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ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΠΥΛΩΝ 
(ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ) 

� Στόχοι :  
1) Εφαρµογή των Νόµων του Νεύτωνα στην κίνηση σώµατος κατά µήκος πλάγιου επιπέδου . 
2) Πειραµατική µελέτη της κίνησης σώµατος σε πλάγιο επίπεδο και µέτρηση της επιτάχυνσης µε την 

οποία κινείται.  
3) Σύγκριση της θεωρητικής τιµής της επιτάχυνσης µε την τιµή που µετρήθηκε πειραµατικά. 
� Θεωρητική µελέτη 
Ένα σώµα κάνει ευθύγραµµη, οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση, όταν η συνισταµένη δύναµη που ασκείται 
πάνω του είναι σταθερή και συγγραµµική µε την ταχύτητά του. Αν αγνοήσουµε την αντίσταση του αέρα, 
στο αµαξάκι ασκείται το βάρος του, η αντίδραση (FK) της επιφάνειας και η τριβή (Τ). Η δύναµη που το 
επιταχύνει είναι η συνισταµένη της συνιστώσας του βάρους του BX =m.g.ηµθ και της τριβής T.  Έτσι,  
σύµφωνα µε το 2ο νόµο του Νεύτωνα, η κίνηση του αµαξιδίου πρέπει να είναι ευθύγραµµη οµαλά 
επιταχυνόµενη. και ισχύει  Βχ – Τ =m. α    .(α:  η επιτάχυνση µε την οποία κινείται το σώµα και m η µάζα 
του σώµατος). 
Είναι όµως  Βχ=m.g. ηµθ  και η τριβή Τ=n. Fk = n.Βψ  , αλλά Βψ= m.g.συνθ  και εποµένως 
Τ= n . m . g .συνθ ( θ είναι η γωνία κλίσης  του πλάγιου επιπέδου) .  
Τελικά  για την συνισταµένη δύναµη που επιταχύνει το αµαξίδιο ισχύει : 
 m.g.ηµθ – n . m . g. συνθ = m.α  ή     α=g.(ηµθ – n . συνθ) 
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� Πειραµατική µελέτη της κίνησης 
Απαιτούµενα όργανα  
1) Πλάγιο επίπεδο µε φωτοπύλες (Συσκευή Μηχανουργικής) 
2) Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σώµα που ολισθαίνει στο πλάγιο επίπεδο. 
3) Χάρακας  
4) Βερνιέρος Προαιρετικά. 
5) Ηλεκτρονικό χρονόµετρο που συνδέεται µε τις φωτοπύλες. 
 
� Εκτέλεση της Άσκησης – Πειραµατική µέτρηση της επιτάχυνσης . 

  A] Συναρµολογούµε ένα πλάγιο επίπεδο µε την συσκευή της µηχανουργικής δίνοντας την κατάλληλη  
       κλίση ,ώστε να ολισθαίνει το σώµα.Τοποθετούµε 2  φωτοπύλες (συνδεδεµένες µε το ηλεκτρονικό  
       χρονόµετρο) στην  αρχή της κίνησης του σώµατος και στο τέλος της κίνησης.  
  B]  Αρχικά στο ηλεκτρονικό χρονόµετρο επιλέγουµε (µε το 2ο πλήκτρο) τον τύπο µέτρησης F1. Mε το  
       τύπο αυτό  το χρονόµετρο καταγράφει τους χρόνους σκίασης των φωτοπυλών, δηλαδή την χρονική  
       διάρκεια που το σώµα διέρχεται από  κάθε φωτοπύλη. (Την χρονική διάρκεια σκίασης της  1ης   
       φωτοπύλης την ονοµάζουµε ∆t1 και την χρονική διάρκεια σκίασης της 2ης φωτοπύλης την  
       ονοµάζουµε ∆t2). Οι 2 χρόνοι παρουσιάζονται διαδοχικά από το χρονόµετρο µε το πάτηµα του 2ΟΥ  
       πλήκτρου. Επαναλαµβάνουµε τις µετρήσεις του χρόνου 3 φορές και υπολογίζουµε την µέση τιµή 
        των µετρήσεων για κάθε χρόνο. 
  Γ] Μετράµε το µήκος του σώµατος ∆χ και διαιρούµε το ∆χ µε τους χρόνους ∆t1 και ∆t2 ,οπότε  
       υπολογίζουµε τις ταχύτητες v1 και v2 µε τις οποίες το σώµα πέρασε από τις 2 φωτοπύλες. 
       Απο την διαφορά των 2 ταχυτήτων υπολογίζουµε το ∆v =v2 – v1 . 
  ∆] Επιλέγουµε στην συνέχεια τύπο µέτρησης χρόνων τον F2 .Με αυτό τον τύπο µέτρησης το  
       χρονόµετρο καταγράφει την χρονική διάρκεια κίνησης του σώµατος από την χρονική στιγµή που  
       έφυγε από την 1η φωτοπύλη,  µέχρι την χρονική στιγµή που έφυγε από την 2η φωτοπύλη. Τον χρόνο  
       αυτόν το ονοµάζουµε ∆t3. Aπό την διαίρεση ∆v δια ∆t3 υπολογίζουµε την επιτάχυνση α=∆v/∆t3 . 
 

� Θεωρητικός υπολογισµός της τιµής της επιτάχυνσης. 
   Α] Μετράµε µε τον χάρακα (ή µε τον βερνιέρο) το ύψος (h) του  πλάγιου επιπέδου και το µήκος (L) του  
        πλάγιου επιπέδου και το µήκος της βάσης (s) του πλάγιου επιπέδου. 
   B] Υπολογίζουµε το ηµθ = h/L και το συνθ= s/L . 
   Γ]  Αλλάζουµε την κλίση του πλάγιου επιπέδου και προσδιορίζουµε την κλίση ,λίγο πριν αρχίσει η  
        ολίσθηση .Σε αυτή την θέση θα ισχύει BX = T , εποµένως m.g. ηµθ = n . m .g .συνθ ,δηλαδή 
        n = εφθ .   Σε αυτή την θέση µετράµε το ύψος h’ του πλάγιου επιπέδου . 
   ∆] Υπολογίζουµε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης n = εφθ= h’/s. 
   Ε] Από τον τύπο α=g.(ηµθ – n . συνθ)           Υπολογίζουµε την επιτάχυνση του σώµατος. 
 

 



� Πίνακας Μετρήσεων 
 
� Ενδεικτικές µετρήσεις υπολογισµού επιτάχυνσης σώµατος που κινείται σε πλάγιο 

επίπεδο 
(πειραµατική και θεωρητική) 

 
 

Μετρήσεις Χρόνου σε επιλογή F1-  Μετρήσεις Χρόνου για  εύρεση ταχυτήτων υ1 και υ2     

  ∆t1 ∆t2 

Mέσος 
όρος 

Χρόνων   
∆t1 

Mέσος 
όρος 

Χρόνων 
∆t2 

∆χ (m) υ1 (m/sec)  υ2 (m/sec)  ∆υ=υ2-υ1 

1 0,1398 0,0632 

2 0,1361 0,0620 

3 0,1389 0,0621 

            

      0,1383 0,0624 0,04 0,289 0,641 0,351 

 
 

Πειραµατική Τιµή Επιτάχυνσης 

Μετρήσεις Χρόνου σε επιλογή F2 --Μέτρηση Χρόνου για εύρεση επιτάχυνσης α 

    ∆t Mέσος όρος Χρόνων ∆υ α=∆υ/∆t (m/sec 2)       

  1 0,3918       

  2 0,3937       

  3 0,3932 

      

      

      0,393 0,351 0,89       

 
Θεωρητική τιµή Επιτάχυνσης 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ αθ 

µήκος 
βάσης 

s 

Μήκος 
πλάγιου 
επιπέδου 

L 

ύψος 
κεκλιµένου 
επιπέδου h 

ηµφ=h/L συνφ=s/L  g 
(m/sec 2) α=g.ηµφ α=g.(ηµφ-n.συνφ) 

Σχετικό 
σφάλµα 
σ%=[(αθ-

απ)/αθ]*100% 

0,4 0,42 0,17 0,40 0,95 9,81 3,97 0,93 4,00 

 
ύψος για 

υπολογισµό 
συντελεστή 
τριβής n  

(h') 

µήκος 
βάσης 

s 
n=εφθ 

0,13 0,4 0,325 

 


