
                       Ο χρόνος αντιδράσεως.

Από τη στιγμή που υποπίπτει στην αντίληψή σας κάποιο σήμα ή κάτι που συμβαίνει, 
μέχρι να ανταποκριθείτε, μεσολαβεί πάντα ένα χρονικό διάστημα, που ονομάζεται 
χρόνος αντιδράσεως.
Μπροστά σε κάποιο απρόσμενο εμπόδιο, που θα σας υποχρεώσει να φρενάρετε, οι 
διαφορετικές φάσεις της αντιδράσεώς σας μπορούν να αναλυθούν ως εξής:
— Ο οφθαλμός σας ευαισθητοποιείται από κάποιο συμβάν που απαιτεί εγρήγορση.
— Μέσω του οπτικού νεύρου η πληροφορία μεταδίδεται στον εγκέφαλο.
— Ο εγκέφαλος αναλύει την πληροφορία και δίνει τη διαταγή να φρενάρετε.
— Αυτή η εντολή μεταδίδεται μέσω των κινητηρίων νεύρων στους μύες του δεξιού 
ποδιού.
— Αυτοί  οι  μύες  μετακινούν το  δεξί  πόδι  προς  τον ποδομοχλό του φρένου.  Στη 
συνέχεια το πόδι αρχίζει να πιέζει τον ποδομοχλό.
— Αυτή η πίεση έχει αντίκτυπο στους τροχούς, στους οποίους επενεργεί το φρένο.
Φυσικά η κάθε μία από αυτές τις φάσεις  διαρκεί ελάχιστα. 

Η συνολική  διάρκεια του χρόνου αντιδράσεως υπολογίζεται 
περίπου από 0,6 έως 1 δευτερόλεπτο.

        
      Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο αντιδράσεως. 

Η φυσική σας κατάσταση (κούραση, κατανάλωση αλκοόλ, άγχος, φάρμακα κλπ.), οι 
εξωτερικές  συνθήκες  (ομίχλη,  βροχή  κλπ.),  η  ηλικία  και  η  εμπειρία  οδηγήσεως 
επηρεάζουν,  όταν οδηγείτε,  το  χρόνο αντιδράσεώς σας.  Αν κάποιοι  από τους  πιο 
πάνω  παράγοντες  αυξάνουν  το  χρόνο  αντιδράσεώς  σας,  τότε  αυξάνουν  και  την 



απαιτούμενη απόσταση, που πρέπει να διανύσετε, πριν ακινητοποιηθεί το όχημα που 
οδηγείτε. Σε αυτήν την περίπτωση οφείλετε να είσθε πολύ προσεκτικοί.
Ελέγχετε  την  ταχύτητά  σας  και,  για  να  μειώσετε  το  χρόνο  αντιδράσεώς  σας, 
παραμένετε σε επιφυλακή, ώστε να φρενάρετε αν παραστεί ανάγκη.
Κάποιες συμπεριφορές και συνήθειες αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχήματος.
Σας συνιστούμε, όταν έχετε το τιμόνι στα χέρια σας να αποφεύγετε:
— Να διαβάζετε ένα γεωγραφικό χάρτη ή ένα σχεδιάγραμμα.
— Να ανάβετε τσιγάρο.
— Να έχετε ζωηρή συζήτηση με τους συνεπιβάτες σας.
— Να ψάχνετε κάποια συχνότητα στο ραδιόφωνό σας ή να ακούτε με ακουστικά στα 
αυτιά.
— Να ψάχνετε στο ερμάριο (ντουλαπάκι) του αυτοκινήτου.
— Να τρώτε.
— Να μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο.
— Να αγναντεύετε το τοπίο.
—  Να  αντιδράτε  σπασμωδικά  σε  έκτακτες  περιπτώσεις  όπως  για  παράδειγμα 
μέλισσα στο αυτοκίνητο, καύτρα τσιγάρου κλπ.
Αν  αποφεύγετε  τις  πιο  πάνω  συνήθειες  και  συμπεριφορές  ή  άλλες  που  σας 
εμποδίζουν να συγκεντρώνετε το μέγιστο της προσοχής σας στην οδήγηση, τότε η 
οδήγησή σας θα είναι πιο ήρεμη και ασφαλής

         Η ταχύτητα σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο.
                AΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ
Πρέπει να αποκτήσετε την ικανότητα να υπολογίζετε γρήγορα και κατά προσέγγιση 
την ταχύτητά σας σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο (m/s). Να θυμάστε πως αν πρέπει να 
σταματήσετε,  το  όχημά σας θα διανύσει  κάποια απόσταση μέχρι  το  πόδι  σας  να 
πατήσει στον ποδομοχλό του φρένου.
Σε ένα δευτερόλεπτο, το όχημά σας διανύει ακριβώς:
— 13,88 m με 50 km/h (50.000 m Έ 3.600 s).
— 25 m με 90 km/h.
— 36,11 m με 130 km/h.
Για  να  υπολογίσετε  κατά  προσέγγιση  την  απόσταση  που  διανύσατε  σε  ένα 
δευτερόλεπτο-ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ- μπορείτε να πολλαπλασιάσετε επί 
τρία τo ψηφίο των δεκάδων της ταχύτητάς σας. Δηλαδή:



Με 50 km/h διανύετε περίπου 3 x 5 = 15 m/s &άρα θέλετε 15m για να αντιδράσετε.
Με 90 km/h διανύετε περίπου 3 x 9 = 27 m/s &άρα θέλετε 27m για να αντιδράσετε

  

Η σημασία της αποστάσεως ασφαλείας.
Η  απόσταση  ασφαλείας  αντιστοιχεί  στην  ελάχιστη  απόσταση,  που  οφείλετε  να 
διατηρείτε ανάμεσα στο όχημά σας και εκείνο που προηγείται.
Πράγματι,  εάν  ένα  όχημα  μπροστά  σας  φρενάρει  ξαφνικά,  σας  χρειάζεται  ένα 
δευτερόλεπτο  περίπου  για  να  φρενάρετε  και  εσείς  με  τη  σειρά  σας.  Έτσι  θα 
καθυστερήσετε κατά ένα δευτερόλεπτο σχετικά με το άλλο όχημα.
Οι  συνθήκες  οδηγήσεως  δεν  είναι  πάντα ευνοϊκές  (φθορά του  οχήματος,  καιρός, 
κούραση  κλπ.).  Οφείλετε  λοιπόν  να  προβλέπετε  περιθώριο  ενός  ακόμη 
δευτερολέπτου για την ασφάλειά σας.
Έτσι  η  απόσταση  ασφαλείας  πρέπει  να  αντιστοιχεί  με  την  απόσταση  που 
διανύετε σε δύο δευτερόλεπτα.

1 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ + 1 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ = 

= 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ=

=2ΦΟΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

Υπολογισμός της αποστάσεως ασφαλείας.
Για  να  βοηθηθείτε  ώστε  να  προσδιορίσετε  αυτή  την  απόσταση  υπάρχει  ένας 
πρακτικός κανόνας, «των δύο δευτερολέπτων».
Μόλις  το  όχημα,  που  είναι  μπροστά  σας,  περάσει  από  ένα  σταθερό  σημείο 
αναφοράς (στο σχήμα ο στύλος ηλεκτροφωτισμού) προφέρετε ήρεμα τη φράση 
«χίλια-ένα, χίλια-δύο».



Υπολογισμός της αποστάσεως ασφαλείας με τον κανόνα «των δύο δευτερολέπτων».

Όταν θα περάσετε με τη σειρά σας μπροστά από αυτό το σημείο αναφοράς, θα 
πρέπει τότε να έχετε ήδη προφέρει τη φράση «χίλια-ένα, χίλια-δύο» (χρειάζεται 
περίπου δύο δευτερόλεπτα).
Με τον τρόπο αυτό τηρείτε την κανονική απόσταση ασφαλείας.
Βέβαια  υπάρχουν  και  άλλοι  πρακτικοί  κανόνες  υπολογισμού  της  αποστάσεως 
ασφαλείας των δύο δευτερολέπτων.
π.χ :

για να  υπολογίσετε την απόσταση ασφαλείας  πολλαπλασιάστε επί έξι τo 
ψηφίο των δεκάδων της ταχύτητάς σας(δηλαδή 2φορές την απόσταση 
που διανύετε το δευτερόλεπτο). 
Με 50 km/h διανύετε περίπου 3 x 5 = 15 m/s &άρα θέλετε 15m για να αντιδράσετε
και με 50 km/h τηρείτε απόσταση ασφαλείας  περίπου 6 x 5 = 30 m

Η απόσταση πεδήσεως (φρεναρίσματος). 
Είναι η απόσταση που διανύει το όχημά σας από τη στιγμή που πατάτε με το πόδι 
σας τον ποδομοχλό (πεντάλ) του φρένου, μέχρι την απόλυτη ακινητοποίησή του. 
Όταν φρενάρετε το αυτοκίνητό σας, επιδιώκετε να μειώσετε την κινητική ενέργεια 
που  αυτό  έχει  ήδη  συσσωρεύσει.  Τα φρένα με  την  τριβή μειώνουν  την  κινητική 
ενέργεια μέχρι την απόλυτη ακινησία.
Να έχετε υπόψη σας ότι:
Όταν  η  ταχύτητά  σας  πολλαπλασιάζεται  με  το  δύο,  η  απόσταση  φρεναρίσματος 
πολλαπλασιάζεται με το τέσσερα!



Επίσης, όταν η πρόσφυση μειώνεται, η απόσταση φρεναρίσματος αυξάνεται. Έτσι, 
σε  ένα  βρεγμένο  δρόμο  η  απόσταση  φρεναρίσματος  είναι  διπλάσια  από  την 
απόσταση σε ένα στεγνό δρόμο.
Τέλος,  όταν  το  αυτοκίνητo είναι  φορτωμένο,  τότε  η  απόσταση  φρεναρίσματος 
επιμηκύνεται.
Μπορείτε  να  υπολογίσετε  κατά  προσέγγιση  την  απόσταση  φρεναρίσματος 
πολλαπλασιάζοντας το ψηφίο των δεκάδων της ταχύτητας με τον εαυτό του.
Παραδείγματα.
- Με 50 km/h, η απόσταση είναι περίπου: 5 x 5 =25 m.
- Με 90 km/h, η απόσταση  είναι περίπου: 9 x 9 = 81 m.
- Με 120 km/h, η απόσταση  είναι περίπου: 12 x 12 = 144 m.
 
Αν  το  οδόστρωμα  είναι  υγρό  ο  χρόνος  που  θα  απαιτηθεί  για  να  σταματήσετε 
διπλασιάζεται.
Αν  το  οδόστρωμα  είναι  παγωμένο  μπορεί  να  χρειασθείτε  μέχρι  και  10  φορές 
περισσότερο χρόνο για να σταματήσετε.
Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.:
- Ο οδηγός επιβάλλεται να ρυθμίζει την ταχύτητα του οχήματός του κατά τρόπον 
ώστε  να  είναι  σε  θέση  να  διακόψει  την  πορεία  του  μπροστά  από  οποιοδήποτε 
εμπόδιο που μπορεί να προβλεφθεί και το οποίο βρίσκεται στο ορατό εμπρός από 
αυτόν τμήμα της οδού.
- Ο οδηγός οχήματος, το οποίο κινείται πίσω από άλλο, υποχρεούται να τηρεί αρκετή 
απόσταση  για  την  αποφυγή  συγκρούσεως  αν,  το  προ  αυτού  κινούμενο  όχημα, 
μειώσει ξαφνικά την ταχύτητά του ή διακόψει την πορεία του.

Η απόσταση ακινητοποιήσεως—στάσεως

Είναι η συνολική απόσταση που διανύει το όχημά σας από την έναρξη του χρόνου 
αντιδράσεως μέχρι την πλήρη ακινητοποίησή του 



Απόσταση ακινητοποιήσεως= 
= απόσταση αντιδράσεως + απόσταση φρεναρίσματος

Πίνακας 
Υπολογισμός αποστάσεων αντιδράσεως και ακινητοποιήσεως ανάλογα με την 

ταχύτητα του αυτοκινήτου



Ταχύτητα Απόσταση

αντιδράσεως

  απόσταση 
πεδήσεως 

-φρεναρίσματος-

 Συνολική
  

απόσταση 

 ακινητοποιήσεως

40 Km/h 12 m 16 m 28m

50 Km/h 15 m 25 m 40m

60 Km/h 18 m 36 m 54m

80 Km/h 24 m 64 m 88m

100 Km/h 30 m 100 m 130m

120 Km/h 36 m 144 m 180m

 
 
 


