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Εξάσκηση στα διαγράµµατα υ – t και x – t
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∆ύο αυτοκίνητα Α1 και Α2 κινούνται ευθύγραµµα στον ίδιο δρόµο και ένας πεζός στέκεται στο
δρόµο και αρχίζει να παρατηρεί τις δύο κινήσεις τους τη χρονική στιγµή tο=0.
Στα πιο πάνω διαγράµµατα απεικονίζονται οι ταχύτητες υ1, υ2 και οι θέσεις x1, x2 των δύο
αυτοκινήτων σε συνάρτηση µε το χρόνο t, όπως τις καταγράφει ο πεζός, από τη στιγµή µηδέν µέχρι
τη στιγµή t=10s (δηλαδή για: 0 ≤ t ≤ 10s).

1.

Από 0 έως 2s τα δύο αυτοκίνητα κινούνται οµαλά. _Σ__Λ_

2.

Από 0 έως 10s το Α1 κάνει οµαλή κίνηση ενώ το Α2 κάνει οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση µε
σταθερή επιτάχυνση. _Σ__Λ_

3.

Τη στιγµή t=0 τα δύο αυτοκίνητα βρίσκονται στην ίδια θέση. _Σ__Λ_
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4.

Τη στιγµή t=5s το Α1 έχει µετατοπιστεί κατά 50m. _Σ__Λ_

5.

Τα Α1, Α2 συναντώνται δύο φορές στο χρονικό διάστηµα των 10s. _Σ__Λ_

6.

Τη στιγµή t=5s το Α2 προλαβαίνει το Α1 και το προσπερνά. _Σ__Λ_

7.

Οι µετατοπίσεις των δύο αυτοκινήτων κατά το χρονικό διάστηµα από 0 έως 5s είναι ίσες.

_Σ__Λ_
8.

Η µετατόπιση του Α2 στη διάρκεια των 10s είναι κατά 20m µεγαλύτερη από αυτή του Α1.

_Σ__Λ_
9.

Το Α1 κινείται πιο αργά από το Α2 για χρονικό διάστηµα 6s. _Σ__Λ_

10. Το εµβαδό που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της υ1(t) και τον άξονα των χρόνων,
από 0 έως 10s, εκφράζει τη θέση στην οποία έχει φτάσει το Α1 τη στιγµή 10s. _Σ__Λ_
11. Η επιτάχυνση του 2ου αυτοκινήτου τη στιγµή 2s είναι α=4m/s². _Σ__Λ_
12. Τη στιγµή 8s το Α2 έχει πάλι ίδια επιτάχυνση α΄=4m/s². _Σ__Λ_
13. Η κίνηση του 2ου αυτοκινήτου από 0 έως 5s είναι οµαλά επιταχυνόµενη χωρίς αρχική
ταχύτητα, ενώ από 5s έως 10s οµαλά επιβραδυνόµενη µε αρχική ταχύτητα 20m/s. _Σ__Λ_
14. H εξίσωση της ταχύτητας του Α2 είναι στο S.I. (επιλέξτε το σωστό):
4·t

Α. υ2 = 20 – 4·t

(0 ≤ t < 5)
(5 ≤ t ≤10)

4·t

Β. υ2 = 20 – 4·(t–5)

(0 ≤ t < 5)
(5 ≤ t ≤10)

15. H εξίσωση της θέσης του Α2 είναι στο S.I. (επιλέξτε το σωστό):
2·t²

(0≤t< 5)
(5≤t≤10)

2·t²

(0≤t<5)
(5≤t≤10)

Α. x2 = 50 + 20·t – 2·(t–5)²
Β. x2 = 20·t – 2·(t–5)²

16. H εξίσωση της θέσης του Α1 είναι στο S.I. (επιλέξτε το σωστό):
Α. x1 = 8·t

(0 ≤ t ≤10)

Β. x1 = 10 + 8·t

(0 ≤ t ≤10)

17. Ένας δεύτερος πεζός αρχίζει να παρατηρεί την κίνηση των δύο αυτοκινήτων αργότερα από
τον πρώτο και συγκεκριµένα τη στιγµή που το ένα αυτοκίνητο προσπερνά το άλλο! Η στιγµή
έναρξης της παρατήρησης είναι για τον 2ο πεζό (επιλέξτε το σωστό):

Α. to = 0s

Β. to = 5s
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18. Τώρα το δύσκολο! Να γράψετε τις εξισώσεις της ταχύτητας και της θέσης των δύο
αυτοκινήτων στο S.I., όπως ισχύουν για τον 2ο πεζό:
υ1 = ….….

x1 = …….. + 8·(t–……..)

(0 ≤ t ≤10)

υ2 = ……. + 4·(t–…….)

x2 = ……. + …….·(t–…….) + 2·(t–…….)²

(0 ≤ t < …….)

υ2 = ……. – 4·(t–…….)

x2 = ……. + …….·(t–…….) – 2·(t–…….)²

(……. ≤ t < 10)

19. Και τώρα το … ακατόρθωτο! Να γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας και της θέσης του 2ου
αυτοκινήτου στο S.I., για την επιταχυνόµενη µόνο κίνησή του (δηλαδή από 0 έως 5s),
θεωρώντας όµως ως στιγµή … «έναρξης» της παρατήρησης τη στιγµή to=10s !
υ2 = ……. + 4·(t–…….)

x2 = ……. + …….·(t–…….) + 2·(t–…….)²

(0 ≤ t < 5)

20. Και τέλος ένα κάπως πιο εύκολο, για να … συνέλθουµε από το προηγούµενο! Αν τη στιγµή
10s µηδενιστεί η επιτάχυνση του 2ου αυτοκινήτου, ποια στιγµή θα βρεθούν ξανά και τα δύο
αυτοκίνητα στην ίδια θέση;
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1–Λ, 2–Λ, 3–Λ, 4–Λ, 5–Λ, 6–Σ, 7–Λ, 8–Σ, 9–Σ, 10–Λ, 11–Σ, 12–Λ, 13–Σ,
1 →Λ

7 →Λ

13 → Σ

2 →Λ

8 →Σ

14 → Β

3 →Λ

9 →Σ

15 → A

4 →Λ

10 → Λ

16 → B

5 →Λ

11 → Σ

17 → B

6 →Σ

12 → Λ

18. Ο 2ος πεζός αρχίζει να παρατηρεί τη στιγµή 5s, όπως είδαµε στη (17). Η θέση του Α1 τη στιγµή
αυτή είναι x1 = 50m. Ακόµα το Α2 έχει τότε ταχύτητα υ2 = 20m/s και βρίσκεται κι αυτό στη
θέση x2 = 50m. Οπότε:
υ1 = 8

x1 = 50 + 8·(t–5)

(0 ≤ t ≤10)

υ2 = 20 + 4·(t–5)

x2 = 50 + 20·(t–5) + 2·(t–5)²

(0 ≤ t < 5)

υ2 = 20 – 4·(t–5)

x2 = 50 + 20·(t–5.) – 2·(t–5)²

(5 ≤ t < 10)

19. Για να µπορέσουµε να γράψουµε τις ζητούµενες εξισώσεις θεωρώντας στιγµή έναρξης την
to=10s, θα πρέπει να ξέρουµε την ταχύτητα και τη θέση του τη στιγµή αυτή, υποθέτοντας ότι η
κίνηση … συνέχιζε αµετάβλητη µέχρι τότε !
Αν λοιπόν συνέβαινε αυτό, τότε το Α2 θα είχε αποκτήσει ταχύτητα υ2 = 40m/s και θα βρισκόταν
στη θέση x2 = 200m !
Οπότε οι ζητούµενες εξισώσεις είναι:
υ2 = 40 + 4·(t–10)

x2 = 200 + 40·(t–10) + 2·(t–10)²

(0 ≤ t < 5)

20. Τη στιγµή 10s το Α2 έχει µηδενική ταχύτητα. Εφόσον µηδενίζεται τότε η επιτάχυνσή του θα
παραµείνει ακίνητο στη θέση x2 = 100m. Το Α1 βρίσκεται πιο πίσω και θα πρέπει να συνεχίσει
να κινείται µέχρι να φτάσει στην ίδια θέση.
Θέτουµε στην εξίσωση x1 = 10 + 8·t την πιο πάνω τιµή για τη θέση και βρίσκουµε: t = 11,25s.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μητρόπουλος
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