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Φτιάξε ένα όχηµα και
µέτρα την ταχύτητα του

Εισαγωγή στη δραστηριότητα

Γνωρίζουµε ήδη ότι τα κινητά µας αποτελούν υπολογιστές τσέπης και έχουν
αµέτρητες λειτουργίες. Τι θα λέγατε, όµως, να φτιάξουµε το δικό µας
αυτοκινητάκι και να δούµε τι ταχύτητα πιάνει;
Με την προτεινόµενη κατασκευή, θα φτιάξουµε το δικό µας όχηµα και θα
µετρήσουµε την ταχύτητά του µε το κινητό µας. Φύγαµε…!!!

Βιωµατική δραστηριότητα 13: Φτιάξε το δικό σου αυτοκινητάκι
Απευθύνεται σε:

Στόχοι δραστηριότητας:

µικρούς και µεγάλους που αγαπούν
τη µηχανική και θέλουν να
πειραµατιστούν µε διαφορετικά
µοντέλα οχηµάτων, παρατηρώντας
πώς το σχέδιο του οχήµατος
επηρεάζει την κίνηση.

• Η επανάληψη απλών εννοιών
ενέργειας και ορµής
• Η κατασκευή ενός οχήµατος για να
µελετήσουµε την ταχύτητά του

Εκτέλεση δραστηριότητας

Υλικά
Θα χρειαστούµε:
• 1 πλαστικό µπουκάλι 500ml
• 4 πλαστικά καπάκια από µπουκάλι
• 2 ξύλινα σουβλάκια (καλαµάκια) ή chopsticks
• 2 πλαστικά καλαµάκια
• 2 πλαστικά λαστιχάκια
• 1 µπαλόνι
• Κολλητική ταινία ή σελοτέϊπ
• Κοπίδι ή ψαλίδι
• Smartphone
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Οδηγίες
Αρχικά, κόβουµε ένα πλαστικό καλαµάκι στη µέση. Παίρνουµε το άδειο
πλαστικό µπουκάλι και στερεώνουµε µε την κολλητική ταινία τα δύο αυτά
κοµµάτια από το καλαµάκι παράλληλα και σε απόσταση περίπου 10-15cm
(//δείχνει διαδικασία).
1

2

Στη συνέχεια, ανοίγουµε µε το κοπίδι ένα «x» στο κέντρο ακριβώς από κάθε
πλαστικό καπάκι ώστε να µπορεί να το διαπεράσει το ξύλινο καλαµάκι. Ζητάµε
τη βοήθεια κάποιου µεγαλύτερου, εάν δεν µπορούµε να το κάνουµε µόνοι µας.
Έπειτα, τοποθετούµε στη µία πλευρά από το σουβλάκι το 1ο πλαστικό
καπάκι και περνάµε το σουβλάκι µέσα από το πλαστικό καλαµάκι, ώστε να
δηµιουργήσουµε έναν άξονα. Κόβουµε το σουβλάκι ανάλογα µε το µέγεθος του
µπουκαλιού καθώς δεν θέλουµε να προεξέχει πάρα πολύ από το µπουκάλι.
Τοποθετούµε και το 2ο καπάκι στην άλλη πλευρά από το ξυλάκι (//δείχνει
διαδικασία).
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Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία και για τον 2ο άξονα. Έτσι, έχουµε
δηµιουργήσει τους τροχούς από το όχηµά µας. Οπότε τώρα το όχηµα από το
πλαστικό µπουκάλι είναι σχεδόν έτοιµο.
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Για να δούµε…Η κατασκευή µας λειτουργεί;

Τοποθετήστε το όχηµα που κατασκευάσαµε σε µια επίπεδη επιφάνεια και
δώστε του µια καλή ώθηση. Βεβαιωθείτε ότι το όχηµα κυλάει εύκολα. Εάν το
όχηµά σας κολλήσει ή δεν κυλάει οµαλά, βεβαιωθείτε ότι:
• οι άξονες σας είναι παράλληλοι µεταξύ τους
• η τρύπα σε κάθε καπάκι είναι στο κέντρο και
• τα καλαµάκια είναι κολληµένα πολύ καλά πάνω στο µπουκάλι
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Κολλάµε µε προσοχή στο στόµιο από το µπαλόνι ένα καλαµάκι και το
κλείνουµε µε κολλητική ταινία έτσι ώστε ο µόνος αέρας που εισέρχεται στο
µπαλόνι να περνάει µέσα από το καλαµάκι.
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Έπειτα, κόβουµε µια τρύπα στην πάνω πλευρά, έτσι όπως έχουµε
τοποθετήσει το όχηµα, ώστε να χωράει να περάσει το καλαµάκι που ενώσαµε
µε το µπαλόνι. ∆ιαπερνάµε αυτή την τρύπα µε το καλαµάκι και αφήνουµε την
άκρη του ελεύθερη, έξω από το στόµιο του µπουκαλιού. Χρησιµοποιούµε ξανά
την κολλητική ταινία για να το στερεώσουµε στο µπουκάλι.
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Φυσάµε και φουσκώνουµε το µπαλόνι µέσα από το καλαµάκι που προεξέχει
από το στόµιο του µπουκαλιού και βάζουµε το δάχτυλό µας στην άκρη του,
ώστε να παιδεύσουµε µέσα τον αέρα.
Ήρθε, λοιπόν, η στιγµή να µετρήσουµε την ταχύτητα µε την οποία κινείται το
όχηµά µας. Σ’ αυτό το σηµείο, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε το smartphone
µας και κάποιο app που να µετράει την επιτάχυνση. Υπάρχουν πολλές
εφαρµογές που µπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε στα smartphone σας
όπως το accelerometer ή το phyphox.
Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να στερεώσουµε µε τα λαστιχάκια, το smartphone µας
πάνω στο όχηµα που κατασκευάσαµε. Ενεργοποιούµε την εφαρµογή του
επιταχυνσιόµετρου και φουσκώνουµε το µπαλόνι, όπως κάναµε πριν.
Αφήνουµε το µπαλόνι και το όχηµά µας κινείται, δίνοντας µετρήσεις στην
εφαρµογή του smartphone (//δείχνει διαδικασία).
Ουάου! Μπορούµε να συλλέξουµε, πλέον, τα δικά µας δεδοµένα και να κάνουµε
µετατροπές στο όχηµά µας ώστε να γίνει γρηγορότερο.
Μπορούµε επίσης να συγκεντρώσουµε διαφορετικές µετρήσεις ανάλογα µε την
επιφάνεια που κινείται το όχηµα ή το βάρος του smartphone.
Το παιχνίδι δεν τελειώνει ποτέ!
Τι θα λέγατε να βρείτε έναν φίλο σας, να κατασκευάσετε δύο οχήµατα και να
συγκρίνετε τις µετρήσεις σας; Ποιο είναι το γρηγορότερο όχηµα;
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Λίγη...επιστήµη
Πάνω σε ποιες αρχές τις φυσικής στηρίζεται η κίνηση του οχήµατος;
Τρίτος Νόµος του Νεύτωνα
“Όταν δύο σώµατα αλληλεπιδρούν και το πρώτο ασκεί δύναµη στο
δεύτερο, τότε και το δεύτερο ασκεί αντίθετη δύναµη
στο πρώτο”
Αρχή ∆ιατηρήσεις της Ορµής
Η συνολική ορµή ενός µονωµένου συστήµατος σωµάτων διατηρείται
σταθερή.
Η πρόταση αυτή είναι άµεση συνέπεια του τρίτου νόµου του Νεύτωνα σύµφωνα
µε τον οποίο η δράση είναι ίση µε την αντίδραση.

Πώς εξηγείται ενεργειακά η κίνηση του οχήµατος;
Εκτός από τη βαρυτική δυναµική ενέργεια που αποθηκεύεται σε ένα σώµα όταν
το ανυψώσουµε υπερνικώντας τη δύναµη του βάρους του, υπάρχουν και άλλα
είδη δυναµικής ενέργειας όπως π.χ η ελαστική δυναµική ενέργεια που
σχετίζεται µε τις ελαστικές παραµορφώσεις των σωµάτων. Ένα σώµα λέµε ότι
έχει παραµορφωθεί ελαστικά, εφόσον το σώµα επανέρχεται στην αρχική του
κατάσταση, όταν παύσει να επιδρά πάνω του η δύναµη που το παραµορφώνει.
Έτσι όταν ασκούµε δύναµη φουσκώνοντας/παραµορφώνοντας το µπαλόνι, τότε
καταναλώνουµε ενέργεια η οποία αποθηκεύεται στο µπαλόνι µε τη µορφή
ελαστικής δυναµικής ενέργειας, η οποία στη συνέχεια θα µετατρέπεται σε
κινητική ενέργεια του οχήµατος και θερµότητα από την τριβή.
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Πώς επηρεάζει η κατασκευή του οχήµατος την ταχύτητά του;
Ακόµη και αν θεωρήσουµε ότι έχουµε όλοι το ίδιο φουσκωµένο µπαλόνι, είναι
δεδοµένο ότι δε θα έχουµε την ίδια ταχύτητα στο όχηµά µας, γιατί πολύ απλά το
όχηµά µας και η πίστα δοκιµών που θα χρησιµοποιήσουµε θα διαφέρει! Το
σχήµα του οχήµατος, τα υλικά που θα χρησιµοποιήσουµε, το µέγεθος των
τροχών κ.α., επηρεάζουν την κίνηση του οχήµατος. ∆οκιµάστε να
πειραµατιστείτε µε διαφορετικές κατασκευές οχηµάτων για να παρατηρήσετε
πώς µεταβάλλεται το αποτέλεσµα σας!

Πηγές
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A103/529/3518,14440/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B134/513/3336,13469/

Σηµείωση
Το υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων (εικόνες µε ή χωρίς προσαρµογή,
προσαρµοσµένοι κώδικες, προσαρµοσµένο κείµενο κ.ά.) σηµειώνεται ρητά και
διανέµεται µε την αντίστοιχη άδεια που ορίζεται από τους όρους χρήσης αυτού.
Η χρήση στον παρόντα οδηγό γίνεται για δωρεάν εκπαιδευτικούς µη
εµπορικούς σκοπούς.

To εκπαιδευτικό πρόγραµµα Generation Next αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος STEMpowering Youth
που υλοποιείται από το Ίδρυµα Vodafone, ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και είναι
διαθέσιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος Open Schools for Open Societies.

