ΕΚΦΕ Χανίων

Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ

Μελέτη Ευθύγραμμησ Ομαλήσ Κίνηςησ
1. Θεωρία.
H εξίςωςη θζςησ ςτην κίνηςη με ςταθερή ταχφτητα (ευθ. ομαλή)
𝑥 = 𝑥𝛼𝜌𝜒 + 𝛥𝑥
𝑥 = 𝑥𝛼𝜌𝜒 + 𝑣 ∙ 𝛥𝑡
Η εξίςωςη υπολογιςμοφ τησ ταχφτητασ:
𝛥𝑥
𝑣 =
𝛥𝑡
2. Υλικά:
 Χρονομετρητήσ.
Σημείωςε την περίοδο του χρονομετρητή (ρώτηςε τον επιβλζποντα).

Δt = ……… sec




Χαρτοταινία (περίπου 100cm)
Σπάγκοσ (περίπου 2m)
Αμαξάκι, βαρίδια

3. Εκτζλεςη τησ άςκηςησ:
 Πζραςε την χαρτοταινία από τον χρονομετρητή
 Δζςε το αμαξάκι ςτο ζνα άκρο του ςπάγκου. Το άλλο
άκρο του πζραςε το από το κάτω άκρο τησ τροχαλίασ,
ςτην απζναντι άκρη του πάγκου εργαςίασ.
 Ενεργοποίηςε τον χρονομετρητή.
 Άρχιςε να τραβάσ το αμαξάκι μζςω του ςπάγκου, με
όςο ποιο ςταθερή ταχφτητα είναι δυνατόν.
 Κόψε από την χαρτοταινία το τμήμα όπου φαίνονται τα ποιο ομοιόμορφα κατανεμημζνα
τα ςημάδια («τικ»).
 Κόψε την ταινία ανά 4 «τικ».
4. Μετρήςεισ:
 Κάθε κομμάτι χαρτοταινίασ αντιςτοιχεί ςε χρονική διάρκεια 3 x Δt = ………..s
 Μζτρηςε το μήκοσ 2-3 κομματιϊν (Δx) και υπολόγιςε την ταχφτητα του αμαξακιοφ:
v1 = ……………cm/s
v2 = …………… cm/s
v3 = ……………. cm/s
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ΕΚΦΕ Χανίων

Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ



Τοποθέτηςε τα μιςά κομμάτια τησ χαρτοταινίασ που έκοψεσ, το ένα δίπλα ςτο άλλο,
ςτουσ άξονεσ ταχύτητασ - χρόνου και ςχεδίαςε το αντίςτοιχο διάγραμμα.



Ιςχφει ότι όντωσ, κατάφερεσ να διατηρήςεισ την ταχφτητα
ςταθερή; Αιτιολόγηςε την άποψη ςου.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Τοποθέτηςε τα υπόλοιπα κομμάτια τησ χαρτοταινίασ που
έκοψεσ, ςτουσ άξονεσ θέςησ – χρόνου. Κάθε κομμάτι
τοποθέτηςε το εκεί που τελειώνει το άλλο (ςχήμα). Μπορείσ να
εξηγήςεισ γιατί το κάνουμε αυτό;
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………





Σχεδίαςε το διάγραμμα θέςησ - χρόνου.
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Ποια είναι η μορφή του διαγράμματοσ (ευθεία, - καμπύλη);
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ..





Υπολόγιςε την τιμή τησ ταχφτητασ από την κλίςη του διαγράμματοσ:
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ..
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ..
v = …………… cm/s



Σφγκρινε τισ τιμζσ τησ ταχφτητασ που είχεσ μετρήςει με αυτήν που υπολόγιςεσ τϊρα. Ποια
από όλεσ τισ ταχφτητασ είναι ποιο αντιπροςωπευτική για την κίνηςη;
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………



Αντάλλαξε το φφλλο εργαςίασ ςου με την διπλανή ομάδα και ςφγκρινε :
Την μορφή των διαγραμμάτων
………………………………………………………………………………………………………………………
Την τιμή τησ ταχφτητασ
………………………………………………………………………………………………………………………
Την κλίςη του διαγράμματοσ θζςησ – χρόνου, x-t
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Μελέτη Ευθύγραμμησ Ομαλά Επιταχυνόμενησ Κίνηςησ
1. Θεωρία.
H εξιςώςεισ θζςησ-χρόνου και ταχφτητασ – χρόνου ςτην κίνηςη με ςταθερή
επιτάχυνςη (ευθ. Ομαλά επιταχυνόμενη)
𝑣 = 𝑣𝛼𝜌𝜒 + 𝛼 ∙ 𝛥𝑡
1
𝑥 = 𝑥𝛼𝜌𝜒 + 𝑣𝛼𝜌𝜒 ∙ 𝛥𝑡 + 𝛼 ∙ 𝛥𝑡 2
2
Η εξίςωςη υπολογιςμοφ τησ επιτάχυνςησ:
𝛥𝑣
𝛼 =
𝛥𝑡
2. Υλικά:
 Χρονομετρητήσ.
Σημείωςε την περίοδο του χρονομετρητή (ρώτηςε τον επιβλζποντα).
Δt = ……… sec




Χαρτοταινία (περίπου 1m) , βαρίδι (περίπου 100gr)
Σπάγκοσ (περίπου 2m)
Αμαξάκι, βαρίδια

3. Εκτζλεςη τησ άςκηςησ:
 Πζραςε την χαρτοταινία από τον χρονομετρητή
 Δζςε το ςπάγκο ςτο αμαξάκι. Κρζμαςε το βαρίδι ςτο άλλο άκρο του ςπάγκου, μζςω
τησ τροχαλίασ, ςτην απζναντι άκρη του πάγκου εργαςίασ.
 Ενεργοποίηςε τον χρονομετρητή.
 Άφηςε ελεφθερο το βαρίδι ϊςτε να κινηθεί το αμαξάκι.
 Κόψε την ταινία ανά 3 «τικ».
4. Μετρήςεισ:
 Κάθε κομμάτι χαρτοταινίασ αντιςτοιχεί ςε χρονική διάρκεια 2 x Δt = ………..s
 Μζτρηςε το μήκοσ 3 -4 διαδοχικϊν κομματιϊν (Δx) και υπολόγιςε την ταχφτητα
του αμαξακιοφ, ςε κάθε μία επιμζρουσ μετατόπιςη :
v1 = ……………cm/s
v2 = …………… cm/s
v3 = ……………. cm/s
v4 = ……………. cm/s
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Οι τιμέσ τησ που υπολόγιςεσ δίνουν μέση η στιγμιαία ταχύτητα;
…………………………………………………………………………………………………………………………….. .



Χρηςιμοποίηςε τισ τιμζσ τησ ταχφτητασ που μζτρηςεσ και υπολόγιςε την
επιτάχυνςη για κάθε χρονική διάρκεια.
(π.χ., από v1 ςε v2 χρειάςτηκε χρόνοσ δφο «τικ»…)
α1 = ……………cm/s2
α2 = ……………cm/s2
α3 = ……………cm/s2



Τοποθέτηςε τα μιςά κομμάτια τησ χαρτοταινίασ που έκοψεσ, το ένα δίπλα ςτο
άλλο, ςτουσ άξονεσ ταχύτητασ - χρόνου και ςχεδίαςε το αντίςτοιχο διάγραμμα.



Ποια είναι η μορφή του διαγράμματοσ (ευθεία, - καμπύλη);
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ..
Η αφξηςη τησ ταχφτητασ γίνεται με ςταθερό ρυθμό; Αιτιολόγηςε την απάντηςη
ςου.
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ..
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ..
Υπολόγιςε την επιτάχυνςη με την βοήθεια του διαγράμματοσ (κλίςη) και ςφγκρινζ
την με τισ τιμζσ που υπολόγιςεσ πριν.







Τοποθέτηςε τα υπόλοιπα κομμάτια τησ χαρτοταινίασ που έκοψεσ, ςτουσ άξονεσ
θέςησ - χρόνου και ςχεδίαςε το αντίςτοιχο διάγραμμα. Κάθε κομμάτι
τοποθέτηςε το εκεί που τελειώνει το άλλο (ςχήμα).
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Σχεδίαςε το διάγραμμα θέςησ - χρόνου.



Η κλίςη του διαγράμματοσ είναι ςταθερή ή αλλάζει; Αιτιολόγηςε την απάντηςή
ςου.
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ..



Αντάλλαξε το φφλλο εργαςίασ ςου με την διπλανή ομάδα και ςφγκρινε :
Την μορφή των διαγραμμάτων
………………………………………………………………………………………………………………………
Την τιμή τησ επιτάχυνςησ.
………………………………………………………………………………………………………………………
Την κλίςη του διαγράμματοσ ταχφτητασ – χρόνου, v-t
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
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