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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΓΩΓΗ
Οη κέζνδνη ηεο Φπζηθήο….
 Πεηξακαηηθή – επαγσγηθή κέζνδνο..
Δίλαη ε κέζνδνο θαηά ηελ νπνία ν επηζηήκνλαο έρεη παξαηεξήζεη έλα
θαηλόκελν θαη πξνζπαζεί λα ην κειεηήζεη , λα θάλεη πνιιά πεηξάκαηα, κεηξήζεηο
θαη ζύκθσλα κε όια απηά λα δηαηππώζεη έλα λόκν ή κηα ζεσξία.
 Δπαγσγηθή κέζνδνο…
Δίλαη ε αληίζηξνθε κέζνδνο. Γειαδή εδώ νη επηζηήκνλεο έρνληαο θάπνηεο
αξρηθέο γλώζεηο , δηαηππώλνπλ κηα ζεσξία θαη έπεηηα κε πνιιά πεηξάκαηα ηελ
επαιεζεύνπλ ή ηελ αθπξώλνπλ.
Μονόμετρα και Διανυσματικά Μεγέθη
1. Γιανσζμαηικά μεγέθη: Δίλαη απηά πνπ γηα λα νξηζηνύλ πιήξσο πξέπεη λα
γλσξίδνπκε ην κέηξν ηνπο θαη ηελ θαηεύζπλζε ηνπο.
( θαηεύζπλζε = δηεύζπλζε + θνξά) .
 Σέηνηα κεγέζε είλαη ε κεηαηόπηζε, ε ηαρύηεηα , ε δύλακε , ε επηηάρπλζε…
2. Μονόμεηρα μεγέθη: Δίλαη απηά πνπ γηα λα νξηζηνύλ πιήξσο πξέπεη λα
γλσξίδνπκε κόλν ην κέηξν ηνπο.
 Σέηνηα κεγέζε είλαη ν ρξόλνο , ε ζεξκνθξαζία , ε κάδα…
Μονάδες Μέηρηζης..
Κάζε κέγεζνο έρεη θαη κηα κνλάδα κέηξεζεο γηα λα νξηζηεί. Όιεο νη ρώξεο
ρξεζηκνπνηνύλ ην ίδην ζύζηεκα κνλάδσλ , ην νπνίν ιέγεηαη Γηεζλέο ζύζηεκα
Μνλάδσλ (S.I) Κάπνηεο βαζηθέο κνλάδεο κέηξεζεο είλαη νη παξαθάησ:
m : κνλάδα κήθνπο
s : κνλάδα ρξόλνπ
Kelvin: κνλάδα ζεξκνθξαζίαο

kg : κνλάδα κάδαο
Ampere : κνλάδα έληαζεο ει. ξεύκαηνο
mol : κνλάδα πνζόηεηαο ύιεο

Μονάδες μήκοσς..
Η κνλάδα κέηξεζεο κήθνπο ζην S.I είλαη ην κέηξν (m).Πνιιέο θνξέο όκσο
ρξεζηκνπνηνύληαη θαη θάπνηεο άιιεο όπσο ην km , cm , mm..
Μονάδες εμβαδού..
Η κνλάδα κέηξεζεο εκβαδνύ ζην S.I είλαη ην ηεηξαγσληθό κέηξν (m2).
Βέβαηα ππάξρνπλ θαη ηα cm2 , mm2..
Μονάδες όγκοσ..
Η κνλάδα κέηξεζεο όγθνπ ζην S.I είλαη ην θπβηθό κέηξν (m3).
Βέβαηα ππάξρνπλ θαη ηα cm3 , mm3..
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ελίδα 1

Πσκνόηηηα
Η ππθλόηεηα ελόο πιηθνύ ελόο ζώκαηνο νξίδεηαη σο ην πειίθν ηεο κάδαο ηνπ
m
ζώκαηνο πξνο ηνλ όγθν ηνπ. ξ =
V

Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ππθλόηεηαο είλαη ην 1 kg/ m3 . Πνιιέο θνξέο
ρξεζηκνπνηνύκε θαη ην 1 g / cm3
Η ππθλόηεηα εθθξάδεη ηελ κάδα ηνπ πιηθνύ πνπ πεξηέρεηαη ζε κηα κνλάδα όγθνπ.
 Κάζε πιηθό έρεη ηην δική ηοσ ραξαθηεξηζηηθή ππθλόηεηα.
Γηα παξάδεηγκα ν ζίδεξνο έρεη ππθλόηεηα 2,7 g / cm3 , ν ραιθόο έρεη ππθλόηεηα 8,9
g / cm3 …
Μεηαβολή ενός μεγέθοσς..
Αλ ζπκβνιίζνπκε κε Φ έλα θπζηθό κέγεζνο πνπ κεηαβάιιεηαη ηόηε ΓΦ νλνκάδνπκε
ηελ πνζόηεηα ΓΦ = Φηει - Φαξρ
Παξάδεηγκα: Η αξρηθή ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ήηαλ 250 C θαη ε ηειηθή ήηαλ 220 C .
Να βξείηε ηελ κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο
Ρσθμός μεηαβολής ενός μεγέθοσς..

Ρπζκόο κεηαβνιήο ελόο κεγέζνπο
ελόο θπζηθνύ κεγέζνπο Φ νξίδνπκε ην πειίθν
t
ηεο κεηαβνιήο ΓΦ ηνπ κεγέζνπο , πξνο ην ρξνληθό δηάζηεκα, κέζα ζην νπνίν έγηλε ε
κεηαβνιή.
     
=
t
t  t
Παξάδεηγκα: Σελ ρξνληθή ζηηγκή t1 = 2s ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ήηαλ 260 C θαη ηελ
ρξνληθή ζηηγκή t2 =4s ήηαλ 220 C . Να βξείηε ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο
ζεξκνθξαζίαο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΠΕΝΑZΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ

ελίδα 2

ΓΡΑΦΙΚΔ ΠΑΡΑΣΑΔΙ
1. Αλ ε ζπλάξηεζε είλαη πξώηνπ βαζκνύ εμίζσζε ε γξαθηθή παξάζηαζε
είλαη επζεία γξακκή . Κιίζε ηεο επζείαο είλαη ην πειίθν Γy/Γx .

2. Αλ ε ζπλάξηεζε είλαη ηξηώλπκν δεπηέξνπ βαζκνύ ε γξαθηθή παξάζηαζε
είλαη παξαβνιή.
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ελίδα 3

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ο :
ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ
Η θίλεζε είλαη κηα ραξαθηεξηζηηθή ηδηόηεηα ηεο ύιεο.
Τπάξρεη παληνύ:
1. ηον μικρόκοζμο (δελ ηελ αηζζαλόκαζηε νύηε ηελ βιέπνπκε όπσο ηα κόξηα θαη
άηνκα ελόο ζώκαηνο).
2. ηον μακρόκοζμο (ηελ βιέπνπκε θαη ηελ αηζζαλόκαζηε όπσο όηαλ κηα
πεηαινύδα πεηάεη)
Η θίλεζε είλαη ζρεηηθή….
Γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ θίλεζε ελόο ζώκαηνο, πξέπεη λα θαζνξίζνπκε έλα
ζύζηεκα αλαθνξάο ζην νπνίν ζα αλαθεξόκαζηε θαη ην νπνίν ζα ζεσξνύκε αθίλεην.
Έλα ζώκα θηλείηαη όηαλ αιιάδεη ζέζε ζε ζρέζε κε ην ζύζηεκα αλαθνξάο.
Σροτιά ενός κινούμενοσ ζώμαηος
Σξνρηά ελόο ζώκαηνο πνπ θηλείηαη, νλνκάδνπκε ην ζύλνιν ησλ ζεκείσλ από ηα
νπνία δηέξρεηαη ην θηλεηό.



Αλ είλαη ε ηξνρηά είλαη επζεία , ηόηε ε θίλεζε ιέγεηαη εσθύγραμμη.
Αλ είλαη ε ηξνρηά είλαη θακπύιε, ηόηε ε θίλεζε ιέγεηαη καμπσλόγραμμη.
ωμάηιο ή ζημειακό ανηικείμενο
Όηαλ νη δηαζηάζεηο ελόο αληηθεηκέλνπ πνπ θηλείηαη είλαη κεγάιεο δελ είλαη εύθνιν
λα ην κειεηήζνπκε. Απηό καο αλάγθαζε λα ζεσξνύκε ηα αληηθείκελα σο ζσκάηηα ή
ζεκεηαθά αληηθείκελα.
σκάηην ή ζεκεηαθό αληηθείκελν είλαη ε αλαπαξάζηαζε ελόο αληηθεηκέλνπ κε έλα
ζεκείν .Αγλννύκε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο θαη ηα ζεσξνύκε ζεκεία.
Σα ζώκαηα ησλ νπνίσλ κειεηάκε ηελ θίλεζε νλνκάδνληαη θηλεηά.
ΥΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Υρονική ζηιγμή (t): Αληηζηνηρεί ζηελ έλδεημε ελόο ρξνλνκέηξνπ θαη δελ έρεη
δηάξθεηα.
Π.ρ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t =5s ην θηλεηό βξίζθεηαη ζηελ ζέζε ρ= 10 cm
Υρονική διάρκεια (Γt) : Δίλαη ν ρξόλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ δύν ρξνληθώλ
ζηηγκώλ.
Π.ρ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1=5 s ην θηλεηό βξίζθεηαη ζηελ ζέζε Α θαη ηε ρξνληθή
ζηηγκή t2= 8s βξίζθεηαη ζηε ζέζε Β , ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ από ην Α
ζην Β είλαη Γt = t2- t1 = 3s
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ελίδα 4

ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΗΜΑ
Μεηαηόπηζε (Γx) : Ολνκάδνπκε έλα δηάζηεκα πνπ έρεη αξρή ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ
θηλεηνύ θαη ηέινο ηελ ηειηθή ζέζε ηνπ ζέζε. Αλ x1 , x2 είλαη ε αξρηθή θαη ε ηειηθή
ζέζε ηνπ θηλεηνύ ηόηε ε κεηαηόπηζε Γx έρεη αιγεβξηθή ηηκή :
Γx= x2- x1
 Αλ Γx >0 ην Γx έρεη ζεηηθή θνξά.


Αλ Γx <0 ην Γx έρεη αξλεηηθή θνξά.

Παξάδεηγκα:
ην αξρηθό ζεκείν Α ε ζέζε είλαη x1= 4cm . ην
ζεκείν Β πνπ είλαη ε ηειηθή ζέζε x2=-1cm . Άξα
Γx = x2- x1 = -1-(+4) = -5cm.
Σν (-) δείρλεη όηη θηλήζεθε πξνο ηα αξηζηεξά.
Γιάζηημα(s): Ολνκάδνπκε ην κήθνο ηεο ηξνρηάο πνπ δηέγξαςε ην θηλεηό.
Σν δηάζηεκα δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ κεηαηόπηζε!
Π.ρ Έλα παηδί μεθίλεζε από ην ζεκείν Α πήγε ζην Β θαη γύξηζε ζην Α .
Γηα ηελ θίλεζε απηή έρνπκε:

Γx =

S=

Γηαθνξέο κεηαηόπηζεο θαη δηαζηήκαηνο
▪ Μεηαηόπηζε
1)Δίλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο
2) Μπνξεί λα πάξεη ζεηηθέο,
αξλεηηθέο ηηκέο ή θαη κεδέλ.
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▪ Γηάζηεκα
1) Δίλαη κνλόκεηξν κέγεζνο
2)Παίξλεη ζεηηθέο ηηκέο.

ελίδα 5

Δρωηήζεις Καηανόηζης
1. Αλ ε ηξνρηά ελόο θηλεηνύ είλαη επζεία , ηόηε ε θίλεζε ηνπ είλαη:
Α) θακππιόγξακκε Β) θιεηζηή. Γ) ηπραία
Γ) επζύγξακκε.
2. Έλα ζσκάηην από ηε ζέζε Α πεγαίλεη ζηε ζέζε Β αθνινπζώληαο κία από ηηο
δηαδξνκέο 1 , 2 ή 3. Σόηε γηα ηηο αληίζηνηρεο κεηαηνπίζεηο έρνπκε:
Α) 1<2<3
Γ) 2>3>1

Β) 1>2>3
Γ)1=2=3

3. ην δηπιαλό νξζνγώλην ζύζηεκα αμόλσλ νη
ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Α είλαη:
Α) (3,-2)
Γ) (-2,3)

Β) (-3,2)
Γ) ( 2,-3)

4. Έλα ζσκάηην θηλείηαη από ην ζεκείν Α
ζην ζεκείν Β θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ζεκείν
Γ . Η αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαηόπηζεο
είλαη:
Α) +3m B) -3m
Γ) +1m

Γ) +11m.

5. Έλα θηλεηό εθηειεί 3 παιηλδξνκηθέο θηλήζεηο αλάκεζα ζηα ζεκεία Α θαη Β πνπ
απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 5m .Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο
είλαη ιαλζαζκέλεο;
Α) Η κεηαηόπηζε είλαη ίζε κε κεδέλ
Β) Σν δηάζηεκα είλαη ίζν κε κεδέλ
Γ) Η κεηαηόπηζε είλαη ίζε κε 30m.
Γ) Σν δηάζηεκα είλαη ίζν κε 30 m.
6. H κεηαηόπηζε ελόο ζσκαηίνπ πάλσ ζηνλ άμνλα x είλαη +6m. Αλ ε ηειηθή ηνπ
ζέζε είλαη +8m, λα βξείηε ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ ζσκαηίνπ.
7. Έλαο καζεηήο πξαγκαηνπνηεί πάλσ ζηνλ
άμνλα x ηε δηαδξ νκή ΑΒΓΓ πνπ θαίλεηαη
ζην δηπιαλό ζρήκα. Γηα ηε δηαδξνκή απηή
λα βξείηε:
Α) πόζε είλαη ε κεηαηόπηζε ηνπ.
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Β) πόζε είλαη ε απόζηαζε πνπ δηέηξεμε.

ελίδα 6

Η ΣΑΥΤΣΗΣΑ
Η ηαρύηεηα είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο θαη νξίδεηαη σο ην πειίθν ηεο κεηαηόπηζεο
ηνπ θηλεηνύ πξνο ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή δηάξθεηα.

u =




x
t

Η ηαρύηεηα εθθξάδεη ην πόζν γξήγνξα θηλείηαη έλα ζώκα.
Η θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο καο δείρλεη πξνο ηα πνύ έγηλε θαη ε
κεηαηόπηζε.
Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ηαρύηεηαο ζην S.I είλαη ην 1 m/s.

ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ
Δσθύγραμμη ομαλή κίνηζη (ΔΟΚ): νλνκάδνπκε ηελ θίλεζε ζηελ νπνία ην
δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο παξακέλεη ζηαζεξό δειαδή ην θηλεηό δηαλύεη ίζεο
κεηαηνπίζεηο ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε επζεία ηξνρηά.
Η εμίζσζε θίλεζεο ζηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζεο
Έζησ πσο έλα θηλεηό εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε θαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1
βξίζθεηαη ζηελ ζέζε x1 θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 βξίζθεηαη ζηελ ζέζε x2 . Σόηε
ηζρύεη :
x
u=
 Γx = u Γt  x- x0 = u ( t – t0 )  ( t0 =0 )
t
x = x0 + u t


Αλ ην ζώκα μεθίλεζε από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ ( x0 =0 ) ε ζρέζε γίλεηαη:
x = ut

ημείωζη: Δπεηδή ζηελ Δ.Ο.Κ ε κεηαηόπηζε Γx ηαπηίδεηαη κε ην δηάζηεκα s
s
κπνξνύκε λα γξάςνπκε u =
t
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ελίδα 7

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ
1) διάγραμμα μεηαηόπιζης-τρόνοσ ( x-t) :


H ζρέζε x=u t είλαη κηα εμίζσζε α΄ βαζκνύ,
ηεο κνξθήο y =αx θαη έηζη ε γξαθηθή ηεο
παξάζηαζε είλαη κηα επζεία πνπ πεξλάεη από
ηελ αξρή ησλ αμόλσλ.
x
Η θιίζε ηεο επζείαο ηζνύηαη κε
δειαδή ηζνύηαη
t
κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ θηλεηνύ.


Αλ ππάξρεη αξρηθή ζέζε x0 ,ηόηε ε γξαθηθή
παξάζηαζε είλαη πάιη επζεία αιιά δελ πεξλάεη
από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ , θαη ηέκλεη ηoλ άμνλα
ησλ x ζην x0.

2. Γιάγραμμα ηατύηηηας – τρόνοσ ( u-t)


Δπεηδή ε ηαρύηεηα είλαη ζπλερώο ζηαζεξή ε
γξαθηθή παξάζηαζε είλαη κηα επζεία παξάιιειε
κε ηνλ άμνλα t .



Σν
γξακκνζθηαζκέλν
εκβαδόλ
ηζνύηαη
αξηζκεηηθά κε ηελ κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ.

ΜΔΣΑΣΡΟΠΔ
Πνιιέο θνξέο κεηξάκε ζηελ θαζεκεξηλόηεηα καο ηελ ηαρύηεηα ζε km/h.
ηα πξνβιήκαηα θπζηθήο ρξεηάδεηαη λα ηελ κεηαηξέπνπκε ζε m/s.
Km/h→ m/s
Πνιιαπιαζηάδνπκε κε

1000m
1000m
π.ρ 60 km/h είλαη 60
= 16,6m/s.
3600h
3600h

m/s→ Km/h
Πνιιαπιαζηάδνπκε κε

3600h
3600h
π.ρ 5m/s είλαη 5
= 18 km/h
1000m
1000m
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ΜΔΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ
Έζησ πσο είκαζηε ζε έλα απηνθίλεην θαη από ηελ Καβάια ζέινπκε λα πάκε
Θεζζαινλίθε. Η ηαρύηεηα καο δελ έρεη ίδην κέηξν θαη ίδηα θνξά ζε όιε ηελ
δηαδξνκή. ε θάπνηα ζεκεία πάκε κε 120 km/h θαη ζε θάπνηα άιια κε 100 km/h.
Η κέζε καο ηαρύηεηα είλαη ε ζηαζεξή ηαρύηεηα πνπ ζα έπξεπε λα είρακε ώζηε λα
δηαλύζνπκε ηελ ίδηα δηαδξνκή ζηνλ ίδην ρξόλν.

Άξα κέζε αξηζκεηηθή ηαρύηεηα είλαη ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνύ δηαζηήκαηνο πνπ
s
δηέηξεμε ην θηλεηό πξνο ηνλ ζπλνιηθό ρξόλν ηεο θίλεζεο πκ = .
t



Η κέζε ηαρύηεηα είλαη κνλόκεηξν κέγεζνο.
ΜΔΗ ΓΙΑΝΤΜΑΣΙΚΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ

Μέζη διανσζμαηική ηατύηηηα νλνκάδνπκε ην πειίθν ηεο κεηαηόπηζεο πξνο ηελ
x
αληίζηνηρε ρξνληθή δηάξθεηα.
πκ =
t
▪ Η κέζε δηαλπζκαηηθή ηαρύηεηα είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο .
▪ Έρεη ηελ θαηεύζπλζε ηεο κεηαηόπηζεο.
▪ ηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε επεηδή ε απόζηαζε θαη ε κεηαηόπηζε ζπκπίπηνπλ ε
κέζε αξηζκεηηθή ηαρύηεηα θαη ε κέζε δηαλπζκαηηθή ηαρύηεηα ηαπηίδνληαη.
ΣΙΓΜΙΑΙΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ
ηιγμιαία ηατύηηηα είλαη ην πειίθν ηεο κεηαηόπηζεο πξνο ηελ ρξνληθή δηάξθεηα
όηαλ ε ρξνληθή δηάξθεηα ηείλεη λα κεδεληζηεί.
x
Uζ =
όηαλ Γt →0
t
Πην απιά ε ζηηγκηαία ηαρύηεηα δείρλεη ηελ ηαρύηεηα πνπ έρεη έλα θηλεηό κηα
δεδνκέλε ζηηγκή. Δίλαη ε ηαρύηεηα πνπ δείρλεη ην θνληέξ ηνπ απηνθηλήηνπ.


ηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε ε ζηηγκηαία θαη ε κέζε ηαρύηεηα
ζπκπίπηνπλ!
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Δρωηήζεις Καηανόηζης
1. Δπζύγξακκε νκαιή νλνκάδνπκε ηελ θίλεζε όπνπ:
Α) ε κεηαηόπηζε είλαη ζηαζεξή.
Β) ε ηαρύηεηα είλαη ζηαζεξή.
ζηαζεξή.

Γ) ε ηαρύηεηα είλαη κεδέλ.
Γ) ε θνξά ηεο θίλεζεο δηαηεξείηαη

2. Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο; ηελ επζύγξακκε νκαιή
θίλεζε:
Α) Η ηαρύηεηα είλαη αλάινγε κε ηνλ
Γ) Η κεηαηόπηζε έρεη κέηξν ίζν κε ην
ρξόλν ηεο θίλεζεο.
αληίζηνηρν δηάζηεκα.
Β) Η κεηαηόπηζε είλαη αλάινγε κε ηνλ
Γ) Η κέζε ηαρύηεηα είλαη ίζε κε ην
ρξόλν ηεο θίλεζεο.
κέηξν ηεο ζηηγκηαίαο ηαρύηεηαο.
3. Πνδειάηεο θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα θαη ζε ρξόλν 20 s δηαλύεη
δηάζηεκα 200m. Να βξείηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ πνδειάηε.
3. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε ηαρύηεηα κέηξνπ 30 m/s. Να βξείηε
ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δηαλύζεη δηάζηεκα 420m.
4. Σα 36 km/h είλαη: Α) 36m/s.

B) 3,6 m/s

. Γ) 10m/s.

Γ) 100 m/

5. Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο; Γηα ηελ επζύγξακκε θίλεζε
ελόο θηλεηνύ:
Α) ζεηηθή ηαρύηεηα ζεκαίλεη όηη ην θηλεηό θηλείηαη πξνο ηα ζεηηθά ηνπ άμνλα ησλ
ζπληεηαγκέλσλ.
Β) ζεηηθή ηαρύηεηα ζεκαίλεη όηη ην θηλεηό βξίζθεηαη ζηνλ ζεηηθό εκηάμνλα.
Γ) όηαλ ην θηλεηό βξίζθεηαη ζηνλ αξλεηηθό εκηάμνλα θαη θηλείηαη πξνο ηελ αξρή ησλ
ζπληεηαγκέλσλ, ε ηαρύηεηα είλαη ζεηηθή.
Γ) όηαλ ην θηλεηό θηλείηαη πξνο ηελ αξρή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ε ηαρύηεηα ηνπ κπνξεί
λα είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή
6. Πνηα από ηηο παξαθάησ γξαθηθέο παξαζηάζεηο εθθξάδεη ηελ κεηαβνιή ηνπ
δηαζηήκαηνο , ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ ζηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε;
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ΔΠΙΣΑΥΤΝΗ
Δπηηάρπλζε : Οξίδνπκε σο επηηάρπλζε α , ζε κηα επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε
θίλεζε ην δηαλπζκαηηθό κέγεζνο ηνπ νπνίνπ ε ηηκή ηζνύηαη κε ην πειίθν ηήο
κεηαβνιήο Γπ ηεο ηαρύηεηαο δηά ηνπ ρξόλνπ Γt ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε κεηαβνιή απηή.
u
α=
t



Γειαδή ε επηηάρπλζε καο δείρλεη ηνλ ξπζκό κε ηνλ νπνίν αιιάδεη ε ηαρύηεηα
.
Μνλάδα κέηξεζεο ηεο επηηάρπλζεο ζην S.I είλαη ην 1 m/s2 .

Δπζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε: νλνκάδνπκε ηελ επζύγξακκε θίλεζε
πνπ ε ηαρύηεηα αιιάδεη κε ηνλ ίδην ξπζκό.
ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΔΠΙΣΑΥΤΝΟΜΔΝΗ ΚΙΝΗΗ
Όπσο είπακε ζηελ θίλεζε απηή ε ηαρύηεηα απμάλεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό. Σν
δηάλπζκα ηεο επηηάρπλζεο έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ην δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο Έρνπκε
έλα θηλεηό πνπ εθηειεί επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε θαη γηα t0 = 0 έρεη
αξρηθή ηαρύηεηα π0. Ύζηεξα από ρξόλν t ε ηαρύηεηα ηνπ θαη ε κεηαηόπηζε ηνπ ζα
δίλνληαη από ηνπο ηύπνπο:
1
σ= σ0 + α t και x = σ0 t + α t 2
2
 Απόδεημε 1
u
Δίπακε όηη ε επηηάρπλζε νξίδεηαη σο α =
 α (t - t0 ) = π - π0
t
( ζεσξνύκε όηη t0 =0 ) θαη έηζη π - π0 = α t ή
σ= σ0 + α t


Απόδεημε 2

u u
  
ΓΓ ή Γx = 0
Γt (1) . Ξέξνπκε όηη ε
2
2
ηαρύηεηα δίλεηαη από ηε ζρέζε π= π0 + α t θαη έηζη ε ζρέζε (1)
ζα γίλεη :
u  u 0  at
2u 0  at
1
Γx = 0
t ή Γx =
ή
x = π0 t + α t 2
2
2
2
Γx = Δ =
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Γηα ηελ επζύγξακκε ομαλά επιηατσνόμενη κίνηζη:

1) δηάγξακκα επηηάρπλζεο- ρξόλνπ( α-t):
 Η επηηάρπλζε είλαη ζηαζεξή γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηεο
θίλεζεο. Γηα απηό ην δηάγξακκα είλαη κηα επζεία παξάιιειε
ζηνλ άμνλα t.

Σν γξακκνζθηαζκέλν εκβαδόλ ηζνύηαη κε ηε
κεηαβνιή
ηεο ηαρύηεηαο.
u
Δ = β.π →
Γt.α = Γt .
= Γu .
t

2) δηάγξακκα ηαρύηεηαο- ρξόλνπ( u-t):

Η ηαρύηεηα δίλεηαη από ηελ ζρέζε π= π0 + α t δειαδή
είλαη ηεο κνξθήο y =αx+β .
Έηζη είλαη κηα επζεία πνπ ηέκλεη ηνλ άμνλα ηεο ηαρύηεηαο
ζην π0 .


Η θιίζε ηεο επζείαο ζην δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ζε
u
ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν δίλεη ηελ επηηάρπλζε : α =
= εθσ
t
Σέινο όπσο είπακε θαη πην πάλσ ην εκβαδόλ ηνπ ηξαπεδίνπ ηζνύηαη κε ηελ
κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ.
3) δηάγξακκα κεηαηόπηζεο- ρξόλνπ(x-t) :

1
α t 2 είλαη ηεο κνξθήο ς=
2
αρ2+βρ+γ γη’ απηό παξηζηάλεηαη κε κηα παξαβνιή.
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ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΔΠΙΒΡΑΓΤΝΟΜΔΝΗ ΚΙΝΗΗ
ηελ επηβξαδπλόκελε θίλεζε ηαρύηεηα κεηώλεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό θαη ηα
δηαλύζκαηα π θαη α έρνπλ αληίζεηε θνξά.
Καη νη ζρέζεηο γίλνληαη:
→ Δμίζσζε ηαρύηεηαο:
→ Δμίζσζε κεηαηόπηζεο:

σ= σ0 - α t
x = σ0 t -

1
αt2
2

Γηα ηελ επζύγξακκε ομαλά επιβραδσνόμενη κίνηζη ηα δηαγξάκκαηα είλαη:

Δρωηήζεις Καηανόηζης
1. Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο είλαη ιαλζαζκέλεο;
Α) ηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε ε ηαρύηεηα είλαη ζηαζεξή.
Β) ηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε ην δηάζηεκα είλαη ρξνληθά ζηαζεξό.
Γ) ηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε ε επηηάρπλζε είλαη ρξνληθά
ζηαζεξή.
Γ) ηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε ε ηαρύηεηα είλαη ρξνληθά
ζηαζεξή.
2. Σν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο εθθξάδεη ην ξπζκό κεηαβνιήο :
Α) ηνπ δηαζηήκαηνο Β) ηεο κεηαηόπηζεο. Γ) ηεο ηαρύηεηαο.

Γ) ηνπ ρξόλνπ.

3. Σν εκβαδόλ ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο α-t ζηελ επζύγξακκε νκαιά
κεηαβαιιόκελε θίλεζε παξηζηάλεη:
Α) ην ρξόλν.
Β) ηελ κεηαηόπηζε.
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4. Ο νδεγόο ελόο απηνθηλήηνπ θξελάξεη πάλσ ζε έλαλ επζύγξακκν δξόκν. Πνηεο
από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο;
Α) Η επηηάρπλζε θαη ε ηαρύηεηα έρνπλ ηελ ίδηα θνξά.
Β) Η επηηάρπλζε θαη ε ηαρύηεηα έρνπλ αληίζεηε θνξά.
Γ) Η επηηάρπλζε έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ηελ κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο.
Γ) Η επηηάρπλζε έρεη αληίζεηε θνξά κε ηελ κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο.
5. Έλα απηνθίλεην μεθηλά από ηελ εξεκία θαη θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή
επηηάρπλζε α =4 m/s2 .Να βξείηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ κεηά από ρξόλν 6 sec , θαη
ηελ κεηαηόπηζε ηνπ κεηά από 10 sec.

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ

Δ. Ο.Δπηηαρπλ.
Δ. Ο. Δπηβξαδ.



x
t
π= π0 + α t

Γx= x2- x1

Δ.O.K

u =

u
, α>0
t
u
α=
, α<0
t

α=

Δκβ. ηξηγώλνπ =

π= π0 - α t

 .



u



a

s
t

1
αt2
2
1
x = π0 t - α t 2
2

x = π0 t +

Δκβ. νξζνγσλίνπ = β.π

2

Δκβ. ηξαπεδίνπ =



πκ =

(   B).
2

u



x 
 u 
α


ό  u 

ό  x
α 
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ΔΡΩΣΗΔΙ
1. Έλα θηλεηό θηλείηαη πάλσ ζε άμνλα . Από ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε +20m πεγαίλεη
ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε -10m ρσξίο λα αιιάμεη θνξά. Πνηα από ηηο επόκελεο
πξνηάζεηο είλαη ζσζηή;
Α) ε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ είλαη 30m.
Β) Σν δηάζηεκα πνπ δηέηξεμε ην θηλεηό είλαη -30m.
Γ) Σν δηάζηεκα πνπ δηέηξεμε ην θηλεηό είλαη +30m.
Γ) Όηαλ ην θηλεηό μαλαγπξίδεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε , ε ζπλνιηθή κεηαηόπηζε
είλαη -60 m θαη ην δηάζηεκα πνπ δηέηξεμε είλαη 0 m.
2.

Έλα θηλεηό κεηαηνπίδεηαη από ηελ ζέζε Α ζηελ ζέζε Β θαη θαηόπηλ ζηελ ζέζε
Γ . Να ζρεδηάζεηε ην δηάλπζκα ηεο κεηαηόπηζεο
ηνπ θηλεηνύ θαη λα βξείηε ηελ ηηκή ηεο. Να βξείηε
επίζεο ην δηάζηεκα πνπ δηέλπζε θαη λα ην
ζπγθξίλεηε κε ηελ κεηαηόπηζε.

3.

Η ζέζε ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν είλαη +30m ηελ ρξνληθή
ζηηγκή t1 θαη -10m κηα επόκελε ρξνληθή ζηηγκή t2. H κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ είλαη:
Α) 40m B) 20m Γ) -10m Γ) -40m.

4. .Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
x1
x2
-2
+4
10
-8

Γx
-5
-4

5. Έλα θηλεηό εθηειεί Δ.Ο.Κ όηαλ:
Α) ζε ίζνπο ρξόλνπο δηαλύεη ίζα δηαζηήκαηα.
Β) θηλείηαη κε ζηαζεξή θνξά.
Γ) έρεη ζηαζεξή επηηάρπλζε.
Γ) θηλείηαη επζύγξακκα.
6. Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο είλαη ιαλζαζκέλεο;
Α) Αλ ε κέζε ηαρύηεηα ελόο θηλεηνύ είλαη κεδέλ , ε ζπλνιηθή κεηαηόπηζε ηνπ δελ
είλαη απαξαίηεηα κεδέλ.
Β) Η κέζε ηαρύηεηα είλαη αλεμάξηεηε ηεο δηαδξνκήο ηνπ θηλεηνύ θαη εμαξηάηαη από
ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο αξρηθήο θαη ηεο ηειηθήο ζέζεο.
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Γ) Όηαλ νη ηηκέο ηεο ζηηγκηαίαο θαη ηεο κέζεο ηαρύηεηαο ζπκπίπηνπλ, ην θηλεηό
εθηειεί επζύγξακκε θαη νκαιή θίλεζε.
Γ) Όηαλ ε ηαρύηεηα ελόο θηλεηνύ είλαη ζηαζεξή , ην κέηξν ηεο ζηηγκηαίαο θαη ηεο
κέζεο ηαρύηεηαο ζπκπίπηνπλ.
7. Γύν θηλεηά Α θαη Β θηλνύληαη νκαιά ζηνλ άμνλα x΄x. Σν A θηλείηαη κε ηαρύηεηα
+3 m/s θαη ην Β κε ηαρύηεηα -4 m/s . Αλ κηα ηπραία ρξνληθή ζηηγκή ην Α βξίζθεηαη
ζηε ζέζε x1= -5 m θαη ην Β ζηε ζέζε x2 = +2m πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο
είλαη ζσζηέο;
Α) Σα Α θαη Β θηλνύληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε.
Β) Σν Α θηλείηαη πξνο ηα ζεηηθά ηνπ άμνλα θαη ην Β πξνο ηα αξλεηηθά.
Γ) Σα Α θαη Β πιεζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο.
Γ) Καη ηα δύν θηλεηά πιεζηάδνπλ πξνο ηελ αξρή ηνπ άμνλα.
8. Να κεηαηξέςεηε ηε ηαρύηεηα u= 72 km/h ζε m/sec θαη ηελ ηαρύηεηα u= 40 m/sec
ζε km/h.
9. Αλ ν πνδειάηεο θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 5m/s απηό
ζεκαίλεη όηη ν πνδειάηεο:
Α) ζε ρξνληθό δηάζηεκα 5s δηαλύεη απόζηαζε 5m.
Β) ζε ρξνληθό δηάζηεκα 5s δηαλύεη απόζηαζε 1m.
Γ) ζε ρξνληθό δηάζηεκα 1s δηαλύεη απόζηαζε 5m.
Γ) ζε θάζε ρξνληθό δηάζηεκα δηαλύεη απόζηαζε 5m.
10. Γύν απηνθίλεηα θηλνύληαη επζύγξακκα νκαιά . Σν απηνθίλεην 1 ζε ρξόλν 2h
δηαλύεη απόζηαζε 144km θαη ην απηνθίλεην 2 ζε ρξόλν 5s δηαλύεη απόζηαζε 125m.
Πην γξήγνξν είλαη ην απηνθίλεην :
Α) 1
Β) 2
Γ) έρνπλ ίζεο ηαρύηεηεο.
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
11.
Έλα απηνθίλεην θηλνύκελν επζύγξακκα κεηαηνπίδεηαη θαη Γx = +15m ζε
ρξνληθό δηάζηεκα Γt = 1s , ελώ ζηε ζπλέρεηα γηα ρξνληθό δηάζηεκα Γt =2s
κεηαηνπίδεηαη θαηά Γx = -15m . Η κέζε ηαρύηεηα ηνπ είλαη :
Α) 0

Β) 5 m/sec

Γ) -3 m/sec
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12. Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο ;
Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ζέζεο – ρξόλνπ ζηελ Δ.Ο.Κ :
Α) μεθηλά πάληα από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ.
Β) είλαη πάληα επζεία , όρη όκσο παξάιιειε πξνο ηνλ άμνλα ησλ ρξόλσλ.
Γ) ε θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο δίλεη ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο.
Γ) ε θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο δείρλεη ηελ θαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο.
13. Σν παξαθάησ δηάγξακκα ζέζεο – ρξόλνπ ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο αλαθέξεηαη
ζηελ επζύγξακκε θίλεζε ελόο ζώκαηνο.
Α) Η θίλεζε είλαη επζύγξακκε θαη νκαιή.
Β) Σν ζώκα θηλείηαη κόλν ζηνλ ζεηηθό άμνλα.
Γ) Η εμίζσζε ηεο θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο είλαη x = 5 t.
Γ) Η αιγεβξηθή ηηκή ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο ζέζεο είλαη +5 m/s.

14.

Γίλεηαη ην δηάγξακκα δηαζηήκαηνο – ρξόλνπ γηα δύν θηλεηά Α θαη Β . Πνηα
από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο;
Α) ην θηλεηό Α έρεη κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από ην θηλεηό Β.
Β) ην θηλεηό Β έρεη κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από ην θηλεηό Α.
Γ) ηα θηλεηά έρνπλ ηελ ίδηα ηαρύηεηα.
Γ) ηα θηλεηά δελ έρνπλ ηαρύηεηα.

15. Γίλεηαη ην δηάγξακκα ζέζεο – ρξόλνπ ελόο θηλεηνύ πνπ εθηειεί επζύγξακκε
θίλεζε. Πόζε είλαη ε κέζε ηαρύηεηα ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο θίλεζεο;
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16. Σν δηπιαλό δηάγξακκα ζέζεο – ρξόλνπ αλαθέξεηαη ζηελ επζύγξακκε θίλεζε
ελόο ζώκαηνο. Αλ u1 , u2 , u3 είλαη νη αιγεβξηθέο ηηκέο ηεο ηαρύηεηαο θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ
Γt1 =0-2s ,
Γt2 = 2-3s ,
Γt 3= 3-6s
αληίζηνηρα ηόηε ηζρύεη:

Α) u1 > u2 > u3
Β) u1 < u2 < u3

Γ) u1 > u3 > u2
Γ) u3 > u1 > u2

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.

17.
Σν δηπιαλό δηάγξακκα ηαρύηεηαο – ρξόλνπ αλαθέξεηαη ζηελ επζύγξακκε
θίλεζε ελόο ζώκαηνο. Σν δηαλπόκελν δηάζηεκα κέρξη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t = 8 sec
είλαη:

Α) 60 m

Β) 140 m

Γ) 40 m

Γ) 120 m

18. Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο;
Α) ηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε ε ηαρύηεηα είλαη ζηαζεξή.
Β) ηελ επζύγξακκα νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε , ε επηηάρπλζε είλαη ζηαζεξή.
Γ) ηελ επζύγξακκα νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε , ε ηαρύηεηα είλαη ζηαζεξή.
1. Σν δηπιαλό δηάγξακκα ζέζεο – ρξόλνπ αλαθέξεηαη
ζηελ επζύγξακκε θίλεζεο δύν απηνθηλήησλ Α θαη
Β. Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο;
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
Α. Κάζε ζώκα θηλείηαη νκαιά θαη ην κέηξν ηεο
ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο Α είλαη δηπιάζην ηνπ
κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο Β (uA = 2uB).
Β. Η απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζσκάησλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t= 2s είλαη d= 30m.
Γ. ε εμίζσζε θίλεζεο ησλ ζσκάησλ Α θαη Β είλαη αληίζηνηρα xA=10t θαη xΒ=5t.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΠΕΝΑZΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ

ελίδα 18

2. Από ην δηάγξακκα ζέζεο - ρξόλνπ δύν θηλεηώλ
(α) θαη (β) ζε κηα επζύγξακκε θίλεζε πνην
αληίζηνηρν δηάγξακκα ηαρύηεηαο - ρξόλνπ
πξνθύπηεη;

3. Σν δηάζηεκα πνπ δηαλύεη έλα θηλεηό απμάλεηαη αλάινγα κε ην
ρξόλνπ. Η θίλεζε είλαη:
Α) επζύγξακκε νκαιή.
Β) επζύγξακκα νκαιά επηηαρπλόκελε ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα.
Γ) επζύγξακκα νκαιά επηβξαδπλνκέλε.
Γ) ηίπνηα από ηα παξαπάλσ.

ηεηξάγσλν ηνπ

22. Σν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο εθθξάδεη ην ξπζκό κεηαβνιήο:
Α) ηνπ δηαζηήκαηνο.
Β) ηεο κεηαηόπηζεο.
Γ) ηεο ηαρύηεηαο.
Γ) ηνπ ρξόλνπ.
23. Η κνλάδα 1 m/s2 δειώλεη όηη:
Α) ε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ κεηαβάιιεηαη θαηά 1 m ζε θάζε δεπηεξόιεπην.
Β) ην δηάζηεκα ηνπ θηλεηνύ κεηαβάιιεηαη θαηά 1 m ζε θάζε δεπηεξόιεπην
Γ) ε ηαρύηεηα ηνπ θηλεηνύ κεηαβάιιεηαη θαηά 1m /s ζε θάζε δεπηεξόιεπην.
24. Να αληηζηνηρίζεηε ηα θπζηθά κεγέζε κε ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο.
Υξόλνο
m
Γηάζηεκα
s
Σαρύηεηα
m/s2
Δπηηάρπλζε
m /s
m 2/ s
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