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Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2013 
Τοπικός διαγωνισμός στη Φυσική 

 
Σχολείο:____________________________________________________  
Ονόματα μαθητών:1)__________________________________________ 
                2)__________________________________________ 
                3)__________________________________________ 

 
Υπολογισμός της ταχύτητας σφαίρας από τη μέτρηση του 

βεληνεκούς στην οριζόντια βολή  
 

Αν αφήσετε ένα σφαιρίδιο σε ένα 
μεταλλικό διάδρομο που σχηματίζει 
κεκλιμένο επίπεδο όπως της ΕΙΚΟΝΑΣ 
1 επιταχύνεται και φθάνει στην κά-
τω άκρη (Α) του κεκλιμένου επιπέ-
δου με ταχύτητα u. Αν το αφήσετε 
από μεγαλύτερο ύψος θα πετύχετε 
μεγαλύτερη ταχύτητα u. 
 Με μια φωτοπύλη κατάλληλα τοπο-
θετημένη στη θέση Α, μπορείτε να 
υπολογίσετε την ταχύτητα u. 
 Η ταχύτητα υπολογίζεται από τη 

σχέση: 
t


d

u  όπου d η διάμετρος 

του σφαιριδίου και Δt ο χρόνος δι-
έλευσης από την φωτοπύλη. 
 Αυτή η ταχύτητα u είναι και η 

αρχική ταχύτητα της οριζόντιας βολής που θα κάνει η σφαίρα. 
 Για διαφορετικές ταχύτητες u θα μετράτε το βεληνεκές x, από το ίχνος 
που θα αφήνει το σφαιρίδιο όταν χτυπήσει στο δάπεδο.   
 Θα φτιάξετε πίνακα μετρήσεων και από αυτόν θα παραστήσετε γραφικά 
τη σχέση των μεγεθών u και x στην οριζόντια βολή. Με τη βοήθεια της 
γραφικής παράστασης και μετρώντας  το βεληνεκές θα  μπορείτε, χωρίς 
φωτοπύλη, να υπολογίζετε την ταχύτητα u της σφαίρας. 

 

 

Απαιτούμενα όργανα και υλικά 

 Συσκευή Πολλαπλών Χρήσεων  
 Μεταλλικός διάδρομος που σχη-

ματίζει κεκλιμένο επίπεδο  
 Σφιγκτήρες στερέωσης. 
 Πρόσθετα λάστιχα. 
 Σφαιρίδιο 
 Ηλεκτρονικό χρονόμετρο με φω-

τοπύλη και τροφοδοτικό. 
 
 

 Αλφάδι 
 Νήμα της στάθμης 
 Μέτρο 
 Διαστημόμετρο 
 Χαρτί Α4,σελοτέηπ, καρμπόν 
 Υπολογιστής τσέπης 
 Μολύβι, γομολάστιχα 
 Χαρτί millimeter. 
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Συναρμολόγηση της διάταξης 

Ελέγξτε αν υπάρχουν στον πάγκο σας όλα τα υλικά. 
Συναρμολογήστε τα όργανα και τα υλικά που απαιτούνται ώστε να κατα-

σκευάσετε την διάταξη 
του ΣΧΗΜΑΤΟΣ 1. 

Σταθεροποιήστε τη 
διάταξη με τους σφι-
γκτήρες.  

Ελέγξτε με το αλφάδι 
ότι το κάτω μέρος του 
μεταλλικού διάδρομου 
είναι οριζόντιο. 

Τοποθετήστε την φω-
τοπύλη στο σημείο εκτό-
ξευσης.(ΕΙΚΟΝΑ 2) 

Κάντε μια δοκιμαστι-
κή ρίψη της σφαίρας, 
αφήνοντάς την από το 
ανώτατο σημείο του οδη-
γού. Σημειώστε το ση-
μείο πτώσης στο δάπεδο. 

Καλύψτε με φύλλα 
χαρτιού την απόσταση 
πάγκος – σημείο πτώσης 
της σφαίρας. Κολλήστε 
τα φύλλα μεταξύ τους 
και στερεώστε τα στο 
δάπεδο. 

Με τη χρήση του νή-
ματος της στάθμης της 
στάθμης σημειώστε στο 
χαρτί την προβολή του 
σημείου εκτόξευ-
σης.(ΣΧΗΜΑ 2) 

Αφήστε από ένα ση-
μείο του μεταλλικού 
διάδρομου το σφαιρίδιο 
και παρατήρησε που θα 
πέσει. Τοποθετήστε το 
καρμπόν στην περιοχή 
πτώσης του σφαιριδίου. 
Όταν  το σφαιρίδιο  πέ-
φτει στο καρμπόν αφήνει ίχνος στο χαρτί.  

Εκτέλεση 
Με το διαστημόμετρο μετρήστε την διάμετρο d του σφαιριδίου και κατα-

χωρήστε την στον ΠΙΝΑΚΑ 1. 
Θέστε το χρονόμετρο σε λειτουργία F1. Αφήστε το σφαιρίδιο από ένα 

χαμηλό σημείο (κοντά στη βάση)  του κεκλιμένου επιπέδου. Το βεληνεκές 
είναι η απόσταση της προβολής, από το ίχνος που άφησε το σφαιρίδιο στο 
χαρτί. 

Σημειώστε στην 2η  γραμμή του πίνακα  τον χρόνο διέλευσης που έγραψε 
το χρονόμετρο και το αντίστοιχο βεληνεκές που μέτρησες. Επαναλάβατε άλ-
λες τέσσερις φορές τις ρίψεις αφήνοντας το σφαιρίδιο από διάφορες θέ-
σεις του μεταλλικού διάδρομου, αυξάνοντας κάθε φορά το ύψος, μέχρι να 
φτάσετε στην κορυφή του, και κάθε φορά να σημειώνετε της τιμές του χρό-
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νου διέλευσης του σφαιριδίου από την φωτοπύλη και το αντίστοιχο βεληνε-
κές, στον πίνακα μετρήσεων.  

Θεωρήστε ότι για u=0 ισχύει x=0) 

Υπολογίστε τις τιμές της ταχύτητας 
t


d

u   και καταχωρήστε τις στον 

πίνακα 1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

α/α Δt (s) d (cm) 
t


d

u  (cm/s) x (cm) 

1 ------ ------ 0 0 

2     

3     

4     

5     

6     

 Στο millimeter χαρτί σχεδιάστε το διάγραμμα του u σε συνάρτηση με 
το x. Επιβεβαιώστε ότι η σχέση τους είναι γραμμική και σχεδιάστε 
την καλύτερη ευθεία που προσεγγίζει τα πειραματικά σημεία . 

 Υπολογίστε την κλίση κ της ευθείας. 

κ=                 

Ερωτήσεις 
1)Πως δικαιολογούνται οι τιμές της ταχύτητας u=0 και του βεληνεκούς x=0 
στην γραμμή 1 του πίνακα τιμών. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
2) Τώρα που έχετε σχεδιάσει την γραφική παράσταση, μπορείτε με τη βοή-
θεια της, μετρώντας το βεληνεκές να υπολογίσετε την αρχική ταχύτητα της 
σφαίρας, χωρίς τη χρήση της φωτοπύλης. 
Υπολογίστε την ταχύτητα της σφαίρας όταν το βεληνεκές είναι 50cm. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

u= 

3) Από τα παρακάτω διαγράμματα κυκλώστε αυτό που αναπαριστά για διάφο-
ρες αρχικές ταχύτητες (u), τη σχέση βεληνεκούς (x) και χρόνου πτώσης 
(t) στην οριζόντια βολή της σφαίρας; 

 



 

 4

4)Γνωρίζετε από τη θεωρία ότι αν αφήσετε ένα σώμα από σημείο κεκλιμένου 
επιπέδου η ταχύτητα στη βάση του μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση  

hgu  22  όπου g=9,81m/s2 και h  το ύψος που θα το αφήσεις. 

Θεωρητικός υπολογισμός βεληνεκούς: 

Από τις σχέσεις 

tux

gty



 2

2

1
προκύπτει ότι  

2

2

2

1

u

x
gy   και 22 2

u
g

y
x    άρα  gh

g

y
x 2

22   

 και hyx  42  

Τελικά   ισχύει hyx 2  

α)Μετρήστε το ύψος h του κεκλιμένου 
επιπέδου και το ύψος y. 

 

 

Με τον τύπο hyx 2  υπολογίστε τη θεωρητική τιμή του βεληνεκούς x και 
καταχωρήστε την στον ΠΙΝΑΚΑ 2. 

β) Αφήστε τη σφαίρα από το ίδιο ύψος h μετρήστε την πειραματική τιμή 
του βεληνεκούς x και καταχώρησε την στον ΠΙΝΑΚΑ 2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Θεωρητική τιμή x (cm) Πειραματική τιμή του x (cm)

hyx 2 =  

Γιατί κατά την γνώμη σας υπάρχει διαφορά θεωρητικής και πραγματικής τι-
μής; (Αν υπάρχει) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5) Τοποθετήστε στο κεκλιμένο επίπεδο τα πρόσθετα λάστιχα. 

Αφήστε τη σφαίρα από το ίδιο ύψος h και μετρήστε το βεληνεκές x 

x= 

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα α)στη Χθεωρητική και β)στην Χπειραματική   σε σχέση με 
την προηγούμενη πειραματική διαδικασία; 

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Εξηγήστε 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6)Καθαρίστε τον πάγκο και τακτοποιήστε τα όργανα όπως ήταν στην αρχή 

 

y= h= 


