιεσθνξείν;
ii. Πόζε είλαη ε ειάρηζηε ηαρύηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη θαη πνηα ε δηεύζπλζή ηεο γηα
λα θηάζεη ζηνλ δξόκν ηαπηόρξνλα κε ην
ιεσθνξείν;
(Απ: 300 σο 1500, 2m/s2, 900)
80. Tέινο.

