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Επισημάνσεις από τη θεωρία 

1) Η βαρυτική δυναμική ενέργεια U ενός σώματος σε ένα τόπο υπολογίζεται από τη σχέση U=mgh όπου m 

η μάζα του σώματος, h το ύψος του από κάποιο οριζόντιο επίπεδο που η δυναμική ενέργεια θεωρείται 

μηδέν και g η επιτάχυνση της βαρύτητας σε αυτό τον τόπο. 

2) Η κινητική ενέργεια K ενός σώματος υπολογίζεται από τη σχέση K = ½ mυ
2
  όπου m η μάζα του σώματος 

και υ η ταχύτητά του. 

3) Η μηχανική ενέργεια ΕM ενός σώματος υπολογίζεται από τη 

σχέση ΕM=U+K 

Όργανα και υλικά 

Χρονοφωτογραφία  (Για να μελετήσουμε την ελεύθερη πτώση 

αντικειμένου πραγματοποιούμε πολλαπλή φωτογράφησή του με 

αναλαμπές, φλάς. Σε κάθε αναλαμπή καταγράφεται η εικόνα του 

αντικειμένου σε διαφορετικές θέσεις πάνω στο φωτογραφικό φιλμ.) 

Διαφανής χάρακας 

Μάζα σφαίρας: m=0,173Kg  

Επιτάχυνση της βαρύτητας: g=9,81m/s2 

Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων 

1) Παρατηρήστε τη φωτογραφία της πολλαπλής φωτογράφησης της 

σφαίρας κατά την ελεύθερη πτώση της. Το κέντρο της σφαίρας στην 

αρχική της θέση συμπίπτει με την χαραγή μηδέν του κατακόρυφου 

άξονα. Στην εικόνα διακρίνονται 16 θέσεις της σφαίρας. Το χρονικό 

διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών αναλαμπών, φωτογραφήσεων της 

σφαίρας είναι 1/50 του δευτερολέπτου δηλαδή 0,02s. 

2) Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς δηλαδή επίπεδο μηδενικής 

δυναμικής ενέργειας το οριζόντιο επίπεδο που περνά από την 

χαραγή 45 του βαθμολογημένου χάρακα. 
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 Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της 

Μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση 

σώματος 

Ημερομηνία:…………………..                                                             Τμήμα:………………… 

Αριθμός ομάδας:………     Ονόματα των μαθητών της ομάδας 

1) ………………………………………………………………….   

2) …………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………….. 

4) …………………………………………………………………. 
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3) Με τη βοήθεια του διαφανούς χάρακα προσδιορίστε τη χαραγή με την οποία συμπίπτει το κέντρο της 10
ης

 

θέσης της σφαίρας. Προσέξτε ώστε ο διαφανής χάρακας να είναι κάθετος στο βαθμολογημένο κανόνα της 

φωτογραφίας. Την τιμή της απόστασης που βρήκατε σε cm μετατρέψτε την σε m και γράψτε τη στη στήλη 2. 

4) Επαναλάβετε την ίδια  διαδικασία και για τις υπόλοιπες θέσεις και συμπληρώστε τον πίνακα 

 

5) Υπολογίστε τη μετατόπιση της σφαίρας από τη θέση 10 στη θέση 11 αφαιρώντας τις αντίστοιχες αποστάσεις 

από τη θέση εκκίνησης. Κάντε το ίδιο και για τις υπόλοιπες θέσεις. 

6) Υπολογίστε τη μέση ταχύτητα της σφαίρας για κάθε μια από τις μετατοπίσεις σύμφωνα με την εξίσωση: 

υ=Δy/Δt και συμπληρώστε την στήλη 5. 

7) Υπολογίστε τα τετράγωνα των ταχυτήτων και συμπληρώστε την στήλη 6 του πίνακα. 

8) Υπολογίστε την κινητική ενέργεια της σφαίρας αν γνωρίζετε ότι η μάζα της είναι m=0,173Kg από τη σχέση: 

Κ=mυ
2
/2 και συμπληρώστε την στήλη 7 του πίνακα. Κάντε το ίδιο και για τις υπόλοιπες θέσεις. 

9) Υπολογίστε το ύψος h της σφαίρας από το επίπεδο αναφοράς (χαραγή 45) σε m και συμπληρώστε την στήλη 

8 του πίνακα και για τις υπόλοιπες θέσεις. 

10) Υπολογίστε την βαρυτική δυναμική ενέργεια της σφαίρας για τις θέσεις 11 έως 15 για το ίδιο επίπεδο 

αναφοράς (χαραγή 45) από τη σχέση: U=mgh, g=9,81m/s
2 

και συμπληρώστε την στήλη 9 του πίνακα. 

11) Υπολογίστε τις τιμές της μηχανικής ενέργειας της σφαίρας προσθέτοντας τις τιμές της κινητικής και της 

δυναμικής ενέργειας των στηλών 7 και 9. Τι παρατηρείτε;  

 

Που οφείλονται οι μικρές διαφορές μεταξύ των τιμών της στήλης 10;  

 

 

 

Μπορείτε να ισχυριστείτε ότι η μηχανική ενέργεια της σφαίρας παραμένει σταθερή κατά την πτώση της; 
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