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ΕΚΦΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Υπ. Κ. Παπαµιχάλης 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός φύλλου εργασίας που συνοδεύει την 
πειραµατική δραστηριότητα των µαθητών;  
 
1) Η συµπλήρωση φύλλου εργασίας από τους µαθητές είναι απαραίτητη, είτε η πειραµατική 

δραστηριότητα έχει τη µορφή πειράµατος επίδειξης, είτε πειράµατος που διεξάγεται από 
οµάδες µαθητών (µετωπικό εργαστήριο).  

 
2) Ένα τυπικό, πλήρες φύλλο εργασίας περιλαµβάνει: 

a) Τους στόχους της δραστηριότητας. 
b) Επισηµάνσεις, που αφορούν στο θεωρητικό υπόβαθρο της πειραµατικής διαδικασίας ή στη 

λειτουργία της πειραµατικής διάταξης. 
c) Τα όργανα που απαιτούνται για τη συναρµολόγηση και τη λειτουργία της πειραµατικής 

διάταξης. 
d) Μικρό σύνολο οδηγιών για την εκτέλεση του πειράµατος. 
e) Επεξεργασία των πειραµατικών δεδοµένων και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. 

Συγκεκριµένα:  
i) Πίνακες µετρήσεων, που συµπληρώνονται από το µαθητή κατά τη διεξαγωγή της 

πειραµατικής διαδικασίας. 
ii) Άξονες για το σχεδιασµό πειραµατικών γραφικών παραστάσεων. 
iii) Ερωτήσεις που αφορούν στην περιγραφή των παρατηρούµενων φαινοµένων, µε τους 

όρους της επιστηµονικής γλώσσας που έχει διδαχθεί ο µαθητής.  
iv) Ερωτήσεις που αφορούν στη διατύπωση συµπερασµάτων που προκύπτουν από την 

επεξεργασία των πειραµατικών δεδοµένων. 
v) Ερωτήσεις που αφορούν στη διατύπωση θεωρητικών προβλέψεων και επικύρωσή τους 

ή όχι από τα αποτελέσµατα του πειράµατος.  
vi) Αιτιολόγηση των αποκλίσεων µεταξύ της θεωρητικής πρόβλεψης και των πειραµατικών 

δεδοµένων: [Η πειραµατική διάταξη ικανοποιεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και 
συνθήκες για τη διεξαγωγή του πειράµατος, ώστε τα πειραµατικά δεδοµένα να είναι 
αξιόπιστα; Τα αποτελέσµατα του πειράµατος επηρεάζονται σηµαντικά από παράγοντες 
που αγνοήσαµε στη θεωρητική ερµηνεία των αποτελεσµάτων; κλπ].  

 
3) Το µέρος του φύλλου εργασίας που αφορά στην πειραµατική διαδικασία συµπληρώνεται από 

το µαθητή µέσα στην τάξη (µετρήσεις, γραφικές παραστάσεις, περιγραφές φαινοµένων). Το 
υπόλοιπο (συµπεράσµατα, ερωτήσεις αξιολόγησης κλπ), εφόσον δεν επαρκεί ο χρόνος, 
συµπληρώνεται στο σπίτι.  

 



 2

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ 

 
Τάξη και τµήµα: _________ 
Ηµεροµηνία: _________________ 
Όνοµα µαθητή: ________________________________ 
 
Στόχος 
Με την πειραµατική δραστηριότητα που διεξάγουµε, επιδιώκουµε να ελέγξουµε πειραµατικά 
ορισµένες θεωρητικές προβλέψεις που προκύπτουν από την εφαρµογή του νόµου της διατήρησης 
της ορµής σε ένα σύστηµα δύο αµαξιδίων, τα οποία αλληλεπιδρούν και κινούνται σε οριζόντιο 
επίπεδο.  
 
Τι προβλέπει η θεωρία 
Τα δύο αµαξάκια του σχήµατος µπορούν να αλληλεπιδρούν και να κινούνται πάνω στο οριζόντιο 
επίπεδο. Κατά την κίνησή τους ασκείται πάνω τους τριβή. Ωστόσο, οι ωθήσεις των δυνάµεων, που 
αναπτύσσονται στα αµαξίδια κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους είναι αρκετά µεγαλύτερες 
σε σχέση µε την ώθηση της τριβής στον ίδιο χρόνο. Επιπλέον, εφόσον περιοριστούµε σε αρκετά 
µικρές µετατοπίσεις των αµαξιδίων (<40cm), η ώθηση της τριβής µεταβάλλει ελάχιστα την ορµή 
τους. Έτσι, το σύστηµα των δύο αµαξιδίων µπορεί να θεωρηθεί ως µονωµένο.  
Στο σύστηµα µπορεί να εφαρµοστεί η αρχή της διατήρησης της ορµής: 
Αν τη χρονική στιγµή t=0 τα αµαξίδια ήταν ακίνητα, τότε κάθε χρονική στιγµή ισχύει η σχέση: 

m1v1=m2v2                (1) 
όπου m1, m2, v1, v2 οι µάζες και οι ταχύτητες των αµαξιδίων την ίδια χρονική στιγµή.  
 
Μέσα σε απειροστό χρονικό διάστηµα ∆t, τα αµαξίδια έχουν µετατοπιστεί αντίστοιχα κατά: 

∆x1=v1∆t   ∆x2=v2∆t     (2) 
Από τις σχέσεις (1) και (2), προκύπτει: 

m1∆x1=m2∆x2 
οπότε, για τις συνολικές µετατοπίσεις (x1, x2) των αµαξιδίων µέσα σε χρόνο t, έχουµε: 

m1x1=m2x2     (3) 
 
 
Α) Απόδειξε τις σχέσεις 1 και 3, για ένα αποµονωµένο σύστηµα αµαξιδίων, που µπορούν να 
κινούνται σε άξονα. (Τα αµαξίδια αλληλεπιδρούν και οι αρχικές τους ταχύτητες είναι µηδέν.)  
_____________________________________________________________________    
_____________________________________________________________________    
_____________________________________________________________________    
_____________________________________________________________________    
_____________________________________________________________________    
 
Β) Σύµφωνα µε τη σχέση (3), αν γνωρίζουµε τις µάζες των δύο αµαξιδίων και τη θέση του ενός τη 
χρονική στιγµή t, (για παράδειγµα το x1), τότε µπορούµε να προβλέψουµε που θα βρεθεί την ίδια 
χρονική στιγµή το άλλο (δηλαδή να βρούµε το x2): Συµπλήρωσε την 4η στήλη του πίνακα Α. 
_______________________________
_______________________________
_______    
_______________________________
_______________________________
_______    
_______________________________
_______________________________
_______    
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

m1 m2 
x1 
cm 

x2  cm  
(θεωρητική 
πρόβλεψη) 

m m 30  
m 2m 40  
m 3m 30  
m 4m 10  
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Πειραµατική διαδικασία 
 
Απαιτούµενα όργανα: 
1) Εργαστηριακό αµαξίδιο µε ελατήριο και απλό αµαξίδιο. 
2) Μεταλλικές πλάκες που συνοδεύουν τα εργαστηριακά αµαξίδια. 
3) [Ζυγός τριπλής φάλαγγας.] 
4) Μετροταινία.  

 
Έλεγξε πειραµατικά τις θεωρητικές προβλέψεις της 4ης στήλης του πίνακα Α: Τοποθέτησε δύο 
αµαξίδια που αλληλεπιδρούν µέσω ελατηρίου σε οριζόντια επιφάνεια, όπως στο σχήµα. Φρόντισε 
ώστε οι µάζες των αµαξιδίων να έχουν τις τιµές m1 και m2 των γραµµών του πίνακα Α 
(χρησιµοποίησε όπως µεταλλικές πλάκες που τα συνοδεύουν). Τοποθέτησε δύο εµπόδια σε 
αποστάσεις x1 και x2 (βλέπε πίνακα Α) από κάθε αµαξάκι αντίστοιχα. Έλεγξε αν µετά την 
αλληλεπίδρασή όπως, τα αµαξάκια φτάνουν στα εµπόδια ταυτόχρονα, ακούγοντας τον ήχο όπως 
πρόσκρουσης. 
 
Τα αµαξίδια φτάνουν στα εµπόδια ταυτόχρονα;  
 
1η γραµµή του πίνακα Α: ΝΑΙ – ΟΧΙ 
2η γραµµή του πίνακα Α: ΝΑΙ – ΟΧΙ 
3η γραµµή του πίνακα Α: ΝΑΙ – ΟΧΙ 
4η γραµµή του πίνακα Α: ΝΑΙ – ΟΧΙ 
 
 
Ποιοι είναι κατά τη γνώµη σου οι πιο σηµαντικοί λόγοι όπως (όποιας) παρατηρούµενης απόκλισης 
µεταξύ όπως θεωρητικής πρόβλεψης και των πειραµατικών αποτελεσµάτων; (∆ιάλεξε µέχρι δύο 
απαντήσεις) 

1) Ο νόµος όπως διατήρησης όπως ορµής δεν περιγράφει µε ακρίβεια τα φαινόµενα όπως 
αλληλεπίδρασης δύο σωµάτων.  

2) Το σύστηµα των δύο αµαξιδίων δεν είναι αποµονωµένο. 
3) Οι αποκλίσεις οφείλονται στη δράση εξωτερικών δυνάµεων, πάνω στα αµαξίδια, που δεν 

λάβαµε υπόψη, όπως η τριβή και η αντίσταση του αέρα.  
4) Το υλικό από το οποίο είναι φτιαγµένα τα αµαξίδια επηρέασε τα αποτελέσµατα του 

πειράµατος. 
 

 
 

Κ_ΠΜ 

x1 x2m1


