
ΕΚΦΕ  Χανίων  Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ  
 

Νίκοσ Αναςταςάκθσ – Γιάννθσ Σαρρισ 

Υπολογιςμόσ   επιτάχυνςησ τησ βαρύτητασ 
1. Θεωρία.  

H εξίςωςη ταχφτητασ ςτην πτώςη κίνηςη με την επίδραςη του βάρουσ:  

𝑣 =  𝑣𝛼𝜌𝜒 +  𝑔 ∙ 𝛥𝑡  

Η εξίςωςη υπολογιςμοφ τησ ταχφτητασ:  

𝑣 =
𝛥𝑥

𝛥𝑡
 

2. Υλικά:  

 Χρονομετρθτισ.  

Σθμείωςε τθν περίοδο του χρονομετρθτι (ρϊτθςε  τον επιβλζποντα).  

 

Δt = ……… sec 

 

 Χαρτοταινία (περίπου 70-80cm) , βαρίδι (περίπου 50gr)  

 

3. Εκτζλεςθ τθσ άςκθςθσ:  

 Πζραςε τθν χαρτοταινία από τον χρονομετρθτι και κρζμαςε ςτο κάτω άκρο το 

βαρίδι. 

 Στιριξε το πάνω μζροσ τθσ χαρτοταινίασ ϊςτε το βαρίδι να κρζμεται από αυτιν.  

 Ενεργοποίθςε τον χρονομετρθτι. 

 Κόψε τθν ταινία ςτο πάνω μζροσ, ϊςτε να πζςει ελεφκερα, μαηί με το βαρίδι.    

 

4. Μετριςεισ:  

 Μζτρθςε το μικοσ τθσ χαρτοταινίασ το οποίο κα χρθςιμοποιιςεισ  για τισ 

μετριςεισ. (Τελευταίο - πρϊτο   «τικ»)  :    

h = …………… cm 

 Μζτρθςε δφο αποςτάςεισ  (ανάμεςα ςε δφο διαδοχικά  «τικ»).  Στθν αρχι και ςτο 

τζλοσ τθσ χαρτοταινίασ. 

Δy1 = ………. .. cm 

Δy2 = ………….. cm 

 Υπολόγιςε τισ τιμζσ τθσ ταχφτθτασ με τθν οποία διανφκθκαν οι δφο προθγοφμενεσ  

αποςτάςεισ :  

v1 = …………… m/s 

v2 = …………… m/s 

 Πόςοσ είναι ο ςυνολικό χρόνοσ κίνθςθσ ανάμεςα ςτθν πρϊτθ και ςτθν τελευταία 

μζτρθςθ που κατζγραψεσ;   
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Δtολ = ………………… sec 

 

 Χρθςιμοποιϊντασ τισ  προθγοφμενεσ τιμζσ τθσ ταχφτθτασ v1 και v2 κακϊσ και  τον 

ςυνολικό χρόνο κίνθςθσ, υπολόγιςε τθν τιμι τθσ επιτάχυνςθσ τθσ βαρφτθτασ.  

………………………………………………………………………………………………………………………    

………………………………………………………………………………………………………………………    

………………………………………………………………………………………………………………………    

 Ποια είναι θ τιμι που κα ζπρεπε να είχεσ υπολογίςει,  ςφμφωνα με τθν κεωρία;  

g  = …………….. m/s2 

 Που νομίηεισ ότι οφείλεται θ απόκλιςθ από τθν τιμι που υπολόγιςεσ;   

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Επιβεβαίωςη τησ ΑΔΜΕ 
 

1. Θεωρία.  

Εξίςωςη υπολογιςμοφ τησ βαρυτικήσ δυναμικήσ ενζργειασ :  

𝑈 =  𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ  

Εξίςωςη υπολογιςμοφ τησ κινητικήσ ενζργειασ:  

𝛫 =
1

2
𝑚 ∙ 𝑣2 

Η μηχανική ενέργεια είναι το άθροισμα των δύο, Κ &  U: 

Ε = Κ + U 

Η εξίςωςη υπολογιςμοφ τησ ταχφτητασ:  

𝑣 =
𝛥𝑥

𝛥𝑡
 

2. Υλικά:  

 Χρονομετρθτισ.  

Σθμείωςε τθν περίοδο του χρονομετρθτι (ρϊτθςε  τον επιβλζποντα).  

 

Δt = ……… sec 

 Χαρτοταινία (περίπου 70-80cm)  

 Bαρίδι .  

Με τον θλεκτρονικό ηυγό, μζτρθςε τθν μάηα που κα χρθςιμοποιιςεισ  

m = …………………… kgr 

3. Μετριςεισ:  

 Μζτρθςε 4-5 αποςτάςεισ  (ανάμεςα ςε δφο διαδοχικά  «τικ»), κατά τθν διάρκεια 

τθσ κίνθςθσ, κακϊσ και τθν απόςταςθ τουσ από το κατϊτερο ςθμείο τθσ 

χαρτοταινίασ (ςθμείο αναφοράσ). (Η μζτρθςθ να ξεκινάει από το μζςο του κάκε 

διαςτιματοσ)  :  

 
Δy1 = ………. .. cm 

 
h1=…………. 

 
Δy2 = ………….. cm 

 
h2=…………. 

 
Δy3 = ………. .. cm 

 
h3=…………. 

 
Δy4 = ………….. cm 

 
h4=…………. 

 
Δy5 = ………. .. cm 

 
h5 =…………. 
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 Για κάκε ζνα από τα προθγοφμενα διαςτιματα υπολόγιςε τθν (μζςθ) ταχφτθτα 

κίνθςθσ τθσ μάηασ:  

v1 = ……………….m/s 

v2 = ……………..m/s 

v3 = ………………m/s 

v4 = ………………m/s 

v5 = ………………..m/s 

 Υπολόγιςε τισ τιμζσ των ενεργειϊν που αντιςτοιχοφν ςτισ προθγοφμενεσ μετριςεισ 

και ςυμπλιρωςε τον παρακάτω πίνακα. 

 

h (m) U (J) K (J) E (J) 

    

    

    

    

    

 

 Φτιάξε τα διαγράμματα  των Κ, U, E ςυναρτιςει του φψουσ h, ςτο παρακάτω 

ςφςτθμα αξόνων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τι παρατθρείσ για τα μεγζκθ Κ, U, E, ςε ςχζςθ με το φψοσ που βρίςκεται το ςϊμα;    

………………………………………………………………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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