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Η σειρά οργάνων κινηµατικής απαρτίζεται από τα παρακάτω όργανα:  
α) Αµαξίδιο τεσσάρων τροχών, τεµ. 1. 
β) Αµαξίδιο τριών τροχών µε ελατηριωτό έµβολο τριών θέσεων, τεµ. 1 
γ) Μεταλλικές πλάκες µάζας 600 gr περίπου, τεµ. 5 
δ) Μεταλλικοί πείροι συγκράτησης πλακών, τεµ. 4 
ε) Ξύλινες ράβδοι 3 Χ 3 Χ 60 cm περίπου, τεµ. 2 
στ) Σπαστές τροχαλίες µε σφιγκτήρα, τεµ. 2 
ζ) Χρονοµετρητής µε τροφοδοτικό 9V/1A (power pack), σετ 1 
η) Χαρτοταινία πλάτους 12 mm, τεµ. 1 
θ) ∆ίσκοι καρµπόν µπλέ, κόκκινου και µαύρου χρώµατος, τεµ. 10 ανά χρώµα 
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α) Οι µεταλλικές πλάκες στερεώνονται σταθερά πάνω στα αµαξίδια µε ένα 
ζεύγος πείρων, οι οποίοι περνιούνται µέσα από τις δύο τρύπες που φέρουν οι 
πλάκες και τις αντίστοιχες υποδοχές που έχουν τα αµαξίδια στην πάνω 
επιφάνειά τους. Έτσι δεν υπάρχει µετακίνηση των πλακών κατά την κίνηση 

και τη σύγκρουση των αµαξιδίων. 
β) Η απόσταση του "αυλακιού" της τροχαλίας από την επιφάνεια του πάγκου, 
ώστε το νήµα που σύρει το αµαξίδιο να είναι παράλληλο µε την επιφάνεια του 
πάγκου, µπορεί να ρυθµιστεί χαλαρώνοντας το κυλινδρικό παξιµάδι στη βάση 
του στελέχους της τροχαλίας, ρυθµίζοντας την κλίση του (του στελέχους) 
και ξανασφίγγοντας το παξιµάδι. 

Κατά τα λοιπά, τα όργανα της σειράς κινηµατικής χρησιµοποιούνται κατά τον 
τρόπο που περιγράφεται στους σχολικούς οδηγούς. 
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1. Στερεώστε το χρονοµετρητή σε κατάλληλη θέση, ανάλογα µε τη διάταξη 
και την άσκηση που εκτελείτε, χρησιµοποιώντας κάποιον από τους 
σφιγκτήρες C που διαθέτει το εργαστήριο. 

2. Με το διακόπτη ON/OFF στη θέση OFF, βυσµατώστε το φισάκι του 
τροφοδοτικού στην υποδοχή INPUT του χρονοµετρητή και το σώµα του 
τροφοδοτικού σε µία πρίζα 230V AC. 

3. Γυρίστε το διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ON και το διακόπτη επιλογής 
συχνότητας στη θέση 20/S (20 κτυπήµατα της ακίδας ανά sec).   Θα 
πρέπει οι κτύποι να ακούγονται καθαρά και διακριτά. Αν όχι, σφίξτε ή 
χαλαρώστε το ελατήριο του ελάσµατος της ακίδας µε το αντίστοιχο 
κυλινδρικό παξιµάδι (εικόνα. 1). Μετά τη ρύθµιση, γυρίστε το διακόπτη 
τροφοδοσίας στη θέση OFF. 

Εικόνα 1 
 
4. Περάστε ένα κοµµάτι χαρτοταινίας 60 - 80 cm µέσα από τους δύο 

οδηγούς, στην πάνω επιφάνεια του χρονοµετρητή και τοποθετήστε έναν 
δίσκο καρµπόν πάνω από τη χαρτοταινία, προσαρµόζοντας τον στον 
πείρο συγκράτησης, όπως φαίνεται στην εικόνα 2. Ο πείρος συγκράτησης 
µπορεί να µετακινείται προς την ακίδα ή να αποµακρύνεται απ' αυτήν, 
επιτρέποντας έτσι την εκµετάλλευση µεγάλου τµήµατος της επιφάνειας 
του δίσκου καρµπόν. 

Εικόνα 2 
 
5. Επιλέξτε τη συχνότητα των κτύπων της ακίδας 20/Sec ή 50/Sec) µε τον 

αντίστοιχο διακόπτη και θέστε το διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ON 
όταν είστε έτοιµοι να εκτελέσετε το πείραµα. 
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