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Από ένα διάγραμμα θέσης… 

Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα και στο διάγραμμα δί-

νεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο. Με δεδομένο ότι 

στα χρονικά διαστήματα που το αυτοκίνητο έχει επιτάχυνση, 

αυτή παραμένει σταθερή: 

i)   Μπορείτε να περιγράψετε τις κινήσεις που δείχνει το 

διάγραμμα, δίνοντας και σύντομες εξηγήσεις; 

ii)  Σχεδιάστε ένα ποιοτικό διάγραμμα της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο, αν ξεκί-

νησε από την ηρεμία. 

iii) Αν t2-t1=5s, να υπολογιστούν οι ταχύτητες του αυτοκινήτου τις χρονικές στιγμές: 

α) t1,       β) t2,      γ) t3. 

iv) Αν t1=10s, να υπολογιστεί η ταχύτητά του τη χρονική στιγμή t΄=4s. 

v)  Να υπολογιστεί η θέση του αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή t3=20s. 

Απάντηση: 

i) Από 0-t1 το αυτοκίνητο επιταχύνεται (α>0) προς τη θετική κατεύθυνση, αφού η γραφική παράσταση είναι 

καμπύλη (με δεδομένο ότι η επιτάχυνση παραμένει σταθερή, η καμπύλη αυτή είναι παραβολή με τα κοίλα 

προς τα πάνω, πράγμα που μας οδηγεί σε κίνηση ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη (επιταχυνόμενη)). 

Από t1-t2 η γραφική παράσταση είναι ευθεία, άρα η ταχύτητα παραμένει σταθερή και η κίνηση είναι ευθύ-

γραμμη ομαλή.  

Από t2 έως t3 έχουμε ξανά ομαλά μεταβαλλόμενη (επιβραδυνόμενη) κίνηση, αφού η παραβολή μας έχει 

στραμμένα τα κοίλα προς τα κάτω. Μετά τη στιγμή t3 η θέση δεν αλλάζει και το αυτοκίνητο παραμένει 

ακίνητο στην ίδια θέση. 

ii) Με βάση την παραπάνω περιγραφή, το ζητούμενο διά-

γραμμα έχει τη μορφή του διπλανού σχήματος. 

iii) Στο χρονικό διάστημα από t1 έως t2 η ταχύτητα του αυτοκι-

νήτου παραμένει σταθερή και ίση με: 
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Ενώ τη στιγμή t3 το αυτοκίνητο σταματά να κινείται (από τη στιγμή αυτή και μετά δεν αλλάζει η θέση 

του), οπότε �� = 0. 

iv) Για την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη (επιταχυνόμενη) κίνηση από 0-t1 ισχύουν: 

υ=α1∙t (1)  και Δx=x= ½ α1∙t
2  (2). 

Λύνοντας την (2) ως προς την επιτάχυνση παίρνουμε: 
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Με αντικατάσταση στην (1) t=4s, θα πάρουμε: 

υ=α1∙t΄=	2∙4m/s=8m/s	

v) Για το χρονικό διάστημα από t2 έως t3 το αυτοκίνητο επιβραδύνεται και για την κίνησή του ισχύουν: 

υ= υαρχ+α2∙Δt  (3)   και  Δx= υαρχ∙Δt + ½ α2∙(Δt)2   (4). 

Από την (3) με αντικατάσταση υ=0, υαρχ=υ3=20m/s και Δt=t3-t2 όπου t2=t1+Δt΄=10s+5s=15s, παίρνουμε: 
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Και η εξίσωση (4) μας δίνει: 

Δx= 20∙5m+ ½ ∙(-4)∙52m=50m. 

Αλλά τότε x3=x2+Δx=200m+50m=250m. 
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