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Μελέτη της Ευθύγραμμης Κίνησης   

με τη χρήση Ηλεκτρονικού χρονομέτρου και 2 Φωτοπυλών 
 

Διδακτικοί στόχοι: 
1. να εξοικειωθούν με τη χρήση οργάνων μέτρησης μεγάλης ακρίβειας 

2. να υπολογίσουν τη στιγμιαία ταχύτητα σώματος μετρώντας το χρόνο σκίασης της φωτοπύλης 

3. να επεξεργαστούν πειραματικά δεδομένα και να τα αξιοποιήσουν ώστε να συμπεράνουν το είδος της κίνησης.  

 

Χρήσιμες πληροφορίες 

Το Ηλεκτρονικό Χρονόμετρο είναι ένα όργανο μέτρησης χρόνου το οποίο συνεργάζεται 

με μία ή δύο Φωτοπύλες. Για τη λειτουργία του, χρησιμοποιείται ένα τροφοδοτικό 7.5-

15V DC. Το Χρονόμετρο διαθέτει μια οθόνη με 5 ψηφία και καταγράφει χρόνους  από 

0.0000s έως 99999s, σύμφωνα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας (F1 καταγράφει το 

χρόνο σκίασης κάθε φωτοπύλης, F2 το χρόνο που μεσολαβεί από την αρχή σκίασης της 

πρώτης μέχρι την αρχή σκίασης της δεύτερης).  Οι χρόνοι εμφανίζονται στην οθόνη και ταυτόχρονα αποθηκεύονται στη 

μνήμη του χρονομέτρου ( μέχρι 8 τιμές) για μεταγενέστερη επισκόπηση. 

Η Φωτοπύλη αποτελείται από μια πηγή φωτός απέναντι  από ένα αισθητήρα φωτός. Όταν ο 

αισθητήρας σκιάζεται στέλνει ηλεκτρικό σήμα στο ηλεκτρικό χρονόμετρο. Γνωρίζοντας το μήκος του 

αντικειμένου που σκιάζει την φωτοπύλη και το χρόνο που αυτή σκιάστηκε μπορούμε να 

υπολογίσουμε τη μέση ταχύτητα του αντικειμένου. Αν ο χρόνος είναι πολύ μικρός τότε η μέση 

ταχύτητα προσεγγίζει τη στιγμιαία ταχύτητα. 

Όργανα και υλικά 

1)  Συσκευή κεκλιμένου επιπέδου πολλαπλών χρήσεων (Ρ/Ν 1523) 

2) 2 Φωτοπύλες (Ρ/Ν 1236) με συνδέσμους τύπου Α 

3) Ηλεκτρονικό χρονόμετρο (Ρ/Ν 1460) 

4) Μεταλλική σφαίρα  

5) Υποδεκάμετρο 

6) Κλειδί τύπου Allen 

7) Αεροστάθμη 

8) Διαστημόμετρο 

9) 2 Σφικτήρες τύπου C 

Πειραματική διαδικασία 

1) Στερεώστε τη συσκευή κεκλιμένου επιπέδου, πάνω στον πάγκο εργασίας, όπως στη φωτογραφία και 

ρυθμίστε την με τη βοήθεια της αεροστάθμης. 

2) Δώστε μικρή κλίση στο διάδρομο ολίσθησης του κεκλιμένου επίπεδου με τη βοήθεια της αεροστάθμης 

και στερεώστε το με το κλειδί τύπου Allen. 

3) Στερεώστε τη φωτοπύλη Φ1  5cm περίπου από την κορυφή του 

διαδρόμου της συσκευής και τη φωτοπύλη Φ2 σε απόσταση x , όπως 

στη φωτογραφία. 

4) Μετρήστε την απόσταση  x = ………. cm  

5) Συνδέστε τις φωτοπύλες με το ηλεκτρονικό χρονόμετρο. Συνδέστε το ηλεκτρονικό χρονόμετρο με το 

τροφοδοτικό και επιλέξτε τη λειτουργία F1 πατώντας ταυτόχρονα τα Δ1 και Δ2. 

x 
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6) Μετρείστε με το διαστημόμετρο τη διάμετρο της σφαίρας      d = …………cm 

7) Τοποθετείστε τη σφαίρα στο πάνω άκρο του κεκλιμένου επιπέδου και αφήστε την να κυλίσει. 

8) Πατώντας το Δ2 βλέπετε τα χρονικά διαστήματα που χρειάστηκε η σφαίρα για να περάσει από τη 

φωτοπύλη Φ1 και μετά από τη φωτοπύλη Φ2. Καταγράψτε τα στον πίνακα. 

9) Πατώντας ταυτόχρονα τα Δ1 και Δ2 επιλέξτε τη λειτουργία F2. 

10) Τοποθετείστε τη σφαίρα στο πάνω άκρο του κεκλιμένου επιπέδου και αφήστε την να κυλίσει. 

11) Πατώντας το Δ2 βλέπετε το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε η σφαίρα για να περάσει από τη 

φωτοπύλη Φ1 μέχρι τη φωτοπύλη Φ2. Καταγράψτε το στον πίνακα. 

12) Μηδενίστε το χρονόμετρο πατώντας reset. 

13) Μετακινείστε τη φωτοπύλη Φ2  και μετρείστε ένα νέο  x. 

14) Επαναλάβατε τις διαδικασίες  5 έως 12. 

15) Επαναλάβατε για άλλες 4 θέσεις της φωτοπύλης  Φ2 και συμπληρώστε την 1
η
, 2

η
, 4

η
 και 6

η
 στήλη του  

πίνακα. 
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*στρογγυλοποιείστε σε 2 δεκαδικά ψηφία. 

 

Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων 

1) Υπολογίστε τη μέση ταχύτητα της σφαίρας κατά το πέρασμα της από τη φωτοπύλη Φ1 και καταγράψτε 

την στη 3
η
  στήλη. Αυτή θα θεωρηθεί σαν αρχική ταχύτητα.     

2) Υπολογίστε τη μέση ταχύτητα της σφαίρας κατά το πέρασμα της από τη φωτοπύλη Φ2 και καταγράψτε 

την στη 5
η
  στήλη. Αυτή θα θεωρηθεί η ταχύτητα στο τέλος της κάθε διαδρομής x. 

3) Φτιάξτε τις γραφικές παραστάσεις υ-t και x-t  σε χαρτί μιλιμετρέ. 

4) Από τη μορφή των γραφικών παραστάσεων  

α)ποιο συμπέρασμα βγάζετε για το είδος της κίνησης της σφαίρας; 

 

β) Τι άλλο μπορείτε να υπολογίσετε; Πως; 

 


