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ΣΣνν  ααεεξξφφζζηηααηηνν  

  

 Αθνχ βεβαησζείηε φηη βξίζθεζηε ζην πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, επηιέμηε «Έλαπζκα».  
 
 

 Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, κειεηήζηε ηηο πιεξνθνξίεο 
αλαθνξηθά κε ην πψο κπνξεί λα θηλεζεί πξνο ηα πάλσ ην αεξφζηαην.  

 
 

 Δπηιέμηε «Τπνζέζεηο».  
 

 Μειεηήζηε ηηο εξσηήζεηο θαη θαηαγξάςηε ηηο ππνζέζεηο ζαο. 
A. ηελ ηαηλία πνπ παξαθνινπζήζαηε, γηαηί ε ζθελή άξρηζε λα πεηάεη;  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
B. Πνηεο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο εληνπίδεηε ζηε ζθελή;  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Γ. Ση ζπκβαίλεη ζηνλ αέξα πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζθελήο, φηαλ απμεζεί 
ε ζεξκνθξαζία ηνπ;  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Γ. Πνηα αιιαγή παξαηεξείηε ζηνλ φγθν ηεο ζθελήο; Πνχ νθείιεηαη απηή ε 
αιιαγή;  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Δ. ρεδηάζηε απφ έλα κνληέιν ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ αέξα ηνπ αεξφζηαηνπ: α) 
πξηλ ζεξκαλζεί θαη β) αθνχ ζεξκαλζεί.   

 
 
 
 
 
 



 
Έργο ΠΛΕΙΑΔΕΣ/Νηρηίδες, Γ’ ΚΠΣ   
ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ. 

 

9 

 

 Δπηιέμηε «Πεηξακαηηζκφο».  
 

 
 

Α. Αθνινπζψληαο ηηο παξαθάησ νδεγίεο, κειεηήζηε ηηο θπζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ αερόζηαηοσ κέζα απφ ην ινγηζκηθφ «Αεξφζηαην». 

 
 
Αρτηθές Ρσζκίζεης 
  
Δπηιέμηε ην θνπκπί Contents θαη ζηε ζπλέρεηα Microscopic View. Κάληε θιηθ 
ζην "Compact" molecules. 

  
  
Μειέηε θίλεζες ζφκαηηδίφλ 

  
  

Γηαηχπσζε πξνβιέςεσλ 
Ση πξνβιέπεηε φηη ζα ζπκβεί ζην αεξφζηαην, φηαλ απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ 
αέξα πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ;  
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Ση πξνβιέπεηε λα αιιάμεη ζηελ θίλεζε ησλ κνληέισλ ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ 
αέξα, φηαλ απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ; 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
 

  
Δπηιέμηε ην θνπκπί Simulate. Παξαηεξήζηε ηελ θίλεζε ησλ κνληέισλ ησλ 

ζσκαηηδίσλ. ηε ζπλέρεηα κεηαβάιιεηε ηε ζεξκνθξαζία κεηαθηλψληαο ηελ κπάξα 
dt πξνο ηα δεμηά.  

 

 Καηαγξαθή  παξαηεξήζεσλ  
Ση ζπκβαίλεη ζην αεξφζηαην, φηαλ απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πνπ 
βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ; 
…..………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………… 
 
Ση αιιάδεη ζηελ θίλεζε ησλ κνληέισλ ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ αέξα, φηαλ απμεζεί ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ; 
…..………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………… 
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πκπεξάζκαηα 

  πγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα κε ηηο αξρηθέο ζαο πξνβιέςεηο θαη ζπδεηήζηε ζηελ 
νκάδα ζαο αλ ήηαλ ή φρη ηα αλακελφκελα θαη γηαηί. 
…..………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
Μειέηε δσλάκεφλ 

  
  

Γηαηχπσζε πξνβιέςεσλ 
 
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζηα ηνηρψκαηα ηνπ αεξφζηαηνπ; 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
Πνηνο αζθεί απηέο ηηο δπλάκεηο; 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
πγθξίλεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζηα αξηζηεξά, δεμηά θαη επάλσ κεηαμχ 
ηνπο. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα απηψλ ησλ δπλάκεσλ; 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Pause. Παξαηεξήζηε ηηο ηηκέο ησλ δπλάκεσλ πνπ 

αζθνχληαη ζην αεξφζηαην απφ ηα ζσκαηίδηα ηνπ αέξα. 
  
  

 Καηαγξαθή παξαηεξήζεσλ  
Καηαγξάςηε ηηο ηηκέο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη: 
 
Α) ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ αεξφζηαηνπ (<FLeft>) 
……………………………………………………….…………………………………….. 

 



 
Έργο ΠΛΕΙΑΔΕΣ/Νηρηίδες, Γ’ ΚΠΣ   
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Β) ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ αεξφζηαηνπ (<FRight>). 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Γ) ζηελ επάλσ πιεπξά ηνπ αεξφζηαηνπ (<FTop>). 
……………..………………………………………………………………………………. 
                           
Πνηα είλαη ε ζπληζηακέλε δχλακε ζηνλ νξηδφληην άμνλα (<FHorizontal>); 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Πνηα είλαη ε ζπληζηακέλε δχλακε ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα (<FVertical>); 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Πνηo είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην αεξφζηαην; 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Πνηνο αζθεί απηέο ηηο δπλάκεηο; 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

πκπεξάζκαηα 
πγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα κε ηηο αξρηθέο ζαο πξνβιέςεηο θαη ζπδεηήζηε ζηελ 
νκάδα ζαο αλ ήηαλ ή φρη ηα αλακελφκελα θαη γηαηί. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

 

Β. Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη, αθνχ  
παξαθνινπζήζεηε ην βίληεν, θαηαζθεπάζηε ην δηθφ ζαο «αερόζηαηο». 

 
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην αεξφζηαηφ ζαο, πξηλ αξρίζεη λα ζεξκαίλεηαη; 
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………… 
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην αεξφζηαηφ ζαο, φηαλ ζεξκαλζεί; 
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………… 
 



 
Έργο ΠΛΕΙΑΔΕΣ/Νηρηίδες, Γ’ ΚΠΣ   
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Πνηα αιιαγή ζπκβαίλεη ζηνλ φγθν ηνπ αέξα πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην αεξφζηαην; 
Ση πξνθαιεί απηή ηελ αιιαγή; 
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………… 
 

 Δπηιέμηε «πκπεξάζκαηα».  
 

 Μεηά ηε κειέηε ησλ θπζηθψλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξφζηαηνπ, 
πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα. 
Α. Πνηεο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο εληνπίδεηε ζηε αεξφζηαην;  
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Γ. Ση ζπκβαίλεη ζηνλ αέξα πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ αεξφζηαηνπ, φηαλ 
απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ;  
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………… 
 
Γ. Πνηα αιιαγή παξαηεξείηε ζηνλ φγθν ηνπ αεξφζηαηνπ; Πνχ νθείιεηαη απηή ε 
αιιαγή;  
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………… 
 

 Δπηιέμηε «Δθαξκνγή».  
 
 

Μειεηήζηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην αεξφζηαην απφ ην 
ινγηζκηθφ «Αλαθαιχπησ ηηο Μεραλέο» θαη απφ ηα πξνηεηλφκελα βηβιία θαη 
ηζηνζειίδεο. 



 
Έργο ΠΛΕΙΑΔΕΣ/Νηρηίδες, Γ’ ΚΠΣ   
ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ. 
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Καηαζθεπή Αεξφζηαηνπ 
 
 
 
Τιηθά 

 θφιιεο ραξηηνχ  
 θφιια 
 θαιάκη 
 ζηνππί 
 ζχξκα 
 βελδίλε 
 μχια γηα θάςηκν 

  
 
 
Γηαδηθαζία 
 

1. Απιψζηε ηηο θφιιεο ηνπ ραξηηνχ ηε κία δίπια ζηελ άιιε θαη ζηε ζπλέρεηα 
θνιιήζηε ηηο κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα δεκηνπξγήζεηε δχν κεγάιεο 
νξζνγψληεο επηθάλεηεο.  

2.     Κνιιήζηε ηηο δχν νξζνγψληεο επηθάλεηεο κεηαμχ ηνπο ζηηο ηξεηο πιεπξέο, 
αθήλνληαο ηε βάζε ηνπ νξζνγσλίνπ αλνηρηή (ρσξίο θφιια). 

3.     Κφςηε ηελ θνξπθή ηνπ νξζνγσλίνπ - έηζη ψζηε λα απνθηήζεη θσληθφ 
ζρήκα-  θαη ζηε ζπλέρεηα θνιιήζηε ηελ θνξπθή.  

4.     Λπγίζηε ην θαιάκη, ψζηε λα πάξεη ζρήκα θχθινπ θαη ζηεξεψζηε ην κε ην 
ζχξκα. 

5.     ρεκαηίζηε κε ην ζχξκα δχν δηαγσλίνπο ζηνλ θχθιν ζε ζρήκα ζηαπξνχ. 

6.     Κνιιήζηε ζηε βάζε ηνπ νξζνγσλίνπ ην θαιάκη. 

7.     Ραληίζηε κε βελδίλε ην ζηνππί. 

8.     ηεξεψζηε ζην θέληξν ηνπ ζηαπξνχ ηνπ θχθινπ ην ζηνππί κε ζχξκα. 

9.     Αλάςηε θσηηά ζηα μχια. 

10.    Κξαηήζηε ην αεξφζηαην πάλσ απφ ηε θσηηά, ψζηε λα ζεξκαλζεί ν 
αέξαο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην αεξφζηαην.  

11.     Αλάςηε ην ζηνππί 

12.     Όηαλ ην αεξφζηαην αξρίζεη λα θνπζθψλεη, δψζηε κηα κηθξή ζηξνθή ζην 
ζηεθάλη θαη αθήζηε ην λα πεηάμεη. 

  

ΠΡΟΟΥΖ:  

1. Θα πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκνο ππξνζβεζηήξαο. 

2. Πξνηείλεηαη λα δέζεηε ην αεξφζηαην κε έλα ζρνηλί, ψζηε λα ην θαηεβάζεηε 
φηαλ αξρίζεη λα απνκαθξχλεηαη, γηα λα κελ ππάξμεη θίλδπλνο ππξθαγηάο.   

 

Παξαθνινπζήζηε ην βίληεν θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξφζηαηνπ. 
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ΣΣνν  ααεεξξφφππιιννηηνν  

  

 Αθνχ βεβαησζείηε φηη βξίζθεζηε ζην πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, επηιέμηε «Έλαπζκα».  
 

 Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ 
ππνινγηζηή ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, κειεηήζηε ηηο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά 
κε ην πψο κπνξεί λα θηλεζεί πξνο ηα πάλσ ην αεξφζηαην. Καηαγξάςηε ηηο 
παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ησλ δπλάκεσλ ηεο άλσζεο θαη ηνπ 
βάξνπο, φηαλ ην αεξφζηαην: 
 
Α. αλεβαίλεη …………………………………………………………………………….… 
Β. θαηεβαίλεη ………………………………………………………………………….… 
Γ. ηζνξξνπεί………………………………………………………………………….… 

 
 

 Δπηιέμηε «Τπνζέζεηο».  
 

 Μειεηήζηε ηηο εξσηήζεηο θαη θαηαγξάςηε ηηο ππνζέζεηο ζαο. 
Α. Τπάξρεη κεραλή πνπ πεηά ρσξίο ηελ θαηαλάισζε θάπνηνπ θαπζίκνπ, φπσο 
ζπκβαίλεη κε ην αεξνπιάλν ή ην θχζεκα ηνπ αέξα, φπσο γίλεηαη κε ην ραξηαεηφ; 
…………………………………………………………………………………………. 
Β. Έλα αληηθείκελν κε βάξνο ίζν κε ηελ άλσζε πνπ δέρεηαη, κπνξεί λα αησξείηαη;  
…………………………………………………………………………………………. 
Γ. Γηαηί έλα κπαιφλη θνπζθσκέλν κε ήιην αλεβαίλεη ελψ έλα κπαιφλη κε αέξα 
πέθηεη; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
Γ. Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην κπαιφλη κε ην ήιην φηαλ είλαη ζε πηήζε; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Δ. Πνηα είλαη ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην κπαιφλη κε ην 
ήιην φηαλ απηφ θηλείηαη πξνο ηα πάλσ, πξνο ηα θάησ ή κέλεη ζηαζεξφ ζηνλ αέξα; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
η. ρεδηάζηε γηα θαζεκία απφ ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο ην κνληέιν ελφο κπαινληνχ, 
ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζ΄ απηφ θαη ηε ζπληζηακέλε δχλακε. 
 



 
Έργο ΠΛΕΙΑΔΕΣ/Νηρηίδες, Γ’ ΚΠΣ   
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 Δπηιέμηε «Πεηξακαηηζκφο».  
 

 

Α. Μειέηε ησλ θπζηθψλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξφπινηνπ  

Απφ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ "Αλαθαιχπησ ηηο Μεραλέο" κεηαθεξζείηε ζηελ 

ελφηεηα    θαη  επηιέμηε ηελ ππνελφηεηα  . Μειεηήζηε 
πξνζεθηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ρσξίο φκσο λα παξαιείςεηε ηελ 

ελφηεηα . 
  
Αθνινπζψληαο ηηο παξαθάησ νδεγίεο, κειεηήζηε ηηο θπζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ αεξφπινηνπ κέζα απφ ην ινγηζκηθφ  
  
Γεκηνπξγία αεξφπινηνπ 
  

1. Σν αεξφπινην. 
Δπηιέμηε ην θνπκπί Κακπχιν Πνιχγσλν θαη πξνζπαζήζηε λα θηηάμεηε έλα 
αληηθείκελν ζε ζρήκα αεξφπινηνπ. 

 
  

  
Οη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην αεξφπινην 

 εκείσζε: 
Οη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε έλα πιηθφ ζεκείν, σο δηαλπζκαηηθά κεγέζε, 
είλαη δπλαηφ λα ζρεδηαζζνχλ κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: είηε ζην πιηθφ 
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ζεκείν εθαξκφδεηαη ε αξρή ηνπ δηαλχζκαηνο, είηε εθαξκφδεηαη ην πέξαο ηνπ. 
Καη νη δχν ηξφπνη είλαη ηζνδχλακνη. 

 
  
Οη πξνγξακκαηηζηέο ηνπ Interactive Physics έρνπλ επηιέμεη νη δπλάκεηο πνπ 
εθαξκφδνληαη απφ εκάο, δειαδή απφ ην ρξήζηε, λα εκθαλίδνληαη κε ην πέξαο 
ηνπ δηαλχζκαηνο επάλσ ζην πιηθφ ζεκείν. Ωζηφζν, ε ζπληζηακέλε δχλακε 
κπνξεί λα εκθαλίδεηαη θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο, κε πξνεπηινγή φκσο λα 
εκθαλίδεηαη κε ηελ αξρή ηνπ δηαλχζκαηνο πάλσ ζην πιηθφ ζεκείν. 
Γηα λα ζρεδηάζεηε κηα δχλακε, θάληε θιηθ ζην ζεκείν πνπ ζέιεηε λα 
εθαξκνζζεί θαη κεηαθηλήζηε ην πνληίθη θαη θάληε μαλά θιηθ γηα λα ζεκεηψζεηε 
ην κέγεζφο ηεο. 
  
2. Ζ δχλακε ηεο Άλσζεο 

Δπίιεμηε ην θνπκπί Γχλακε θαη εθαξκφζηε κηα δχλακε πξνο ηα πάλσ ζην 
θέληξν κάδαο ηνπ αεξφπινηνπ. Απηή είλαη ε δχλακε ηεο Άλσζεο πνπ δέρεηαη 
ην αεξφπινην. 
3. Ζ δχλακε ηνπ Βάξνπο 
ηελ ζπλέρεηα επηιέγνληαο πάιη ην θνπκπί Γχλακε, εθαξκφζηε κηα δεχηεξε 
δχλακε πξνο ηα θάησ. Απηή είλαη ε δχλακε ηνπ Βάξνπο ηνπ αεξφπινηνπ. 
 

 
 
4.Ολνκαηνδνζία ησλ επηινγψλ 
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 Αθνχ θάλεηε θιηθ ζην αληηθείκελν πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη, απφ ηελ γξακκή 
εξγαιείσλ επηιέμηε Παξάζπξν → Δκθάληζε. ηελ επηινγή πνιχγσλν γξάςηε 
αεξφπινην θαη ζηηο δπλάκεηο αληίζηνηρα Βάξνο θαη Άλσζε. Δδψ κπνξείηε λα 
αιιάμεηε θαη ην ρξψκα ηνπ αεξφπινηνπ.  
 

 
  
5. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε επηινγήο  
Αθνχ θάλεηε θιηθ ζην αεξφπινην, απφ ηελ γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε 
Παξάζπξν → Ηδηφηεηεο. Δδψ κπνξείηε λα επηιέμεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 
έρεη ην αεξφπινην. Δπίζεο, θάλνληαο θιηθ ζην δηάλπζκα ηεο θάζε δχλακεο, 
κπνξείηε λα αιιάμεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δπλάκεσλ. 
 

 Γηα ην αεξφπινην επηιέμηε κάδα 1 Kg ( ε επηινγή απηήο ηεο ηηκήο 
δηεπθνιχλεη ηεο δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο θαη δελ 
αληηπξνζσπεχεη ην πξαγκαηηθφ βάξνο ηνπ αεξφπινηνπ).  

 Γηα ηελ Άλσζε επηιέμηε Fx = 0 N θαη Fy =10N θαη γηα ην Βάξνο 
Fx=0 N  θαη  Fy=-10N. Σν κείνλ δειψλεη φηη ε δχλακε είλαη πξνο 
ηα θάησ. 

 
  
  
6. Καζνξηζκφο άιισλ εξγαιείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ηελ ζπλέρεηα απφ ηελ γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε Μηθξφθνζκφο → 
Βαξχηεηα. Δδψ επηιέμηε Κακία.  
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Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ 
Πνηεο απφ ηηο δχν δπλάκεηο (άλσζε θαη βάξνο) πηζηεχεηε φηη κεηαβάιιεη ν 
πηιφηνο ηνπ αεξφπινηνπ, ψζηε απηφ λα αλεβαίλεη ή λα θαηεβαίλεη;  
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
  
Πψο λνκίδεηε φηη ην πεηπραίλεη απηφ; 
 ..........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 

  
Ρπζκίζεηο γηα ηελ θίλεζε ηνπ αεξφπινηνπ 

  
7.Καζνξηζκφο κεηαβνιήο ηεο δχλακεο 
 Γηα λα κεηαβάιεηε ηε δχλακε πνπ κεηαβάιεη θαη ν πηιφηνο, θάληε θιηθ ζε 
απηή θαη θαηφπηλ  επηιέμηε  Οξηζκφο  → Νέν εξγαιείν ειέγρνπ → Γχλακε Y. 
 
  

 
  

8. Ρχζκηζε ησλ ηηκψλ ηεο δχλακεο 
Γηα λα αιιάμεηε ην εχξνο ηηκψλ πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε δχλακε,  αθνχ θάλεηε 
θιηθ ζε απηή, επηιέμηε Παξάζπξν → Ηδηφηεηεο θαη απφ ηνλ θαηάινγν κε ην 
ιεπθφ ππφβαζξν επηιέμηε Input[ ] - ΒΑΡΟ. Ρπζκίζηε σο ειάρηζηε ηηκή ηελ -
15.000  θαη σο κέγηζηε ηελ -5.000 ελψ επηιέμηε γηα αξηζκφ ζηηγκηφηππσλ ηα 
10.  
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9. Ρχζκηζε δηάξθεηαο ηεο πξνζνκνίσζεο 
Απφ ηελ επηινγή Μηθξφθνζκνο → Έιεγρνο παχζεο κπνξείηε λα ξπζκίζεηε 
θαη ην ρξφλν πνπ δηαξθεί ε πξνζνκνίσζε ζαο. 
  

  

 
  

  
  

Μεηαβάιινληαο ην Βάξνο ηνπ αεξφπινηνπ κπνξείηε λα ην δείηε λα αλεβαίλεη, λα 
ηζνξξνπεί ή λα θαηεβαίλεη. 
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Γηαηχπσζε πξνβιέςεσλ 
  
Ση πξνβιέπεηε φηη ζα ζπκβεί ζην αεξφπινην φηαλ ε ηηκή ηνπ βάξνπο είλαη: 
 Α. -15, 000N 

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

 
Β.-10, 000N 

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

 
Γ.-5, 000N 

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

 
  
Πνηα λνκίδεηε φηη ζα είλαη ε ζπληζηακέλε δχλακε, φηαλ ην βάξνο είλαη: 
Α. -15, 000N 

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

 
Β.-10, 000N 

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

 
Γ.-5, 000N 

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

 
  
Πνηα είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ αεξφπινηνπ φηαλ ην βάξνο είλαη ίζν κε ηελ άλσζε; 

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

 
  
  

Ζ θίλεζε ηνπ αεξφπινηνπ 
  

 10.Πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνζνκνίσζεο 
 Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ πξνζνκνίσζε επηιέμηε 

Δθηέιεζε  θαη γηα λα ηελ ζηακαηήζεηε φπνηε εζείο 

επηζπκείηε  παχζε   . 
  
  
  

11. Ζ ζπληζηακέλε δχλακε 
Μπνξείηε επίζεο λα δείηε ην δηάλπζκα ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο θαηά ηελ 
επηιέγνληαο απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Οξηζκφο- δηαλχζκαηα- πλνιηθή δχλακε 
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Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζε ηεο πξνζνκνίσζεο ζην αεξφπινην εκθαλίδεηαη ε 
πληζηακέλε Γχλακε ηνπ Βάξνπο θαη ηεο Άλσζεο 

  

 
  

Αλαπαξαζηάζεηο δχλακεο θαη ηαρχηεηαο ηνπ αεξφπινηνπ 
  

12.Σξφπνη πξνβνιήο ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο   
Δπίζεο έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβάιιεηε ηε ζπληζηακέλε δχλακε ηνπ Βάξνπο 
θαη ηεο Άλσζεο ζε κνξθή πίλαθα. ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην-πίλαθαο 
ηεο πληζηακέλεο Γχλακεο Fy ηελ νπνία κπνξείηε λα πξνβάιιεηε ζε κνξθή 
αξηζκεηηθήο ηηκήο ή γξαθηθήο παξάζηαζεο ή ξαβδνγξάκκαηνο. Αθνχ θάλεηε θιηθ 
πάλσ ζην αεξφπινην επηιέμηε απφ ηελ γξακκή εξγαιείσλ Μέηξεζε → πλνιηθή 
Γχλακε. 
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13. Ζ κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν 
Δπίζεο απφ ηελ ίδηα γξακκή εξγαιείσλ Μέηξεζε κπνξείηε λα πξνβάιεηε 
ζηελ νζφλε θαη ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αεξφπινηνπ ζε 
ζρέζε κε ηνλ ρξφλν. Δπηιέμηε Μέηξεζε → Σαρχηεηα . 
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14.Σξφπνη πξνβνιήο ηεο κεηαβνιήο ηεο ηαρχηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν 
ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην ηεο ηαρχηεηαο Vy  ηνπ Αεξφπινηνπ. 
Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζην βέινο ζην πάλσ αξηζηεξφ άθξν ηνπ εηθνληδίνπ κπνξείηε 
λα αιιάμεηε ηελ πξνβνιή ηεο ηαρχηεηαο ζε ξαβδφγξακκα, ζε αξηζκεηηθή ηηκή θαη 
ζε γξαθηθή παξάζηαζε. 

 

 
  
  
  

Καηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ  
εκεηψζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη ζην «αεξφπινην» 
φηαλ ε ηηκή ηνπ Βάξνπο είλαη: 
  
Α) -15, 000N 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην αεξφπινην ζε απηή 
ηελ πεξίπησζε; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Β)-10, 000N 
…………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………. 
 
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην αεξφπινην ζε απηή 
ηελ πεξίπησζε; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Γ)-5, 000N 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην αεξφπινην ζε απηή 
ηελ πεξίπησζε; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Πνηα είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ αεξφπινηνπ φηαλ ην βάξνο είλαη ίζν κε ηελ άλσζε; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

Γηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 
πγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα κε ηηο αξρηθέο ζαο πξνβιέςεηο θαη ζπδεηήζηε ζηελ 
νκάδα ζαο αλ ήηαλ ή φρη ηα αλακελφκελα θαη γηαηί. 

  
 

Β. Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη, αθνχ  
παξαθνινπζήζεηε ην βίληεν, θαηαζθεπάζηε ην δηθφ ζαο «αερόπιοηο». 

  
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην αεξφπινηφ ζαο πξηλ αξρίζεη λα αλπςψλεηαη; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
  
ρεδηάζηε έλα κνληέιν αεξφπινηνπ θαη ζεκεηψζηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε 
απηφ πξηλ αλπςσζεί. ρεδηάζηε επίζεο ηε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ απηψλ. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
  
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην αεξφπινηφ ζαο φηαλ αξρίζεη λα αλπςψλεηαη; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
  
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην αεξφπινηφ ζαο φηαλ είλαη ζε ηζνξξνπία; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
  
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην αεξφπινηφ ζαο φηαλ αξρίζεη λα θαηεβαίλεη; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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ρεδηάζηε έλα κνληέιν αεξφπινηνπ γηα θαζεκία απφ ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο θαη 
ζεκεηψζηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε απηφ φηαλ αξρίζεη λα αλπςψλεηαη. 
ρεδηάζηε επίζεο ηε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ απηψλ. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

  
 

 Δπηιέμηε «πκπεξάζκαηα».  
 

Πξνζπαζήζηε ηψξα λα απαληήζεηε μαλά ζηα αξρηθά εξσηήκαηα: 
Α. Τπάξρεη κεραλή πνπ πεηά ρσξίο ηελ θαηαλάισζε θάπνηνπ θαπζίκνπ ή ην 
θχζεκα ηνπ αέξα; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Β. Έλα αληηθείκελν κε βάξνο ίζν κε ηελ άλσζε πνπ δέρεηαη κπνξεί λα αησξείηαη; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Γ. Γηαηί έλα κπαιφλη θνπζθσκέλν κε ήιην αλεβαίλεη ελψ έλα κπαιφλη κε αέξα 
πέθηεη; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Γ. Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην κπαιφλη κε ην ήιην φηαλ είλαη ζε πηήζε; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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Δ. Πνηα είλαη ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην κπαιφλη κε ην 
ήιην φηαλ απηφ θηλείηαη πξνο ηα πάλσ, πξνο ηα θάησ ή κέλεη ζηαζεξφ ζηνλ αέξα;  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
η. ρεδηάζηε ην κνληέιν ελφο κπαινληνχ, ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζ΄ απηφ 
θαη ηε ζπληζηακέλε ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
πγθξίλεηε ηηο απαληήζεηο πνπ είραηε δψζεη ζην βήκα «Τπνζέζεηο» κ΄ απηέο πνπ 
δψζαηε ζην βήκα «πκπεξάζκαηα» θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 

 Δπηιέμηε «Δθαξκνγή».  
 
 

Μειεηήζηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην αεξφπινην απφ ην 
ινγηζκηθφ «Αλαθαιχπησ ηηο Μεραλέο» θη απφ ηα πξνηεηλφκελα βηβιία θαη 
ηζηνζειίδεο. 
 

  

Καηαζθεπή κνληέινπ αεξφπινηνπ 

   
Τιηθά 

 έλα κπαιφλη γεκάην κε αέξην ήιην 
 ςαιίδη 
 ζεινηέηπ 
 έλα βειφλη ξαςίκαηνο 
 έλα θνκκάηη ραξηφλη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θακπίλαο 
 κία ηξφκπα  
 δχν κπαιφληα (θνηλά εκπνξίνπ) 
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Γηαδηθαζία 
1.     Καηαζθεπή θακπίλαο 

 Γηπιψζηε ην ραξηφλη απφ ηε κία ηνπ πιεπξά ζε απφζηαζε 1 
cm. Γηπιψζηε ην πάιη ζηελ ίδηα απφζηαζε. Δπαλαιάβεηε γηα 
ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπ ραξηνληνχ. (Έηζη θηηάρλεηε απφ δχν 
ηζαθίζεηο ζε θάζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπ).  

 Κφςηε κε ην ςαιίδη ηηο εζσηεξηθέο ηζαθίζεηο θαηά κήθνο ησλ  
καθξηψλ πιεπξψλ ζε απφζηαζε 4-5 cm. Γηπιψζηε ζηηο 
ηζαθίζεηο θαη βάιηε ηηο ειεχζεξεο άθξεο ηνπ ραξηνληνχ ηε κηα 
κέζα ζηελ άιιε.  

2.     Κνιιήζηε κε ζεινηέηπ ηελ θακπίλα ζην κπαιφλη ειίνπ. 
3.     Κφςηε κία ηαηλία ζεινηέηπ κήθνπο 7- 8 cm θαη δηπιψζηε ηε γχξσ απφ ην 

ρέξη ζαο. Κνιιήζηε ηα άθξα ηεο ην έλα πάλσ ζην άιιν, ψζηε λα 
ζρεκαηηζηεί κηα ισξίδα ζεινηέηπ δηπιήο φςεο.  

4.     Κνιιήζηε ηε ισξίδα δηπιήο φςεο δίπια απφ ηελ θακπίλα. 
5.     Φηηάμηε άιιε κηα ισξίδα δηπιήο φςεο θαη θνιιήζηε ηε δίπια απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ηεο θακπίλαο. 
6.     Φνπζθψζηε κε ηελ ηξφκπα ηα κπαιφληα ηνπ εκπνξίνπ θαη δέζηε κε 

θφκπν ηα ζηφκηά ηνπο. 
7.     Κφςηε έλα κηθξφ θνκκάηη  ζεινηέηπ θαη ηνπνζεηήζηε ην θνληά ζην ζηφκην 

θάζε κπαινληνχ. 
8.     Κνιιήζηε θάζε κπαιφλη πάλσ ζην ζεινηέηπ (δηπιήο φςεο) ηνπ 

κπαινληνχ ειίνπ. Πξνζέμηε ψζηε ην ζπλνιηθφ βάξνο ησλ δχν κπαινληψλ 
λα είλαη ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην βάξνο ηνπ κπαινληνχ κε ην ήιην. 

9.     Κξαηήζηε ηελ φιε δηάηαμε ζε χςνο ελφο κέηξνπ θαη αθήζηε ηελ λα 
εθηειέζεη ειεχζεξε πηψζε.  
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10. Σξππήζηε κε ηε βειφλα ξαςίκαηνο ηα δχν θνπζθσκέλα απφ εζάο 
κπαιφληα. Κάλνληαο ιίγε ππνκνλή ζα δείηε ην αεξφπινην ζαο λα 
αλεβαίλεη.  

Παξαθνινπζήζηε ην βίληεν θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξφπινηνπ. 
  
 

file:///I:/ΜΗΧΑΝΕΣ/Nhiriides%20komple/aeroploio/html/video/aeroploiomontage.wmv


 
Έργο ΠΛΕΙΑΔΕΣ/Νηρηίδες, Γ’ ΚΠΣ   
ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ. 

 

29 

ΣΣνν  θθηηεεξξφφ  ηηννππ  ααεεξξννππιιάάλλννππ  
  

 Αθνχ βεβαησζείηε φηη βξίζθεζηε ζην πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, επηιέμηε «Έλαπζκα».  
 

 Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ 
ππνινγηζηή ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, κειεηήζηε ηηο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά 
κε ηελ πηήζε.  
 

 Δπηιέμηε «Τπνζέζεηο».  
 

 Μειεηήζηε ηηο εξσηήζεηο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή θαη θαηαγξάςηε 
ηηο ππνζέζεηο ζαο. 
 
Α. ηελ ηαηλία πνπ παξαθνινπζήζαηε ηη ζπλέβε θαη ην κακνχζ πέηαμε;  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Β. Ση άιιαμε θαη ην κακνχζ επέζηξεςε ζην έδαθνο; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Γ. Πνηα θνξά έρεη ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην κακνχζ φηαλ 
απηφ : α) αλεβαίλεη, β) είλαη ζηαζεξφ θαη γ) θαηεβαίλεη;  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Δ. Πψο αιιάδνπλ ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ πνπ δέρεηαη ην κακνχζ θαζψο αιιάδεη 
ε ηαρχηεηά ηνπ; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Σ. Πνχ νθείινληαη νη πηέζεηο ζην επάλσ θαη ζην  θάησ κέξνο ηνπ θηεξνχ ηνπ 
αεξνπιάλνπ; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Ε. Αιιάδνληαο ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, πψο αιιάδνπλ νη πηέζεηο ζην επάλσ 
κέξνο θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ θηεξνχ; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Ζ. Ση πξφζεκν έρεη ε νιηθή πίεζε; 
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………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………... 
 
Θ. Δάλ ην θηεξφ ηνπ αεξνπιάλνπ δελ ήηαλ θακπχιν, ηη πξφζεκν ζα είρε ε νιηθή 
πίεζε; 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Η. Πνηνο πξνζθέξεη ηελ ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ε ηαρχηεηα ηνπ κακνχζ; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………... 

Ηα. ρεδηάζηε απφ έλα κνληέιν ελφο θηεξνχ αεξνπιάλνπ, ηηο δπλάκεηο πνπ ηνπ 
αζθνχληαη θαη ηε ζπληζηακέλε ηνπο, φηαλ ην θηεξφ α) θηλείηαη πξνο ηα πάλσ, β) 
είλαη αθίλεην θαη γ)  θηλείηαη πξνο ηα θάησ. ρεδηάζηε αθφκε ζε θάζε κνληέιν ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ αέξα ζην επάλσ κέξνο ηνπ θηεξνχ θαη ζην θάησ.  

 

 Δπηιέμηε «Πεηξακαηηζκφο».  
 

  
 

Α. Αθνινπζψληαο ηηο παξαθάησ νδεγίεο, κειεηήζηε ηηο θπζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θηεξνχ ηνπ αεξνπιάλνπ κέζα απφ ην ινγηζκηθφ 

 
 

 Α. Μειέηε ησλ θπζηθψλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξνχ ηνπ αεξνπιάλνπ 

Πεγαίλεηε ζηελ ελφηεηα  θαη επηιέμηε ηελ ππνελφηεηα . 
Μειεηήζηε πξνζεθηηθά ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ αθνξνχλ ηα 
δηαθνξεηηθά είδε πηεξπγίνπ πνπ θέξεη ην αεξνπιάλν θαη πψο ην βνεζνχλ ζηελ 

πηήζε ηνπ.  

Ξεθηλήζηε παηψληαο ην εηθνλίδην  . ηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην 

εηθνλίδην θαη κεηά ζην εηθνλίδην .  
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Καηφπηλ, θάληε θιηθ  ζην εηθνλίδην θαη ζην εηθνλίδην 

. Γηα ην ηέινο ζαο έρεη κείλεη κφλν ην εηθνλίδην 

. 

  

Σψξα πνπ είδαηε ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ θηεξψλ πνπ έρεη έλα αεξνπιάλν, 
κπνξείηε λα δείηε πψο ην βνεζνχλ ζηελ πηήζε ηνπ. Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην 

πνπ αθνξά ηελ απνγείσζε θαη κεηά ζην εηθνλίδην . Γηα 

ηελ πξνζγείσζε, θάληε θιηθ ζηα εηθνλίδηα θαη . 

  

Αθνινπζψληαο ηηο παξαθάησ νδεγίεο, κειεηήζηε ηηο θπζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ αεξνπιάλνπ κέζα απφ ην ινγηζκηθφ  
  

Γεκηνπξγία θηεξνχ αεξνπιάλνπ 

1. Δπηιέμηε ην θνπκπί Κακπχιν Πνιχγσλν θαη πξνζπαζήζηε λα θηηάμεηε έλα 

αληηθείκελν ζε ζρήκα θηεξνχ αεξνπιάλνπ . 
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 2. Δπηιέμηε ην θνπκπί Οξζνγψλην θαη δεκηνπξγήζηε έλα  νξζνγψλην ζην θάησ 

κέξνο ηνπ θηεξνχ. Σν νξζνγψλην απηφ ζα παίδεη ην ξφιν ηνπ εδάθνπο.  

 

3. Πξνθεηκέλνπ λα κελ θηλείηαη ην νξζνγψλην απηφ, αθνχ θάλεηε θιηθ πάλσ ηνπ, 
επηιέμηε απφ ηελ αξηζηεξή κπάξα ην ζήκα ηεο άγθπξαο θαη θάληε θιηθ πάλσ ζην 
νξζνγψλην.  
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Οη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην θηεξφ ηνπ αεξνπιάλνπ 

εκείσζε: 
Οη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε έλα πιηθφ ζεκείν, σο δηαλπζκαηηθά κεγέζε, 
είλαη δπλαηφ λα ζρεδηαζζνχλ κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: είηε ζην πιηθφ 
ζεκείν εθαξκφδεηαη ε αξρή ηνπ δηαλχζκαηνο, είηε εθαξκφδεηαη ην πέξαο ηνπ. 
Καη νη δχν ηξφπνη είλαη ηζνδχλακνη. 

 
Οη πξνγξακκαηηζηέο ηνπ Interactive Physics έρνπλ επηιέμεη νη δπλάκεηο πνπ 
εθαξκφδνληαη απφ εκάο, δειαδή απφ ην ρξήζηε, λα εκθαλίδνληαη κε ην πέξαο 
ηνπ δηαλχζκαηνο επάλσ ζην πιηθφ ζεκείν. Ωζηφζν, ε ζπληζηακέλε δχλακε 
κπνξεί λα εκθαλίδεηαη θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο, κε πξνεπηινγή φκσο λα 
εκθαλίδεηαη κε ηελ αξρή ηνπ δηαλχζκαηνο πάλσ ζην πιηθφ ζεκείν. 
Γηα λα ζρεδηάζεηε κηα δχλακε, θάληε θιηθ ζην ζεκείν πνπ ζέιεηε λα 
εθαξκνζζεί θαη κεηαθηλήζηε ην πνληίθη θαη θάληε μαλά θιηθ γηα λα ζεκεηψζεηε 
ην κέγεζφο ηεο. 
  

  
Καηαθφξπθεο δπλάκεηο απφ ηνλ αέξα 

4. Δπηιέμηε ην θνπκπί Γχλακε θαη εθαξκφζηε κηα δχλακε πξνο ηα πάλσ ζην 
θέληξν κάδαο ηνπ θηεξνχ. Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γηα λα 
δεκηνπξγήζεηε κηα δχλακε κε θνξά πξνο ηα θάησ. Οη δχν απηέο θαηαθφξπθεο 
δπλάκεηο αζθνχληαη ζην θηεξφ απφ ηνλ αέξα θαη ην κέηξν ηνπο εμαξηάηαη ηφζν 
απφ ηε κνξθή ηνπ θηεξνχ, φζν θαη απφ ηελ ηαρχηεηα θίλεζεο ηνπ αεξνπιάλνπ.  
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Ζ δχλακε ηνπ βάξνπο 

5. ηε ζπλέρεηα απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε Μηθξφθνζκφο → Βαξχηεηα. 

Δδψ επηιέμηε Καηαθφξπθε.  

  

 

 
  

6.Αθνχ θάλεηε θιηθ ζε κία απφ ηηο δπλάκεηο πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη, επηιέμηε 
δηαδνρηθά απφ ην κελνχ: Παξάζπξν → Δκθάληζε θαη απελεξγνπνηήζηε ηελ 
επηινγή Δκθάληζε. 
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Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηε δεχηεξε θαηαθφξπθε δχλακε απφ ηνλ 
αέξα. 
  
7.Δπηιέμηε κε θιηθ ην θηεξφ θαη  κέζσ ηεο δηαδξνκήο Παξάζπξν → Δκθάληζε, 
αιιάμηε ην φλνκα ηνπ πνιχγσλνπ ζε θηεξφ. 
  

 
  
Πξνζδηνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ  
8. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε Θέαζε → Υξψκα θφληνπ. Γηαιέμηε έλα 
ζαιαζζί ρξψκα γηα ππφβαζξν. Δπίζεο, επηιέγνληαο αξρηθά κε θιηθ ην θηεξφ θαη 
αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή Παξάζπξν → Δκθάληζε, κπνξείηε λα αιιάμεηε θαη ην 
δηθφ ηνπ ρξψκα.  
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9. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε Παξάζπξν → Ηδηφηεηεο. Δδψ κπνξείηε λα 
επηιέμεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα έρνπλ ην θηεξφ θαη νη δπλάκεηο.  
  

 
  

Γηα ην θηεξφ επηιέμηε κάδα 10000 Kg θαη ξνπή 10000000kg m^2 ( νη επηινγέο 
απηέο δηεπθνιχλνπλ ηεο δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο θαη δελ αληηπξνζσπεχνπλ 
ηελ πξαγκαηηθή κάδα θαη ξνπή αδξαλείαο).  
  

 
  

  
Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ 

Αιιάδνληαο ηελ ηαρχηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ, αιιάδεη θάπνηα απφ ηηο δπλάκεηο 
πνπ αζθνχληαη ζην θηεξφ;  
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
  
Γηα πνην ιφγν έλα αεξνπιάλν ηξνρνδξνκεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνγείσζεο; 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
  
Οη πηέζεηο ζην επάλσ θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ αεξνπιάλνπ είλαη ίδηεο ή 
δηαθέξνπλ; 
 ..........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
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Ρπζκίζεηο γηα ηελ θίλεζε ηνπ αεξνπιάλνπ 

  

 
  
10. Μπνξείηε λα κεηαβάιιεηε ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην θηεξφ 
απφ ηνλ αέξα (βέβαηα ην βάξνο παξακέλεη ζηαζεξφ). Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο 
αιιάδεη ε ηαρχηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ.   
Γεκηνπξγήζηε έλα θνπκπί ειέγρνπ επηιέγνληαο πξψηα κε θιηθ ηε κία δχλακε θαη 
κεηά παηψληαο Οξηζκφο → Νέν εξγαιείν ειέγρνπ → Γχλακε Τ (επεηδή νη 
δπλάκεηο δελ είλαη εκθαλείο ζα πξέπεη λα ηηο βξείηε κε δηαδνρηθά θιηθ ζηελ 
πεξηνρή πνπ ηηο έρεηε δεκηνπξγήζεη. Δάλ θαη πάιη δελ κπνξείηε λα ηηο βξείηε, 
επηιέμηε κε θιηθ ην θηεξφ θαη θαηφπηλ επηιέμηε  Παξάζπξν → Ηδηφηεηεο. Σφηε ζην 
πξψην θειί πνπ εκθαλίδεηαη αλαγξάθεηαη Φηεξφ θαη κπνξείηε κε θιηθ λα αιιάμεηε 
θαη λα επηιέμεηε κία απφ ηηο δπλάκεηο).  
Δπηιέμηε κε θιηθ ηελ κπάξα πνπ εκθαλίδεηαη θαη κεηά παηήζηε  Παξάζπξν → 
Δκθάληζε. Αιιάμηε ην  φλνκα ηεο κπάξαο ζε "Σαρχηεηα θίλεζεο ηνπ 
Αεξνπιάλνπ" (ζην δεχηεξν θειί). Κιείζηε ην παξάζπξν. Κάλνληαο πάιη θιηθ ζηε 
κπάξα θαη επηιέγνληαο ηε δηαδξνκή  Παξάζπξν → Ηδηφηεηεο επηιέμηε ειάρηζηε 
ηελ ηηκή 150 θαη κέγηζηε ηελ ηηκή 300 (αλαθεξφκαζηε ζε ρηιηφκεηξα αλά ψξα). 
Δπίζεο επηιέμηε Αξηζκφ ηηγκηνηχπσλ 10. Κιείζηε ην παξάζπξν. 
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11.Μεηαθηλήζηε ηελ κπάξα θαη ηνπνζεηήζηε ηελ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο 
νζφλεο ζέιεηε.  
  
12.Δπηιέμηε κε θιηθ ηε δχλακε πνπ έρεη θνξά πξνο ηα πάλσ θαη αθνινπζψληαο 
ηε δηαδξνκή Παξάζπξν → Ηδηφηεηεο, εηζάγεηε ζην θειί Fx ηελ ηηκή 0 ελψ ζην θειί 
Fy βάιηε ηε ζπλάξηεζε:  5500*input[5] (ΠΡΟΟΥΖ: input[5] νλνκάδεηαη ε κπάξα 
πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη. ε εζάο είλαη πηζαλφ κέζα ζηελ αγθχιε λα πεξηέρεηαη 
άιινο αξηζκφο, δειαδή λα είλαη ηεο κνξθήο: input[ζηελ πεξηνρή απηή λα πεξηέρεη 
άιινλ αξηζκφ]. Απηφ δελ επεξεάδεη ζε ηίπνηα, κφλν πνπ ζα πξέπεη λα εηζάγεηε 
θαη εζείο ηνλ ίδην αξηζκφ ζηε ζπλάξηεζε input. Κιείζηε ην παξάζπξν. 
  
13.Δπηιέμηε ηψξα κε θιηθ ηε δχλακε πνπ έρεη θνξά πξνο ηα θάησ θαη 
αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή Παξάζπξν → Ηδηφηεηεο, εηζάγεηε ζην θειί Fx ηελ ηηκή 
0. ην θειί Fy βάιηε ηε ζπλάξηεζε:  -5000*input[5] (ΠΡΟΟΥΖ: input[5] 
νλνκάδεηαη ε κπάξα πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη. ε εζάο είλαη πηζαλφ κέζα ζηελ 
αγθχιε λα πεξηέρεηαη άιινο αξηζκφο, δειαδή λα είλαη ηεο κνξθήο: input[ζηελ 
πεξηνρή απηή λα πεξηέρεη άιινλ αξηζκφ). Απηφ δελ επεξεάδεη ζε ηίπνηα, κφλν 
πνπ ζα πξέπεη λα εηζάγεηε θαη εζείο ηνλ ίδην αξηζκφ ζηε ζπλάξηεζε input . 
Κιείζηε ην παξάζπξν. 
  
14. Ρχζκηζε δηάξθεηαο ηεο πξνζνκνίσζεο 
Απφ ηελ επηινγή Μηθξφθνζκνο → Έιεγρνο παχζεο κπνξείηε λα ξπζκίζεηε θαη ην 
ρξφλν πνπ δηαξθεί ε πξνζνκνίσζή ζαο. 
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Γηαηχπσζε πξνβιέςεσλ 
  
Ση πξνβιέπεηε φηη ζα ζπκβεί ζην αεξνπιάλν, φηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ 
αεξνπιάλνπ είλαη: 
Α.  150 ρηιηφκεηξα/ψξα 

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

 
Β.  200 ρηιηφκεηξα/ψξα 

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

 
Γ.  220 ρηιηφκεηξα/ψξα  

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

 
Γ. 300 ρηιηφκεηξα/ψξα 

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

 
  
Πνηα λνκίδεηε φηη ζα είλαη ε ζπληζηακέλε δχλακε,  φηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ 
αεξνπιάλνπ είλαη: 
Α.  150 ρηιηφκεηξα/ψξα 

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

 
Β.  200 ρηιηφκεηξα/ψξα 

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

 
Γ.  220 ρηιηφκεηξα/ψξα  

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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Γ. 300 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 

 
  
Ση θίλεζε εθηειεί ην αεξνπιάλν, φηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ είλαη: 
Α.  150 ρηιηφκεηξα/ψξα 

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

 
Β.  200 ρηιηφκεηξα/ψξα 

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

 
Γ.  220 ρηιηφκεηξα/ψξα  

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

 
Γ. 300 ρηιηφκεηξα/ψξα 

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

Ζ θίλεζε ηνπ αεξνπιάλνπ 

  
15.Πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνζνκνίσζεο 
Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ πξνζνκνίσζε επηιέμηε 

Δθηέιεζε θαη γηα λα ηελ ζηακαηήζεηε, φπνηε εζείο 

επηζπκείηε, παηήζηε  παχζε   . 
  
16. Μπνξείηε επίζεο λα δεκηνπξγήζεηε θνπκπηά πνπ λα ειέγρνπλ ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνζνκνίσζεο. Δπηιέμηε Οξηζκφο → Νέν θνπκπί → 
Κνπκπί θαηαιφγνπ επηινγψλ θαη ζηε ιίζηα πνπ πξνθχπηεη επηιέμηε Δθηέιεζε. 
Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη επηιέμηε Δπαλαξξχζκηζε.  
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Δκθαλίδνληαη ηψξα ζηελ νζφλε ζαο δχν θνπκπηά, κε ηα νπνία κπνξείηε λα 
μεθηλάηε θαη λα ζηακαηάηε ηελ πξνζνκνίσζε. 
  
    

Αλαπαξαζηάζεηο δχλακεο. Μέηξεζε δχλακεο θαη πίεζεο ηνπ θηεξνχ ηνπ 
αεξνπιάλνπ 

  
17. Έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάιεηε ην κέηξν ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη 
ζην ζψκα, φπσο θαη ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο. Γηα λα ην θάλεηε απηφ, 
επηιέμηε ηε δχλακε πνπ αζθείηαη πξνο ηα πάλσ θαη αθνινπζήζηε ηε δηαδξνκή 
Μέηξεζε → Γχλακε.  
  

 
  
Σφηε εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν ζηελ νζφλε ζαο πνπ παξνπζηάδεη ην κέηξν ηεο 
δχλακεο πνπ έρεηε επηιέμεη. Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηε κνξθή ηεο απεηθφληζεο θαη 
απφ πίλαθα λα γίλεη ξαβδφγξακκα ή γξαθηθή παξάζηαζε.  
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Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίδεηαη θαη ην κέηξν θαη ηεο 
δχλακεο πνπ αζθείηαη πξνο ηα θάησ.  
  
Γηα λα εκθαλίζεηε ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο, επηιέμηε ην θηεξφ ηνπ 
αεξνπιάλνπ θαη κεηά παηήζηε Μέηξεζε → πλνιηθή Γχλακε. 
  

Καηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ (Γπλάκεηο) 
εκεηψζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη ζην θηεξφ ηνπ 
αεξνπιάλνπ, φηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ είλαη: 
  
Α.  150 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Β.  200 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Γ.  220 ρηιηφκεηξα/ψξα  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Γ. 300 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
  
εκεηψζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ην κέηξν ηεο δχλακεο πνπ έρεη θνξά 
πξνο ηα πάλσ, φηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ είλαη: 
  
Α.  150 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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Β.  200 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Γ.  220 ρηιηφκεηξα/ψξα  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Γ. 300 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
  
εκεηψζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ην κέηξν ηεο δχλακεο πνπ έρεη θνξά 
πξνο ηα θάησ, φηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ είλαη: 
  
Α.  150 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Β.  200 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Γ.  220 ρηιηφκεηξα/ψξα  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Γ. 300 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
  
εκεηψζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο, 
φηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ είλαη: 
  
Α.  150 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Β.  200 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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Γ.  220 ρηιηφκεηξα/ψξα  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Γ. 300 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
  
Γηα πνην ιφγν έλα αεξνπιάλν ηξνρνδξνκεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνγείσζεο; 
 …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Ση θίλεζε εθηειεί ην αεξνπιάλν, φηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ είλαη: 
Α.  150 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Β.  200 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Γ.  220 ρηιηφκεηξα/ψξα  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Γ. 300 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
  
  

πκπεξάζκαηα 
πγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα κε ηηο αξρηθέο ζαο πξνβιέςεηο θαη ζπδεηήζηε ζηελ 
νκάδα ζαο αλ ήηαλ ή φρη ηα αλακελφκελα θαη γηαηί. 
 
  
  

Καηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ (Πηέζεηο) 
  
  
18. Δπηιέμηε κία κηθξή ηηκή ηεο ηαρχηεηαο γηα ηελ νπνία ην θηεξφ πεηά. 
Καηαγξάςηε ηηο ηηκέο ηεο δχλακεο πξνο ηα πάλσ, ηεο δχλακεο πξνο ηα θάησ θαη 
ηεο ζπλνιηθήο δχλακεο.  
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
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19. Θεσξήζηε φηη ε επηθάλεηα ηνπ θηεξνχ είλαη θαηά πξνζέγγηζε ίζε κε 1 
ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη ππνινγίζηε ηελ πίεζε πνπ ππάξρεη ιφγσ ηεο δχλακεο 
πξνο ηα πάλσ θαη ηελ πίεζε ιφγσ ηεο δχλακεο πξνο ηα θάησ. 
  
Πνηα είλαη κεγαιχηεξε; 
 
 …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Τπνινγίζηε ηελ νιηθή πίεζε κέζσ ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο. Πνην είλαη ην 
πξφζεκφ ηεο; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
  
20. Δπηιέμηε κία κεγαιχηεξε ηηκή γηα ηελ ηαρχηεηα γηα ηελ νπνία ην θηεξφ πεηά. 
Καηαγξάςηε ηηο ηηκέο ηηο δχλακεο πξνο ηα πάλσ, ηεο δχλακεο πξνο ηα θάησ θαη 
ηεο ζπλνιηθήο δχλακεο.  
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
  
Τπνινγίζηε πάιη ηελ πίεζε πνπ ππάξρεη ιφγσ ηεο δχλακεο πξνο ηα πάλσ θαη 
ηελ πίεζε ιφγσ ηεο δχλακεο πξνο ηα θάησ. πγθξίλεηε ηηο λέεο ηηκέο κε ηηο 
παιηέο.  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
  
Τπνινγίζηε θαη ηελ νιηθή πίεζε. Δίλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ ηελ 
πξνεγνχκελε;  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
  
  

πκπεξάζκαηα 
πγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα κε ηηο αξρηθέο ζαο πξνβιέςεηο θαη ζπδεηήζηε ζηελ 
νκάδα ζαο αλ ήηαλ ή φρη ηα αλακελφκελα θαη γηαηί. 
 

  
  

Αιιαγή ηοσ ζτήκαηος ηοσ θηερού ηοσ αεροπιάλοσ 

  
21. Τπνζέζηε ηψξα φηη ην θηεξφ ηνπ αεξνπιάλνπ είρε άιιν ζρήκα. Μπνξείηε εάλ 
ζέιεηε λα μεθηλήζεηε απφ ηελ αξρή κία λέα δξαζηεξηφηεηα ζην  πξφγξακκα 
Interactive Physics θαη λα δψζεηε λέν ζρήκα, γηα παξάδεηγκα έλα απιφ 
παξαιιειφγξακκν. Μελ μεράζεηε λα εηζάγεηε ηηο ίδηεο ηηκέο γηα ηε κάδα θαη ηε 
ξνπή ηνπ ζψκαηνο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην βήκα 10.  
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Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ 
  

Πψο πηζηεχεηε φηη ζα αιιάδνπλ ηψξα νη δπλάκεηο, θαζψο ζα αιιάδεη ε 
ηαρχηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ;  

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

 
  
Πψο πηζηεχεηε φηη ζα αιιάδνπλ ηψξα νη πηέζεηο, θαζψο ζα αιιάδεη ε ηαρχηεηα 
ηνπ αεξνπιάλνπ;  

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

 
 
Σν αεξνπιάλν ηψξα ζα απνγεησζεί; 

 …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
  
22. Αθνινπζήζηε ηα ίδηα βήκαηα κέρξη θαη ην δσδέθαην. ην 13ν βήκα απιά 
αληηθαηαζηήζηε ζην θειί Fy πνπ έρεη θνξά πξνο ηα πάλσ, ηε ζπλάξηεζε 
 5000*input[5]. (ΠΡΟΟΥΖ: input[5] νλνκάδεηαη ε κπάξα πνπ έρεηε 
δεκηνπξγήζεη. ε εζάο είλαη πηζαλφ κέζα ζηελ αγθχιε λα πεξηέρεηαη άιινο 
αξηζκφο, δειαδή λα είλαη ηεο κνξθήο: input[ζηελ πεξηνρή απηή λα πεξηέρεη άιινλ 
αξηζκφ). Γηα ηε δχλακε πνπ έρεη θνξά πξνο ηα θάησ, κελ αιιάμεηε ηίπνηα.  
  
23. Αθνινπζήζηε ηα επφκελα βήκαηα πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίζεηε ηα κέηξα ησλ 
δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην θηεξφ ηνπ αεξνπιάλνπ. 
  
  

Καηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ (Γπλάκεηο) 
  

εκεηψζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη ζην θηεξφ ηνπ 
αεξνπιάλνπ, φηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ είλαη: 
  
Α.  150 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Β.  200 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Γ.  220 ρηιηφκεηξα/ψξα  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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Γ. 300 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
  
εκεηψζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ην κέηξν ηεο δχλακεο πνπ έρεη θνξά 
πξνο ηα πάλσ, φηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ είλαη: 
  
Α.  150 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Β.  200 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Γ.  220 ρηιηφκεηξα/ψξα  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Γ. 300 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
  
εκεηψζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ην κέηξν ηεο δχλακεο πνπ έρεη θνξά 
πξνο ηα θάησ, φηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ είλαη: 
  
Α.  150 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Β.  200 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Γ.  220 ρηιηφκεηξα/ψξα  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Γ. 300 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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εκεηψζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο, 
φηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ είλαη: 
  
Α.  150 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Β.  200 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Γ.  220 ρηιηφκεηξα/ψξα  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Γ. 300 ρηιηφκεηξα/ψξα 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
  
Σν αεξνπιάλν ηψξα απνγεηψλεηαη; 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
 

πκπεξάζκαηα 
πγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα κε ηηο αξρηθέο ζαο πξνβιέςεηο θαη ζπδεηήζηε ζηελ 
νκάδα ζαο αλ ήηαλ ή φρη ηα αλακελφκελα θαη γηαηί. 

  
  

  
Καηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ (Πηέζεηο) 

  
24. Δπηιέμηε κία κηθξή ηηκή ηεο ηαρχηεηαο. Καηαγξάςηε ηηο ηηκέο ηηο δχλακεο 
πξνο ηα πάλσ, ηεο δχλακεο πξνο ηα θάησ θαη ηεο ζπλνιηθήο δχλακεο.  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
  
25. Θεσξήζηε φηη ε επηθάλεηα ηνπ θηεξνχ έρεη πάιη εκβαδφλ 1 ηεηξαγσληθφ κέηξν 
θαη ππνινγίζηε ηελ πίεζε πνπ ππάξρεη ιφγσ ηεο δχλακεο πξνο ηα πάλσ θαη ηελ 
πίεζε ιφγσ ηεο δχλακεο πξνο ηα θάησ. 
  
Πνηα είλαη κεγαιχηεξε; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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Τπνινγίζηε ηελ νιηθή πίεζε κέζσ ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο. Πνην είλαη ην 
πξφζεκφ ηεο; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
  
26. Δπηιέμηε κία κεγαιχηεξε ηηκή γηα ηελ ηαρχηεηα. Καηαγξάςηε ηηο ηηκέο ηηο 
δχλακεο πξνο ηα πάλσ, ηεο δχλακεο πξνο ηα θάησ θαη ηεο ζπλνιηθήο δχλακεο.  
  
Τπνινγίζηε πάιη ηελ πίεζε πνπ ππάξρεη ιφγσ ηεο δχλακεο πξνο ηα πάλσ θαη 
ηελ πίεζε ιφγσ ηεο δχλακεο πξνο ηα θάησ. πγθξίλεηε ηηο λέεο ηηκέο κε ηηο 
παιηέο.  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
  
Τπνινγίζηε θαη ηελ νιηθή πίεζε. Δίλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ ηελ 
πξνεγνχκελε; Έρεη αιιάμεη ην πξφζεκν ηεο νιηθήο πίεζεο ζε ζρέζε κε 
πξνεγνπκέλσο πνπ ην θηεξφ είρε θακπχιν ζρήκα θαη πεηνχζε; 
 …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
  

πκπεξάζκαηα 
πγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα κε ηηο αξρηθέο ζαο πξνβιέςεηο θαη ζπδεηήζηε ζηελ 
νκάδα ζαο αλ ήηαλ ή φρη ηα αλακελφκελα θαη γηαηί. 

  

  
 

Β. Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη, αθνχ  
παξαθνινπζήζεηε ην βίληεν, θαηαζθεπάζηε ην δηθφ ζαο «θηερό ηοσ 

αεροπιάλοσ». 

 
Πνηεο κεηαβνιέο θηλεηηθήο θαη δπλακηθήο ελέξγεηαο ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ θίλεζε 
ηνπ θηεξνχ ηνπ αεξνπιάλνπ; 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην θηεξφ ζαο, πξηλ αξρίζεη λα αλπςψλεηαη; 
 ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην θηεξφ ζαο, φηαλ αξρίζεη λα αλπςψλεηαη; 
 ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην θηεξφ ζαο, φηαλ είλαη ζε ηζνξξνπία; 
 ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην θηεξφ ζαο, φηαλ αξρίζεη λα θαηεβαίλεη; 
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 ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Εεηήζηε ηε βνήζεηα ελφο ζπκκαζεηή/ζπκκαζήηξηάο ζαο. Κξαηήζηε ζην επάλσ 
κέξνο ηνπ θηεξνχ έλα κηθξφ θνκκάηη απφ ραξηί. Κάληε ην ίδην θαη γηα ην θάησ 
κέξνο ηνπ θηεξνχ. Φπζήμηε κε ην πηζηνιάθη.  
Πνην θνκκάηη ραξηηνχ θηλείηαη πην έληνλα;  
 ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Ο αέξαο ζην επάλσ κέξνο ηνπ θηεξνχ ή ζην θάησ κέξνο θηλείηαη κε κεγαιχηεξε 
ηαρχηεηα; 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Δάλ δελ ππήξρε ε αηκφζθαηξα, ζα κπνξνχζε λα πεηάμεη έλα θηεξφ κε απηφ ηνλ 
ηξφπν; 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
ρεδηάζηε απφ έλα κνληέιν θηεξνχ αεξνπιάλνπ θαη ζεκεηψζηε ηηο δπλάκεηο πνπ 
αζθνχληαη ζε απηφ, θαζψο θαη ηε ζπληζηακέλε δχλακε ζε θάζε κία απφ ηηο 
παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 
α) πξηλ αλπςσζεί,  
β) φηαλ αξρίζεη λα αλπςψλεηαη, 
γ) φηαλ είλαη ζε ηζνξξνπία θαη  
δ) φηαλ αξρίζεη λα θαηεβαίλεη. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Αθφκε ζρεδηάζηε ζε θάζε κνληέιν ηελ ηαρχηεηα ηνπ αέξα ζην επάλσ κέξνο ηνπ 
θηεξνχ θαη ζην θάησ.  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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 Δπηιέμηε «πκπεξάζκαηα».  

Πξνζπαζήζηε  ηψξα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 
 
Α. ηελ ηαηλία πνπ παξαθνινχζεζεο ηη ζπλέβε θαη ην κακνχζ πέηαμε;  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Β. Ση άιιαμε θαη ην κακνχζ επέζηξεςε ζην έδαθνο; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………... 
Γ. Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην κακνχζ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο ηνπ; 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
Γ. Πνηα θνξά έρεη ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην κακνχζ φηαλ 
απηφ : α) αλεβαίλεη, β) είλαη ζηαζεξφ θαη γ) θαηεβαίλεη;  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Δ. Πψο αιιάδνπλ ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ πνπ δέρεηαη ην κακνχζ θαζψο αιιάδεη 
ε ηαρχηεηά ηνπ; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………... 
 
Σ. Πνχ νθείινληαη νη πηέζεηο ζην επάλσ θαη ζην  θάησ κέξνο ηνπ θηεξνχ ηνπ 
αεξνπιάλνπ; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Ε. Αιιάδνληαο ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, πψο αιιάδνπλ νη πηέζεηο ζην επάλσ 
κέξνο θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ θηεξνχ; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Ζ. Ση πξφζεκν έρεη ε νιηθή πίεζε φηαλ ην θηεξφ πεηά; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Θ. Δάλ ην θηεξφ ηνπ αεξνπιάλνπ δελ ήηαλ θακπχιν, ηη πξφζεκν ζα είρε ε νιηθή 
πίεζε; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Η. Πνηνο πξνζθέξεη ηελ ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ε ηαρχηεηα ηνπ θηεξνχ; 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
Ηα. ρεδηάζηε απφ έλα κνληέιν ελφο θηεξνχ αεξνπιάλνπ, ηηο δπλάκεηο πνπ ηνπ 
αζθνχληαη θαη ηε ζπληζηακέλε ηνπο, φηαλ ην θηεξφ α) θηλείηαη πξνο ηα πάλσ, β) 
είλαη αθίλεην θαη γ)  θηλείηαη πξνο ηα θάησ .   ρεδηάζηε αθφκε ζε θάζε κνληέιν 
ηελ ηαρχηεηα ηνπ αέξα ζην επάλσ κέξνο ηνπ θηεξνχ θαη ζην θάησ. 
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πγθξίλεηε ηηο απαληήζεηο πνπ είραηε δψζεη ζην βήκα «Τπνζέζεηο» κε απηέο πνπ 
δψζαηε ζην βήκα «πκπεξάζκαηα» θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 Δπηιέμηε «Δθαξκνγή».  
 
 

Μειεηήζηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην θηεξφ ηνπ αεξνπιάλνπ 
απφ ην ινγηζκηθφ «Αλαθαιχπησ ηηο Μεραλέο» θαη απφ ηα πξνηεηλφκελα βηβιία 
θαη ηζηνζειίδεο. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Καηαζθεπή ηνπ θηεξνχ ηνπ αεξνπιάλνπ 
 

 
 

Τιηθά 

 έλα θνκκάηη ζθιεξφ ραξηί 30x15cm 

 επηθάλεηα θνπήο 

 θνπίδη 

 ςαιίδη 

 2 θαιακάθηα 

 2 βειφλεο πιεμίκαηνο 

 πηζηνιάθη γηα ηα καιηά 
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 πιαζηειίλε 

 ραξηφλη πιάηνπο 15cm 

 ράξαθαο 

 ζπξξαπηηθφ 

 2 κηθξά θνκκάηηα απφ ειαθξχ ραξηί 
 

Γηαδηθαζία 
1.     Γηπιψζηε ην ραξηί ζηα δχν πξνζέρνληαο φκσο ην έλα θνκκάηη λα είλαη 
1,5cm πην ζηελφ απφ ην άιιν. Σζαθίζηε ηελ θνηλή πιεπξά.  

 
2.     Αλνίμηε δχν ηξχπεο πνπ λα απέρνπλ 8cm κεηαμχ ηνπο θαη 5cm απφ ηελ 
ηζάθηζε. 
3.     πξξάςηε ηηο δχν άθξεο ηνπ ραξηηνχ ψζηε λα θηηαρηεί ην θηεξφ. Πξνζέμηε 
ψζηε ε πάλσ επηθάλεηα λα είλαη θπξηή. 
4.     Αθνχ θφςεηε ηα θαιακάθηα ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα (πεξίπνπ 8cm), πεξάζηε 
ηα κέζα απφ ηηο ηξχπεο ηνπ ραξηηνχ. Υξεηάδεηαη πξνζνρή ψζηε θάζε θαιακάθη λα 
πεξάζεη θαη απφ ηηο δχν ηξχπεο θαη λα είλαη θαηά ην δπλαηφ θάζεην ζηελ θάησ 
πιεπξά ηνπ ραξηηνχ. 
5.     Πεξάζηε ηηο βειφλεο πιεμίκαηνο κέζα απφ ηα θαιακάθηα ηνπ θηεξνχ (απφ 
ηελ επάλσ επηθάλεηα πξνο ηελ θάησ) θαη ζηεξεψζηε ηηο ζε κηα βάζε απφ 
πιαζηειίλε. 
6.     Με ην πηζηνιάθη, θπζήμηε αέξα ζηελ επάλσ, θπξηή, επηθάλεηα ηνπ θηεξνχ. 
Πξνζέμηε λα  κελ θπζήμεηε ην θηεξφ απφ ην θάησ κέξνο πξνο ηα πάλσ. 
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ΟΟ  ππχχξξααππιιννοο  
  

 Αθνχ βεβαησζείηε φηη βξίζθεζηε ζην πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, επηιέμηε «Έλαπζκα».  
 

 Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ 
ππνινγηζηή ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, κειεηήζηε ηηο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά 
κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ε πίεζε ξεπζηνχ.  
 
 

 

 Δπηιέμηε «Τπνζέζεηο».  
 
 

 Μειεηήζηε ηηο εξσηήζεηο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή θαη θαηαγξάςηε 
ηηο ππνζέζεηο ζαο. 
Α. ηελ ηαηλία πνπ παξαθνινπζήζαηε γηαηί ην λεξφ εμέξρεηαη απφ ηελ 
πξνβνζθίδα ηνπ κακνχζ;  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Β. Πνηεο πξνυπνζέζεηο λνκίδεηε φηη απαηηνχληαη γηα λα εθηνμεπζεί έλα 
αληηθείκελν;  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Γ. Μπνξνχλ νη πχξαπινη λα θηλεζνχλ ζην δηάζηεκα; Γηθαηνινγήζηε ηελ άπνςή 
ζαο. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Γ. Πξνο πνηα θαηεχζπλζε ζπξψρλνπλ ηα ζεξκά αέξηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ 
θαχζε ηνπ πξνσζεηηθνχ, φηαλ απηφ θαίγεηαη κέζα ζην ζάιακν θαχζεο ελφο 
ππξαχινπ; 
. ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Δ. Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζηνλ πχξαπιν φηαλ απηφο εθηνμεχεηαη;  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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Σ. Πνηα είλαη ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζηνλ πχξαπιν θαηά 
ηελ εθηφμεπζή ηνπ; 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Ε. Πνηα δχλακε σζεί ηνλ πχξαπιν;  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Ζ. ρεδηάζηε απφ έλα κνληέιν ελφο ππξαχινπ, ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη θαη ηε 
ζπληζηακέλε ηνπο: α) πξηλ θαη β) κεηά ηελ εθηφμεπζε. 

 

 

 Δπηιέμηε «Πεηξακαηηζκφο».  
 

 

  

Α. Μειέηε ησλ θπζηθψλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ππξαχινπ  

Απφ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ "Αλαθαιχπησ ηηο Μεραλέο" κεηαθεξζείηε ζηελ 

ελφηεηα  θαη επηιέμηε ηελ ππνελφηεηα . Μειεηήζηε πξνζεθηηθά 

ηηο πιεξνθνξίεο μεθηλψληαο απφ ην . 

Αθνινπζψληαο ηηο παξαθάησ νδεγίεο, κειεηήζηε ηηο θπζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ αεξφπινηνπ κέζα απφ ην ινγηζκηθφ  

Γεκηνπξγία ππξαχινπ 
  
  
1) Ο πχξαπινο  
  

 ηελ επηινγή   , θάληε θιηθ ζην     ,  θαη ελεξγνπνηείζηε ηηο 
Γξακκέο πιέγκαηνο θαη Άμνλεο Υ,Τ   
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  .  
  

Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην δεκηνπξγήζηε έλα νξζνγψλην πνπ ζα 
θαηαιακβάλεη 3 ηεηξαγσλάθηα ζην χςνο θαη 7 ζην κήθνο θαη ην νπνίν ζα 
αλαπαξηζηά ην έδαθνο. Πξνθεηκέλνπ λα κελ θηλείηαη, αθνχ επηιέμηε ην 

εηθνλίδην   θάληε θιηθ ζην θέληξν ηνπ νξζνγσλίνπ.  
Γηα λα θαηαζθεπάζεηε ηνλ πχξαπιν επηιέμηε απφ ην κελνχ ην εηθνλίδην   

  θαη ζρεδηάζηε έλα νξζνγψλην ην νπνίν ζα θαηαιακβάλεη 3 ηεηξαγσλάθηα 
ζην χςνο θαη 1 ζην κήθνο. 

ηελ επηινγή   , θάληε θιηθ ζην     ,  θαη απελεξγνπνηείζηε 
ηηο Γξακκέο πιέγκαηνο θαη Άμνλεο Υ,Τ   

  

  .  
    

  

 
  
  
Οη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζηνλ πχξαπιν 

  
εκείσζε: 
Οη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε έλα πιηθφ ζεκείν, σο δηαλπζκαηηθά κεγέζε, 
είλαη δπλαηφ λα ζρεδηαζζνχλ κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: είηε ζην πιηθφ 
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ζεκείν εθαξκφδεηαη ε αξρή ηνπ δηαλχζκαηνο, είηε εθαξκφδεηαη ην πέξαο ηνπ. 
Καη νη δχν ηξφπνη είλαη ηζνδχλακνη. 

 
Οη πξνγξακκαηηζηέο ηνπ Interactive Physics έρνπλ επηιέμεη νη δπλάκεηο πνπ 
εθαξκφδνληαη απφ εκάο, δειαδή απφ ην ρξήζηε, λα εκθαλίδνληαη κε ην πέξαο 
ηνπ δηαλχζκαηνο επάλσ ζην πιηθφ ζεκείν. Ωζηφζν, ε ζπληζηακέλε δχλακε 
κπνξεί λα εκθαλίδεηαη θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο, κε πξνεπηινγή φκσο λα 
εκθαλίδεηαη κε ηελ αξρή ηνπ δηαλχζκαηνο πάλσ ζην πιηθφ ζεκείν. 
Γηα λα ζρεδηάζεηε κηα δχλακε, θάληε θιηθ ζην ζεκείν πνπ ζέιεηε λα 
εθαξκνζζεί θαη κεηαθηλήζηε ην πνληίθη θαη θάληε μαλά θιηθ γηα λα ζεκεηψζεηε 
ην κέγεζφο ηεο. 
  
2. Ζ δχλακε ησλ αεξίσλ 

ηε ζπλέρεηα απφ ην πιατλφ κελνχ επηιέμηε ην θνπκπί Γχλακε  θαη 
μεθηλψληαο απφ ην θέληξν κάδαο ηνπ ππξαχινπ ζχξεηέ ην πξνο ηα θάησ, ψζηε λα 
ζρεκαηίζεηε ην παξαθάησ δηάλπζκα. Απηή είλαη ε Γχλακε ησλ Αεξίσλ πνπ 
δέρεηαη ν πχξαπινο. 
  

.  
  

  
3. Ζ δχλακε ηνπ Βάξνπο 
ηε ζπλέρεηα επηιέγνληαο πάιη ην θνπκπί Γχλακε, εθαξκφζηε κηα δεχηεξε 
δχλακε πξνο ηα θάησ. Απηή είλαη ε δχλακε ηνπ Βάξνπο ηνπ ππξαχινπ. 
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4.Ολνκαηνδνζία ησλ επηινγψλ 
Δπηιέμηε ην κεγάιν νξζνγψλην κε ηελ άγθπξα θαη απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ 
επηιέμηε Παξάζπξν → Δκθάληζε. ην θειί νξζνγψλην γξάςηε Γε. ηε 
ζπλέρεηα επηιέμηε ην κηθξφ νξζνγψλην θαη απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε 
Παξάζπξν → Δκθάληζε. ην θειί νξζνγψλην γξάςηε πχξαπινο.  
Κιείζηε ην παξάζπξν θαη επηιέμηε κε θιηθ ηε δχλακε ησλ αεξίσλ (ηε δχλακε 
κε θνξά πξνο ηα πάλσ). Αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή Παξάζπξν → Δκθάληζε 
κπνξείηε λα αιιάμεηε ην φλνκά ηεο ζε Γχλακε Αεξίσλ.  
Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία επηιέγνληαο φκσο ηε δχλακε πξνο ηα θάησ. 
Μέζσ ηεο δηαδξνκήο Παξάζπξν → Δκθάληζε δψζηε ηεο ην φλνκα Βάξνο.  
  

 
  
  
5. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε επηινγήο  
Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ κπνξείηε λα αιιάμεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 
έρνπλ ν πχξαπινο, ε Γχλακε ησλ Αεξίσλ θαη ε δχλακε ηνπ Βάξνπο. Γηα ην 
ιφγν απηφ, αθνχ θάλεηε θιηθ ζηνλ πχξαπιν, επηιέμηε Παξάζπξν → Ηδηφηεηεο.  
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·         Γηα ηνλ πχξαπιν επηιέμηε κάδα 1 Kg ( ε επηινγή απηήο ηεο ηηκήο 
δηεπθνιχλεη ηεο δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο θαη δελ αληηπξνζσπεχεη ην 
πξαγκαηηθφ βάξνο ηνπ ππξαχινπ).  
·         Καηφπηλ, θιείζηε ην παξάζπξν θαη αθνχ θάλεηε θιηθ ζηε δχλακε ησλ 
αεξίσλ, επηιέμηε Παξάζπξν →  Ηδηφηεηεο θαη δψζηε ηηο ηηκέο  Fx = 0 N θαη Fy 
=10N αληίζηνηρα. Κιείζηε ην παξάζπξν, επηιέμηε ηε δχλακε ηνπ Βάξνπο θαη 
δψζηε ηηο ηηκέο  Fx=0 N  θαη  Fy=-10N. Σν κείνλ δειψλεη φηη ε δχλακε είλαη πξνο 
ηα θάησ. 

 
  
6. Καζνξηζκφο άιισλ εξγαιείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ηε ζπλέρεηα απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε Μηθξφθνζκνο →  Βαξχηεηα. 
Δδψ επηιέμηε Κακία.  

 
  

Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ 
Πνηεο απφ ηηο δχν δπλάκεηο (Γχλακε Αεξίσλ θαη Βάξνο) πηζηεχεηε φηη έρεη 
κεγαιχηεξν κέηξν φηαλ εθηνμεχεηαη ν πχξαπινο;  
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
  
Πψο λνκίδεηε φηη ην πεηπραίλνπκε απηφ; 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Ρπζκίζεηο γηα ηελ θίλεζε ηνπ ππξαχινπ 
  
7.Καζνξηζκφο κεηαβνιήο ηεο δχλακεο 
 Γηα λα κεηαβάιεηε ηε δχλακε ησλ αεξίσλ,  επηιέμηε ην δηάλπζκα ηεο Γχλακεο 
ησλ Αεξίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Οξηζκφο  →  Νέν εξγαιείν ειέγρνπ →  
Γχλακε Y. 
  

 
  
8. Ρχζκηζε ησλ ηηκψλ ηεο δχλακεο 
Δπηιέμηε ην δηάλπζκα ηεο Γχλακεο ησλ Αεξίσλ θαη ζηελ επηινγή Παξάζπξν 
→  Ηδηφηεηεο θαη ζηνλ Σχπν Μεηαβνιέαο ξπζκίζηε σο κέγηζηε ηηκή ηελ 
15.000  θαη σο ειάρηζηε ηελ 0.000 θαη ησλ αξηζκφ ζηηγκηφηππσλ ζε 10.  
  

 
  
  
9. Ρχζκηζε δηάξθεηαο ηεο πξνζνκνίσζεο 
Απφ ηελ επηινγή Μηθξφθνζκνο →  Έιεγρνο παχζεο κπνξείηε λα ξπζκίζεηε 
θαη ην ρξφλν πνπ δηαξθεί ε πξνζνκνίσζε ζαο. 
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Μεηαβάιινληαο ηε Γχλακε ησλ Αεξίσλ κπνξείηε λα δείηε ηνλ πχξαπιν λα 
αλεβαίλεη, λα ηζνξξνπεί ή λα θαηεβαίλεη. 
  

 
  

  
Γηαηχπσζε πξνβιέςεσλ 

  
Ση πξνβιέπεηε φηη ζα ζπκβεί ζηνλ πχξαπιν φηαλ ε ηηκή ηεο Γχλακεο ησλ 
Αεξίσλ είλαη: 
 Α. 15, 000N 

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

 
 Β.  10, 000N 

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

 
 Γ.    5, 000N 

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

 
  
Πνηα λνκίδεηε φηη ζα είλαη ε ζπληζηακέλε δχλακε, φηαλ ε ηηκή ηεο Γχλακεο 
ησλ Αεξίσλ είλαη: 
Α. 15, 000N 

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

 
Β. 10, 000N 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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Γ.   5, 000N 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
  
Πνηα είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ ππξαχινπ φηαλ ην βάξνο είλαη ίζν κε ηε δχλακε 
ησλ αεξίσλ; 

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

 
  

  
. 

Ζ θίλεζε ηνπ ππξαχινπ 
  

 10.Πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνζνκνίσζεο 
 Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ πξνζνκνίσζε επηιέμηε 

Δθηέιεζε  θαη γηα λα ηελ ζηακαηήζεηε φπνηε εζείο 

επηζπκείηε  παχζε   . 
  
  
  

11. Ζ ζπληζηακέλε δχλακε 
Μπνξείηε επίζεο λα δείηε ην δηάλπζκα ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο θαηά ηελ 
θίλεζε επηιέγνληαο απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ Οξηζκφο →  δηαλχζκαηα → 
πλνιηθή δχλακε. 

  

 
Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνζνκνίσζεο ζηνλ πχξαπιν εκθαλίδεηαη ε 
πληζηακέλε Γχλακε ηνπ Βάξνπο θαη ηεο Γχλακεο ησλ Αεξίσλ. 
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Αλαπαξαζηάζεηο δχλακεο θαη ηαρχηεηαο ηνπ ππξαχινπ 

  
12.Σξφπνη πξνβνιήο ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο   
Δπίζεο έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάιιεηε ηε ζπληζηακέλε δχλακε ηνπ Βάξνπο 
θαη ηεο Γχλακεο ησλ Αεξίσλ ζε κνξθή πίλαθα. ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ην 
εηθνλίδην-πίλαθαο ηεο πληζηακέλεο Γχλακεο Fy ηελ νπνία κπνξείηε λα 
πξνβάιιεηε ζε κνξθή αξηζκεηηθήο ηηκήο ή γξαθηθήο παξάζηαζεο ή 
ξαβδνγξάκκαηνο. Αθνχ θάλεηε θιηθ  πάλσ ζηνλ πχξαπιν επηιέμηε απφ ηε 
γξακκή εξγαιείσλ Μέηξεζε θαη πλνιηθή Γχλακε. 
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13. Ζ κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν 
Δπίζεο απφ ηελ ίδηα γξακκή εξγαιείσλ κπνξείηε λα πξνβάιεηε ζηελ νζφλε 
θαη ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ππξαχινπ ζε ζρέζε κε ην 
ρξφλν. Δπηιέμηε Μέηξεζε → Σαρχηεηα → φια . 
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14.Σξφπνη πξνβνιήο ηεο κεηαβνιήο ηεο ηαρχηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν 
ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην ηεο ηαρχηεηαο Vy  ηνπ ππξαχινπ. Κάλνληαο 
θιηθ πάλσ ζην βέινο ζην πάλσ αξηζηεξφ άθξν ηνπ εηθνληδίνπ κπνξείηε λα 
αιιάμεηε ηελ πξνβνιή ηεο ηαρχηεηαο ζε ξαβδφγξακκα, ζε αξηζκεηηθή ηηκή θαη ζε 
γξαθηθή παξάζηαζε. 

 
  

  
  

Καηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ  
εκεηψζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ «πχξαπιν» 
φηαλ ε ηηκή ηεο Γχλακεο ησλ Αεξίσλ είλαη: 
  
Α) 15, 000N 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζηνλ πχξαπιν ζε απηή 
ηελ πεξίπησζε; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Β)10, 000N 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζηνλ πχξαπιν ζηελ 
πεξίπησζε απηή; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
  
Γ) 5, 000N 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
  
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζηνλ πχξαπιν ζηελ 
πεξίπησζε απηή; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
  
Πνηα είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ ππξαχινπ φηαλ ην βάξνο είλαη ίζν κε ηελ δχλακε ησλ 
αεξίσλ; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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πκπεξάζκαηα 

πγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα κε ηηο αξρηθέο ζαο πξνβιέςεηο θαη ζπδεηήζηε ζηελ 
νκάδα ζαο αλ ήηαλ ή φρη ηα αλακελφκελα θαη γηαηί; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 

  
 

Β. Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη, αθνχ  
παξαθνινπζήζεηε ην βίληεν, θαηαζθεπάζηε ην δηθφ ζαο «πύρασιο». 

 
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζηνλ πχξαπιφ ζαο πξηλ ηελ εθηφμεπζε; 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
ρεδηάζηε έλα κνληέιν ππξαχινπ θαη ζεκεηψζηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε 
απηφ πξηλ αλπςσζεί. ρεδηάζηε επίζεο ηε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ απηψλ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πνηεο κεηαβνιέο θηλεηηθήο θαη δπλακηθήο ελέξγεηαο ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ θίλεζε 
ηνπ ππξαχινπ; 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Πνχ αζθείηαη ε αληίδξαζε ηεο δχλακεο πνπ αζθεί ην λεξφ ζην κπνπθάιη; 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Πνχ αζθείηαη ε αληίδξαζε ηεο δχλακεο πνπ αζθνχλ ηα αέξηα ζηνλ πχξαπιν; 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
ε πνηα δχλακε νθείιεηαη ε θίλεζε ηνπ ππξαχινπ; 
………………………………………………………………………………………….. 
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 Δπηιέμηε «πκπεξάζκαηα».  
 

 Πξνζπαζήζηε ηψξα λα απαληήζεηε μαλά ζηα εξσηήκαηα: 
Α.  Μπνξνχλ νη πχξαπινη λα θηλεζνχλ ζην δηάζηεκα; Γηθαηνινγήζηε ηελ άπνςή 
ζαο. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Β. Πξνο πνηα θαηεχζπλζε σζνχλ ηα ζεξκά αέξηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ θαχζε 
ηνπ πξνσζεηηθνχ, φηαλ απηφ θαίγεηαη κέζα ζην ζάιακν θαχζεο ελφο ππξαχινπ; 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Γ. Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζηνλ πχξαπιν φηαλ απηφο εθηνμεχεηαη;  

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

Γ. Πνηα είλαη ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζηνλ πχξαπιν θαηά 

ηελ εθηφμεπζή ηνπ; 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Δ. Πνηα δχλακε σζεί ηνλ πχξαπιν;  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Ζ. ρεδηάζηε ηα κνληέια ελφο ππξαχινπ, ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη θαη ηε 
ζπληζηακέλε δχλακε: α)πξηλ θαη β) κεηά ηελ εθηφμεπζε. 
 

 
 
 
 
 
 
 
πγθξίλεηε ηηο απαληήζεηο πνπ είραηε δψζεη ζην βήκα «Τπνζέζεηο» κε απηέο πνπ 
δψζαηε ζην βήκα «πκπεξάζκαηα» θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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 Δπηιέμηε «Δθαξκνγή».  
 
 

Μειεηήζηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πχξαπιν απφ ην 
ινγηζκηθφ «Αλαθαιχπησ ηηο Μεραλέο» θαη απφ ηα πξνηεηλφκελα βηβιία θαη 
ηζηνζειίδεο. 
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Καηαζθεπή Ππξαχινπ 
 

Καηαζθεπάζηε έλαλ πχξαπιν κε ηε βνήζεηα ηνπ βίληεν (1, 2).  
  
Τιηθά 

 ηξφκπα κε ιάζηηρν 

 θνιιεηηθή ηαηλία 

 πιαζηηθφ κπνπθάιη 

 θειιφο 
πξνζαξκνζκέλνο 
ψζηε λα θιείλεη 
ζθηρηά ην κπνπθάιη 

 ζπάγθνο 

 βαδειίλε 

 θαιακάθη 

 δηαβήηεο 

 ςαιίδη 

 βειφλα γηα κπάια 
πνδνζθαίξνπ 

 θαλάηα λεξνχ 

 

 
 
 
Γηαδηθαζία  

1. ηεξίμηε ην θαιακάθη θαηά κήθνο ηνπ κπνπθαιηνχ. Κνιιήζηε ην ζθηρηά κε ηελ 
θνιιεηηθή ηαηλία θαη βεβαησζείηε φηη δε ιπγίδεη. 

2. Υξεζηκνπνηψληαο ην δηαβήηε, αλνίμηε κηα ηξχπα ζην πάλσ κέξνο ηνπ θειινχ. 
θελψζηε ηε βειφλα θαη ηξππήζηε ην θειιφ. 

3. Ρίμηε λεξφ ζηελ θαλάηα, ζε χςνο 5 cm. Αιείςηε ην θειιφ κε βαδειίλε θαη 
ζθελψζηε ηνλ ζην ιαηκφ ηνπ κπνπθαιηνχ, κε ην πίζσ κέξνο ηεο βειφλαο λα 
πξνεμέρεη απφ ην πάλσ κέξνο ηνπ θειινχ. 

4. Γέζηε ηε κηα άθξε ηνπ ζπάγθνπ ζ' έλα ςειφ ζεκείν. Πεξάζηε ην ζπάγθν κέζα 
απφ ην θαιακάθη, μεθηλψληαο απφ ηε βάζε ηνπ κπνπθαιηνχ. ηεξεψζηε πνιχ 
ζθηρηά ην ειεχζεξν άθξν ηνπ ζπάγθνπ. 

5. Ζ βάζε ηνπ κπνπθαιηνχ πξέπεη λα βιέπεη πξνο ηα πάλσ κε θιίζε πεξίπνπ 45 
κνηξψλ. Πξνζαξκφζηε ην ιάζηηρν ζηελ ηξφκπα. Σν λεξφ πξέπεη λα θαιχπηεη ην 
ιαηκφ ηνπ κπνπθαιηνχ. Αλ φρη, βγάιηε ην θειιφ, ξίμηε ιίγν αθφκε λεξφ ζην 
κπνπθάιη θαη μαλαβάιηε ην θειιφ ζην ιαηκφ ηνπ κπνπθαιηνχ. Αξρίζηε λα 
ηξνκπάξεηε θη εηνηκαζηείηε λα δείηε ηνλ πχξαπιν λα εθηνμεχεηαη απνβάιινληαο 
ην λεξφ ζε κνξθή ζπξέη. 
 
Παξαθνινπζήζηε ην βίληεν θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ππξαχινπ. 
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ΣΣνν  εειιηηθθφφππηηεεξξνν  

  

 Αθνχ βεβαησζείηε φηη βξίζθεζηε ζην πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, επηιέμηε «Έλαπζκα».  
 

 Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ 
ππνινγηζηή ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, κειεηήζηε ηηο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά 
κε ηελ πηήζε.  

 

 Δπηιέμηε «Τπνζέζεηο». 
 

 Αθνχ κειεηήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζρεηηθά κε ηελ 
πηήζε ησλ ζσκάησλ, θαηαγξάςηε ηηο ππνζέζεηο ζαο. 
Α. ηελ ηαηλία πνπ παξαθνινπζήζαηε γηαηί λνκίδεηε φηη ην κακνχζ άξρηζε λα 
πεηάεη ; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Β. Τπάξρεη κεραλή πνπ κπνξεί λα θηλεζεί ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηαλάισζε 
θάπνηαο κνξθήο ελέξγεηαο; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Γ. Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα πεηάμεη έλα αληηθείκελν ; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Γ. Πνηεο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ πηήζε ελφο ειηθφπηεξνπ; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
Δ. Ση πξέπεη λα ζπκβαίλεη γηα λα θηλείηαη έλα ζψκα επζχγξακκα θαη νκαιά; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 

 Δπηιέμηε «Πεηξακαηηζκφο». 
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Απφ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ "Αλαθαιχπησ ηηο Μεραλέο" κεηαθεξζείηε ζηελ 

ελφηεηα  θαη επηιέμηε ηελ ππνελφηεηα  . Μειεηήζηε 

πξνζεθηηθά ηηο πιεξνθνξίεο μεθηλψληαο απφ ην θαη ζπλερίδνληαο κε 

ηα θαη  . 
 Αθνινπζψληαο ηηο παξαθάησ νδεγίεο, κειεηήζηε ηηο θπζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ αεξφπινηνπ κέζα απφ ην ινγηζκηθφ  
 
Γεκηνπξγία θφληνπ εξγαζίαο 

1. ηελ επηινγή   , θάληε θιηθ ζην     ,  θαη 
ελεξγνπνηείζηε ηηο Γξακκέο πιέγκαηνο θαη Άμνλεο Υ,Τ   

  
 

 
Γεκηνπξγία ειηθνπηέξνπ 
2. Σν ειηθφπηεξν 

Γεκηνπξγήζηε έλα νξζνγψλην πνπ λα θαηαιακβάλεη 3 ηεηξαγσλάθηα θαηά κήθνο 
θαη 1 θαηά πιάηνο , επηιέγνληαο απφ ην κελνχ πνπ έρεη ζην πιάη ην εηθνλίδην 

   . 
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Οη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην ειηθφπηεξν 
εκείσζε: 
Οη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε έλα πιηθφ ζεκείν, σο δηαλπζκαηηθά κεγέζε, 
είλαη δπλαηφ λα ζρεδηαζζνχλ κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: είηε ζην πιηθφ 
ζεκείν εθαξκφδεηαη ε αξρή ηνπ δηαλχζκαηνο, είηε εθαξκφδεηαη ην πέξαο ηνπ. 
Καη νη δχν ηξφπνη είλαη ηζνδχλακνη. 

 
Οη πξνγξακκαηηζηέο ηνπ Interactive Physics έρνπλ επηιέμεη νη δπλάκεηο πνπ 
εθαξκφδνληαη απφ εκάο, δειαδή απφ ην ρξήζηε, λα εκθαλίδνληαη κε ην πέξαο 
ηνπ δηαλχζκαηνο επάλσ ζην πιηθφ ζεκείν. Ωζηφζν, ε ζπληζηακέλε δχλακε 
κπνξεί λα εκθαλίδεηαη θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο, κε πξνεπηινγή φκσο λα 
εκθαλίδεηαη κε ηελ αξρή ηνπ δηαλχζκαηνο πάλσ ζην πιηθφ ζεκείν. 
Γηα λα ζρεδηάζεηε κηα δχλακε, θάληε θιηθ ζην ζεκείν πνπ ζέιεηε λα 
εθαξκνζζεί θαη κεηαθηλήζηε ην πνληίθη θαη θάληε μαλά θιηθ γηα λα ζεκεηψζεηε 
ην κέγεζφο ηεο. 
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3. Ζ δχλακε ηνπ Βάξνπο 

Πεγαίλεηε ζηνλ θαηάινγν  . 

Δπηιέμηε    θαη θάληε ηηο εμήο ξπζκίζεηο: 

 
  

Αθνχ επηιέμεηε κε θιηθ ην ζρήκα, πεγαίλεηε       θαη επηιέμηε ην 

 θαη επηιέμηε λα ζαο δίλεη ζρεκαηηθά ην   θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ. 

  

4. Ζ αληίζηαζε ηνπ αέξα 

Πεγαίλεηε ζηνλ θαηαινγν  . 

Δπηιέμηε   θαη θάληε ηηο εμεο ξπζκίζεηο: 
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5. Ζ Γπλακηθή Άλσζε 

ηε ζπλέρεηα απφ ην πιατλφ κελνχ επηιέμηε ην θνπκπί ηεο δχλακεο    θαη 
μεθηλψληαο απφ ην θέληξν βάξνπο ηνπ ζψκαηνο ζχξεηέ ην πξνο ηα θάησ, 

ψζηε λα ζρεκαηίζεηε ην παξαθάησ: 

 
 
6. Ζ ζπληζηακέλε δχλακε 
Μπνξείηε επίζεο λα δείηε ην δηάλπζκα ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο επηιέγνληαο 

απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ   
 

 
 

Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζε ηεο πξνζνκνίσζεο ζην ειηθφπηεξν εκθαλίδεηαη ε 
πληζηακέλε Γχλακε ηνπ Βάξνπο θαη ηεο Γπλακηθήο Άλσζεο. 

 

 
 

7. Ολνκαηνδνζία ησλ επηινγψλ 

Αθνχ θάλεηε θιηθ ζην αληηθείκελφ ζαο, απφ ηελ γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε 

 ζηε ζπλέρεηα . ηελ επηινγή νξζνγψλην 
γξάςηε έιηθαο ειηθνπηέξνπ θαη θάληε ηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο. Δδψ κπνξείηε 
λα αιιάμεηε θαη ην ρξψκα ηνπ ειηθφπηεξνπ. 
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ηηο δχλακε Γπλακηθή Άλσζε 
  

 
  

8. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε επηινγήο 

  
      Κάληε δηπιφ αξηζηεξφ θιηθ πάλσ ζην ζρήκα θαη επηιέμηε γηα πιηθφ ην 
πιαζηηθφ. 
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Γηαηύπφζε σποζέζεφλ 

Πσο ζα θηλεζεί ην ειηθφπηεξν; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

  
Ζ ηαρχηεηα ηνπ ζα παξακείλεη ζηαζεξή; 

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

 
 

  
Ρσζκίζεης γηα ηελ θίλεζε ηοσ ειηθοπηέροσ 
 

9. Καζνξηζκφο δηαλχζκαηνο ηαρχηεηαο 

Γηα λα δείηε ην δηάλπζκα ηεο ηαρχηεηαο θαηά ηελ θίλεζε επηιέμηε απφ ηε γξακκή 

εξγαιείσλ    
 

  
 

10. Καζνξηζκφο κεηαβνιήο ηεο δχλακεο 

Αθνχ επηιέμεηε βέινο, επηιέμηε αξρηθά    θαη κεηά  .   

ηε ζπλέρεηα  επηιέμηε , πνπ ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θηλείηε ην 

αληηθείκελν πξνο ηα δεμηά ή ηα αξηζηεξά.   Σέινο επηιέμηε ην , πνπ ζαο 
δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θηλείηε ην αληηθείκελν πξνο ηα πάλσ ή θάησ. 
 

 
 

11. Ρχζκηζε ηηκψλ ηεο δχλακεο ζηνπο άμνλεο Υ θαη Τ 

 



 
Έργο ΠΛΕΙΑΔΕΣ/Νηρηίδες, Γ’ ΚΠΣ   
ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ. 

 

78 

Αθνχ θάλεηε θιηθ ζηε δχλακε,  επηιέμηε απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ 

  θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε  . 
 

ηελ επηινγή  θάληε ηηο εμήο ξπζκίζεηο 
 
 
 
 
 
 

ηελ επηινγή  θάληε ηηο 
εμήο ξπζκίζεηο: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Μεηαβάιινληαο ηηο δχν ζπληζηψζεο κπνξείηε λα δείηε ην 
ειηθφπηεξν λα θηλείηαη πάλσ, θάησ, δεμηά, αξηζηεξά. 

 

 
 

12. Ρχζκηζε δηάξθεηαο ηεο πξνζνκνίσζεο 

Απφ ηνλ θαηάινγν   επηιέμηε . Με απηφ ηνλ ηξφπν 
κπνξείηε λα ξπζκίζεηε θαη ην ρξφλν πνπ δηαξθεί ε πξνζνκνίσζή ζαο. 

 

 
  
Γηαηύπφζε προβιέυεφλ 
  
Πσο ζα θηλεζεί ην ειηθφπηεξν φηαλ ε ηηκή ηεο δχλακεο Υ είλαη «0» θαη ηεο Y 
δηάθνξε ηνπ κεδελφο: 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
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Ση πξνβιέπεηε φηη ζα ζπκβεί ζην ειηθφπηεξν φηαλ νη ηηκέο ησλ δπλάκεσλ Τ 
θαη Υ είλαη δηάθνξεο ηνπ κεδελφο : 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
Γηαηεξείηαη ε κεραληθή ελέξγεηα; Αηηηνινγείζηε ηελ απάληεζε ζαο.   
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 

Η θίλεζε ηοσ ειηθοπηέροσ 
 

13. Πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνζνκνίσζεο 

Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ πξνζνκνίσζε επηιέμηε  θαη γηα λα ηελ 

ζηακαηήζεηε, φπνηε εζείο επηζπκείηε,  παχζε   . 
 
 
 

Αλαπαραζηάζεης κεγεζώλ ειηθοπηέροσ 

 

14. .Σξφπνη πξνβνιήο ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο 

Θα απεηθνλίζεηε κε καζεκαηηθά βνεζήκαηα (αξηζκεηηθή ηηκή, γξαθηθή 
παξάζηαζε, ξαβδφγξακκα) ηηο Υ θαη Τ ζπληζηψζεο ηεο ζπλνιηθήο δχλακεο. 
 
 
 
 
 
 
Αθνχ θάλεηε θιηθ πάλσ ζην ειηθφπηεξν επηιέμηε απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ 

   θαη .  
 
 
 

15. Σξφπνη πξνβνιήο ηεο ηαρχηεηαο 

Μπνξείηε αθφκε λα πξνβάιεηε ηε γξαθηθή απεηθφληζε  ηεο 
ηαρχηεηαο. Αθνχ θάλεηε θιηθ πάλσ ζην ειηθφπηεξν, επηιέμηε 

απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ    θαη ζηε ζπλέρεηα 

  
 

 
 

 
16. Ζ κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο 

 
Δπίζεο απφ ηελ ίδηα γξακκή 
εξγαιείσλ Μέηξεζε κπνξείηε λα 
πξνβάιεηε ηε γξαθηθή απεηθφληζε  ηεο 
θηλεηηθήο ελέξγεηαο. 
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Δπηιέμηε  θαη . 
 

 

17. Μεηαβνιή ηνπ δπλακηθνχ βαξχηεηαο 

 
Δπίζεο απφ ηελ ίδηα γξακκή εξγαιείσλ 
Μέηξεζε κπνξείηε λα πξνβάιεηε ζηελ νζφλε 
ηε γξαθηθή απεηθφληζε ηεο δπλακηθήο 
ελέξγεηαο. 

 

Δπηιέμηε  θαη . 
 
 
 
  

Καηαγραθή ηφλ παραηερήζεφλ 
  
Πσο ζα θηλεζεί ην ειηθφπηεξν φηαλ ε ηηκή ηεο δχλακεο Υ είλαη «0» θαη ηεο Y 
δηάθνξε ηνπ κεδελφο; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Ση πξνβιέπεηε φηη ζα ζπκβεί ζην ειηθφπηεξν φηαλ νη ηηκέο ησλ δπλάκεσλ Τ θαη Υ 
είλαη δηάθνξεο ηνπ κεδελφο : 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Γηαηεξείηαη ε κεραληθή ελέξγεηα; Αηηηνινγείζηε ηελ απάληεζε ζαο. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
  
Γηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 
πγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα κε ηηο αξρηθέο ζαο πξνβιέςεηο θαη ζπδεηήζηε ζηελ 
νκάδα ζαο αλ ήηαλ ή φρη ηα αλακελφκελα θαη γηαηί 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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Β)  Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη, αθνχ  
παξαθνινπζήζεηε ην βίληεν, θαηαζθεπάζηε ηνλ δηθφ ζαο «έιηθα ειηθοπηέροσ». 

 
 

Αλαθέξεηε ηηο ελεξγεηαθέο κεηαηξνπέο πνπ ζπκβαίλνπλ φηαλ ν έιηθαο πεηάεη. 
Πνηεο κεηαηξνπέο θηλεηηθήο θαη δπλακηθήο ελέξγεηαο ζπκβαίλνπλ; 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Γηαηί ην ειηθφπηεξν ηειηθά πέθηεη; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

 Δπηιέμηε «πκπεξάζκαηα». 
 

 Δθφζνλ έρεηε κειεηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην ινγηζκηθφ, 
απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 
Α. Τπάξρεη κεραλή πνπ κπνξεί λα θηλεζεί ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηαλάισζε 
θάπνηαο κνξθήο ελέξγεηαο; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

Β.  Πνηα ζπλζήθε πξέπεη λα ηζρχεη γηα λα αλπςσζεί έλα ζψκα. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Γ. Πνηεο δηαθνξέο παξαηεξείηε ζην κνληέιν πνπ θηηάμαηε κε ην Interactive 
Physics θαη  ζην κνληέιν απφ ραξηφλη; 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

  
Γ. Γηαηεξείηαη ε κεραληθή ελέξγεηα ζε θάπνην απφ ηα δχν κνληέια πνπ θηηάμαηε; 
Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Δ. Ση πξέπεη λα ζπκβαίλεη γηα λα θηλείηαη έλα ζψκα επζχγξακκα θαη νκαιά; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
πγθξίλεηε ηηο απαληήζεηο πνπ είραηε δψζεη ζην βήκα «Τπνζέζεηο» κε απηέο πνπ 
δψζαηε ζην βήκα «πκπεξάζκαηα» θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 
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………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
  
 
 

 Δπηιέμηε «Δθαξκνγή». 
 

Μειεηήζηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην  ειηθφπηεξν απφ ην 
ινγηζκηθφ «Αλαθαιχπησ ηηο Μεραλέο» θαη απφ ηα πξνηεηλφκελα βηβιία θαη 
ηζηνζειίδεο. 
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Καηαζθεπή έιηθα Διηθνπηέξνπ 
 

Καηαζθεπάζηε έλα ξφηνξα ειηθνπηέξνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ βίληεο (1, 2).  

  
Τιηθά 

 ηεηξάγσλν ραξηφλη 
πιεπξάο 22,5cm  

 ραξηφλη 2,5 x 64 cm  
 θνπβαξίζηξα  
 μχιηλν θπιηλδξηθφ κνιχβη  

(λα ρσξάεη κέζα ζηελ 
θνπβαξίζηξα)  

 ζπάγθνο πεξίπνπ 60cm  
 θφιια  
 απηνθφιιεηε ηαηλία δηπιήο 

φςεο  
 ράξαθαο  
 ςαιίδη  

   

  
  
Γηαδηθαζία  
  
1. Κφςηε ην ραξηφλη ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ζρήκα.  
  

 
  
 2. Γηπιψζηε ζηηο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο θαη θνιιήζηε ηηο κχηεο ζηε ισξίδα απφ 
ραξηφλη. 
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3. Απφ ην θάησ κέξνο θνιιήζηε ηελ θνπβαξίζηξα κε ηελ ηαηλία δηπιήο φςεο.  
4. Σπιίμηε ζηελ θνπβαξίζηξα ηνλ ζπάγθν αληίζεηα πξνο ηε θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ 
ξνινγηνχ. 
  

 
  
5. ηε ζπλέρεηα πεξάζηε ην κνιχβη ζην θαξνχιη. 
6. Κξαηψληαο ην κνιχβη θαηαθφξπθα πξνο ηα επάλσ ηξαβήμηε ην ζρνηλί 
απφηνκα, ψζηε λα ζέζεηε ζε θίλεζε ην ξφηνξα. 

  

 
 Παξαθνινπζήζηε ην βίληεν θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έιηθα ηνπ 

ειηθνπηέξνπ. 
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ΣΣνν  ααεεξξννζζθθάάθθννοο  θθάάζζεεηηεεοο  ααππννγγεείίσσζζεεοο  

  

 Αθνχ βεβαησζείηε φηη βξίζθεζηε ζην πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, επηιέμηε «Έλαπζκα».  
 

 Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ 
ππνινγηζηή ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, δείηε ην αεξνζθάθνο λα απνγεηψλεηαη. 
 
 

 Δπηιέμηε «Τπνζέζεηο».  
 

 Μειεηήζηε ηηο εξσηήζεηο θαη θαηαγξάςηε ηηο ππνζέζεηο ζαο. 
 
Α. ην θηλνχκελν ζρέδην πνπ παξαθνινπζήζαηε, πψο απνγεηψζεθε ην 
αεξνζθάθνο; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Β. ε ηη λνκίδεηε φηη ρξεηάδνληαη ηα αθξνθχζηα ηεο νπξάο θαη ησλ θηεξψλ; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Γ. Γλσξίδεηε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα πεηάμεη έλα αληηθείκελν;  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Γ. Πνηεο δπλάκεηο λνκίδεηε φηη αζθνχληαη ζην αεξνζθάθνο; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Δ. Πνηεο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο ζπκβαίλνπλ ζην αεξνζθάθνο; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
η. ρεδηάζηε απφ έλα  κνληέιν αεξνζθάθνπο θάζεηεο πξνζγείσζεο, ηηο 
δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε απηφ θαη ηε ζπληζηακέλε δχλακε: α) θαηά ηελ 
απνγείσζή ηνπ, β) φηαλ κέλεη αθίλεην ζηνλ αέξα θαη γ) θαηά ηελ πξνζγείσζή ηνπ;  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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 Δπηιέμηε «Πεηξακαηηζκφο».  
 
 
 

 
Μειέηε ησλ θπζηθψλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξνζθάθνπο θάζεηεο απνγείσζεο 
    

Απφ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ "Αλαθαιχπησ ηηο κεραλέο" κεηαθεξζείηε ζηελ 

ελφηεηα    θαη  επηιέμηε ηελ ππνελφηεηα «Αεξνζθάθνο θάζεηεο 
απνγείσζεο». Μειεηήζηε πξνζεθηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη θαη 
ηδηαίηεξα ζρεηηθά κε ην «πψο ιεηηνπξγεί» θαη «αθξνθχζηα νπξάο».  

Αθνινπζψληαο ηηο παξαθάησ νδεγίεο, κειεηήζηε ηηο θπζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ αεξνζθάθνπο θάζεηεο απνγείσζεο κέζα απφ ην ινγηζκηθφ 

. 

Προεηοηκαζία τώροσ εργαζίας 

1.Δπηινγή ρψξνπ εξγαζίαο 

ηελ επηινγή   , θάληε θιηθ ζην     ,  θαη ελεξγνπνηείζηε ηηο 
Γξακκέο πιέγκαηνο θαη Άμνλεο Υ,Τ   

  

  .  
 
2. Δπηινγή θαηαθφξπθεο βαξχηεηαο 

Πεγαίλεηε ζηνλ θαηάινγν  .  Δπηιέμηε    θαη θάληε ηηο εμήο 
ξπζκίζεηο:  

 

τεδηαζκός αεροζθάθοσς θάζεηες απογείφζες 
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3. Γεκηνπξγία αεξνζθάθνπο 
Γεκηνπξγήζηε έλα νξζνγψλην πνπ λα θαηαιακβάλεη 10 ηεηξαγσλάθηα θαηά κήθνο 

θαη 1 θαηά πιάηνο , επηιέγνληαο ην εηθνλίδην     απφ ην κελνχ πνπ βξίζθεηαη 
αξηζηεξά.  Απηφ ην νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν αληηπξνζσπεχεη ην 
αεξνζθάθνο θάζεηεο απνγείσζεο. Σν δεμί κέξνο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ  
αληηπξνζσπεχεη ηε κχηε ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ην αξηζηεξφ ηελ νπξά ηνπ. 
  
4. Δπηινγέο εκθάληζεο         

Αθνχ θάλεηε θιηθ ζην νξζνγψλην, επηιέμηε Παράζσρο Δκθάληζε θαη αιιάμηε 
ην φλνκά ηνπ ζε Αεξνζθάθνο.  
 

  
  

Απφ απηφ ην κελνχ κπνξείηε λα αιιάμεηε θαη ηελ εκθάληζε ηεο κπάξαο.  
  
 
 
5. Δπηινγή κάδαο 

Κάληε δηπιφ αξηζηεξφ θιηθ πάλσ ζην 
ζρήκα θαη επηιέμηε ε κάδα ηνπ λα είλαη 
ίζε κε 4kg . 
(H επηινγή απηήο ηεο ηηκήο δηεπθνιχλεη 
ηεο δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο θαη 
δεν ανηιπροζωπεύει ηο πραγμαηικό 
βάρος ηοσ αεροζκάθοσς). 

 
 
6. Δπηινγή εκθάληζεο βαξπηηθήο δχλακεο 

Δπηιέμηε ην παξαιιειφγξακκν, πεγαίλεηε     , επηιέμηε ην 

 θαη επηιέμηε ην .  Με απηή ηελ εληνιή, φηαλ μεθηλήζεη ε 
πξνζνκνίσζε, ζα θαίλεηαη ζρεκαηηθά ε δχλακε ηεο βαξχηεηαο.  
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Δηζαγφγή δσλάκεφλ 

εκείσζε: 
Οη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε έλα πιηθφ ζεκείν, σο δηαλπζκαηηθά κεγέζε, 
είλαη δπλαηφ λα ζρεδηαζζνχλ κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: είηε ζην πιηθφ 
ζεκείν εθαξκφδεηαη ε αξρή ηνπ δηαλχζκαηνο, είηε εθαξκφδεηαη ην πέξαο ηνπ. 
Καη νη δχν ηξφπνη είλαη ηζνδχλακνη.  
 

 
 
Οη πξνγξακκαηηζηέο ηνπ Interactive Physics έρνπλ επηιέμεη νη δπλάκεηο πνπ 
εθαξκφδνληαη απφ εκάο, δειαδή απφ ην ρξήζηε, λα εκθαλίδνληαη κε ην πέξαο 
ηνπ δηαλχζκαηνο επάλσ ζην πιηθφ ζεκείν. Ωζηφζν, ε ζπληζηακέλε δχλακε 
κπνξεί λα εκθαλίδεηαη θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο, κε πξνεπηινγή φκσο λα 
εκθαλίδεηαη κε ηελ αξρή ηνπ δηαλχζκαηνο πάλσ ζην πιηθφ ζεκείν.  
Γηα λα ζρεδηάζεηε κηα δχλακε, θάληε θιηθ ζην ζεκείν πνπ ζέιεηε λα 
εθαξκνζζεί θαη κεηαθηλήζηε ην πνληίθη θαη θάληε μαλά θιηθ γηα λα ζεκεηψζεηε 
ην κέγεζφο ηεο. 
 

  
 
7. Δηζαγσγή δχλακεο αθξνθπζίσλ νπξάο 

ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην  , ην νπνίν βξίζθεηαη ζην κελνχ ζην αξηζηεξφ κέξνο 
ηεο νζφλεο. Σν βειάθη απηφ αληηζηνηρεί ζηελ εηζαγσγή δχλακεο. Γηα λα 
πξνζνκνηψζεηε ηελ δχλακε πξνο ηα πάλσ πνπ δέρεηαη ην αεξνζθάθνο απφ ηα 
αθξνθχζηα ηεο νπξάο ηνπ, επηιέμηε ην ζεκείν ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ βξίζθεηαη 
κηζφ ηεηξαγσλάθη δεμηά απφ ηελ νπξά, θαη ζχξεηε ην πνληίθη ελάκηζη ηεηξαγσλάθη 
πξνο ηα θάησ, ψζηε λα ζρεκαηίζεηε ην παξαθάησ: 
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Γηαηχπσζε πξνβιέςεσλ 
α. Πνηα δχλακε πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε γηα λα απνγεησζεί θάζεηα ην 
αεξνζθάθνο; Απηή πνπ δέρεηαη απφ ηα αθξνθχζηα ηεο νπξάο ή ηεο αηξάθηνπ; 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
β. Πξνο πνηα κεξηά ζα γχξεη ην αεξνζθάθνο, αλ ε δχλακε απφ ηελ νπξά είλαη 
κεγαιχηεξε απφ ηελ απαηηνχκελε; 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
γ. Πξνο πνηα κεξηά ζα γχξεη ην αεξνζθάθνο, αλ ε δχλακε απφ ηελ νπξά είλαη 
κηθξφηεξε απφ ηελ απαηηνχκελε; 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
δ. Τπνζέζηε φηη είζηε πηιφηνο ελφο αεξνζθάθνπο θάζεηεο απνγείσζεο θαη, ελψ 
πεηάηε, ζέιεηε λα ην γείξεηε πξνο ηα αξηζηεξά. ε πνηα αθξνθχζηα ζα δψζεηε 
κεγαιχηεξε ηζρχ γηα λα γίλεη απηφ; 
    i) ηεο αηξάθηνπ 
    ii) ηεο νπξάο 
    iii) ηνπ αξηζηεξνχ θηεξνχ     
    iv) ηνπ δεμηνχ θηεξνχ 
 ................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
  
Πξνζπαζήζηε θάλνληαο δνθηκέο λα δψζεηε ην θαηάιιειν κέγεζνο ζε απηή ηε 
δχλακε, ψζηε ην αεξνζθάθνο λα απνγεησζεί θάζεηα.  
(ηελ πξνζνκνίσζε απηή δελ εκθαλίδνληαη νη δπλάκεηο απφ ηα αθξνθχζηα ησλ 
θηεξψλ)   
  

Δθηέιεζε πξνζνκνίσζεο 

  
10. Δπηινγή δηάξθεηαο πξνζνκνίσζεο 
Απφ ηελ επηινγή Μηθξφθνζκνο, Έιεγρνο παχζεο επηιέμηε Νέα ζπλζήθε θαη ζηε 
ζπλέρεηα Δπαλαξξχζκηζε φηαλ, επηιέμηε πφζν ρξφλν ζέιεηε λα δηαξθεί θάζε 
πξνζνκνίσζε. 
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Αιιάμηε θάζε θνξά ηελ ηηκή θάζε δχλακεο θαη παξαθνινπζείζηε ηελ θίλεζε 
ηνπ αεξνζθάθνπο 
  

11. Δθηέιεζε πξνζνκνίσζεο 
Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ πξνζνκνίσζε επηιέμηε 

Δθηέιεζε θαη γηα λα ηελ ζηακαηήζεηε, φπνηε εζείο 

επηζπκείηε,  παχζε   . 
  

12. Δπηινγέο πιάλνπ 

Γηα λα βιέπεηε θαιχηεξα, ρξεζηκνπνηήζηε ην εξγαιείν , ψζηε λα βιέπεηε ην 
αεξνζθάθνο πην κηθξφ. Αλ κπεξδεπηείηε θαη δε βξίζθεηε ην αεξνζθάθνο, επηιέμηε 

ην εξγαιείν  γηα λα ην βξείηε. 
  
 

Καηαγξαθή παξαηεξήζεσλ 
α. Πνηα δχλακε είλαη κεγαιχηεξε φηαλ απνγεηψλεηαη θάζεηα ην αεξνζθάθνο; 
Απηή πνπ δέρεηαη απφ ηα αθξνθχζηα ηεο νπξάο ή ηεο αηξάθηνπ; 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
β. Μεγαιψζηε πνιχ ηε δχλακε απφ ηα αθξνθχζηα ηεο νπξάο. Πξνο πνηα κεξηά 
γέξλεη ην αεξνζθάθνο; 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
  

πκπεξάζκαηα 
πγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα κε ηηο αξρηθέο ζαο πξνβιέςεηο θαη ζπδεηήζηε ζηελ 
νκάδα ζαο αλ ήηαλ ή φρη ηα αλακελφκελα θαη γηαηί. 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
  
  
πγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα κε ηηο αξρηθέο ζαο πξνβιέςεηο θαη ζπδεηήζηε ζηελ 
νκάδα ζαο αλ ήηαλ ή φρη ηα αλακελφκελα θαη γηαηί. 

 

Β. Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη , αθνχ 
παξαθνινπζήζεηε ην βίληεν, θαηαζθεπάζηε ην δηθφ ζαο «αεροζθάθος θάζεηες 
απογείφζες». 

 
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην αεξνζθάθνο ζαο α) θαηά ηελ απνγείσζή ηνπ, β) 
φηαλ κέλεη αθίλεην ζηνλ αέξα θαη γ) θαηά ηελ πξνζγείσζή ηνπ;  
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
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ρεδηάζηε ην κνληέιν ηνπ αεξνζθάθνπο γηα θαζεκία απφ ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο 
θαη ζεκεηψζηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζ΄ απηφ, θαζψο θαη ηε ζπληζηακέλε 
δχλακε. 
 
 
 
 
 
 

 Δπηιέμηε «πκπεξάζκαηα»  

 

 

Απφ ηε κειέηε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη γηα ην 
αεξνζθάθνο θάζεηεο απνγείσζεο  ζην ινγηζκηθφ «Αλαθαιχπησ ηηο κεραλέο» 
πξνζπαζήζηε  λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 
   
Α. Mε πνην ηξφπν απνγεηψλεηαη  ην αεξνζθάθνο θάζεηεο απνγείσζεο; 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
Β. ε ηη λνκίδεηε φηη ρξεηάδνληαη ηα αθξνθχζηα ηεο νπξάο θαη ησλ θηεξψλ; 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
Γ. Γλσξίδεηε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα πεηάμεη έλα αληηθείκελν; 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
Γ. Πνηεο δπλάκεηο λνκίδεηε φηη αζθνχληαη ζην αεξνζθάθνο ; 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
 
Δ. Πνηεο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο ζπκβαίλνπλ ζην αεξνζθάθνο; 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
η. ρεδηάζηε απφ έλα κνληέιν αεξνζθάθνπο θάζεηεο πξνζγείσζεο, ηηο δπλάκεηο 
πνπ αζθνχληαη ζε απηφ θαη ηε ζπληζηακέλε δχλακε: α) θαηά ηελ απνγείσζή ηνπ, 
β) φηαλ κέλεη αθίλεην ζηνλ αέξα θαη γ) θαηά ηελ πξνζγείσζή ηνπ;  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
πγθξίλεηε ηηο απαληήζεηο πνπ είραηε δψζεη ζην βήκα «Τπνζέζεηο» κε απηέο πνπ 
δψζαηε ζην βήκα «πκπεξάζκαηα» θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...………………… 
 

 Δπηιέμηε «Δθαξκνγή».  
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πδεηήζηε ζηελ ηάμε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ 
αεξνζθάθνπο θάζεηεο απνγείσζεο ζηνλ άλζξσπν. Πνηα πξνβιήκαηα ιχλεη; 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

Μειεηήζηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην αεξνζθάθνο θάζεηεο 
απνγείσζεο  απφ ην ινγηζκηθφ «Αλαθαιχπησ ηηο Μεραλέο» θαη απφ ηα 
πξνηεηλφκελα βηβιία θαη ηζηνζειίδεο. 
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Καηαζθεσή αεροζθάθοσς θάζεηες απογείφζες 
  
Ζ άηξαθηνο ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ηα θηεξά πξέπεη λα είλαη ιεπηά, αιιηψο ην 
αεξνζθάθνο ζα είλαη πνιχ βαξχ θαη ηα κπαιφληα δελ ζα θαηαθέξνπλ λα ην 
απνγεηψζνπλ. Δπίζεο γηα λα ζεθσζεί ην αεξνζθάθνο πξέπεη νη ηξχπεο κέζα 
απφ ηηο νπνίεο ζα πεξάζνπλ ηα κπαιφληα λα είλαη κεγάιεο, έηζη ψζηε ν αέξαο λα 
εθηνλψλεηαη γξήγνξα.  
 
Τιηθά 

 ηέζζεξα κπαιφληα κεζαίνπ κεγέζνπο  
 ηέζζεξηο ιεπηνί θξίθνη θιεηδηψλ απφ 

κπξειφθ  
 ζεινηέηπ 
 ζπάγθνο  
 ςαιίδη 
 θνπίδη  
 ζηπιφ     
 θαξθίηζα  
 ράξαθαο  
 ιεπηφ ραξηφλη (ζηε θσηνγξαθία 

βξίζθεηαη θάησ απφ ηα κπαιφληα, ηνπο 
θξίθνπο, ην ζεινηέηπ...)  

 καθεηφραξην ηχπνπ ζάληνπηηο (ζηε 
θσηνγξαθία βξίζθεηαη θάησ απφ ην 
ζπάγθν, ην ςαιίδη, ην θνπίδη...)  

 

 
 
  

Γηαδηθαζία 
 
Καηαζθεσή κοληέιοσ αεροζθάθοσς από ταρηόλη 
 

1.     ρεδηάζηε κηζφ αεξνζθάθνο ζην ραξηφλη. Σφζν ε άηξαθηνο, φζν θαη ηα 
θηεξά ηνπ αεξνζθάθνπο πξέπεη λα είλαη ιεπηά.  

 
 
 

2.     Ολνκάδνπκε ζεκείν Α ηελ θνξπθή ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ζεκείν Β ην 
αθξαίν ζεκείν ηεο νπξάο ηνπ.  

Φέξηε ην επζχγξακκν ηκήκα ΑΒ. 
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 3.     Γηπιψζηε ην ραξηφλη θαηά κήθνο ηνπ ΑΒ. 
   

 
   
4.     Κφςηε ην δηπισκέλν ραξηφλη αθνινπζψληαο ην πεξίγξακκα ηνπ κηζνχ 

αεξνζθάθνπο. 

 
   
Καηαζθεσή αεροζθάθοσς από καθεηόταρηο 
 
5.     Απιψζηε ην ραξηνλέλην αεξνζθάθνο πάλσ ζην καθεηφραξην. 

 
  
  6.     ρεδηάζηε ην πεξίγξακκα ηνπ αεξνζθάθνπο ζην καθεηφραξην. 

          
 
  



 
Έργο ΠΛΕΙΑΔΕΣ/Νηρηίδες, Γ’ ΚΠΣ   
ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ. 

 

95 

7.     Υξεζηκνπνηψληαο ην θνπίδη, θφςηε ην ζρεκαηηζκέλν αεξνζθάθνο. 

                 
 
 Άλοηγκα ηρσπώλ ζηο αεροζθάθος 
 

8.    Σξππήζηε ην αεξνζθάθνο κε ηελ θαξθίηζα ζε έλα ζεκείν ηνπ. Ολνκάζηε 
ην ζεκείν απηφ Γ. 

 
9.    Κφςηε έλα θνκκάηη ζπάγθν θαη θξεκάζηε ζηελ άθξε ηνπ έλα αληηθείκελν. 
  

 
  
 10.   Ο ζπάγθνο νξίδεη ηψξα κηα επζεία πνπ δηέξρεηαη απφ ην ζεκείν Γ. 

εκεηψζηε πάλσ ζην αεξνζθάθνο ηελ επζεία απηή θαη νλνκάζηε ηελ ε1. 

           
   
11.        Κξεκάζηε ην αεξνζθάθνο απφ άιιν έλα ζεκείν Γ θαη επαλαιάβεηε. 

Σελ επζεία πνπ ζρεκαηίδεη ηψξα ν ζπάγθνο, νλνκάζηε ηελ ε2. 
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12.        Σν θέληξν βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο βξίζθεηαη ζηελ ηνκή ησλ 

επζεηψλ ε1 θαη ε2. Ολνκάζηε ην Κ. 
  
 13.        Υξεζηκνπνηψληαο ην θνπίδη, αλνίμηε κηα ηξχπα ζην αεξνζθάθνο. Σν 

θέληξν ηεο ηξχπαο πξέπεη λα είλαη πάλσ ζην επζχγξακκν ηκήκα ΑΚ θαη 
λα απέρεη ηξία εθαηνζηά απφ ην Κ.  

  

 
  
 
14.        Μεγαιψζηε ηελ ηξχπα ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηπιφ, έλα καξθαδφξν ή 

φπνην άιιν αληηθείκελν βξείηε θαηάιιειν. 
  

 
  
   
15.        Με ηνλ ίδην ηξφπν αλνίμηε άιιεο ηξεηο ηξχπεο. Μία ζε θάζε θηεξφ ζην 

χςνο ηνπ Κ θαη κία ζην κέζν ηεο νπξάο, φπσο ζηε δηπιαλή θσηνγξαθία. 
Ολνκάζηε ην θέληξν ηεο ηξχπαο ηεο νπξάο Λ, θαη ηα θέληξα ησλ ηξππψλ 
ηνπ αξηζηεξνχ θαη ηνπ δεμηνχ θηεξνχ Μ θαη Ν αληίζηνηρα. Σν Μ θαη ην Ν 
πξέπεη λα είλαη ζπκκεηξηθά σο πξνο ην επζχγξακκν ηκήκα ΑΒ. 
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 Προεηοηκαζία κπαιοληώλ 

16.        Πεξάζηε έλαλ θξίθν ζε θάζε κπαιφλη θαη πεξάζηε ηα κπαιφληα κέζα 
απφ ηηο ηξχπεο πνπ θάλαηε.  

  

        
 

         
  
17.        Όηαλ πεξάζεηε θαη  ηα ηέζζεξα κπαιφληα, ην αεξνζθάθνο ζαο είλαη 

έηνηκν γηα απνγείσζε. Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα ην δηαθνζκήζεηε. 
  

 
  
  
  
  
18.        Φνπζθψζηε ηα κπαιφληα θαη θξαηήζηε ην αεξνζθάθνο παξάιιεια κε 

ην έδαθνο. Αθήζηε ζπγρξφλσο θαη ηα ηέζζεξα κπαιφληα θαη δείηε ην 
αεξνζθάθνο λα αλεβαίλεη. 
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ΣΣνν  δδηηααζζηηεεκκφφππιιννηηνν  

  

 Αθνχ βεβαησζείηε φηη βξίζθεζηε ζην πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, επηιέμηε «Έλαπζκα».  
 

 Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ 
ππνινγηζηή ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη κειεηήζηε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηελ πηήζε ησλ αληηθεηκέλσλ.  
 

 Δπηιέμηε «Τπνζέζεηο».  
 

 Μειεηήζηε ηηο εξσηήζεηο θαη θαηαγξάςηε ηηο ππνζέζεηο ζαο. 
ρεδηάζηε έλα απιφ κνληέιν πιαλήηε θαη έλα κνληέιν δηαζηεκφπινηνπ. ηε 
ζπλέρεηα ζρεδηάζηε ηηο δπλάκεηο πνπ πηζηεχεηε φηη αζθνχληαη ζε έλα 
δηαζηεκφπινην, φηαλ απηφ ηεζεί ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηνλ πιαλήηε. 
 

 Δπηιέμηε «Πεηξακαηηζκφο».  
 

 

Α. Μειέηε ηφλ θσζηθώλ αρτώλ ιεηηοσργίας ηοσ δηαζηεκόπιοηοσ  

Απφ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ "Αλαθαιχπησ ηηο Μεραλέο" κεηαθεξζείηε ζηελ 

ελφηεηα  θαη επηιέμηε ηελ ππνελφηεηα . Μειεηήζηε 

πξνζεθηηθά ηηο πιεξνθνξίεο μεθηλψληαο απφ ην . 
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Αθνινπζψληαο ηηο παξαθάησ νδεγίεο, κειεηήζηε ηηο θπζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ δηαζηεκφπινηνπ κέζα απφ ην ινγηζκηθφ  
Γεκηοσργία δηαζηεκόπιοηοσ 

  

1.         ρεδηαζκφο πιαλήηε θαη δηαζηεκφπινηνπ  

Δπηιέμηε ην θνπκπί  Κύθιος    θαη πξνζπαζήζηε λα θηηάμεηε έλα 
αληηθείκελν  ζε ζρήκα πιαλήηε. 

  

 
  
  
  

Δπηιέμηε ην θνπκπί  Άγθσρα     θαη ηνπνζεηήζηε ηελ ζηνλ θχθιν, ψζηε λα ηνλ 
ζηεξεψζεηε θαη λα κελ θηλείηαη. 
  

ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην θνπκπί Ποιύγφλο  θαη πξνζπαζήζηε λα θηηάμεηε 
έλα αληηθείκελν κε ηε κνξθή δηαζηεκφπινηνπ. 
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2.  Ολνκαηνδνζία θαη ξχζκηζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιαλήηε 

  
Δπηιέμηε κε αξηζηεξφ θιηθ ηνλ θχθιν. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε 
Παράζσρο  →  Δκθάληζε. ηελ επηινγή θχθινο γξάςηε πιαλήηεο. Δδψ 
κπνξείηε λα αιιάμεηε ην ρξψκα θαη ην ζρέδην ηνπ αληηθεηκέλνπ.  

  
  
  

 
  
  
  
Αθνχ θάλεηε θιηθ ζηνλ πιαλήηε, απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε 
Παράζσρο  →  Ιδηόηεηες. Δδψ κπνξείηε λα επηιέμεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηηο ηδηφηεηεο πνπ ζα έρεη ν πιαλήηεο.  
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3. Ολνκαηνδνζία θαη ξχζκηζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηαζηεκφπινηνπ 

  
Δπηιέμηε κε ηνλ ίδην ηξφπν ην δηαζηεκφπινην θαη θάλεηε ηηο αληίζηνηρεο 
ξπζκίζεηο γηα ηελ εκθάληζε θαη ηηο ηδηφηεηεο απηνχ.   
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Δπίζεο θάλνληαο θιηθ ζην δηαζηεκφπινην  θαη επηιέγνληαο Παράζσρο →  
  →   Αρτηθή Σατύηεηα εηζάγεηε ηελ ηηκή 10m/s 

  

4.    Καζνξηζκφο άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

  
Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε Μηθρόθοζκος →  Βαρύηεηα. Δδψ επηιέμηε 

Πιαλεηηθή θαη έληνλε.  
  

 
  
  
  
Έπεηηα ζην  Μηθρόθοζκος →  Πεδίο ηες δύλακες επηιέμηε Καηά δεχγε θαη 
Πιαλεηηθή βαξχηεηα.  
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Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ 
  

Πνηεο λνκίδεηε φηη είλαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θίλεζε ελφο 
δηαζηεκφπινηνπ γχξσ απφ έλαλ πιαλήηε;  
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
Πνην ζα είλαη ην είδνο ηεο θίλεζεο ηνπ δηαζηεκφπινηνπ; 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
Ση λνκίδεηε φηη ζα ζπκβεί ζε πεξίπησζε πνπ αιιάμεη θάπνηα απφ ηηο 
αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο; 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
  

  
Ρσζκίζεης γηα ηελ θίλεζε ηοσ δηαζηεκόπιοηοσ 

  
εκείφζε: 

Οη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε έλα πιηθφ ζεκείν, σο δηαλπζκαηηθά κεγέζε, 
είλαη δπλαηφ λα ζρεδηαζζνχλ κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: είηε ζην πιηθφ 
ζεκείν εθαξκφδεηαη ε αξρή ηνπ δηαλχζκαηνο, είηε εθαξκφδεηαη ην πέξαο ηνπ. 
Καη νη δχν ηξφπνη είλαη ηζνδχλακνη. 

 
 Οη πξνγξακκαηηζηέο ηνπ Interactive Physics έρνπλ επηιέμεη νη δπλάκεηο πνπ 
εθαξκφδνληαη απφ εκάο, δειαδή απφ ην ρξήζηε, λα εκθαλίδνληαη κε ην πέξαο 
ηνπ δηαλχζκαηνο επάλσ ζην πιηθφ ζεκείν. Ωζηφζν, ε ζπληζηακέλε δχλακε 
κπνξεί λα εκθαλίδεηαη θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο, κε πξνεπηινγή φκσο λα 
εκθαλίδεηαη κε ηελ αξρή ηνπ δηαλχζκαηνο πάλσ ζην πιηθφ ζεκείν. 
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Γηα λα ζρεδηάζεηε κηα δχλακε, θάληε θιηθ ζην ζεκείν πνπ ζέιεηε λα 
εθαξκνζζεί θαη κεηαθηλήζηε ην πνληίθη θαη θάληε μαλά θιηθ γηα λα ζεκεηψζεηε 
ην κέγεζφο ηεο. 
  

5.   Πξνζδηνξηζκφο θαη εκθάληζε δηαλπζκάησλ       

  
Δπηιέμηε κε αξηζηεξφ θιηθ ην δηαζηεκφπινην θαη απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ    
Ορηζκός →  Γηαλχζκαηα →  Σαρχηεηα.  

  
  
  

 
  
  
 Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαλπζκάησλ 
ηεο επηηάρπλζεο (Ορηζκός →  Γηαλύζκαηα →  Δπηηάτσλζε) θαη ηεο 
βαξπηηθήο δχλακεο (Ορηζκός  →  Γηαλύζκαηα →  Γύλακε Βαρύηεηας). 

  
  
  

Απφ ηελ επηινγή  Ορηζκός  →  Δκθάληζε Γηαλύζκαηος κπνξείηε λα 

ηξνπνπνηήζεηε ην ρξψκα θαη ην κέγεζνο ησλ δηαλπζκάησλ. 
  

  

6.   Έιεγρνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιαλήηε         

  
ηε γξακκή εξγαιείσλ κπνξείηε λα επηιέμεηε Ορηζκός →  Νέο εργαιείο 
ειέγτοσ →  Μάδα , ψζηε λα ειέγρεηε ηε κάδα ηνπ πιαλήηε . 
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Δπηιέγνληαο Ορηζκός  →  Νέο θοσκπί → Κοσκπί θαηαιόγοσ επηιογώλ  
θαη έπεηηα βαρύηεηα, κπνξείηε λα αιιάδεηε ηε βαξπηηθή δχλακε.  
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Γηαηχπσζε πξνβιέςεσλ 
  
Ση πξνβιέπεηε φηη ζα ζπκβεί ζην δηαζηεκφπινην αλ αιιάμεη: 
  
Α. ε βαξπηηθή δχλακε πνπ ηνπ αζθείηαη; 
Β. ε κάδα ηνπ πιαλήηε; 
Γ. ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ πιαλήηε;  
  

  
  
  

7.    Μέηξεζε κεγεζψλ ηνπ πιαλήηε 

  
Με ηελ επηινγή Μέηρεζε →  Κηλεηηθή Δλέργεηα →  Περηζηροθηθή κπνξείηε 

λα έρεηε έλα εξγαιείν παξαηήξεζεο θαη κέηξεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
θίλεζε ηνπ πιαλήηε.  

  

 
  
  
  
  

 
  
  
Σελ ίδηα δπλαηφηεηα έρεηε θαη γηα ηε βαξπηηθή δχλακε ηνπ πιαλήηε. 
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8.   Μέηξεζε κεγεζψλ ηνπ δηαζηεκφπινηνπ   

  
Με ηελ επηινγή Μέηρεζε →  Σατύηεηα →  Όια  κπνξείηε λα βιέπεηε ηηο 

ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη θάζε ζηηγκή γηα ηελ ηαρχηεηα ηνπ δηαζηεκφπινηνπ.  
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Με ηελ επηινγή  Μέηρεζε → Δπηηάτσλζε → Όια κπνξείηε λα 

παξαθνινπζείηε ηηο ηηκέο πνπ αθνξνχλ ηελ επηηάρπλζε ηνπ δηαζηεκφπινηνπ. 
  
  

 
  
  
  

 
  
  
Αθφκε κπνξείηε λα βιέπεηε θαη ηε ζπλνιηθή δχλακε πνπ εθαξκφδεηαη ζην 
δηαζηεκφπινην  κε ηελ επηινγή  Μέηρεζε →  σλοιηθή Γύλακε. 
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9.   Σξφπνη πξνβνιήο ηεο κεηαβνιήο ησλ κεγεζψλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν 

  
Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζην βέινο ζην επάλσ αξηζηεξά άθξν ηνπ εηθνληδίνπ, 
κπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ πξνβνιή θάζε κεγέζνπο ζε αξηζκεηηθή ηηκή, 
ξαβδφγξακκα θαη ζε γξαθηθή παξάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηεο 
επηηάρπλζεο έρνπκε: 
  

 
  

  

 
  
  

 
  
  
  
  

10. Ρχζκηζε δηάξθεηαο ηεο πξνζνκνίσζεο 

  Απφ ηελ επηινγή Μηθρόθοζκος →  Έιεγτος παύζες κπνξείηε λα 

ξπζκίζεηε θαη ην ρξφλν πνπ δηαξθεί ε πξνζνκνίσζή ζαο. 
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Η θίλεζε ηοσ δηαζηεκόπιοηοσ 

  
  

11.   Πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνζνκνίσζεο 

  
 Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ πξνζνκνίσζε επηιέμηε ην θνπκπί Δθηέιεζε 

 θαη γηα λα ηελ ζηακαηήζεηε φπνηε εζείο επηζπκείηε Παύζε   .  

Με ην θνπκπί επαλαξξχζκηζε  επαλέξρεζηε ζηηο αξρηθέο ξπζκίζεηο ηεο 
πξνζνκνίσζεο. 
  
  

Καηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ  
  

Πεηξακαηηζηείηε αιιάδνληαο ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο 
πξνζνκνίσζεο θαη ζεκεηψζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε απηέο. 
εκεηψζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη ζην «δηαζηεκφπινην» 
φηαλ κεηαβάιιεηαη ε κάδα, ε ηαρχηεηα θαη ε επηηάρπλζε. 
 

Γηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 
πγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα κε ηηο αξρηθέο ζαο πξνβιέςεηο θαη ζπδεηήζηε ζηελ 
νκάδα ζαο αλ ήηαλ ή φρη ηα αλακελφκελα θαη γηαηί. 
  
 

Β. Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη, αθνχ  
παξαθνινπζήζεηε ην βίληεν, θαηαζθεπάζηε ην δηθφ ζαο «δηαζηεκόπιοηο». 

 
 

 Δπηιέμηε «πκπεξάζκαηα».  
 

 
 
 
Με βάζε φζα κειεηήζαηε, πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζηα αθφινπζα 
εξσηήκαηα: 
 
Α.  Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο θεληξνκφινπ επηηάρπλζεο; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Β. Ση ελλννχκε φηαλ ιέκε φηη κηα θπθιηθή θίλεζε είλαη: 
 
1. νκαιή; 
……………………………………………………………………………………………… 
2. επηηαρπλφκελε; 
………………………………………………………………………………………………
3. πεξηνδηθή; 
……………………………………………………………………………………………… 
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Γ. Δληνπίδεηε θάπνηα δηαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο «επηηάρπλζεο», φηαλ απηή 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Φπζηθή απφ ηε ρξήζε ηεο ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή; 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Γ. ρεδηάζηε μαλά έλα απιφ κνληέιν πιαλήηε θαη έλα κνληέιν δηαζηεκφπινηνπ. 
ηε ζπλέρεηα ζρεδηάζηε ηελ ηαρχηεηά ηνπ θαη ηηο δπλάκεηο πνπ πηζηεχεηε φηη 
αζθνχληαη ζε έλα δηαζηεκφπινην, φηαλ απηφ ηεζεί ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηνλ 
πιαλήηε.  
 
πγθξίλεηε ην αξρηθφ ζαο ζρέδην (ζηηο «Τπνζέζεηο») κε ην ηειηθφ θαη θαηαγξάςηε 
ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

 

 Δπηιέμηε «Δθαξκνγή».  
 

 
Γλσξίδεηε φηη ηζρχεη  F = ma  θαη F = m u2 / R . Μπνξείηε κέζσ απηψλ ησλ 
ζρέζεσλ λα δηαηππψζεηε ην λφκν ηεο Παγθφζκηαο έιμεο;  
 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
ρεδηάζηε ηελ ηξνρηά ηνπ δηαζηεκφπινηνπ, αλ ζηακαηήζεη ε Γε λα ηνπ αζθεί 
δχλακε. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ση ζα ζπλέβαηλε ζηε ειήλε, αλ έπαπε λα ηζρχεη ν λφκνο  ηεο παγθφζκηαο έιμεο; 
 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Μειεηήζηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην δηαζηεκφπινην απφ ην ινγηζκηθφ 
«Αλαθαιχπησ ηηο Μεραλέο» θαη απφ ηα πξνηεηλφκελα βηβιία θαη ηζηνζειίδεο. 
 

Καηαζθεπή Γηαζηεκφπινηνπ 
  
1) Καηαζθεπή δηαζηεκφπινηνπ : 
  
Τιηθά  
  

π 
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 3 θφιιεο ραξηί Α4  

 ςαιίδη  

 ζεινηέηπ  
  
 
 
 
Γηαδηθαζία  
  
Κφςηε ηα ραξηηά ζην θαηάιιειν ζρήκα θαη έπεηηα θνιιήζηε ηα, ψζηε λα 
θαηαζθεπάζεηε ην δηαζηεκφπινην.  
  
  
2) Κίλεζε δηαζηεκφπινηνπ : 
 
Τιηθά 
  

 θαηαζθεπαζκέλν δηαζηεκφπινην                                       

 απηφκαην φρεκα (απηνθηλεηάθη)  

 ζπάγθνο  

 βαξχ αληηθείκελν (γεκάην κπνπθάιη)  
  
 
 
 
Γηαδηθαζία 
  
1. Πξνζαξκφζηε ην απηφκαην παηρλίδη ζην δηαζηεκφπινην πνπ έρεηε 
θαηαζθεπάζεη.  
2.Γέζηε ην κε έλα θνκκάηη ζπάγθνπ θαη ζηεξεψζηε ην θάησ απφ ην βαξχ 
αληηθείκελν.  
3.Κνπξδίζηε ην παηρλίδη θαη ζέζηε ζε θίλεζε ην δηαζηεκφπινην. 
  

 


