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Μελετώντας τις κινήσεις τριών σωμάτων. 

Στο διπλανό διάγραµµα δίνεται η θέση τριών σωµάτων, τα οποία κινούνται ευθύ-

γραµµα, στον ίδιο δρόµο, σε συνάρτηση µε το χρόνο. Με βάση πληροφορίες που 

µπορείτε να αντλήσετε µελετώντας το διάγραµµα, να απαντήσετε στις παρακάτω 

ερωτήσεις, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας. 

i) Ποιο σώµα µετακινήθηκε περισσότερο στο χρονικό διάστηµα 0-t1; 

ii) Τι κίνηση πραγµατοποιεί το Γ σώµα; 

iii) Περιγράψτε την κίνηση του σώµατος Α. 

iv) Τη στιγµή t1 µεγαλύτερη κατά µέτρο ταχύτητα έχει το σώµα: 

 α) Α, β) Β,  γ) Γ,  δ) έχουν ίσες ταχύτητες και τα τρία σώµατα. 

v) Μεγαλύτερη µέση ταχύτητα (κατά µέτρο) στο χρονικό διάστηµα 0-t1 έχει το σώµα: 

α) Α, β) Β,  γ) Γ,  δ) έχουν ίσου µέτρου µέσες ταχύτητες και τα τρία σώµατα. 

Απάντηση: 

i) Η µετατόπιση κάθε σώµατος είναι ∆x=xτ-xα=0-x1=-x1 και προφανώς και τα τρία σώµατα µετατοπίζο-

νται το ίδιο. 

ii) Στο διάγραµµα που µας δίνεται, η γραφική παράσταση της θέσης του σώµατος 

Γ, σε συνάρτηση µε το χρόνο, παρουσιάζει σταθερή κλίση, συνεπώς το σώµα 

έχει σταθερή ταχύτητα. Η κίνησή του είναι δηλαδή ευθύγραµµη οµαλή. 

iii) Παίρνοντας την κλίση στο διάγραµµα x-t, µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι µε 

το πέρασµα του χρόνου η καµπύλη γίνεται πιο απότοµη, πράγµα που  σηµαίνει 

ότι το µέτρο της ταχύτητας αυξάνεται. Να σηµειωθεί ότι η τιµή της ταχύτητας 

αυτής είναι αρνητική, το σώµα δηλαδή κινείται προς την αρνητική κατεύθυνση. 

iv) Τη µεγαλύτερη κλίση τη στιγµή t1 την παρουσιάζει η καµπύλη του Α σώµατος, 

το οποίο έχει και ταχύτητα µεγαλύτερου µέτρου. ∆εύτερο στη σειρά έρχεται το Γ σώµα, ενώ τη µικρό-

τερη κατά µέτρο ταχύτητα έχει το Β σώµα. Σωστό το  α). 

v) Η µέση ταχύτητα κάθε σώµατος είναι ίση µε: 
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Όπως και τα τρία σώµατα µετατοπίζονται εξίσου στο χρονικό διάστη-

µα 0-t1, συνεπώς έχουν ίσες µέσες ταχύτητες. Σωστό το δ). 

Σχόλιο: 

Στα σχήµατα έχουµε σχεδιάσει τις κλίσεις των γραφικών παραστάσεων, κά-

ποιες χρονικές στιγµές, φέρνοντας την εφαπτοµένη στη καµπύλη και µια ηµι-
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ευθεία παράλληλη στον οριζόντιο άξονα x. Προφανώς οι γωνίες που προκύπτουν είναι αµβλείες, οπότε µας 

είναι ευκολότερο να δουλέψουµε µε χρήση της παραπληρωµατικής γωνίας θ, όπου: 

εφφ=-εφθ 

Στην περίπτωσή µας δηλαδή η γωνία θ είναι οξεία, έχοντας θετική εφαπτοµένη, ενώ η γωνία φ αρνητική, 

πράγµα που σηµαίνει ότι τα σώµατα έχουν αρνητικές ταχύτητες. 
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