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Θεωξεηηθό Πιαίζην ρεδηαζκνύ 
Σν νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ παθέην «Ηπηάκελεο κεραλέο» πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά 
εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ κε δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε έλα γεληθφηεξν 
πιαίζην - θνηλφ γηα φια ηα ζελάξηα. 

Ζ θεληξηθή ηδέα αλάπηπμεο ησλ ζελαξίσλ είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο εθάζηνηε ζεκαηηθήο 
ελφηεηαο κέζσ ηεο ηζηνξηθά θαηαμησκέλεο επηζηεκνληθήο / εξεπλεηηθήο κεζφδνπ, 
απηήο πνπ φρη κφλν απεηέιεζε - θαη απνηειεί - ην εξγαιείν ηνπ αλζξψπνπ / εξεπλεηή 
/ επηζηήκνλα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη πεξηγξαθή ηνπ θφζκνπ ηνπ θαη εμνηθεηψλεη / 
αζθεί ην καζεηή κε / ζηελ επηζηεκνληθή ζθέςε, αιιά - ηειηθά - θαη νξηνζεηεί (καδί κε 
ηελ επηζηεκνληθή δενληνινγία) θαη απηή ηελ ίδηα ηελ επηζηήκε απφ ηηο άιιεο 
γλσζηαθέο πεξηνρέο.  

Σν βαζηθφ ζέκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην παθέην είλαη νη 
ηπηάκελεο κεραλέο πνπ θαηά ηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ επηλφεζε ν άλζξσπνο. Οη θχξηνη 
άμνλεο ηνπ θάζε ζελαξίνπ είλαη ε κειέηε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ ησλ πξνηεηλφκελσλ 
εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, ε θαηαζθεπή πξαγκαηηθνχ κνληέινπ θάζε κεραλήο θαη ε 
αλαθάιπςε ησλ θπζηθψλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο ηεο κε ηε βνήζεηα εηθνληθψλ κνληέισλ. 

 

ηνρνζεζία 

Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην κε βάζε ην παξαπάλσ πιαίζην εμππεξεηεί κηα ζεηξά απφ 
γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο: 

 αζθνχληαη ζηελ νξζή ρξήζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο νξνινγίαο 
(δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ) ησλ 
εκπιεθφκελσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

 αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ ζηελ εξκελεία θαηλνκέλσλ, 

 πξνζεγγίδνπλ δηεξεπλεηηθά ηηο πξνο κειέηε έλλνηεο (δηαδηθαζίεο 
κνληεινπνίεζεο θαη επίιπζεο πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ), 

 κειεηνχλ θαη πεηξακαηίδνληαη ζηελ θαηαζθεπή αξρέηππσλ κνληέισλ, ηφζν 
πξαγκαηηθψλ φζν θαη εηθνληθψλ, 

 δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο θαη ηηο ειέγρνπλ,  

 απνθηνχλ δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ζπκβνιηθψλ 
αλαπαξαζηάζεσλ, 

 ζπλδένπλ ηηο δηδαζθφκελεο έλλνηεο κε θαηλφκελα θαη θαηαζηάζεηο ηεο 
θαζεκεξηλήο δσήο, ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο εθαξκνγέο 
απηψλ. 

 

Παηδαγωγηθή Πξνζέγγηζε – Δθπαηδεπηηθή Μεζνδνινγία 

Σν νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ παθέην «Ηπηάκελεο κεραλέο» πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά 
εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ κε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε έλα γεληθφηεξν 
πιαίζην - θνηλφ γηα φια ηα ζελάξηα. 

Ζ επηζηεκνληθή / εξεπλεηηθή κέζνδνο έρεη δηακνξθσζεί θαηάιιεια ζε εθπαηδεπηηθή 
κέζνδν κε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Έλαπζκα ελδηαθέξνληνο – Παξαηεξώ, Πιεξνθνξνύκαη, Δλδηαθέξνκαη 
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- ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ / καζεηή, 
ζε αλαινγία κε ηελ πξφθιεζε ηεο πεξηέξγεηαο ηνπ επηζηήκνλα / εξεπλεηή 
αλζξψπνπ γηα ηελ έξεπλα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, 

2. Γηαηύπσζε Τπνζέζεσλ – Πξνβιεκαηίδνκαη, πδεηώ, Τπνζέησ 

- πξνβιεκαηηζκφο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φπσο έρεη πξνθχςεη απφ ηελ 
πξφθιεζε ηνπ ελαχζκαηνο θαη ζπδήηεζε πνπ νδεγεί ζηε δηαηχπσζε - θαηαξρήλ - 
ππνζέζεσλ γηα ηα αίηηα, αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ ην 
επεξεάδνπλ - ή πνπ επεξεάδνληαη απφ απηφ -,  

- δηεξεχλεζε ησλ φπνησλ πξναληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ψζηε ζηε ζπλέρεηα, θαηά 
ηνλ πεηξακαηηζκφ, λα εληζρπζνχλ επνηθνδνκεηηθά νη αθξηβείο πξναληηιήςεηο θαη 
λα αξζνχλ νη εζθαικέλεο, 

3. Πεηξακαηηζκόο – Δξεπλώ, Δλεξγώ, Πεηξακαηίδνκαη 

- ε δηαηχπσζε εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ θαη ε δηακφξθσζε ηεο  επηζηεκν-
θεληξηθήο / δηαζεκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο αλαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα 
πεξαηηέξσ έξεπλαο, ε πνηθηιφηεηα ηεο νπνίαο κάιηζηα - ζπρλά - επηβάιεη ηνλ 
ρσξηζκφ ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο θαη ηνλ θαηακεξηζκφ / εμεηδίθεπζε ηεο εξγαζίαο, 

- ε εξγαζία πεδίνπ, ν πεηξακαηηζκφο, ε κέηξεζε, ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, ν 
ππνινγηζκφο ζθαικάησλ θαη αλνρψλ, νη πνζνηηθνί ζπζρεηηζκνί - φηαλ ππάξρνπλ 
πνζνηηθέο κεηξήζεηο-, ε αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ,... είλαη επίζεο 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο, θαη βέβαηα δεμηφηεηεο πνπ 
επηδηψθνληαη θαη επηηπγράλνληαη κε ηε ρξήζε ηεο, 

- ν ζπληνληζκφο ησλ νκάδσλ πνπ πεηξακαηίδνληαη, ν ρξνληζκφο θαη ε ηήξεζε 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο αιιά θαη ε αλάδξαζε ηεο πιεξνθνξίαο είλαη βαζηθέο 
ζπληζηψζεο ηεο επηηπρίαο κηαο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο, ζηελ νπνία - κε ηελ 
θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ - αζθνχληαη νη εθπαηδεπφκελνη καζεηέο, 

4. Γηαηύπσζε Θεσξίαο – πκπεξαίλσ, Καηαγξάθσ, Δξκελεύσ 

- ηελ επεμεξγαζία, αμηνιφγεζε, επηινγή θαη ζχλζεζε ηνπ ζπγθεληξσζέληνο 
πιηθνχ, ησλ πεηξακαηηθψλ παξαηεξήζεσλ, ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ, 
αιιά θαη ηνλ φπνην πνζνηηθφ ή πνηνηηθφ ζπζρεηηζκφ παξακέηξσλ, αθνινπζεί 
(κε ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ νκάδσλ - κε ζπληνληζηή ηνλ εθπαηδεπηηθφ -) ε 
δηαηχπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο πεηξακαηηθήο κειέηεο,  

5. πλερήο Έιεγρνο – Δκπεδώλσ, Γεληθεύσ 

- κεηά ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ γίλεηαη πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηνπο θαη 
ζε άιιεο παξφκνηεο δηαδηθαζίεο θαη θαηλφκελα ηνπ θφζκνπ καο 

πγθεθξηκέλα ζην θάζε ζελάξην πεξηιακβάλνληαη εναύζμαηα ψζηε λα πξνθιεζεί ην 
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, εξσηήζεηο πξνβιεκαηηζκνχ πνπ πξνηξέπνπλ ηνπο 
καζεηέο λα δηαηππψλνπλ σποθέζεις, δξαζηεξηφηεηεο (ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ, 
θαηαγξαθήο παξαηεξήζεσλ απφ πεηξάκαηα ζην εξγαζηήξην ή απφ 
αιιειεπηδξαζηηθέο αζθήζεηο ινγηζκηθνχ, θαηαζθεπήο κνληέισλ, …) γηα ηελ 
θαηαγξαθή παραηηρήζεων, ππνζηεξίδεηαη ε δηεχξπλζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ε 
εμαγσγή ζσμπεραζμάηων θαη, ηέινο, εμαζθαιίδεηαη ε εμπέδωζη κε ηε ζηαδηαθή 
θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ ζηε γενίκεσζη, ζηε κεηαθνξά θαη εθαξκνγή ηεο γλψζεο 
ζηα θαηλφκελα θαη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  
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Γεληθέο Δθπαηδεπηηθέο Οδεγίεο 

Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην αθνξά θπξίσο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Φπζηθήο θαη ησλ 
Μαζεκαηηθψλ ηνπ Γπκλαζίνπ (θπξίσο) θαη ηνπ Λπθείνπ. Χζηφζν, πξνβιέπεηαη ε 
επέθηαζή ηνπο θαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Σερλνινγίαο εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά 
ζηελ θαηαζθεπή ησλ πξαγκαηηθψλ κνληέισλ ησλ ηπηάκελσλ κεραλψλ. 

Σα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα ηνπ παθέηνπ πξνηείλεηαη λα εθαξκφδνληαη κεηά απφ κηα 
πξψηε πξνζέγγηζε ησλ ζρεηηθψλ ελνηήησλ κε βάζε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Σν πιηθφ 
θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πιαίζην 
εθαξκνγήο θαη επέθηαζεο ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ.  

Δηδηθφηεξα, ην εθπαηδεπηηθφ παθέην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί:  

α) απφ ηνπο καζεηέο ζην ρνιηθφ Δξγαζηήξην ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο φπνπ 
εξγάδνληαη ζε νκάδεο 2 – 3 αηφκσλ παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη κε ηε βνήζεηα 
ησλ θχιισλ εξγαζίαο. Ζ παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή 
ζεσξείηαη ζεκαληηθή, δηφηη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα 
παξαθνινπζεί ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηα θχιια εξγαζίαο, λα ζπδεηά καδί 
ηνπο ηηο φπνηεο απφςεηο αλαδεηθλχνληαη θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα 
θαζνδεγήζεη ηηο νκάδεο θαη λα θαηαλείκεη ηνπο ξφινπο ζηα πιαίζηα ελφο 
πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

β) απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο επνπηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ζα ηνλ δηεπθνιχλεη λα 
παξνπζηάζεη αληίζηνηρα ζέκαηα. Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηεί αίζνπζα κε θαηάιιειε 
πιηθνηερληθή ππνδνκή. 

γ) απνθιεηζηηθά απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπο είηε ζην πιαίζην 
ελφο νινήκεξνπ ζρνιείνπ είηε ζην ζπίηη ηνπο, ππνβνεζψληαο ηνπο ζηελ θαηαλφεζε 
ελλνηψλ, ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλζεηηθψλ / δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θαη ηελ 
αλαδήηεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν δηδαθηηθφο ρξφλνο πνπ ζεκεηψλεηαη ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ 
ζελάξην, είλαη ελδεηθηηθφο. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνλ πξνζαξκφζεη 
θαηάιιεια αθαηξψληαο θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο ή αλαζέηνληαο ηηο θαηαζθεπέο ησλ 
πξαγκαηηθψλ κνληέισλ ζε νκάδα (ή ζε νκάδεο) καζεηψλ πέξαλ ηνπ ζρνιηθνχ 
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη νξγαλψλνληαο ηελ παξνπζίαζή ηνπο σο εξγαζία απφ 
ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο κεηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ 
ππφινηπνπ πιηθνχ. 

Δπίζεο, ην εθπαηδεπηηθφ παθέην πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά παηρληδηψλ (Quiz). ην 
πιαίζην απηφ ιεηηνπξγνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε ην ινγηζκηθφ 
Hot Potatoes.  
 
Σέινο, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηφζν ζε γλσζηηθφ φζν θαη ζε 
ςπρνθηλεηηθφ επίπεδν ηνπο καζεηέο αλ ηνπο αλαζέζεη λα παξνπζηάζνπλ σο εξγαζία 
ηηο θαηαζθεπέο ηνπο πιαηζησκέλεο κε επηζηεκνληθά, ηζηνξηθά θαη ηερλνινγηθά 
ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ κε ηε βνήζεηα ησλ 
πξνηεηλφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη θαζνδεγνχκελνη απφ ηα θχιια 
εξγαζίαο. 

 

Δπηπιένλ Γηδαθηηθό Τιηθό 

ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη βηβιία θαη δηθηπαθνί ηφπνη ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνηείλεη φζα απφ απηά ζεσξεί 
απαξαίηεην ζηνπο καζεηέο ηνπο γηα πεξαηηέξσ κειέηε ησλ ζεκάησλ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ.  
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Βηβιία 

 
 Judith Hann, Αλαθαιχπησ ηελ Eπηζηήκε, ζεηξά «Ο ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΜΟΤ 

ΟΓΖΓΟ», Δθδφζεηο Δξεπλεηέο  

 Neil Ardley, Αλαθαιχπησ ηελ Σερλνινγία, ζεηξά «Ο ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΜΟΤ 

ΟΓΖΓΟ», Δθδφζεηο Δξεπλεηέο  

 David Macaulay & Neil Ardley, Αλαθαιχπησ ηηο Mεραλέο, ζεηξά «ΣΗΣΛΟΗ 

ΠΟΤ ΞΔΥΧΡΗΕΟΤΝ», Δθδφζεηο Δξεπλεηέο  

 Peter Lafferty, Γχλακε θαη Κίλεζε, ζεηξά «ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΧ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ», 
Δθδφζεηο Δξεπλεηέο  

 Carole Stott, Δμεξεχλεζε ηνπ Γηαζηήκαηνο, ζεηξά «ΑΤΣΟΠΣΖ 

ΜΑΡΣΤΡΑ», Δθδφζεηο Δξεπλεηέο    

 Roger Bridgman, Σερλνινγία, ζεηξά «ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΧ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ», 

Δθδφζεηο Δξεπλεηέο    

 
 
Βηληενηαηλίεο - DVD 

 
 Πηήζε, Δθδφζεηο Δξεπλεηέο   

 Νηάζηαξληιη Καη Μάηιετ Καη Οη Ηπηάκελεο Μεραλέο Σνπο Ζ εηξά (Tφκνο 2), 
AudioVisual, θηλνχκελα ζρέδηα   

 

 

Γηθηπαθνί Σόπνη 
 

 Αλ ζέιεηε λα πινεγεζείηε ζην ρξνλνιφγην ησλ επηζηεκνληθψλ απφςεσλ γχξσ 
απφ ηελ εμέιημε ησλ ηπηάκελσλ κεραλψλ, επηζθεθζείηε ηε ζειίδα "flying 
machines" θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε απφ ηνλ πίλαθα "Important Thoughts 
About & Experiments With Flying Machines 1485 to 1903" ηνλ εθάζηνηε 
επηζηήκνλα (ην 01/2008 http://www.flyingmachines.org). 

 ηε ζειίδα "Ζ θπζηθή ζην δηαδίθηπν. Ζ πξψηε πχιε ηεο θπζηθήο ζηελ 
Διιάδα", απφ ηε ιίζηα "παιηέο εηδήζεηο" επηιέμηε "Δθεξκνζκέλε Φπζηθή θαη 
Σερλνινγία", ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην έηνο 2002  θαη δηάβαζε ην άξζξν 
"Αεξφζηαηα θαη αεξφπινηα Zeppelin, ζαλ αλακεηαδφηεο γηα δίθηπα θηλεηήο 
ηειεθσλίαο"  (ηνλ 01/2008 
http://www.physics4u.gr/news/2002/scnews481.html) 

 Γηα λα δείηε θσηνγξαθίεο κε αεξφπινηα θαη λα δηαβάζεηε ηελ ηζηνξία ηνπ 
Zeppelin (01/2008 http://www.airships.net/)  

 Αλ ζέιεηε λα πινεγεζείηε ζηελ ηζηνξία ησλ πηήζεσλ θαη λα ζπλαληήζεηε 
ζηνηρεία απφ ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ηπηάκελσλ κεραλψλ, επηζθεθζείηε ηε ζειίδα 
ηνπ "θέληξνπ δηάδνζεο επηζηεκψλ θαη κνπζείνπ ηερλνινγίαο" θαη ζηε 
ζπλέρεηα επηζθεθζείηε ην εθζεηήξην απφ ην νπνίν κπνξείηε λα επηιέμεηε ην 
"εθζεηήξην αεξνπνξίαο" (ην 01/2008 
http://www.tmth.edu.gr/el/expo/aviation.html ). 

 Γηα λα δηαβάζεηε θάπνηα ηζηνξηθά ζέκαηα πεγαίλεηε ζην site ηνπ .Γ. 
Φξαγθφπνπινπ, θαζεγεηή ΣΔΗ Αζελψλ, αθνινπζείζηε ην link "ζειίδεο ηνπ 
.Γ. Φξαγθφπνπινπ" θαη ζηε ζπλέρεηα ην "Ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο" θαη απφ 
ηελ ιίζηα πεξηερνκέλσλ ην "Ζιεθηξνθίλεζε, Δπηζηεκνπνίεζε" ηειηθά επηιέμηε 

http://www.flyingmachines.org/
http://www.physics4u.gr/news/2002/scnews481.html
http://www.airships.net/
http://www.tmth.edu.gr/el/expo/aviation.html
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ην "Αεξνπιάλν θαη πηήζεηο" (01/2008 
http://sfr.ee.teiath.gr/historia/historia/selida617.htm) 

 Γηα λα πιεξνθνξεζείηε ζρεηηθά κε ην θέληξν εθηφμεπζεο Baikonur ζην 
Καδαθζηάλ, επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο "Διιεληθήο ιέζρεο 
αζηξνλνκίαο"  θαη επηιέμηε ηε ζχλδεζε δηαζηεκηθέο ππεξεζίεο θαη ζηελ 
ζπλέρεηα απφ ηα θέληξα εθηφμεπζεο επηιέμηε ην Baikonur (ην 01/2008 
http://www.greekastronomy.gr/space/space_baikonur.htm). 

 Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο "Διιεληθήο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο" θαη 
επηιέμηε ηελ ζχλδεζε "νπινζηάζην" θαη απφ ηελ θαηεγνξία "ειηθφπηεξα" 
επηιέμηε ηνλ ηχπν πνπ επηζπκείηε (01/2008 
http://www.haf.gr/el/mission/weapons) 

 Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο "Διιεληθήο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο" θαη 
επηιέμηε ην Υάξηε Ηζηνρψξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε ζχλδεζε "Αξράγγεινο 
2005" επηιέμηε ηε "ζηαηηθή έθζεζε" (01/2008 
http://www.haf.gr/media/item.asp?id=93) 

 Γηα λα δείηε ην κέιινο ησλ αεξνζθαθψλ θάζεηεο απνγείσζεο, κπείηε ζην site 
ηεο εθεκεξίδαο ΣΟ ΒΖΜΑ,www.tovima.gr. Απφ ην Αξρείν επηιέμηε ηνλ Ηνχλε 
ηνπ 2005 θαη ζηε ζπλέρεηα ην ηεχρνο ηεο 26/06/2005, ζηε ζπλέρεηα απφ ην 
ηεχρνο ηνπ "ΒΖΜΑscience" επηιέγνληαο αξρηθά "πεξηζζφηεξα" επηιέμηε ην 
άξζξν "ΠΡΟ ΣΟ ΑΤΡΗΟ" ηεο Υξηζηίλαο Φπραξε. (01/2008   
http://www.tovima.gr/print_article.php?e=B&f=14498&m=H08&aa=1) 

 Γηα λα δείηε ην απηνθίλεην ηνπ κέιινληνο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ 
ηερλνινγία ησλ αεξνζθαθψλ θαζεηήο απνγείσζεο, επηζθεθείηε ηα Βίληεν ζην 
GOOGLE θαη πιεθηξνινγείζηε "moller skycar"; (Βίληεν ζηα αγγιηθά)    
(01/2008 
http://video.google.com/videoplay?docid=8559112336088737084&q=vtol) 

 Δπηζθεθζείηε ηελ ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα wikipedia, en.wikipedia.org, θαη 
ζηε κεραλή αλαδήηεο πνπ έρεη γξάςηε  vtol (Vertical Take-Off and Landing) 

(ζηα αγγιηθά). (01/2008   http://en.wikipedia.org/wiki/VTOL) 
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Φύιια Δξγαζίαο 
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Σν αεξφζηαην 
Γλωζηηθό Αληηθείκελν: Φπζηθή (Θεξκφηεηα) θαη Σερλνινγία 

Σάμε: Β’ Γπκλαζίνπ 

 

Υξνληθή Γηάξθεηα 

Πξνηεηλφκελε ρξνληθή δηάξθεηα ζρεδίνπ εξγαζίαο: 5 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη 

Οη καζεηέο: 

- Να παξαηεξνχλ ηελ αιιαγή ηεο θίλεζεο ησλ κνληέισλ ησλ ζσκαηηδίσλ σο 
απνηέιεζκα ηεο κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

- Να εμεγνχλ ηελ θίλεζε ηνπ αεξφζηαηνπ µε ζχγθξηζε δπλάκεσλ πνπ 
αζθνχληαη απφ ηα ζσκαηίδηα ηνπ αέξα ζηα εζσηεξηθά ηνπ ηνηρψκαηα. 

- Να θαηαζθεπάζνπλ πξαγκαηηθφ κνληέιν ηνπ αεξφζηαηνπ. 

- Να γλσξίζνπλ ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία θαηαζθεπήο ηνπ αεξφζηαηνπ. 
 
 
1ε – 2ε δηδαθηηθή ψξα 
 

  

 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;  
…………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………. 
 
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.   
 
ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο είλαη απνδεθηέο όπνηεο απόςεηο δηαηππώζνπλ νη 
καζεηέο. Πξνηείλεηαη λα κε δηνξζώλνληαη νη απαληήζεηο ηνπο, θαζώο ζηόρνο απηώλ 
ησλ εξσηήζεσλ είλαη ε αλάδεημε ησλ ελαιιαθηηθώλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ. Οη 
ππνζέζεηο ησλ καζεηώλ (κε εμαίξεζε ηελ Δ) δελ είλαη απαξαίηεην λα θαηαγξαθνύλ, 
πξνο εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ.  
 
 

 Δπηιέμηε «Πεηξακαηηζκφο».  
 

 
 

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

 
 
Αξρηθέο Ρπζκίζεηο 

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

  
  
Μειέηε θίλεζεο ζωκαηηδίωλ 

  
  

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; 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

 
ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο είλαη απνδεθηέο όπνηεο πξνβιέςεηο δηαηππώζνπλ νη 
καζεηέο. Η νξζόηεηά ηνπο ζα ειεγρζεί από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηε 
βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ «Αεξόζηαην». 

 
  
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; 
                                   Σν αεξόζηαην αξρίδεη λα αλεβαίλεη. 
 

Ση αιιάδεη ζηελ θίλεζε ησλ κνληέισλ ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ αέξα, φηαλ απμεζεί ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ; 
Οη ζθαίξεο (ηα κνληέια ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ αέξα) θηλνύληαη κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα.. 

 
πκπεξάζκαηα 

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

 
 
Μειέηε δπλάκεωλ 
  

  

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; 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο είλαη απνδεθηέο όπνηεο πξνβιέςεηο δηαηππώζνπλ νη 
καζεηέο. Η νξζόηεηά ηνπο ζα ειεγρζεί από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηε 
βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ «Αεξόζηαην». 

 
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>). π.ρ. - 131. 

 
Β) ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ αεξφζηαηνπ (<FRight>). π.ρ. 139. 

 
Γ) ζηελ επάλσ πιεπξά ηνπ αεξφζηαηνπ (<FTop>). π.ρ. - 225. 
                           
Πνηα είλαη ε ζπληζηακέλε δχλακε ζηνλ νξηδφληην άμνλα (<FHorizontal>); 
π.ρ. 8. 
 
Πνηα είλαη ε ζπληζηακέλε δχλακε ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα (<FVertical>); 
π.ρ. -225. 

 
Πνηo είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην αεξφζηαην; 
  Σν απνηέιεζκα είλαη κηα ζπληζηακέλε δύλακε ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα κε θνξά 
πξνο ηα πάλσ.. 

 
Πνηνο αζθεί απηέο ηηο δπλάκεηο; 
  Σα ζσκαηίδηα ηνπ αέξα. 

 
 

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

 
ην ηέινο, νη καζεηέο πξνηείλεηαη είηε  λα θαηαγξάςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζην 
θύιιν εξγαζίαο είηε λα ηα αλαθνηλώζνπλ ζηελ ηάμε πξνθνξηθά. 

 
 
3ε - 4ε δηδαθηηθή ψξα 
 

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

 
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην αεξφζηαηφ ζαο, πξηλ αξρίζεη λα ζεξκαίλεηαη; 
Αζθείηαη ην βάξνο, ε δύλακε από ηνλ αέξα ζηα εζσηεξηθά ηνηρώκαηα θαη ε δύλακε 
από ηνλ αέξα ζηα εμσηεξηθά ηνηρώκαηα. Οη δπλάκεηο από ηνλ αέξα είλαη κεηαμύ ηνπο 
ίζεο θαη αληίζεηεο κε απνηέιεζκα λα πξνθύπηεη κηα ζπληζηακέλε δύλακε ίζε κε ην 
βάξνο, πνπ αλαγθάδεη ην αεξόζηαην λα παξακέλεη ζην έδαθνο. 

  
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην αεξφζηαηφ ζαο, φηαλ ζεξκαλζεί; 
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Αζθείηαη ην βάξνο, ε δύλακε από ηνλ αέξα ζηα εζσηεξηθά ηνηρώκαηα θαη ε δύλακε 
από ηνλ αέξα ζηα εμσηεξηθά ηνηρώκαηα. Η δύλακε από ηνλ αέξα ζηα εζσηεξηθά 
ηνηρώκαηα είλαη κεγαιύηεξε. Έηζη πξνθύπηεη κηα ζπληζηακέλε δύλακε πξνο ηα πάλσ. 

 
Πνηα αιιαγή ζπκβαίλεη ζηνλ φγθν ηνπ αέξα πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην αεξφζηαην; Ση 
πξνθαιεί απηή ηελ αιιαγή; 
Ο αέξαο δηαζηέιιεηαη. Η δηαζηνιή νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ε 
νπνία πξνθιήζεθε από ηελ πξνζθνξά ζεξκόηεηαο, ιόγσ ηεο θσηηάο. 

 
5ε δηδαθηηθή ψξα 
 

 Δπηιέμηε «πκπεξάζκαηα».  
 

 Μεηά ηε κειέηε ησλ θπζηθψλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξφζηαηνπ, 
πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα. 
Α. Πνηεο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο εληνπίδεηε ζηε αεξφζηαην;  
Η ζεξκηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ηνπ αέξα κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 
αεξόζηαηνπ. 

 
Γ. Ση ζπκβαίλεη ζηνλ αέξα πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ αεξφζηαηνπ, φηαλ 
απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ;  
Σα κόξηά ηνπ θηλνύληαη κε κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο. 
 
Γ. Πνηα αιιαγή παξαηεξείηε ζηνλ φγθν ηνπ αεξφζηαηνπ; Πνχ νθείιεηαη απηή ε 
αιιαγή;  
Ο όγθνο ηνπ αεξόζηαηνπ κεγαιώλεη, δειαδή ην αεξόζηαην δηαζηέιιεηαη. Η αιιαγή 
απηή νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθό ηνπ 
αεξόζηαηνπ. 

 
 

 Δπηιέμηε «Δθαξκνγή».  
 
 

Μειεηήζηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην αεξφζηαην απφ ην ινγηζκηθφ 
«Αλαθαιχπησ ηηο Μεραλέο» θαη απφ ηα πξνηεηλφκελα βηβιία θαη ηζηνζειίδεο. 
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Σν αεξφπινην 
Γλωζηηθό Αληηθείκελν: Φπζηθή (Γχλακε) - Σερλνινγία 

Σάμε: Β’ Γπκλαζίνπ 

 

Υξνληθή Γηάξθεηα 

Πξνηεηλφκελε ρξνληθή δηάξθεηα ζρεδίνπ εξγαζίαο: 5 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη 

Οη καζεηέο: 

- Να εμεγνχλ ηελ θίλεζε ηνπ αεξφπινηνπ µε ζχγθξηζε δπλάκεσλ (άλσζεο – 
βάξνπο) αιιά θαη µε ζχγθξηζε ππθλνηήησλ (αηκνζθαηξηθνχ αέξα - αεξίνπ 
ειίνπ). 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ ηηο έλλνηεο άλσζε, βάξνο, κάδα θαη ηηο κεηαμχ ηνπο 
ζρέζεηο.  

- Να εθαξκφδνπλ ηελ αξρή πιεχζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβιέπνπλ ηελ θίλεζε 
ηνπ αεξφπινηνπ.  

- Να εμεγνχλ µε παξαδείγµαηα φηη νη δπλάµεηο πξνθαινχλ κεηαβνιή ζηελ 
ηαρχηεηα ηνπ αεξφπινηνπ θαη λα ζρεδηάδνπλ απηέο ηηο δπλάκεηο. 

- Να θαηαζθεπάζνπλ πξαγκαηηθφ θαη εηθνληθφ κνληέιν ηνπ αεξφπινηνπ. 

- Να γλσξίζνπλ ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία θαηαζθεπήο ηνπ αεξφπινηνπ. 
 
1ε – 2ε δηδαθηηθή ψξα 
 

  

 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 …………Η άλσζε είλαη κεγαιύηεξε από ην βάξνο……………….… 
Β. θαηεβαίλεη ………… Η άλσζε είλαη κηθξόηεξε από ην βάξνο ………………… 
Γ. ηζνξξνπεί…………… Η άλσζε είλαη ίζε κε ην βάξνο ……………………….... 

 
 

 Δπηιέμηε «Τπνζέζεηο».  
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 Μειεηήζηε ηηο εξσηήζεηο θαη θαηαγξάςηε ηηο ππνζέζεηο ζαο. 
Α. Τπάξρεη κεραλή πνπ πεηά ρσξίο ηελ θαηαλάισζε θάπνηνπ θαπζίκνπ, φπσο 
ζπκβαίλεη κε ην αεξνπιάλν ή κε 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. 
 
ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο είλαη απνδεθηέο όπνηεο απόςεηο δηαηππώζνπλ νη 
καζεηέο. Πξνηείλεηαη λα κε δηνξζώλνληαη νη απαληήζεηο ηνπο, θαζώο ζηόρνο απηώλ 
ησλ εξσηήζεσλ είλαη ε αλάδεημε ησλ ελαιιαθηηθώλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ. Οη 
ππνζέζεηο ησλ καζεηώλ (κε εμαίξεζε ηελ η) δελ είλαη απαξαίηεην λα θαηαγξαθνύλ, 
πξνο εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ.  
 
 

 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 . 
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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 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. Χζηφζν, 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. 
  
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 
 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).  
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 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.  

 
 
  
 

Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ 
Πνηα 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; 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
     Σν δεηνύκελν είλαη όηη κεηαβάιιεηαη ην Βάξνο ηνπ αεξόπινηνπ (θαζώο κπαίλεη 

θαη βγαίλεη αέξαο από ηηο δεμακελέο) ελώ ε Άλσζε παξακέλεη ζηαζεξή, θαζώο 
δελ κεηαβάιιεηαη νύηε ν όγθνο ηνπ αεξόπινηνπ νύηε ην αέξην ζην νπνίν είλαη 
βπζηζκέλν.  

 
Ρπζκίζεηο γηα ηελ θίλεζε ηνπ αεξφπινηνπ 

  
7.Καζνξηζκφο κεηαβνιήο ηεο δχλακεο 
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 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.  

 
  
  
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 ην Βάξνο ηνπ αεξφπινηνπ κπνξείηε λα ην δείηε λα αλεβαίλεη, λα 
ηζνξξνπεί ή λα θαηεβαίλεη. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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; 

 
ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο είλαη απνδεθηέο όπνηεο πξνβιέςεηο δηαηππώζνπλ νη 
καζεηέο. Η νξζόηεηά ηνπο ζα ειεγρζεί από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηε 
βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ «Interactive Physics 2000». 

  
Ζ θίλεζε ηνπ αεξφπινηνπ 

  
 10.Πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνζνκνίσζεο 
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 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 

  

 
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 
                                   Σν αεξόπινην θαηεβαίλεη γηαηί Α(10Ν)<Β(15Ν) 

Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην αεξφπινην ζ΄ απηή ηελ 
πεξίπησζε; 
  Η ζπληζηακέλε δύλακε έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο 
ηνπ αεξόπινηνπ. 

51510  BAF Ν 

 
 
Β)-10, 000N 

     Σν αεξόπινην  ηζνξξνπεί , γηαηί  Α=Β=10Ν 

Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην αεξφπινην ζ΄ απηή ηελ 
πεξίπησζε; 
  Η ζπληζηακέλε δύλακε είλαη κεδεληθή. Άξα δελ παξαηεξείηαη θάπνηα κεηαβνιή.  

01010  BAF Ν 

 
Γ)-5, 000N 
                                 Σν αεξόπινην αλεβαίλεη , γηαηί Α(10Ν)>Β(5Ν) 

Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην αεξφπινην ζ΄ απηή ηελ 
πεξίπησζε; 
Η ζπληζηακέλε δύλακε έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 
αεξόπινηνπ. 

5510  BAF Ν 

 



 

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

 

30 

Τπελζπκίδεηαη φηη ην κείνλ  ζην βάξνο ζεκαίλεη φηη ε δχλακε είλαη πξνο ηα θάησ (έρεη 
αληίζεηε θνξά) . 
Πνηα είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ αεξφπινηνπ φηαλ ην βάξνο είλαη ίζν κε ηελ άλσζε; 
Όηαλ ην βάξνο είλαη ίζν κε ηελ άλσζε, ε ζπληζηακέλε δύλακε είλαη κεδέλ, ην 
αεξόπινην ηζνξξνπεί, άξα θαη ε ηαρύηεηά ηνπ είλαη κεδεληθή. 
 
 

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

ην ηέινο, νη καζεηέο πξνηείλεηαη είηε  λα θαηαγξάςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζην 
θύιιν εξγαζίαο είηε λα ηα αλαθνηλώζνπλ ζηελ ηάμε πξνθνξηθά. 

 
3ε-4ε δηδαθηηθή ψξα 
 

Β. Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη, αθνχ  
παξαθνινπζήζεηε ην βίληεν, θαηαζθεπάζηε ην δηθφ ζαο «αεξόπινην». 

 
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην αεξφπινηφ ζαο πξηλ αξρίζεη λα αλπςψλεηαη; 
 
Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη είλαη ην βάξνο, ε άλσζε θαη ε θάζεηε δύλακε από ηελ 
επηθάλεηα κε ηελ νπνία έξρεηαη ζε επαθή  ην αεξόπινην (ζην βίληεν είλαη ην ζξαλίν).Η 
ζπληζηακέλε απηώλ ησλ ηξηώλ δπλάκεσλ είλαη 0, γη΄ απηό θαη ην αεξόπινην ηζνξξνπεί. 

 
 
ρεδηάζηε έλα κνληέιν αεξφπινηνπ θαη ζεκεηψζηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε 
απηφ πξηλ αλπςσζεί. ρεδηάζηε επίζεο ηε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ απηψλ. 
 
 

 
 
(Η θίηξηλε θνπθίδα ζπκβνιίδεη ην αεξόπινην.) 
 Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη είλαη ην βάξνο (Β), ε άλσζε (Α) θαη ε θάζεηε δύλακε από 
ηελ επηθάλεηα επαθήο (Ν).  Η ζπληζηακέλε ηνπο είλαη κεδέλ. 

 
 
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην αεξφπινηφ ζαο φηαλ αξρίζεη λα αλπςψλεηαη; 

Σν βάξνο θαη ε άλσζε. Η άλσζε είλαη κεγαιύηεξε από ην βάξνο. 

 
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην αεξφπινηφ ζαο φηαλ είλαη ζε ηζνξξνπία; 

Σν βάξνο θαη ε άλσζε. Η άλσζε είλαη ίζε κε ην βάξνο. 

 
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην αεξφπινηφ ζαο φηαλ αξρίζεη λα θαηεβαίλεη; 

Σν βάξνο θαη ε άλσζε. Η άλσζε είλαη κηθξόηεξε  από ην βάξνο. 

ρεδηάζηε ην κνληέιν αεξφπινηνπ γηα θαζεκία απφ ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο θαη 
ζεκεηψζηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζ΄ απηφ, θαζψο θαη ηε ζπληζηακέλε δχλακε. 

Ν 

Έδαθνο 

Α 

Β 
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   (Η θίηξηλε θνπθίδα ζπκβνιίδεη ην αεξόπινην). 
 Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη είλαη ην βάξνο (Β) θαη ε άλσζε (Α). Σν βάξνο είλαη 
κηθξόηεξν από ηελ άλσζε. Η ζπληζηακέλε ηνπο είλαη ε δύλακε . 
 
 

5ε δηδαθηηθή ψξα 
 

 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; 
Έλα κπαιόλη κε ήιην πεηά , γηαηί  ην ήιην είλαη αξαηόηεξν ηνπ αέξα. Σν αεξόπινην 
πεηά γηαηί πεξηέρεη ήιην (αξαηόηεξν ηνπ αέξα) θαη αέξα ζε δύν αεξνζαιάκνπο. Οη 
αεξνζάιακνη κπνξνύλ  λα αδεηάδνπλ (άλνδνο) ή λα γεκίδνπλ κε αηκνζθαηξηθό 
αέξα(θάζνδνο). Έηζη κεηαβάιιεηαη ε ζρέζε Βάξνπο θαη Άλσζεο θαη ην αεξόπινην 
γίλεηαη πιεύζηκν. Καηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή αέξα ην αεξόπινην θαηαλαιώλεη 
ελέξγεηα. 

 
Β. Έλα αληηθείκελν κε βάξνο ίζν κε ηελ άλσζε πνπ δέρεηαη κπνξεί λα αησξείηαη; 
Ναη, αλ Α=Β.(ζπλζήθε πιεύζεο). 
Παξ΄ όιν πνπ ην βάξνο ηνπ αεξόπινηνπ (κε άδεηνπο ηνπο αεξνζαιάκνπο) , ιόγσ ηνπ 
ειίνπ, είλαη κηθξόηεξν ηεο άλσζεο , ην αεξόπινην δηαηεξείηαη ζε πηήζε κε ηε ξύζκηζε 
ηεο πνζόηεηαο ηνπ αέξα ησλ αεξνζαιάκσλ ηνπ, ώζηε Α=Β..  

 
Γ. Γηαηί έλα κπαιφλη θνπζθσκέλν κε ήιην αλεβαίλεη ελψ έλα κπαιφλη κε αέξα πέθηεη; 
Σν ήιην είλαη έλα αέξην επηά θνξέο ιηγόηεξν ππθλό από ηνλ αέξα. 
 
Γ. Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην κπαιφλη κε ην ήιην φηαλ είλαη ζε πηήζε; 
Σν βάξνο ηνπ θαη ε άλσζε. 
 
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;  
 Όηαλ ην αεξόπινην θηλείηαη πξνο ηα πάλσ, ε ζπληζηακέλε ηνπ βάξνπο θαη ηεο 
άλσζεο είλαη κηα δύλακε κε θαηεύζπλζε πξνο ηα πάλσ θαη κέηξν ην αιγεβξηθό 
άζξνηζκα ησλ δύν απηώλ δπλάκεσλ. 

Α 

Β 

 

Α 

Β 

 

Α 

Β 
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 Όηαλ ην αεξόπινην θηλείηαη πξνο ηα θάησ, ε ζπληζηακέλε ηνπ βάξνπο θαη ηεο άλσζεο 
είλαη κηα δύλακε κε θαηεύζπλζε πξνο ηα θάησ θαη κέηξν ην αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ 
δύν απηώλ δπλάκεσλ. 
 Όηαλ ην αεξόπινην κέλεη ζηαζεξό ζηνλ αέξα, ε ζπληζηακέλε ηνπ βάξνπο θαη ηεο 
άλσζεο είλαη κεδεληθή, θαζώο ην βάξνο είλαη ίζν κε ηελ άλσζε, κε απνηέιεζκα ην 
αιγεβξηθό άζξνηζκά ηνπο λα είλαη κεδέλ. 
 
 
η. ρεδηάζηε ην κνληέιν ελφο κπαινληνχ, ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζ΄ απηφ θαη ηε 
ζπληζηακέλε ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Η θίηξηλε θνπθίδα ζπκβνιίδεη ην κπαιόλη). 
Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη είλαη ην βάξνο (Β) θαη ε άλσζε (Α). Η ζπληζηακέλε ηνπο 
είλαη ε δύλακε . 

 
πγθξίλεηε ηηο απαληήζεηο πνπ είραηε δψζεη ζην βήκα «Τπνζέζεηο» κε απηέο πνπ 
δψζαηε ζην βήκα «πκπεξάζκαηα» θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
ην ηέινο, νη καζεηέο πξνηείλεηαη είηε  λα θαηαγξάςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζην 
θύιιν εξγαζίαο είηε λα ηα αλαθνηλώζνπλ ζηελ ηάμε πξνθνξηθά. 

 
 

 Δπηιέμηε «Δθαξκνγή».  
 
 

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

 

Α 

Β 

Α 

Β 

 

Α 

Β 
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Σν θηεξφ ηνπ αεξνπιάλνπ 
Γλωζηηθό Αληηθείκελν: Φπζηθή (Πίεζε) 

Σάμε: Β’ Γπκλαζίνπ 

 

Υξνληθή Γηάξθεηα 

Πξνηεηλφκελε ρξνληθή δηάξθεηα ζρεδίνπ εξγαζίαο: 5 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη 

Οη καζεηέο: 
- Να εμεγνχλ ηελ θίλεζε ηνπ θηεξνχ ηνπ αεξνπιάλνπ µε ζχγθξηζε δπλάκεσλ. 
- Να εμεγνχλ ηελ θίλεζε ηνπ θηεξνχ ηνπ αεξνπιάλνπ µε ζχγθξηζε πηέζεσλ. 
- Να ζπλδένπλ ηε κεηαβνιή ησλ δπλάκεσλ κε ηε κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 

αέξα. 
- Να ζπλδέζνπλ ηε δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα ζην επάλσ θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ 

θηεξνχ ηνπ αεξνπιάλνπ κε ην ζρήκα ηνπ.  
- Να εμεγνχλ µε παξαδείγκαηα φηη νη δπλάκεηο πξνθαινχλ κεηαβνιή ζηελ 

ηαρχηεηα ηνπ θηεξνχ ηνπ αεξνπιάλνπ θαη λα ζρεδηάδνπλ απηέο ηηο δπλάκεηο. 
- Να θαηαζθεπάζνπλ έλα κνληέιν ηνπ θηεξνχ ηνπ αεξνπιάλνπ. 
- Να δηαπηζηψζνπλ πεηξακαηηθά φηη ην θηεξφ ηνπ αεξνπιάλνπ πεηά ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζε απηφ ζην επάλσ θαη ζην θάησ 
κέξνο ηνπ. 

- Να δηαπηζηψζνπλ πεηξακαηηθά φηη ε ηαρχηεηα ηνπ αέξα είλαη δηαθνξεηηθή ζην 
επάλσ θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ θηεξνχ ηνπ αεξνπιάλνπ. 

- Να γλσξίζνπλ ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία ηνπ θηεξνχ ηνπ αεξνπιάλνπ. 
 
1ε – 2ε δηδαθηηθή ψξα 
 
  

 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 ηνπ κακνχζ. 

 

 Δπηιέμηε «Τπνζέζεηο».  
 

 Μειεηήζηε ηηο εξσηήζεηο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή θαη θαηαγξάςηε ηηο 
ππνζέζεηο ζαο. 
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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; 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
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.  

ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο είλαη απνδεθηέο όπνηεο απόςεηο δηαηππώζνπλ νη 
καζεηέο. Πξνηείλεηαη λα κελ δηνξζώλνληαη νη απαληήζεηο ηνπο, θαζώο ζηόρνο απηώλ 
ησλ εξσηήζεσλ είλαη ε αλάδεημε ησλ ελαιιαθηηθώλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ. Οη 
ππνζέζεηο ησλ καζεηώλ δελ είλαη απαξαίηεην λα θαηαγξαθνύλ, πξνο εμνηθνλόκεζε 
ρξόλνπ.  
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 Δπηιέμηε «Πεηξακαηηζκφο».  
 

 

  
 

Α. Αθνινπζψληαο ηηο παξαθάησ νδεγίεο, κειεηήζηε ηηο θπζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θηεξνύ 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 . 

 

  

  

  

  

  

  

  

 2. Δπηιέμηε ην θνπκπί Οξζνγψλην θαη δεκηνπξγήζηε έλα  νξζνγψλην ζην θάησ κέξνο 

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

 

  

Οη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην θηεξφ ηνπ αεξνπιάλνπ 
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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. Χζηφζν, 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  
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 
…………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………… 

  
ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο είλαη απνδεθηέο όπνηεο πξνβιέςεηο δηαηππώζνπλ νη 
καζεηέο. Η νξζόηεηά ηνπο ζα ειεγρζεί από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηε 
βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ «Interactive Physics 2000» 

 

Ζ θίλεζε ηνπ αεξνπιάλνπ 

  
15.Πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνζνκνίσζεο 
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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.  
  

 
  
  
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.  
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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.  
  

 
  
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 
 
Α. Σν θηεξό παξακέλεη θαζεισκέλν ζην έδαθνο, δηόηη ε ζπληζηακέλε δύλακε ηνπ 
βάξνπο θαη ηεο δύλακεο πξνο ηα θάησ, έρνπλ κεγαιύηεξν κέηξν από ηε δύλακε πξνο 
ηα πάλσ. 
Β. Σν θηεξό παξακέλεη θαζεισκέλν ζην έδαθνο, δηόηη ε ζπληζηακέλε δύλακε ηνπ 
βάξνπο θαη ηεο δύλακεο πξνο ηα θάησ, έρνπλ ίζν κέηξν κε ηε δύλακε πξνο ηα πάλσ. 
Γ. Σν θηεξό θηλείηαη πξνο ηα πάλσ κε ζρεηηθά κηθξή επηηάρπλζε, δηόηη ε ζπληζηακέλε 
δύλακε ηνπ βάξνπο θαη ηεο δύλακεο πξνο ηα θάησ, έρνπλ ιίγν κηθξόηεξν κέηξν από 
ηε δύλακε πξνο ηα πάλσ. 
Γ. Σν θηεξό θηλείηαη πξνο ηα πάλσ κε ζρεηηθά κεγάιε επηηάρπλζε, δηόηη ε ζπληζηακέλε 
δύλακε ηνπ βάξνπο θαη ηεο δύλακεο πξνο ηα θάησ, έρνπλ αξθεηά κηθξόηεξν κέηξν 
από ηε δύλακε πξνο ηα πάλσ. 
 
 
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 
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 Α. Έρεη κέηξν 825.000Ν 
Β. Έρεη κέηξν 1.100.000Ν 
Γ. Έρεη κέηξν 1.210.000Ν 
Γ. Έρεη κέηξν 1.650.000Ν 
 

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 
 
 Α. Έρεη κέηξν 750.000Ν 
Β. Έρεη κέηξν 1.000.000Ν 
Γ. Έρεη κέηξν 1.100.000Ν 
Γ. Έρεη κέηξν 1.500.000Ν 
 
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 
 
 Α. Έρεη κέηξν -25.000Ν (825.000-750.000-100.000) 
Β. Έρεη κέηξν 0Ν (1.100.000-1.000.000-100.000) 
Γ. Έρεη κέηξν 10.000Ν (1.210.000-1.100.000-100.000) 
Γ. Έρεη κέηξν 50.000Ν (1.650.000-1.500.000-100.000) 
 

 Γηα πνην ιφγν έλα αεξνπιάλν ηξνρνδξνκεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνγείσζεο; 
  Σξνρνδξνκεί πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη εθείλε ηελ ηαρύηεηα πνπ ζα έρεη σο 
απνηέιεζκα ε δύλακε πνπ ηνπ αζθείηαη από ηνλ αέξα θαη έρεη θνξά πξνο ηα πάλσ λα 
είλαη κεγαιύηεξε από ην άζξνηζκα ηεο δύλακεο πνπ ηνπ αζθείηαη από ηνλ αέξα θαη 
έρεη θνξά πξνο ηα θάησ θαη ηνπ βάξνπο.  

 
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 
 
 Α. Αθηλεηεί εάλ είλαη ζην έδαθνο ή θηλείηαη πξνο ηα θάησ εάλ πξνεγνπκέλσο ίπηαην.  
Β.  Αθηλεηεί εάλ είλαη ζην έδαθνο ή θηλείηαη ρσξίο λα αιιάδεη ε θαηαθόξπθε ηαρύηεηά 
ηνπ εάλ πξνεγνπκέλσο ίπηαην. . 
Γ. Σν αεξνπιάλν απνγεηώλεηαη κε ζπλερώο απμαλόκελε θαηαθόξπθε ηαρύηεηα, αιιά 
κε ζρεηηθά κηθξή επηηάρπλζε. 
Γ. Σν αεξνπιάλν απνγεηώλεηαη κε ζπλερώο απμαλόκελε θαηαθόξπθε ηαρύηεηα, αιιά 
κε ζρεηηθά κεγάιε επηηάρπλζε. 
  

πκπεξάζκαηα 
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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  ην ηέινο, νη καζεηέο πξνηείλεηαη είηε  λα θαηαγξάςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζην 
θύιιν εξγαζίαο είηε λα ηα αλαθνηλώζνπλ ζηελ ηάμε πξνθνξηθά. 

 

Καηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ (Πηέζεηο) 
  
18. Δπηιέμηε κία κηθξή ηηκή ηεο ηαρχηεηαο γηα ηελ νπνία ην θηεξφ πεηά. Καηαγξάςηε 
ηηο ηηκέο ηηο δχλακεο πξνο ηα πάλσ, ηεο δχλακεο πξνο ηα θάησ θαη ηεο ζπλνιηθήο 
δχλακεο.  
  
19. Θεσξείζηε 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; 
Η πίεζε πνπ ππάξρεη θαη έρεη θνξά πξνο ηα πάλσ έρεη κεγαιύηεξε ηηκή από ηελ 
αληίζηνηρε πίεζε κε θνξά πξνο ηα θάησ. 
 
Τπνινγίζηε ηελ νιηθή πίεζε κέζσ ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο. Πνην είλαη ην πξφζεκφ 
ηεο; 
 Έρεη ζεηηθό πξόζεκν αιιά ηηκή ηεο  θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ επηινγή ηεο 
ηαρύηεηαο. 

 
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.  
Πιένλ, όιεο νη δπλάκεηο έρνπλ κεγαιύηεξα κέηξα, αθνύ απηά είλαη αλάινγα ηεο 
ηαρύηεηαο ηνπ θηεξνύ. 

  
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.  
Όιεο νη πηέζεηο είλαη κεγαιύηεξεο, αθνύ απηέο είλαη αλάινγεο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 
θηεξνύ. 
 
Τπνινγίζηε θαη ηελ νιηθή πίεζε. Δίλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ ηελ 
πξνεγνχκελε;  

 Η νιηθή πίεζε είλαη κεγαιύηεξε από πξνεγνπκέλσο.  
 

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

 
ην ηέινο, νη καζεηέο πξνηείλεηαη είηε  λα θαηαγξάςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζην 
θύιιν εξγαζίαο είηε λα ηα αλαθνηλώζνπλ ζηελ ηάμε πξνθνξηθά. 

 
3ε δηδαθηηθή ψξα 

Αιιαγή ηνπ ζρήκαηνο ηνπ θηεξνύ ηνπ αεξνπιάλνπ 

  
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 
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παξαιιειφγξακκν. Μελ μεράζεηε λα εηζάγεηε ηηο ίδηεο ηηκέο γηα ηε κάδα θαη ηε ξνπή 
ηνπ ζψκαηνο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην βήκα 10.  

  
  

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; 
…………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………… 

  
  
ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο είλαη απνδεθηέο όπνηεο πξνβιέςεηο δηαηππώζνπλ νη 
καζεηέο. Η νξζόηεηά ηνπο ζα ειεγρζεί από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηε 
βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ «Interactive Physics 2000» 

 
 

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  
Γ. 300 ρηιηφκεηξα/ψξα 
 ε θάζε πεξίπησζε ζπλερίδεη λα παξακέλεη ζην έδαθνο ή θηλείηαη επηηαρπκέλα πξνο 
ηα θάησ εάλ πξνεγνπκέλσο ίπηαην. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ε δύλακε από ηνλ αέξα κε 
θνξά πξνο ηα θα΄ησ έρεη ην ίδην κέηξν κε ηε δύλακε ηνπ αέξα κε θνξά πξνο ηα πάλσ. 
Δπνκέλσο, ε ζπληζηακέλε δύλακε είλαη ην βάξνο.  

 
εκεηψζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ην κέηξν ηεο δχλακεο πνπ έρεη θνξά 
πξνο ηα πάλσ, φηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ είλαη: 
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Α.  150 ρηιηφκεηξα/ψξα 
Β.  200 ρηιηφκεηξα/ψξα 
Γ.  220 ρηιηφκεηξα/ψξα  
Γ. 300 ρηιηφκεηξα/ψξα 
Α. Έρεη κέηξν 750.000Ν 
Β. Έρεη κέηξν 1.000.000Ν 
Γ. Έρεη κέηξν 1.100.000Ν 
Γ. Έρεη κέηξν 1.500.000Ν 

 
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 
Α. Έρεη κέηξν 750.000Ν 
Β. Έρεη κέηξν 1.000.000Ν 
Γ. Έρεη κέηξν 1.100.000Ν 
Γ. Έρεη κέηξν 1.500.000Ν 

 
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 
Α. Έρεη κέηξν 100.000Ν 
Β. Έρεη κέηξν 100.000Ν 
Γ. Έρεη κέηξν 100.000Ν 
Γ. Έρεη κέηξν 100.000Ν 
 
Σν αεξνπιάλν ηψξα απνγεηψλεηαη; 
Όρη 

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

ην ηέινο, νη καζεηέο πξνηείλεηαη είηε  λα θαηαγξάςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζην 
θύιιν εξγαζίαο είηε λα ηα αλαθνηλώζνπλ ζηελ ηάμε πξνθνξηθά. 

  
 
  

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. 
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Πνηα είλαη κεγαιχηεξε; 
 Η πίεζε πνπ ππάξρεη πξνο ηα θάησ είλαη ίδηα κε ηελ πίεζε πνπ ππάξρεη πξνο ηα 
πάλσ. 
 
Τπνινγίζηε ηελ νιηθή πίεζε κέζσ ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο. Πνην είλαη ην πξφζεκφ 
ηεο;  
Η νιηθή πίεζε είλαη -100.000Pa θαη έρεη αξλεηηθό πξόζεκν, δειαδή θνξά πξνο ηα 
θάησ.η 

  
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.  
Οη δπλάκεηο από ηνλ αέξα πνπ έρνπλ θνξά πξνο ηα θάησ θαη θνξά πξνο ηα πάλσ ζα 
έρνπλ πιένλ κεγαιύηεξα κέηξα αιιά ίζα κεηαμύ ηνπο. Δπνκέλσο ε ζπλνιηθή δύλακε 
ζα έρεη κέηξν ίζν κε ηνπ βάξνπο. 
 

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.  
 Οη λέεο ηηκέο είλαη κεγαιύηεξεο δηόηη νη πηέζεηο είλαη αλάινγεο ηεο ηαρύηεηαο.  
 

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 πέηαγε; 
  Η νιηθή πίεζε είλαη ίδηα κε πξνεγνπκέλσο πνπ είρε επηιερζεί κηθξόηεξε ηαρύηεηα, 
δειαδή -100.000Pa. Σν πξόζεκν έρεη αιιάμεη.   

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

  
ην ηέινο, νη καζεηέο πξνηείλεηαη είηε  λα θαηαγξάςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζην 
θύιιν εξγαζίαο είηε λα ηα αλαθνηλώζνπλ ζηελ ηάμε πξνθνξηθά. 

 
4ε δηδαθηηθή ψξα 
 

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

 
Πνηεο κεηαβνιέο θηλεηηθήο θαη δπλακηθήο ελέξγεηαο ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ θίλεζε ηνπ 
θηεξνχ ηνπ αεξνπιάλνπ; 
Έρνπκε κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνζθέξνπκε εκείο ζε θηλεηηθή θαη δπλακηθή. 
Όηαλ παύζνπκε λα πξνζθέξνπκε εκείο ελέξγεηα, ηόηε ε απνζεθεπκέλε δπλακηθή 
κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή θαη ην θηεξό πέθηεη.  
 

Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην θηεξφ ζαο πξηλ αξρίζεη λα αλπςψλεηαη; 
 Σν βάξνο ηνπ κε θνξά πξνο ηα θάησ θαη κία δύλακε από ην ηξαπέδη πνπ είλαη 
ηνπνζεηεκέλν.  

Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην θηεξφ ζαο, φηαλ αξρίζεη λα αλπςψλεηαη; 
 Σν βάξνο ηνπ κε θνξά πξνο ηα θάησ, κία δύλακε από ηνλ θηλνύκελν αέξα κε θνξά 
πξνο ηα πάλσ θαη κία δύλακε από ηνλ θηλνύκελν αέξα κε θνξά πξνο ηα θάησ. 

 
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην θηεξφ ζαο, φηαλ είλαη ζε ηζνξξνπία; 
Σν βάξνο ηνπ κε θνξά πξνο ηα θάησ, κία δύλακε από ηνλ θηλνύκελν αέξα κε θνξά 
πξνο ηα πάλσ θαη κία δύλακε από ηνλ θηλνύκελν αέξα κε θνξά πξνο ηα θάησ. 
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Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην θηεξφ ζαο, φηαλ αξρίζεη λα θαηεβαίλεη; 
Σν βάξνο ηνπ κε θνξά πξνο ηα θάησ, κία δύλακε από ηνλ θηλνύκελν αέξα κε θνξά 
πξνο ηα πάλσ θαη κία δύλακε από ηνλ θηλνύκελν αέξα κε θνξά πξνο ηα θάησ. 

 
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;  
 Σν επάλσ, ιόγσ κεγαιύηεξεο ηαρύηεηαο ηνπ αέξα. 
 
Ο αέξαο ζην επάλσ κέξνο ηνπ θηεξνχ ή ζην θάησ κέξνο θηλείηαη κε κεγαιχηεξε 
ηαρχηεηα; 
Ο αέξαο ζην επάλσ κέξνο, ιόγσ θαηλνκέλνπ Bernoulli. 

 
Δάλ δελ ππήξρε ε αηκφζθαηξα, ζα κπνξνχζε λα πεηάμεη έλα θηεξφ κε απηφ ηνλ 
ηξφπν; 
Όρη, δηόηη ε απαηηείηαη ε ύπαξμε ξεπζηνύ. 

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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5ε δηδαθηηθή ψξα 
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 Δπηιέμηε «πκπεξάζκαηα».  
 

Πξνζπαζήζηε  ηψξα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 
 
Α. ηελ ηαηλία πνπ παξαθνινχζεζεο ηη ζπλέβε θαη ην κακνχζ πέηαμε;  
Φύζεμε αέξαο θαη ην κακνύζ είλαη εθνδηαζκέλν κε έλα θηεξό θαηάιιεινπ ζρήκαηνο.  

 
Β. Ση άιιαμε θαη ην κακνχζ επέζηξεςε ζην έδαθνο; 
ηακάηεζε ν αέξαο. 
 

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;  
Πξνο ηα πάλσ όηαλ αλεβαίλεη θαη πξνο ηα θάησ όηαλ θαηεβαίλεη Όηαλ παξακέλεη 
ζηαζεξό ε ζπληζηακέλε δύλακε είλαη κεδέλ. 
 
Δ. Πψο αιιάδνπλ ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ πνπ δέρεηαη ην κακνχζ θαζψο αιιάδεη ε 
ηαρχηεηά ηνπ; 
Απμάλνληαη δηόηη είλαη αλάινγα. 

 
Σ. Πνχ νθείινληαη νη πηέζεηο ζην επάλσ θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ θηεξνχ ηνπ 
αεξνπιάλνπ; 
ηηο δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο θίλεζεο ηνπ αέξα ζην επάλσ θαη ζην θάησ κέξνο.  

 
Ε. Αιιάδνληαο ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, πψο αιιάδνπλ νη πηέζεηο ζην επάλσ κέξνο θαη 
ζην θάησ κέξνο ηνπ θηεξνχ; 
Απμάλνληαη δηόηη είλαη αλάινγεο. 

 
Ζ. Ση πξφζεκν έρεη ε νιηθή πίεζε φηαλ ην θηεξφ πεηά; 
Θεηηθό. 

 
Θ. Δάλ ην θηεξφ ηνπ αεξνπιάλνπ δελ ήηαλ θακπχιν, ηη πξφζεκν ζα είρε ε νιηθή 
πίεζε; 
Αξλεηηθό. 

 
Η. Πνηνο πξνζθέξεη ηελ ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ε ηαρχηεηα ηνπ θηεξνχ; 
Ο αέξαο πνπ θπζά. 

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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 Δπηιέμηε «Δθαξκνγή».  
 
 

Μειεηήζηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην θηεξφ ηνπ αεξνπιάλνπ απφ 
ην ινγηζκηθφ «Αλαθαιχπησ ηηο Μεραλέο» θαη απφ ηα πξνηεηλφκελα βηβιία θαη 
ηζηνζειίδεο. 
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O πχξαπινο 
Γλωζηηθό Αληηθείκελν: Φπζηθή (Γχλακε – Μνξθέο Δλέξγεηαο) - Σερλνινγία 

Σάμε: Β’ Γπκλαζίνπ 

 

Υξνληθή Γηάξθεηα 

Πξνηεηλφκελε ρξνληθή δηάξθεηα ζρεδίνπ εξγαζίαο: 5 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη 

Οη καζεηέο: 
- Να εμεγνχλ ηελ θίλεζε ηνπ ππξαχινπ µε ζχγθξηζε δπλάκεσλ (δχλακεο 

αεξίσλ – βάξνπο). 

- Να εμεγνχλ µε παξαδείγµαηα φηη νη δπλάµεηο πξνθαινχλ µεηαβνιή ζηελ 
ηαρχηεηα ηνπ ππξαχινπ θαη λα ζρεδηάδνπλ απηέο ηηο δπλάκεηο.  

- Να δίλνπλ παξαδείγκαηα θπζηθψλ κεηαβνιψλ θαη λα ηα ζπλδένπλ κε ηελ 
ελέξγεηα.  

- Να θαηαζθεπάζνπλ πξαγκαηηθφ θαη εηθνληθφ κνληέιν ηνπ ππξαχινπ. 

- Να γλσξίζνπλ ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία ηνπ ππξαχινπ. 
 
1ε – 2ε δηδαθηηθή ψξα 
 

  

 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. 
…………………………………………………………………………………………. 
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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;  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Σ. Πνηα είλαη ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζηνλ πχξαπιν θαηά ηελ 
εθηφμεπζή ηνπ; 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Ε. Πνηα δχλακε σζεί ηνλ πχξαπιν;  
…………………………………………………………………………………………. 
 
ρεδηάζηε απφ έλα κνληέιν ελφο ππξαχινπ, ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη θαη ηε 
ζπληζηακέλε ηνπο: α) πξηλ θαη β)κεηά ηελ εθηφμεπζε. 
…………………………………………………………………………………………. 
 

 
ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο είλαη απνδεθηέο όπνηεο απόςεηο δηαηππώζνπλ νη 
καζεηέο. Πξνηείλεηαη λα κελ δηνξζώλνληαη νη απαληήζεηο ηνπο, θαζώο ζηόρνο απηώλ 
ησλ εξσηήζεσλ είλαη ε αλάδεημε ησλ ελαιιαθηηθώλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ. Οη 
ππνζέζεηο ησλ καζεηώλ δελ είλαη απαξαίηεην λα θαηαγξαθνύλ, πξνο εμνηθνλόκεζε 
ρξόλνπ.  

 

 Δπηιέμηε «Πεηξακαηηζκφο».  
 

 
 

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

ηνπ ππξαύινπ 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 ζεκείν 
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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. Χζηφζν, 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 
Πνηα 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 
……………………………………………………………………………………… 
Γ.   5, 000N 
 
Πνηα είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ ππξαχινπ, φηαλ ην Βάξνο είλαη ίζν κε ηε Γχλακε ησλ 
Αεξίσλ; 

 
ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο είλαη απνδεθηέο όπνηεο πξνβιέςεηο δηαηππώζνπλ νη 
καζεηέο. Η νξζόηεηά ηνπο ζα ειεγρζεί από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηε 
βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ «Interactive Physics 2000» 

. 
Ζ θίλεζε ηνπ ππξαχινπ 
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 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  παξαηεξήζεσλ  
εκεηψζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ «πχξαπιν», φηαλ ε 
ηηκή ηεο Γχλακεο ησλ Αεξίσλ είλαη: 
 
Α) 15, 000N 
 Ο πύξαπινο αλεβαίλεη γηαηί ε Γύλακε ησλ Αεξίσλ(15Ν)>Β(10Ν) 
 

Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζηνλ πχξαπιν ζ΄ απηή ηελ 
πεξίπησζε; 
  Ζ ζπληζηακέλε δχλακε έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο 
ηνπ ππξαχινπ. 
 

F= N51015.   

 
Β)10, 000N 

     Ο πύξαπινο  ηζνξξνπεί , γηαηί  Α=Β=10Ν 

Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζηνλ πχξαπιν ζηελ 
πεξίπησζε απηή; 
Η ζπληζηακέλε δύλακε είλαη κεδεληθή. Άξα δελ παξαηεξείηαη θάπνηα κεηαβνιή.  

F =  01010.  

 
Γ) 5, 000N 

 Ο πύξαπινο αλ έρεη εθηνμεπζεί θαηεβαίλεη, ελώ αλ δελ έρεη εθηνμεπζεί, παξακέλεη ζηε 
ζέζε ηνπ, γηαηί Γ.Α(5Ν)<Β(10Ν).  

Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζηνλ πχξαπιν ζηελ 
πεξίπησζε απηή; 
  Η ζπληζηακέλε δύλακε, ζηελ πξώηε πεξίπησζε έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή 
ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ππξαύινπ  

F =  5105.  

 
Τπελζπκίδεηαη όηη ην κείνλ  ζην βάξνο ζεκαίλεη όηη ε δύλακε είλαη πξνο ηα θάησ (έρεη 
αληίζεηε θνξά) . 

Πνηα είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ ππξαχινπ, φηαλ ην βάξνο είλαη ίζν κε ηελ δχλακε ησλ 
αεξίσλ; 
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Όηαλ ην βάξνο είλαη ίζν κε ηελ δύλακε ησλ αεξίσλ, ε ζπληζηακέλε δύλακε είλαη 
κεδέλ, ν πύξαπινο ηζνξξνπεί, άξα θαη ε ηαρύηεηά ηνπ είλαη κεδεληθή. 
 
 

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

 
ην ηέινο, νη καζεηέο πξνηείλεηαη είηε  λα θαηαγξάςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζην 
θύιιν εξγαζίαο είηε λα ηα αλαθνηλώζνπλ ζηελ ηάμε πξνθνξηθά. 

 
3ε – 4ε δηδαθηηθή ψξα 
 

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

 
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζηνλ πχξαπιφ ζαο πξηλ ηελ εθηφμεπζε; 
 
Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη είλαη ην βάξνο θαη ε δύλακε από ηελ επηθάλεηα κε ηελ 
νπνία έξρεηαη ζε επαθή  ν πύξαπινο(ζην βίληεν είλαη ε θαξέθια).Η ζπληζηακέλε 
απηώλ ησλ δπλάκεσλ είλαη 0 , γη΄ απηό θαη ν πύξαπινο ηζνξξνπεί. 

  
ρεδηάζηε έλα κνληέιν ππξαχινπ θαη ζεκεηψζηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε απηφ 
πξηλ αλπςσζεί. ρεδηάζηε επίζεο ηε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ απηψλ. 
 
 

 
 
 
 
 
(Η θίηξηλε θνπθίδα ζπκβνιίδεη ηνλ πύξαπιν). 
Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη είλαη ην βάξνο (Β) θαη ε δύλακε από ηελ επηθάλεηα 
επαθήο (Ν).  Η ζπληζηακέλε ηνπο είλαη κεδέλ. 

 
Πνηεο κεηαβνιέο θηλεηηθήο θαη δπλακηθήο ελέξγεηαο ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ θίλεζε ηνπ 
ππξαχινπ; 
 
Η δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ λεξνύ θαη ηνπ αέξα πνπ ζπκπηέδνληαη ζην κπνπθάιη, 
κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ κπνπθαιηνύ. 

 
Πνχ αζθείηαη ε αληίδξαζε ηεο δχλακεο πνπ αζθεί ην λεξφ ζην κπνπθάιη; 
Αζθείηαη από ην κπνπθάιη ζην λεξό θαη ην σζεί πξνο ηα έμσ. 
 

Πνχ αζθείηαη ε αληίδξαζε ηεο δχλακεο πνπ αζθνχλ ηα αέξηα ζηνλ πχξαπιν; 
Αζθείηαη από ηνλ πύξαπιν ζηα αέξηα θαη ηα σζεί πξνο ηα έμσ. 

Έδαθνο 

Ν 

Β 
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ε πνηα δχλακε νθείιεηαη ε θίλεζε ηνπ ππξαχινπ; 
ηε δύλακε πνπ αζθνύλ ζηα ηνηρώκαηά ηνπ ηα αέξηα ησλ θαπζίκσλ. 

 
5ε δηδαθηηθή ψξα 
 

 Δπηιέμηε «πκπεξάζκαηα».  
 

 Πξνζπαζήζηε ηψξα λα απαληήζεηε μαλά ζηα εξσηήκαηα: 

Α.  Μπνξνχλ νη πχξαπινη λα θηλεζνχλ ζην δηάζηεκα; Γηθαηνινγήζηε ηελ άπνςή ζαο. 

Οη πύξαπινη κπνξνύλ λα θηλεζνύλ ζην δηάζηεκα, γηαηί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 
πξνώζεζεο θαη δηαζέηνπλ απνζέκαηα ζε νμπγόλν. 

 

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

Σα ζεξκά αέξηα σζνύλ πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο 

Γ. Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζηνλ πχξαπιν φηαλ απηφο εθηνμεχεηαη;  

ηνλ πύξαπιν αζθείηαη ην βάξνο ηνπ θαη νη δπλάκεηο από ηα ζεξκά αέξηα. 

Γ. Πνηα είλαη ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζηνλ πχξαπιν θαηά ηελ 
εθηφμεπζή ηνπ; 

Η ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζηνλ πύξαπιν είλαη ε κε 
εμηζνξξνπνύκελε θαηαθόξπθε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζαιάκνπ. 

 

Δ. Πνηα δχλακε σζεί ηνλ πχξαπιν;  

Η θαηαθόξπθε δύλακε πνπ αζθείηαη ζηελ θνξπθή ηνπ ζαιάκνπ σζεί ηνλ πύξαπιν. 

 
 
Σ. ρεδηάζηε ηα κνληέιν ελφο ππξαχινπ, ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε απηφ θαη ηε 
ζπληζηακέλε δχλακε: α) πξηλ θαη β) κεηά ηελ εθηφμεπζε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ.Α 

Β 

Γ.Α 

Β 
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(Η θίηξηλε θνπθίδα ζπκβνιίδεη ηνλ πύξαπιν.) 
Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη είλαη ην βάξνο (Β) θαη ε δύλακε ησλ αεξίσλ (Γ.Α). Η 
ζπληζηακέλε ηνπο είλαη ε δύλακε . α)  =0, β)Α>Β  

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 ηνλ πχξαπιν απφ ην ινγηζκηθφ 
«Αλαθαιχπησ ηηο Μεραλέο» θαη απφ ηα πξνηεηλφκελα βηβιία θαη ηζηνζειίδεο. 
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Σν ειηθφπηεξν 
Γλωζηηθό Αληηθείκελν: Φπζηθή (Κίλεζε - Μνξθέο Δλέξγεηαο) - Σερλνινγία 

Σάμε: Β’ Γπκλαζίνπ 

 

Υξνληθή Γηάξθεηα 

Πξνηεηλφκελε ρξνληθή δηάξθεηα ζρεδίνπ εξγαζίαο: 5 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη 

Οη καζεηέο: 

- Να εμεγνχλ ηε πηήζε ζσκάησλ µε ζχγθξηζε δπλάκεσλ (δπλακηθήο άλσζεο – 
βάξνπο). 

- Να δηαηππψλνπλ ηελ αξρή ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε πηήζε ελφο αληηθεηκέλνπ. 

- Να εμεγνχλ µε παξαδείγκαηα φηη νη δπλάκεηο πξνθαινχλ κεηαβνιή ζηελ 
ηαρχηεηα ησλ ζσκάησλ (κέηξν, θαηεχζπλζε), κεηαβνιή ζην ζρήκα ηνπο θαη 
λα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ απηέο ηηο δπλάκεηο. 

- Να γλσξίδνπλ φηη ε ελέξγεηα ζπλαληάηε ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη φηη είλαη έλα 
κέγεζνο πνπ δηαηεξείηαη δίλνληαο απιά παξαδείγκαηα απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηεη ε χπαξμε δηαθφξσλ κνξθψλ ελέξγεηαο. Να δηαπηζηψλνπλ ζε 
ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα ηελ κεηαηξνπή π.ρ ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζε 
δπλακηθή θαη αληίζηξνθα. 

- Να αλαγλσξίδνπλ ηηο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε πηήζε ηνπ 
ειηθνπηέξνπ. 

- Να θαηαζθεπάζνπλ πξαγκαηηθφ θαη εηθνληθφ κνληέιν ηνπ έιηθα ηνπ 
ειηθνπηέξνπ. 

- Να γλσξίζνπλ ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία θαηαζθεπήο ηνπ ειηθνπηέξνπ. 
 
1ε – 2ε δηδαθηηθή ψξα 
 

  

 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». 
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 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 ειηθνπηέξνπ; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
Δ. Ση πξέπεη λα ζπκβαίλεη γηα λα θηλείηαη έλα ζψκα επζχγξακκα θαη νκαιά; 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο είλαη απνδεθηέο όπνηεο απόςεηο δηαηππώζνπλ νη 
καζεηέο. Πξνηείλεηαη λα κε δηνξζώλνληαη νη απαληήζεηο ηνπο, θαζώο ζηόρνο απηώλ 
ησλ εξσηήζεσλ είλαη ε αλάδεημε ησλ ελαιιαθηηθώλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ. Οη 
ππνζέζεηο ησλ καζεηώλ δελ είλαη απαξαίηεην λα θαηαγξαθνύλ, πξνο εμνηθνλόκεζε 
ρξόλνπ. 

 

 Δπηιέμηε «Πεηξακαηηζκφο». 

 
 

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

ηνπ ειηθνπηέξνπ κέζα απφ ην ινγηζκηθφ  

 
Γεκηνπξγία θφληνπ εξγαζίαο 

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

  
 

 
Γεκηνπξγία ειηθνπηέξνπ 
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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    . 

 
 
 

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. Χζηφζν, 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 
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γξάςηε έιηθαο ειηθνπηέξνπ θαη θάληε ηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο. Δδψ κπνξείηε λα 
αιιάμεηε θαη ην ρξψκα ηνπ ειηθφπηεξνπ. 
  

 
  
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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Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ 
Πψο ζα θηλεζεί ην ειηθφπηεξν; 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Ζ ηαρχηεηα ηνπ ζα παξακείλεη ζηαζεξή; 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 Σν δεηνύκελν είλαη όηη κεηαβάιιεηαη ε ζπληζηακέλε δύλακε ηόζν θαηά 
δηεύζπλζε όζν θαη θαηά κέηξν. 

 
Ρπζκίζεηο γηα ηελ θίλεζε ηνπ ειηθνπηέξνπ 
 

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 
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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. 

 

 
 
 
 

3ε δηδαθηηθή ψξα 
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Γηαηχπσζε πξνβιέςεσλ 
 
Πψο 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; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο είλαη απνδεθηέο όπνηεο πξνβιέςεηο 
δηαηππώζνπλ νη καζεηέο. Η νξζόηεηά ηνπο ζα ειεγρζεί από ηνπο ίδηνπο ηνπο 
καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ «Interactive Physics 2000». 

 
 

Η θίλεζε ηνπ ειηθνπηέξνπ 
 

13. Πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνζνκνίσζεο 

Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ πξνζνκνίσζε επηιέμηε  θαη γηα λα ηελ 

ζηακαηήζεηε, φπνηε εζείο επηζπκείηε,  παχζε   . 
 
 
 

Αλαπαξαζηάζεηο κεγεζώλ ειηθνπηέξνπ 

 

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 
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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. 
 
 
 

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 . 
 
 
 
 

Καηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ 
 
Πψο ζα θηλεζεί ην ειηθφπηεξν, φηαλ ε ηηκή ηεο δχλακεο Υ είλαη «0» θαη ηεο Y δηάθνξε 
ηνπ κεδελφο; 
Σν ειηθόπηεξν ζα θηλεζεί πξνο ηα πάλσ ζηελ αξρή ζα θάλεη επηηαρπλόκελε θίλεζε 
θαη ζηε ζπλέρεηα επζύγξακκε νκαιή. 

 
Ση πξνβιέπεηε φηη ζα ζπκβεί ζην ειηθφπηεξν φηαλ νη ηηκέο ησλ δπλάκεσλ Τ θαη Υ είλαη 
δηάθνξεο ηνπ κεδελφο : 
Σν ειηθόπηεξν ζα θηλεζεί πξνο κία θαηεύζπλζε ζηελ αξρή ζα θάλεη επηηαρπλόκελε 
θίλεζε θαη ζηε ζπλέρεηα επζύγξακκε νκαιή. 
  
Γηαηεξείηαη ε κεραληθή ελέξγεηα; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο.  
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ύκθσλα κε ηελ αξρή δηαηήξεζεο κεραληθήο ελέξγεηαο όζν αλεβαίλνπκε απμάλεηαη ε 
δπλακηθή θαη κεηώλεηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα, δηαηεξώληαο ην άζξνηζκα ηνπο ζηαζεξό. Η 
δπλακηθή απμάλεηαη, αθνύ αλεβαίλεη. Η θηλεηηθή θαη απηή απμάλεηαη, γηαηί αζθείηαη 
δύλακε ζην ειηθόπηεξν. Δδώ δελ ηζρύεη θαη απηό γηαηί αζθνύκε ζπλερώο δύλακε θαη 
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαηαλαιώλνπκε θαύζηκν. 

 
πκπεξάζκαηα 

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

 
ην ηέινο, νη καζεηέο πξνηείλεηαη είηε  λα θαηαγξάςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζην 
θύιιν εξγαζίαο είηε λα ηα αλαθνηλώζνπλ ζηελ ηάμε πξνθνξηθά. 

 
4ε δηδαθηηθή ψξα 
 

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

 
 

Αλαθέξεηε ηηο ελεξγεηαθέο κεηαηξνπέο πνπ ζπκβαίλνπλ φηαλ ν έιηθαο πεηάεη. Πνηεο 
κεηαηξνπέο θηλεηηθήο θαη δπλακηθήο ελέξγεηαο ζπκβαίλνπλ; 
(Γπλακηθή ελέξγεηα έρεη έλα ζώκα ηόζν ιόγσ ζέζεο όζν θαη ιόγσ θαηάζηαζεο) 
 Η δπλακηθή ελέξγεηα πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζην ηπιηγκέλν ζρνηλί, κεηαηξέπεηαη ζε 
θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ειηθνπηέξνπ, ιόγσ ηόζν ηεο κεηαθνξηθήο ηνπ θίλεζεο όζν θαη 
ιόγσ ηεο πεξηζηξνθηθήο. 
Σν ειηθόπηεξν όζν αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ  απνθηά θαη πεξηζζόηεξε δπλακηθή 
ελέξγεηα. Λόγσ ηεο δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο, ην άζξνηζκα θηλεηηθήο  (Κ) 
θαη δπλακηθήο ελέξγεηαο (U) παξακέλεη ζηαζεξό. Δ=Κ+U 
Άξα όζν απμάλεη ην ύςνο πηήζεο ηνπ ειηθνπηέξνπ, θαη θαηά ζπλέπεηα απμάλεηαη ε 
δπλακηθή ελέξγεηα, κεηώλεηαη ε θηλεηηθή. 
 
Γηαηί ην ειηθφπηεξν ηειηθά πέθηεη; 
Σν ειηθόπηεξν ζηακαηά λα θηλείηαη θάπνηα ζηηγκή, εμαηηίαο ησλ ηξηβώλ ηνπ κε ηνλ 
αέξα. Άξα ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο δελ ηζρύεη. 
 
 

5ε δηδαθηηθή ψξα 

 

 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.  
Όρη. Αθόκα θαη ην αεξόπινην ή ην αεξόζηαην πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηνλ ειαθξύηεξν 
αέξα θαηαλαιώλνπλ ελέξγεηα γηα λα ηνλ απνθηήζνπλ 
  
Β.  Πνηα ζπλζήθε πξέπεη λα ηζρχεη γηα λα αλπςσζεί έλα ζψκα. 



 

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

 

80 

Η δπλακηθή άλσζε λα ππεξληθήζεη ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο. 

 
Γ. Πνηεο δηαθνξέο παξαηεξήζαηε ζην κνληέιν πνπ θηηάμαηε κε ην Interactive Physics 
θαη  ζην κνληέιν απφ ραξηφλη.  
Δλώ θαη ζηα δύν ε δπλακηθή ελέξγεηα απμάλεηαη κε ην ύςνο, ε θηλεηηθή ελέξγεηα ζην 
κνληέιν κε ην ραξηόλη κεηώλεηαη, ζην κνληέιν ηνπ ππνινγηζηή ε θηλεηηθή ελέξγεηα 
απμάλεηαη γηαηί ηνπ αζθνύκε ζπλέρεηα κηα δύλακε πνπ ην αλπςώλεη.  
  

Γ. Γηαηεξείηαη ε κεραληθή ελέξγεηα ζε θάπνην απφ ηα δχν κνληέια πνπ θηηάμαηε; 
Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 Όρη ζε θαλέλα από ηα δύν. 
1.ην Interactive Physics αζθνύκε ζπλέρεηα δύλακε γηα ηελ άλνδν ηνπ νπόηε ην 
ειηθόπηεξν θαηαλαιώλεη ελέξγεηα θαη παξάγεη έξγν θαη έρνπκε πξνγξακκαηίζεη λα 
πξνζνκνηώζεη θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα. 
2.ην κνληέιν από ραξηόλη έρνπκε ηηο ηξηβέο από ηνλ αέξα πνπ αλαθόπηνπλ ηελ 
θίλεζε.  
 
Δ. Ση πξέπεη λα ζπκβαίλεη γηα λα θηλείηαη έλα ζψκα επζχγξακκα θαη νκαιά; 
 Η ηαρύηεηα λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή σο πξνο κέηξν θαη θαηεύζπλζε (δηεύζπλζε θαη 
θνξά). 

 
 
 
 
πγθξίλεηε ηηο απαληήζεηο πνπ είραηε δψζεη ζην βήκα «Τπνζέζεηο» κε απηέο πνπ 
δψζαηε ζην βήκα «πκπεξάζκαηα» θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 
 
ην ηέινο, νη καζεηέο πξνηείλεηαη είηε  λα θαηαγξάςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζην 
θύιιν εξγαζίαο είηε λα ηα αλαθνηλώζνπλ ζηελ ηάμε πξνθνξηθά. 
 
 

 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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Σν αεξνζθάθνο θάζεηεο απνγείσζεο 

Γλωζηηθό Αληηθείκελν: Μαζεκαηηθά (Γεσκεηξία – Βαζηθέο γεσκεηξηθέο έλλνηεο - 

πκκεηξία) - Σερλνινγία 

Σάμε: Α’ Γπκλαζίνπ 

 

Υξνληθή Γηάξθεηα 

Πξνηεηλφκελε ρξνληθή δηάξθεηα ζρεδίνπ εξγαζίαο: 5 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη 

Οη καζεηέο: 

- Να ζρεδηάδνπλ θαη λα ζπκβνιίδνπλ επίπεδα, ζεκεία, επζείεο, επζχγξακκα 

ηκήκαηα. 

- Να γλσξίδνπλ πφηε δχν ζρήκαηα είλαη ζπκκεηξηθά σο πξνο επζεία θαη φηη ηα 
ζπκκεηξηθά σο πξνο επζεία ζρήκαηα είλαη ίζα. 

- Να εμεγνχλ κε πνην ηξφπν ηζνξξνπεί ην αεξνζθάθνο θάζεηεο απνγείσζεο. 
- Να θαηαζθεπάζνπλ πξαγκαηηθφ θαη εηθνληθφ κνληέιν ηνπ αεξνζθάθνπο 

θάζεηεο απνγείσζεο. 

- Να γλσξίζνπλ ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία θαηαζθεπήο ηνπ αεξνζθάθνπο 
θάζεηεο απνγείσζεο, θαη ηηο εθεπξέζεηο πνπ ζπλέβαιαλ ζε απηή. 

 

 
1ε – 2ε δηδαθηηθή ψξα 
 

  

 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; 
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Γ. Γλσξίδεηε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα πεηάμεη έλα αληηθείκελν ;  
Γ. Πνηεο δπλάκεηο λνκίδεηε φηη αζθνχληαη ζην αεξνζθάθνο; 
Δ. Πνηεο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο λνκίδεηε φηη 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;  
  
ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο είλαη απνδεθηέο όπνηεο απόςεηο δηαηππώζνπλ νη 
καζεηέο. Πξνηείλεηαη λα κε δηνξζώλνληαη νη απαληήζεηο ηνπο, θαζώο ζηόρνο απηώλ 
ησλ εξσηήζεσλ είλαη ε αλάδεημε ησλ ελαιιαθηηθώλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ. Οη 
ππνζέζεηο ησλ καζεηώλ δελ είλαη απαξαίηεην λα θαηαγξαθνύλ, πξνο εμνηθνλόκεζε 
ρξόλνπ.  
 

 Δπηιέμηε «Πεηξακαηηζκφο».  

  
 

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

 
Σν κνληέιν ζην Interactive Physics δελ είλαη αθξηβήο αλαπαξάζηαζε ηνπ 
αεξνζθάθνπο θάζεηεο απνγείσζεο. ηόρν έρεη λα δείμεη όηη πξέπεη λα ππεξληθεζεί ην 
βάξνο θαη όηη είλαη δύζθνιν λα ηζνξξνπήζεη ην αεξνζθάθνο. 

Πξνεηνηκαζία ρώξνπ εξγαζίαο 

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:  
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ρεδηαζκόο αεξνζθάθνπο θάζεηεο απνγείωζεο 

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 Παξάζπξν Δκθάληζε θαη αιιάμηε ην 

φλνκά ηνπ ζε Αεξνζθάθνο.  
 

  
  

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



 

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

 

84 

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 
δελ αληηπξνζσπεύεη ην πξαγκαηηθό 
βάξνο ηνπ αεξνζθάθνπο). 

 
 
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.  
  

Δηζαγωγή δπλάκεωλ 

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 
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ηνπ δηαλχζκαηνο επάλσ ζην πιηθφ ζεκείν. Χζηφζν, 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: 

 
 

Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ 
Γηαηί είλαη απαξαίηεηα ηα αθξνθχζηα ηεο νπξάο θαη ησλ θηεξψλ; Αλ ηα αθξνθχζηα 
ηεο αηξάθηνπ είραλ κεγαιχηεξε ηζρχ ζα ήηαλ απφ κφλα ηνπο ηθαλά λα 
απνγεηψζνπλ ην αεξνζθάθνο; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
8) Δηζαγσγή δχλακεο αηξάθηνπ 
Γηα λα πξνζνκνηψζεηε ηε δχλακε πξνο ηα πάλσ πνπ δέρεηαη ην αεξνζθάθνο απφ ηα 

αθξνθχζηα ηεο αηξάθηνπ, επηιέμηε ην  θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην ζεκείν ηνπ 
αεξνζθάθνπο πνπ βξίζθεηαη έλα ηεηξαγσλάθη δεμηά ηνπ θέληξνπ κάδαο θαη ζχξεηε ην 
πνληίθη πξνο ηα θάησ φπσο πξηλ. 

 

Γηαηχπσζε πξνβιέςεσλ 

α. Πνηα δχλακε πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε γηα λα απνγεησζεί θάζεηα ην κνληέιν 

ηνπ αεξνζθάθνο; Απηή πνπ δέρεηαη απφ ηα αθξνθχζηα ηεο νπξάο ή ηεο αηξάθηνπ; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

β. Πξνο πνηα κεξηά ζα γχξεη ην κνληέιν ηνπ αεξνζθάθνπο αλ ε δχλακε απφ ηελ 

νπξά είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ απαηηνχκελε; 

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

γ. Πξνο πνηα κεξηά ζα γχξεη ην κνληέιν ηνπ αεξνζθάθνπο 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 πνηά αθξνθχζηα ζα απμήζεηε 
ηελ ηζρχ γηα λα ην επηηχρεηε; 
    i) ηεο αηξάθηνπ 
    ii) ηεο νπξάο 
    iii) ηνπ αξηζηεξνχ θηεξνχ     
    iv) ηνπ δεμηνχ θηεξνχ 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο είλαη απνδεθηέο όπνηεο πξνβιέςεηο δηαηππώζνπλ νη 
καζεηέο. Η νξζόηεηά ηνπο ζα ειεγρζεί από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηε 
βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ «Interactive Physics 2000» 

 
 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. 

  

 
  
Αιιάμηε θάζε θνξά ηελ ηηκή θάζε δχλακεο θαη παξαθνινπζείζηε ηελ θίλεζε ηνπ 
αεξνζθάθνπο 
  

11. Δθηέιεζε πξνζνκνίσζεο 
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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 ζπκπεξαζκάησλ 

α. Πνηα δχλακε είλαη κεγαιχηεξε φηαλ απνγεηψλεηαη θάζεηα ην κνληέιν ηνπ 
αεξνζθάθνο; Απηή πνπ δέρεηαη απφ ηα αθξνθχζηα ηεο νπξάο ή ηεο αηξάθηνπ;  
ηελ πξνζνκνίσζε πνπ θηηάρηεθε, ε δχλακε απφ ηα αθξνθχζηα ηεο νπξάο 
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ αθξνθπζίσλ ηεο αηξάθηνπ. 
β. Μεγαιψζηε πνιχ ηε δχλακε απφ ηα αθξνθχζηα ηεο νπξάο. Πξνο πνηα κεξηά 
γέξλεη ην κνληέιν ηνπ αεξνζθάθνπο; 
Σν κνληέιν ηνπ αεξνζθάθνπο γέξλεη πξνο ηα εκπξφο. 
 

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

 
ην ηέινο, νη καζεηέο πξνηείλεηαη είηε  λα θαηαγξάςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζην 
θύιιν εξγαζίαο είηε λα ηα αλαθνηλώζνπλ ζηελ ηάμε πξνθνξηθά. 

 
α. Πνηα δχλακε πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε γηα λα απνγεησζεί θάζεηα ην 
αεξνζθάθνο; Απηή πνπ δέρεηαη απφ ηα αθξνθχζηα ηεο νπξάο ή ηεο αηξάθηνπ; 
Ζ δχλακε απφ ηα αθξνθχζηα ηεο αηξάθηνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηεο νπξάο. Δπεηδή 
ηα πξψηα είλαη πιεζηέζηεξα ζην θέληξν κάδαο ηνπ αεξνπιάλνπ, ην πεξηζηξέθνπλ 
ιηγφηεξν (ε ξνπή σο πξνο ην θέληξν κάδαο είλαη κηθξφηεξε). Αλ νη δχν δπλάκεηο ήηαλ 
ίζεο, ην αεξνζθάθνο ζα έγεξλε πξνο ηα εκπξφο. ηα παηδηά δελ πξέπεη λα δνζεί 
απηή ε ζεσξεηηθή επεμήγεζε, θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζηεξηδφκελνη ζηελ 
πξνζνκνίσζε πνπ έγηλε. 
 
β. Πξνο πνηα κεξηά ζα γχξεη ην αεξνζθάθνο αλ ε δχλακε απφ ηελ νπξά είλαη 
κεγαιχηεξε απφ ηελ απαηηνχκελε; 
Ζ νπξά ζα αλεβαίλεη γξεγνξφηεξα απφ ηε κχηε ηνπ αεξνζθάθνπο. 
 
γ. Πξνο πνηα κεξηά ζα γχξεη ην αεξνζθάθνο αλ ε δχλακε απφ ηελ νπξά είλαη 
κηθξφηεξε απφ ηελ απαηηνχκελε;  
Ζ νπξά ζα αλεβαίλεη πην αξγά απφ ηε κχηε ηνπ αεξνζθάθνπο. 
 
 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 
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Απάληεζε: iv) ηνπ δεμηνχ θηεξνχ 
 
 
 
 3ε – 4ε δηδαθηηθή ψξα 
 

Β. Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη, αθνχ  
παξαθνινπζήζεηε ην βίληεν, θαηαζθεπάζηε ην δηθφ ζαο «αεξνζθάθνο θάζεηεο 

απνγείωζεο». 

 
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. Καηά ηελ θαηαζθεπή πξέπεη λα ππάξρνπλ αξθεηά δηαζέζηκα κπαιφληα, 
επεηδή θάζε κπαιφλη αληέρεη ιίγεο κφλν πξνζπάζεηεο εθηφμεπζεο.  
Αλ δελ θαηνξζψζνπλ νη καζεηέο λα απνγεηψζνπλ ην αεξνζθάθνο, κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ην κνληέιν πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ θάζεηε πξνζγείσζε.  
 
ην θαηαζθεπαζκέλν κνληέιν ε ηζρύο κνηξάδεηαη ζηελ άηξαθην, ζηα θηεξά θαη ηελ 
νπξά ελώ ζην αεξνζθάθνο θάζεηεο απνγείσζεο ε κεγαιύηεξε ηζρύο βξίζθεηαη ζηα 
αθξνθύζηα ηεο αηξάθηνπ. 
 
Πνηεο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην αεξνζθάθνο ζαο α) θαηά ηελ απνγείσζή ηνπ, β) φηαλ 
κέλεη αθίλεην ζηνλ αέξα θαη γ) θαηά ηελ πξνζγείσζή ηνπ;  
 
ρεδηάζηε ην κνληέιν ηνπ αεξνζθάθνπο γηα θαζεκία απφ ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο θαη 
ζεκεηψζηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζ΄ απηφ, θαζψο θαη ηε ζπληζηακέλε δχλακε. 
 

 
 
 
Η θίηξηλε θνπθίδα ζπκβνιίδεη ην αεξνζθάθνο πνπ θαηαζθεπάζηεθε. Οη δπλάκεηο πνπ 
αζθνύληαη είλαη ην βάξνο (Β) ηνπ καθεηόραξηνπ, ησλ κπαινληώλ θαη ησλ θξίθσλ θαη ε 
ζπλνιηθή δύλακε (F) από ηα ηέζζεξα κπαιόληα. ηελ πξώηε πεξίπησζε ε ζπλνιηθή 
δύλακε (F) ππεξληθά ην βάξνο, ζηε δεύηεξε είλαη ίζε κε απηό, ελώ ζηελ ηξίηε είλαη 
κηθξόηεξε από απηό. 

 
5ε δηδαθηηθή ψξα 

 

F 

 

Β 

F 

B 

 

F 

Β 
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 Δπηιέμηε «πκπεξάζκαηα».  
 

Απφ ηε κειέηε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη γηα ην αεξφπινην 
ζην ινγηζκηθφ «Αλαθαιχπησ ηηο κεραλέο» πξνζπαζήζηε  λα απαληήζεηε ζηηο 
παξαθάησ εξσηήζεηο. 
  
Α. Με πνην ηξφπν απνγεηψλεηαη ην αεξνζθάθνο θάζεηεο απνγείσζεο; 
 Ζ θάζεηε δχλακε απφ ηα αθξνθχζηα ππεξληθά ηε δχλακε ηνπ βάξνπο ηνπ 
αεξνζθάθνπο. 
 
Β. ε ηη λνκίδεηε φηη ρξεηάδνληαη ηα αθξνθχζηα ηεο νπξάο θαη ησλ θηεξψλ; 
Υσξίο απηά ζα ήηαλ αδχλαηε ε ηζνξξνπία ηνπ αεξνζθάθνπο. 
 
Γ. Γλσξίδεηε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα πεηάμεη έλα αληηθείκελν ;  
Πξέπεη λα ππάξρεη δχλακε (ή δπλάκεηο) πξνο ηα πάλσ, πνπ λα είλαη κεγαιχηεξε ή 
ίζε ηνπ βάξνπο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
 
Γ. Πνηεο δπλάκεηο λνκίδεηε φηη αζθνχληαη ζην αεξνζθάθνο; 
Σν βάξνο ηνπ θαη κία δχλακε απφ θάζε αθξνθχζην. 
 
Δ. Πνηεο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο ζπκβαίλνπλ ζην αεξνζθάθνο; 
Υεκηθή ελέξγεηα απφ ηελ θαχζε ηεο θεξνδίλεο κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ζηα 
αθξνθχζηα, ηα νπνία αλπςψλνπλ θαη θηλνχλ ην αεξνζθάθνο δίλνληαο ηνπ δπλακηθή 
θαη θηλεηηθή ελέξγεηα. 
 
η. ρεδηάζηε ην κνληέιν ελφο αεξνζθάθνπο θάζεηεο απνγείσζεο, ηηο δπλάκεηο πνπ 
αζθνχληαη ζ΄ απηφ θαη ηε ζπληζηακέλε δχλακε: α) θαηά ηελ απνγείσζή ηνπ, β) φηαλ 
κέλεη αθίλεην ζηνλ αέξα θαη γ) θαηά ηελ πξνζγείσζή ηνπ;  
 
Γηα ην θαλνληθό αεξνζθάθνο: 

 
 
Η θίηξηλε θνπθίδα ζπκβνιίδεη ην αεξνζθάθνο θάζεηεο απνγείσζεο. Οη δπλάκεηο πνπ 
αζθνύληαη είλαη ην βάξνο (Β) ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ε ζπλνιηθή δύλακε (F) από όια ηα 
αθξνθύζηα. ηελ πξώηε πεξίπησζε ε ζπλνιηθή δύλακε (F) ππεξληθά ην βάξνο, ζηε 
δεύηεξε είλαη ίζε κε απηό, ελώ ζηελ ηξίηε είλαη κηθξόηεξε από απηό. 
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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. 
 
ην ηέινο, νη καζεηέο πξνηείλεηαη είηε  λα θαηαγξάςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζην 
θύιιν εξγαζίαο είηε λα ηα αλαθνηλώζνπλ ζηελ ηάμε πξνθνξηθά. 

 

 Δπηιέμηε «Δθαξκνγή» 
 
πδεηήζηε ζηελ ηάμε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο 
θάζεηεο απνγείσζεο ζηνλ άλζξσπν. Πνηα πξνβιήκαηα ιχλεη;  
Σν αεξνζθάθνο θάζεηεο απνγείσζεο κπνξεί λα απνγεησζεί θαη λα πξνζγεησζεί, 
ρσξίο λα απαηηείηαη δηάδξνκνο απνγείσζεο. Δπνκέλσο ην αεξνζθάθνο θάζεηεο 
απνγείσζεο κπνξεί λα πξνζγεησζεί ζε πην δχζβαηεο πεξηνρέο (πρ 
αεξνπιαλνθφξν), ή πεξηνρέο κε ιηγφηεξεο 
 

 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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Σν δηαζηεκφπινην 
Γλωζηηθό Αληηθείκελν: Φπζηθή (Γπλακηθή ζε κία δηάζηαζε - Γπλακηθή ζην επίπεδν) 

Σάμε: Α’ Λπθείνπ 

 

Υξνληθή Γηάξθεηα 

Πξνηεηλφκελε ρξνληθή δηάξθεηα ζρεδίνπ εξγαζίαο: 5 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη 

Οη καζεηέο: 

- Να ζρεδηάδνπλ ηηο δπλάκεηο πξνζδηνξίδνληαο ην ζεκείν εθαξκνγήο, ηελ ηηκή, 
ηε δηεχζπλζε θαη ηε θνξά (δηαλπζκαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ κεγέζνπο).Να 
αλαγλσξίδνπλ θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο δπλάκεηο νη νπνίεο πξνθαινχλ 
κεηαηνπίζεηο ζηελ θαζεκεξηλή δσή Να νλνκάζνπλ ηηο δπλάκεηο πνπ 
αζθνχληαη ζην δηαζηεκφπινην φηαλ απηφ βξίζθεηαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ έλαλ 
πιαλήηε.  

- Να εθαξκφζνπλ ην ζεκειηψδε λφκν ηεο δπλακηθήο (δεχηεξν λφκν ηνπ 
Νεχησλα) ζηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε ηνπ δηαζηεκφπινηνπ. 

- Να ζπκπεξάλνπλ ηη ζα ζπκβεί ζε έλα αληηθείκελν πνπ εθηειεί νκαιή θπθιηθή 
θίλεζε, αλ μαθληθά θαηαξγεζεί (κεδεληζηεί) ε θεληξνκφινο δχλακε πνπ 
επηδξά επάλσ ηνπ Να θαηαζθεπάζνπλ πξαγκαηηθφ θαη εηθνληθφ κνληέιν ηνπ 
δηαζηεκφπινηνπ. 

- Να γλσξίζνπλ ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία ηνπ δηαζηεκφπινηνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ 
κε απηφ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ. 

 
1ε – 2ε δηδαθηηθή ψξα 
 

  

 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. 
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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. 
 
ηε δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη απνδεθηέο όπνηεο απόςεηο δηαηππώζνπλ νη καζεηέο θαη 
νπνηνδήπνηε ζρέδην αλαπηύμνπλ. Πξνηείλεηαη λα κε δηνξζώλνληαη νη απαληήζεηο 
ηνπο, θαζώο ζηόρνο απηώλ ησλ εξσηήζεσλ είλαη ε αλάδεημε ησλ ελαιιαθηηθώλ 
απόςεσλ ησλ καζεηώλ.  

 
 

 Δπηιέμηε «Πεηξακαηηζκφο».  
 

 

Α. Μειέηε ηωλ θπζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαζηεκόπινηνπ  

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 

δηαζηεκφπινηνπ κέζα απφ ην ινγηζκηθφ  
Γεκηνπξγία δηαζηεκόπινηνπ 

  

1.         ρεδηαζκφο πιαλήηε θαη δηαζηεκφπινηνπ  

Δπηιέμηε ην θνπκπί  Κύθινο    θαη πξνζπαζήζηε λα θηηάμεηε έλα αληηθείκελν  

ζε ζρήκα πιαλήηε. 
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Δπηιέμηε ην θνπκπί  Άγθπξα     θαη ηνπνζεηήζηε ηελ ζηνλ θχθιν, ψζηε λα ηνλ 
ζηεξεψζεηε θαη λα κελ θηλείηαη. 
  

ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην θνπκπί Πνιύγωλν  θαη πξνζπαζήζηε λα θηηάμεηε έλα 

αληηθείκελν κε ηε κνξθή δηαζηεκφπινηνπ. 
  

  
  
  

2.  Ολνκαηνδνζία θαη ξχζκηζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιαλήηε 
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Δπηιέμηε κε αξηζηεξφ θιηθ ηνλ θχθιν. Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε 
Παξάζπξν  →  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 Παξάζπξν 
 →  Ιδηόηεηεο. Δδψ κπνξείηε λα επηιέμεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ 

ζα έρεη ν πιαλήηεο.  
  
  

 
  

  
  

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 Παξάζπξν →  
  →   Αξρηθή Σαρύηεηα εηζάγεηε ηελ ηηκή 10m/s 

  

4.    Καζνξηζκφο άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

  
Απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέμηε Μηθξόθνζκνο →  Βαξύηεηα. Δδψ επηιέμηε 

Πιαλεηηθή θαη έληνλε.  
  

 
  
  
  
Έπεηηα ζην  Μηθξόθνζκνο →  Πεδίν ηεο δύλακεο 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; 
Η θίλεζε ηνπ δηαζηεκόπινηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ύπαξμε ηεο πιαλεηηθήο βαξύηεηαο 
θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο θεληξνκόινπ/ βαξπηηθήο δύλακεο, ε νπνία ην ζπγθξαηεί ζε 
ηξνρηά γύξσ από ηνλ πιαλήηε. Ρόιν παίδνπλ θαη νη κάδεο ησλ δύν ζσκάησλ. 
Πνην ζα είλαη ην είδνο ηεο θίλεζεο ηνπ δηαζηεκφπινηνπ;  
Η θίλεζε ηνπ δηαζηεκόπινηνπ ζα είλαη νκαιή θπθιηθή  

Ση λνκίδεηε φηη ζα ζπκβεί ζε πεξίπησζε πνπ αιιάμεη θάπνηα απφ ηηο αλαγθαίεο 
πξνυπνζέζεηο;  
ε πεξίπησζε πνπ ζα έπαπε λα αζθείηαη ε βαξπηηθή επηηάρπλζε, ην 
δηαζηεκόπινην ζα μέθεπγε από ηελ ηξνρηά ηνπ θαη ζα αθνινπζνύζε επζύγξακκε 
νκαιή πνξεία. 

 
 

Ρπζκίζεηο γηα ηελ θίλεζε ηνπ δηαζηεκόπινηνπ 

  
εκείωζε: 

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. Χζηφζν, 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    
Οξηζκόο →  Γηαλχζκαηα →  Σαρχηεηα.  
  
  
  

 
  
  
 Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαλπζκάησλ ηεο 
επηηάρπλζεο (Οξηζκόο →  Γηαλύζκαηα →  Δπηηάρπλζε) θαη ηεο βαξπηηθήο 
δχλακεο (Οξηζκόο  →  Γηαλύζκαηα →  Γύλακε Βαξύηεηαο). 

  
  
  

Απφ ηελ επηινγή  Οξηζκόο  →  Δκθάληζε Γηαλύζκαηνο κπνξείηε λα 

ηξνπνπνηήζεηε ην ρξψκα θαη ην κέγεζνο ησλ δηαλπζκάησλ. 
  

  

6.   Έιεγρνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιαλήηε         

  
ηε γξακκή εξγαιείσλ κπνξείηε λα επηιέμεηε Οξηζκόο →  Νέν εξγαιείν 
ειέγρνπ →  Μάδα , ψζηε λα ειέγρεηε ηε κάδα ηνπ πιαλήηε . 
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Δπηιέγνληαο Οξηζκόο  →  Νέν θνπκπί → Κνπκπί θαηαιόγνπ επηινγώλ  θαη 
έπεηηα βαξύηεηα, κπνξείηε λα αιιάδεηε ηε βαξπηηθή δχλακε.  
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3ε δηδαθηηθή ψξα 
 

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; 
……………………………………………………………………………………… 
 

 
ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο είλαη απνδεθηέο όπνηεο πξνβιέςεηο δηαηππώζνπλ νη 
καζεηέο. Η νξζόηεηά ηνπο ζα ειεγρζεί από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηε βνήζεηα 
ηνπ ινγηζκηθνύ «Interactive Physics 2000». 

 
 
 

7.    Μέηξεζε κεγεζψλ ηνπ πιαλήηε 

  
Με ηελ επηινγή Μέηξεζε →  Κηλεηηθή Δλέξγεηα →  Πεξηζηξνθηθή κπνξείηε λα 
έρεηε έλα εξγαιείν παξαηήξεζεο θαη κέηξεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε ηνπ 
πιαλήηε.  

  

 
  
  
  



 

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

 

100 

  

 
  
  
Σελ ίδηα δπλαηφηεηα έρεηε θαη γηα ηε βαξπηηθή δχλακε ηνπ πιαλήηε. 
  

 
  
  

 
  
  
  
  

8.   Μέηξεζε κεγεζψλ ηνπ δηαζηεκφπινηνπ   

  
Με ηελ επηινγή Μέηξεζε →  Σαρύηεηα →  Όια  κπνξείηε λα βιέπεηε ηηο ηηκέο 
πνπ θαηαγξάθνληαη θάζε ζηηγκή γηα ηελ ηαρχηεηα ηνπ δηαζηεκφπινηνπ.  
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Με ηελ επηινγή  Μέηξεζε → Δπηηάρπλζε → 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  Μέηξεζε →  πλνιηθή 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 Μηθξόθνζκνο →  Έιεγρνο παύζεο κπνξείηε λα ξπζκίζεηε 
θαη ην ρξφλν πνπ δηαξθεί ε πξνζνκνίσζή ζαο. 
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Η θίλεζε ηνπ δηαζηεκόπινηνπ 

  
  

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

πκπεξάζκαηα 
 

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

 
 

Οη καζεηέο θαινύληαη λα κεηαβάινπλ ηηο ηηκέο ησλ δηαθόξσλ κεγεζώλ θαη λα 
παξαηεξήζνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηελ ηαρύηεηα θαη επηηάρπλζε ηνπ δνξπθόξνπ.  
 
 
4ε δηδαθηηθή ψξα 
 

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



 

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

 

104 

 
5ε δηδαθηηθή ψξα 
 

 Δπηιέμηε «πκπεξάζκαηα».  
 

Με βάζε φζα κειεηήζαηε, πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 
 
Α.  Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο θεληξνκφινπ επηηάρπλζεο; 
Η θεληξνκόινο επηηάρπλζε είλαη ππεύζπλε γηα ηε κεηαβνιή ζηελ θαηεύζπλζε ηεο 
ηαρύηεηαο κε θαηεύζπλζε πάληα πξνο ην θνίιν ηεο ηξνρηάο.  

 
Β. Ση ελλννχκε φηαλ ιέκε φηη κηα θπθιηθή θίλεζε είλαη: 
 
1. νκαιή; 
 
2. επηηαρπλφκελε; 
 
3. πεξηνδηθή;   
 
Μία θπθιηθή θίλεζε ραξαθηεξίδεηαη: 
1. νκαιή όηαλ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο είλαη ζηαζεξό, 
2.επηηαρπλόκελε όηαλ ε θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο ζπλερώο κεηαβάιιεηαη 
(θεληξνκόινο επηηάρπλζε),  
3. πεξηνδηθή επεηδή ην θηλεηό αλά ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα μαλαβξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ 
έρνληαο αθξηβώο ηελ ίδηα ηαρύηεηα θαη επηηάρπλζε πνπ είρε όηαλ βξηζθόηαλ ζε απηή 
ηε ζέζε (εκθαλίδεη δειαδή πεξίνδν θαη ζπρλόηεηα). 

 
 
Γ.Δληνπίδεηε θάπνηα δηαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο «επηηάρπλζεο», φηαλ απηή 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Φπζηθή απφ ηε ρξήζε ηεο ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή; 
Δλώ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ε έλλνηα ηεο επηηάρπλζεο ππνλνεί όηη θάηη θηλείηαη νινέλα 
πην γξήγνξα, ζηε Φπζηθή κπνξεί λα ππνδειώλεη ηελ αιιαγή κόλν ηεο θαηεύζπλζεο 
θαη  όρη ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο. 

 
Γ. ρεδηάζηε μαλά έλα απιφ κνληέιν πιαλήηε θαη 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ην δηαζηεκόπινην αζθείηαη ε δύλακε Β από ηνλ πιαλήηε, ε νπνία ιεηηνπξγεί 
σο θεληξνκόινο. Με π ζπκβνιίδεηαη ε ηαρύηεηά ηνπ. 
 

π 

Β 
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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;  

F = G (m1 m2  / R
2) 

 
ρεδηάζηε ηελ ηξνρηά ηνπ δηαζηεκφπινηνπ, αλ ζηακαηήζεη ε Γε λα ηνπ αζθεί δχλακε. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Σν δηαζηεκόπινην ζα θηλεζεί επζύγξακκα θαη νκαιά. 
 
 
 
Ση ζα ζπλέβαηλε ζηε ειήλε, αλ έπαπε λα ηζρχεη ν λφκνο  ηεο παγθφζκηαο έιμεο; 
 

Η ειήλε δε ζα βξηζθόηαλ ζε ηξνρηά γύξσ από ηε Γε. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
  

π 


