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Η κίνηση και τα διαγράμματα θέσεις. 

Ένας άνθρωπος ξεκινά από το σπίτι του και πηγαίνει στο διπλανό περίπτερο, όπου αγοράζει την εφηµερίδα 

του και στη συνέχεια επιστρέφει περπατώντας λίγο πιο γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση κινείται µε σταθερή 

ταχύτητα, ενώ η κίνηση πραγµατοποιείται σε ευθύ δρόµο.  Ζητήσαµε από οκτώ µαθητές να σχεδιάσουν δια-

γράµµατα θέσης-χρόνου για την κίνηση του ανθρώπου και µας έδωσαν τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις. 

 

i) Ποιοι µαθητές σχεδίασαν σωστά διαγράµµατα; 

ii) Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

Απάντηση: 

i) Σωστές είναι οι απαντήσεις (α), (δ) και (στ). 

ii) Αφού το πήγαινε-έλα του ανθρώπου πραγµατοποιείται µε σταθερές ταχύτητες, στο διάγραµµα x-t η 

γραφική παράσταση θα αποτελείται από ευθύγραµµα τµήµατα, συνεπώς οι απαντήσεις (γ) και (ζ) είναι 

λανθασµένες.  

Εξάλλου η κλίση στο διάγραµµα, θα πρέπει να είναι αριθµητικά ίση µε την ταχύτητα. Αλλά αυτό ση-

µαίνει ότι κατά την επιστροφή πρέπει να έχουµε µεγαλύτερη κλίση ή ισοδύναµα το χρονικό διάστηµα 

της επιστροφής να είναι µικρότερο από το χρονικό διάστηµα που χρειάστηκε ο άνθρωπος για να πάει 

στο περίπτερο. Αλλά τότε οι (β) και (η) απαντήσεις είναι λανθασµένες.  

Επίσης η µορφή (ε) είναι λανθασµένη, αφού δεν επέστρεψε στην ίδια θέση από όπου ξεκίνησε. 

Συνεπώς δεν µένουν παρά οι (α), (δ) και (στ)!!! 

Πάµε τώρα θετικά: 

Οι απαντήσεις α), (δ) και (στ) έχουν την ίδια µορφή που ικανοποιεί τις παραπάνω προϋποθέσεις που 

θέσαµε (ο άνθρωπος επιστρέφει στη θέση από όπου ξεκίνησε, κινήθηκε µε κάποια σταθερή ταχύτητα 

προς το περίπτερο και επέστρεψε, επίσης µε σταθερή ταχύτητα, µεγαλύτερου µέτρου, αφού χρειάστηκε 

λιγότερο χρονικό διάστηµα) και η µόνη τους διαφορά, είναι οι τιµές της θέσης! 
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Αλλά αυτό έχει να κάνει µε την θέση που δέχτηκε  ως αρχή του άξονα x, ο κάθε µαθητής (δικαίωµά 

του!) και µε βάση την οποία κατέληξε στη µορφή που έδωσε.  

Έτσι στην (α) ο µαθητής πήρε τη θέση του σπιτιού ως αρχή του άξονα, ο (δ) πήρε την αρχή λίγο αρι-

στερότερα του σπιτιού, ενώ ο (στ) λίγο πιο δεξιά του σπιτιού! Και οι τρεις όµως θεώρησαν την προς τα 

δεξιά κατεύθυνση ως θετική, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 
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