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Σε αυτή τη πειραματική δραστηριότητα θα χρησιμοποιούμε δύο ιππείς καθώς 

επίσης και το Σύστημα Σύγχρονης Λήψης και Απεικόνισης LabPro, με το λογισμικό 

Logger Pro 3.8.6 με δύο αισθητήρες κίνησης(Motion Detector) προσαρμοσμένους 

στα δύο άκρα του αεροδιαδρόμου. Το πρόβλημα ανάγεται σε πρόβλημα 

υπολογισμού των ταχυτήτων των δύο ιππέων πριν και μετά τις κρούσεις.  

 

Υλικά 

Τα υλικά που χρησιμοποιήσουμε για να επιβεβαιώσουμε ή όχι πειραματικά 

την Αρχή Διατήρηση της Ορμής και της Κινητικής Ενέργειας στις διάφορες 

περιπτώσεις κρούσεων είναι: 

 Αεροδιάδρομος* (Linear Air-Track 432.100) με συμπιεστή αέρα (Low- 

noise Blower 432.101). 

 Δύο ιππείς (vehicle 1960.00). 

 Δύο πετάσματα (Obstructor -1955.60) με μήκος 2.5cm. 

 Δύο ελαστικοί εκτοξευτήρες (elastic buffer - 1955.00). 

 Ηλεκτρονικός ζυγός ακρίβειας γραμμαρίου (electronic balance- ΓΕ.130.0). 

 Συγκρουστήρας με πλαστελίνη (1955.30). 

 Συγκρουστήρας με βελόνα (1955.20). 

 Συγκρουστήρας απλός 

 Κομμάτια πλαστελίνης για τη ρύθμιση της μάζας των ιππέων. 

(Οι δύο προσαρμοστήρες περέχονται στα παρελκόμενα του αεροδιαδρόμου). 

Συναρμολόγηση διάταξης 

1. Φροντίζουμε για τον καθαρισμό και το καλιμπράρισμα του αεροδια- 

δρόμου . 

2. Προσαρμόζουμε στην κορυφή των ιππέων και κάθετα στον άξονά τους 

τα πετάσματα των 2.5cm. 

3. Στο "μπροστινό και κάτω μέρος" του ενός ιππέα προσαρμόζουμε τον απλό 

συγκρουστήρα, ενώ στο άλλο προσαρμόζουμε έναν εκτοξευτήρα. 

4. Στα δύο άκρα του αεροδιαδρόμου προσαρμόζω τους δύο εκτοξευτήρες 

με τα λαστιχάκια τους. 

5. Στα δύο άκρα του αεροδιαδρόμου και με τη βοήθεια του συστήματος  

στήριξης προσαρμόζω τους αισθητήρες κίνησης με φορά προς το εσωτερικό 

του αεροδιαδρόμου και με ελαφριά κλίση προς τα πάνω. 

6. Συνδέουμε τους αισθητήρες με το LabPro και αυτό στη συνέχεια με 

τον υπολογιστή. Η διάταξη φαίνεται στο Σχήμα 1. 

ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΚΡΟΥΣΗΣ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΩΝ 

(ΙΠΠΕΩΝ) ΣΕ 
ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟ 
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Σχήμα 1: Διάταξη με την οποία επιτυγχάνεται η πλαστική κρούση δύο 

ιππέων με διαφορετικές μάζες και αντίρροπες ταχύτητες 

Ρυθμίσεις 

1. Συνδέουμε τους δύο αισθητήρες στις αντίστοιχες θύρες DIG / SONIC 

1 και 2 του LabPro. 

2. Θέτουμε το διακόπτη ευαισθησίας των αισθητήρων Motion Detector 

στη θέση του αμαξιδίου (Σχήμα 2). 

Σχήμα 2: Η θέση του διακόπτη ευαισθησίας των αισθητήρων 

3. Από το οριζόντιο μενού επιλέγουμε "Data Collection" και συμπληρώ- 

νουμε: 
Duration: 5 seconds 

Sampling Rate: 20 samples/second. 

4. Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού ζυγού υπολογίζουμε τις μάζες των 

δύο ιππέων: 

m1 = ............................Kg   και   m2 = .......................Kg. 
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Εκτέλεση πειράματος 

1. Δύο μαθητές αναλαμβάνουν να εκτοξεύσουν τους ιππείς κι ένας τρίτος 

να χειριστεί το περιβάλλον του Logger Pro 3.8.2 στον υπολογιστή. 

2. Ο χειριστής του υπολογιστή πατάει το πράσινο κουμπί "Collection" 

που βρίσκεται στο οριζόντιο μενού.  Μόλις το κουμπί χρωματιστεί  κόκκινο 

αρχίζει η συλλογή δεδομένων με το χαρακτηριστικό ήχο των παλμών. Ταυτό- 

χρονα οι δύο μαθητές εκτοξεύουν τους ιππείς προς το κέντρο του 

αεροδιαδρό- 

μου. Η κρούση επιτυγχάνεται περίπου στο μέσον της διαδρομής των ιππέων. 

 
Επεξεργασία μετρήσεων 

Στο παράθυρο του Logger Pro σχηματίζονται γραφήματα σαν του  Σχήμα- 

τος 3. Με τη γνωστή διαδικασία επιλέγω ένα τμήμα του γραφήματος λίγο 

πριν την κρούση και στη συνέχεια "κλικ" στο εικονίδιο  "Linear fit".  Εμφα- 

νίζονται τα δύο παράθυρα με τις εξισώσεις των ευθειών. Παρατηρούμε ότι η 

κλίση του διαγράμματος "Position-Time" της μάζας m1 (κόκκινο χρώμα) εί- 

ναι: m=0.49 m/s (εκφράζει την ταχύτητα v1) και η κλίση του διαγράμματος 

"Position-Time" της μάζας m2 (μπλε χρώμα) είναι:  m=0.49 m/s  (εκφράζει 

την ταχύτητα v2). 

 

Σχήμα 3: Γράφημα "Position-Time" για τον υπολογισμό των ταχυτήτων 

των ιππέων πριν από την κρούση 

Στη συνέχεια επιλέγουμε ένα τμήμα των γραφημάτων ακριβώς μετά την 

κρούση και υπολογίζουμε τις ταχύτητες  των δύο ιππέων μετά τη κρούση  

(Σχήμα 4). 
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Σχήμα 4: Γράφημα "Position-Time" για τον υπολογισμό της κοινής 

ταχύτητας ιππέων μετά την κρούση 

4 

Οργάνωση σεναρίου δραστηριότητας 
 
Α)Χωρίζουμε τους μαθητές σε πέντε ομάδες. Αναθέτουμε σε κάθε 
ομάδα μαθητών να σχεδιάσει και να υλοποιήσει απο ένα σενάριο 
κρούσης πχ: 

1.Ελαστική με διαφορετικές μάζες και αντίρροπες ταχύτητες. 
2.Ελαστική με ίσες μάζες 
3.Πλαστική με το ένα σώμα ακίνητο 
4.Πλαστική με ομόρροπες ταχύτητες  
5.Ελαστική με αντίρροπες  ταχύτητες   

 

Γ)Οι μαθητές θα πρέπει να υπολογίσουν ολες τις ορμές και τις κινητικές 
ενέργειες των ιππέων πριν και μετά τη κρούση. 
 
Δ)Με βάση: 
 Ι.τις τιμές της αρχικής και τελικής ορμής 
ΙΙ. Της αρχικής και τελικής κινητικής ενέργειας του συστήματος να 
εκτιμήσουν το είδος της κρούσης 
 
Ε) Οι μαθητές θα πρέπει να υπολογίσουν το ποσοστό μεταβολής της 
ορμής και της κινητικής ενέργειας για κάθε κρούση 

Β) Μετά απο κάθε κρούση και τη παραγωγή των γραφημάτων 
εκτυπώνουμε το διάγραμμα θέσης – χρόνου, το παραδίδουμε στην 
αντίσοιχη ομάδα  και απο αυτό οι ομάδες των μαθητών υπολογίζουν τις 
ταχύτητες με τη βοήθεια των κλίσεων.Ο τρόπος υπολογισμού της 
κλίσης αφίεται στην κάθε ομάδα. 
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128 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ 

Σημαντικές παρατηρήσεις 
 

 

1.Θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας ότι ο κάθε 
αισθητήρας θεωρεί θετική ταχύτητα  αυτήν του σωματος 
που απομακρύνεται απο αυτόν και αρνητική όταν 
πλησιάζει σε αυτόν. 
 
 
 

2.Οι δυο αισθητήρες βρίσκονται στα άκρα του 
αεροδιαδρόμου οπότε στους υπολογισμούς του προσήμου 
των ταχυτήτων θα πρέπει να λάβουμε απο την αρχή μια 
φορά σαν θετική και για τους δυο ιππείς. 
 
3.ο αισθητήρας που είναι συνδεδεμένος στην θύρα 1(CH1) 
εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα στις γραφικές 
παραστάσεις ενώ αυτός που είναι συνδεδεμένος στη θύρα 

2(CH2) εμφανίζεται με γαλάζιο χρώμα. 
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*Το πλεονέκτημα του αεροδιαδρόμου έγκειται στο γεγονός ότι οι 

ταχύτητες των ιππέων πριν και μετά  τη κρούση είναι σταθερές 

έτσι ώστε να μπορούμε να τις υπολογίσουμε με βάση μια μεγάλη 
σειρά πειραματικών σημείων και με τη βοήθεια της κλίσης κάθε 

ευθείας στο διάγραμμα θέσης – χρόνου (χ-t). 
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