ΕΚΦΕ Χανίων

Εργαστηριακές Ασκήσεις
Όργανα, συσκευές, υλικά :

Ένα εργαστηριακά αμαξάκια + πλάκες βαριδιών.
Ταινία χρονομετρητή.
Νήμα (περίπου δύο μέτρα).
Μάζα (100gr.)
Έναν χρονομετρητή.
Πειραματική Διαδικασία
 Στο εργαστηριακό αμαξά κι προσθέτουμε δύ ο πλά κες - μά ζες των 600gr, ώ στε
να αυξή σουμε την αδρά νεια του. (ώ στε οι τυχό ν μικρο-ανωμαλίες στην κύ λιση
του, να μην επηρεά ζουν ιδιαίτερα την κίνηση.)
 Την χαρτοταινία του χρονομετρητή το συνδέουμε με το αμαξά κι (στο κά τω –
πίσω μέρος) με λίγο σελοτέηπ.
 Μετά την ολοκλή ρωση της κά θε κίνησης, παίρνουμε την χαρτοταινία και
κρατά με το τμή μα της που έχει σημά δια με την ποιο ξεκά θαρη πληροφορία (π.χ.,
σημά δια που ισαπέχουν στην ομαλή κίνηση).
 Ανά 3-4 σημά δια, την κό βουμε σε κομμά τια τα οποία τα χρησιμοποιού με ως
εξή ς:
Α. Τοποθετώ ντας τα κομμά τια το ένα
v
δίπλα στο ά λλο (σχή μα) φτιά χνουμε
το διά γραμμα ταχύ τητας χρό νου. Το
v ~Δx
μή κος κά θε κομματιού
t
αντιπροσωπεύ ει την μετατό πιση Δx
x
στο χρονικό διά στημα Δt των 2 ή 3
«τικ» και η ταχύ τητα θεωρείται
Δt
σταθερή σε κά θε ένα από τα χρονικά
διαστή ματα Δt. Οι μετατοπίσεις
αυτές είναι ανά λογες της ταχύ τητας,

v=

Δx
, Άρα ενδεικτικές της τιμή ς
Δt

t

της.
Το πά χος των λωρίδων είναι
σταθερό , ά ρα μπορεί να
αντιστοιχηθεί σε ίσες μεταξύ τους
χρονικές διά ρκειες.
Β. Τοποθετώ ντας τα κομματά κια το
ένα δίπλα στο ά λλο (το τέλος του
ενό ς στην αρχή του επό μενου),
φτιά χνουμε το διά γραμμα θέσης
χρό νου.
Γ. Ο χρό νος ανά μεσα σε δύ ο «τικ» αντιστοιχεί σε 0,02 sec.
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Εργαστηριακές Ασκήσεις

Ευθύ γραμμη Ομαλή Κίνηση
1. Προετοιμασία
Για την μελέτη της ομαλή ς κίνησης, τραβά με το αμαξά κι ό σο πιο ομαλά
μπορού με με την βοή θεια ενό ς νή ματος περασμένου σε τροχαλία, ώ στε να
επηρεά ζουμε ό σο λιγό τερο γίνεται την κίνηση (λό γω αστά θεια του χεριού ,
μεταβολή διεύ θυνσης κ.λ.π.)
 Πριν αρχίσουμε την μέτρηση, επαναλαμβά νουμε 2-3 φορές την κίνηση,
ώ στε να εξοικειωθού με με την (σταθερή ) ταχύ τητα που θα προσδώ σουμε
στο αμαξά κι.
 Το ό λο σύ στημα (αμαξά κι, χαρτοταινία, νή μα, τροχαλία) πρέπει να είναι
κατά το δυνατό ν ευθυγραμμισμένο.
 Σε χαρτί μιλιμετρέ έχουμε σχεδιά σει τέσσερα συστή ματα αξό νων, v-t, x-t,
δύ ο για κά θε είδος κίνησης. (Κατά προτίμηση τα ό μοια διαγρά μματα να
είναι δίπλα, ώ στε να γίνεται ά μεση σύ γκριση)
2. Εκτέλεση.
 Θέτουμε σε λειτουργία τον χρονομετρητή και αρχίζουμε να τραβά με το αμαξά κι
με σταθερή ταχύ τητα. Μετά την ολοκλή ρωση της κά θε κίνησης, παίρνουμε την
χαρτοταινία και κρατά με το τμή μα της που έχει σημά δια που ισαπέχουν
(σταθερή ταχύ τητα).
 Κό βουμε την ταινία ανά 10 «τικ», ά ρα κά θε κομμά τι αντιστοιχεί σε χρονική
διά ρκεια 10 x 0,02s = 0,2s.
 Τοποθετού με τα κομματά κια στα διαγρά μματα ταχύ τητας χρό νου και θέσης
χρό νου και σχεδιά ζουμε τα αντίστοιχα διαγρά μματα.
 Μετρά με την κλίση του διαγρά μματος x-t και υπολογίζουμε την ταχύ τητα
κίνησης (σε cm/s).
 Από το εμβαδό ν του διαγρά μματος v-t βρίσκουμε την συνολική μετατό πιση το
αμαξιού , για μια ορισμένη χρονική διά ρκεια. Την συγκρίνουμε με το συνολικό
μή κος των τμημά των της χαρτοταινίας (…ίσα).
Ενδεικτικές επιπλέον ερωτήσεις – ασκήσεις εφαρμογές.
o
o
o
o
o

Να υπολογιστεί η από σταση που θα έχει διανύ σει το αμαξά κι σε
μεγαλύ τερη χρονική διά ρκεια (π.χ. διπλά σια, τριπλά σια).
Να σχεδιαστού ν τα διαγρά μματα ταχύ τητας - χρό νου και θέσης χρό νου, για ά λλη τιμή ταχύ τητας.
Να υπολογιστεί ο χρό νος που χρειά ζεται για να καλύ ψει μία
συγκεκριμένη από σταση.
Πό ση ταχύ τητα θα έπρεπε να αποκτή σει για να διανύ σει την ίδια
από σταση στον μισό /διπλά σιο χρό νο.
Παρά λληλα με την κίνηση του οχή ματος, μπορεί να γίνει προβολή
κατά λληλης προσομοίωσης.
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Ευθύ γραμμη Ομαλά Επιταχυνό μενη
1. Προετοιμασία
Για την μελέτη της ομαλά επιταχυνό μενης κίνησης, ευθυγραμμίζουμε το
σύ στημα και κρεμά με μέσω της τροχαλίας μία μά ζα m=100gr.
2. Εκτέλεση
 Ενεργοποιού με τον χρονομετρητή και αφή νουμε το σύ στημα ελεύ θερο.
Κό βουμε κομματά κια από την χαρτοταινία ανά 5 «τικ»
 Αν χρησιμοποιή σουμε ενδιά μεσο τμή μα της χαρτοταινίας (ό που φαίνεται ποιο
ομαλή η μεταβολή της μετατό πισης Δx), μελετά με την μεταβαλλό μενη κίνηση με
αρχική ταχύ τητα.
 Αν πά ρουμε την ταινία από την αρχή της, μελετά με την κίνηση χωρίς αρχική
ταχύ τητα.
 Τοποθετού με τα κομματά κια στα διαγρά μματα ταχύ τητας - χρό νου και θέσης χρό νου και σχεδιά ζουμε τα αντίστοιχα διαγρά μματα.
 Ο χρό νος που αντιστοιχεί σε κά θε κομματά κι είναι Δt = 5 x 0,02s = 0,1s
 Υπολογίσουμε διά φορες τιμές (…μέσης) ταχύ τητας από το πηλίκο Δx/Δt (μή κος
ταινίας /χρονική διά ρκεια).
 Από την κλίση του διαγρά μματος v –t (Δv/Δt), υπολογίζουμε την επιτά χυνση
που αποκτά ει το αμαξά κι.
 Μπορού με να υπολογίσουμε το εμβαδό ν και να το συγκρίνουμε με το μή κος των
λωρίδων, (πά νω από τον ά ξονα του χρό νου) ώ στε να βρού με την μετατό πιση.
(Ενδεικτικά η μετατό πιση που υπολογίσαμε στο διά γραμμα ή ταν 8,75cm, και το
μή κος των λωρίδων 9,2cm…)

Ενδεικτικές επιπλέον ερωτήσεις – ασκήσεις εφαρμογές
o
o
o
o

o

Να γίνει σύγκριση των διαγραμμάτων για τις δύο κινήσεις.
Να υπολογιστεί η ταχύτητας για κάποια χρονική στιγμή (π.χ. διπλάσια
αυτής που φαίνεται στο διάγραμμα.
Σχολιασμός της κλίσης του διαγράμματος x-t.
Αφού δοθεί η μαθηματική σχέση της μετατόπισης, να συγκριθούν οι
τιμές που δίνει για δεδομένες χρονικές στιγμές, με τις αντίστοιχες του
διαγράμματος.
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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