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ΕΚΦΕ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ ΤΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Απαιτούµενα όργανα και υλικά 
1) Ηλεκτρικός χρονοµετρητής και χαρτοταινία. 
Ο ηλεκτρικός χρονοµετρητής είναι ένα εργαστηριακό όργανο που µπορεί να 
αποτυπώνει τη θέση ενός κινητού κάθε 1/50s=0,02s (η κάποιο άλλο 
καθορισµένο χρονικό διάστηµα). 
Για να µελετήσουµε την κίνηση ενός κινητού του κολλάµε την ταινία που την 
βάζουµε να περάσει µέσα από τον χρονοµετρητή. Η ακίδα αφήνει σηµάδι κάθε 
0,02s και από τις διαδοχικές κουκίδες µπορούµε να µελετήσουµε την κίνηση.  
2) Ηλεκτρικό τραινάκι η αυτοκίνητο. 
3) Χάρακας. 
4) Μολύβι, γόµα, υπολογιστής τσέπης 
Πειραµατική ∆ιαδικασία-Μετρήσεις 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΜΑΣ 
1) Στήριξε τον χρονοµετρητή στον πάγκο. 
2) Κόψε µια ταινία µήκους 1m περίπου και πέρασε την µέσα από τους οδηγούς 

του χρονοµετρητή. 
3) Θέσε σε λειτουργία τον χρονοµετρητή. 
4) Τράβηξε την ταινία µε το χέρι σου (όχι µε σταθερή ταχύτητα). Στην 

ταινία έχει αποτυπωθεί η κίνηση του χεριού σου. 
5) Πάνω στην χαρτοταινία ξεκινώντας από την άκρη που κράταγες και από µια 

καθαρή κουκίδα τόνισε έντονα και αρίθµησε κάθε πέµπτη κουκίδα. Το 
χρονικό διάστηµα ανάµεσα σε 2 διαδοχικές κουκίδες είναι 0,02s, άρα 
ανάµεσα στις 6 είναι 5x0,02=0,1s. Μέτρησε τις αποστάσεις των 
τονισµένων κουκίδων (που είναι η µετατόπιση ∆x). 

6) Συµπλήρωσε τον πίνακα Α 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
Χρονικό διάστηµα ∆t=0,1s Μετατόπιση (∆x σε cm) 

Από 0 έως 0,1  

Από 0,1 έως 0,2  

Από 0,2 έως 0,3  

Από 0,3 έως 0,4  

Από 0,4 έως 0,5  

Από 0,5 έως 0,6  

Από 0,6 έως 0,7  

Από 0,7 έως 0,8  

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του πίνακα σε ποιο χρονικό διάστηµα το χέρι 
κινούνταν πιο γρήγορα;  
_________________________________________________________________________ 
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του πίνακα σε ποιο χρονικό διάστηµα το χέρι 
κινούνταν πιο αργά; 
_________________________________________________________________________ 
Πόση ήταν η µέση ταχύτητα του χεριού για το χρονικό διάστηµα από 0,2 έως 
0,6s; 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
1) Κόλλησε µε κολλητική ταινία ένα κοµµάτι χαρτοταινία στο τραινάκι. 
2) Πέρασε την ταινία µέσα από τους οδηγούς του χρονοµετρητή. 
3) Θέσε σε λειτουργία τον χρονοµετρητή και µετά το τραινάκι. Στην ταινία 

θα αποτυπωθεί η κίνηση του τραίνου. 
4) Πάνω στην χαρτοταινία ξεκινώντας από την άκρη που κόλλησες στο 

τραινάκι και από µια καθαρή κουκίδα που την θεωρείς σηµείο αναφοράς 
(που είναι η αριθµός 0) τόνισε έντονα και αρίθµησε κάθε πέµπτη κουκίδα. 
Έτσι η χρονική στιγµή της 5ης (που είναι η αριθµός 1) είναι 0,1s, της 10ης 
(που είναι η αριθµός 2) 0,2s κλπ. Σηµείωσε τους χρόνους στην χαρτοταινία. 
Με το χάρακα µέτρησε τις αποστάσεις των τονισµένων κουκίδων από το 
σηµείο αναφοράς (είναι οι διαδοχικές θέσεις του τραίνου). 

5) Συµπλήρωσε τον πίνακα.  
ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Αριθµός 
έντονης 
κουκίδας 

Χρονική 
στιγµή 
t(s) 

Θέση 
x(cm) 

Μετατόπιση 
∆x(cm) 

Χρονικό 
διάστηµα 
∆t(s) 

 
Ταχύτητα 

υ=∆x/∆t (cm/s) 
 

0 t0=0 x0= 0 ----- ----- ----- 

1 t1=0,1 x1= ∆x1=x2-x0= ∆t1=t2-t0=0,2s υ1=∆x1/∆t1= 

2 t2=0,2 x2= ∆x2=x3-x1= ∆t2=t3-t1= υ2=∆x2/∆t2= 

3 t3=0,3 x3= ∆x3=x4-x2 ∆t3=t4-t2= υ3=∆x3/∆t3= 

4 t4=0,4 x4= ∆x4=x5-x3= ∆t4=t5-t3= υ4=∆x4/∆t4= 

5 t5= x5= ∆x5=x6-x4= ∆t5=t6-t4= υ5=∆x5/∆t5= 

6 t6= x6= ∆x6=x7-x5= ∆t6=t7-t5= υ6=∆x6/∆t6= 

7 t7= x7= ∆x7=x8-x6= ∆t7=t8-t6= υ7=∆x7/∆t7= 

8 t8= x8= ----- ----- ----- 

 
Τι συµπεραίνεις για την ταχύτητα που έχει το τραινάκι; Τι κίνηση κάνει; 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Με βάση τις τιµές του πίνακα Β αφού βαθµολογήσεις τους παρακάτω άξονες x-t υ-t, να σχεδιάσεις τα 
διαγράµµατα θέσης χρόνου και ταχύτητας χρόνου. 
 

x                    υ                  
(cm)                    (cm/s)                  
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                                                             t(s)                                                                                    t(s) 


