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Φυσική Α’ Λυκείου 
 
 
2η Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη ευθύγραµµης οµαλά επιταχυνόµενης κίνησης µε  

        χρήση στιγµογράφου 
 
 

Φύλλο εργασίας 
 
 

Τµήµα:                        Οµάδα:        Ηµεροµηνία:        /       / 
Επίθετο:   Όνοµα: 
 
 
Στόχοι:  

A) Να διεξάγετε µετρήσεις χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα όργανα  
Β) Να σχεδιάζετε γραφήµατα και να συσχετίζετε ποιοτικά τα µεγέθη   
Γ) Να προσεγγίζετε πειραµατικά και να επαληθεύετε τους νόµους της κίνησης   
      στην ΕΟΕΚ 

 
Απαραίτητες έννοιες: 

1) Χρονική στιγµή-διάρκεια 
2) Θέση-µετατόπιση-διάστηµα 
3) Μέση ταχύτητα-στιγµιαία ταχύτητα 
4) Επιτάχυνση 

 
Απαραίτητα υλικά: 

1) Ηλεκτρικός στιγµογράφος 
2) Χάρακας 
3) Χαρτοταινία στιγµογράφου 
4) Ψαλίδι 
5) Αµαξίδιο  

 
 
 
Πειραµατική διαδικασία και διερεύνηση: 
 
1) Αν αφήσετε το αµαξίδιο να κινηθεί στο κεκλιµένο επίπεδο του θρανίου, τι είδους 

κίνηση περιµένετε να κάνει; 
………………………………………………………………………………… 
 

2) Ο στιγµογράφος είναι ένα όργανο που καταγράφει πάνω σε ταινία κουκίδες 
(στιγµές), ανά καθορισµένα και ίσα χρονικά διαστήµατα που καθορίζονται από τη 
συχνότητα λειτουργίας του. Αν η συχνότητα είναι f=50Hz, τότε πόσες στιγµές 
καταγράφει ο στιγµογράφος κάθε δευτερόλεπτο;…………………………….. 

 
3) Σε πόσο χρόνο καταγράφει 5 στιγµές;……..…………………………………..  
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4) Α. Βάλτε σε λειτουργία το στιγµογράφο µετακινώντας το διακόπτη στη θέση 
50Hz.  
Β. Αφήστε το αµαξίδιο να κυλήσει ελεύθερα πάνω στο θρανίο, και όταν 
πλησιάζει προς την άλλη άκρη σταµατήστε το, και κλείστε το διακόπτη του 
στιγµογράφου.  
Γ. Βγάλτε την χαρτοταινία και απλώστε την στο θρανίο, από την ανάποδη µεριά. 
∆. Σηµειώστε την πρώτη ευδιάκριτη κουκίδα και ονοµάστε την κουκίδα 0 
(µηδέν). 
Ε. Απαριθµήστε προσεκτικά τις επόµενες κουκίδες πάνω στην χαρτοταινία και 
σηµειώστε την πέµπτη, τη δέκατη κοκ µέχρι τις 40 κουκίδες. 
ΣΤ.Συµπληρώστε τη στήλη 4 του παρακάτω πίνακα. 
 
 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

α/α Αριθµός 
Κουκκίδας 

Χρονική 
στιγµή 

t (s) 

Θέση 
x (cm) 

Ταχύτητα 
υ (cm/s)  

 Χρονικό 
διάστηµα 
∆t (s) 

Μετατόπιση 
∆x (cm) 

Μεταβολή 
ταχύτητας 
∆υ (cm/s) 

Επιτάχυνση 
α (cm/s2) α/α 

0 0 0 0 0  
   

 
1 

1 5    
 
 

   
 

2 
2 10    

 
 

   
 

3 
3 15    

 
 

   
 

4 
4 20    

 
 

   
 

5 
5 25    

 
 

   
 

6 
6 30    

 
 

   
 

7 
7 35    

 
 

   
 

8 
8 40   ####  

 
 
5) Συµπληρώστε τις υπόλοιπες στήλες του πίνακα. Για τον υπολογισµό της 

στιγµιαίας ταχύτητας στην στήλη 5, θα εργαστείτε ως εξής:  

Τη χρονική στιγµή t3, η στιγµιαία ταχύτητα είναι: 
24

24
3 tt

xx

−

−
=υ .  

 
6) Με βάση τον παραπάνω πίνακα τιµών, κατασκευάστε το διάγραµµα ταχύτητας-

χρόνου. Από τη µορφή του γραφήµατος, τι βαθµού συµπεραίνετε ότι είναι η 
συνάρτηση υ=f(t); 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
7) Α. Ποια είναι η κλίση του γραφήµατος και ποιο φυσικό µέγεθος παριστάνει; 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………............................
.................................................................................................................................... 
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Β. Συµφωνεί το αποτέλεσµα που βρήκατε µε το αντίστοιχο στον πίνακα τιµών; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

8) Α. Ποιο φυσικό µέγεθος εκφράζει το εµβαδόν της επιφάνειας που περικλείεται 
από τη γραφική παράσταση και τον οριζόντιο άξονα; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Β. Για δεδοµένη χρονική στιγµή (πχ την t4), το εµβαδόν που βρίσκετε συµφωνεί 
αριθµητικά µε το αντίστοιχο φυσικό µέγεθος από τον πίνακα τιµών; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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9) Με βάση τον παραπάνω πίνακα τιµών κατασκευάστε το διάγραµµα θέσης-
χρόνου. Από τη µορφή του γραφήµατος, τι βαθµού συµπεραίνετε ότι είναι η 
συνάρτηση x=f(t); 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
10) Ποιο φυσικό µέγεθος εκφράζει η κλίση του γραφήµατος σε µια χρονική στιγµή; 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
11) Ποιο φυσικό µέγεθος εκφράζει η κλίση της ευθείας που ενώνει δύο οποιαδήποτε 

σηµεία του γραφήµατος; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
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12) Με βάση τον παραπάνω πίνακα τιµών κατασκευάστε το διάγραµµα επιτάχυνσης - 
χρόνου.  

 
13) Α. Ποιο φυσικό µέγεθος εκφράζει το εµβαδόν της επιφάνειας που περικλείεται 

από τη γραφική παράσταση και τον οριζόντιο άξονα; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
Β. Για δεδοµένη χρονική στιγµή (πχ την t4), το εµβαδόν που βρίσκετε συµφωνεί 
αριθµητικά µε το αντίστοιχο φυσικό µέγεθος από τον πίνακα τιµών; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 


