
                                                                                                  1
ο
 ΕΚΦΕ Δ΄ Αθήνας (ή ΕΚΦΕ Ν. Σμύρνης) 

 

                                                                         

 

Φυσική  Α’ Λυκείου 

 
Μελέτη  της  Ευθύγραμμης  Κίνησης  ενός  τρένου  μπαταρίας 

                                                          

 

Εισαγωγή - Επισημάνσεις 
 

Οι  κινήσεις των σωμάτων γύρω μας, είναι φυσικά 

φαινόμενα. Ο κλάδος  της φυσικής που μελετά τις 

κινήσεις των σωμάτων και τις αιτίες που τις 

προκαλούν ονομάζεται  Μηχανική.  
 

Αρχικά, μπορούμε να μελετήσουμε τις κινήσεις, 

χωρίς να ασχοληθούμε με τις αιτίες που τις 

προκαλούν. Το κομμάτι της Μηχανικής που κάνει 
αυτή τη μελέτη λέγεται Κινηματική (ή Κινητική)  

  

 

Λέμε, ότι ένα σώμα κινείται, όταν αλλάζει θέση ως προς κάποιο παρατηρητή – που 
λέγεται σύστημα αναφοράς (ή σημείο αναφοράς). Ο παρατηρητής θεωρεί τον 

εαυτό του ακίνητο. H περιγραφή της κίνησης ενός σώματος μπορεί να γίνει μόνο 

όταν αναφέρεται σε κάποιον παρατηρητή ή όπως αλλιώς το λέμε, σύστημα 

αναφοράς. Για αυτό το λόγο επιλέγουμε ένα σύστημα αναφοράς πριν αρχίσουμε τη 
μελέτη της κίνησης ενός σώματος. Η επιλογή ενός συστήματος αναφοράς αν και 

είναι, κατ’ αρχήν, αυθαίρετη, συνήθως γίνεται με κριτήριο την απλούστερη 

περιγραφή της κίνησης.  

 

Θα ασχοληθούμε, για απλότητα, με την ευθύγραμμη κίνηση ενός σώματος. Τέτοια 
κίνηση μπορεί να θεωρηθεί η κίνηση ενός τρένου ή ενός αυτοκινήτου σε κάποιες 

περιπτώσεις.  

Το σύστημα αναφοράς που συνήθως μας διευκολύνει στη μελέτη μίας ευθύγραμμης 

κίνησης είναι μία αριθμημένη ευθεία – που περιέχει το 0 – δηλαδή ένας άξονας. 
 

 

 
  

Η θέση ενός σώματος που κινείται αλλάζει διαρκώς και δηλώνεται με τη μεταβλητή 

x , αν είναι οριζόντια. (Αν η κίνηση του σώματος γίνεται σε  κατακόρυφη ευθεία 

Π.χ. ελεύθερη πτώση τότε  μπορεί  να χρησιμοποιηθεί το γράμμα y κτλ.)  Με τη 
χρήση του συστήματος αναφοράς η θέση γίνεται ένα μετρήσιμο μέγεθος – 

δηλαδή ένα φυσικό μέγεθος. 

 

Το πιο σημαντικό , όταν μελετάμε την κίνηση ενός σώματος, είναι να καταλήξουμε 

να γνωρίζουμε την θέση  του σώματος κάθε στιγμή.  
Τη δυνατότητα αυτή μας τη δίνει η λεγόμενη  «εξίσωση» θέσης του σώματος. 

Ουσιαστικά, όμως, είναι συνάρτηση της θέσης  του σώματος σε σχέση με την 

εκάστοτε χρονική στιγμή t.  

Παράδειγμα «εξίσωσης θέσης» ενός σώματος:  
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x= 10 + 5∙t   (το x σε cm και το t σε sec) 

 

Εξίσου καλό, σαν αποτέλεσμα της μελέτης μίας ευθύγραμμης κίνησης, θα ήταν να 

γνωρίζαμε τη γραφική παράσταση της θέσης του σε σχέση με το χρόνο t 
(διάγραμμα x-t).   Αυτό γιατί, πάλι,  έχοντας το διάγραμμα x - t , μπορούμε να 

βρούμε τη θέση του σώματος κάθε στιγμή και το αντίστροφο. Αλλά, και άλλες 

χρήσιμες  πληροφορίες όπως η ταχύτητά του κτλ. 

 
 

 

Σκοπός:  1. Να κατασκευάσουμε το διάγραμμα θέσης – χρόνου (x-t) ενός 

σώματος που κινείται ευθύγραμμα, να δούμε τα χαρακτηριστικά του και να 

καταλήξουμε στον ορισμό της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης. 
2. Να κατασκευάσουμε και το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου (υ–t) και δούμε τα 

χαρακτηριστικά του. 

 

 
Υλικά:   

      

- Ένα τρενάκι μπαταρίας 

 

 
- Αριθμημένη (χάρτινη) κλίμακα ή  ξύλινο «μέτρο» που να φαίνονται καλά 

κάποιες τιμές της (-10 , 0, 10, 20 κτλ. ) 

     

 
 

- Κινητό τηλέφωνο για την εγγραφή του video της κίνησης και τη μέτρηση του 

χρόνου με εξοικείωση στη χρήση του χρονομέτρου. 
 

 

Διαδικασία – Υλοποίηση 

 
1.Σε οριζόντιο τραπέζι ή σε λείο πάτωμα, τοποθετούμε το σύστημα αναφοράς (την 

αριθμημένη κλίμακα)  

Συμβουλή:  Να έχει μήκος ένα μέτρο ή λίγο παραπάνω και να  φαίνονται καλά 

ορισμένες τιμές  – ενδεχομένως με κάποια αυτοκόλλητα χαρτάκια. Να έχει και 

αρνητικές τιμές και το 0. 
 

2. Δοκιμάζουμε το τρένο να κινείται παράλληλα και κοντά στο σύστημα αναφοράς. 

Με την κάμερα του κινητού(ή άλλη) προσπαθούμε να φαίνεται όλη η κίνηση του 

τρένου από την μία άκρη ως την άλλη. Θέλουμε καλό φωτισμό, η κάμερα να είναι 
κάθετη στην κίνηση και στο μέσο περίπου του συστήματος αναφοράς και όσο το 

δυνατόν ακίνητη. Το τρένο, να μην κρύβει τις τιμές του συστήματος αναφοράς. 

 

3. Με το τρένο να «μπαίνει» στο  πλάνο βιντεοσκοπούμε την κίνηση. 
 

Λήψη Μετρήσεων  
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Εισάγουμε το βίντεο στον υπολογιστή και το εκτελούμε με κάποιο πρόγραμμα 

εκτέλεσης video. Π.χ VLC media player 

 

Προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στην κίνηση ενός χαρακτηριστικού μέρους του 
τρένου . Π.χ το μπροστινό του άκρο, ή το πίσω του άκρο ή κάποιο έντονο σημείο 

του.  

 

Ρυθμίστε την ταχύτητα του video να είναι αργή, στο 70% ή το 60% της κανονικής 
ροής για να έχετε τη δυνατότητα να πατάτε τις λειτουργίες του χρονομέτρου του 

κινητού σας τηλεφώνου με καλή ακρίβεια. 

 

Συμπληρώστε τον πίνακα παρακάτω με τις χρονικές στιγμές t 

που το χαρακτηριστικό σημείο του τρένου περνά από τις θέσεις 
x (0 , +10,+20,+30). Αν δείτε τον πίνακα μετρήσεων – θα 

καταλάβετε, ότι, όταν το τρένο περνά από τη θέση -10 cm, το 

χρονόμετρο δείχνει 0 και τότε αρχίζει το χρονόμετρο (πατάμε 

Έναρξη)*. Από κει και πέρα, καθώς το τρένο περνά από τις 
θέσεις 0 , +10 , +20, κτλ πατάμε το κουμπί Γύρος στο 

χρονόμετρο.  Έτσι στο τέλος συμπληρώνουμε τις χρονικές 

στιγμές που θα φαίνονται το κινητό με ένα δεκαδικό ψηφίο. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Επεξεργασία 
 

1. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της θέσης x του τρένου, σε σχέση με το 

χρόνο t.    (στον οριζόντιο άξονα ο χρόνος t) 

 
 

 

 

 

 
*Σημείωση προς τους συναδέλφους:  Προτείνουμε την επιλογή της χρονικής στιγμής 0, όταν το 
σημείο του τρένου που μας ενδιαφέρει, δεν περνά από το τη θέση 0. Αυτό γιατί ενδιαφέρει, κατά τη 
γνώμη μας, η μορφή της γραφικής παράστασης και τί συμπεράσματα προκύπτουν από αυτή – τα 
οποία δεν εξαρτώνται από την επιλογή αυτή. Δε βλέπουμε το λόγο, να πρέπει οπωσδήποτε να 
έχουμε μία εξίσωση θέσης της μορφής x = υ ∙t , η οποία είναι «πολύ ειδική» περίπτωση. 
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2. Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του τρένου , για την κίνησή του από το   

-10cm στο 0,   για την κίνησή του από το   0  στο +10cm, από το +10cm  
έως το +20cm, από το +20cm έως το +30cm και από το +30cm έως το 

+40cm. Πάντα με τον ορισμό υμ= Δx/Δt και με στρογγυλοποίηση του 

αποτελέσματος – χωρίς δεκαδικά ψηφία. 

Σημείωση: Από τα αποτελέσματα της χρονομέτρησης στους «γύρους» 
φαίνονται και οι αντίστοιχες χρονικές διάρκειες Δt , που χρειάζονται στους 

υπολογισμούς. 

                            ……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Τι παρατηρείτε στα αποτελέσματα υπολογισμού μέσης ταχύτητας του 
τρένου σε διαφορετικά τμήματα της κίνησής του;  

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 
Τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο, για την στιγμιαία ταχύτητα του τρένου;  

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ορισμός: Όταν ένα σώμα κινείται σε ευθεία γραμμή και η ταχύτητά 

του είναι σταθερή (κατά μέτρο και κατεύθυνση) ονομάζεται 
ευθύγραμμη ομαλή. 

 

 
3. Να βρείτε την κλίση της γραφικής παράστασης  θέσης  χρόνου  που φτιάξατε 

παραπάνω, από x= 0 έως x= 20cm. 
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……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Tί παρατηρείτε; Η κλίση που βρήκατε – με τι ισούται; ……………………………. 
 

  

      

 
 

Παρατήρηση: Αφού η κίνηση του τρένου είναι ευθ. Ομαλή,  η ταχύτητά του 

θα είναι διαρκώς η ίδια – άρα και η κλίση της γραφικής παράστασης θέσης 

–χρόνου θα είναι διαρκώς η ίδια (σταθερή). Αυτό γίνεται όμως, μόνο αν η 

γραφική παράσταση  θέσης χρόνου είναι τμήμα ευθείας. 
 

 

 

 
4. Να συμπληρώσετε ένα πίνακα τιμών, ταχύτητας – χρόνου (υ –t) για το τρένο. 

(για  0≤ t ≤ τη στιγμή που περνά τη θέση 40cm) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

5. Να κάνετε τη γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου (υ - t) του τρένου. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Τι παρατηρείτε; Tι σχήμα έχει η γραφική παράσταση που φτιάξατε και τι κλίση  

έχει;  

 Χρον. στιγμή  t (σε s) 
   Με ένα δεκαδικό ψηφίο 

  Ταχύτητα  υ   

                    (σε cm/s) 

               0  

  

  

  

  

Άρα, η κλίση της γραφικής παράστασης θέσης – χρόνου ενός  
σώματος, ισούται  με την ταχύτητα του. Αυτό ισχύει σε όλες τις 

κινήσεις. 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

         Αυτά που επισημάνατε, ισχύουν σε κάθε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. 

 
 

6. α)Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χώρου κάτω από τη γραμμή της παραπάνω 

γραφικής παράστασης και πάνω από τον άξονα των χρόνων t , έως τη στιγμή 

που το τρένο περνά από τη θέση των 40cm.  
β)  Πόση είναι η μετατόπιση του τρένου από τη στιγμή 0s έως τη στιγμή που  

περνά από τη θέση 40cm;   

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Τι παρατηρείτε;  

 
 

 

 

 
 

 

 

Προαιρετικά ερωτήματα:  
 

Να γράψετε την εξίσωση θέσης – χρόνου του τρένου.  

 

1ος Τρόπος:  Aπό το διάγραμμα θέσης – χρόνου  - είναι η εξίσωση της ευθείας. 

 
2ος Τρόπος:   Από τον ορισμό της ταχύτητας υ= Δx/Δt  λύνοντας ως προς Δx 

και λαμβάνοντας υπόψη, ότι τη στιγμή 0s το τρένο περνούσε από τη θέση     

-10 cm.  

 
 

 

 

 
 

Συμπέρασμα: το εμβαδόν μεταξύ γρ. παράστασης και άξονα χρόνου t 

σε διάγραμμα  ταχύτητας – χρόνου, ισούται με τη μετατόπιση Δx του 
σώματος. Αυτό ισχύει σε όλες τις κινήσεις. 


