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Εσθύγραμμη ομαλή κίνηζη x(t)

Εσθύγραμμη ομαλά
επιηατσνόμενη κίνηζη v(t)

Ερωηήζεις για διερεύνηζη
- Να ζπκπιεξώζεηε ηνπο πίλαθεο ηηκώλ γηα ηε κεηαβνιή ηεο ζέζεο ρ ζε ζπλάξηεζε
κε ηνλ ρξόλν t γηα ηηο δύν θηλήζεηο.
- Να ππνινγίζεηε ηνπο ιόγoπο ηηκώλ ρ/t θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο. Τη παξαηεξείηε;
- Πνην ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη γηα ηηο θηλήζεηο ηνπο;
- Να ππνινγίζεηε ηηο θιίζεηο ησλ επζεηώλ ε1 θαη ε2. Τη παξαηεξείηε;
- Πνηα καζεκαηηθή ζπλάξηεζε (ζρέζε) κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηελ κεηαβνιή ησλ x-t;
- Να θαηαγξάςεηε ηηο εμηζώζεηο θίλεζεο ζε θάζε πεξίπησζε.
- Αλ κεηαβάιινπκε ηηο ηαρύηεηεο v1 θαη v2 πνηεο κεηαβνιέο παξαηεξνύληαη ζηηο
αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο; Δμεγήζηε.
- Να ππνινγίζεηε, κε βάζε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε, ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη
ην ζώκα 1 απν t=0 s εσο t=3s ή t=5 ή t=10. Να επηβεβαηώζεηε ηνπο ππνινγηζκνύο
ζαο θαη αιγεβξηθά.

Ερωηήζεις για διερεύνηζη
- Πνηα δηαθνξά παξαηεξείηε ζηηο θηλήζεηο 1 θαη 2;
- Να ππνινγίζεηε ηηο θιίζεηο ησλ επζεηώλ ε1 θαη ε2;
- Πνηα καζεκαηηθή ζπλάξηεζε (ζρέζε) κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηελ κεηαβνιή ησλ v-t;
- Να θαηαγξάςεηε ηηο εμηζώζεηο θίλεζεο ζε θάζε πεξίπησζε.
- Αλ κεηαβάιινπκε ηηο επηηαρύλζεηο α1 θαη α2 ή ηελ αξρηθή ηαρύηεηα v0, πνηεο
κεηαβνιέο παξαηεξνύληαη ζηηο αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο; Δμεγήζηε.
- Να ππνινγίζεηε, κε βάζε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα
ζπλαληεζνύλ ηα δύν ζώκαηα. Να επηβεβαίσζεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο θαη
αιγεβξηθά.
- Να ππνινγίζεηε, κε βάζε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε, ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη
ην ζώκα 2 απν t=3s εσο t=5s. Να επηβεβαίσζεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο θαη
αιγεβξηθά.

H έννοια ηης παραγώγοσ

Ερωηήζεις για διερεύνηζη
- Πξνζδηνξίζηε ηνλ ζπληειεζηή δηεύζπλζεο ηεο ρνξδήο ΑΒ
- Όηαλ x->xo πνηα είλαη ε ζρεηηθή ζέζε ηεο ρνξδήο ΑΒ ζε ζρέζε κε ηελ
εθαπηνκέλε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζπλάξηεζεο ζην ζεκείν Α;
- Πνηνο είλαη ν ζπληειεζηήο δηεύζπλζεο ηεο ρνξδήο ΑΒ, όηαλ x -> xo;
- Παξαηεξείζηε ηελ κεηαβνιή ηνπ ιόγνπ Γς/Γρ, όηαλ ην ζεκείν Β «πιεζηάδεη» ην
ζεκείν Α.
- Γξάςεηε ηνλ νξηζκό ηεο παξαγώγνπ ηεο ζπλάξηεζεο f, όηαλ x -> xo.

Τριγωνομεηρικές Σσναρηήζεις &
Aπλές Αρμονικές Ταλανηώζεις
x(t)
u(t)

Ερωηήζεις για διερεύνηζη
- Γηα Α=4 θαη σ=π/4 λα γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο x ζε ζπλάξηεζε κε
ηνλ ρξόλν t.
- Να θαηαζθεπάζεηε ηνλ πίλαθα κνλνηνλίαο θαη αθξνηάησλ ηεο εκηηνλνεηδνύο
ζπλάξηεζεο.
- Πνηεο ρξνληθέο ζηηγκέο ην ζώκα απνθηά ηελ κέγηζηε απνκάθξπλζε. Πνηα είλαη
αληίζηνηρα ε κέγηζηε απνκάθξπλζε, ζε απηέο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο; Nα
επηβεβαηώζεηε ηα ζπκπεξάζκαηα ζαο θαη αιγεβξηθά.
- Αλ κεηάβάιινπκε ηηο παξακέηξνπο Α θαη σ, πνηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηεο
εκηνηνεηδνύο ζπλάξηεζεο κεηαβάιινληαη;

Ευθύγραμμη ομαλά
επιταχυνόμενη κίνηση x(t)

Ερωηήζεις για διερεύνηζη
- Πνηα καζεκαηηθή ζπλάξηεζε (ζρέζε) κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηελ κεηαβνιή ησλ x-t; Να
γξάςεηε ηελ εμηζώζε ρ-t.
- Αλ κεηαβάιινπκε ηελ επηηαρύλζε α πνηεο κεηαβνιέο παξαηεξνύληαη ζηε γξαθηθή
παξαζηάζε; Δμεγήζηε.
- Μπνξνύκε κε βάζε ην «άλνηγκα» ηεο παξαβνιήο γηα ηηο θηλήζεηο ησλ δύν ζσκάησλ
λα ζπκπεξάλνπκε πνην ζώκα θηλείηαη κε κεγαιύηεξε επηηάρπλζε. Δμεγήζηε.

Συμπεράσματα
Σηηο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη
δπλαηόηεηεο πνπ δηαζέηεη ην ινγηζκηθό Geogebra γηα ηελ πξνώζεζε ηεο
δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο θαη ηεο δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Μία ζεκαληηθή ηδηόηεηα
πνπ δηαζέηεη ην ινγηζκηθό Geogebra είλαη ε δπλαηόηεηα ηνπ ‘ζπξζίκαηνο’ (drag
mode) κέζσ ηεο εηζαγσγήο δξνκέσλ (ΙΤΥ, 2010). Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο
κεηαζρεκαηίδνληαη ζπλερώο θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, ώζηε λα παξαηεξνύληαη νη
επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιώλ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ αληίζηνηρνπ κνληέινπ. Ο καζεηήο
θάλεη ππνζέζεηο, πνπ κπνξεί ηαπηόρξνλα λα ηηο ειέγρεη. Σε απηό ζπκβάιεη ε
ηαρύηεηα αληαπόθξηζεο ηνπ ινγηζκηθνύ, όπνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα απεξηόξηζηνπ
αξηζκνύ δνθηκώλ, κέρξη λα επηηεπρζεί ε γεληθεύζε ησλ θαλόλσλ από ηνλ ίδην ην
καζεηή. Η δεκηνπξγία πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ επηζηεκνληθώλ ελλνηώλ θαη ε
ζύλδεζε ηνπο κε εηθνληθό, ελεξγεηηθό θαη ζπκβνιηθό ηξόπν παξέρεη θίλεηξα γηα
κάζεζε.

