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2011-12: Εισαγωγή των project στην Α΄ Λυκείου 

Μέτρηση του χρόνου αντίδρασης 

Οδηγική συμπεριφορά και παιδεία 



Αισθητήρας διαστήματος 

Αισθητήρας τάσης Αισθητήρας πίεσης 



Όργανα  

•    Η/Υ στον οποίον είναι εγκατεστημένο το MultiLab 1.4.18 και διαθέτει serial port ή αντίστοιχο 

μετατροπέα USB to Serial. 

• MultiLog 

• Αισθητήρα ηλεκτρικής τάσης 

• Αισθητήρα πίεσης 

• Αισθητήρα Διαστήματος 

• Τροφοδοτικό ή μπαταρία των 4,5V 

• Κουδούνι 

• 3 Λαμπάκια LED χρώματος κόκκινου, κίτρινου, πράσινου 

• 4 Button 

• Ράβδος 

• Καλώδια 

• Ράβδοι στήριξης και βάση από χυτοσίδηρο. 



Μέτρηση χρόνου αντίδρασης χεριού 

Μέτρηση χρόνου αντίδρασης 

ποδιού 
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Κατηγορία Πλήθος 

Δημοτικό  26 

Γυμνάσιο 16 

Λύκειο 45 

Καθηγητές 18 

Σύνολο 105 

Σκοπός ήταν να μελετηθούν οι 

χρόνοι αντίδρασης σε οπτικό και 

ακουστικό ερέθισμα ως προς: 

 

Α. την ηλικία των ατόμων 

 

Β. το φύλο τους. 

ΔΕΙΓΜΑ ΑΤΟΜΩΝ 



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Ανοίγουμε το MultiLog 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ανοίγουμε στον Η/Υ το πρόγραμμα MultiLab.  

Από το μενού καταγραφέας - πίνακας ελέγχου, ορίζουμε τους αισθητήρες τάσης, πίεσης 

και διαστήματος στις αντίστοιχες  θύρες, ως ρυθμό μέτρησης τις 50μετρήσεις/s και χρόνο 

μέτρησης τα 20s. 



1ο στάδιο 

Ο χρόνος αντίδρασης σε οπτικό ερέθισμα, 

κάθε ατόμου,  υπολογίζεται μέσω της 

κινητής ράβδου. 

Ο ερευνητής: 

 

Α. Πατάει «Λήψη 

μετρήσεων» 

 

Β. Σηκώνει την 

κινητή ράβδο και την 

αφήνει σε ανύποπτο 

χρόνο να πέσει με 

σκοπό να την πιάσει 

αμέσως το άτομο 

που μελετάται. 

 

Γ. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται 3-

4 φορές στο χρόνο 

των 20s που διαρκεί 

η λήψη μετρήσεων.  



Διάγραμμα 1 



Ο ερευνητής: 

 

Α. Πατάει «Λήψη 

μετρήσεων» 

 

Β. Πατάει με τυχαίο 

τρόπο τα Button, με 

σκοπό το μελετούμενο 

άτομο να πατήσει με το 

πόδι του τον αισθητήρα 

πίεσης όταν ανάψει το 

κόκκινο LED.  

 

Γ. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται 3-4 

φορές στο χρόνο των 

20s που διαρκεί η λήψη 

μετρήσεων.  

2ο στάδιο 

Υπολογίζεται ο χρόνος αντίδρασης σε οπτικό 

ερέθισμα μέσω των τριών LED και των 

αισθητήρων τάσης και πίεσης.  



Διάγραμμα 2 



Ο ερευνητής: 

 

Α. Πατάει «Λήψη 

μετρήσεων» 

 

Β. Πατάει σε ανύποπτο 

χρόνο το Button του 

κόκκινου LED, με 

σκοπό το μελετούμενο 

άτομο να πατήσει με το 

πόδι του τον αισθητήρα 

πίεσης όταν ανάψει το 

LED.  

 

Γ. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται 3-4 

φορές στο χρόνο των 

20s που διαρκεί η λήψη 

μετρήσεων.  

3ο στάδιο 

Υπολογίζεται ο χρόνος αντίδρασης σε οπτικό 

ερέθισμα μέσω του κόκκινου LED και των 

αισθητήρων τάσης και πίεσης.  



Διάγραμμα 3 



Ο ερευνητής: 

 

Α. Πατάει «Λήψη 

μετρήσεων» 

 

Β. Πατάει σε ανύποπτο 

χρόνο το Button του 

κουδουνιού, με σκοπό 

το μελετούμενο άτομο 

να πατήσει με το πόδι 

του τον αισθητήρα 

πίεσης όταν ακούσει 

τον ήχο.  

 

Γ. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται 3-4 

φορές στο χρόνο των 

20s που διαρκεί η λήψη 

μετρήσεων.  

4ο στάδιο 

Υπολογίζεται ο χρόνος αντίδρασης σε ηχητικό 

ερέθισμα που παράγεται από το κουδούνι και των 

αισθητήρων τάσης και πίεσης.  



Διάγραμμα 4 



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Το αρχείο MultiLab κάθε μελετούμενου ατόμου αποτελείται από τέσσερα ξεχωριστά 

πειράματα που αντιστοιχούν σε καθένα από τα στάδια της πειραματικής διαδικασίας. 

ΠΤΩΣΗ ΡΑΒΔΟΥ 

ΑΝΑΜΑ ΤΡΙΩΝ LED 

ΑΝΑΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ LED 

ΚΟΥΔΟΥΝΙ 



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Πτώση ράβδου 
• Με το κουμπί «Μεγέθυνση επιλογής» επιλέγουμε την χρονική περιοχή όπου 

πέφτει η ράβδος (μείωση απόστασης). 



•       Με διπλό κλικ τοποθετούμε δύο βέλη. Το πρώτο τοποθετείται στην έναρξη της 

πτώσης και το δεύτερο στο τέλος της επιταχυνόμενης κίνηση 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Πτώση ράβδου 



•       Με διπλό κλικ τοποθετούμε δύο βέλη. Το πρώτο τοποθετείται στην έναρξη της 

πτώσης και το δεύτερο στο τέλος της επιταχυνόμενης κίνηση 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Πτώση ράβδου 



• Μετράμε το χρονικό διάστημα μεταξύ αυτών των σημείων. Το χρονικό διάστημα 

αυτό είναι ο χρόνος αντίδρασης του χεριού στο συγκεκριμένο ερέθισμα. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Πτώση ράβδου 



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Αισθητήρας – τάσης & πίεσης 
•  Εμφανίζεται το διάγραμμα τάσης και πίεσης 



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Αισθητήρας – τάσης & πίεσης 
• Με το κουμπί «Μεγέθυνση επιλογής» και με τα δύο βέλη επιλέγουμε την 

χρονική περιοχή από τη στιγμή που πατήθηκε το κόκκινο LED ή το κουδούνι μέχρι να 

πατηθεί ο αισθητήρας της πίεσης.  



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

•  Εισαγωγή δεδομένων σε excel 

Κωδικός ηλικίας / φύλου 
Εύρος κατανομής 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Συγκριτικό διάγραμμα συνόλου ατόμων ως προς 

τις διαφορετικές μεθόδους μέτρησης του ΧΑ 

Κατανομή συνόλου
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- ΧΑ του χεριού είναι σαφώς 

μικρότερος από αυτόν του 

ποδιού. 

 

- Τα άτομα αντιδρούν 

ταχύτερα σε ηχητικό 

ερέθισμα. 

 

- Δεν προέκυψε καμία 

διαφορά μεταξύ των 

μετρήσεων χρησιμοποιώντας 

το ένα ή τα τρία LED. 



Συγκριτικά διαγράμματα ως προς το φύλο και ως προς τις 

διαφορετικές μεθόδους μέτρησης του ΧΑ 

- ο ΧΑ των 

ανδρών είναι λίγο 

μικρότερος από 

τον χρόνο 

αντίδρασης των 

γυναικών 



Συγκριτικά διαγράμματα ως προς την ηλικία και ως προς τις 

διαφορετικές μεθόδους μέτρησης του ΧΑ 

- ο ΧΑ των 

ενηλίκων είναι 

μικρότερος από 

αυτόν τον 

ανηλίκων. 



Επεκτάσεις και Εφαρμογές στο project 

Α. Δίνεται ως αφόρμηση ένα βίντεο, ένα applet ή 

πληροφορίες που αφορούν την οδηγική συμπεριφορά και 

τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα.  

 

 

 

Β. Γίνεται συζήτηση σχετικά με το όριο ταχύτητας, την 

απόσταση ασφαλείας, την επίδραση του αλκοόλ και 

άλλων ουσιών. 

http://www.beepbeep.gr/testdrive_simata_kok/car/car30.html  

http://www.beepbeep.gr/testdrive_simata_kok/car/car30.html


Εισάγεται η έννοια του ΧΑ. 



Παρουσιάζονται οι αισθητήρες  

Οι μαθητές, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, συναρμολογούν μια 

διάταξη που περιλαμβάνει το MultiLog και έναν από τους 

αισθητήρες διαστήματος, τάσης και ατμοσφαιρικής πίεσης.  

Οι μαθητές προτείνουν τρόπους με τους 

οποίους θα μπορούσε να μετρηθεί ο ΧΑ 

με τους αισθητήρες. 



Παρουσιάζονται οι τέσσερις τρόποι με τους οποίος θα μετρηθεί ο ΧΑ με τη 

χρήση του MultiLog  και κατανέμονται οι μαθητές σε ομάδες που θα 

ακολουθήσουν έναν από αυτούς. 

 

 

Κάθε ομάδα μετρά τους χρόνους αντίδρασης της ολομέλειας και άλλων 

μαθητών ή και καθηγητών, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την 

ηλικία και το φύλο. 

 

Η μελέτη των αποτελεσμάτων γίνεται από την εύρεση των μέσων όρων 

των ΧΑ για κάθε είδος μέτρησης 



Κάθε ομάδα μελετά και από έναν από τους παρακάτω τομείς: 

Βιολογία 

Χημεία 

Φυσική 

Εργοφυσιολογία 

Οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους στην ολομέλεια. 

Συγγράφεται και παρουσιάζεται στο σχολείο η συνολική εργασία της ολομέλειας 

των μαθητών που εργάσθηκαν στο project. 


