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ΕΚΦΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΕΚΦΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
 

Προκριµατικός διαγωνισµός για την 14η  EUSO 2016 

στην Φυσική 
Σάββατο 5/12/2015 

 
Ονοµατεπώνυµα µελών οµάδας  

1)……………………………………………………………………………  

2)……………………………………………………………………………  

3)……………………………………………………………………………  

Σχολείο:……………………………………………………………………  

 
 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (g)  
  
∆ιάρκεια: 45 λεπτά  
 
 Στόχοι  

1. Nα διαπιστώσετε ότι κατά την οριζόντια βολή µιας σφαίρας και την ελεύθερη πτώση µιας άλλης 
σφαίρας όταν ξεκινούν ταυτόχρονα από το ίδιο ύψος, φθάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος. 

2. Να προσδιορίσετε την επιτάχυνση της βαρύτητας g. 
  

 Εισαγωγικές γνώσεις  

 

Αφήνουµε από ύψος h µια σφαίρα (Σ1) να πέσει και ταυ-
τοχρόνως εκτοξεύουµε οριζόντια άλλη µία ίδια σφαίρα (Σ2) 
µε ταχύτητα υο .  
Υπό την προϋπόθεση ότι αντίσταση του αέρα είναι αµε-

λητέα η κίνηση της σφαίρας Σ1 είναι ελεύθερη πτώση και η 
κίνηση της σφαίρας Σ2 είναι οριζόντια βολή. 
Επειδή κατά την οριζόντια διεύθυνση δεν ασκείται καµία 

δύναµη στη σφαίρα Σ2, αυτή κινείται ευθύγραµµα και οµαλά 
µε ταχύτητα υο, δηλαδή µε την αρχική ταχύτητα  εκτόξευσης. 
Συγχρόνως, η σφαίρα Σ2 πέφτει ελεύθερα κατά την κατακό-
ρυφη διεύθυνση υπό την επίδραση του βάρους της 
Αν επιλέξουµε το κατάλληλο σύστηµα συντεταγµένων οι 

εξισώσεις που µας δίνουν τη θέση της σφαίρας Σ2 είναι: 
 

  (1) 
 
Όπου g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας, και η εξίσωση 

που µας δίνει τη θέση της σφαίρας Σ1 είναι: 
 

 
Με απαλοιφή του χρόνου από τις εξισώσεις  (1) προκύ-

πτει: 
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Το ηλεκτρονικό χρονόµετρο παρουσιάζεται στο διπλανό σχήµα. Εισάγουµε το καλώδιο της φωτοπύ-
λης στην είσοδο Φ1. Μόλις η είσοδος Ε1 του χρονοµέτρου συνδεθεί στο τροφοδοτικό:  
• Εµφανίζεται το µήνυµα «HELLO» 
• Εµφανίζεται η ένδειξη «0.0000» και είναι έτοιµο 
για χρήση 

• Πατάµε στιγµιαία τον διακόπτη ∆1 και µετά µε 
τον διακόπτη ∆2 επιλέγουµε τον τρόπο λειτουρ-
γίας του χρονοµέτρου, F1. 

• Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας το χρονόµετρο 
καταγράφει την διάρκεια µιας διακοπής της δέ-
σµης υπερύθρων. 

• Το χρονόµετρο σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας 
καταγράφει 8 µετρήσεις. 

• Όταν καταγραφεί και η 8η µέτρηση η τιµή της εµ-
φανίζεται στην οθόνη αναβοσβήνοντας. 

• Πατώντας τον διακόπτη ∆2 εµφανίζεται στην ο-
θόνη ο τρόπος λειτουργίας του χρονοµέτρου (F1) 
και στην συνέχεια ο αριθµός µέτρησης και στην συνέχεια η τιµή της µέτρησης. Για παράδειγµα µόλις 
πατήσουµε το ∆2 έχουµε µε σειρά εµφάνισης: Τρόπος λειτουργίας �αριθµός µέτρησης�τιµή µέτρη-
σης� αριθµός µέτρησης�τιµή µέτρησης�αριθµός µέτρησης�τιµή µέτρησης… 

 
Πειραµατική διαδικασία 
 
1. Προσαρµόστε τη διάταξη της εικόνας 1 µε τη βοήθεια των λεπτοµερέστερων εικόνων 2 και 3.  

 
 

 
 
2. Μετρήστε µε το παχύµετρο τη διάµετρο της οριζόντια εκτοξευόµενης σφαίρας Σ2 και καταγράψτε την 

τιµή της στην αντίστοιχη θέση του πίνακα 1.  
 
3. Μετρήστε το ύψος από το έδαφος της οριζόντια εκτοξευόµενης σφαίρας Σ2 και καταγράψτε την τιµή 

του στην αντίστοιχη θέση του πίνακα 1. 
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4. Ρυθµίστε την φωτοπύλη στον τρόπο λειτουργίας F1. 
 

5. Ανυψώστε το κινητό βραχίονα εκκίνησης και αφήστε τον ελεύθερο. 
 

6. ∆ιαπιστώστε αν οι σφαίρες φθάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος και καταχωρήστε (Ναι/Όχι) στην αντί-
στοιχη θέση του πίνακα 1. 

 
7. Μετρήστε και καταγράψτε στην αντίστοιχη θέση του πίνακα 1 την οριζόντια απόσταση χ (βεληνεκές). 
 
8. Επαναλάβετε τα βήµατα 5, 6 και 7 για τέσσερα ακόµη διαφορετικά ύψη εκκίνησης του κινητού βραχί-

ονα εκκίνησης. 
 
Επεξεργασία  

1. Υπολογίστε την ταχύτητα εκτόξευσης της σφαίρας υο και συµπληρώστε τις αντίστοιχες θέσεις στον 
πίνακα 1. 

2. Παραστήστε τα ζεύγη των τιµών χ – υο στο σύστηµα αξόνων και χαράξτε την κατάλληλη ευθεία 
γραµµή που να ικανοποιεί καλύτερα όλες τις µετρήσεις που προκύπτουν από τις αντίστοιχες πειρα-
µατικές τιµές του πίνακα 1. 

3. Υπολογίστε από το διάγραµµα την κλίση (κ) της ευθείας που έχετε σχεδιάσει. Σύµφωνα µε τη σχέση 
(2) η κλίση της ευθείας είναι ίση µε το συντελεστή 

κ =
g

y2  του   υο 

Εποµένως ισχύει: 

       (3) 
Από τη σχέση (3) υπολογίστε την επιτάχυνση της βαρύτητας g. 

 
 
Ερωτήσεις 
 
Α) Συγκρίνοντας τη διάρκεια των κινήσεων των δύο σφαιρών συµπεραίνουµε ότι οι κινήσεις γίνονται 
ταυτόχρονα. Είναι αποδεκτό να πούµε, σύµφωνα µε την προηγούµενη διαπίστωση,  ότι η κατακό-
ρυφη συνιστώσα της κίνησης της οριζόντιας βολής  είναι ελεύθερη πτώση;  
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Β) Συγκρίνετε την πειραµατική τιµή µε την τιµή gο=9,80m/s2. Κάνετε µια αξιολόγηση των µετρήσεών 
σας υπολογίζοντας τη σχετική επί τοις εκατό απόκλιση από την τιµή gο=9,80m/s2: 

| |
100

0

0 ×
−

g
gg

=α
 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
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Γ1) Σύµφωνα µε τη σχέση (2) και την πειραµατική διαδικασία που ακολουθήσατε είναι αποδεκτό να 
πούµε ότι η οριζόντια συνιστώσα της κίνησης της οριζόντιας βολής  είναι ευθύγραµµη οµαλή κίνηση;  
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Γ2) Ποια είναι η διάρκεια πτώσης των σφαιρών; 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

∆ιάµετρος της οριζόντια εκτοξευόµενης σφαίρας  = …..m 

Ύψος από το έδαφος της οριζόντια εκτοξευόµενης σφαίρας = …..m 

 

Αριθµός µέτρησης 
Οι σφαίρες φθά-
νουν ταυτόχρονα; 
(Ναι/Όχι)  

∆ιάρκεια διέ-
λευσης της 
σφαίρας(sec)  

Βεληνεκές 
χ 
σφαίρας(m) 

Ταχύτητα εκτό-
ξευσης σφαί-
ρας(m/sec) 

1     

2     

3     

4     

5     

Τιµή της επιτάχυνσης της βαρύτητας g που υπολογίσατε = …… 
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΟΜΑ∆Α………………………… 
 
 
 

Σηµεία αξιολόγησης 
Μέγιστη 
τιµή 

Αξιολόγηση οµά-
δας 

Προσαρµογή της πειραµατικής διάταξης – δοκιµαστική 
εκτόξευση  5   
Μέτρηση ύψους εκτόξευσης 5   
Μέτρηση διαµέτρου σφαίρας 5  
Ρύθµιση φωτοπύλης-χρονοµέτρου 5   
Έναρξη µέτρησης µε φωτοπύλη 5   
Καταχώριση µετρήσεων 5   
Υπολογισµοί στον πίνακα µετρήσεων 5   
Κλίµακες, µονάδες, βαθµολόγηση αξόνων 10   
Τοποθέτηση σηµείων στη γραφική παράσταση  10   
Σχεδίαση πειραµατικής ευθείας  5   
Υπολογισµός κλίσης ευθείας 10   
Εκτίµηση g από πειραµατική ευθεία 10   

Εκτίµηση της επί τοις % απόκλισης από την τιµή της go  5   
Αιτιολόγηση της απόκλισης- Ερώτηση Β 5   
Ερώτηση Α 5  
Ερώτηση Γ1 + Γ2 5  
Σύνολο 100   

 


