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ΕΚΦΕ Χανίων Εργαστηριακές Ασκήσεις 

Όργανα, συσκευε�ς, υλικα� :
Ένα εργαστηριακά  αμαξάκια + πλάκες βαριδιών.

Ταινία χρονομετρητή.

Νήμα (περίπου δύο μέτρα).

Μάζα (100gr.) 

Έναν  χρονομετρητή. Πειραματική�  Διαδικασι�α
 Στο εργαστήριακο�  αμαξα� κι προσθε�τουμε δυ� ο πλα� κες - μα� ζες των 600gr, ω� στε να αυξή� σουμε τήν αδρα� νεια του. (ω� στε οι τυχο� ν μικρο-ανωμαλι�ες στήν κυ� λισή του, να μήν επήρεα� ζουν ιδιαι�τερα τήν κι�νήσή.)   
 Τήν χαρτοταινι�α του χρονομετρήτή�  το συνδε�ουμε με το αμαξα� κι (στο κα� τω – πι�σω με�ρος) με λι�γο σελοτε�ήπ. 
 Μετα�  τήν ολοκλή� ρωσή τής κα� θε κι�νήσής, παι�ρνουμε τήν χαρτοταινι�α και κρατα� με το τμή� μα τής που ε�χει σήμα� δια με τήν ποιο ξεκα� θαρή πλήροφορι�α (π.χ., σήμα� δια που ισαπε�χουν στήν ομαλή�  κι�νήσή).
 Ανα�  3-4 σήμα� δια, τήν κο� βουμε σε κομμα� τια τα οποι�α τα χρήσιμοποιου� με ως εξή� ς:

Α. Τοποθετω� ντας τα κομμα� τια το ε�να δι�πλα στο α� λλο (σχή� μα) φτια� χνουμε το δια� γραμμα ταχυ� τήτας χρο� νου. Το μή� κος κα� θε κομματιου�  αντιπροσωπευ� ει τήν μετατο� πισή Δx στο χρονικο�  δια� στήμα  Δt των 2 ή�  3 «τικ» και ή ταχυ� τήτα θεωρει�ται σταθερή�  σε κα� θε ε�να απο�  τα χρονικα�  διαστή� ματα Δt.  Οι μετατοπι�σεις αυτε�ς ει�ναι ανα� λογες τής ταχυ� τήτας, 
v= Δx

Δt  ,  Άρα ενδεικτικε�ς τής τιμή� ς τής. Το πα� χος των λωρι�δων ει�ναι σταθερο� , α� ρα μπορει� να αντιστοιχήθει� σε ι�σες  μεταξυ�  τους χρονικε�ς δια� ρκειες.  
Β. Τοποθετω� ντας τα κομματα� κια το ε�να δι�πλα στο α� λλο (το τε�λος του ενο� ς στήν αρχή�  του επο� μενου), φτια� χνουμε το δια� γραμμα θε�σής χρο� νου.   
Γ. Ο χρο� νος ανα� μεσα σε δυ� ο «τικ» αντιστοιχει� σε 0,02 sec. 
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ΕΚΦΕ Χανίων Εργαστηριακές Ασκήσεις 

Ευθυ� γραμμή Ομαλή�  Κι�νήσή1. Προετοιμασι�α Για τήν μελε�τή τής ομαλή� ς κι�νήσής, τραβα� με το αμαξα� κι ο� σο πιο ομαλα�  μπορου� με με τήν βοή� θεια ενο� ς νή� ματος περασμε�νου σε τροχαλι�α, ω� στε να επήρεα� ζουμε ο� σο λιγο� τερο γι�νεται τήν κι�νήσή (λο� γω αστα� θεια του χεριου� , μεταβολή�  διευ� θυνσής κ.λ.π.)   
 Πριν αρχι�σουμε  τήν με�τρήσή, επαναλαμβα� νουμε 2-3 φορε�ς τήν κι�νήσή, ω� στε να εξοικειωθου� με με τήν (σταθερή� ) ταχυ� τήτα που θα προσδω� σουμε στο αμαξα� κι. 
 Το ο� λο συ� στήμα (αμαξα� κι, χαρτοταινι�α, νή� μα, τροχαλι�α) πρε�πει να ει�ναι κατα�  το δυνατο� ν ευθυγραμμισμε�νο. 
 Σε χαρτι� μιλιμετρε� ε�χουμε σχεδια� σει τε�σσερα συστή� ματα αξο� νων, v-t, x-t, δυ� ο για κα� θε ει�δος κι�νήσής. (Κατα�  προτι�μήσή τα ο� μοια διαγρα� μματα να ει�ναι δι�πλα, ω� στε να γι�νεται α� μεσή συ� γκρισή)2. Εκτε�λεσή. 

 Θε�τουμε σε λειτουργι�α τον χρονομετρήτή�  και αρχι�ζουμε να τραβα� με το αμαξα� κι με σταθερή�  ταχυ� τήτα. Μετα�  τήν ολοκλή� ρωσή τής κα� θε κι�νήσής, παι�ρνουμε τήν χαρτοταινι�α και κρατα� με το τμή� μα τής που ε�χει σήμα� δια που ισαπε�χουν (σταθερή�  ταχυ� τήτα).
 Κο� βουμε τήν ταινι�α ανα�  10 «τικ», α� ρα κα� θε κομμα� τι αντιστοιχει� σε χρονική�  δια� ρκεια 10 x 0,02s = 0,2s.
 Τοποθετου� με τα κομματα� κια στα διαγρα� μματα ταχυ� τήτας χρο� νου και θε�σής χρο� νου και σχεδια� ζουμε τα αντι�στοιχα διαγρα� μματα.  
 Μετρα� με τήν κλι�σή του διαγρα� μματος x-t και υπολογι�ζουμε τήν ταχυ� τήτα κι�νήσής (σε cm/s). 
 Απο�  το εμβαδο� ν του διαγρα� μματος v-t βρι�σκουμε τήν συνολική�  μετατο� πισή  το αμαξιου� , για μια ορισμε�νή χρονική�  δια� ρκεια. Τήν συγκρι�νουμε με το συνολικο�  μή� κος των τμήμα� των τής χαρτοταινι�ας (…ι�σα).

Ενδεικτικές  επιπλέον ερωτήσεις – ασκήσεις εφαρμογές.
o Να υπολογιστει� ή απο� στασή που θα ε�χει διανυ� σει το αμαξα� κι σε μεγαλυ� τερή χρονική�  δια� ρκεια (π.χ. διπλα� σια, τριπλα� σια). 
o Να σχεδιαστου� ν τα διαγρα� μματα ταχυ� τήτας - χρο� νου και θε�σής - χρο� νου, για α� λλή τιμή�  ταχυ� τήτας.
o Να υπολογιστει� ο χρο� νος που χρεια� ζεται για να καλυ� ψει μι�α συγκεκριμε�νή απο� στασή. 
o Πο� σή ταχυ� τήτα θα ε�πρεπε να αποκτή� σει για να διανυ� σει τήν ι�δια απο� στασή στον μισο� /διπλα� σιο χρο� νο. 
o Παρα� λλήλα με τήν κι�νήσή του οχή� ματος, μπορει� να γι�νει προβολή�  κατα� λλήλής προσομοι�ωσής.  
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ΕΚΦΕ Χανίων Εργαστηριακές Ασκήσεις 

Ευθυ� γραμμή Ομαλα�  Επιταχυνο� μενή1. Προετοιμασι�αΓια τήν μελε�τή τής ομαλα�  επιταχυνο� μενής κι�νήσής, ευθυγραμμι�ζουμε το συ� στήμα και κρεμα� με με�σω τής τροχαλι�ας μι�α μα� ζα m=100gr. 2. Εκτε�λεσή
 Ενεργοποιου� με τον χρονομετρήτή�  και αφή� νουμε το συ� στήμα ελευ� θερο.  Κο� βουμε κομματα� κια απο�  τήν χαρτοταινι�α ανα�  5 «τικ» 
 Αν χρήσιμοποιή� σουμε ενδια� μεσο τμή� μα τής χαρτοταινι�ας (ο� που φαι�νεται ποιο ομαλή�  ή μεταβολή�  τής μετατο� πισής Δx), μελετα� με τήν μεταβαλλο� μενή κι�νήσή με αρχική�  ταχυ� τήτα.  
 Αν πα� ρουμε τήν ταινι�α απο�  τήν αρχή�  τής, μελετα� με τήν κι�νήσή χωρι�ς αρχική�  ταχυ� τήτα. 
 Τοποθετου� με τα κομματα� κια στα διαγρα� μματα ταχυ� τήτας - χρο� νου και θε�σής -χρο� νου και σχεδια� ζουμε τα αντι�στοιχα διαγρα� μματα.  
 Ο χρο� νος που αντιστοιχει� σε κα� θε κομματα� κι ει�ναι Δt = 5 x 0,02s = 0,1s
 Υπολογι�σουμε δια� φορες τιμε�ς (…με�σής) ταχυ� τήτας απο�  το πήλι�κο Δx/Δt (μή� κος ταινι�ας /χρονική�  δια� ρκεια).  
 Απο�  τήν κλι�σή του διαγρα� μματος v –t (Δv/Δt), υπολογι�ζουμε τήν επιτα� χυνσή που αποκτα� ει το αμαξα� κι. 
 Μπορου� με να υπολογι�σουμε το εμβαδο� ν και να το συγκρι�νουμε με το μή� κος των λωρι�δων, (πα� νω απο�  τον α� ξονα του χρο� νου) ω� στε να βρου� με τήν μετατο� πισή. (Ενδεικτικα�  ή μετατο� πισή που υπολογι�σαμε στο δια� γραμμα ή� ταν 8,75cm, και το μή� κος των λωρι�δων 9,2cm…)

Ενδεικτικές  επιπλέον ερωτήσεις – ασκήσεις εφαρμογές

o Να γίνει σύγκριση των διαγραμμάτων για τις δύο κινήσεις.
o Να υπολογιστεί η ταχύτητας για κάποια χρονική στιγμή (π.χ. διπλάσια 

αυτής που φαίνεται στο διάγραμμα.
o Σχολιασμός της κλίσης του διαγράμματος x-t.
o Αφού δοθεί η μαθηματική σχέση της μετατόπισης, να συγκριθούν οι 

τιμές που δίνει για δεδομένες χρονικές στιγμές, με τις αντίστοιχες του 
διαγράμματος.  

o Να σχεδιάσουν το διάγραμμα x-t2, το οποίο θα προκύπτει ευθεία. 
(Τοποθετούμε τα χαρτάκια στις θέσεις t2, π.χ. το πρώτο 0,12 =0,01, το 
δεύτερο 0,22=0,04). 

  Αν έχουν χρησιμοποιηθεί τιμές από την αρχή της χαρτοταινίας, 
το διάγραμμα x-t2 θα περνάει από την αρχή των αξόνων. 
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