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Υλικό σημείο: θεωρούμε πως κάθε σώμα που θα μελετήσουμε δεν έχει διαστάσεις, για δική 

μας ευκολία, και μπορούμε να το αναπαραστήσουμε μόνο με ένα σημείο. Το 

σημείο αυτό έχει μάζα ίση με την μάζα του σώματος. 

 

Κίνηση: χαρακτηριστική ιδιότητα της ύλης 

 

Τροχιά: το σύνολο όλων των διαδοχικών θέσεων από τις οποίες περνάει ένα κινούμενο 

σώμα δημιουργούν μία γραμμή, την τροχιά της κίνησης. 

 

Σημείο Αναφοράς: είναι το σημείο που ορίζουμε το μηδέν και σε σχέση με αυτό κάνουμε 

τις μετρήσεις μας.  

 

Θέση: μας δείχνει που βρίσκεται το σώμα σε σχέση με το σημείο αναφοράς. Ένα σώμα που 

βρίσκεται δεξιά από το σημείο αναφοράς έχει θετική τιμή θέσης ενώ αντίστοιχα ένα 

σώμα που βρίσκεται αριστερά του θα έχει αρνητική τιμή. Συμβολίζεται με το γράμμα 

x και το μετράμε με μονάδες μήκους. 

 

Απόσταση: είναι το μήκος μεταξύ δύο θέσεων και συμβολίζεται με το γράμμα d. Έχει 

πάντα θετική τιμή και υπολογίζεται από την σχέση: 12 xxd   (1). 

 

Μετατόπιση: είναι η διαφορά μεταξύ δύο θέσεων. Συμβολίζεται ως x και μπορεί να έχει 

αρνητική ή θετική τιμή. Υπολογίζεται από την σχέση  xxx   (2). 

 

Χρονική στιγμή: είναι η ένδειξη που μας δείχνει το χρονόμετρο. Συμβολίζεται με το 

γράμμα t και μετριέται σε s. 

 

Χρονικό διάστημα: είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο χρονικών στιγμών. 

Συμβολίζεται ως t  και υπολογίζεται από την σχέση  ttt   (3). 

  

Ταχύτητα: μας δείχνει πόσο αργά ή πόσο γρήγορα ένα αντικείμενο καλύπτει μία 

απόσταση. Συμβολίζεται ως u  και μπορεί να έχει αρνητική ή θετική τιμή. 
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Υπολογίζεται από την σχέση 
t

x
u




 (4). Όταν το σώμα κινείται προς τα θετικά 

(δεξιά) τότε η ταχύτητα είναι θετική, ενώ όταν κινείται προς τα αρνητικά 

(αριστερά) θα έχει αρνητική ταχύτητα. Μονάδα μέτρησης είναι το sm /1  

 

Μέση ταχύτητα: το πηλίκο του μήκους της διαδρομής προς το χρονικό διάστημα που 

χρειάστηκε το σώμα, 
t

s


μu  (5) 

 

Στιγμιαία ταχύτητα: η ταχύτητα που έχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή το σώμα. 
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Ασκήσεις 

1. Να εκφράσετε τις παρακάτω ταχύτητες σε m/s: 1200cm/min,  90km/h,  3km/min, 

12000mm/s 

 

2. Ο ήχος κινείται με ταχύτητα 340m/s. Βλέπουμε την αστραπή και ακούμε την βροντή 

μετά από χρόνο 5s. Πόσο μακριά από εμάς έπεσε ο κεραυνός; 

 

3. Το μήκος της διαδρομής μεταξύ δύο χωριών είναι 9km. Αν ένα όχημα την καλύπτει 

σε 10min να υπολογίσετε την ταχύτητα του οχήματος. 

 

4. Ένα όχημα κινείται με σταθερή ταχύτητα 10m/s. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να 

καλύψει μία απόσταση 9km; 

 

5. Τη χρονική στιγμή t1=5s ένα σώμα διέρχεται από τη θέση x1=+800cm, ενώ τη χρονική 

στιγμή t2=12s ένα σώμα διέρχεται από τη θέση x2=-6m. Να υπολογίσετε την 

ταχύτητα του σώματος. 

 

6. Ένα όχημα κινείται με σταθερή ταχύτητα u=15m/s. 

a. Να εκφράσετε την ταχύτητα του οχήματος σε km/h 

b. Να βρείτε σε πόσο χρόνο το όχημα καλύπτει απόσταση 300m. 

c. Να βρείτε την απόσταση που καλύπτει σε χρόνο 30s. 

 

7. Ένα σώμα κινείται σε ευθεία τροχιά με ταχύτητα smu /12 . Την χρονική στιγμή 

st 7 τι απόσταση έχει διανύσει; 

 

8. Ένα σώμα κινείται σε ευθεία τροχιά με ταχύτητα hkmu /72 . Την χρονική στιγμή 

min10t τι απόσταση έχει διανύσει; 

 

9. Ένα σώμα κινείται σε ευθεία τροχιά. Την χρονική στιγμή st 51   το σώμα βρίσκεται 

στη θέση mx 121   ενώ την χρονική στιγμή st 122   το σώμα βρίσκεται στη θέση 

mx 262  .  

a. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του. 

b. Την χρονική στιγμή st 203   σε ποια θέση θα βρίσκεται; 
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10.  Ένα σώμα κινείται σε ευθεία τροχιά. Αρχικά το σώμα είναι ακίνητο στη θέση 0x  

και μετά από 1 λεπτό βρίσκεται στη θέση mx 1201  . Να υπολογίσετε την ταχύτητά 

του. 

 

11. Ένα σώμα κινείται σε ευθεία τροχιά με ταχύτητα smu /5 . Ποια χρονική στιγμή το 

σώμα θα βρίσκεται στη θέση mx 80 ; 

 


