
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μελέηη ηης κίνηζης ζθαιριδίοσ καηά μήκος πλάγιοσ επιπέδοσ 

ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………………………….. 
Με ηελ εθηέιεζε ηεο άζθεζεο, ν καζεηήο ζα είλαη ζε ζέζε: 

1) Να ππνινγίδεη κε ηε βνήζεηα ζπζηήκαηνο θσηνπύιεο-ρξνλνκέηξνπ ηελ 
ηαρύηεηα κηθξήο ζθαίξαο. 
2) Από πεηξακαηηθό γξάθεκα ζέζεο - ηεηξαγώλνπ ηαρύηεηαο, κπνξεί λα: 

α) απνθαίλεηαη αλ κηα επζύγξακκε θίλεζε είλαη νκαιά κεηαβαιιόκελε 
ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα, ή όρη θαη β) ππνινγίδεη ηελ επηηάρπλζε ηνπ 

θηλεηνύ. 
Στεδιαζμός ηοσ πειράμαηος 

Όηαλ έλα ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α, ρσξίο 

αξρηθή ηαρύηεηα, ηόηε ε ζέζε ηνπ x θαη ε ηαρύηεηά ηνπ θάζε ρξνληθή 
ζηηγκή t, πξνζδηνξίδνληαη από ηηο εμηζώζεηο: 

x = ½ αt2 θαη π = αt 

Αλ από ηηο εμηζώζεηο απηέο απαιείςνπκε ην ρξόλν, πξνθύπηεη ε ζρέζε: 

π2 2αx (1) 

Από ηελ εμίζσζε (1) παξαηεξνύκε όηη ην ηεηξάγσλν ηεο ηαρύηεηαο ( π2 ) 
ηνπ θηλνύκελνπ ζώκαηνο είλαη αλάινγν ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο ηνπ (x). 

Επνκέλσο ην γξάθεκα π2 – x είλαη κηα επζεία πνπ δηέξρεηαη από ηελ αξρή 

ησλ αμόλσλ (ζεκείν (0,0)). Η θιίζε ηεο επζείαο απηήο είλαη ίζε κε ην 
δηπιάζην ηεο επηηάρπλζεο (α) ηεο θίλεζεο. 
Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο απηέο, κπνξνύκε λα εμεηάζνπκε πεηξακαηηθά αλ 

ε θίλεζε κηαο ζθαίξαο θαηά κήθνο πιάγηαο ζαλίδαο, πνπ μεθηλά από ηελ 
εξεκία, είλαη νκαιά κεηαβαιιόκελε θαη λα ππνινγίζνπκε ηελ επηηάρπλζή 

ηεο από ην αληίζηνηρν πεηξακαηηθό γξάθεκα. Γηα λα ζρεδηάζνπκε ην 
πεηξακαηηθό γξάθεκα π2-x, πξέπεη λα κπνξνύκε λα κεηξάκε ηελ ηαρύηεηα 
ηεο ζθαίξαο ζε δηάθνξεο ζέζεηο, πνπ δηέξρεηαη θαηά ηελ θίλεζή ηνπ. Η 

κέηξεζε απηή επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ζπζηήκαηνο θσηνπύιεο - 
ειεθηξνληθνύ ρξνλνκέηξνπ, πνπ δηαζέηεη ην ζρνιηθό εξγαζηήξην. 
Πειραμαηική διαδικαζία 

Σπλζέηνπκε ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε. Η πιάγηα ζαλίδα ζρεκαηίδεη γσλία 
πεξίπνπ 10 κνηξώλ κε ηελ νξηδόληηα. Η θσηνπύιε δηαηεξείηαη ζε ζηαζεξή 

ζέζε. Αθήλνπκε ην ζθαηξίδην λα θηλεζεί θαηά κήθνο ηεο πιάγηαο ζαλίδαο 
ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα, ηνπνζεηώληαο ην ζε δηάθνξεο αξρηθέο ζέζεηο, πνπ 

απέρνπλ 0,1 - 0,2 -…0,4 κέηξα από ηε θσηνπύιε (πίλαθαο κεηξήζεσλ Α). 
ώζηε δηεξρόκελν από ηε θσηνπύιε, λα δηαθόπηεη ηε θσηεηλή ηεο δέζκε. 
Σην ειεθηξνληθό ρξνλόκεηξν δηαιέγνπκε ηε ιεηηνπξγία F1. Μεηξάκε ην 

ρξόλν δηέιεπζεο ηνπ ζθαηξηδίνπ από ηε θσηνπύιε θαη θαηαγξάθνπκε ηελ 
ηηκή ηνπ. Επαλαιακβάλνπκε ηε κέηξεζε ηξεηο θνξέο (ηνπνζεηώληαο ην 

ζθαηξίδην (ζηελ ίδηα αξρηθή ζέζε) θαη βξίζθνπκε ηε κέζε ηηκή ηνπ ρξόλνπ 
δηέιεπζεο, ηελ νπνία θαηαγξάθνπκε ζηνλ πίλαθα κεηξήζεσλ Α. 

Υπνινγίδνπκε ηε ζηηγκηαία ηαρύηεηα (π) ηνπ ζθαηξηδίνπ, ηε ζηηγκή πνπ ην 

κέζνλ ηνπ ζθαηξηδίνπ δηέξρεηαη από ηε θσηνπύιε, από ηε ζρέζε: 
tΔ

χΔ
υ   

Σπκπιεξώλνπκε ηε ζηήιε π ηνπ πίλαθα Α. 

Υπνινγίδνπκε ηα ηεηξάγσλα ησλ ηαρπηήησλ θαη ζπκπιεξώλνπκε ηελ 
αληίζηνηρε ζηήιε ηνπ πίλαθα Α. 
 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

χ(m) Δt(s) Δx(m) υ(m/s) υ2 (m2 /s2) α (m/s2) μέση τιμη 
α (m/s2) 

κλίση 
Γ.Π. 

α 
(m/s2) 
από 
Γ.Π. 

0  0 0 0     

0,1  0,0159    

0,2  0,0159    

0,3  0,0159    

0,4  0,0159    

Σην νξζνγώλην ζύζηεκα αμόλσλ ηεο εηθόλαο 1 ηνπνζεηήζηε ηα πεηξακαηηθά 

ζεκεία. Σρεδηάζηε ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη πιεζηέζηεξα από ην ζύλνιν 
ησλ ζεκείσλ θαη πεξλάεη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. 

 
Εηθόλα 1 

Ερωηήζεις 

1. Βξίζθνληαη ηα πεηξακαηηθά ζεκεία «αξθεηά» θνληά ζηελ επζεία πνπ 

ζρεδηάζαηε; ΝΑΙ - ΟΧΙ 

2. Η παξαηεξνύκελε απόθιηζε ησλ πεηξακαηηθώλ ζεκείσλ από ηελ επζεία 
πνπ ζρεδηάζαηε, νθείιεηαη (επηιέμηε ηηο δύν ζσζηέο απαληήζεηο): 
a. Οη κνλάδεο πνπ επηιέμακε είλαη αθαηάιιειεο γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ 

γξαθήκαηνο.  
b. Οη εμηζώζεηο, ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ν ζρεδηαζκόο ηνπ πεηξάκαηνο είλαη 

ιαλζαζκέλεο. 
c. Οη κεηξήζεηο καο εκπεξηέρνπλ ππνθεηκεληθά ζθάικαηα. 
d. Η επηηάρπλζε ηνπ ζθαηξηδίνπ κεηαβάιιεηαη ειαθξά, από δηάθνξνπο 

εμσηεξηθνύο παξάγνληεο πνπ έρνπκε αγλνήζεη (ηξηβή, αληίζηαζε ηνπ αέξα, 
θιπ). 

3. Με ηε βνήζεηα ηεο εμίζσζεο  π2 2αx θαη ην πεηξακαηηθό γξάθεκα, 

ππνινγίζηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζθαηξηδίνπ: 
α=_____ m/s2 

4. Χξεζηκνπνηώληαο ηελ ηηκή ηεο επηηάρπλζεο πνπ βξήθαηε, πξνβιέςηε κε 
πόζε ηαρύηεηα ζα δηέιζεη ην ζθαηξίδην, από ηε ζέζε x=0,25m. Επηθπξώζηε 

πεηξακαηηθά ηελ πξόβιεςή ζαο. 
Ανδρέας Ριζόπουλος 


