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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 

 

Πείραμα Ι: Προσδιορισμός της μέσης και της στιγμιαίας ταχύτητας σε ευθύγραμμη 

ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.  

1 . Σκοπός του πειράματος: Παρατήρηση ενός αντικειμένου που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά 

μεταβαλλόμενη κίνηση και υπολογισμός της μέσης και της στιγμιαίας ταχύτητας του. Όταν 

ένα αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, σε χρόνο Δt , διανύει μια απόσταση Δx. Για 

υπολογίσουμε την μέση ταχύτητα του αρκεί να βρούμε το πηλίκο : �̅� =
|𝛥𝑥|

𝛥𝑡
  . Για να 

υπολογίσουμε την στιγμιαία ταχύτητα ενός αντικειμένου θα πρέπει να μικρύνουμε το χρονικό 

διάστημα Δt πάρα πολύ. Όταν λοιπόν το Δt τείνει στο 0, τότε η μέση ταχύτητα τείνει στο όριο 

𝑣 = lim
𝛥𝑡→0

𝛥𝑥

𝛥𝑡
= lim

𝛥𝑡→0
�̅� , και θεωρείται στιγμιαία σ’ εκείνο το σημείο.  

2 . Πειραματική μέθοδος και διαδικασία:  

2.1 Πρώτος τρόπος:  

  

2.1.1 Η διάταξη του πειράματος είναι αυτή που φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. 

2.1.2 Τοποθετήστε ένα κομμάτι ανύψωσης κάτω από το πόδι στήριξης, για ν’ αποκτήσει 

κλίση ο αεροδιάδρομος. Στο κάτω άκρο(αριστερό) βάλτε ένα έλασμα προφύλαξης. Αφού 

έχετε προσαρμόσει την παροχή αέρα και την έχετε θέσει σε λειτουργία, βάλτε τον ιππέα 

πάνω στον διάδρομο και αφήστε τον να κινηθεί ελεύθερα. Η κίνηση του είναι μια ευθύγραμμη 

ομαλά μεταβαλλόμενη (στην περίπτωσή μας επιταχυνόμενη). 

2.1.3 Προσαρμόστε δυο φωτοπύλες G1 και G2 (βλ. σχήμα) στις θέσεις 30cm και 90cm, στην 

κλίμακα μέτρησης(χάρακας) που υπάρχει στον αεροδιάδρομο. Θέτουμε την απόσταση 

μεταξύ των δυο φωτοπυλών να είναι ‘S’. Στερεώστε την προσαρμοζόμενη θέση εκκίνησης 

στην πλευρά που είναι σε μεγαλύτερο ύψος. 

2.1.4 Τοποθετήστε ένα πέτασμα πάνω στον ιππέα με τις βίδες τύπου Μ4x10. Συνδέστε το 

ψηφιακό χρονόμετρο στις φωτοπύλες και  βάλτε στην λειτουργία ¨Interval Timing/Μέτρηση 

μεσοδιαστήματος¨ (φωτεινή ένδειξη S2). Αφήστε τον ιππέα να κινηθεί ελεύθερος από τη 

θέση  που έχετε βάλει σαν σημείο εκκίνησης. Το χρονόμετρο θα καταγράψει τον χρόνο ‘t’, 
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καθώς ο ιππέας θα περνάει από τις δυο φωτοπύλες. Τότε μπορούμε να υπολογίσουμε την 

μέση ταχύτητα χρησιμοποιώντας την σχέση :  𝑣 =
𝑆

𝑡
 . 

2.1.5 Σταδιακά μειώνουμε την απόσταση ανάμεσα στις δυο φωτοπύλες G1 και G2 , και 

επαναλαμβάνουμε το παραπάνω πείραμα καταγράφοντας τις τιμές της μέσης ταχύτητας 

που βρίσκουμε κάθε φορά. Σιγουρευόμαστε κάθε φορά ότι η θέση εκκίνησης του ιππέα είναι 

η ίδια – αυτή που έχουμε από την αρχή. 

2.1.6 Με βάση τον ορισμό της στιγμιαίας ταχύτητας, όταν η απόσταση μεταξύ των δυο 

φωτοπυλών G1 και G2 είναι η μικρότερη δυνατή, τότε ο χρόνος θα είναι και ο ελάχιστος που 

μπορεί να μετρηθεί, και άρα η μέση ταχύτητα μπορεί να θεωρηθεί σαν στιγμιαία σ’ εκείνο το 

σημείο. 

2.2 Δεύτερος τρόπος: 

  

2.2.1 Η διάταξη του πειράματος είναι αυτή που φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. 

2.2.2 Οι αρχικές διαδικασίες του πειράματος είναι ίδιες με αυτές του πρώτου τρόπου όπως 

δηλαδή στο 2.1.2 

2.2.3 Τοποθετήστε την φωτοπύλη G1 (η άλλη φωτοπύλη δεν χρησιμοποιείται σ’ αυτό το 

πείραμα) στη θέση 70cm στην κλίμακα μέτρησης. Θέτουμε το χρονόμετρο στη λειτουργία 

¨Interval Timing/Μέτρηση μεσοδιαστήματος¨ (φωτεινή ένδειξη S2). 

2.2.4 Προσαρμόστε το πέτασμα σχήματος – U (10cm), πάνω στον ιππέα. Αφήστε ελεύθερο 

τον ιππέα να κινηθεί από την προσαρμοσμένη θέση εκκίνησης. Μόλις το πέτασμα σχήματος 

– U περάσει από την φωτοπύλη, το χρονόμετρο θα καταγράψει τον χρόνο ‘t’. Σταματάμε τον 

ιππέα και ελέγχουμε την οθόνη στο χρονόμετρο και μας βγάζει τον καταγεγραμμένο χρόνο. 

Η στιγμιαία ταχύτητα μπορεί να υπολογιστεί από την ισότητα: 𝑣 =
𝐿

𝑡
  

(όπου ‘L’ η απόσταση των δύο άκρων του σχήματος U του πετάσματος 

που έχουμε πάνω στον ιππέα)  

2.2.5 Επαναλάβετε το παραπάνω πείραμα με τα πετάσματα σχήματος – U των 5cm , 3cm, 

και 1cm. Υπολογίστε τις αντίστοιχες ταχύτητες 𝑣1, 𝑣2, 𝑣3. Σύμφωνα με τον ορισμό της 

στιγμιαίας ταχύτητας, η μέση ταχύτητα 𝑣3, μπορεί να θεωρηθεί σαν την στιγμιαία ταχύτητα 

στη θέση 70cm, εφόσον το μήκος L είναι το μικρότερο. 
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Πείραμα ΙΙ: Προσδιορισμός της επιτάχυνσης σε ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη 

κίνηση.  

1 . Σκοπός του πειράματος: 

1.1 Παρατήρηση ενός αντικειμένου που εκτελεί μια ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη 

κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο. 

1.2 Προσδιορισμός της επιτάχυνσης του αντικειμένου σύμφωνα με τη σχέση : 𝑎 =
𝑣2−𝑣1

𝑇
 

(όπου 𝑣1, 𝑣2, οι ταχύτητες και Τ το χρονικό διάστημα). 

2 . Πειραματικές διαδικασίες: 

 

2.1 Η πειραματική διάταξη που θα χρησιμοποιήσουμε φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. 

2.2 Τα βήματα του πειράματος είναι ίδια με αυτά του πειράματος Ι, πρώτος τρόπος , 2.1.2. 

2.3 Τοποθετήστε τις δύο φωτοπύλες στο αεροδιάδρομο (π.χ. στις θέσεις 30cm και 90cm). 

Επιλέξτε την λειτουργία του ψηφιακού χρονομέτρου στην μέτρηση της επιτάχυνσης ‘a’ 

(φωτεινή ένδειξη ‘a’), και εφαρμόστε στον ιππέα το πέτασμα σχήματος – U του 1cm. 

2.4 Πηγαίνετε τον ιππέα στην προσαρμοσμένη θέση εκκίνησης. Αφήστε ελεύθερο τον ιππέα 

να κινηθεί από το υψηλότερο άκρο προς το χαμηλότερο. Το ψηφιακό χρονόμετρο θα 

μετρήσει αυτόματα τους χρόνους Δt1 και Δt2 που χρειάζεται για να περάσει από κάθε 

φωτοπύλη αντίστοιχα, καθώς και τον χρόνο ‘Τ’ που χρειάζεται ο ιππέας για να διανύσει 

την απόσταση μεταξύ των δυο φωτοπυλών G1 και G2.  

2.5 Σύμφωνα με την θεωρία, στιγμιαία ταχύτητα του ιππέα όταν περνάει από την κάθε 

φωτοπύλη, υπολογίζετε από την σχέση:  

 𝑣1 =
𝐿

𝛥𝑡1
 𝜅𝛼𝜄 𝑣2 =

𝐿

𝛥𝑡2
. Η επιτάχυνση βρίσκεται από τον τύπο: 𝑎 =

𝑣2−𝑣1

𝑇
 .  

2.6 Αλλάξτε τις θέσεις των φωτοπυλών (π.χ. την G1 στις θέσεις 40cm ή 50cm και την G2 

στις 100cm και 120cm ξεχωριστά κάθε φορά) και επαναλάβετε το πείραμα και τις 

μετρήσεις. Μετά από τον υπολογισμό, θα παρατηρήσετε ότι η επιτάχυνση, στην 

ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση είναι σταθερή. 
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 Πείραμα ΙΙΙ: Επαλήθευση του 2ου Νόμου του Νεύτωνα. 

 

1 . Σκοπός του πειράματος: Επαλήθευση της σχέσης που ισχύει για τον 2ο Νόμο του 

Νεύτωνα :𝐹 = 𝑚𝑎 από την οποία φαίνεται (λύνοντας την και ως προς α : 𝑎 =
𝐹

𝑚
 ) ότι η 

επιτάχυνση α είναι ανάλογη προς την δύναμη F που ασκείται στο σώμα και αντιστρόφως 

ανάλογη προς τη μάζα του σώματος.  

2 . Μέθοδος του πειράματος: το πείραμα αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με δυο τρόπους. 

Πρώτος τρόπος: Διατηρούμε τη μάζα του σώματος σταθερή και αλλάζουμε την ασκούμενη 

δύναμη (αλλάζοντας τις μάζες στον κάδο βαρών), ώστε να επαληθεύσουμε την σχέση 𝑎 ∝

𝐹 . 

Δεύτερος τρόπος: Διατηρούμε σταθερή την ασκούμενη δύναμη και αλλάζουμε τη μάζα του 

σώματος (προσθέτοντας ή αφαιρώντας μάζες από τον ιππέα), ώστε να επαληθεύσουμε την 

σχέση 𝑎 ∝
1

𝑚
.   

3 . Πειραματική μέθοδος και διαδικασία: 

3.1 Πρώτος τρόπος: Διατηρούμε σταθερή τη μάζα του ιππέα ‘Μ’, επαληθεύουμε τη σχέση  

𝑎 ∝ 𝐹. 

3.1.1 Η διάταξη του πειράματος φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. 

3.1.2 Κατ’ αρχήν προσαρμόζουμε την τροχαλία στο αριστερό άκρο του αεροδιαδρόμου και 

ελέγχουμε αν περιστρέφεται ομαλά. Στη συνέχεια ευθυγραμμίζουμε τον 

αεροδιάδρομό μας. 

3.1.3 Προσαρμόζουμε το πέτασμα σχήματος – U του 1cm στον ιππέα, καθώς και δυο 

γάντζους, έναν σε κάθε πλευρά του. Κρεμάστε τον κάδο των βαρών με μια λεπτή 

κλωστή και περάστε την από την τροχαλία μέσω της τρύπας που υπάρχει στο 

αριστερό άκρο. 

3.1.4 Τοποθετήστε την θέση εκκίνησης όπου θεωρείτε ότι ικανοποιεί τις ανάγκες του 

πειράματος. Βάλτε τις δυο φωτοπύλες στον αεροδιάδρομο (π.χ. στις θέσεις 30cm και 
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80cm). Προσοχή: ο ιππέας θα πρέπει να καταφέρνει να περνάει και από τη 

φωτοπύλη που είναι κοντά στο αριστερό άκρο, πριν ο κάδος ακουμπήσει στο έδαφος. 

3.1.5 Θέστε το ψηφιακό χρονόμετρο στη λειτουργία μέτρησης επιτάχυνσης ‘α’ (φωτεινή 

ένδειξη ‘α’), και προσθέστε μάζες στον κάδο (π.χ. 5g, αλλά όχι πάνω από 30g). 

Ανοίξτε την παροχή αέρα και αφήστε τον ιππέα να κινηθεί από την θέση εκκίνησης. 

Ο χρόνος της επιτάχυνσης ‘α’ θα καταγραφεί αυτόματα μόλις ο ιππέας περάσει και 

από τις δύο φωτοπύλες. 

3.1.6 Η ολική μάζα του κινούμενου συστήματος ‘Μ’ είναι ίση με τη μάζα του ιππέα m1 (που 

περιλαμβάνει και τη μάζα της κλωστής) συν την μάζα του κάδου και των μαζών m2 , 

δηλαδή είναι Μ=m1+m2. Η ασκούμενη δύναμη στον ιππέα είναι F=m2 g (όπου g η 

επιτάχυνση της βαρύτητας). 

3.1.7 Σταδιακά αλλάξτε τις μάζες στον κάδο και επαναλάβετε το παραπάνω πείραμα για 

να υπολογίσετε την επιτάχυνση ‘α’. Με βάση τα δεδομένα που πήρατε και 

χρησιμοποιώντας τις σχέσεις 
𝛼2

𝛼1
=

𝐹2

𝐹1
  𝜅𝛼𝜄  

𝛼3

𝛼2
=

𝐹3

𝐹2
 μπορείτε να εξάγετε το 

συμπέρασμα ότι 𝑎 ∝ 𝐹. Σημείωση: σε κάθε επανάληψη του πειράματος ο ιππέας 

θα πρέπει να τοποθετείται ακριβώς στην αρχική θέση εκκίνησης και να τον αφήνετε 

να ξεκινάει ομαλά. 

 

3.2     Δεύτερος τρόπος: Διατηρούμε σταθερή την δύναμη που ασκείται στον     ιππέα και 

αλλάζουμε την μάζα του ιππέα, ώστε ν’ αποδείξουμε ότι 

 𝑎 ∝
1

𝛭
. 

3.2.1 Οι διαδικασίες του πειράματος είναι ίδιες με αυτές του πρώτου τρόπου όπως στο 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 και 3.1.4. 

3.2.2 Θέστε το ψηφιακό χρονόμετρο στη λειτουργία μέτρησης επιτάχυνσης ‘α’ (φωτεινή 

ένδειξη ‘α’). Τοποθετήστε μια μάζα 15g στον κάδο χωρίς να την αλλάξετε καθ΄ όλη 

την διάρκεια του πειράματος. Φορτώστε στον ιππέα διάφορες μάζες και αφήστε τον 

Ε 

Π 

Ε 

Ξ 

Η 

Γ 

Η 

Σ 

Η 
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να κινηθεί ελεύθερα. Ακολουθήστε την διαδικασία του Πειράματος ΙΙ για τον 

υπολογισμό της επιτάχυνσης. 

3.2.3 Και πάλι, όπως και στον πρώτο τρόπο, η ολική μάζα του συστήματος Μ, ισούται με 

τη μάζα του ιππέα m1 (που περιλαμβάνει και τη μάζα της κλωστής) συν τις μάζες που 

έχουμε φορτώσει m3 , συν την μάζα του κάδου και των μαζών m2 , δηλαδή είναι 

Μ=m1+m2 +m3. 

3.2.4 Κρατώντας σταθερή  την ασκούμενη δύναμη, βαθμιαία προσθέτουμε μάζες πάνω 

στον ιππέα. Επαναλαμβάνουμε το πείραμα κάθε φορά με διαφορετικές μάζες πάνω 

στον ιππέα και προσδιορίζουμε από τα δεδομένα του ψηφιακού χρονομέτρου, την 

επιτάχυνση. Με βάση αυτά και τις ισότητες  
𝛼1

𝛼2
=

𝛭2

𝛭1
  𝜅𝛼𝜄  

𝛼3

𝛼2
=

𝛭2

𝛭3
   , μπορούμε 

να επαληθεύσουμε την αναλογία 𝑎 ∝
1

𝛭
 .  

 

Πείραμα ΙV: Επαλήθευση της  Αρχής Διατήρησης της Ορμής. 

 1 . Σκοπός του πειράματος: Επαλήθευση της Αρχής Διατήρησης της Ορμής μέσω 

ελαστικών και ανελαστικών κρούσεων. 

2 . Αρχή Διατήρησης Ορμής: Τοποθετήστε δυο ιππείς πάνω στον ευθυγραμμισμένο 

αεροδιάδρομο. Θεωρήστε τους σαν ένα σύστημα σωμάτων. Εφόσον δεν υπάρχουν 

εξωτερικές δυνάμεις στον οριζόντιο άξονα, το άθροισμα των ορμών πριν και μετά την 

κρούση θα πρέπει να είναι σταθερό. Αν υποθέσουμε ότι Μ1 και Μ2 είναι οι μάζες των δυο 

ιππέων αντίστοιχα, V1 και V2 οι αντίστοιχες ταχύτητες πριν την κρούση και V1
’ και V2

’ οι 

ταχύτητες τους μετά την κρούση, τότε η Αρχή Διατήρησης της Ορμής δίνει : 

𝑀1𝑉1 + 𝑀2𝑉2 = 𝑀1𝑉1
′ + 𝑀2𝑉2

′ (1). 

Η Αρχή Διατήρησης μπορεί να επαληθευτεί αν μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ταχύτητες 

των ιππέων πριν και μετά την κρούση καθώς και τις μάζες τους. 

3.  Πειραματική μέθοδος και διαδικασία: 

3.1 Ελαστική κρούση: 

3.1.1 Η πειραματική διάταξη που θα χρησιμοποιήσουμε φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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3.1.2 Προσαρμόστε το έλασμα προφύλαξης στο ένα άκρο του αεροδιαδρόμου και βάλτε τις 

δυο φωτοπύλες στις θέσεις 30cm και 80cm αντίστοιχα. Βεβαιωθείτε ότι ο αεροδιάδρομος 

είναι ευθυγραμμισμένος. 

3.1.3 Βάλτε πάνω στους ιππείς από ένα πέτασμα σχήματος – U  του 1cm στον καθένα 

αντίστοιχα. Θέστε M1 και Μ2 τις μάζες των ιππέων μαζί με τις σημαίες. Στον ιππέα Μ1 (δεξιά 

στην εικόνα) , προσαρμόστε δυο ελάσματα προφύλαξης και στις δυο άκρες του. 

3.1.4 Ζυγίστε ξεχωριστά τον κάθε ιππέα. 

3.1.5 Γυρίστε την λειτουργία του ψηφιακού χρονομέτρου στην ένδειξη ‘Col’. Τοποθετήστε 

τους ιππείς στις δυο άκρες του αεροδιαδρόμου. Εκτοξεύστε (απαλά) τους δυο ιππείς προς 

το κέντρο. Αυτοί θα κινηθούν προς τα κει περνώντας από τις αντίστοιχες φωτοπύλες ο 

καθένας, και στη συνέχεια , μετά την κρούση στο κέντρο περίπου του διαδρόμου, θα 

επιστρέψουν πάλι στις αρχικές στους θέσεις, ξαναπερνώντας από τις φωτοπύλες. Το 

χρονόμετρο θα καταγράψει 4 δεδομένα, t1, t1’, t2, t2’  (για περισσότερες λεπτομέρειες στην 

καταγραφή των 4 δεδομένων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του Ψηφιακού Χρονομέτρου) . 

3.1.6 Υπολογίστε τις ταχύτητες  V1, V1
’, V2, V2

’, πριν και μετά από την κρούση. Στη συνέχεια, 

χρησιμοποιήστε τ’ αποτελέσματα που βρήκατε στη σχέση (1). Με ένα μικρό σφάλμα που 

μπορεί να προκύψει από τις μετρήσεις, η Αρχή Διατήρησης της Ορμής, επαληθεύεται. 

3.2 Πλαστική ή τελείως ανελαστική κρούση: 

 

3.2.1 Η πειραματική διάταξη φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. 

3.2.2 Προσαρμόζουμε δυο ελάσματα προφύλαξης στα δυο άκρα του αεροδιαδρόμου και 

τοποθετούμε τις δυο φωτοπύλες στις θέσεις 30cm και 80cm (ενδεικτικές θέσεις). 

Βεβαιωνόμαστε και πάλι ότι ο αεροδιάδρομος είναι ευθυγραμμισμένος. 

3.2.3 Βάζουμε ένα πέτασμα σχήματος – U του 1cm πάνω στους ιππείς και στα αντικριστά 

άκρα τους μια ένωση Velcro. 

3.2.4 Ζυγίζουμε τους ιππείς 

3.2.5 Γυρίζουμε την λειτουργία του ψηφιακού χρονομέτρου στην μέτρηση ‘Χρονικού 

Διαστήματος/Interval Timing (φωτεινή ένδειξη S2). Τοποθετούμε τον ιππέα μάζας Μ2 στο 

μέσο της απόστασης ανάμεσα στις δυο φωτοπύλες και τον αφήνουμε σε ηρεμία. Τον άλλον 

ιππέα Μ1 τον βάζουμε στο άκρο του αεροδιαδρόμου (δεξιά) και τον ωθούμε προς τον 
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ακίνητο. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε την πλαστική κρούση μεταξύ τους. Ο χρόνος 

περάσματος του ιππέα Μ1 , καθώς και ο χρόνος περάσματος του συσσωματώματος Μ1+Μ2, 

από τις φωτοπύλες, καταγράφονται από το ψηφιακό χρονόμετρο. 

3.2.6 Υπολογίστε τις αντίστοιχες ταχύτητες V1 και V2 για τ’ αντίστοιχα περάσματα πριν και 

μετά την πλαστική κρούση. 

3.2.7 Επιβεβαιώστε την ορθότητα της σχέσης : 

  𝑀1𝑉1 = (𝑀1 + 𝑀2)𝑉2 η οποία αποτελεί την Αρχή Διατήρησης της Ορμής για την 

πλαστική κρούση. 

 

Πείραμα V: Μελέτη των χαρακτηριστικών της Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης. 

1 . Σκοπός του πειράματος: Η περιοδική κίνηση ενός αντικειμένου, πάνω στον 

αεροδιάδρομο, υπό την επίδραση ελαστικής δύναμης, αποτελεί μια Απλή Αρμονική 

Ταλάντωση. 

Προσδιορισμός της περιόδου της Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης. 

1.1 Επαλήθευση της μη εξάρτησης της περιόδου από το πλάτος της ταλάντωσης. 

1.2 Επαλήθευση του ότι η περίοδος της απλής αρμονικής ταλάντωσης είναι ανάλογη με την 

τετραγωνική ρίζα της μάζας του ταλαντωτή. Δηλαδή 

 𝑇 = 2𝜋√
𝛭

𝑘
 

2 . Πειραματική μέθοδος και διαδικασίες: 

2.1 Προσδιορισμός της περιόδου ταλάντωσης ενός αρμονικού ταλαντωτή. 

2.1.1 Η πειραματική διάταξη φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

2.1.2 Βεβαιωθείτε ότι ο αεροδιάδρομος είναι ευθυγραμμισμένος. Βάλτε πάνω στον ιππέα 

ένα πέτασμα στο κέντρο του. Στα δυο άκρα του ιππέα τοποθετήστε δυο γάντζους. 

Χρησιμοποιήστε τα δυο ελατήρια ίδιου μήκους και περάστε τη μία άκρη τους στους γάντζους 

που είναι πάνω στον ιππέα και την άλλη άκρη τους στα αντίστοιχα άκρα του αεροδιαδρόμου. 

Ο αρμονικός ταλαντωτής ελατηρίου είναι έτοιμος. 
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2.1.3 Αφήστε τον ιππέα να έρθει σε ισορροπία. Η θέση που βρίσκεται όταν είναι 

σταματημένος ονομάζεται θέση ισορροπίας(Θ.Ι.). Εκεί ακριβώς τοποθετήστε τη μια 

φωτοπύλη G1. Την άλλη φωτοπύλη G2 τοποθετήστε την σε οποιοδήποτε άκρο θέλετε αρκεί 

να προσέξετε να μην είναι μπλοκαρισμένη από οτιδήποτε ή αφαιρέστε την εντελώς από τον 

αεροδιάδρομο.  

2.1.4 Γυρίστε τη λειτουργία του ψηφιακού χρονομέτρου στην ένδειξη ‘Τ’ και πατήστε το 

πλήκτρο ‘clear’ για καθαρισμό των δεδομένων. Τραβήξτε τον ιππέα μακριά από την 

φωτοπύλη G1 και αφήστε τον ελεύθερο να κινηθεί. Ο ιππέας θα εκτελέσει απλή αρμονική 

ταλάντωση γύρω από την Θ.Ι.  

2.1.5 Καθώς το πέτασμα θα περνάει από την φωτοπύλη, το χρονόμετρο θα καταγράφει την 

περίοδο του ταλαντωτή. Πατήστε το κουμπί ‘memory’ και στην οθόνη θα φανεί η περίοδος 

και το άθροισμα των περιόδων που κατέγραψε. Έτσι μπορείτε να υπολογίσετε τη μέση 

περίοδο για πιο ακριβή αποτελέσματα. 

2.2 Επαλήθευση της μη εξάρτησης της περιόδου από το πλάτος ταλάντωσης 

2.2.1 Επαναλάβετε τα βήματα του πειράματος 2.1. Κάθε φορά που τραβάτε τον ιππέα 

μακριά από την Θ. Ι. ,μετρήστε στον ενσωματωμένο χάρακα του αεροδιαδρόμου την 

απόσταση από την Θ.Ι. που τραβήξατε τον ιππέα. Αυτή η απόσταση ‘Α’ αποτελεί το πλάτος 

της ταλάντωσης κάθε φορά. Αλλάξτε το πλάτος μερικές φορές και επιβεβαιώστε την 

υπόθεση 2.2 

2.3 Επαλήθευση της αναλογίας 𝛵 ∝ √𝛭 από την σχέση της περιόδου:  

    𝑇 = 2𝜋√
𝛭

𝑘
 

2.3.1 Επαναλάβετε τα βήματα του πειράματος 2.1.  

2.3.2 Ζυγίστε τον ιππέα με μια ζυγαριά. 

2.3.3 Βαθμιαία αυξήστε το βάρος του ιππέα προσθέτοντας μάζες πάνω του. Αλλάζοντας 

την μάζα του ιππέα, προσδιορίστε την περίοδο με την μέθοδο που περιγράψαμε στο πιο 

πάνω πείραμα. Η αναλογία  𝛵 ∝ √𝛭  θα επιβεβαιωθεί από τα δεδομένα του πειράματος. 
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