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Οριζόντια βολή. 

Όταν ένα σώμα το ρίχνουμε οριζόντια με ταχύτητα υο από κάποιο ύψος μέσα στο 

πεδίο βαρύτητας και αγνοούμε τις αντιστάσεις, το σώμα κάνει οριζόντια βολή. 

Η οριζόντια βολή είναι μια σύνθετη κίνηση, η οποία αποτελείται από τις εξής δύο 

κινήσεις: 

 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα υο κατά τον άξονα x. 

Οι εξισώσεις που ισχύουν για τη συγκεκριμένη κίνηση είναι: 

Για την ταχύτητα: υx =υο και  

Για το διανυόμενο διάστημα: x = υο·t 

 Ελεύθερη πτώση κατά τον άξονα y. 

Οι εξισώσεις που ισχύουν για τη συγκεκριμένη κίνηση είναι: 

Για την ταχύτητα: υy = g∙t και  

Για το διανυόμενο διάστημα: y = ½ ·g∙t2   



Οριζόντια βολή. 

Για να περιγράψουμε τις σύνθετες κινήσεις χρησιμοποιούμε την αρχή 

ανεξαρτησίας (ή αρχή της επαλληλίας) των κινήσεων, που διατυπώνεται ως εξής: 

«Όταν ένα κινητό εκτελεί ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες κινήσεις, κάθε μία από 

αυτές εκτελείται εντελώς ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες και η θέση στην οποία 

φτάνει το κινητό μετά από χρόνο t, είναι η ίδια είτε οι κινήσεις εκτελούνται 

ταυτόχρονα, είτε εκτελούνται διαδοχικά, σε χρόνο t η κάθε μία.» 

Στη σύνθετη κίνηση, για την ταχύτητα υ και τη μετατόπιση x ισχύουν αντίστοιχα οι 

σχέσεις: 

υ = υx + υy και x = xx + xy. 

Επίσης θα πρέπει να ορισθεί η διεύθυνση της ταχύτητας και της μετατόπισης ως 

προς τον οριζόντιο συνήθως άξονα. 

Παράδειγμα για την ταχύτητα υ η διεύθυνση βρίσκεται από τον τύπο:  
xυ

yυ
εφθ 



Οριζόντια βολή. 

Αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων σε σύστημα αξόνων Οx και Οy. 

Η τροχιά του σώματος στην οριζόντια βολή είναι παραβολή. 

Τη μέγιστη οριζόντια μετατόπιση του σώματος στην οριζόντια βολή την ονομάζουμε 

βεληνεκές του σώματος. 



Ερωτήσεις – ασκήσεις πάνω στην οριζόντια βολή. 

1) Ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

2) Εύρεση του χρόνου για να φθάσει το σώμα στο έδαφος. 

3) Εύρεση της μέγιστης οριζόντιας απόστασης (βεληνεκές) που διανύει το σώμα. 

4) Εύρεση της ταχύτητας με την οποία θα φθάσει το σώμα στο έδαφος ή την 

ταχύτητα που θα έχει σε μία ορισμένη χρονική στιγμή. 

5) Εύρεση της εξίσωσης της τροχιάς του σώματος. 


