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Τρεις µαθητές της Α΄Λυκείου, ο Αντώνης

κίνηση ενός δροµέα (∆), ο οποίος τρέχει

τρεις µαθητές αποφασίζουν να µελετήσουν

Για το σκοπό αυτό θα χρησιµοποιήσουν

που ο δροµέας περνά από το πρώτο δένδρο

(Β) ήταν ακριβής (ήταν και µπροστά του

κατάφεραν όµως και έκλεισαν τα χρονόµετρά

Μετά το τέλος της µέτρησης συναντώνται

ότι ο κάθε µαθητής, θεωρεί εγωιστικά

δείχνει 16s, ενώ ο καθένας θεωρεί αρχή

βρείτε τι απάντησε κάθε µαθητής στα παρακάτω

i)  Ποιες χρονικές στιγµές ο δροµέας

ii) Ποια η αρχική και η τελική θέση

iii) Ποια η µετατόπιση του δροµέα

iii) Με ποια (σταθερή) ταχύτητα έτρεξε

Απάντηση: 

Ο Βασίλης παίρνει έναν άξονα x, µε αρχή

Έτσι στα παραπάνω ερωτήµατα απαντά

i) Ο δροµέας (∆) ξεκίνησε τη στιγµή

δεύτερο δένδρο. 

ii)  Η αρχική του θέση είναι  x1=0m 

iii)  Η µετατόπισή του είναι ένα διάνυσµα
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Συµφωνίες και διαφωνίες… 

ο Αντώνης (Α), ο Βασίλης (Β) και ο Γιάννης (Γ), θέλουν

οποίος τρέχει µε σταθερή ταχύτητα σε ευθύγραµµο δρόµο όπως

αποφασίζουν να µελετήσουν την κίνηση του δροµέα µεταξύ των δύο δένδ

χρησιµοποιήσουν από ένα χρονόµετρο, το οποίο θα θέσουν σε λειτουργία

το πρώτο δένδρο. Όµως ο (Α) βιάστηκε και πάτησε το χρονόµετρο

και µπροστά του…), ενώ ο (Γ) καθυστέρησε 3s να το θέσει σε λειτουργία

έκλεισαν τα χρονόµετρά τους ταυτόχρονα όταν ο δροµέας έφτασε

µέτρησης συναντώνται για να συζητήσουν τα αποτελέσµατα. Αφού λάβετε

θεωρεί εγωιστικά, ότι είναι το κέντρο του σύµπαντος!!! και το χρονόµετρο

καθένας θεωρεί αρχή µέτρησης των χρόνων το µηδέν του δικού του χρονόµετρου

µαθητής στα παρακάτω ερωτήµατα: 

στιγµές ο δροµέας πέρασε µπροστά από τα δύο δένδρα; 

τελική θέση του δροµέα, για την παραπάνω µετακίνησή του

του δροµέα; 

ταχύτητα έτρεξε ο δροµέας την παραπάνω απόσταση; 

άξονα µε αρχή τη θέση που στέκεται και µε θετική κατεύθυνση

ερωτήµατα απαντά: 

ξεκίνησε τη στιγµή t1=0 από το πρώτο δένδρο και έφτασε τη

=0m και η τελική του x2=120m. 

είναι ένα διάνυσµα µε αρχή το πρώτο και τέλος το δεύτερο δένδρο

   Κινηµατική 

1

Γιάννης Γ θέλουν να µελετήσουν την 

ευθύγραµµο δρόµο, όπως στο σχήµα. Οι 

των δύο δένδρων.  

 

θέσουν σε λειτουργία τη στιγµή 

πάτησε το χρονόµετρο 2s νωρίτερα, ο 

το θέσει σε λειτουργία. Τα 

δροµέας έφτασε στο δεύτερο δένδρο! 

αποτελέσµατα Αφού λάβετε υπόψη σας, 

και το χρονόµετρο του Βασίλη 

του δικού του χρονόµετρου, να 

µετακίνησή του; 

θετική κατεύθυνση προς τα δεξιά.  

 

και έφτασε τη στιγµή t2=16s στο 

το δεύτερο δένδρο και µε τιµή: 
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∆x=x2-x1=120m. 

iv) Η ταχύτητα του δροµέα έχει κατεύθυνση, ίδια µε τη µετατόπιση (προς τα δεξιά) και τιµή: 
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Ο Αντώνης, κάνει το ίδιο µε τον άξονα x (βάζει το µηδέν στη θέση που βρίσκεται) και παρατηρεί ότι τελικά 

το χρονόµετρό του δείχνει 2s παραπάνω από αυτό του Βασίλη, αφού είχε βιαστεί να το ενεργοποιήσει. 

 

Έτσι στα παραπάνω ερωτήµατα απαντά: 

i) Ο δροµέας (∆) ξεκίνησε τη στιγµή t1=2s από το πρώτο δένδρο και έφτασε τη στιγµή t2=18s στο 

δεύτερο δένδρο. 

ii)  Η αρχική του θέση είναι x1=70m και η τελική του x2=190m. 

iii)  Η µετατόπισή του είναι ένα διάνυσµα µε αρχή το πρώτο και τέλος το δεύτερο δένδρο και µε τιµή: 

∆x=x2-x1=190m-70m=120m. 

iv) Η ταχύτητα του δροµέα έχει κατεύθυνση, ίδια µε τη µετατόπιση (προς τα δεξιά) και τιµή: 
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Τέλος ο Γιάννης, βλέπει το χρονόµετρό του να δείχνει 13s, αλλά ξέροντας ότι καθυστέρησε 3s να το θέσει 

σε λειτουργία, καταλαβαίνει ότι ο δροµέας ήταν στο δένδρο 3s ενωρίτερα, από τη στιγµή t=0 και απαντά: 

 

i) Ο δροµέας (∆) ξεκίνησε τη στιγµή t1=-3s από το πρώτο δένδρο και έφτασε τη στιγµή t2=13s στο 

δεύτερο δένδρο. 

ii)  Η αρχική του θέση είναι x1=-120m και η τελική του x2=0m. 

iii)  Η µετατόπισή του είναι ένα διάνυσµα µε αρχή το πρώτο και τέλος το δεύτερο δένδρο και µε τιµή: 

∆x=x2-x1=0m-(-120)m=120m. 

iv) Η ταχύτητα του δροµέα έχει κατεύθυνση, ίδια µε τη µετατόπιση (προς τα δεξιά) και τιµή: 
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Συµπέρασµα: 

Οι χρονικές στιγµές, στις οποίες ο καθένας θεωρεί ότι έγινε κάτι, µπορεί να είναι διαφορετικές, αφού µπορεί 

να αρχίζει να µετρά χρονικά διαστήµατα, όποια στιγµή θέλει. 

Το ίδιο ισχύει µιλώντας για τη θέση του δροµέα. Ο άξονας x, είναι επιλογή του κάθε παρατηρητή, ο οποίος 

µπορεί να θέτει το µηδέν, σε όποιο σηµείο επιθυµεί. Αλλά και τον προσανατολισµό του άξονα µπορεί 

αυθαίρετα να ορίζει, αν και στην παραπάνω λύση προτιµήθηκε και για τους τρεις µαθητές να θεωρήσουµε 

θετική την προς τα δεξιά κατεύθυνση. Αυτό θα µπορούσαµε να µην το κάνουµε. 

Αυτό που είναι όµως πραγµατικότητα, στην οποία όλοι οι παρατηρητές πρέπει να συµφωνήσουν, είναι η 

µετατόπιση του δροµέα (120m), η χρονική διάρκεια της κίνησης (16s) και η ταχύτητά του (7,5m/s). 

 

dmargaris@sch.gr 

 


