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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: ………
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Θα μελετήσετε τις στιγματισμένες χαρτοταινίες, έχοντας υπόψη ότι η γραφίδα του ηλεκτρικού 

χρονομετρητή ανεβοκατεβαίνει με συχνότητα f = 50Hz, άρα με περίοδο T = 0,02s . 
Η  περίοδος  αυτή  αποτελεί  και  το  χρονικό  διάστημα  (Δt  =  0,02s),  που  μεσολαβεί  μεταξύ  δύο 
γειτονικών κουκίδων,  αφού σε κάθε ανεβοκατέβασμα της γραφίδας καταγράφεται  μια κουκίδα. 
Παρατηρείτε ότι οι κουκίδες στην αρχή είναι πυκνές και στη συνέχεια αραιώνουν. 
Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; ................................................................................................

Πως θα εργαστείτε:
Σημειώνετε στη χαρτοταινία την πρώτη κουκίδα και γράφετε τον αριθμό 1 στο πρώτο τμήμα (1η 

λουρίδα),  απαριθμώντας  μέχρι  την  δέκατη  (10η)  κουκίδα  (εκεί  τελειώνει  η  πρώτη  λουρίδα). 
Συνεχίζετε κατά μήκος της χαρτοταινίας από την επόμενη κουκίδα (11η) μετρώντας άλλες δέκα 
κουκίδες (εκεί τελειώνει η 2η  λουρίδα). Συνεχίζετε από την επόμενη κουκίδα (21η) μέχρι την 30η 

κουκίδα  σημειώνοντας  τον  αριθμό  λουρίδας  3  στο  τρίτο  τμήμα.  Επαναλαμβάνετε  μέχρι  να 
τελειώσει η λουρίδα με τις μετρήσεις σας. 
      Μετράτε με το χάρακα τις αποστάσεις ανάμεσα στις κουκίδες.
      Από τις μετρήσεις που έχετε πάρει (χαρτοταινία) να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Οδηγίες για τη συμπλήρωση:
(α) Προσθέστε το Δχ στο προηγούμενο χ
(β) χ / t
(γ) Αφαιρέστε τις 2 τιμές της υ (αυτής που βρίσκεται στην ίδια γραμμή μείον αυτή της 

προηγούμενης)
(δ) Δυ/0,1 ή από το διάγραμμα υ-t που θα σχεδιάσεις παρακάτω
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Από τις τιμές του πίνακα να κατασκευάσετε το διάγραμμα ταχύτητας –χρόνου (υ-t) και να 
υπολογίσετε την επιτάχυνση του αμαξιδίου.

Υπολογισμός  επιτάχυνσης: ......................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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2. Από τις τιμές του πίνακα να κατασκευάσετε το διάγραμμα θέσης –χρόνου (χ-t) 

Διαγράμματα λουρίδων
1.  Διάγραμμα    υ-t:   Κόβετε σε  κομμάτια  τις  λουρίδες  που  χρησιμοποιήσατε  για  να  κάνετε  τις 
μετρήσεις και να συμπληρώσετε τον πίνακα. Θα πρέπει να έχετε 10 κουκίδες σε κάθε κομμάτι 
χαρτιού. 
Πάνω σε φύλλο χαρτιού μιλλιμετρέ κολλάτε το ένα δίπλα στο άλλο τα κομμάτια των λουρίδων που 
έχετε ώστε να πάρετε ένα διάγραμμα λουρίδων όπως το αριστερό στην παρακάτω εικόνα.

Εφόσον το  μήκος  της  κάθε  λουρίδας  αντιπροσωπεύει  τη  μετατόπιση Δx του αμαξιού στο  ίδιο 
χρονικό διάστημα  Δt = 10(0,02)s = 0,2s και  η μετατόπιση είναι  ανάλογη της  ταχύτητας  υ του 
αμαξιού, το διάγραμμα που κατασκευάζουμε είναι διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου.  Παρατηρείται 
ότι η τελευταία κουκίδα κάθε λουρίδας βρίσκεται πάνω σε μία νοητή ευθεία.

Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου                                                                                           Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης



ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

2. Διάγραμμα χ  -t:   Κατόπιν παίρνετε το δεύτερο αντίγραφο μετρήσεων που έχετε και κάνετε όλη την 
ίδια εργασία μέχρι να φτάσετε να έχετε όσες λουρίδες των δέκα κουκίδων είχατε και πριν. 
Κολλάτε σε δεύτερο χαρτί μιλλιμετρέ τα κομμάτια των λουρίδων αυτών ώστε η επόμενη λουρίδα 
να ξεκινάει από την κορυφή πάνω δεξιά της προηγούμενης. Θα πάρετε ένα διάγραμμα όπως αυτό 
που φαίνεται δεξιά στην παραπάνω εικόνα. 
Όπως βλέπετε και στο σχήμα, στο διάγραμμα που προκύπτει η τελευταία κουκίδα κάθε λουρίδας 
χαρτιού βρίσκεται πάνω σε μια νοητή παραβολή. 
Παρατηρείστε  ότι  οι  καμπύλες  δεν  διέρχονται  από  την  αρχή  των  αξόνων.  Γιατί  πιστεύετε  ότι 
συμβαίνει αυτό; .....................................................................................................................................

Παρατήρηση: 
Αν κόψετε τη διαφορά μήκους ανάμεσα στην 1η λουρίδα και τη 2η λουρίδα, ανάμεσα στη 2η 
λουρίδα και την 3η λουρίδα, ανάμεσα στην 3η λουρίδα και στην 4η λουρίδα κ.ο.κ. η διαφορά αυτή 
είναι σταθερή΄. Πιστεύετε ότι η διαφορά αυτή παριστάνει κάποιο φυσικό μέγεθος χαρακτηριστικό 
της κίνησης που μελετάτε και αν ναι ποιο; ...........................................................................................

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Η κίνηση του σώματος είναι ………………………………….......………….......
………………..

• Η γραφική παράσταση ταχύτητας - χρόνου (υ-t) είναι …………….........………….......………… 
και η κλίση της ισούται με την ………......................................................................……………..

• Η γραφική παράσταση θέσης -χρόνου (x-t) είναι ...……………………….......
…………………..
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