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Ε.Κ.Φ.Ε.  Ν. Ιωνίας 

Επιµέλεια: ∆ηµ. Ανεστόπουλος 

 

 

Α. Πραγµατοποίηση του πειράµατος σύµφωνα µε τον εργαστηριακό οδηγό 

 Παρατηρήσεις 

1. Για ευκολία στη λήψη των µετρήσεων, κολλάµε πάνω στον πάγκο όπου διεξάγεται το 

πείραµα και κατά µήκος της διαδροµής των αµαξιδίων, µία λεπτή χάρτινη ταινία 

βαθµολογηµένη σε mm. 

2. Η µετατόπιση ∆x του κάθε αµαξιδίου υπολογίζεται αν προσδιορίσουµε πάνω στη 

βαθµολογηµένη ταινία την αρχική και τελική θέση του εµπρός άκρου του αµαξιδίου και 

υπολογίσουµε τη διαφορά. 

3. Το βάρος του κάθε αµαξιδίου είναι ίσο µε το βάρος κάθε µεταλλικής πλάκας: Βαµ = Βπλ = 

0,9 kg. 

4. Μπορούµε να θεωρήσουµε αµελητέα τα διαστήµατα που διανύονται από τα δύο αµαξίδια 

κατά τη διάρκεια της επιµήκυνσης του ελατηρίου, δηλ. πρακτικά, ότι τα δύο σώµατα κινούνται 

εξ αρχής µε σταθερή ταχύτητα. 

5. Στην πράξη επιτυγχάνονται καλλίτερα αποτελέσµατα αν σταθεροποιήσουµε το έµβολο του 

αµαξιδίου στη µεσαία εγκοπή. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Ενδεικτικές τιµές) 

m1 

(kg) 

x1αρχ 

(cm) 

x1τελ 

(cm) 

∆x1 

(cm) 

m2 

(kg) 

x2αρχ 

(cm) 

x2τελ 

(cm) 

∆x2 

(cm) 

m1∆x1 

(kg·cm) 

m2∆x2 

(kg·cm) 

3,6 66 96,5 30,5 1,8 61,8 3,5 58,3 109,8 104,9 

2,7 73 96,5 23,5 0,9 70,3 3,6 66,7 63,83 60,36 

3,6 77 96,5 19,5 0,9 74,4 3,7 70,7 70,49 63,98 

2,7 51 96,5 45,5 2,7 46,9 3,4 43,5 122,85 117,45 

1,8 36 96,5 60,5 3,6 31,8 3,4 28,4 108,9 102,2 

 

Φυσική Α΄ Λυκείου:  Εργαστηριακή Άσκηση 8 
∆ιατήρηση ορµής σε µια έκρηξη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  

m1 

(kg) 

x1αρχ 

(cm) 

x1τελ 

(cm) 

∆x1 

(cm) 

m2 

(kg) 

x2αρχ 

(cm) 

x2τελ 

(cm) 

∆x2 

(cm) 

m1∆x1 

(kg·cm) 

m2∆x2 

(kg·cm) 

0,9    0,9      

1,8    0,9      

2,7    0,9      

2,7    1,8      
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Β.  Πραγµατοποίηση του πειράµατος µε τη βοήθεια του MBL 

 Η µέθοδος στηρίζεται στον υπολογισµό της χρονικής διάρκειας διέλευσης του κάθε 

αµαξιδίου, µπροστά από µία φωτοπύλη. Εφόσον είναι γνωστά η µάζα m και το µήκος ∆x του 

αµαξιδίου, υπολογίζεται το µέτρο της ορµής του: 
t

x
mp

∆

∆
=        (1) 

1. Πειραµατική διαδικασία 

α. Προσαρµόζουµε κατά µήκος των αµαξιδίων από ένα χαρτόνι σχήµατος ορθογωνίου ίδιου 

µήκους (περίπου 20 cm). 

β. Πιέζουµε το έµβολο του ενός αµαξιδίου σταθεροποιώντας το στη δεύτερη εγκοπή και στη 

συνέχεια ευθυγραµµίζουµε τα δύο αµαξίδια σε τρόπο ώστε η άκρη του εµβόλου του ενός να 

βρίσκεται σε επαφή µε το άλλο αµαξίδιο. 

γ. Τοποθετούµε εκατέρωθεν των δύο αµαξιδίων, δύο φωτοπύλες του συστήµατος MBL 

στηριγµένες κατάλληλα σε δύο ορθοστάτες και συνδεδεµένες µε τις εισόδους INPUT 1 και 

INPUT 2 του logger.  

δ. Η θέση των φωτοπυλών πρέπει να είναι τέτοια ώστε µετά την εκτίναξη το κάθε αµαξίδιο 

να περάσει κάτω από την αντίστοιχη φωτοπύλη και το προσαρµοσµένο χαρτόνι να διακόψει τη 

φωτεινή δέσµη. 

ε. Ανοίγουµε το DB lab3.2 και από τον πίνακα ελέγχου επιλέγουµε: 

 INPUT 1:       τάση 0 – 5 Volts 

 INPUT 2:       τάση 0 – 5 Volts 

 SAMPLES:   1000 

 RATE:           100/sec     (∆ιάρκεια λήψης δεδοµένων 10 s) 

στ. Πατάµε το κουµπί «Λήψη δεδοµένων» και αµέσως µετά προκαλούµε την εκτίναξη των 

αµαξιδίων. Το πρόγραµµα θα µας δώσει ένα διάγραµµα σαν αυτό που επισυνάπτεται, από το 

οποίο µπορούµε πολύ εύκολα να υπολογίσουµε το χρονικό διάστηµα διακοπής της φωτεινής 

δέσµης για κάθε αµαξίδιο και από τη σχέση (1), την ορµή κάθε αµαξιδίου µετά την έκρηξη. 

ζ. Επαναλαµβάνουµε την παραπάνω διαδικασία για διαφορετικές µάζες των αµαξιδίων. Αυτό 

επιτυγχάνεται προσθαφαιρώντας µεταλλικές πλάκες στα δύο αµαξίδια. 

 

Παρατηρήσεις: 1.  Εφόσον το µήκος των χαρτονιών που έχουµε προσαρτήσει στα αµαξίδια είναι 

ίδιο, για να συγκρίνουµε τις ορµές τους αρκεί, σύµφωνα µε τη σχέση (1) να συγκρίνουµε τις τιµές 

του πηλίκου m/∆t για κάθε αµαξίδιο. 

2.  Προσέχουµε ώστε τα αµαξίδια, µετά την πρώτη διέλευσή τους από τις φωτοπύλες, να µην 

ξαναπεράσουν από αυτές όσο διαρκεί η µέτρηση. 
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2. Λήψη δεδοµένων µε τη βοήθεια µόνον του logger (χωρίς χρήση υπολογιστή) 

α. Ακολουθούµε την παραπάνω πειραµατική διαδικασία µε τη διαφορά ότι οι ρυθµίσεις του 

εδαφίου (ε) γίνονται από τα κουµπιά του logger για κάθε είσοδο ξεχωριστά. 

β. Οι ενέργειες του εδαφίου (στ) γίνονται αφού πατήσουµε το πλήκτρο RUN του logger. 

Στην περίπτωση αυτή, αντί του διαγράµµατος θα λάβουµε δύο σύνολα 1000 µετρήσεων το 

καθένα τα οποία ανιχνεύουµε πατώντας INPUT 1 και ▲ ή ▼ (κίτρινα πλήκτρα), οµοίως 

INPUT 2 και  ▲  ή  ▼. 

γ. Κατά τις ανιχνεύσεις αυτές σηµειώνουµε για κάθε είσοδο του logger τους αύξοντες 

αριθµούς των µετρήσεων έναρξης και λήξης της διακοπής της φωτεινής δέσµης (όταν η 

φωτεινή δέσµη δεν διακόπτεται, η φωτοπύλη δίνει στην έξοδό της τάση 0 Volts, ενώ όταν 

διακόπτεται δίνει ≅5 Volts). Με δεδοµένο το ρυθµό δειγµατοληψίας (100/s), µπορούµε να 

υπολογίσουµε τη χρονική διάρκεια διακοπής της φωτεινής δέσµης και στη συνέχεια να 

κάνουµε τους υπολογισµούς µας. 


