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Στόχοι :  
1)Πειραµατική µέτρηση της τιµής του g (επιτάχυνση της βαρύτητας) και επαλήθευσης της τιµής του  
    g=9,81 m/sec2. 
2) H πειραµατική επιβεβαίωση των νόµων της ελεύθερης πτώσης 
Προαπαιτούµενες γνώσεις : 
Όταν ένα σώµα πέφτει σε κενό κινούµενο µόνο µε την επίδραση του βάρους του ,κάνει κίνηση ευθύγραµµη οµαλά 
 επιταχυνόµενη .Για την κίνηση του ισχύουν οι νόµοι της ευθυγρ. Οµαλά επιταχυνόµενης κίνησης δηλ. το ύψος h που  
διανεύει δίνεται από το τύπο h = 1/ 2 . g . t2  και η ταχύτητα του από το τύπο υ=g. t. Όλα τα σώµατα στο κενό πέφτουν µε  
την ίδια επιτάχυνση ,η οποία διαφέρει από τόπο σε τόπο και αλλάζει µε το ύψος. Στην Ελλάδα η επιτάχυνση της βαρύτητας 
 είναι g = 9,81 m/sec2 .Ορισµένα σώµατα µπορούµε να θεωρήσουµε ότι κάνουν ελεύθερη πτώση ,ενώ κινούνται µέσα στον  
αέρα ,αν το σχήµα τους είναι τέτοιο ώστε να µην δέχονται µεγάλη αντίσταση από το αέρα ,π.χ µικρή σφαίρα. 
Στην εργαστηριακή άσκηση αυτή χρησιµοποιούµε µικρή σιδερένια σφαίρα ,που πέφτει από µικρό ύψος και µετράµε το  
χρόνο που κάνει να διανύσει συγκεκριµένο ύψος. Από το χρόνο και το ύψος υπολογίζουµε το g 
Πειραµατική διάταξη : 
 
       Ηλεκτροµαγνήτης 
 

           

    

   h       Ηλεκτρονικό χρονόµετρο 
 

              

                          ∆1           ∆2  

    ΦΠ 
 
 
  Χρησιµοποιούµε το «Κεκλιµένο επίπεδο πολλαπλών χρήσεων» συνδέοντας 2 ικριώµατα που έχουµε συνδέσει  
κατακόρυφα.Στην µέση των ικριωµάτων έχουµε συνδέσει τις 2 ράγες του «κεκλιµένου επιπέδου» σε κατακόρυφη διάταξη. 
  Στην κορυφή της διάταξης ,έχει τοποθετηθεί ηλεκτροµαγνήτης .ο οποίο συγκρατεί µια σιδερένια σφαίρα ,την οποία 
αφήνει να πέσει ελεύθερα µε το πάτηµα ενός µπουτόν. 
  Σε απόσταση 50 cm από τον ηλεκτροµαγνήτη έχουµε τοποθετήσει 1 φωτοπύλη , όπως φαίνεται στο σχήµα.. 
  H φωτοπύλη είναι συνδεδεµένη µε το ηλεκτρονικό χρονόµετρο , το οποίο έχει ρυθµιστεί µε το διακόπτη ∆1 να µετράει 
χρόνο στην λειτουργία «F2».  Η επιλογή λειτουργίας στο χρονόµετρο γίνεται µε στιγµιαίο πάτηµα του διακόπτη ∆1.  
  Yπάρχουν τρείς διαφορετικές επιλογές  µέτρησης χρόνου που γίνεται µε επιλογή τύπου «F1» ,«F2» ή «F3». 
Με την λειτουργία “F1”  καταγράφεται  ο χρόνος σκίασης µιας φωτοπύλης. Με την λειτουργία «F2»  καταγράφεται ο 
χρόνος που περνάει από την στιγµή που ξεκινάει η σκιάση της  1ης φωτοπύλης µέχρι την στιγµή που σταµατάει η σκίαση 
της 2ης φωτοπύλης .Με την λειτουργία  «F3»  καταγράφεται  ο χρόνος που περνάει µετά από 3 διαδοχικές σκιάσεις µιας  
µόνο φωτοπύλης. 
   Το ηλεκτρονικό χρονόµετρο µπορεί να  αποθηκεύσει στην µνήµη του  µέχρι 8 διαφορετικές µετρήσεις τις οποίες 
απεικονίζει στην οθόνη µε διαδοχικά πατήµατα του διακόπτη ∆2.  
   Στην διάταξη του πειράµατος ,χρησιµοποιήσαµε ηλεκτροµαγνήτη ο οποίος συγκρατεί την σιδερένια σφαίρα. και µια 
µόνο φωτοπύλη.  
   Ο ηλεκτροµαγνήτης είναι συνδεδεµένος µε το ηλεκτρονικό χρονόµετρο, στο οποίο έχει επιλεγεί η λειτουργία “F2” . 
   Το χρονόµετρο καταγράφει το χρόνο από την χρονική στιγµή που απελευθερώνεται η σφαίρα από τον ηλεκτροµαγνήτη  
µέχρι την χρονική στιγµή που σταµατάει η σκίαση της φωτοπύλης. 
   Καταγράφει δηλαδή το ∆t= t2 – t1  ,που είναι ο χρόνος κίνησης της σφαίρας από την χρονική στιγµή που έφυγε από 



τον ηλεκτροµαγνήτη µέχρι την στιγµή που πέρασε από την φωτοπύλη. 
  Η απόσταση της φωτοπύλης από το σηµείο εκκίνησης της σφαίρας είναι h.  

  Επειδή το σώµα κάνει ελεύθερη πτώση έχουµε  2..
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Μετράµε την απόσταση  h,  της φωτοπύλης  από το σηµείο εκκίνησης της σφαίρας και  σηµειώνουµε τον χρόνο t  που 
καταγράφει το χρονόµετρο .  
Επαναλαµβάνουµε την µέτρηση του χρόνου 5 φορές και υπολογίζουµε την µέση τιµή   t= (t1 + t2 +t3 + t4 + t5)/5 . 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 
Υπολογισµός του g από τον χρόνο κίνησης σώµατος σε ελύθερη πτώση 

h (m) t1 (sec) t2 (sec) t3(sec) t4 (sec) t5(sec) Mέση 
τιµή t 

g(m/sec2) σχετικό σφάλµα                        
((gθ - gπ)/gθ).100 

0,498 0,3173 0,3171 0,3173 0,3172 0,3172 0,31722 9,898 0,89 

0,1765 0,1897 0,1897 0,1896 0,1896 0,1896 0,18964 9,816 0,06 

 Σχετικό σφάλµα στο πειραµατικό υπολογισµό της επιτάχυνσης της βαρύτητας : 100.
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