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Περιεχόμενα συσκευής 

➢ Τετράγωνο αλουμινένιο πλαίσιο-ορθοστάτης ύψους 120cm με κλίμακα 
➢ Σιδερένιος σύνδεσμος 
➢ Κυλινδρικός Μαγνήτης 
➢ Φωτοπύλες (3) 
➢ Ψηφιακό χρονόμετρο 
➢ Σιδερένιες σφαίρες 
➢ Τριγωνική βάση πάνω στην οποία υπάρχει και θήκη για της σιδερένιες σφαίρες 
➢ Καλώδια σύνδεσης χρονομέτρου και φωτοπυλών 
➢ Νήμα της στάθμης 

 

Περιγραφή 
Το σύστημα επίδειξης ελεύθερης πτώσης, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για πειράματα 
απλής μηχανικής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για ποιοτική όσο και για ποσοτική μελέτη 
των νόμων της ελεύθερης πτώσης, πετυχαίνοντας τον διδακτικό στόχο των πειραμάτων 
επίδειξης. 
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Σκοπός 
Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας. 
 
Παράμετροι 
Ύψος κατασκευής : ≥1.2m 
Κλίμακα μέτρησης : 1.2m, ακρίβεια :1mm 
Διάμετρος μπάλας : 19.05mm 
Τάση χρονομέτρου : 4 AAA μπαταρίες ή μετασχηματιστής (input 110-240V/AC, output 6V) 
Ακρίβεια χρονομέτρου : 0.1ms 
Σχετικό σφάλμα του g : <1.5% 
Συνθήκες Περιβάλλοντος : Θερμοκρασία : 0~40ο C , Σχετική υγρασία : ≤85%. 
 
Αρχές και Νόμοι του Πειράματος 
Η συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί στο πείραμα είναι αυτή που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 
Υπό την επίδραση της βαρύτητας , το σώμα που εκτελεί ελεύθερη πτώση, επιταχύνει 
γραμμικά και ισχύει η σχέση:  

 
όπου S η απόσταση που διανύει το σώμα καθώς πέφτει σε χρόνο t, και u0 η αρχική ταχύτητα 
της σφαίρας (τη στιγμή που φεύγει από τον ηλεκτρομαγνήτη). Αν μετρήσουμε τα μεγέθη 
S,u0, t, μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας g. 
Με δεδομένο ότι η συσκευή έχει έναν μαγνήτη τον οποίο χειριζόμαστε εμείς, είναι πολύ 
πιθανό, την χρονική στιγμή που πατάμε το χρονόμετρο να ξεκινήσει, να καθυστερήσουμε 
κάποια ms να ελευθερώσουμε την μπάλα,  οπότε χάνετε το βασικό δεδομένο της ελεύθερης 
πτώσης, που είναι ότι για t=0 θα πρέπει και u0 να είναι μηδέν. Για να λυθεί αυτή η μικρή 
διαφορά ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία: 
Θεωρούμε ότι η μπάλα ξεκινάει την πτώση από το Ο, και θεωρούμε ότι u0 είναι η ταχύτητα 
της μπάλας τη στιγμή που περνάει από το σημείο Α. Αν χρειαστεί χρόνο t1 για να περάσει 
από το σημείο Β, τότε η απόσταση ΑΒ είναι η S1 :   

    (1) 
Στη συνέχεια η μπάλα περνάει από το σημείο C, όπου και καταγράφεται ο χρόνος για την 
απόσταση AC,η οποία είναι η S2 : 

   (2) 

Έχουμε λοιπόν : (2) x t1 – (1) x t2  : 
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Όπως παρατηρούμε, τα μεγέθη S1 και S2 μπορούμε να τα μετρήσουμε 
απ’ ευθείας από την κλίμακα που είναι πάνω στη συσκευή και τους 
χρόνους από το χρονόμετρο. Έτσι μπορούμε να προσδιορίσουμε την τιμή 
της επιτάχυνσης της βαρύτητας g.  
 

http://www.why.gr/
mailto:WHY@WHY.GR


 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 446, 15342 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΤΗΛ 210 6779 800   ΦΑΞ 210 6779 803 

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR 

Πειραματική Διάταξη και Προετοιμασία 
 
1 . Βιδώστε κάθετα την βάση της 
συσκευής στην αλουμινένια δοκό 
και τοποθετήστε ολόκληρη την 
κατασκευή σε οριζόντιο επίπεδο 
για να ελέγξετε αν είναι καλά 
στερεωμένη.   
 
Στη συνέχεια στερεώστε το δοχείο συλλογής των σφαιρών στο 
κάτω μέρος και δέστε το σφιχτά, όπως φαίνεται στο διπλανό 
σχήμα.  
 
 
 
 
Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο χρονόμετρο Ε1 και εγκαταστήστε το στη θέση Α (βλ. αρχικό 
σχήμα), η οποία απέχει περίπου 10cm από την κορυφή. Την φωτοπύλη Ε3 την στερεώνεται 
στη θέση 90cm (C του αρχικού σχήματος), ενώ την φωτοπύλη Ε2 στη θέση 20cm (Β του 
αρχικού σχήματος). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 . Περάστε την μία άκρη του συρματόσχοινου στην μικρή τρύπα που υπάρχει το πάνω 
μέρος της κατασκευής (σημείο Ο της αρχικής εικόνας). Ρυθμίστε τις βίδες στη βάση ώστε το 
βαρίδι στο τέλος του συρματόσχοινου να είναι σε θέση τέτοια που να καταφέρνει το σύρμα 
να περνάει από τα σημεία των  φωτοπυλών που παίρνουν τη μέτρηση. Αφαιρέστε στη 
συνέχεια το συρματόσχοινο. 
 
 
 
 
 
 
 
3 . Συνδέστε το χρονόμετρο με τις φωτοπύλες και πιέστε το κουμπί Start/Stop , μέχρι να 
εμφανιστεί το γράμμα t και ο αριθμός 1. Μόλις γίνει αυτό περάστε το δάχτυλό σας από την 
φωτοπύλη Ε1 και δείτε αν καταγράφεται σωστά ο χρόνος. Επαναλάβετε την διαδικασία και 
για τις άλλες δυο φωτοπύλες. Αν πιέσετε παρατεταμένα (>1.5seconds) το κουμπί Start/Stop, 
η συσκευή απενεργοποιείται. 
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Πειραματική Διαδικασία 
1 . Πιέστε το κουμπί Start/Stop για ν’ ανοίξει το χρονόμετρο. Πατάμε το κουμπί Mode πέντε 
φορές μέχρι να φανεί στην οθόνη το γράμμα a και ο αριθμός 2 (οι επιλογές αυτού του 
πειράματος). 
 
2 . Μετρήστε τις αποστάσεις S1 και S2 πάνω στον χάρακα της κατασκευής και καταγράψτε 
τις. Η απόσταση S1 είναι η αυτή από το σημείο Α μέχρι το Β (βλ. αρχική εικόνα) και 
αντίστοιχα η απόσταση S2 είναι από το Α μέχρι το C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 . Με τη βοήθεια του μαγνήτη συγκρατούμε την μεταλλική μπάλα στην κορυφή της 
κατασκευής. Πιέζουμε το κουμπί Start/Stop στο χρονόμετρο και στην οθόνη εμφανίζονται 
γραμμές (----------)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 . Αφαιρούμε τον μαγνήτη (κινώντας τον προς τα πάνω). Μόλις η μπάλα φτάσει στο δοχείο 
πατάμε το κουμπί Start/Stop και καταγράφουμε τους χρόνους t1 – χρόνος για να διανύσει την 
απόσταση ΑΒ και t2 – χρόνος για να διανύσει την απόσταση ΑC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 . Επαναλάβετε τα βήματα (3), (4) και καταμετρήστε 5 φορές και καταγράψτε τα δεδομένα 
για μεγαλύτερη ακρίβεια αποτελέσματος. 
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6 . Αλλάξτε τη θέση της  φωτοπύλης Ε2 και επαναλάβετε τα βήματα (2), (3), (4), και πάλι για 
άλλες 5 φορές.   
 

 7 . Μέτρηση της τιμής του g σύμφωνα με τον τύπο:   

Δεδομένα Πειράματος 
Φύλλο Μετρήσεων 

 S(m) t(s) Μέση 
τιμή t(s) 

g(m/s2) 

1 2 3 4 5 

1 S1         

S2        

2 S1         

S2        

3 S1         

S2        

4 S1         

S2        

5 S1         

S2        

 
Παράδειγμα: 
Τα δεδομένα του πειράματος είναι τα παρακάτω: 
 S(m) t(s) Μέση 

τιμή t(s) 
g(m/s2) 

1 2 3 4 5 

1 S1 0.25 0.1195 0.1196 0.1195 0.1195 0.1194 0.1195 9.742 

S2 0.75 0.267 0.2672 0.2667 0.2669 0.2667 0.2669 

 
 
Με βάση τις μετρήσεις που παίρνουμε, υπολογίζουμε την μέση τιμή από του χρόνους t1 και 
t2, και στη συνέχεια συμφωνά με τον τύπο : 

 →  = 9.742(m/s2) 

Σφάλμα:  (χρήση της θεωρητικής τιμής 9.8m/s2 ). 
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Σημείωση :  
Η αντίσταση του αέρα, τα σφάλματα της συσκευής (συστηματικά σφάλματα), η σταθερότητα 
και η καθετότητα της συσκευής μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές του πειράματος. 
Η λήψη πολλών μετρήσεων μπορεί να μειώσουν τα τυχαία σφάλματα. 
 
Συντήρηση : 
Μετά το πέρας του πειράματος, αφαιρέστε τις μπαταρίες του χρονομετρητή , 
αποσυναρμολογήστε την συσκευή και αποθηκεύστε την. 
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