Κίνηση σε µια διάσταση
1. Σε απλό αρµονικό ταλαντωτή η αποµάκρυνση ως συνάρτηση του χρόνου δίνεται
από την έκφραση :
x= A sin(ωt + φ)
(α) Υπολογίστε την ταχύτητα και επιτάχυνση ως συναρτήσεις του χρόνου. (β)
Υπολογίστε την ταχύτητα και επιτάχυνση ως συναρτήσεις της αποµάκρυνσης.
2. Η επιτάχυνση αυτοκινήτου δίνεται από την έκφραση:
a(t)= At-Bt2
Το αυτοκίνητο βρίσκεται ακίνητο στην αρχή τη χρονική στιγµή t=0. Οι αριθµητικές
τιµές των Α και Β είναι Α=1.90 και Β=0.120. α) Βρείτε τις µονάδες των Α και Β στο
∆ιεθνές Σύστηµα. β) Βρείτε την ταχύτητα και τη θέση σαν συναρτήσεις του χρόνου.
γ) Υπολογίστε τη µέγιστη ταχύτητα που φτάνει το αυτοκίνητο.
3. Η ταχύτητα ενός βλήµατος καθώς κινείται προς το στόµιο της κάνης ενός
τουφεκιού δίνεται από τη σχέση V= (-5.00X107)t2 +(3.00X105)t όπου η ταχύτητα V
µετριέται σε m/s και ο χρόνος t σε s. Η επιτάχυνση του βλήµατος µόλις εγκαταλείψει
την κάνη είναι ίση µε µηδέν. (α) Προσδιορίστε την επιτάχυνση και τη θέση του
βλήµατος συναρτήσει του χρόνου ενόσω βρίσκεται µέσα στην κάνη. (β)
Προσδιορίστε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το βλήµα επιταχύνει. (γ) Βρείτε το
µέτρο της ταχύτητας του βλήµατος τη στιγµή που εγκαταλείπει την κάνη. (δ) Ποιο
είναι το µήκος της κάνης;
4. Η θέση ενός σωµατίου που κινείται στον άξονα x εξαρτάται από το χρόνο
σύµφωνα µε την εξίσωση:
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x (t) = ct -bt
όπου x σε µέτρα και t σε δευτερόλεπτα .
(α) Τι διαστάσεις και µονάδες πρέπει να έχουν τα c και b ;
Για τα επόµενα ερωτήµατα θεωρείστε ότι οι αριθµητικές τιµές τους είναι 3.0 και 1.0
αντίστοιχα .
(β) Σε ποια στιγµή το σωµάτιο παίρνει την µέγιστη θετική θέση του στον x ;
(γ) Πόσο συνολικά δρόµο διανύει το σωµάτιο στα πρώτα 4s ;
(δ) Ποια η µετατόπιση του στην διάρκεια των πρώτων 4s ;
(ε) Ποια η ταχύτητα του σωµατίου στο τέλος καθενός από τα τέσσερα δευτερόλεπτα ;
(στ) Ποια η επιτάχυνση του σωµατίου στο τέλος καθενός από τα τέσσερα πρώτα
δευτερόλεπτα ;
(ζ) Σχεδιάστε την θέση, ταχύτητα και επιτάχυνση ως συναρτήσεις του χρόνου από 0
µέχρι 4s.
5. Η εικόνα περιέχει την ταχύτητα ενός αυτοκινήτου συναρτήσει του χρόνου.(α)
Βρείτε τη συνολική απόσταση που κάλυψε το αυτοκίνητο υπολογίζοντας το εµβαδόν
κάτω από την καµπύλη του γραφήµατος. (β) Πόση απόσταση κάλυψε το αυτοκίνητο
µεταξύ των χρονικών στιγµών t =10s και t =40s; (γ) Σχεδιάστε το γράφηµα
επιτάχυνσης- χρόνου µεταξύ t =0 και t =50s. (δ) Γράψτε µια εξίσωση για τη θέση x
συναρτήσει του χρόνου για κάθε µια από τις φάσεις της κίνησης, οι οποίες
αναπαρίστανται από τα τµήµατα 0α, αβ, και βγ. (ε) Ποια είναι η µέση ταχύτητα του
αυτοκινήτου µεταξύ t =0 και t =50s;
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6. Το ύψος ενός ελικοπτέρου πάνω από το έδαφος δίνεται από τη σχέση h = 3.00t3,
όπου το h µετριέται σε m και το t σε s. Τη χρονική στιγµή t =2.00s το ελικόπτερο
ρίχνει ένα µικρό ταχυδροµικό σάκο. Έπειτα από πόσο χρόνο θα φτάσει ο σάκος στο
έδαφος; Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αµελητέα.
7. Η επιτάχυνση ενός σώµατος που κινείται σε ευθεία γραµµή δίνεται από τη σχέση:
a=-kv, όπου k θετική σταθερά και v η ταχύτητά του. ∆ίδεται ότι για t=0 το κινητό
ευρίσκεται στην αρχή των αξόνων και έχει ταχύτητα v0 >0. α) Να βρεθούν η
ταχύτητα και αποµάκρυνση ως συναρτήσεις του χρόνου. β) Να παρασταθούν
γραφικά οι x(t), v(t), a(t).
8. Η επιτάχυνση ενός σώµατος που κινείται σε ευθεία γραµµή δίνεται από τη σχέση:
a = − kv 2 όπου k θετική σταθερά και v η ταχύτητά του. ∆ίδεται ότι για t=0 το κινητό
ευρίσκεται στην αρχή των αξόνων και έχει ταχύτητα v0 >0. α) Να βρεθούν η
ταχύτητα και β) η θέση ως συναρτήσεις του χρόνου. γ) Βρείτε την ταχύτητά του ως
συνάρτηση της θέσης.
9. Σ’ ένα ποτάµι υπάρχουν δύο αποβάθρες Α και Β: Η Β απέχει από την Α 1500m,
προς την κατεύθυνση του ρεύµατος. ∆ύο φίλοι ξεκινούν από την αποβάθρα Α για τη
Β και πάλι πίσω για την Α. Ο ένας κωπηλατεί σε µια βάρκα µε σταθερή ταχύτητα
6.00km/h σε σχέση µε το νερό. Ο άλλος περπατάει στην ακροποταµιά µε σταθερή
ταχύτητα 6.00km/h. Η ταχύτητα του νερού είναι 3.20km/h, µε κατεύθυνση από την Α
στην Β. Πόσο χρόνο χρειάζεται καθένας τους για τη συνολική διαδροµή ΑΒΑ;
10. Σώµα µάζας m κινείται ευθύγραµµα µε ταχύτητα υ = c x , όπου c σταθερά και x
η απόσταση που διανύει το σώµα. ∆ίνεται ότι για t=0, x=0.
α) Να υπολογιστεί η αρχική του ταχύτητα του σώµατος.
β) Να υπολογιστεί η έκφραση x(t), όπου t ο χρόνος.
11. Σωµάτιο κινείται σε ευθεία γραµµή. Η επιτάχυνσή του a είναι:
a = Bx +C
όπου x η αποµάκρυνση. Οι αριθµητικές τιµές των Β και C είναι Β=4 και C =-2. α)
Βρείτε τις µονάδες των Β και C στο ∆ιεθνές Σύστηµα. β) Βρείτε τη σχέση µεταξύ
ταχύτητας και αποµάκρυνσης, αν δίνεται ότι για x=0, v =10m/s.
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