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Φύλλο Εργασίας 
 
 
Άσκηση: Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης. 
  (μελέτη με multilog) 
 

Ομάδα:  

α/α Ονοματεπώνυμο 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 
Στόχοι της άσκησης 
 
 Να πραγματοποιήσετε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση 
 Να πάρετε μετρήσεις με τη βοήθεια του καταγραφέα multilog. 
 Να παρατηρήσετε τη γραφική παράσταση της θέσης x συναρτήσει του χρόνου για την 

επαλήθευση του νόμου της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης. 
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3. Μελέτη με multilog 
 
Όργανα – Συσκευές – Υλικά που θα χρειαστούμε: 
 

1. Ξύλινες ράβδοι 
(2) 

 

2. Σφιγκτήρες τύπου «G» 
(5) 

 

3. Μεταλλική βάση 

 

4. Μεταλλικές ράβδοι: 1 
μεγάλη, 1 μικρή 

 

5. Μεταλλικοί σύνδεσμοι 
(4) 

 

6. Τροχαλίες (2) 

 

7. Νήμα 

 

8. Βαριδάκι 
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9. Αμαξίδιο με χαρτονένιο 
πέτασμα 

 

10. 

Συσκευή Multilog με 
τροφοδοτικό, καλώδια 
σύνδεσης και 
αισθητήρα 

 
 
Πειραματική διάταξη 
 

 
 

• Στις δύο άκρες του τραπεζιού στερεώνουμε τις δύο ξύλινες ράβδους με τη βοήθεια 4 
σφιγκτήρων τύπου ”G” (οι ξύλινες ράβδοι λειτουργούν και σαν «στοπ» για το αμαξίδιο). 

• Στη μια πλευρά του τραπεζιού στερεώνουμε τη μεταλλική βάση, πάνω σε αυτή τη μεγάλη 
μεταλλική ράβδο και πάνω στη μεταλλική ράβδο τις δύο τροχαλίες με τη βοήθεια των δύο 
μεταλλικών συνδέσμων. Στη μεγάλη μεταλλική ράβδο στερεώνουμε με τη βοήθεια μεταλλικών 
συνδέσμων και τον αισθητήρα απόστασης της συσκευής multilog. 
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• Συνδέουμε τον καταγραφέα multilog με τον αισθητήρα απόστασης, με τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB και με το τροφοδοτικό του. 

• Στo αμαξίδιο στερεώνουμε με τη βοήθεια ταινίας διπλής όψης (ή μονωτικής ταινίας) το 
χαρτονένιο πέτασμα. 

 
• Περνάμε το νήμα από τις τροχαλίες και τη μία άκρη τη δένουμε στο αμαξίδιο και στην άλλη 

άκρη κρεμάμε το βαριδάκι. 
 
Εκτέλεση του πειράματος 
 

• Ρυθμίζουμε στο λογισμικό του υπολογιστή τον καταγραφέα του multilog. 
• Φέρνουμε το αμαξίδιο σε εκείνη την πλευρά του τραπεζιού, απέναντι από τον αισθητήρα 

απόστασης. 
• Ενεργοποιούμε τον καταγραφέα. 
• Αφήνουμε ελεύθερο το αμαξίδιο να κινηθεί. 

 
Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων 
 
Με τον τρόπο αυτό μελέτης της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης, οι μετρήσεις (θέση x και 
χρόνος t) πραγματοποιούνται και καταγράφονται  αυτόματα στο λογισμικό multilab.  
Η γραφική παράσταση σχηματίζεται αυτόματα στην οθόνη του υπολογιστή. 
Επίσης, τα δεδομένα (θέσης – χρόνου) μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο excel , και από εκεί να 
παρασταθούν γραφικά. 
 
 
 
 
 

αμαξίδιο 
Χαρτονένιο 
πέτασμα 

Αισθητήρα
ς multilog 
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