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Μελέτη της οριζόντιας βολής στο εργαστήριο Φ.Ε 

ΣΟΧΟ ΣΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ 

Ο ςτόχοσ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ είναι να πάρετε μετριςεισ του βελθνεκοφσ μίασ οριηόντιασ 

βολισ ςε ςυνάρτθςθ με το  φψοσ βολισ για ςυγκεκριμζνθ ταχφτθτα και από τισ μετριςεισ  να 

χαράξετε  μία πειραματικι καμπφλθ Βελθνεκοφσ-Ύψουσ. τθ ςυνζχεια να χρθςιμοποιιςετε  αυτι 

τθ καμπφλθ ϊςτε να κάνετε μία πρόβλεψθ. Σζλοσ να δθμιουργιςετε ζνα μακθματικό μοντζλο για 

το φαινόμενο και να ελζγξετε  κατά πόςο το πείραμα ταιριάηει με το μακθματικό ςασ  μοντζλο. 

ΜΕΑ ΠΟΤ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΟΤΜΕ 

Σα μζςα είναι 

1. Βάςθ ςτιριξθσ 

2. Ράβδοσ  

3. Διάδρομοσ καμπυλόγραμμοσ που 

καταλιγει ςε οριηόντια  

4. Μζτρο 

5. Νιμα τθσ ςτάκμθσ 

6. Μπίλια από ποντίκι  

 

 

Θ διάταξθ φαίνεται ςτθ φωτογραφία.  

θμ: για να εμφανιςτεί το ίχνοσ που πζφτει θ μπίλια ϊςτε να μετριςετε με ακρίβεια το βελθνεκζσ, βάλτε ςτο 

δάπεδο ζνα κομμάτι χαρτόνι ι απλό χαρτί, ϊςτε πζφτοντασ πάνω θ μπίλια να αφιςει ζνα ςθμάδι. Κρατάτε με το πόδι 

μασ το χαρτόνι ϊςτε πζφτοντασ θ μπίλια να μθν του αλλάξει κζςθ.  

 

ΣΡΟΠΟ ΕΡΓΑΙΑ 
 

Κάντε ςτθν κλωςτι που χρθςιμοποιείτε  για νιμα τθσ ςτάκμθσ μικροφσ κόμπουσ κάκε 30cm από 

τθν άκρθ του βαριδιοφ, ϊςτε να μπορείτε, μεταφζροντασ τθν κλωςτι να ζχετε το φψοσ τθσ βολισ  

κάκε 30cm. Ζτςι κάκε φορά κα χρειαςτεί να μετράτε  μόνο το βελθνεκζσ.  Ν’ αφινετε  κάκε φορά 

τθ μπίλια από το ανϊτερο ςθμείο του διαδρόμου και να μετράτε το βελθνεκζσ από τθ βάςθ του 

νιματοσ τθσ ςτάκμθσ μζχρι το ςθμάδι που ζφκαςε θ μπίλια.  υμπλθρϊςτε τον παρακάτω  

πίνακα.  
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Πίνακασ μετριςεων  

α/α ΥΨΟΣ ΒΟΛΗΣ  H 
(σε cm) 

ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ S 
( σε cm ) 

ΒΕΛΗΝΕΚΕ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
(σε cm2) 

1    
2    
3    
4    
5    

 

Σθμ: για τα μικρά φψθ κατεβάηουμε τθ βάςθ κάτω από τον πάγκο εργαςίασ 

2 Μονάδεσ 

Κάντε  τθν αντίςτοιχθ γραφικι παράςταςθ 

 

5 Μονάδεσ 

Ηθτείςτε από τον κακθγθτι ςασ να τοποκετιςει το διάδρομο ςε ζνα τυχαίο φψοσ. Μετρϊντασ 

αυτό το φψοσ και με τθ βοικεια τθσ παραπάνω γραφικισ παράςταςθσ υπολογίςτε το βελθνεκζσ. 

Σοποκετείςτε ςε αυτό το ςθμείο ζνα μολφβι και αφιςτε τθν μπίλια. Αν όλα πάνε καλά, θ μπίλια 

κα πρζπει να πετφχει το μολφβι.  

Αν αποτφχετε ελζγξτε τισ μετριςεισ ςασ και επιχειριςτε ξανά.  
 

5  Μονάδεσ για επιτυχία με την πρώτη προςπάθεια, 3 μονάδεσ για επιτυχία με τη δεφτερη 
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ΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ 
 

Θ παραπάνω γραφικι παράςταςθ φαίνεται ςαφϊσ ότι δεν είναι ευκεία. Σι είναι όμωσ; Είναι 

δευτζρου βακμοφ, τρίτου ι κάτι άλλο; Θ κεωρία καταλιγει ςτον τφπο του βελθνεκοφσ  
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Αν το μοντζλο αυτό είναι το ςωςτό τι περιμζνετε να είναι θ γραφικι παράςταςθ του S2 ςε 

ςυνάρτθςθ με το φψοσ h;  

 

Κάντε τθ γραφικι παράςταςθ   S2-h αφοφ ςυμπλθρϊςετε ςτον προθγοφμενο πίνακα τθ ςτιλθ S2 

 

 

5 Μονάδεσ 

Σι ςυμπεράςματα βγάηετε από τθν  παραπάνω γραφικι παράςταςθ; 

 

 

3 Μονάδεσ 
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Ενδεικτικές μετρήσεις (για τους καθηγητές) 

 

α/α ΥΨΟΣ ΒΟΛΗΣ ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
(σε cm2) 

1 30 31    961 
2 60 42 1764 
3 90 54 2916 
4 120 60 3600 
5 150 67 4489 
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Από τθν παραπάνω γραφικι παράςταςθ φαίνεται ςαφϊσ  ότι το μοντζλο μασ υπακοφει ικανοποιθτικά ςτα 

πειραματικά δεδομζνα. ϋ 

Όςο πιο κοντά είναι τα ςθμεία πάνω ςτθν ευκεία  τόςο μεγαλφτερθ ταφτιςθ του μοντζλου με τα 

πειραματικά δεδομζνα. 

 

Σθμ: αν διακζτουμε φωτοπφλθ μποροφμε να μετριςουμε αρχικι ταχφτθτα βολισ, οπότε από τθν κλίςθ τθσ 

παραπάνω ευκείασ μποροφμε να προςδιορίςουμε το g πειραματικά.  


