Άζθεζε 1
Μέηξεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο
κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο ζσκάησλ.
1.1. θνπόο
ην πείξακα απηφ ζα πξνζδηνξίζεηε ηελ επηηάρπλζεο ηεο βαξχηεηαο κε ηε κέζνδν ηεο
ειεχζεξεο πηψζεο ησλ ζσκάησλ.
1.2. Δηζαγσγή
Όηαλ έλα ζψκα αθεζεί ειεχζεξν λα πέζεη απφ θάπνην χςνο h γηα ρξφλν t, ζην θελφ, πέθηεη κε
ζηαζεξή επηηάρπλζε g, θαη ηζρχεη ε ζρέζε
(1.1)
Απφ ηε κέηξεζε ηνπ h, ηνπ t θαη ηελ Δμ. (1.1), είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηνπ g.
1.3. Μέζνδνο
Μηα απιή πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ g κε ηε κέζνδν ηεο πηψζεο ησλ
ζσκάησλ θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.

ρήκα 1.1

Ζ ζθαίξα, , ζπγθξαηείηαη απφ ηνλ ειεθηξνκαγλήηε, Ζ. Όηαλ ειεπζεξσζεί, πέθηεη θαη
δηαλχεη χςνο h. Ο ρξφλνο πηψζεο κεηξηέηαη κε ην ειεθηξνληθφ ρξνλφκεηξν, ην νπνίν
ελεξγνπνηείηαη φηαλ δηαθφπηεηαη ε ηξνθνδνζία ηνπ ειεθηξνκαγλήηε (ειεθηξνληθή εληνιή
Start) θαη απελεξγνπνηείηαη φηαλ ε ζθαίξα ζπγθξνχεηαη κε ηελ πιαθέηα ηνπ δηαθφπηε D2
(ειεθηξνληθή εληνιή Stop).
Με ηε βνήζεηα κηαο ηέηνηαο δηάηαμεο, αλ ην χςνο, h, θαη ν ρξφλνο, t, κεηξεζνχλ κε έλα
ζρεηηθφ ζθάικα πνπ δελ μεπεξλά ην 0,1%, ζα πεξίκελε θαλέλαο, εθαξκφδνληαο ηελ Δμ. (1.1),
λα βξεη ην g κε ηελ αληίζηνηρε αθξίβεηα.
Τπάξρνπλ φκσο ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα καο θάλνπλ πξνζεθηηθνχο θαη απηά είλαη:
1) Σν πείξακα δελ γίλεηαη ζην θελφ θαη πηζαλφλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα λα κελ είλαη ακειεηέα.
2) Με ηνλ δηαθφπηε D1 δηαθφπηνπκε ην ξεχκα απφ ηνλ ειεθηξνκαγλήηε, ν νπνίνο εμαηηίαο
ηνπ ππξήλα απφ ζίδεξν, παξνπζηάδεη κεγάιε απηεπαγσγή. Δλψ ζην ρξνλφκεηξν ε εληνιή
Start εθαξκφδεηαη αθαξηαία, ην ξεχκα ζηνλ ειεθηξνκαγλήηε δελ κεδελίδεηαη επίζεο
αθαξηαία, κε απνηέιεζκα λα ζπγθξνηείηαη ε ζθαίξα γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ
είλαη γλσζηφ.
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3) Γελ γλσξίδνπκε ηη αθξηβψο γίλεηαη ζηνλ δηαθφπηε D2, πνπ αλνίγεη κε ηελ πξφζθξνπζε ηεο
ζθαίξαο φηαλ πέθηεη απφ δηαθνξεηηθά χςε.
Γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, αθνινπζείηαη ε εμήο
δηαδηθαζία:
α) Παίξλνληαη αξθεηά δεχγε ηηκψλ h θαη t.
β) Υξεζηκνπνηείηαη, αληί ηεο Δμ. (1.1), ε ηζνδχλακε
t=√

√

(1.2)

γ) Με ηε βνήζεηα ησλ κεηξήζεσλ ( h , t) ραξάζζεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ t σο
ζπλάξηεζε ηεο h .
Αλ ε γξαθηθή παξάζηαζε είλαη επζεία θαη πεξλάεη απφ ην ζεκείν (0,0) δελ ππάξρεη
θαλέλα απφ ηα πξνεγνχκελα πξνβιήκαηα (1, 2, 3).
Δθηφο απφ ηε γξαθηθή κέζνδν, πνπ είλαη πνιχ επνπηηθή, κπνξεί θαλείο λα βξεη θαη
ινγηζηηθά, κε ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, ηελ επζεία y = a + bx πνπ ζπλδέεη ηηο
κεηαβιεηέο x = h θαη y = t
1.4. Πεηξακαηηθή Γηάηαμε
Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε πεξηιακβάλεη ειεθηξνκαγλήηε, Ζ, κηα ζηδεξέληα ζθαίξα, ,
δηαθφπηεο, D1 (start), D2 (stop) θαη Reset, θαη ην ειεθηξηθφ ρξνλφκεηξν (timer), φπσο
θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα.

D1 =
Start

Reset =
κεδεληζκφο
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1.5. Δθηέιεζε
1. Θέζαηε ζε ιεηηνπξγία ην ρξνλφκεηξν κε ηνλ δηαθφπηε ON-OFF. Απηνκάησο ζα
ελεξγνπνηεζεί ν ειεθηξνκαγλήηεο.
2. Σνπνζεηήζηε ηελ ζηδεξέληα ζθαίξα θάησ απφ ηνλ ειεθηξνκαγλήηε.
3. Μεηξήζηε ην χςνο, h, ζην νπνίν βξίζθεηαη ε ζθαίξα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο πιαθέηαο ηνπ
δηαθφπηε D2. εκεηψζηε θαη ην ζθάικα ζηε κέηξεζε ηνπ χςνπο.
4. Πηέζηε ηνλ δηαθφπηε start, νπφηε αλνίγεη ην θχθισκα ηνπ ειεθηξνκαγλήηε, κε απνηέιεζκα
ε ζθαίξα λα παχεη λα ζπγθξαηείηαη θαη λα πέθηεη. Σαπηφρξνλα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ην
ρξνλφκεηξν θαη αξρίδεη ε ρξνλνκέηξεζε. Μφιηο ζπγθξνπζηεί ε ζθαίξα κε ηελ πιαθέηα
ηνπ δηαθφπηε D2, αλνίγεη ην θχθισκα πνπ απελεξγνπνηεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξνλνκέηξνπ.
Ζ έλδεημε ηνπ ρξνλνκέηξνπ καο δίλεη ηνλ ρξφλν, t, ζε δεπηεξφιεπηα, πνπ δηήξθεζε ε
πηψζε ηεο ζθαίξαο.
5. Καηαρσξήζηε ην απνηέιεζκα ζηνλ Πίλαθα. πκπιεξψζηε ηνλ Πίλαθα κε πέληε κεηξήζεηο
ρξφλνπ γηα νθηψ δηαθνξεηηθά χςε κεηαμχ 10 θαη 100 cm.
h (cm)

t (s)

h1 =

t1,1 =

(cm1/2)

(s)

1

t 1,2
t 1,3
t 1,4
t 1,5
h2 =

t2,1 =

2

....
t 2,5
...

...

h8 =

t 8,1 =
....
t 8,5 =
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...

...
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1.6. Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ
1. Υξεζηκνπνηήζηε ην κεγαιχηεξν χςνο θαη εθαξκφζηε ηελ Δμ. (1.1) γηα λα ππνινγίζεηε
ηελ επηηάρπλζε βαξχηεηαο g, φπσο θαη ην ζθάικα δg.
2. Υαξάμαηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ t σο ζπλάξηεζε ηεο h .
3. Τπνινγίζηε ηελ θιίζε ηεο επζείαο θαη απφ απηή ηελ ηηκή ηνπ g.
4. Τπνινγίζηε, κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, ηελ επζεία y = a + bx, πνπ
πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμχ x = h θαη y = t. Απφ ηελ ηηκή ηεο θιίζεο b ± δb, λα
βξεζεί ην g ± δg. Παξαηεξήζηε φηη απφ ηελ Δμ. (1.1) ηζρχεη
t

2
· h
g

Άξα ε θιίζε, b, δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν
b

2
g

5. Πνην ζπζηεκαηηθφ ζθάικα ππεηζέξρεηαη ζηηο κεηξήζεηο ζαο; Πψο πξνθχπηεη απφ ηελ
επζεία πνπ ζρεδηάζηεθε; Πψο εμνπδεηεξψζεθε;
6. πγθξίλεηε ηηο ηηκέο πνπ βξήθαηε κε ηηο ηξεηο κεζφδνπο.
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