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Διερευνώντας τη μηχανική ενέργεια
Λίγα λόγια από τη θεωρία:     

 Το μέτρο  της  στιγμιαίας  ταχύτητας μπορούμε  να  το  υπολογίσουμε  από το  πηλίκο  της 
μετατόπισης προς το αντίστοιχο πολύ μικρό (στοιχειώδες) χρονικό διάστημα. 

Δt
Δx=υ

 Η  κινητική ενέργεια ενός σώματος μάζας  m που κινείται με ταχύτητα  υ δίνεται από τον 
τύπο:

2m
2
1 υ=K

 Η  δυναμική ενέργεια ενός σώματος μάζας  m που βρίσκεται σε ύψος  h δίνεται από τον 
τύπο:

mghU =

 Το  έργο  σταθερής  δύναμης κατά  τη  κατεύθυνσή  της,  εκφράζει  την  ενέργεια  που 
μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο ή που μετατρέπεται από μια μορφή σε μία άλλη 
και δίνεται από τον τύπο: 

W=F.s
Όπου s η απόσταση που μετακινήθηκε το σημείο εφαρμογής της δύναμης F.

 Η Μηχανική ενέργεια ενός σώματος ισούται με το άθροισμα της Κινητικής και Δυναμικής 
ενέργειάς του και παραμένει σταθερή αν το σώμα κινείται μόνο με την επίδραση του 
βάρους του (Αρχή Διατήρησης Μηχανικής Ενέργειας) ενώ μεταβάλλεται όταν επιδρούν και 
άλλες δυνάμεις. 

 Θεωρείστε την επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2.
Οι εργαστηριακές δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσετε έχουν στόχο:

1) Να  υπολογίσετε  την  κινητική,  τη  δυναμική  και  τη  μηχανική  ενέργεια  σε  διάφορεες 
θέσεις της κίνησης ενός σώματος που ολισθαίνει σε κεκλιμένο επίπεδο.

2) Να διερευνήσετε αν διατηρείται η μηχανική ενέργεια κατά την κίνηση ενός σώματος. 
3) Να προσδιορίσετε που οφείλονται οι απώλειες της μηχανικής ενέργειας. 

Όργανα – υλικά:

1. Κεκλιμένο επίπεδο (από δύο παράλληλες κυλινδρικές μεταλλικές ράβδους)
2. Ηλεκτρονικό χρονόμετρο με το τροφοδοτικό του 
3. Δύο φωτοπύλες
4. Διαφανή χάρακα 30cm
5. Κυλινδρική μάζα50gr 
6. Διαστημόμετρο
7. Αεροστάθμη
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Πειραματική διάταξη:

Η πειραματική διάταξη που έχετε μπροστά σας αποτελείται από το κεκλιμένο επίπεδο, δύο 
φωτοπύλες, και το ηλεκτρονικό χρονόμετρο με το τροφοδοτικό του.

Φωτοπύλη: είναι ένα σύστημα αποτελούμενο από ένα αισθητήρα φωτός και μία κατάλληλη 
φωτεινή  πηγή.  Η  φωτοπύλη  συνδέεται  με  το 
ηλεκτρονικό  χρονόμετρο  το  οποίο  καταγράφει  το 
χρόνο από τη στιγμή που η δέσμη φωτός διακόπτεται 
από το  πέρασμα ενός  αντικειμένου,  μέχρι  τη  στιγμή 
που επανέρχεται η δέσμη, δηλαδή το χρόνο διέλευσης 
του αντικειμένου από τη φωτοπύλη (Δt = tΤ - tA, όπου tΑ 

η χρονική στιγμή που διεκόπη η δέσμη και tΤ η χρονική 
στιγμή που επανήλθε δηλαδή η αρχή και το τέλος της 
μέτρησης). 

Ηλεκτρονικό  χρονόμετρο: συνδέεται  με  μία ή  δύο φωτοπύλες  και  δίνει  τιμές  χρόνου από 
0.0000 sec έως 99999 sec.   
Είσοδοι: 
• Ε1: Συνδέεται με το τροφοδοτικό 7.5-15 VDC. 
• Φ1: Συνδέεται με τη Φωτοπύλη Φ1.
• Φ2: Συνδέεται με τη Φωτοπύλη Φ2.  
Διακόπτες: 
• Δ1: Αλλάζει κατάσταση λειτουργίας F1/F2/F3. 

Πατάτε στιγμιαία τον Δ1 και επιλέγετε τη 
λειτουργία που θέλετε με τον Δ2.
Αν τον κρατήσετε παρατεταμένα πατημένο 
γίνεται RESET των μετρήσεων.

• Δ2: Αλλάζει κατάσταση λειτουργίας σε συνδυασμό με το Δ1 όπως περιγράφτηκε ανωτέρω 
και
επανεμφανίζει τις ενδείξεις των μετρήσεων μετά την ολοκλήρωσή τους, με ένα πάτημα.

Λειτουργία F1: 
Στην  σύνδεση  με  δύο  φωτοπύλες  ταυτόχρονα  και  στη  λειτουργία  F1,  το  ηλεκτρονικό 
χρονόμετρο μετράει το χρόνο διέλευσης του αντικειμένου (Δt = tΤ – tΑ) από κάθε μία διαδοχικά, 
ανεξάρτητα από την άλλη. 
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Εργαστηριακή Δραστηριότητα:
Θα χρησιμοποιήσετε την έτοιμη πειραματική διάταξη που έχετε στον πάγκο εργασίας σας, η 
οποία φαίνεται και στην φωτογραφία. 
 1. Συνδέστε τις φωτοπύλες στο ηλεκτρονικό χρονόμετρο και φωνάξτε τον επιτηρητή να ελέγξει 

τη συνδεσμολογία πριν ξεκινήσετε τις μετρήσεις. 

Εικόνα 1

  2. Επιλέξτε τη λειτουργία F1 του ηλεκτρικού χρονομέτρου και τον κύλινδρο μάζας m=50gr
       Αφήστε τον κύλινδρο να κινηθεί από το υψηλότερο σημείο του κεκλιμένου επιπέδου (θέση 

0 στην εικόνα 1) με τον άξονά του παράλληλο στο κεκλιμένο επίπεδο και χωρίς να του 
δώσετε αρχική ταχύτητα.

 3.  Μετρήστε το χρόνο διέλευσης του κυλίνδρου από κάθε φωτοπύλη και σημειώστε τις τιμές 
στον Πίνακα 1. Επαναλάβετε τις μετρήσεις άλλες τέσσερις φορές (να κάνετε  RESET κάθε 
φορά). Σημειώστε όλες τις τιμές που παίρνετε στις αντίστοιχες θέσεις του Πίνακα 1 και 
βρείτε το μέσο όρο. 

         Πίνακας 1                

α/α Φωτοπύλη 1 
Δt1(sec)

Φωτοπύλη 2
Δt2(sec)

1

2

3

4

5

Μ.Ο.
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 4. Μετρήστε με το διαστημόμετρο το ύψος του κυλίνδρου:

        ℓ = .............

 5. Συμπληρώστε στον πίνακα 2 όσα κελιά κρίνετε απαραίτητα. 

  Πίνακας 2             

Θέση 1 Θέση 2
ΔΚ (…)υ1 (…...) Κ1 (…) υ2 (.…..) Κ2 (…)

[Στις παρενθέσεις να συμπληρώσετε τις μονάδες μέτρησης των αντίστοιχων φυσικών μεγεθών]

 6. Μετρήστε την υψομετρική διαφορά των θέσεων του κέντρου του κυλίνδρου όταν αυτός 
διέρχεται από τις φωτοπύλες και αναγράψτε τις τιμές στον πίνακα 3. 

 7. Συμπληρώστε στον πίνακα 3 όσα κελιά κρίνετε απαραίτητα. 

  Πίνακας 3  

h1 (…) h2 (…) Δh (…) U1 (…) U2 (…) ΔU (…)

[Στις παρενθέσεις να συμπληρώσετε τις μονάδες μέτρησης των αντίστοιχων φυσικών μεγεθών]

 8. Αναπαραστήστε σχηματικά μέσα το παρακάτω πλαίσιο, τον τρόπο που πήρατε τις μετρήσεις 
για να υπολογίσετε την υψομετρική διαφορά στην ερώτηση 6:

Σχήμα 3
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9. Κάντε τους απαραίτητους υπολογισμούς με τις τιμές που αναγράψατε στους παραπάνω 
πίνακες, για να επιβεβαιώσετε ότι δεν ισχύει στη δραστηριότητά σας η Αρχή Διατήρησης 
της Μηχανικής Ενέργειας ..........................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

10.  Ποιο είναι το φυσικό μέγεθος που επηρεάζει την κίνηση και προκαλεί απώλειες ενέργειας; 
Προτείνετε τρόπο υπολογισμού του ……………………………………………………………………………………..

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας το μέγεθος ισούται με:    

...... = ...................
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Βαθμολογία

Ερώτηση Μονάδες
1 5
2 5
3 10
4 5
5 15
6 5
7 10
8 10
9 20

10α 5
10β 10
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