
Και είπεν ο κύριος :  
Εκτοξευουµε µια πέτρα οριζόντια. Μπορούµε να προβλέψουµε «που θα βρίσκεται», σε κάθε χρονική 
στιγµή στο µέλλον;  
 

1. Σύνθετη κίνηση . Αρχή της ανεξαρτησίας  
Ένα από αυτά που µας άφησε ως κληρονοµιά  ο «δάσκαλός µας» ο Γαλιλαίος είναι η εξαιρετική ιδέα µε βάση 
την οποία µπορούµε να το ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΜΕ. Με την ίδια θεωρία µπορούµε επίσης να προβλέπουµε και τη 
µορφή της τροχιάς.  

Θεώρησε την κίνηση της πέτρας ως το αποτέλεσµα ∆ΥΟ ανεξάρτητων κινήσεων οι οποίες 
γίνονται ταυτόχρονα από την πέτρα . Οι δύο αυτές συνιστώσες της κίνησης  ούτε µπλέκονται µεταξύ τους 

ούτε εµποδίζουν η µία την άλλη . Οι δύο αυτές κινήσεις είναι  
α.  η  οριζόντια κίνηση που θα έκανε το αντικείµενο εάν δεν υπήρχε βαρύτητα  
( ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ) και  
β. η  κατακόρυφη κίνηση που θα έκανε το αντικείµενο αν δεν είχε ταχύτητα και αφηνόταν 
ελεύθερο ( ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ,  µε επιτάχυνση g )   
για να εφαρµόσει στη συνέχεια τη λεγόµενη Αρχή της Ανεξαρτησίας των κινήσεων.  
Η µετά χρόνο t ΘΕΣΗ θέση ενός κινητού που συµµετέχει σε δύο κινήσεις  προσδιορίζεται,  εάν 
φανταστούµε το σώµα να εκτελεί επί χρόνο t  πρώτα τη µία κίνηση  - ανεξάρτητα  από την άλλη -  και 
αφού προσδιοριστεί το σηµείο στο οποίο θα βρεθεί,  να εκτελεί τη δεύτερη κίνηση  - ανεξάρτητα από την 
πρώτη -  επί τον ίδιο χρόνο t . Προσδιορίζεται έτσι το σηµείο στο οποίο θα βρεθεί µετά χρόνο t.  

Με καταλληλη επιλογή αξόνων – µε βάση την πρακτική που µας δίδαξε ο Καρτέσιος – µπορούµε να 
δωσουµε την απάντηση για τη θέση της πέτρας µε τις δύο συναρτήσεις  
x= υ0t  και  y = ½gt2 και αν από τις δύο αυτές συναρτήσεις απαλείψουµε την t να έχουµε τη 
συνάρτηση  y = σ ( x ) µε την οποία προβλέπουµε τη µορφή της τροχιάς .  
     Η συνάρτηση y = gx2/2υ0

2 δείχνει ότι η τροχιά θα είναι ΠΑΡΑΒΟΛΗ 
 

2. Σχετική κίνηση – Σύστηµα Αναφοράς   
Ο Einstein για να περιγράψει παρόµοια φαινόµενα «εστίασε» περισσότερο στην έννοια  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.  Η δική του θεώρηση συνιστά και µια κάπως διαφορετική πρόταση η 
οποία εξυπηρετεί στο να δηµιουργήσουµε «δικές µας εικόνες» για τις ∆ΥΟ κινήσεις.   
Να φανταστούµε «πώς θα έβλεπε» την κίνηση της πέτρας ένας παρατηρητής Α κινούµενος 
οριζόντια σε αδρανειακό σύστηµα µε σταθερή ταχύτητα ίση µε την – ως προς το έδαφος - αρχική 
ταχύτητα της πέτρας υ0 . Θα διακρίνουµε ότι για τον παρατηρητή αυτόν η κίνηση της πέτρας είναι 
κατακόρυφη µε επιτάχυνση της βαρύτητας, είναι  µία ελεύθερη πτώση. Σαν αυτή που βλέπει ο 
πιλότος του αεροπλάνου αν αφήσει τη βόµβα και την παρατηρεί.  
 

Μπορούµε επίσης  να φανταστούµε «πώς θα έβλεπε» την κίνηση της πέτρας ένας παρατηρητής Β κινούµενος  

κατακόρυφα µε την επιτάχυνση της βαρύτητας. Θα διακρίνουµε ότι η κίνηση – για τον παρατηρητή αυτόν -  είναι 
οριζόντια οµαλή µε την ταχύτητα εκτόξευσης υ0 .   Βέβαια ο παρατηρητής Β δεν είναι αδρανειακός και υπάρχει 
πρόβληµα στο να ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΙ  την κίνηση που παρατηρεί µε τις γνωστές δυνάµεις. Αυτό όµως δεν εµποδίζει να τον 
επικαλεστούµε προκειµένου να ΠΕΡΙΓΡΑΨΟΥΜΕ την ως προς αυτόν ευθύγραµµη οµαλή κίνηση   

 



Ο ίδιος ο Einstein έδωσε ιδιαίτερη σηµασία σε ένα σύνολο εξισώσεων µε τις οποίες ένας παρατηρητής σε 
αδρανειακό Σύστηµα µπορεί να µεταφράζει στη δική του γλώσσα κάθε πληροφορία που φθάνει σε αυτόν 
απο ένα παρατηρητή σε άλλο Σύστηµα. Τις εξισώσεις αυτές τις ονόµασε Μετασχηµατισµούς του Γαλιλαίου 
αν και το «σχέδιο» ήταν να τις αµφισβητήσει, αντιπροτείνοντας κάποιες άλλες.   

Με βάση τους µετασχηµατισµούς του Γαλιλαίου  
i . Σε σχέση µε τον ΧΡΟΝΟ. Υπάρχει µία και µόνο τιµή του χρόνου για όλα τα αδρανειακά Συστήµατα.   
ii . Σχετικά µε τη ΘΕΣΗ του  αντικειµένου.  Αν ένας αδρανειακός παρατηρητής, όπως ο Α,  
κινείται οριζόντια µε ταχύτητα υ0 – και θεωρήσουµε ένα ορθογώνιο σύστηµα x, y , µε αρχή αξόνων το σηµείο 

εκτόξευσης του αντικειµένου και θετική φορά του y προς τα κάτω - ισχύει                
                                                          xσ,Α = xσ,εδ  – υ0t    yσ,Α = yσ, εδ    
xσ,Α και yσ,Α  είναι η οριζόντια και η κατακόρυφη µετατόπιση του αντικειµένου για τον παρατηρητή Α   
xσ,εδ και yσ, εδ   είναι οι αντίστοιχες µετατοπίσεις για παρατηρητή που βρίσκται στο έδαφος 

 και εφόσον o A αντιλαµβάνεται ότι                  xσ,Α = 0 και   yσ,Α = ½ gt2   
για ένα παρατηρητή στο έδαφος θα είναι             xσ,εδ  = υοt  και   yσ, εδ   = ½gt2

                                      
 

Γενικότερα η  τη σχετική θέση του σώµατος ως προς οποιονδήποτε ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ θα είναι η 
διανυσµατική διαφορά της ( ως προς το έδαφος ) θέσης του σώµατος rσ µείον την (ως προς το έδαφος) 
θέση του παρατηρητή rΠ          rσ, Π = rσ – rΠ    οπότε και η ( ως προς το έδαφος ) θέση του σώµατος  θα είναι 
διανυσµατικό άθροισµα  rσ = rσ,Π + rΠ    
 

Με τoυς ίδιους τρόπους – είτε ανάλυση της κίνησης είτε θεώρηση µέσα από αδρανειακό παρατηρητή - 
µπορούµε να προβλέπουµε την θέση και την τροχιά ενός ηλεκτρονίου το οποίο εκτοξεύεται κάθετα στις 
δυναµικές γραµµές οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου.  
 

Και είπε η µαθήτρια:  
Πράγµατι και τα δύο µας εξυπηρετούν στο να προβλέψουµε τη θέση του σώµατος και τη µορφή της 
τροχιάς στην περίπτωση που η τροχιά είναι ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ.   

Θα µπορούσαµε άραγε να τα εφαρµόσουµε και για την πρόβλεψη θέσης και τροχιάς 
σε µια ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ;   
∆οκίµασα να το κάνω αλλά δεν ξέρω εάν είναι σωστό. Σκέφτηκα λοιπόν σε µια περίπτωση που εκτοξεύεται 
ένα πρωτόνιο σε µαγνητικό πεδίο κάθετα κάθετα στις δυναµικές γραµµές να προβλέψω τη θέση του µε 
παρόµοιο τρόπο.  
Σε κάποια χρονική στιγµή έχει ταχύτητα υ και η ασκούµενη δύναµη είναι κάθετη στην ταχύτητα. Η θέση 

του µετά χρόνο t µπορεί να προβλεφθεί εάν το φανταστώ 

α. να εκτελεί επί χρόνο t την κίνηση Α, αυτή που θα εκτελούσε 
εάν δεν υπήρχε δύναµη – ευθύγραµµη οµαλή µε ταχύτητα υ -    
και στη συνέχεια           β.  επί τον ίδιο χρόνο t, την κίνηση που 
θα εκτελούσε εάν δεν υπήρχε ταχύτητα - κάθετα στην 
προηγουµενη - υπό την επίδραση µιας δύναµης F που να 
κατευθύνεται προς το κέντρο.   

Με αυτό τον τρόπο µπορώ να προβλέψω ότι θα βρεθεί στο 
σηµείο της κυκλικής τροχιάς στο οποίο τελικά βρίσκεται 

µετά χρόνο t . Κάνω κάποιο λάθος ;   
 



 
Σκέφτηκα και το άλλο. Αν φανταστώ τον εαυτό µου να κινείται µε σταθερή ταχύτητα ίση 
µε την ταχύτητα που έχει το σωµατίδιο σε κάποια στιγµή, τι είδους κίνηση θα ήταν για 
µένα η ως προς το έδαφος κυκλική κίνηση ; Αυτό όµως το βρίσκω πολύ δύσκολο για να 
δώσω µια απάντηση.  

 

Ποια είναι η καλύτερη απάντηση που θα μπορούσαμε να της δώσουμε ; 

 

Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας 

 

ΥΓ. Το ζήτηµα το θέτω όχι τόσο για µία ΣΩΣΤΗ απάντηση, όσο για να µας 
προβληµατίσει .  


