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Πειραματική Μελέτης της Ευθύγραμμης Ομαλά Επιταχυνόμενης Κίνησης 

Υλικά: 

 Αμαξίδιο, σφιγκτήρας, χαρτοταινία, ηλεκτρικός χρονομετρητής, χάρακας και κεκλιμένο επίπεδο. 

 

 

 

 

Πειραματική διάταξη 

Στερεώνουμε τον ηλεκτρικό χρονομετρητή στην κορυφή ενός κεκλιμένου επιπέδου, περνούμε τη χαρτοταινία από 

τον χρονομετρητή και τη στερεώνουμε στο αμαξίδιο, θέτουμε τον χρονομετρήτη σε λειτουργία και αφήνουμε το 

αμαξίδιο να κινηθεί. 

 

 

 

 

Το χρονικό διάστημα 

ανάμεσα σε δύο 

διαδοχικά 

χτυπήματα του 

χρονομετρητή είναι 

0,02 s 

χαρτοταινία 
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Η χαρτοταινία:  

Η κίνηση του αμαξιδίου έχει καταγραφεί στην χαρτοταινία. Παρατηρούμε τις κουκίδες στην αρχή να είναι κοντά η 

μια στην άλλη ενώ στη συνέχεια να απομακρύνονται, ένδειξη ότι η κίνηση είναι επιταχυνόμενη. Το χρονικό 

διάστημα ανάμεσα σε δύο κουκίδες είναι 0,02 s. 

 

 

 

Ομαδοποιούμε τις κουκίδες ανά 5. To χρονικό διάστημα ανάμεσα στις ομαδοποιημένες κουκίδες είναι: 

Δt=5∙0,02=0,1 s 

 

 

 

Μετρήσεις 

Τοποθετούμε τον αρχή του υποδεκάμετρου στην πρώτη κουκίδα, που αντιστοιχεί στη θέση 0 και στη χρονική 

στιγμή 0, και μετρούμε τη θέση της κάθε κουκίδας.  

 

 

 

 

x=0, t=0 
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Οι πρώτες 7 μετρήσεις φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί.  Καταχωρούμε τις χρονικές στιγμές και τις θέσεις στις 

δύο πρώτες στήλες του πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

Χρόνος t(s) Θέση x(cm) Ταχύτητα (cm/s) 
0,0   

0,1   

0,2   

0,3   

0,4   

0,5   

0,6   

0,7   

0,8   

0,9   

1,0   

 

Συνεχίζουμε με την 8η και 9η μέτρηση από την επόμενη εικόνα . 

 

 

Και ακολουθούν η 10η και 11η μέτρηση. 
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Διάγραμμα θέσης  - χρόνου 

Από τα δεδομένα της 1ης και 2ης στήλης σχεδιάστε το διάγραμμα x – t 

 

 

 

 

Υπολογισμός της στιγμιαίας ταχύτητας (3η στήλη του πίνακα) 

Τη χρονική στιγμή 0 η ταχύτητα ήταν 0. Για τις υπόλοιπες χρονικές στιγμές υπολογίζουμε τις στιγμιαίες ταχύτητες 

από τη σχέση: 

 

 

     
             

               
 

 

 

 

 

 

Από το σχήμα της 

γραφικής παράστασης, τι 

συμπέρασμα βγάζετε για 

την κίνηση του 

αμαξιδίου;  

δηλαδή, για να υπολογίσουμε τη 

στιγμιαία ταχύτητα μια χρονική στιγμή 

t, επιλέγουμε τη θέση την επόμενη 

χρονική στιγμή και αφαιρούμε τη θέση 

της προηγούμενης χρονικής στιγμής 
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Διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου 

Από τα δεδομένα της 1ης και 3ης στήλης σχεδιάστε το διάγραμμα υ – t 

 

 

 

 

Υπολογισμός επιτάχυνσης 

Από το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου υπολογίστε την επιτάχυνση του αμαξιδίου.  

Η επιτάχυνση μπορεί να υπολογισθεί από την κλίση του διαγράμματος υ – t. 

 

            
                

                  
 

 

Από το σχήμα της 

γραφικής παράστασης 

επιβεβαιώνεται ότι η 

κίνηση του αμαξιδίου 

είναι Ευθύγραμμη 

Ομαλά Επιταχυνόμενη;  


