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Μελέτη της οριζόντιας βολής και υπολογισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας 

 (Β′ Τάξη Λυκείου Γενικής Παιδείας) 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι: 
‐  Να  μελετήσετε  την  οριζόντια  βολή  σώματος  ως  σύνθετη  κίνηση,  η  οποία  προκύπτει  από  τη 
σύνθεση δύο απλών κινήσεων, μιας οριζόντιας και μιας κατακόρυφης. 
‐ Να προσδιορίσετε την επιτάχυνση g της βαρύτητας. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Όταν ένα σώμα εκτοξεύεται από κάποιο ύψος οριζόντια, κάνει σύνθετη 
κίνηση.  Επειδή  κατά  την  οριζόντια  διεύθυνση  δεν  ασκείται  καμία 
δύναμη,  το  σώμα  κινείται  ευθύγραμμα  και  ομαλά  με  ταχύτητα  u0  , 
δηλαδή  με  την  αρχική  ταχύτητα  εκτόξευσης.  Συγχρόνως  το  σώμα 
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 σώματος σε κάθε χρονική στιγμή, είναι: 

0x = u t⋅     (1)       και          21y = g t
2
⋅ ⋅    (2) 

όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας  (εικόνα 1) 
Με απαλοιφή του χρόνου από τις εξισώσεις αυτές προκύπτει ότι η  

Εικόνα 1                επιτάχυνση είναι:            
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0
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2u yg =
x
⋅

  (3) 

Αν ονομάσουμε την κατακόρυφη απόσταση y από το σημείο βολής μέχρι το έδαφος “ύψος h”, και 

την μέγιστη οριζόντια απόσταση x, “βεληνεκές S” τότε η (3) γίνεται: 
2
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2u hg =
S
⋅

  (4) 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ: 
1.  Συσκευή κεκλιμένου επιπέδου πολλαπλών χρήσεων. 
2.  Συσκευή Ορμής ‐ Κρούσης αποτελούμενη από το σύνθετο εξάρτημα ορμής‐κρούσης και τον 

διάδρομο ολίσθησης σφαιρών.  
3.  Ηλεκτρονικό χρονόμετρο με το τροφοδοτικό χαμηλής τάσης. 
4.  Φωτοπύλη. 
5.  Υποδεκάμετρο 50 cm ή μετροταινία. 
6.  Μεταλλική σφαίρα, διαμέτρου δ=19 mm.   
7.  Διαστημόμετρο για την ακριβή μέτρηση της διαμέτρου της.  
8.  Νήμα στάθμης.  
9.  Κομπιουτεράκι, μολύβι, χαρτί και καρμπόν. 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Απαραίτητες ρυθμίσεις: 
1. Συναρμολογούμε  τη  συσκευή  ορμής  ‐  κρούσης  και  την  τοποθετούμε  επάνω  στο  κεκλιμένο 

επίπεδο πολλαπλών χρήσεων. 
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2. Το  εξάρτημα  της  συσκευής  που 
περιλαμβάνει  τον  αξονίσκο  σε  πλαστικό 
σωλήνα,  μετακινείται  προς  τα  κάτω  ώστε 
να μην εμποδίζει την βολή της σφαίρας που 
κατέρχεται  τον  αλουμινένιο  διάδρομο. 
Επειδή  ο  διάδρομος  στηρίζεται  μόνο  στο 
κατώτατο  σημείο  του,  εύκολα  μετατίθεται 
κατά  την  διαδικασία  τοποθέτησης  της 
σφαίρας στο σημείο που την αφήνουμε να 
κυλίσει.  Για  τον  λόγο  αυτό  στερεώνουμε 
και το ανώτερο σημείο του, στηρίζοντας το 
σε ακλόνητη ράβδο.  

3. Στο  ευθύγραμμο  τμήμα  του  διαδρόμου 
σημειώνουμε δύο ευδιάκριτες θέσεις ώστε 
μαζί  με  το  ανώτατο  σημείο  του  να 
αποτελούν  τρεις  ισαπέχουσες  αφετηρίες 
από τις οποίες η σφαίρα θα αφεθεί για την 
πραγματοποίηση των βολών της. 

4. Τοποθετούμε  την  φωτοπύλη  στο  σημείο 
εξόδου  της  σφαίρας  από  τον  αλουμινένιο 
διάδρομο και τη συνδέουμε με το ηλεκτρονικό χρονόμετρο στη λειτουργία F1.  

5. Με  τη  βοήθεια  του  νήματος  της  στάθμης  σημειώνουμε  πάνω  στον  πάγκο  το  σημείο,  που 
βρίσκεται στην κατακόρυφο από το σημείο εξόδου της σφαίρας στον διάδρομο κύλισης (σημείο 
Α στο σχήμα). 

6. Κατά τη διέλευση της σφαίρας από την φωτοπύλη,  το χρονόμετρο μετρά τον χρόνο διέλευσης 
της.  Η  ταχύτητα  της  σφαίρας  u0  από  το  σημείο  εξόδου  υπολογίζεται  από  το  πηλίκο  της 
διαμέτρου της δ προς το χρόνο διέλευσής:  0u = / tδ .   

7. Η απόσταση ΑΒ του σημείου Β (δηλαδή του σημείου που συναντά η σφαίρα τον πάγκο, όταν την 
αφήσουμε να κυλίσει από ένα σημείο του διαδρόμου κύλισης) από το Α εκφράζει το βεληνεκές S 
της οριζόντιας βολής. Για να το μετρήσουμε, τοποθετούμε ένα καρμπόν και κάτω απ’ αυτό ένα 
λευκό  φύλλο  χαρτί  στερεωμένα  στον  πάγκο  με  σελοτέιπ  για  να  μην  μετακινούνται,  ώστε 
πέφτοντας η σφαίρα επάνω τους να αφήνει ίχνος (σημείο Β στο σχήμα).  

 
Εκτέλεση του πειράματος: 
1. Μετρήστε με το διαστημόμετρο την διάμετρο της σφαίρας και καταγράψτε την στον πίνακα Α. 
2. Μετρήστε το ύψος h από το κάτω άκρο της σφαίρας στο σημείο εξόδου μέχρι  το επίπεδο του 

πάγκου και καταγράψτε το στον πίνακα Α. 
3. Αφήστε τη μεταλλική σφαίρα να κυλίσει από το πάνω άκρο του διαδρόμου κύλισης ‐ θέση 1‐ και 

καταγράψτε  την  ένδειξη  t1  του  ηλεκτρονικού  χρονομέτρου  καθώς  και  τo  βεληνεκές  S1  στον 
πίνακα Α. 

4. Μηδενίστε την ένδειξη του χρονομέτρου μέσω του διακόπτη Δ1, και επαναλάβατε τη διαδικασία 
άλλες δύο φορές. Καταχωρείστε τις μετρήσεις σας στον πίνακα Α. 

5. Επαναλάβατε  τα  βήματα  3  και  4  αφήνοντας  την  σφαίρα  από  τη  θέση  2  του  διαδρόμου,  και 
συμπληρώστε τις πειραματικές μετρήσεις στον πίνακα Α. 

6. Επαναλάβατε  τα  βήματα  3  και  4  αφήνοντας  την  σφαίρα  από  τη  θέση  3  του  διαδρόμου,  και 
συμπληρώστε τις πειραματικές μετρήσεις στον πίνακα Α. 
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Επεξεργασία των μετρήσεων: 

1. Υπολογίστε τις μέσες τιμές για το χρόνο διέλευσης  t καθώς και για το βεληνεκές  S  για κάθε μια 
από τις θέσεις 1, 2, και 3. 

2. Υπολογίστε την αρχική ταχύτητα της βολής  0u = / tδ  για κάθε μια από τις θέσεις 1, 2, και 3. 

3. Από  την σχέση 
2

0
2

2u hg =
Sπ
⋅

  υπολογίστε  την πειραματική  τιμή  της  επιτάχυνσης  της βαρύτητας 

που προκύπτει από τις μετρήσεις για κάθε μια από τις θέσεις 1, 2, και 3. 
4. Τέλος υπολογίστε την μέση τιμή  gπειρ  της επιτάχυνσης της βαρύτητας. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

 
 
5. Θεωρώντας ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας στον τόπο του πειράματος είναι gθεωρ = 9,81 m/s2 

υπολογίστε το σχετικό σφάλμα στον πειραματικό υπολογισμό της επιτάχυνσης: 

σ % =  100%
g g

g
θεωρ πειρ

θεωρ

−
         σ % =………………….100% 

6. Αναφέρατε  πιθανά  σφάλματα  κατά  την  διεξαγωγή  του  πειράματος  που  αιτιολογούν  την 
απόκλιση από την θεωρητική τιμή της επιτάχυνσης. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Διάμετρος σφαίρας:       δ=…………. m  Ύψος βολής από έδαφος:      h= …………m 
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Θέση 1                     

Θέση 2                     

Θέση 3                     

Μέση τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας   gπειρ    


