
 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
 

 
Καθετί που βλέπουμε γύρω μας, 
κινείται: οι αθλητές τρέχουν, το 
νερό κυλά στο ποτάμι, η γη και τα 
ουράνια σώματα διαγράφουν τις 
τροχιές τους στο διάστημα, τα μόρια, 
τα άτομα και τα μικροσκοπικά 
σωματίδια κινούνται.  
Πώς θα περιγράψουμε το πολύπλοκο 
φαινόμενο της κίνησης; Οι έννοιες 
που θα χρειαστούμε δεν είναι 
πολλές! Με αυτές μπορούμε να 
περιγράφουμε κάθε κίνηση, όσο 
περίπλοκη κι αν είναι!  
 
 

 
Βασικές Έννοιες: Σημείο αναφοράς - θέση - μετατόπιση - χρονική στιγμή - χρονικό 
διάστημα 
 
Παρατηρώ - Πληροφορούμαι - Γνωρίζω  
 
Λέμε ότι γνωρίζουμε την κίνηση ενός σώματος, εφόσον κάθε χρονική στιγμή 
γνωρίζουμε τη θέση του σώματος.  
 
Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε τη θέση ενός αντικειμένου πάνω σε μια ευθεία;  
Για παράδειγμα, για να προσδιορίσουμε τη θέση του αυτοκινήτου Α της εικόνας, 
διαλέγουμε ένα σημείο της ευθείας, όπως το Ο, που το ονομάζουμε σημείο 
αναφοράς. Στη συνέχεια, μετράμε την απόσταση του σημείου Α του αυτοκινήτου από 
το Ο. Στην εικόνα διακρίνουμε ότι το Α 
βρίσκεται 4 m δεξιά από το Ο. Το Β 
βρίσκεται 3 m αριστερά από το Ο.  
Παρατηρούμε ότι για να καθορίσουμε τη 
θέση κάθε αυτοκινήτου πάνω στον ευθύ 
δρόμο πρέπει, εκτός από την απόσταση, 
να δηλώσουμε αν βρίσκεται δεξιά ή 
αριστερά του σημείου αναφοράς. Δηλαδή, 
πρέπει να προσδιορίσουμε και τον 
προσανατολισμό της θέσης.  
Οι όροι «δεξιά» και «αριστερά» είναι 
σχετικοί. Δεν είναι κατάλληλοι για να 
καθορίσουν τον προσανατολισμό μιας 
ευθείας. Για αυτό ζητάμε τη βοήθεια των 
μαθηματικών. Στο παράδειγμα της εικόνας 1 ορίζουμε θετική (+) κάθε θέση που 
βρίσκεται δεξιά από το σημείο αναφοράς, ενώ αρνητική κάθε θέση που βρίσκεται 
αριστερά του.  
Λέμε ότι το Α βρίσκεται στη θέση +4m: xA=+4m, ενώ το Β στη θέση -3m: xB=-3m 
 
Όταν κινούμε ένα αντικείμενο λέμε ότι αλλάζει η θέση του. Το φυσικό μέγεθος που 
εκφράζει τη μεταβολή της θέσης ενός σώματος ονομάζετε μετατόπιση. Η μετατόπιση 

 
Εικόνα 1 
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υπολογίζεται αν από την τελική θέση του σώματος αφαιρέσουμε την αρχική 
θέση του. 

𝛥𝛥𝛥𝛥 = 𝛥𝛥𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏ή − 𝛥𝛥𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝜏𝜏𝜏𝜏ή 
 
Πειραματίζομαι - Μετρώ 
 
Προσδιορισμός της θέσης σώματος πάνω σε ευθεία  
 
Διαθέτεις ένα χάρακα 30cm. Έστω Α το σημείο που αντιστοιχεί στο μηδέν του χάρακα 
και Β το σημείο που αντιστοιχεί στην ένδειξη 20cm.  
 
Τοποθέτησε την άκρη ενός συνδετήρα στο σημείο P του χάρακα που αντιστοιχεί στην 
ένδειξη 8cm. Προσδιόρισε τη θέση xP,Α του συνδετήρα, επιλέγοντας ως σημείο αναφοράς 
το άκρο Α και θετικό προσανατολισμό από το Α προς το Β:  
xP,Α=________  
 
Προσδιόρισε τη θέση xP,Β του συνδετήρα, επιλέγοντας ως σημείο αναφοράς το σημείο Β 
και θετικό προσανατολισμό από το Α προς το Β:  
xP,Β=________ 
 
Είναι αρκετή η πληροφορία «Τοποθέτησε την άκρη του συνδετήρα πάνω στο χάρακα, 
στη θέση x=+10cm ως προς το μέσο του χάρακα;» Ποια πληροφορία χρειάζεσαι ακόμα;  
_________________________________________________________________   
_________________________________________________________________   
_________________________________________________________________   
 
Προσδιορισμός της μετατόπισης σώματος πάνω σε ευθεία 
 
Μετατόπισε την άκρη του συνδετήρα από το σημείο P (υποδιαίρεση 8cm του χάρακα) 
στο σημείο Q (υποδιαίρεση 12cm του χάρακα).  
 
Θεώρησε ως σημείο αναφοράς το Α και υπολόγισε τη μετατόπιση του συνδετήρα από το 
P στο Q: 
Δx(A)= xQ,Α- xP,Α=_________   
 
Θεώρησε ως σημείο αναφοράς το B και υπολόγισε τη μετατόπιση του συνδετήρα από το 
P στο Q: 
Δx(B)= xQ,B- xP,B=_________   
 
Συμπεραίνω-Γενικεύω  
 
Ποια είναι η σχέση των Δx(A) και Δx(B); Διατύπωσε μια γενική πρόταση.     
_________________________________________________________________   
_________________________________________________________________   
_________________________________________________________________   
 
Μεταβάλλεται η τιμή της θέσης ενός σώματος όταν αλλάζουμε το σημείο αναφοράς; 
(ΝΑΙ - ΟΧΙ) 

 
Μεταβάλλεται η τιμή της μετατόπισης ενός σώματος όταν αλλάζουμε το σημείο 
αναφοράς; 
(ΝΑΙ - ΟΧΙ) 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6  
 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
 
Βασικές έννοιες: Θέση - μετατόπιση - χρόνος - χρονικό διάστημα - ταχύτητα  
ηλεκτρικός χρονομετρητής - χαρτοταινία 
 
Παρατηρώ - Πληροφορούμαι - Γνωρίζω  
 
Όταν μελετάμε την κίνηση ενός σώματος, προσπαθούμε να απαντήσουμε στα ακόλουθα 
ερωτήματα: 
 
 Πού βρίσκεται; ή: ποια είναι η θέση του (x); 
 Πότε βρίσκεται στη θέση x; ή:  Ποιά χρονική στιγμή t βρίσκεται στη θέση x; 
 Πόσο μετατοπίστηκε; ή: Πόση είναι η μετατόπισή Δx του σώματος; 
 Σε πόσο χρόνο μετατοπίσθηκε κατά Δx; ή: Σε πόσο χρονικό διάστημα Δt 

μετατοπίστηκε κατά Δx;   
 Πόσο γρήγορα κινείται; ή: Πόση είναι η ταχύτητά του u = Δx/Δt; 
  
Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα στη γλώσσα της φυσικής, χρησιμοποιούμε 
τις έννοιες θέση, χρονική στιγμή, μετατόπιση, χρονικό διάστημα  και ταχύτητα. 
Ξεκινάμε τη μελέτη μας με τις ευθύγραμμες κινήσεις. Ευθύγραμμη κίνηση κάνει ένα 
σώμα όταν κινείται πάνω σε μια ευθεία γραμμή. 
 
Για να μελετήσουμε την ευθύγραμμη κίνηση ενός σώματος στο σχολικό εργαστήριο, 
χρησιμοποιούμε μια συσκευή που ονομάζεται ηλεκτρικός χρονομετρητής. 
 
Πώς λειτουργεί ο χρονομετρητής; Πως προσδιορίζουμε τα χαρακτηριστικά μεγέθη της 
ευθύγραμμης κίνησης ενός σώματος, επεξεργαζόμενοι την χαρτοταινία του 
χρονομετρητή;  
 

 
 
 
Ο ηλεκτρικός χρονομετρητής είναι ένα εργαστηριακό όργανο που μπορεί να αποτυπώνει 
με κουκίδες τη θέση του κινούμενου σώματος πάνω σε μια χαρτοταινία κάθε 0,02s. 
Δηλαδή πέντε διαδοχικές κουκίδες αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα ίσο με 0,1s.  
Η χαρτοταινία περνά μέσα από το χρονομετρητή και την μια άκρη της την κολλάμε στο 
σώμα του οποίου θέλουμε να μελετήσουμε την κίνηση. Όταν κλείσουμε το διακόπτη, η 
ακίδα του χρονομετρητή κτυπά πάνω στη χαρτοταινία και αφήνει ένα σημάδι (κουκίδα) 
κάθε 0,02s.  
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Πειραματίζομαι - Υπολογίζω 
 
Κόψε μια χαρτοταινία μήκους ενός μέτρου (περίπου) και πέρασέ τη μέσα από τους 
οδηγούς του χρονομετρητή. Κράτησε το ένα άκρο της με το χέρι σου, κοντά στο 
χρονομετρητή.   
Θέσε σε λειτουργία το χρονομετρητή. 
Τράβηξε τη χαρτοταινία με το χέρι σου: στη χαρτοταινία έχει αποτυπωθεί η κίνηση του 
χεριού σου. 
Κόλλησε τη χαρτοταινία πάνω στο θρανίο σου. 
 
Μέτρηση της θέσης σε συνάρτηση με το χρόνο 
 
Πάνω στη χαρτοταινία, διάλεξε ένα σημείο ως σημείο αναφοράς (Α). Μέτρησε με ένα 
χάρακα τη θέση του χεριού σου ως προς το Α, τις χρονικές στιγμές: 0, 0,1s, 0,2s, 0,3s, 
0,4s, 0,5s. Συμπλήρωσε τον πίνακα Α.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Χρόνος t (s) Θέση x (cm) 

0 0 

0,1  

0,2  

0,3  

0,4  

0,5  

 
Πάνω στην ίδια χαρτοταινία (με σημείο αναφοράς το Α), μέτρησε με το χάρακα τη 
μετατόπιση του χεριού σου στα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται στον πίνακα Β.  
Συμπλήρωσε τη δεύτερη στήλη του πίνακα Β. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
Χρονικό διάστημα (Δt =0,1s) Μετατόπιση Δx  (cm) 

Από 0 σε 0,1s  

Από 0,1 σε 0,2s  

Από 0,2 σε 0,3s  

Από 0,3 σε 0,4s  

Από 0,4 σε 0,5s  

 
Σύμφωνα με τις μετρήσεις σου σε ποιο χρονικό διάστημα το χέρι σου: 
 
α) κινούνταν πιο γρήγορα;  
Υπολογισμοί: __________________________________________   
_____________________________________________________   
_____________________________________________________   
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Απάντηση: __________________________________________   
 
β) κινούνταν πιο αργά; 
Υπολογισμοί: __________________________________________   
_____________________________________________________   
_____________________________________________________   
Απάντηση: __________________________________________   
 
Βρες το χρόνο που χρειάστηκε για να μετατοπίσεις το χέρι σου 20cm από το σημείο 
αναφοράς Α. 
Απάντηση: __________________________________________   

 
Συμπεραίνω- καταγράφω   
 
Με βάση τις πειραματικές δραστηριότητες που πραγματοποίησες, γράψε τα 
συμπεράσματα σου για το πως με την χρήση του χρονομετρητή μπορούμε: 
1. να προσδιορίζουμε σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή τη θέση του 
2. να υπολογίζουμε την μετατόπιση του σε κάποιο χρονικό διάστημα  
3. να υπολογίσουμε σε ένα χρονικό διάστημα τη (μέση) ταχύτητά του  
____________________________________________________________    
____________________________________________________________    
____________________________________________________________    
____________________________________________________________    
____________________________________________________________    
____________________________________________________________    

 
Εφαρμόζω - Εξηγώ – Ερμηνεύω 
 
Θα μπορούσες να μελετήσεις την κίνηση του χεριού σου χρησιμοποιώντας αντί του 
χρονομετρητή ένα χρονόμετρο και ένα χάρακα; Ποιο είναι το πλεονέκτημα του 
χρονομετρητή; 
____________________________________________________________    
____________________________________________________________    
____________________________________________________________    
____________________________________________________________    
 
Ένα αυτοκίνητο στάζει λάδια από το κάρτερ της μηχανής του, με σταθερό ρυθμό. Οι 
σταγόνες του λαδιού αφήνουν στο δρόμο σημάδια όπως αυτά που δείχνει η εικόνα. Το 
αυτοκίνητο κινείται από το αριστερό προς το δεξί μέρος της εικόνας. Τι συμπέρασμα 
μπορείς να βγάλεις για την ταχύτητα  
του αυτοκινήτου: 

α) Η ταχύτητα του αυτοκινήτου 
αυξάνεται με το χρόνο 

β) Η ταχύτητα του αυτοκινήτου 
μειώνεται με το χρόνο 

γ) Η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι σταθερή 
Αιτιολόγησε την επιλογή σου: 

____________________________________________________________    
____________________________________________________________    
____________________________________________________________    
____________________________________________________________    
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7  
 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ 
 
Βασικές έννοιες: Θέση - μετατόπιση - χρόνος - χρονικό διάστημα - ταχύτητα  
ηλεκτρικός χρονομετρητής - χαρτοταινία - ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 
 
Παρατηρώ - Πληροφορούμαι - Γνωρίζω  
 
Η (μέση) ταχύτητα v ενός σώματος που κινείται σε ευθεία γραμμή, υπολογίζεται από το 
πηλίκο της μετατόπισης του (Δx) προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα (Δt): 

Δxv
Δt

  

Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η ταχύτητα έχει πάντοτε σταθερή τιμή. Ο λόγος 
οποιασδήποτε μετατόπισης του σώματος προς τον αντίστοιχο χρόνο είναι πάντοτε ο 
ίδιος.  
 
Αναρωτιέμαι - Υποθέτω - Σχεδιάζω  
 
Έχεις στην διάθεση σου:  
1) Ηλεκτρικό χρονομετρητή και χαρτοταινία 
2) Ηλεκτρικό τρενάκι  
3) Χάρακα 

 
Σχεδίασε ένα πείραμα για να διαπιστώσεις αν το τρενάκι κάνει ευθύγραμμη ομαλή 
κίνηση. Γράψε τις υποθέσεις σου 

 
Πειραματίζομαι - Υπολογίζω 
 

Καταγραφή της κίνησης σε χαρτοταινία 
 
Κόψε μια χαρτοταινία μήκους 1m περίπου, πέρασέ τη μέσα από τους οδηγούς του 
χρονομετρητή και κόλλησε το ένα άκρο της στο ηλεκτρικό τρενάκι.  
 
Θέσε σε λειτουργία το χρονομετρητή και μετά το τρενάκι. Παρακολούθησε την 
καταγραφή της κίνησής του πάνω στη χαρτοταινία. 
 
 

Σχεδιασμός - Περιγραφή  
Περιγραφή του πειράματος:  
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Στη χαρτοταινία έχει αποτυπωθεί η κίνηση του ηλεκτρικού τρένου. Διάλεξε ως σημείο 
αναφοράς την πρώτη κουκίδα που φαίνεται καθαρά και ονόμασέ το Ο (x=0, t=0). 
Σημείωσε έντονα πάνω στη χαρτοταινία τις κουκίδες: 5η, 10η, 15η, 20η, 25η.   
 
Ο χρόνος που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών κουκίδων είναι 
0,02sec. Έτσι ο χρόνος που αντιστοιχεί στη θέση της 5ης κουκίδας είναι 0,1sec στη 10η  
0.2sec κ.o.κ. Σημείωσε τους χρόνους αυτούς πάνω στη χαρτοταινία. 
 
Με τις πληροφορίες που καταγράφτηκαν στην χαρτοταινία συμπλήρωσε τον πίνακα 
μετρήσεων. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

αριθμός 
κουκίδας 

Χρόνος t  
(s) 

Θέση x  
(cm) 

Ο 0 0 

1η 0.1  

2η 0,2  

3η 0,3  

4η 0,4  

5η 0,5  
 

Γραφική παράσταση θέσης –χρόνου της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης 
 
Χρησιμοποιώντας τα πειραματικά δεδομένα του πίνακα μετρήσεων, σχεδίασε στους 
εικονιζόμενους άξονες το πειραματικό γράφημα θέσης - χρόνου (x-t) 
 

 
 

 
 
 

t (s)

x
(cm)

[0,0]
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Με βάση το διάγραμμα που σχεδίασες, συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις. 
 
Η μορφή του διαγράμματος θέσης – χρόνου είναι ________ γραμμή που περνά από την 
αρχή των  αξόνων. Όταν το γράφημα θέσης – χρόνου έχει αυτή τη μορφή, η κίνηση 
είναι ___________  __________. 
 
Χρησιμοποίησε το διάγραμμα θέσης – χρόνου, που σχεδίασες, για να υπολογίσεις τη 
θέση του τρένου τις χρονικές στιγμές: 
t3=0,2s          x3=______cm 

t4=0,3s          x4=______cm 

t5=0,4s          x5=______cm 

Υπολόγισε το χρονικό διάστημα (Δt) της κίνησης του τρένου μεταξύ των χρονικών 
στιγμών t3=0,2s και t4=0,3s και την αντίστοιχη μετατόπισή του Δx= x4-x3. Υπολόγισε τη 
μέση ταχύτητα του τρένου στο χρονικό διάστημα από τη στιγμή t3=0,2s έως τη t4=0,3s: 

Δxv
Δt

  ________   

Επανάλαβε τους ίδιους υπολογισμούς για το χρονικό διάστημα από τη στιγμή t3=0,2s 
έως τη t5=0,4s.  

 
Σύγκρινε τις μέσες ταχύτητες που υπολόγισες στα χρονικά διαστήματα από t3=0,2s έως 
t4=0,3s και από t3=0,2s έως t5=0,4s. Διατύπωσε τα συμπεράσματά σου. 
Πόση είναι η ταχύτητα του τραίνου;  

 
Γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 

 
Το τραινάκι που χρησιμοποίησες στην πειραματική διαδικασία κάνει ευθύγραμμη ομαλή 
κίνηση. Η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο παραμένει σταθερή. Σχεδίασε στους 
εικονιζόμενους άξονες το γράφημα ταχύτητας - χρόνου (v-t), με βάση τα πειραματικά 
σου δεδομένα.   
 
Σύμφωνα με τα γραφήματα που σχεδίασες, συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις. 
Το γράφημα θέσης - χρόνου του τραίνου είναι μια ________ _______ που διέρχεται 
από την αρχή των αξόνων. Επομένως το τραινάκι κάνει ευθύγραμμη _________ κίνηση.   
Το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου του τραίνου παριστάνεται από μια ευθεία γραμμή, 
___________ στον άξονα του χρόνου.  
 
 

Υπολογισμοί  
 

Υπολογισμοί - Συμπεράσματα  
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Συμπεραίνω-Γενικεύω  
 
Γράψε τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξες από την πειραματική  μελέτη της 
ευθύγραμμης ομαλής κίνησης  

 
 
Εφαρμόζω - Εξηγώ – Ερμηνεύω 
 

Η ευθύγραμμη κίνηση μιας φυσαλίδας 
 

 
 
Γέμισε ένα διαφανή σωλήνα μήκους 30 cm με χρωματισμένο νερό και στεγανοποίησε τις 
δυο άκρες του. Φρόντισε ώστε μέσα στο σωλήνα να έχει σχηματιστεί μια φυσαλίδα. Με 
τη βοήθεια ενός χάρακα, χάραξε με μαρκαδόρο μια κλίμακα μήκους, κατά μήκος του 
σωλήνα. Οι διαδοχικές χαραγές της κλίμακας να απέχουν μεταξύ τους πέντε εκατοστά. 
 
Τοποθέτησε το σωλήνα με μικρή κλίση πάνω στο θρανίο. 
Παρατήρησε την κίνηση της φυσαλίδας και μέτρησε με το ρολόι σου τις χρονικές στιγμές 
στις οποίες η φυσαλίδα περνάει από κάθε χαραγή. 
Ξεκίνησε τις μετρήσεις σου τη στιγμή που η φυσαλίδα διέρχεται από τη δεύτερη χαραγή. 

Σχέση θέσης - χρόνου:   
__________________________________________________   
__________________________________________________   
 
Σχέση ταχύτητας χρόνου:  
__________________________________________________   
__________________________________________________   
 

t (s)

υ
cm
s

[0,0]

(      )
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40
40 

 

Συμπλήρωσε τον πίνακα μετρήσεων. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
Θέση  (cm) Χρόνος (s) 

  
  
  
  
  

 
Υπολόγισε τη μέση ταχύτητα με την οποία κινείται η φυσαλίδα μεταξύ 2ης και 3ης, 3ης 
και 4ης, 4ης και 5ης χαραγής. 
Τι συμπεραίνεις για το είδος της κίνησης της φυσαλίδας; 
 

 
 
  

Υπολογισμοί - Συμπεράσματα  
_____________________________________________________________   
_____________________________________________________________   
_____________________________________________________________   
_____________________________________________________________   
Ταχύτητα της σταγόνας: v=_______ 
 
Συμπέρασμα: 
_____________________________________________________________   
_____________________________________________________________   
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