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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ 

Ηλεκτρονικό Χρονόμετρο Εργαστηρίου με Φωτοπύλες 

ΚΩΔΙΚΟΣ 630940 
(MODEL J0201-4C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . Εισαγωγή 

Το ψηφιακό χρονόμετρο είναι ένα χρονόμετρο αυτόματης καταγραφής δεδομένων, μεγάλης 

ακρίβειας. Ο σχεδιασμός και κατασκευή του βασίστηκε στα αναλυτικά προγράμματα των 

σχολείων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πειράματα κρούσεων, επιτάχυνσης, 

επιτάχυνσης της βαρύτητας και μέτρησης περιόδου, κινηματικής κλπ. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες συσκευές όπως ο αεροδιάδρομος, εργαλεία 

ελεύθερης πτώσης, κεκλιμένα επίπεδα και άλλες. 

 

2 . Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

2.1 Συνθήκες Λειτουργίας: 

Τροφοδοσία: 220V±10%, 50/60Hz 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10~+40°C 

Σχετική υγρασία: λιγότερη από 85%RH(40°C) 

2.2 Διαστάσεις: περίπου 212mm X 176mm X 78mm 

2.3 Εύρος τιμών μετρήσεων : χρόνος 0~999,9s 

αρίθμηση 0~9999 

2.4 Ένδειξη υπέρβασης εύρους: ‘1’ 

2.5 6V(DC) εξόδου 

2.6 Δυο υπέρυθρους αισθητήρες (φωτοπύλες) 
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3. Μπροστινός Πίνακας και πίσω μέρος 

 

 

3.1 Μπροστινός Πίνακας 

 

 

(1) Οθόνη Ενδείξεων 

(2) Μονάδα μέτρησης 

(3) Ένδειξη Λειτουργίας: 

C – μέτρηση 

S1 – μέτρηση διακοπής φωτός 

S2 – μέτρηση μεσοδιαστήματος 

Τ – περίοδος ταλαντωτή 

a – επιτάχυνση 

g – επιτάχυνση της βαρύτητας 

Col – κρούση 

(4) 6V ένδειξη 

(5) Ηλεκτρομαγνήτης : για τη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας 

(6) Επιλογέας Λειτουργίας 

(7) Καθαρισμός: καθαρισμός όλων των δεδομένων από τη μνήμη 

(8) Μνήμη: σταμάτημα των μετρήσεων και προβολή τους στην οθόνη 
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3.3 Πίσω μέρος ψηφιακού χρονομέτρου 

 

(1) Διακόπτης λειτουργίας 

(2) Καλώδιο ρεύματος 

(3) Είσοδος (Ρ1) για φωτοπύλη 

(4) Είσοδος (Ρ2) για φωτοπύλη 

(5) Είσοδος Ηλεκτρομαγνήτη για ελεύθερη πτώση 

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με τις Ρ1 και Ρ2. Θα πρέπει να βγάλουμε 

τις φωτοπύλες. 

 

4 . Οδηγός πειραμάτων 

4.1 Πριν από το ξεκίνημα του πειράματος 

4.1.1 Εισάγετε τα βύσματα των δυο φωτοπυλών στα Ρ1 και Ρ2. Αν χρησιμοποιήσετε την 

λειτουργία ‘g’, εισάγετε την φωτοπύλη της ελεύθερης πτώσης στην είσοδο του 

ηλεκτρομαγνήτη. 

4.1.2 Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στο ‘Ι’ 

4.1.3 Ελέγξτε την οθόνη: αν κάποια από τις φωτοπύλες παρουσιάσει πρόβλημα, θα 

εμφανιστεί ένδειξη στην οθόνη. 

4.2 Λειτουργία C – (counting)μέτρηση: το πείραμα μπορεί να εκτελεστεί χρησιμοποιώντας 

το πέτασμα με μία από τις φωτοπύλες. Στην οθόνη θα φαίνονται τα περάσματα που έχει 

κάνει το πέτασμα , μπλοκάροντας το φως. 

Πατήστε [Memory] για να σταματήσει η μέτρηση 

Πατήστε [Clear] για επανεκκίνηση της λειτουργίας. 

4.3 Λειτουργία S1 – (light blocking timing)μέτρηση διακοπής φωτός: το πείραμα εκτελείται 

χρησιμοποιώντας το πέτασμα με μία από τις φωτοπύλες. Στην οθόνη φαίνεται ο χρόνος που 

είναι μπλοκαρισμένο το φως. Το πέρασμα μπορεί να επαναληφθεί 1~255 φορές 

συνεχόμενα, αλλά καταγράφονται τα 10 πρώτα περάσματα στη μνήμη. 

Πατήστε [Memory] και θα εμφανιστεί σε κάθε κύκλο ο χρόνος σκίασης 

Πατήστε [Clear] για εκκίνηση της λειτουργίας. 
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4.4 Λειτουργία S2 – (interval timing)μέτρηση μεσοδιαστήματος: το πείραμα μπορεί να 

εκτελεστεί  τόσο με μία όσο και με δυο φωτοπύλες. Η ένδειξη στην οθόνη δείχνει τον χρόνο 

ανάμεσα σε δυο περάσματα τόσο του διπλού πετάσματος από τη κάθε φωτοπύλη όσο και 

ανάμεσα από τις δυο φωτοπύλες. 

Το πέρασμα μπορεί να επαναληφθεί 1~255 φορές συνεχόμενα, αλλά καταγράφονται τα 10 

πρώτα περάσματα στη μνήμη. 

Πατήστε [Memory] και θα εμφανιστεί σε κάθε κύκλο ο χρόνος περάσματος 

Πατήστε [Clear] για επανεκκίνηση της λειτουργίας. 

4.5 Λειτουργία Τ – (oscillator period measuring) μέτρηση περιόδου ταλαντωτή: το πείραμα 

εκτελείται χρησιμοποιώντας ταλαντωτή ελατηρίου και μια φωτοπύλη. 

(1) Χωρίς καθορισμένες περιόδους 

Η αρχική ένδειξη είναι ‘0’. Όταν ολοκληρωθεί μια πλήρης περίοδος η ένδειξη θα αυξηθεί 

κατά 1. Πατήστε [Memory] αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός περιόδων 

‘n’ που θέλετε και μόλις περάσει ακόμη μία ‘n+1’ , θα εμφανιστεί στην οθόνη η περίοδος της 

κάθε ταλάντωσης. Η επόμενη ένδειξη  που θα εμφανίσει στην οθόνη είναι το άθροισμα των 

20 πρώτων περιόδων. 

(2) Με καθορισμό των περιόδων 

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Memory] για 2 δευτερόλεπτα. Αφήστε το και ξαναπατήστε 

το. Όση ώρα το κρατάτε πατημένο αρχίζει ν’ αυξάνει ο αριθμός που φαίνεται στην οθόνη. 

Σταματήστε να πατάτε το κουμπί μόλις φτάσετε στον αριθμό των περιόδων που θέλετε να 

μετρήσετε (1~255). Μόλις το πέτασμα περάσει από την φωτοπύλη αρχίζει η αντίστροφη 

μέτρηση των περιόδων. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η αντίστροφη μέτρηση , στην οθόνη 

εμφανίζεται η περίοδος τις κάθε ταλάντωσης και στο τέλος το άθροισμα των 20 πρώτων 

περιόδων. 

Πατήστε [Clear] για επανεκκίνηση της λειτουργίας. 

4.6 Λειτουργία a – (acceleration measuring) μέτρηση επιτάχυνσης: το πείραμα εκτελείται με 

τη χρήση του πετάσματος και δυο φωτοπυλών. 

Το χρονόμετρο θα δείχνει κυκλικά  τα παρακάτω δεδομένα: 

1 πρώτη φωτοπύλη 

Χ Χ Χ        χρόνος που τα δύο άκρα του πετάσματος περνάνε από την πρώτη φωτοπύλη 

1 – 2        από την πρώτη στη δεύτερη φωτοπύλη 

Χ Χ Χ       χρόνος που το πέτασμα κάνει να φτάσει από την πρώτη στη δεύτερη φωτοπύλη 

2 δεύτερη φωτοπύλη 

Χ Χ Χ       χρόνος που τα δυο άκρα του πετάσματος περνάνε από τη δεύτερη φωτοπύλη 

 

Πατήστε [Clear] για επανεκκίνηση της λειτουργίας. 
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4.7 Λειτουργία g – (gravity acceleration measuring) μέτρηση επιτάχυνσης της βαρύτητας: 

συνδέστε την φωτοπύλη ελεύθερης πτώσης στην είσοδο του ηλεκτρομαγνήτη. 

Πιέστε το πλήκτρο [electromagnet] και η φωτεινή ένδειξη είναι αναμμένη και άρα μπορείτε 

να στερεώσετε την μεταλλική μπάλα στον ηλεκτρομαγνήτη. 

Πιέστε ξανά του πλήκτρο [electromagnet] και η φωτεινή ένδειξη σβήνει και η μπάλα φεύγει 

από τον ηλεκτρομαγνήτη εκτελώντας ελεύθερη πτώση. Καθώς περνάει από τις φωτοπύλες 

καταγράφεται αυτόματα ο χρόνος. 

Το ψηφιακό χρονόμετρο δείχνει τα παρακάτω δεδομένα: 

1 Τον ενδιάμεσο χρόνο ανάμεσα στην απελευθέρωση από τον ηλεκτρομαγνήτη και το 

πέρασμα από την πρώτη φωτοπύλη 

2 Τον  ενδιάμεσο χρόνο ανάμεσα στην απελευθέρωση από τον ηλεκτρομαγνήτη και το 

πέρασμα από την δεύτερη φωτοπύλη 

Πατήστε [Clear] για επανεκκίνηση της λειτουργίας. 

 

Για τον υπολογισμό της επιτάχυνσης της βαρύτητας θα χρησιμοποιήσετε την σχέση 𝑔 =
2(ℎ2−ℎ1)

(𝑡2
2−𝑡1

2)
 , όπου h2 – h1 είναι η απόσταση ανάμεσα στις δύο φωτοπύλες. 

 

4.8 Λειτουργία Col – (collision measuring) κρούση : μέτρηση των χαρακτηριστικών μιας 

κρούσης τόσο με ίσες όσο και με άνισες μάζες. 

Συνδέστε τις φωτοπύλες στις θέσεις P1 και P2 και τοποθετήστε δυο ιππείς με 

προσαρμοσμένα πάνω τους, πετάσματα ίδιου πλάτους. Οι δυο ιππείς θα κινηθούν αντίθετα 

ο ένας προς τον άλλον, ξεκινώντας από τα δύο άκρα του αεροδιαδρόμου. Αφού περάσουν 

από τις φωτοπύλες, θα συγκρουστούν και θα ξανακινηθούν αντίθετα περνώντας ξανά από 

τις φωτοπύλες. 

Τα δεδομένα που θα εμφανιστούν στην οθόνη είναι: 

1.1 Πρώτο πέρασμα από την φωτοπύλη P1 

Χ Χ Χ   Δεδομένα φωτοπύλης 

1.2 Δεύτερο πέρασμα από φωτοπύλη P1 

Χ Χ Χ   Δεδομένα φωτοπύλης 

2.1 Πρώτο πέρασμα από την φωτοπύλη P2 

Χ Χ Χ   Δεδομένα φωτοπύλης 

2.2 Δεύτερο πέρασμα από την φωτοπύλη P2 

Χ Χ Χ  Δεδομένα φωτοπύλης 

Αν ο ιππέας περάσει από την φωτοπύλη Ρ1 για τρίτη φορά  και περάσει από την φωτοπύλη 

Ρ2 μία φορά τότε το χρονόμετρο θα βγάλει ένδειξη  1.3 αντί για 2.2. 
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Αν ο ιππέας περάσει από την φωτοπύλη Ρ2 για τρίτη φορά  και περάσει από την φωτοπύλη 

Ρ1 μία φορά τότε το χρονόμετρο θα βγάλει ένδειξη  2.3 αντί για 1.2. 

 

Πατήστε [Clear] για επανεκκίνηση της λειτουργίας. 

 

 

5 . Σημειώσεις 

5.1 Ελέγξτε την παροχή τάση πριν θέσετε σε λειτουργία την συσκευή 

5.2 Προστατέψτε τη συσκευή από τον ήλιο 

5.3 Κλείστε την συσκευή μετά από τα πειράματα 

5.4 Για οποιοδήποτε πρόβλημα συμβουλευτείτε τεχνικό 

5.5 Διαβάστε τις οδηγίες πριν την χρήση. 
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