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Πώς υπολογίζουμε ταχύτητες σε μια ΕΟΜΚ 

Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και σε μια στιγμή t0=0, περνά από ένα σημείο Α, 

κινούμενο προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου 10m/s, ενώ έχει σταθερή επιτάχυνση με  

φορά προς τα αριστερά, μέτρου 2m/s
2
. 

i) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώματος τις χρονικές στιγμές: 

α) t1=4s και β)  t2=7s. 

ii) Ποια χρονική στιγμή το σώμα αλλάζει κατεύθυνση κίνησης; 

iii) Πόσο απέχει το σώμα από την αρχική θέση Α, τη χρονική στιγμή που ενώ κινείται προς τα αριστερά 

έχει ταχύτητα μέτρου 10m/s; 

Οι απαντήσεις να δοθούν: 

Α) Θεωρώντας την προς τα δεξιά κατεύθυνση ως θετική. 

Β) Θεωρώντας την προς τα αριστερά κατεύθυνση ως θετική. 

Απάντηση: 

Ανεξάρτητα ποια κατεύθυνση θα θεωρήσουμε ως θετική, η κίνηση του σώματος είναι μια και αυτή είναι 

ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη, αφού έχουμε σταθερή επιτάχυνση. Για την κίνηση αυτή η εξίσωση 

της ταχύτητας είναι: 

t0 αυυ +=   (1) 

Όπου υ0 η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t0=0. 

Α) Έστω ότι θεωρούμε την δεξιά κατεύθυνση ως θετική. 

Τότε οι τιμές ταχύτητας (αρχικής) κι επιτάχυνσης είναι υ0=+10m/s και α=-2m/s
2
. 

i) Με αντικατάσταση στην εξίσωση (1) βρίσκουμε: 

α) Για t1=4s: 

s/m2s/m8s/m10s/m4)2(s/m10t101 =−=⋅−+=+= αυυ  

β) Για t2=6s: 

s/m4s/m14s/m10s/m7)2(s/m10t202 −=−=⋅−+=+= αυυ  

Όπου η τιμή υ1=2m/s μας δηλώνει ότι το σώμα κινείται προς την θετική κατεύθυνση (προς τα δεξιά) με 

ταχύτητα μέτρου 2m/s, ενώ η υ2=-4m/s, ότι το σώμα τη στιγμή t2 κινείται προς τα αριστερά (αρνητική 

κατεύθυνση), με ταχύτητα μέτρου 4m/s. 

ii) Αλλάζει κατεύθυνση κίνησης το σώμα, σημαίνει ότι πρέπει να μηδενιστεί η προς τα δεξιά ταχύτητά του 

και να αποκτήσει ταχύτητα προς τα αριστερά. Ισοδύναμα η ταχύτητά του να περάσει από θετική τιμή σε 

αρνητική, πράγμα που σημαίνει ότι τη στιγμή αυτή, έστω t3, θα έχει μηδενική ταχύτητα. Έτσι με αντικα-
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τάσταση στην (1) παίρνουμε: 

)t2(100t0 −+=→+= αυυ  ή 

2t=10   ή  t3 =5s. 

iii)  Έστω t4 η χρονική στιγμή που το σώμα κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα μέτρου 10m/s ή με ταχύ-

τητα  υ4=-10m/s. Με αντικατάσταση στην σχέση (1) ξανά, παίρνουμε: 

)t2(1010t 40 −+=−→+= αυυ ή 

-10=10-2t4  ή 2t4=20  ή t4=10s. 

Αλλά αν πάρουμε έναν άξονα x, όπου το σημείο Α βρίσκεται στην αρχή του (xΑ=0), τότε η θέση του 

σώματος τη στιγμή t4 υπολογίζεται από την εξίσωση κίνησης για την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη 

κίνηση: 

2

0 t
2

1
tυx α+= → 

0m100m100m10)2(
2

1
10m10x 2

=−=⋅−+⋅=  

Δηλαδή το σώμα περνά ξανά από την αρχική θέση Α, κινούμενο προς τα αριστερά. 

 

Β) Έστω ότι θεωρούμε την προς τα αριστερά κατεύθυνση ως θετική. 

Τότε οι τιμές ταχύτητας (αρχικής) κι επιτάχυνσης είναι υ0=-10m/s και α=+2m/s
2
. 

i) Με αντικατάσταση στην εξίσωση (1) βρίσκουμε: 

α) Για t1=4s: 

s/m2s/m8s/m10s/m42s/m10t101 −=+−=⋅+−=+= αυυ  

β) Για t2=6s: 

s/m4s/m14s/m10s/m72s/m10t202 +=+−=⋅+−=+= αυυ  

Όπου η τιμή υ1=-2m/s μας δηλώνει ότι το σώμα κινείται προς την αρνητική κατεύθυνση (προς τα δεξιά) 

με ταχύτητα μέτρου 2m/s, ενώ η υ2=+4m/s, ότι το σώμα τη στιγμή t2 κινείται προς τα αριστερά (θετική 

κατεύθυνση), με ταχύτητα μέτρου 4m/s. 

ii) Αλλάζει κατεύθυνση κίνησης το σώμα, σημαίνει ότι πρέπει να μηδενιστεί η προς τα δεξιά ταχύτητά του 

και να αποκτήσει ταχύτητα προς τα αριστερά. Ισοδύναμα η ταχύτητά του να περάσει από αρνητική τιμή 

σε θετική, πράγμα που σημαίνει ότι τη στιγμή αυτή, έστω t3, θα έχει μηδενική ταχύτητα. Έτσι με αντικα-

τάσταση στην (1) παίρνουμε: 

t2100t0 +−=→+= αυυ  ή 

2t=10   ή  t3 =5s. 
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iii)  Έστω t4 η χρονική στιγμή που το σώμα κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα μέτρου 10m/s ή με 

υ4=+10m/s. Με αντικατάσταση στην σχέση (1) ξανά, παίρνουμε: 

40 t21010t +−=→+= αυυ ή 

 2t4=20  ή t4=10s. 

Αλλά αν πάρουμε έναν άξονα x, όπου το σημείο Α βρίσκεται στην αρχή του (xΑ=0), τότε η θέση του 

σώματος τη στιγμή t4 υπολογίζεται από την εξίσωση κίνησης για την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη 

κίνηση: 

2

0 t
2

1
tυx α+= → 

0m100m100m102
2

1
10m10x 2

=+−=⋅+⋅−=  

Δηλαδή το σώμα περνά ξανά από την αρχική θέση Α, κινούμενο προς τα αριστερά. 

Υ λ ι κ ό  Φ υ σ ι κ ή ς - Χ η μ ε ί α ς  
Γιατί το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους… 

Επιμέλεια: 

Διονύσης Μάργαρης 

 

 


