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∆υο παιδιά Α και Β, στέκονται σε απόσταση

παιδί Α αρχίζει να κινείται µε σταθερή

να κινείται προς το Α, µε σταθερή ταχύτητα

χρονικό διάστηµα 10s, ανταλλάσσοντας

Θεωρώντας αρχή µέτρησης των αποστάσεων

προς τα δεξιά κατεύθυνση, ζητούνται

i) Να βρείτε τις εξισώσεις κίνησης

ii) Ποια χρονική στιγµή και σε πόση

iii) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις

γραµµα, µέχρι που το Α παιδί να

Απάντηση: 

i) Έστω t0=0 η στιγµή που ξεκινά

ντας ταχύτητα θετικής αλγεβρικής

x

Με την ίδια λογική το Β παιδί

την αρνητική κατεύθυνση συνεπώς

σής του θα είναι: 

∆x2=υ2

x2=19

ii)  Τη στιγµή της συνάντησης τα δυο

Και µε αντικατάσταση στην (1) 

αντικαθιστούσαµε στην σχέση

www.ylikonet.gr 

Δυο παιδιά περπατούν.. 

σε απόσταση d=(ΚΛ)=190m, σε ευθύγραµµο δρόµο. Σε

σταθερή ταχύτητα µέτρου 2m/s προς το Β. Μετά από 5

σταθερή ταχύτητα µέτρου 1,6m/s. Τη στιγµή της συνάντησής

ανταλλάσσοντας κάποιες κουβέντες και µετά συνεχίζουν την πορεία

των αποστάσεων, την αρχική θέση του Α παιδιού (σηµείο

ζητούνται: 

κίνησης κάθε παιδιού, µέχρι τη στιγµή της συνάντησης.

σε πόση απόσταση από το σηµείο Κ θα συναντηθούν τα

παραστάσεις της θέσης κάθε παιδιού, σε συνάρτηση µε

παιδί να φτάσει στο σηµείο Λ. 

ξεκινά το Α παιδί, από τη θέση x0=0, κινούµενο προς τα

αλγεβρικής τιµής υ1=2m/s. Η εξίσωση της κίνησής του θα

∆x1=υ1·∆t → x1-0=υ1·(t-0) → 

x1=2·t  (µονάδες στο S.Ι.) µε t≥0     (1) 

παιδί, ξεκινά τη χρονική στιγµή t0=5s από τη θέση x

κατεύθυνση συνεπώς µε ταχύτητα αλγεβρικής τιµής υ2= - 1,6m/s. 

2·∆t → x2-190= -1,6·(t-5) → x2=190-1,6·t+8   

198-1,6·t  (µονάδες στο S.Ι.) µε t≥5s   (2)  

συνάντησης τα δυο παιδιά φτάνουν στην ίδια θέση, συνεπώς x1=x

2·t  = 198-1,6·t   ή 

3,6t=198 ή 

t=55s. 

στην (1) παίρνουµε x1=2·t =2·55m=110m. (προφανώς το

σχέση (2)…). 
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δρόµο. Σε µια στιγµή το πρώτο 

ό 5s, ξεκινά και το παιδί Β 

συνάντησής τους, σταµατούν για 

την πορεία τους. 

σηµείο Κ) και θετική την 

συνάντησης. 

συναντηθούν τα παιδιά; 

συνάρτηση µε το χρόνο, στο ίδιο διά-

 

προς τα δεξιά, συνεπώς έχο-

του θα είναι: 

θέση x0=190m κινούµενο προς 

1,6m/s. Έτσι η εξίσωση κίνη-

=x2, οπότε: 

προφανώς το ίδιο θα βρίσκαµε αν 
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iii)  Λαµβάνοντας υπόψη ότι, τα δυο παιδιά ξεκινούν τη νέα τους κίνηση τη στιγµή t0=55s+10s=65s, από τη 

θέση x0=110m, θα έχουµε τις εξισώσεις: 

∆x1=υ1·∆t → x1-110= 2·(t-65) → x1=2·t -20 

όπου αν αντικαταστήσουµε x1=190m βρίσκουµε ότι το πρώτο παιδί φτάνει στο σηµείο Λ τη χρονική 

στιγµή: 

190=2·t-20 → 2·t=210 ή t=105s 

Έτσι η εξίσωση κίνησής του είναι: 

x1=2·t -20   (S.Ι.) µε 65s≤ t ≤ 105s  (3) 

Αντίστοιχα για το Β παιδί θα έχουµε: 

∆x2=υ2·∆t → x2-110= -1,6·(t-65) → 

x2= -1,6·t +214   (S.Ι.) µε 65s≤ t ≤ 105s  (4) 

Με βάση τις εξισώσεις (1), (2), (3) και (4), µπορούµε να συµπληρώσουµε τους παρακάτω πίνακες τι-

µών για τις θέσεις των δύο παιδιών: 

t  

(s) 

x1  

(m) 

 t  

(s) 

x2  

(m) 

0 0  0 190 

55 110  55 110 

65 110  65 110 

105 190  105 46 

Οπότε µε βάση τις παραπάνω τιµές σχεδιάζουµε το ζητούµενο διάγραµµα: 
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