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Εργαστήριο : Πρώτος και ∆εύτερος Νόµος του Νεύτωνα  
 
 
Σκοπός του Πειράµατος :         
                                                                                                                                                                                                       

• Πειραµατικές µετρήσεις: Καταγραφή των γραφικών παραστάσεων θέσης-χρόνου και 
ταχύτητας χρόνου για κίνηση σε µία διάσταση στον αεροδιάδροµο. Μελέτη οµαλής 
και οµαλά µεταβαλλόµενης κίνησης. 

 
• Κατανόηση των αποτελεσµάτων: Συσχετισµός θέσης-ταχύτητας-επιτάχυνσης. 

 
 

Βασικές Αρχές : 
 
Οι νόµοι του Νεύτωνα αποτελούν τη βάση για την περιγραφή της κίνησης υλικών σηµείων.  
Ο πρώτος νόµος του Νεύτωνα (Νόµος της Αδράνειας) έχει ως εξής: 
«Κάθε σώµα (υλικό σηµείο) συνεχίζει να εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση ή παραµένει σε 
κατάσταση ηρεµίας εκτός και αν η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται σε αυτό είναι 
διάφορη του µηδέν» 
Ευθύγραµµη οµαλή λέγεται η κίνηση ενός σώµατος πoυ σε ίσα χρονικά διαστήµατα ∆t  η 
θέση του µετατοπίζεται κατά ίσα διαστήµατα ∆s. Εποµένως η τιµή της ταχύτητας του 
σώµατος  
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παραµένει σταθερή. Για τον προσδιορισµό της ταχύτητας µπορούµε να επιλέξουµε ένα 
οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα ∆t αυθαίρετου µεγέθους και στη συνέχεια να µετρήσουµε 
την αντίστοιχη µετατόπιση ∆s.  
 
Στην περίπτωση που η κίνηση δεν είναι οµαλή η ταχύτητα µεταβάλλεται συναρτήσει του 
χρόνου και η εξίσωση (1) δίνει τη µέση ταχύτητα. Η στιγµιαία ταχύτητα είναι  
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Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα συσχετίζει την γραµµική ορµή ενός υλικού σηµείου, 

p mv=
v v

, µε την δύναµη F
v
 που ασκείται σε αυτό: 

«Ο ρυθµός µεταβολής του διανύσµατος της ορµής ενός σώµατος είναι ανάλογος της 
δύναµης που ασκείται σε αυτό» 
Για ευθύγραµµη κίνηση µε σταθερή δύναµη η εξίσωση του δεύτερου νόµου του Νεύτωνα 
γίνεται 
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ή F ma=  όπου 
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 είναι η επιτάχυνση. Σε αυτή την περίπτωση η κίνηση ονοµάζεται 

ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη.  

 
 
Πειραµατική διάταξη: 
Στο πιο κάτω σχεδιάγραµµα φαίνεται ο Αεροδιάδροµος και τα παρελκόµενα (a) µέχρι (h) για 
τα οποία δίνονται εξηγήσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Αντλία αέρα : χρησιµοποιείται για να παρέχει σταθερή ροή αέρα στον αεροδιάδροµο.  
(b) Με αυτό τον τρόπο δηµιουργείται ένα στρώµα αέρα µεταξύ του κινητού και του 

αεροδιάδροµου µε αποτέλεσµα να ελαχιστοποιείται η δύναµη της τριβής. 
(c) Κοχλίας ρύθµισης του ηλεκτροµαγνήτη : ρυθµίζει την ισχύ του ηλεκτροµαγνήτη.   
(d) Ηλεκτροµαγνήτης : χρησιµοποιείται για να συγκρατεί το αµαξάκι ακίνητο σε 

περίπτωση που ασκείται σε αυτό δύναµη. Ο ηλεκτροµαγνήτης είναι συνδεδεµένος µε 
τον αισθητήρα κίνησης (VideoCom) o οποίος στη συνέχεια συνδέεται µε τον 
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ηλεκτρονικό υπολογιστή.  Με την έναρξη λήψης µετρήσεων ενεργοποιείται ο 
αισθητήρας κίνησης και ταυτόχρονα απενεργοποιείται ο ηλεκτροµαγνήτης.  

(e) Ειδική ανακλαστική επιφάνεια : Ο αισθητήρας κίνησης είναι µια ειδικά διαµορφωµένη 
κάµερα όπου µε την χρήση µιας σειράς φωτοδιόδων εντοπίζεται και καταγράφεται η 
θέση της ειδικής ανακλαστικής επιφάνειας και κατά συνέπεια του αµαξιού. 

(f) Σηµείο σύνδεσης νήµατος : Με τη βοήθεια ενός νήµατος το οποίο συνδέεται µε το 
αµαξάκι ασκείται σε αυτό δύναµη. 

(g) Αισθητήρας κίνησης VideoCom : Ο αισθητήρας κίνησης είναι συνδεδεµένος µε τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος καταγράφει τις µετρήσεις, και µε τον 
ηλεκτροµαγνήτη. 

(h) Σηµείο στάσης : Χρησιµοποιείται για να διακόψει τη κίνηση του αµαξιού. 
(i) Τροχαλία : Με τη χρήση της τροχαλίας ασκείται στο αµαξάκι δύναµη µέσω του 

νήµατος στο οποίο συνδέεται κάποιο βαρίδι.  

 
Εκτέλεση του πειράµατος : 
 
(Α) Ρύθµιση των οργάνων :  
Οι µετρήσεις σε αυτό το πείραµα θα γίνουν µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παρόλο 
που τα όργανα έχουν είδη στηθεί ίσως χρειαστούν µερικές ρυθµίσεις.  

� Ρύθµιση του αισθητήρα VideoCom : Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας κίνησης είναι 
συνδεδεµένος µε τον υπολογιστή και ότι στην οθόνη το σήµα από την ειδική 
ανακλαστική επιφάνεια είναι ευδιάκριτο. Κάνετε χρήση της επιλογής «Intensity Test» 
του λογισµικού. Επίσης βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτροµαγνήτης και το σηµείο στάσης 
βρίσκονται στα όρια του οπτικού πεδίου του αισθητήρα κίνησης.  

� Οριζοντίωση του αεροδιάδροµου : Τοποθετώντας το ειδικό αµαξάκι στον 
αεροδιάδροµο θα πρέπει να µην παρατηρείται καµιά κίνηση όταν η αντλία αέρα είναι 
σε λειτουργία 

� Ρύθµιση του ηλεκτροµαγνήτη : Συνδέστε το αµαξάκι µε το νήµα στο σηµείο (e) και 
βεβαιωθείτε ότι το νήµα περνά πάνω από την τροχαλία (h). Χρησιµοποιώντας των 
κοχλία ρύθµισης του ηλεκτροµαγνήτη (b) ρυθµίστε την ένταση του ηλεκτροµαγνήτη 

έτσι ώστε µόλις που να συγκρατεί το αµαξάκι. Βεβαιωθείτε ότι µε την επιλογή  
(έναρξη µετρήσεων) το αµαξάκι αµέσως απελευθερώνεται από τον ηλεκτροµαγνήτη 
και αυτόµατα καταγράφεται η θέση του στον υπολογιστή. 

 
(Β) Οµαλή κίνηση : 

� Χρησιµοποιώντας την επιλογή  διαγράψτε οποιεσδήποτε µετρήσεις υπάρχουν 
στον υπολογιστή.  

� Αφαιρέστε το νήµα από το αµαξάκι και αφού θέσετε σε λειτουργία την αντλία αέρα 
τοποθετήστε το αµαξάκι δίπλα στον ηλεκτροµαγνήτη. 

� Σπρώξτε ελαφρά το αµαξάκι µε το χέρι σας και αµέσως µετά ξεκινήστε να παίρνετε 

µετρήσεις χρησιµοποιώντας την επιλογή . Στη συνέχεια τυπώστε τις γραφικές 
παραστάσεις. 

 
(Γ) Κίνηση µε σταθερή επιτάχυνση : 

� ∆ιαγράψτε όποιες µετρήσεις υπάρχουν στην οθόνη 
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� Συνδέστε το αµαξάκι µε το νήµα και στη συνέχεια µετακινήστε το αµαξάκι έτσι ώστε 
ο ηλεκτροµαγνήτης να το συγκρατεί ακίνητο. Στην άλλη άκρη του νήµατος βρίσκεται 
κάποιο βάρος.  

� Πάρτε µετρήσεις και στη συνέχεια τυπώστε τις γραφικές παραστάσεις. 

 
Ανάλυση αποτελεσµάτων: 
 
Οµαλή κίνηση 

• Χρησιµοποιώντας τη γραφική παράσταση θέσης – χρόνου να υπολογίσετε την τιµή 
της ταχύτητας για διάφορες χρονικές στιγµές και να τις καταγράψετε στον παρακάτω 
πίνακα. 

v (m/s) t (s) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Χρησιµοποιώντας τον πίνακα µε τις τιµές της ταχύτητας να σχεδιάσετε την 
αντίστοιχη παράσταση ταχύτητας – χρόνου. 

v (m/s) 
                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                              

                           

                           

                           

                                                                                                                                t( s)                         
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• Να σχολιάσετε κατά πόσο η πιο πάνω γραφική παράσταση επιβεβαιώνει τον πρώτο 
νόµο του Νεύτωνα και να εξηγήσετε όποιες αποκλίσεις από τη θεωρία. 

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

 

 

       Οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση (εργασία για το σπίτι) 
• Για τις τρεις περιπτώσεις των 1g, 2g και 3g, να σχεδιάσετε στους ίδιους άξονες τις 

αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις ταχύτητας – χρόνου (να σηµειώσετε ξεκάθαρα 
την κάθε περίπτωση).   

 
 
 

1g 2g 3g  
v (m/s) t (s) 
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v (m/s) 
                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                            

                           

                           

                           

                           

 

                                                                                                                                 t( s)                         

• Χρησιµοποιώντας τα πιο πάνω αποτελέσµατα να υπολογίσετε τη µέση επιτάχυνση 
(σε m/s2) για κάθε µία από τις τρεις περιπτώσεις και να τις σηµειώσετε στον πιο 
κάτωπίνακα. Να υπολογίσετε τις αντίστοιχες θεωρητικές τιµές της επιτάχυνσης 
χρησιµοποιώντας τη µάζα που έχετε µετρήσει για το αµαξάκι (εξίσωση (3). 

 

a (m/s
2
) πειραµατικό a (m/s

2
) θεωρητικό F (N) 

  0.01 

  0.02 

  0.03 

 

 

• Να εξηγήσετε κατά πόσο τα αποτελέσµατα είναι συµβατά µε το δεύτερο νόµο του 
Νεύτωνα. 

 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 


