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Πληροφορίες από τα διαγράμματα ταχύτητας 

Ένα κινητό Α βρίσκεται ακίνητο στην αρχή ενός προσανατολισμένου ά-

ξονα x (x=0). Σε μια στιγμή την οποία λαμβάνουμε ως t0=0, περνά δίπλα 

του ένα κινητό Β και την ίδια στιγμή αρχίζει να επιταχύνεται και το Α, 

κινούμενο προς την ίδια κατεύθυνση. Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνο-

νται οι ταχύτητες των δύο κινητών σε συνάρτηση με το χρόνο. 

i)  Τι κινήσεις εκτελούν τα δύο κινητά; Να δώσετε σύντομη δικαιολό-

γηση στην απάντησή σας. 

ii) Μεγαλύτερη κατά μέτρο επιτάχυνση έχει: 

α) Το κινητό Α,  β) Το κινητό Β,   γ) Οι δύο επιταχύνσεις έχουν ίσα μέτρα. 

iii) Αν τη στιγμή t1 το Α κινητό περνά από τη θέση x1, τότε το Β έχει φτάσει στη θέση x2, όπου: 

α) x2=x1,  β) x2=2x1,   γ) x2=3x1. 

iv) Το κινητό Α θα φτάσει το Β τη χρονική στιγμή: 

α) t2=t1,   β) t2=2t1,   γ) t2=3t1. 

Απάντηση: 

i)  Στο διάγραμμα υ-t, η κλίση είναι ίση αριθμητικά με την επιτάχυνση 

του κινητού. Αλλά η γωνία θ στο σχήμα, για το Α κινητό είναι στα-

θερή, όπως σταθερή είναι και η αντίστοιχη γωνία φ, για το Β κινητό. 

Τα δύο κινητά δηλαδή κινούνται με σταθερές επιταχύνσεις, εκτελώ-

ντας ευθύγραμμες ομαλές μεταβαλλόμενες κινήσεις. Ομαλά επιταχυ-

νόμενη το Α και ομαλά επιβραδυνόμενη το Β. 

ii) Η επιτάχυνση του Α κινητού είναι ίση: 
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Αντίστοιχα το Β κινητό έχει επιτάχυνση: 
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Βλέπουμε δηλαδή ότι οι δύο επιταχύνσεις είναι αντίθετες, συνεπώς έχουν  ίσα μέτρα. Σωστό το γ). 

iii) Στο διάγραμμα υ-t το εμβαδόν του σχηματιζόμενου χωρίου, είναι αριθ-

μητικά ίσο με τη μετατόπιση του κινητού. Αλλά τότε μέχρι τη στιγμή t1 

το Α κινητό έχει μετατοπισθεί όσο είναι το εμβαδόν του κίτρινου τριγώ-

νου, φτάνοντας στη θέση: 

x1=Δx= ½ β∙υ= ½ υ1∙t1. 
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Αντίστοιχα το Β κινητό μετατοπίσθηκε όσο είναι το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου τραπεζίου και περνά 

από τη θέση:  
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Σωστό το γ). 

iv) Παραπάνω βρήκαμε ότι τα δύο κινητά έχουν επιταχύνσεις ίδιου μέτρου, ενώ τη στιγμή t1 το β έχει τριπλά-

σια μετατόπιση από το Α. Στη συνέχεια όμως η ταχύτητα του Α συνεχίζει να αυξάνεται και του Β να 

μειώνεται, ενώ εμείς θέλουμε τα δύο χωρία που σχηματίζονται να αποκτήσουν ίσα εμβαδά. 

 

Τη στιγμή λοιπόν t2=2t1, το Α κινητό έχει αποκτήσει ταχύτητα 2υ1 και το Β υ2=0, οπότε έχουμε να συγκρί-

νουμε τα εμβαδά δύο ίσων τριγώνων (το χρωματισμένο κίτρινο και το γραμμοσκιασμένο), που προφανώς 

έχουν ίσα εμβαδά, πράγμα που σημαίνει ότι τα δύο κινητά έχουν ίσες μετατοπίσεις, κινούμενα το ένα 

δίπλα στο άλλο, ευρισκόμενα στην ίδια θέση: 

x1=x2= ½ 2t1∙2υ1= 2υ1∙t1. 

Σωστό το β). 

Σχόλιο: 

Προφανώς το τελευταίο ερώτημα θα μπορούσε να απαντηθεί «κλασσικά» με τη χρήση των εξισώσεων κίνη-

σης και παίρνοντας x1=x2. Προτιμήθηκε η εκμετάλλευση του διαγράμματος.  
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