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Κεφάλαιο 1 Ευθύγραμμη Κίνηση (Μέρος 1) 

Πότε λέμε πως ένα σώμα κινείται; 

Ένα σώμα θα λέμε πως κινείται όταν αλλάζει θέση σε σχέση με κάποιο άλλο το οποίο 
θεωρούμε ακίνητο. Συνήθως για να μελετήσουμε την κίνηση ή την ακινησία ενός 
σώματος θεωρούμε ένα τρισορθογώνιο σύστημα αξόνων το οποίο ονομάζουμε 
σύστημα αναφοράς. 

Τι ονομάζουμε τροχιά ενός σώματος; 

Το σύνολο των διαδοχικών θέσεων από τις οποίες διέρχεται ένα σώμα κατά τη 
διάρκεια της  κίνησής του αποτελεί την τροχιά του σώματος. 

 αν η τροχιά είναι ευθεία γραμμή, η κίνηση λέγεται ευθύγραμμη. 

 αν η τροχιά είναι καμπύλη, η κίνηση λέγεται καμπυλόγραμμη 

Παράδειγμα ευθύγραμμης τροχιάς: 

 

Το σώμα πάει από τη θέση Α στη θέση Β κινούμενο σε ευθεία γραμμή. 

Παράδειγμα καμπυλόγραμμης τροχιάς: 

 

Η κίνηση των διαφόρων πλανητών. 
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Θέση Σωματίου 

Η θέση ενός σωματίου μπορεί να προσδιοριστεί είτε σε μια ευθεία είτε στο επίπεδο. 

Προσδιορισμός θέσης σωματίου σε ευθεία: 

Στην ευθεία του σχήματος θεωρούμε το σημείο Ο ως αρχή  του άξονά μας  και την 

κατεύθυνση προς τα δεξιά θετική. Η ευθεία είναι πλέον προσανατολισμένη και 

μπορούμε να προσδιορίσουμε τη θέση οποιουδήποτε τυχαίου σημείου της, ως έναν 

αριθμό με απόλυτη τιμή την απόσταση του σημείου από το Ο και πρόσημο θετικό ή 

αρνητικό, ανάλογα με το αν βρίσκεται δεξιά ή αριστερά αντίστοιχα της αρχής των 

αξόνων Ο. Η θέση είναι διανυσματικό μέγεθος έτσι μπορεί να παρασταθεί με διάνυσμα 

που έχει αρχή την αρχή του άξονα μας (σημείο αναφοράς Ο) και τέλος το κάθε σημείο. 

 

 

Π.χ. Να προσδιορίσετε τη θέση των σημείων Α και Β. 

 

Προσδιορισμός θέσης σωματίου στο επίπεδο: 

Θεωρούμε ένα ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων χ-ψ, όπως στο σχήμα. Η θέση 

οποιουδήποτε σημείου προσδιορίζεται με ένα ζεύγος από αριθμούς (x, y) που λέγονται 

συντεταγμένες.Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός x λέγεται τετμημένη ενώ ο αριθμός y 

τεταγμένη. 



Χρήστος Π. Μπόγδος                                                                               cbogphysicsbiology.wordpress.com 

Χρήστος Π. Μπόγδος                                                                               cbogphysicsbiology.wordpress.com 
 

 

Για να βρούμε τη θέση οποιουδήποτε σημείου,όπως για παράδειγμα του  Α φέρνουμε 

από αυτό κάθετες προς τους άξονες x’χ και ψ’ψ τους οποίους τέμνουν σε σημεία που  

θα είναι αντίστοιχα η τετμημένη και η τεταγμένη του. Τότε η θέση του Α είναι (2,1). 

Π.χ. Να προσδιορίσετε τη θέση του σημείου Β. 
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Τι ονομάζουμε μετατόπιση; 

Ως μετατόπιση ενός σώματος ορίζουμε ένα διάνυσμα που έχει ως αρχή την αρχική 

θέση του σώματος και ως τέλος την τελική θέση του σώματος. 

 


Δx  =   


x  - 


x    

 

 

Τι ονομάζουμε διάστημα; 

Ως διάστημα S κατά την κίνηση ενός σώματος ορίζουμε το συνολικό μήκος της 

διαδρομής που ακολουθεί,ανεξάρτητα από τη φορά.Το διάστημα είναι μέγεθος 

μονόμετρο. 

Σύγκριση Διαστήματος – Μετατόπισης 

 

  Διάστημα                                                        Μετατόπιση 

Μονόμετρο μέγεθος                                       Διανυσματικό μέγεθος  

Έχει πάντα θετική τιμή                                  Μπορεί να έχει θετική ή αρνητική τιμή 

Εξαρτάται από τη διαδρομή που                    Εξαρτάται μόνο από την αρχική  

 ακολουθεί το σώμα                                      και την τελική του θέση 

 


