
 

ΕΚΦΕ  Β΄  ΑΘΗΝΑΣ  
 

 

ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας 2012  Κώστας Μοράκης  1
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Περιγραφή 

 Αν αφήσουμε ένα σφαιρίδιο από την κορυφή του 
κεκλιμένου επίπεδου της εικόνας μπορούμε, με τη 
βοήθεια του χρονομέτρου και μιας φωτοπύλης που 
διαθέτουν τα περισσότερα Λύκεια, να μετρήσουμε 
την ταχύτητα του όταν φτάσει να κινείται στο 
οριζόντιο επίπεδο, από τη σχέση: u=d/Δt όπου d η 
διάμετρος του σφαιριδίου και Δt ο χρόνος διέλευσης 
από την φωτοπύλη στο mode F1. 

 Αυτή η ταχύτητα u είναι και η ταχύτητα 
εκτόξευσης της οριζόντιας βολής που θα 
ακολουθήσει. 

 Αν αφήσουμε το σφαιρίδιο από μικρότερο ύψος 
η ταχύτητα φυσικά θα είναι μικρότερη. 

 Μπορούμε να μετρήσουμε και το βεληνεκές για 
κάθε ταχύτητα εκτόξευσης, με ένα μέτρο, και να κατασκευάσουμε πίνακα τιμών ταχύτητας – βεληνεκούς. 

 Στην οριζόντια βολή ισχύει: 
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Απαιτούμενα όργανα και υλικά 

 Κεκλιμένο επίπεδο (ράγα), σφιγκτήρας στερέωσης 

 Χρονόμετρο με φωτοπύλη (Γενικής Μηχανουργικής) 

 Αλφάδι, νήμα της στάθμης 

 Μέτρο, παχύμετρο 

 Σελοτέηπ, χαρτί, καρμπόν 

 
Εκτέλεση 

 Συναρμολόγησε την διάταξη της εικόνας. Κανόνισε ώστε ¨το 
μάτι¨ της φωτοπύλης να περνάει από το μέγιστο οριζόντιο κύκλο 
του σφαιριδίου και  έλεγξε με το αλφάδι το επίπεδο να είναι 
οριζόντιο. 

 Με το παχύμετρο μέτρησε την διάμετρο d του σφαιριδίου και 
σημείωσε την στον πίνακα 1. 

Όνομα: 1.  

 2.  

 3.  

 4.  
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 Στο δάπεδο του εργαστηρίου με το νήμα της στάθμης σημείωσε την προβολή του σημείου εκτόξευσης και κόλλησε 
ένα φύλλο χαρτί περίπου εκεί που εκτιμάς ότι θα πέσει το σφαιρίδιο. Βάλε και ένα φύλλο καρμπόν. 

 Θέσε το χρονόμετρο σε mode F1. Άφησε από την κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου το σφαιρίδιο.  Όταν το 
σφαιρίδιο πέσει στο καρμπόν θα αφήσει ίχνος στο χαρτί. Το βεληνεκές είναι η απόσταση της προβολής από το ίχνος 
που άφησε το σφαιρίδιο στο χαρτί. 

 Σημείωσε στον πίνακα 1 τον χρόνο διέλευσης που έγραψε το χρονόμετρο και το αντίστοιχο βεληνεκές. 

 Επανάλαβε το ίδιο αφήνοντας το σφαιρίδιο από μικρότερα 
ύψη. 

 Στο τετραγωνισμένο χαρτί σχεδίασε το διάγραμμα 
του u σε συνάρτηση με το x. 

 Επιβεβαίωσε ότι η σχέση τους είναι γραμμική και 
σχεδίασε την καλύτερη ευθεία που προσεγγίζει τα 
πειραματικά σημεία . 

 Υπολόγισε την κλίση λ της ευθείας. 

 Μέτρησε το ύψος y.  
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α/α Δt (s) d (m) u=d/Δt (m/s) x (m) 

     

     

     

     

     

     

     

     


