KINHMATIKH
Ταμηλόκεζε - Μεζνδνινγία γηα ηε ιύζε ηωλ αζθήζεωλ
1) Αζθήζεηο εθαξκνγήο ηωλ εμηζώζεωλ θίλεζεο
α) Πξνζδηνξίδνπκε ην είδνο ηεο θίλεζεο από ηελ εθθώλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη εθαξκόδνπκε ηηο
αληίζηνηρεο εμηζώζεηο ηεο ζεωξίαο, όπνπ αληηθαζηζηνύκε ηα δεδνκέλα θαη βξίζθνπκε ηα δεηνύκελα,
π.ρ. λα βξνύκε ηελ ηαρύηεηα (π), ηελ ζέζε ( x ), ην δηάζηεκα (s) ελόο θηλεηνύ ή ηελ ρξνληθή ζηηγκή (t)
πνπ ηα κεγέζε απηά παίξλνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο.
Πάληα θαηαζθεπάδνπκε έλα ζρήκα όπνπ απεηθνλίδνληαη νη θηλήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξόβιεκα
θαη ζεκεηώλνπκε ζε απηό, κε ζύκβνια, όια ηα κεγέζε πνπ δίλνληαη ή δεηνύληαη.
β) Πνιιέο θνξέο καο δίλνπλ κηα εμίζωζε θαη καο δεηνύλ λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ην είδνο ηεο
θίλεζεο ή
γ) καο δεηνύλ λα θαηαζθεπάζνπκε ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα ηεο θάζε θίλεζεο.
2) Αζθήζεηο κε δηαγξάκκαηα (γξαθηθέο παξαζηάζεηο)
α) Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο καο δεηνύλ από έλα δηάγξακκα (x-t) λα θαηαζθεπάζνπκε ην αληίζηνηρν
δηάγξακκα (π-t) θαη ην αληίζηξνθν, ή από έλα δηάγξακκα (α-t) λα θαηαζθεπάζνπκε ηα πξνεγνύκελα
δηαγξάκκαηα.
β) Μαο δίλνπλ θάπνην δηάγξακκα θαη καο δεηνύλ λα βξνύκε ηα είδε ηωλ θηλήζεωλ.
γ) Μαο δίλνπλ ηα δηαγξάκκαηα δύν θηλεηώλ θαη καο δεηνύλ ηα είδε ηωλ θηλήζεωλ, ή ηε ρξνληθή ζηηγκή
πνπ ζπλαληηνύληαη ηα δύν θηλεηά θαη άιια δεηνύκελα.
3) Αζθήζεηο όπνπ έλα θηλεηό εθηειεί δηαδνρηθά δύν ή πεξηζζόηεξα είδε θηλήζεωλ
4) Αζθήζεηο όπνπ δύν θηλεηά εθηεινύλ ην ίδην ή δηαθνξεηηθά είδε θίλεζεο – ζπλάληεζε δύν θηλεηώλ.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Επζύγξακκε Οκαιή θίλεζε (ΕΟθ)
i) Σηηο εμηζώζεηο θίλεζεο ηεο ΔΟθ: x= xν+π(t-to), x = xν+πt x = πt θαη Γx =πΓt ηα κεγέζε x, xν, Γx θαη π
είλαη αιγεβξηθά. Έηζη:
α) Η ζπληεηαγκέλε ζέζεο x θαη ε ζπληεηαγκέλε ζέζεο xν ηε ρξνληθή ζηηγκή to=0 έρνπλ ζεηηθέο ηηκέο,
όηαλ ην θηλεηό βξίζθεηαη ζην ζεηηθό εκηάμνλα, θαη αξλεηηθέο ηηκέο όηαλ βξίζθεηαη ζηνλ αξλεηηθό
εκηάμνλα.
β) Η ηαρύηεηα π έρεη ζεηηθή ηηκή, όηαλ ην θηλεηό θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά θαη αξλεηηθή ηηκή, όηαλ
θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά.
ii) Έζηω όηη ε θίλεζε ελόο θηλεηνύ είλαη επζύγξακκε θαη πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζωζε x = 3 - 6t (S.I.).
Τόηε:
α) Πξνθύπηεη όηη ε θίλεζε είλαη επζύγξακκε νκαιή γηαηί ε εμίζωζε x =f(t) είλαη πξωηνβάζκηα.
β) Σπγθξίλνληαο ηελ εμίζωζε απηή κε ηελ αληίζηνηρε ηεο ζεωξίαο έρνπκε:
x =3 - 6t
x=xν+πt
xν=3 m θαη π = - 6 m/s
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iii)

Από έλα δηάγξακκα π-t κπνξώ λα πάξω πιεξνθνξίεο γηα:
a) ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο π ηνπ θηλεηνύ νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή t,
b) ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαηόπηζεο Γx ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθό δηάζηεκα Γt (εκβαδό),
c) ην δηάζηεκα S πνπ δηάλπζε ην θηλεηό ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθό δηάζηεκα Γt.

iv) Από έλα δηάγξακκα ζέζεο – ρξόλνπ (x-t) πάξω πιεξνθνξίεο
γηα:
a) ηε ζέζε x ηνπ θηλεηνύ ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή,
b) ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαηόπηζεο Γx ηνπ θηλεηνύ ζε
νπνηνδήπνηε ρξνληθό δηάζηεκα Γt.
c) ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο π ηνπ θηλεηνύ ζε
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή.
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Παξάδεηγκα: Από ην δηάγξακκα ηνπ παξαπάλω ζρήκαηνο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε ζεκεηαθό
αληηθείκελν πνπ θηλείηαη επζύγξακκα, πξνθύπηεη όηη:
 Πξόθεηηαη γηα δηάγξακκα ζέζεο – ρξόλνπ (x - t).
 Δπεηδή ε γξαθηθή παξάζηαζε είλαη επζεία, ε ζρέζε ηωλ x θαη t είλαη πξωηνβάζκηα, άξα ε θίλεζε
είλαη επζύγξακκε νκαιή (π=ζηαζ.).
 Η θίλεζε ηειεηώλεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 6 sec. Άξα, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θίλεζεο είλαη
Γt = t – to = 6s – 0 = 6s.
 Σε ρξνληθή δηάξθεηα Γt = 6 s, ην θηλεηό κεηαηνπίδεηαη από ηε ζέζε xν = - 4 m ζηε ζέζε x = 8 m.
Άξα ε κεηαηόπηζή ηνπ είλαη Γx = x – xν = 8m – (- 4m)  Γx = 12 m.
 Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s ην αληηθείκελν δηέξρεηαη από ηε ζέζε x = 0.
 Από ηε ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ζηηγκή t = 2 s είλαη x < 0, δειαδή ην αληηθείκελν θηλείηαη ζηνλ
αξλεηηθό εκηάμνλα, Από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s κέρξη ηε ζηηγκή t = 6 s είλαη x > 0, δειαδή ην
θηλεηό θηλείηαη ζην ζεηηθό εκηάμνλα.
 Η ζηαζεξή ηαρύηεηα ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ είλαη: π = Γx /Γt  π = 12m/ 6s  π = 2m/s .
Δπεηδή είλαη π > 0, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο θηλείηαη πξνο ηα ζεηηθά ηνπ άμνλα ηωλ x.
v)

Αλ κηα επζύγξακκε θίλεζε απνηειείηαη από δηαδνρηθέο θηλήζεηο ηόηε:
 Η ζπλνιηθή κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ έρεη αιγεβξηθή ηηκή Γx = Γx1 + Γx2 + Γx3 +  
 Τν ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην θηλεηό είλαη: Sνι = Δx1

Δx2

Δx3



vi)

Όηαλ δύν θηλεηά ζπλαληηνύληαη θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή t, ηόηε έρνπλ ηελ ίδηα ζέζε:
x1 = x2 = x , όηαλ απηέο αλαθέξνληαη ζην ίδην ζύζηεκα αλαθνξάο.

vii)

Η έθθξαζε, λα βξεζεί ε κεηαηόπηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 4νπ ( ηνπ λνπ) sec ηεο θίλεζεο ζεκαίλεη:
ρξνληθή δηάξθεηα Γt = 4 – 3 = 1 sec, δειαδή αλαθέξεηαη ζε ρξνληθή δηάξθεηα από ην ηέινο ηνπ 3νπ ,
κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 4νπ sec.

viii)

H κέζε (αξηζκεηηθή) ηαρύηεηα ελόο θηλεηνύ ππνινγίδεηαη αλ δηαηξέζνπκε ην νιηθό δηάζηεκα κε ηνλ
νιηθό ρξόλν ηεο θίλεζεο, έζηω θαη αλ θάπνηα ζηηγκή ην θηλεηό ήηαλ αθίλεην: πκ = Sνι/ tνι θαη έρεη
λόεκα ζε θηλήζεηο όπνπ ε ηαρύηεηα κεηαβάιιεηαη.
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Επζύγξακκε Οκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε (ΕΟΕπηηαρ – ΕΟΕπηβξ)
1) Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζρέζεο π = πν
αt, ε ηαρύηεηα π είλαη απηή πνπ απνθηά ην θηλεηό
ζην
ηέινο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο Γt = t – 0 = t θαη πν είλαη ε ηαρύηεηά ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0. Έηζη αλ
ζε έλα πξόβιεκα καο ελδηαθέξεη λα ππνινγίζνπκε ηελ ηαρύηεηα ή ην δηάζηεκα ζε θάπνηα
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα π.ρ. κεηαμύ ηνπ 5οσ θαη ηνπ 7οσ sec ηεο θίλεζεο, ε παξαπάλω ζρέζε
ζα γξαθηεί: σ7 = σ5 α(t7-t5) θαη ην αληίζηνηρν δηάζηεκα: S5,7 = σ5(t7-t5)
½ α(t7-t5)2. Γη’ απηό θαιό
είλαη ζηηο ζρέζεηο απηέο λα βάδνπκε Γt αληί ζθέηνπ t:
σ = σο + αΓt

θαη

Γx = σο Γt +

1
αΓt2
2

2) Όηαλ ζε κηα επζύγξακκε θίλεζε δίλεηαη κηα ζρέζε ηεο κνξθήο π = -10 + 2t
(S.I.) ηόηε
ζπγθξίλνληάο ηελ κε ηελ αληίζηνηρε ζρέζε ηεο ζεωξίαο π = πν + αt πξνθύπηνπλ ηα εμήο
ζπκπεξάζκαηα:
α) Η θίλεζε είλαη επζύγξακκε νκαιά μεηαβαλλόμενη.
β) Η αξρηθή ηαρύηεηα ηνπ θηλεηνύ έρεη αιγεβξηθή ηηκή π ν = - 10m/s.
γ) Η επηηάρπλζε ηνπ θηλεηνύ έρεη αιγεβξηθή ηηκή α = 2m/s2.
δ) Δπεηδή π0  α, ε θίλεζε είλαη επζύγξακκε νκαιά επιβραδσνόμενη πξνο ηα αξλεηηθά ηνπ
άμνλα (π0<0).
3) Όηαλ ζε κηα επζύγξακκε θίλεζε δίλεηαη κηα ζρέζε ηεο κνξθήο x = 2t – 6t2
(S.I.), ηόηε
ζπγθξίλνληάο ηελ κε ηελ αληίζηνηρε ζρέζε ηεο ζεωξίαο x = πνt + ½ αt2 πξνθύπηνπλ ηα εμήο
ζπκπεξάζκαηα:
α) Η θίλεζε είλαη επζύγξακκε νκαιά μεηαβαλλόμενη.
β) Η αξρηθή ηνπ ηαρύηεηα έρεη αιγεβξηθή ηηκή πν = 2m/s.
γ) Η επηηάρπλζε ηνπ θηλεηνύ έρεη αιγεβξηθή ηηκή α = -3m/s2.
δ) Δπεηδή π0  α, ε θίλεζε είλαη επζύγξακκε νκαιά επιβραδσνόμενη πξνο ηα ζεηηθά ηνπ άμνλα
(π0>0).

4) Από ηα δηαγξάκκαηα x – t, π – t, θαη α – t, κπνξνύκε λα πάξνπκε πιεξνθνξίεο γηα :
Γιάγραμμα x – t :
α) ηε ζέζε x γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή κε απ` επζείαο αλάγλωζε,
β) ηελ ηαρύηεηα π θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο,
Γιάγραμμα σ – t :
α) ηελ ηαρύηεηα π θάζε ρξνληθή ζηηγκή κε απ` επζείαο αλάγλωζε,
β) ηελ επηηάρπλζε α θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο,
γ) ηελ κεηαηόπηζε Γx από ην εκβαδόλ κεηαμύ ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο θαη ηνπ άμνλα ηωλ
ρξόλωλ.
Γιάγραμμα α – t :
α) ηελ επηηάρπλζε α θάζε ρξνληθή ζηηγκή κε απ` επζείαο αλάγλωζε,
β) ηε κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο Γπ από ην εκβαδόλ κεηαμύ ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο θαη ηνπ
άμνλα ηωλ ρξόλωλ.
6) Από ηηο ζρέζεηο: π = πν
αt θαη Γx = πνt
½ αt2 κε απαινηθή ηνπ ρξόλνπ t, πξνθύπηεη κηα
ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ ηαρύηεηα π πνπ απνθηά έλα θηλεηό, όηαλ απηό έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά Γx ε
νπνία πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη:

2

2

x
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Δηαδνρηθέο θηλήζεηο
1) Καηαζθεπάδνπκε θαηάιιειν ζρήκα, ηνπνζεηώληαο ην θηλεηό ζηηο ζέζεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο
ρξνληθέο ζηηγκέο ζηηο νπνίεο αιιάδεη ε θίλεζε ηνπνζεηώληαο κε ζύκβνια όια ηα δεδνκέλα ηνπ
πξνβιήκαηνο πάλω ζην ζρήκα.
2) Αλαγλωξίδνπκε ηα είδε ηωλ θηλήζεωλ, ρωξίδνληαο ηε ζπλνιηθή θίλεζε ζηα επηκέξνπο ρξνληθά
δηαζηήκαηα.

3) Γξάθνπκε γηα θάζε θίλεζε ηηο εμηζώζεηο πνπ ηζρύνπλ, ζρεκαηίδνπκε έλα ζύζηεκα ηόζωλ
εμηζώζεωλ, όζνη είλαη θαη νη άγλωζηνη θαη απαληάκε ζηα εξωηήκαηα.
 Πξνζνρή!! Σηηο δηαδνρηθέο θηλήζεηο ηζρύεη:
« Η ηειηθή ηαρύηεηα ηεο πξνεγνύκελεο θίλεζεο είλαη ε αξρηθή ηεο επόκελεο »
Προζοτή!!! Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύκε άμνλα γηα ηε ιύζε κηαο άζθεζεο ηόηε ηα κεγέζε π, α , π 0 , Γx
αt θαη Γx = πνt
½ αt2 αληηθαζίζηαληαη κε ηα κέηξα ηνπο.
ζηηο ζρέζεηο π = πν
Παράδειγμα 1.
Έλα απηνθίλεην μεθηλά από ηελ εξεκία θαη θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α = 2m/s2. α) Να βξείηε ηε
ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη π1 = 30 m/s θαη ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη κέρξη
ηόηε. β) Να γίλεη ην δηάγξακκα π - t θαη s – t κέρξη ηόηε.
Απ:
α

Η θίλεζε είλαη επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε κε π0=0, άξα: π = αt θαη x = ½ αt2
Οπόηε: π1 = 2t1
30 = 2· t1
t1 = 30/2
t1 = 15 s.
Δπίζεο s = x1 = ½ αt1 2
s = 225 m.
Τα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα είλαη:
x (m)
π
(m/s)
30

225

0

15

t (s)

Παράδειγμα 2.
Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο - ρξόλνπ
γηα έλα θηλεηό πνπ θηλείηαη επζύγξακκα.
α. Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο ζε θαζεκία από ηηο
ηξεηο θάζεηο ηεο.
β. Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ από 2 - 6s.
Απ:
α. Από

0-2s

ε

επηηαρπλόκελε κε α1 =

θίλεζε
Δυ
Δt

=

είλαη

18 - 8
2-0

=

επζύγξακκε

10

s = ½ 2·152

=5

νκαιά

0

t (s)

15

π (m/s)
18
8

0

2

4

t (s)
6

m/s2

2
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Από 2-4s ε θίλεζε είλαη επζύγξακκε νκαιή κε α 2 =

Δυ
Δt

=

18 - 18

0

=

4-2

2

= 0 m/s

2

Από 4-6s ε θίλεζε είλαη επζύγξακκε νκαιά επηβξαδπλόκελε κε α 3 =

Δυ
Δt

=

0 - 18

=

-18

6-4

= -9

m/s2

2

β. Η κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ από 2-6s ππνινγίδεηε από ην εκβαδόλ ηνπ αληίζηνηρνπ ηξαπεδίνπ ηεο γξαθηθήο
παξάζηαζεο π – t. Άξα Γx = ½ (β+Β)·συος = ½[(4 - 2)+(6-2)]·18 = ½ (2+4)·18 = 3·18
Γx = 54m.
Παράδειγμα 3.
Έλα θηλεηό μεθηλά από ηελ εξεκία θαη θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ α 1 = 5 m/s2 γηα
ρξόλν
t1 = 4 s θαη ζηε ζπλέρεηα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα γηα ρξόλν t2 =6 s. α. Να ππνινγηζηεί ε
ζπλνιηθή κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ.
β. Να γίλνπλ ηα δηαγξάκκαηα ηαρύηεηαο - ρξόλνπ (π-t) θαη ζέζεο - ρξόλνπ (x-t).
t1

t2

α1

π1

A

π1
Γ

B

Απ:
Γηα ρξόλν t1 = 4 s κεηαηνπίδεηαη θαηά ΑΒ =x1 θάλνληαο επζ/κκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε άξα:
σ1=α1·t1
π1=5·4
σ1=20 m/s θαη x1= ½ α1t1 2
x1= ½ 5·42
x1= 40 m.
Μεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 θαη γηα ρξόλν t2 =6 s θάλεη επζύγξακκε νκαιή θίλεζε κε ζηαζεξή ηαρύηεηα
σ1=20 m/s.
Άξα ΒΓ = x2= σ1·t2
x2= 20·6
x2= 120 m. Δπνκέλωο Δxολ = x1 + x2 = 40+120 Δxολ = 160 m.
Τα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα είλαη:
π

x

(m/s)

20

(m)

160

40

0

4

t (s)

10

0

4

10

t (s)

Παράδειγμα 4.
Γύν θηλεηά Α θαη Β απέρνπλ d = 400 m .Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην θηλεηό Α έρεη ηαρύηεηα 10m/s θαη
επηηαρύλεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό 2m/s2. Τν άιιν θηλεηό Β έρεη αληίξξνπε αιιά ζηαζεξή ηαρύηεηα 20m/s.
α. Πόηε θαη πνπ ζα ζπλαληεζνύλ ηα δύν θηλεηά; β. Πόζε ε κεηαηόπηζε θάζε θηλεηνύ κέρξη ηε ζηηγκή ηεο
ζπλάληεζεο; γ. Πνηα ε ηαρύηεηα θάζε θηλεηνύ εθείλε ηε ζηηγκή;
t
t=0

t=0
α
A

π0

π2
B

Σ
x1
x2
α. Έζηω όηη ζα ζπλαληεζνύλ ζην Σ ηε ζηηγκή t.
10t + ½ 2 t2 + 20t=400
Τόηε x1 = σοt + ½ αt2 θαη x2 = σ2t . Όκωο x1+ x2 = d
β. Θα ζπλαληεζνύλ ζε απόζηαζε x2 = π2t = 20·10 =200m από ην Β.
γ. Με ηαρύηεηεο σ2=20m/s θαη σ1 = σ0+αt = 10+2·10=30 m/s.

t2+30t-400=0

t =1 0s.
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