
Κεθάλαιο 2  Tαχύηηηα Μελέηη ηης κίνηζης   
Φυζική  β γυμναζίου    
                                               Σαχινίδης Συμεών   

 

Ολνκάδνπκε κέζε ηατύηεηα ηνπ θηλεηνύ  θαη   ην ζπκβνιίδνπκε  κε   πκ ην 

πειίθν ηεο κεηαηόπηζεο πξνο ηελ ρξνληθή δηάξθεηα 

 

 

 

Μολάδα ηατύηεηας ηο 1m/s. 

H ηατύηεηα είλαη δηαλσζκαηηθό κέγεζος 

Η θαηεύζπλζε ηεο ζπκπίπηεη κε ηελ θαηεύζπλζε ηεο κεηαηόπηζεο. 

 

 Η κέζε ηατύηεηα, επεηδή αλαθέρεηαη ζηε ζσλοιηθή δηαδροκή, δε δίλεη 

πιεροθορίες γηα ηης κεηαβοιές ηες ζηηγκηαίας ηατύηεηας, ζηε δηάρθεηα 

ηες δηαδροκής. 

 

Η ηαρύηεηα ηνπ θηλεηνύ ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή ιέγεηαη ζηηγκηαία 

ηαρύηεηα. Η κνλάδα κέηξεζεο ηεο ζηηγκηαίαο ηαρύηεηαο ζην SI  είλαη 1 m/s 

Σηηο πεξηζζόηεξεο θηλήζεηο, ε ζηηγκηαία ηαρύηεηα δε δηαηεξείηαη ζηαζεξή, 

έηζη γεληθά είλαη δηαθνξεηηθή από ηε κέζε ηαρύηεηα. 

 

Σηελ εσζύγρακκε θίλεζε ε θνξά ηες ηατύηεηας προζδηορίδεηαη από ηο 

πρόζεκο ηες. 
 

Μηα θίλεζε ζηελ οποία ε ηατύηεηα δηαηερείηαη ζηαζερή, ολοκάδεηαη 

εσζύγρακκε οκαιή θίλεζε 

Επζύγξακκε νκαιή θίλεζε νλνκάδεηαη ε θίλεζε ζηελ νπνία ην κέηξν θαη ε 

θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο δηαηεξνύληαη ζηαζεξά. 

 

Εξισώσειρ τηρ εςθύγπαμμηρ ομαλήρ κίνησηρ 

Α. Τασύτητα και σπόνορ 

Είδακε όηη ζηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε ε ηαρύηεηα δηαηεξείηαη ζηαζεξή 

επνκέλωο ηζρύεη: 

π = ζηαζεξή 

Β.Μετατόπιση, θέση και σπόνορ 

Δx=π.Δt 

Αλ π=ζηαζεξό, πξνθύπηεη όηη ζε κηα επζύγξακκε νκαιή θίλεζε νη 

κεηαηνπίζεηο είλαη αλάινγεο κε ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζα ζηα νπνία 

γίλεηαη ε θίλεζε. 
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Όηαλ ε ηατύηεηα κεηαβάιιεηαη ε θίλεζε ιέγεηαη κεηαβαιιόκελε. 

 

Eρωηήζεης 

1.Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ κέζεο θαη ζηηγκηαίαο ηαρύηεηαο 

3.Αλ ην ηαρύκεηξν ελόο απηνθηλήηνπ δείρλεη 60 Κm/h, κπνξείο λα 

ζπκπεξάλεηο αλ ε ηαρύηεηα ηνπ δηαηεξείηαη ζηαζεξή; Ναη. όρη θαη γηαηί, 

 

4 Σπκπιήξωζε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ από ην παξαθάηω θείκελν έηζη ώζηε 

νη πξνηάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ λα είλαη επηζηεκνληθά νξζέο: 

α. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο θαζνξίδεηαη ζε ζρέζε κε έλα …. 

Φπζηθά κεγέζε ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη κόλν από έλαλ αξηζκό 

νλνκάδνληαη …………….  

Αληίζεηα, ηα κεγέζε (όπωο ε ζέζε) πνπ ν πξνζδηνξηζκόο ηνπο εθηόο από ην   

απαηηεί θαη ηελ (θαηεύζπλζε) νλνκάδνληαη…………. , ζπκβνιίδνληαη κε 

έλα……….    θαη ζπκθωλνύκε ην κήθνο ηνπ λα είλαη  …….   

β. Σηε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ θαζεκεξηλή καο δωή νξίδνπκε ωο 

κέζε ηαρύηεηα ηνπ κήθνπο ηεο δηαδξνκήο πνπ δηήλπζε ην έλα θηλεηό ζε 

νξηζκέλν………πξνο ην……..  απηό  Η ηαρύηεηα είλαη   κέγεζνο θαη ε 

κνλάδα ηεο ζην δηεζλέο ζύζηεκα κνλάδωλ (S.I) είλαη ην …….  δειαδή 

…… αλά ……   

Δηαλπζκαηηθή κέζε ηαρύηεηα =…….. 

Εθόζνλ ε κεηαηόπηζε είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο, θαη ε κέζε   ηαρύηεηα 

είλαη επίζεο δηαλπζκαηηθό κέγεζνο. Η θαηεύζπλζε ηεο ζπκπίπηεη κε ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο ……….  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 


