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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΒΟΛΗΣ
(Προσαρµογή του εργαστηριακού οδηγού - Βαγγέλης ∆ηµητριάδης, 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου)
ΣΤΟΧΟΙ
Στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι:
• Να µελετήσετε την οριζόντια βολή αντικειµένου ως σύνθετη κίνηση, η οποία προκύπτει από τη
σύνθεση δύο κινήσεων, µιας οριζόντιας και µιας κατακόρυφης.
• Να διαπιστώσετε ότι οι κινήσεις που συνιστούν µία σύνθετη κίνηση, γίνονται ταυτόχρονα και
είναι ανεξάρτητες η µία από την άλλη (δηλαδή δεν επηρεάζεται η µία από την άλλη).
• Να προσδιορίσετε την επιτάχυνση g της βαρύτητας.
• Να γνωρίσετε τις τεχνικές ανάλυσης στροβοσκοπικών φωτογραφιών και βίντεο.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Α. Όταν ένα αντικείµενο εκτοξεύεται από κάποιο ύψος
οριζόντια, κάνει σύνθετη κίνηση. Επειδή κατά την οριζόντια
διεύθυνση δεν ασκείται καµία δύναµη, το αντικείµενο κινείται
ευθύγραµµα και οµαλά µε ταχύτητα υ0, δηλαδή µε την αρχική
ταχύτητα εκτόξευσης. Συγχρόνως, το αντικείµενο πέφτει ελεύθερα
κατά την κατακόρυφη διεύθυνση υπό την επίδραση του βάρους του.
Αν επιλέξουµε το κατάλληλο σύστηµα συντεταγµένων, οι
εξισώσεις που µας δίνουν τη θέση του αντικειµένου σε κάθε χρονική

στιγµή, είναι: x = υ0·t και y=gt2 όπου g είναι η επιτάχυνση της
βαρύτητας. Με απαλοιφή του χρόνου t από τις εξισώσεις αυτές
προκύπτει η εξίσωση της τροχιάς
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Αν το x θεωρηθεί ως η ανεξάρτητη µεταβλητή, τότε η γραφική παράσταση της τελευταίας σχέσης


είναι ευθεία γραµµή.
Β. Μία µέθοδος για τη µελέτη των κινήσεων είναι η πολλαπλή φωτογράφηση µε αναλαµπές (φλας)
από ένα στροβοσκοπικό προβολέα. Σε κάθε αναλαµπή, καταγράφεται επάνω στο φωτογραφικό φιλµ,
σε διαφορετικές θέσεις, η εικόνα του αντικειµένου. Η επεξεργασία µιας τέτοιας πολλαπλής
φωτογραφίας (στροβοσκοπική φωτογραφία), η οποία αποτελεί µια συνηθισµένη εργαστηριακή
τεχνική στο χώρο των φυσικών επιστηµών, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση της επιτάχυνσης
(g) της βαρύτητας.
Γ. Μια άλλη µέθοδος για τη µελέτη των κινήσεων είναι η ανάλυση βίντεο. Αφού
βιντεοσκοπήσουµε το κινούµενο σώµα, µε χρήση του κατάλληλου λογισµικού προσδιορίζουµε τις
συντεταγµένες θέσης του (x, y). Τόσο στην επεξεργασία στροβοσκοπικής φωτογραφίας όσο και στην
ανάλυση βίντεο, απαραίτητη είναι πρώτα η εύρεση της κλίµακας, δηλαδή η αντιστοίχιση των
αποστάσεων στη φωτογραφία ή το βίντεο µε τις αποστάσεις στον πραγµατικό κόσµο. Για το σκοπό
αυτό αρκεί να υπάρχει στη φωτογραφία ή το βίντεο ένα αντικείµενο γνωστών διαστάσεων όπως π.χ.
ένα µέτρο.
ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Βιντεοπροβολέας
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Λογισµικό ανάλυσης video (π.χ Multilab, Logger Pro)
Ηµιδιαφανές χαρτί σχεδίασης (π.χ. ριζόχαρτο).
Χάρακας.
Κολλητική ταινία (σελοτέηπ).
ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΝΤΕΟ
Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ανοίγουµε το πρόγραµµα Multilab και στην οθόνη που εµφανίζεται
πιέζουµε το κουµπί
(ανάλυση βίντεο). Στην κάτω γραµµή εργαλείων πατάµε το κουµπί
(άνοιγµα αρχείου βίντεο) και στο µενού που εµφανίζεται επιλέγουµε το αρχείο “Free fall”.
1. Καθορισµός αρχής συστήµατος αξόνων: Με το κουµπί
(καθορισµός αρχής) της κάτω
γραµµής εργαλείων εµφανίζεται το παράθυρο «σύστηµα συντεταγµένων». Με το ποντίκι
κάνουµε αριστερό κλικ στο κέντρο της σφαίρας, οπότε εµφανίζονται δύο κάθετοι άξονες. Η
σφαίρα πλέον βρίσκεται στο σηµείο (0,0).
2. Ορισµός κλίµακας: Στο βίντεο εµφανίζεται µία απόσταση ίση µε 30 cm. Με το κουµπί
(κλίµακα) της κάτω γραµµής εργαλείων εµφανίζεται το παράθυρο «κλίµακα». Επιλέγουµε µε
το ποντίκι τα άκρα της του σηµειωµένου µήκους των 30 cm και ορίζουµε την «πραγµατική
διάσταση» σε 30 cm.
3. Εκτέλεση του βίντεο: Με επανειληµµένο πάτηµα του κουµπιού
(επόµενο πλαίσιο) η
ταινία προχωρά πλαίσιο-πλαίσιο. Όταν δούµε ότι η σφαίρα αρχίζει να πέφτει κάνουµε κλικ µε
το ποντίκι στο κέντρο της και αρχίζει η καταγραφή των συντεταγµένων (x, y) στον πίνακα.
Σε κάθε επόµενο κλικ (πάντοτε στο κέντρο της σφαίρας) καταγράφεται το επόµενο ζεύγος
τιµών, µαζί µε τον αντίστοιχο χρόνο.
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ)
1. Παρατηρήστε τη φωτογραφία της πολλαπλής φωτογράφησης δύο όµοιων σφαιρών.
Η µία σφαίρα εκτινάσσεται σε οριζόντια κατεύθυνση µε ταχύτητα 2 m/s κατά την ίδια στιγµή που η
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άλλη αφήνεται να πέσει. Το διάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών αναλαµπών (φωτογραφήσεων) είναι
1/30 του δευτερολέπτου. Οι λευκές γραµµές είναι µία σειρά παράλληλων (οριζόντιων) νηµάτων. Το
κάθε νήµα απέχει από το γειτονικό του απόσταση 15cm.
Μετρήστε στη φωτογραφία την απόσταση δύο διαδοχικών νηµάτων σε mm. Ποια είναι η κλίµακα
της φωτογράφησης, δηλαδή πόση πραγµατική απόσταση αντιστοιχεί σε απόσταση 1mm επάνω στη
φωτογραφία;
2. Τι είδους κίνηση κάνει η σφαίρα που αφήνεται ελεύθερη, αν θεωρήσουµε την αντίσταση του
αέρα αµελητέα; Ποια είναι η αιτία της κίνησής της;
Η σφαίρα που εκτοξεύεται, εκτός από την οριζόντια κίνηση κάνει και κατακόρυφη κίνηση προς τα
κάτω µε την επίδραση του βάρους της. Παρατηρώντας τη φωτογραφία, τι διαπιστώνετε; Οι
κατακόρυφες κινήσεις των δύο σφαιρών είναι εντελώς όµοιες ή όχι; Η πτώση της σφαίρας που
εκτοξεύτηκε οριζόντια, γίνεται όπως η πτώση της σφαίρας που αφέθηκε ελεύθερη; ∆ηλαδή η πτώση
της επηρεάζεται ή όχι από την οριζόντια κίνησή της;
3. Στερεώστε µε σελοτέηπ επάνω στη φωτογραφία ένα ηµιδιαφανές χαρτί. Σηµειώστε επάνω στο
ηµιδιαφανές χαρτί µε τελείες (κουκίδες) τα κέντρα των
διαδοχικών εικόνων (ειδώλων) των δύο σφαιρών. Οι
διαδοχικές θέσεις (κουκίδες) της σφαίρας που αφέθηκε
ελεύθερη καθορίζουν την κατεύθυνση της κατακόρυφης.
Φέρετε από το σηµείο εκτίναξης O της άλλης σφαίρας τον
κατακόρυφο άξονα Oy (δηλαδή τον παράλληλο προς την
τροχιά της σφαίρας που αφέθηκε ελεύθερη). Φέρετε επίσης,
τον οριζόντιο άξονα Ox.
Από κάθε θέση της σφαίρας που εκτοξεύτηκε φέρετε
οριζόντια ευθεία µέχρι τον άξονα Oy. Αγνοήστε τις τρεις
πρώτες θέσεις. (Η κάθε οριζόντια ευθεία προσδιορίζεται από
τις αντίστοιχες θέσεις των δύο σφαιρών). Συγκρίνετε έπειτα
τις οριζόντιες µετατοπίσεις ∆x της σφαίρας από κάθε θέση
στην αµέσως επόµενη (δηλαδή από κάθε κουκίδα στην
αµέσως επόµενη). Τι διαπιστώνετε; Τι είδους κίνηση κάνει
κατά την οριζόντια κατεύθυνση η σφαίρα αυτή; ∆ικαιολογήστε, γιατί κάνει αυτού του είδους την
κίνηση. Επηρεάζει την οριζόντια κίνηση της σφαίρας η ύπαρξη της κατακόρυφης δύναµης;
4. Υπολογίστε την ταχύτητα κατά την οριζόντια κατεύθυνση της σφαίρας που εκτοξεύτηκε, αφού
προηγουµένως µετρήσετε µε το χάρακα την οριζόντια µετατόπιση ∆x. Είναι γνωστό, πόση
πραγµατική απόσταση αντιστοιχεί σε απόσταση 1mm επάνω στη φωτογραφία (διαδικασία 1). Επίσης,
είναι γνωστός και ο χρόνος µεταξύ δύο διαδοχικών θέσεων - φωτογραφήσεων της σφαίρας 1/30 s.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
5. Για κάθε µία από τις έξι τελευταίες θέσεις - φωτογραφήσεις της σφαίρας που εκτοξεύτηκε,
µετρήστε µε το χάρακα τις συντεταγµένες x και y. Συµπληρώστε έτσι τις στήλες α και β του ΠΙΝΑΚΑ
Ι. Μετατρέψτε έπειτα τις τιµές των συντεταγµένων σε πραγµατικές τιµές, µε βάση την κλίµακα
φωτογράφησης. Συµπληρώστε έτσι τις στήλες γ και δ του ΠΙΝΑΚΑ Ι. Υπολογίστε κατόπιν το x2
για κάθε θέση - φωτογράφηση της σφαίρας. Συµπληρώστε έτσι την στήλη ε του ίδιου ΠΙΝΑΚΑ Ι.
6. Με βάση τις τιµές των στηλών δ και ε, κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της y = f(x2).
Υπολογίστε την κλίση της γραµµής, η οποία είναι ευθεία. Η κλίση της ευθείας αυτής σας δίνει την
τιµή του g/2υο2. Γνωρίζοντας την τιµή της ταχύτητας υο = 2m/s υπολογίστε την επιτάχυνση g της
βαρύτητας.

3

7. Συγκρίνοντας την τιµή αυτή µε την τιµή g= 9,8 m/s2, η οποία έχει µετρηθεί για την Αθήνα,
προσδιορίστε το σχετικό σφάλµα (%). Σε τι µπορεί να οφείλεται το σφάλµα αυτό;
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Εργαστηριακή άσκηση 4:
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΒΟΛΗΣ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ……………….

ΟΝΟΜΑ ……………………………………………

ΟΜΑ∆Α ……………….

ΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………………

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Απόσταση δύο διαδοχικών νηµάτων =…………….mm
Κλίµακα φωτογράφησης; 1mm φωτογραφίας  …….…mm πραγµατικά ή …………..cm
2. Η σφαίρα που αφήνεται ελεύθερη κάνει ………………………………..…………………..…………
……………………………………………………………………….……………...………………….
Η αιτία της κίνησης της είναι………………………………...…………...……………………………
………………………………………………………………..……..……………...………………….
∆ιαπιστώνουµε ότι οι κατακόρυφες κινήσεις των δύο σφαιρών είναι εντελώς όµοιες / δεν είναι
εντελώς όµοιες (κυκλώνουµε το σωστό).
Η πτώση της σφαίρας επηρεάζεται / δεν επηρεάζεται (κυκλώνουµε το σωστό) από την οριζόντια
κίνησή της.
3. ∆ιαπιστώνουµε, ότι οι οριζόντιες µετατοπίσεις ∆x………………………………………………….
…………………………………….……………………………...…………………………………….
Η σφαίρα που εκτοξεύτηκε κάνει κατά την οριζόντια κατεύθυνση……………………………………
……………………………………………………………….…..............................………………….
Κάνει την κίνηση αυτή επειδή ……………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………….…...………………….
………………………………………………………………………………….…...………………….
Επηρεάζει / δεν επηρεάζει (κυκλώνουµε το σωστό) την οριζόντια κίνηση της σφαίρας η ύπαρξη της
κατακόρυφης δύναµης.
4. Οριζόντια µετατόπιση ∆x= ……………………………….……………………………………….
Ταχύτητα (κατά την οριζόντια κατεύθυνση) υ0= ………………….…………………………………
5.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Αποστάσεις σε τιµές
κλίµακας
α
β
x (cm)
y (cm)

Αποστάσεις σε πραγµατικές
τιµές
γ
δ
x (cm)
y (cm)

ε
x (cm 2 )
2
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1
2
3
4
5
6
6.
y(cm)

x2(cm2)
Κλίση της ευθείας= ……………………..…………cm-1 = ……….………………………m-1
ή g/2υο2=…………………………………..………………………………………………………
Επιτάχυνση g βαρύτητας= ………………….………….………………………………………….
7. Σχετικό σφάλµα …………………………………………………………………………………

Το σφάλµα µπορεί να οφείλεται …………………………………………………………………..
……………………………………………………………….…...………………….…………….
……………………………………………………………….…...……………….……………….
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