Άζθεζε 7
Μειέηε ησλ λόκσλ ηεο θίλεζεο κε ηε ρξήζε αεξνηξνρηάο

7.1.

θνπόο

ηελ παξνχζα άζθεζε ζα κειεηεζνχλ θαη ζα επηβεβαησζνχλ πεηξακαηηθά ν δεχηεξνο λφκνο
ηνπ Νεχησλα θαη ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο.

7.2. Θεσξία - Μέζνδνο
ην πξώην πείξακα ζα ειεγρζεί πεηξακαηηθά ν δεχηεξνο λφκνο ηνπ Νεχησλα, κειεηψληαο
ηελ θίλεζε ελφο ζψκαηνο κε κάδα m, ζε νξηδφληην επίπεδν, ππφ ηελ επίδξαζε κηαο ζηαζεξήο
δχλακεο F, φπσο θαίλεηαη ζην ρ. 7.1.
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ρήκα 7.1

Ζ εμσηεξηθή δχλακε πνπ αζθείηαη ζην ζχζηεκα είλαη ην βάξνο ηεο κάδαο ma νπφηε,
κέζσ ηνπ λήκαηνο, ζηε κάδα m αζθείηαη δχλακε F. Με βάζε ην δεχηεξν λφκν ηνπ Νεχησλα,
γηα ηελ επηηάρπλζε γ θαη ηελ θίλεζε ησλ καδψλ m θαη ma, δειαδή F = mγ θαη Ba – T = maγ,
αληίζηνηρα, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ξνπή αδξάλεηαο ηεο ηξνραιίαο θαη φηη Ba = mag,
θαηαιήγνπκε ζηελ αθφινπζε ζρέζε γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο:
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m 2  (m  ma )

(7.1)

φπνπ mη είλαη ε κάδα ηεο ηξνραιίαο.
Γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο δχλακεο Ba ζα κεηξεζεί ε επηηάρπλζε γ, φηαλ ε πνζφηεηα
m  ma δηαηεξεζεί ζηαζεξή, θαη ηα απνηειέζκαηα ζα ζπγθξηζνχλ κε ηελ αλακελφκελε ζρέζε
(7.1).
Ζ επηηάρπλζε ζα ππνινγηζηεί απφ ηηο ηαρχηεηεο λ1 θαη λ2 πνπ έρεη ην ζψκα m ζε δχν
ζεκεία Α θαη Β ηεο ηξνρηάο ηνπ, θαζψο θαη απφ ηνλ ρξφλν θίλεζήο, t3, κεηαμχ απηψλ ησλ δχν
ζεκείσλ.
ην δεύηεξν πείξακα ζα ειεγρζεί πεηξακαηηθά ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο
ελέξγεηαο, γηα έλα ζψκα πνπ θηλείηαη ζε θεθιηκέλν επίπεδν. Θα κεηξεζνχλ νη ηαρχηεηεο λ1
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θαη λ2 ηνπ ζψκαηνο ζε δχν ζεκεία ηεο ηξνρηάο ηνπ, πνπ έρνπλ γλσζηή δηαθνξά χςνπο Γh,
ψζηε λα ζπγθξηζεί ε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο
Ek 
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(7.2)

κε ηελ αληίζηνηρε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο
U  mgh

(7.3)

χκθσλα κε ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο, αλακέλνπκε φηη ζα ηζρχεη ε ηζφηεηα

Ek  U

(7.4)

Ζ ηζρχο ηεο ηζφηεηαο (7.4) ζεσξείηαη ζεκειησκέλε φηαλ δηαπηζηψλεηαη πεηξακαηηθά φηη
είλαη κηθξή ε δηαθνξά
Ek
1
U

Παξφηη νη λφκνη πνπ ζα εμεηαζηνχλ απνηεινχλ δχν απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο λφκνπο
ηεο θπζηθήο, ε πεηξακαηηθή επηβεβαίσζή ηνπο δελ είλαη απιή ππφζεζε. Ζ χπαξμε ηξηβψλ
δπζρεξαίλεη ηε κειέηε ηεο θίλεζεο ησλ ζσκάησλ, θαζψο απηέο πξνθαινχλ απψιεηεο ζηελ
ελέξγεηά ηνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ εχθνια, ζπλεπψο ε πεηξακαηηθή δηάηαμε
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα πεξηνξίδεη ηηο ηξηβέο ζην ειάρηζην.
7.3. Πεηξακαηηθή δηάηαμε
Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε ηεο άζθεζεο απνηειείηαη απφ κία αεξνηξνρηά, ηα δηάθνξα
εμαξηήκαηά ηεο (βαξίδηα, βαγνλάθηα, άγθηζηξν θ.ιπ., PASCO SF-9214) θαη δχν θσηνπχιεο
γηα ηελ απηφκαηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ, ε κία απφ ηηο νπνίεο δηαζέηεη ρξνλφκεηξν θαη κλήκε
(PASCO ME-9206A θαη 9215A).

Σν βαγφλη

Οη νπέο

ρήκα 7.2 Ζ αεξνηξνρηά ηεο άζθεζεο
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Ζ αεξνηξνρηά είλαη έλαο επζχο αινπκηλέληνο ζσιήλαο, κήθνπο 2 m, κε νξζνγψληα
δηαηνκή θαη κε πνιιέο κηθξέο ηξχπεο ζηηο δχν πάλσ πιεπξέο ηνπ ψζηε κέζα απφ απηέο λα
δηέξρεηαη έλα ζηαζεξφ ξεχκα αέξα, πξνεξρφκελν απφ εηδηθή δηάηαμε πνπ ηξνθνδνηεί ην έλα
άθξν ηεο. Με ηελ θαηάιιειε παξνρή αέξα, εηδηθά βαγφληα κπνξνχλ λα αησξνχληαη θαη λα
θηλνχληαη πάλσ ζηελ αεξνηξνρηά κε ειάρηζηε ηξηβή. Σα βαγφληα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ
αλνδησκέλν κε καχξν ρξψκα αινπκίλην, ψζηε λα είλαη δχζθακπηα. Ζ κάδα ηνπ βαγνληνχ
αλαγξάθεηαη ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Ζ δηάηαμε είλαη θαηαζθεπαζκέλε έηζη ψζηε κεηά απφ 5 min
ηξνθνδνζίαο ε αεξνηξνρηά λα είλαη νξηδνληηνπνηεκέλε κε αθξίβεηα ± 0,04 mm. ηηο δχν
πάλσ πιεπξέο ηεο αεξνηξνρηάο ππάξρεη θνιιεκέλε κεηξεηηθή ηαηλία, γηα λα πξνζδηνξίδεηαη ε
ζέζε ησλ βαγνληψλ.
Καζψο ε αηψξεζε ησλ βαγνληψλ γίλεηαη κε δηάθελν ηεο ηάμεο 0,1 mm ρξεηάδεηαη
ηδηαίηεξε πξνζνρή ώζηε λα κελ ρηππεζνύλ θαη ραξαρζνύλ νη πάλσ πιεπξέο ηεο
αεξνηξνρηάο ή ηα βαγόληα, γηαηί θάζε ηέηνηα παξακόξθσζε παξεκπνδίδεη ηελ ειεύζεξε
θίλεζε ησλ βαγνληώλ. Δπηπιένλ, ε παξνρή αέξα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε έλα βαγόλη
κόιηο λα αησξείηαη πάλσ ζηελ αεξνηξνρηά θαη λα κελ κεηαθηλείηαη ρσξίο ηελ επίδξαζε
θάπνηαο δύλακεο.
Ζ κέηξεζε δηάθνξσλ ρξφλσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε βνήζεηα δχν θσηνππιψλ: ηελ
θχξηα, πνπ είλαη ελζσκαησκέλε ζε έλα ειεθηξνληθφ ρξνλφκεηξν, θαη ηελ βνεζεηηθή, ε νπνία
κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην ρξνλφκεηξν κέζσ κίαο εηδηθήο εηζφδνπ πνπ βξίζθεηαη ζην πιάη ηνπ
νξγάλνπ.

Δίζνδνο βνεζεηηθήο
θσηνπχιεο

ρήκα 7.3 Ζ θχξηα θσηνπχιε κε ην ρξνλφκεηξν.

Ζ βνεζεηηθή θσηνπχιε.

Σελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο θσηνπχιεο ζα εμεηάζνπκε θαηαθεχγνληαο ζην ρ. 7.4, φπνπ
κία πεγή ππέξπζξνπ θσηφο (LED), πνπ βξίζθεηαη ζην δεμί θαηαθφξπθν βξαρίνλα ηεο
θσηνπχιεο, εθπέκπεη ιεπηή ππέξπζξε δέζκε πνπ αληρλεχεηαη απφ αληρλεπηή ζηνλ απέλαληη
βξαρίνλα, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ, κε ην ειεθηξηθφ ζήκα πνπ παξάγεη, κπινθάξεη ηε
κνλάδα ρξνλνκέηξεζεο. Ζ ρξνλνκέηξεζε αξρίδεη φηαλ ζηελ πνξεία ηεο δέζκεο παξεκβιεζεί
θάπνην αληηθείκελν, ην νπνίν κεδελίδεη ην ζήκα ζηελ έμνδν ηνπ αληρλεπηή. Ζ ρξνλνκέηξεζε
ζα ζπλερίδεηαη σο ηε ζηηγκή πνπ ην ζψκα ζα ζηακαηήζεη λα θξάδεη ηε δέζκε. Ση ζηηγκή απηή
δηαθφπηεηαη ε ρξνλνκέηξεζε θαη ζηελ νζφλε ηνπ ρξνλνκέηξνπ εκθαλίδεηαη ν ρξφλνο θξαγήο
ηεο δέζκεο.

71

Καζψο ε ππέξπζξε δέζκε είλαη αφξαηε, πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ πεηξακαηηζηή, ζην πάλσ
κέξνο ηεο θσηνπχιεο ππάξρεη κία δεχηεξε LED, ε νπνία εθπέκπεη νξαηφ θσο θφθθηλνπ
ρξψκαηνο, φηαλ ε ππέξπζξε δέζκε είλαη θξαγκέλε.
Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πεηξάκαηνο, ζην ρξνλφκεηξν ηεο θχξηαο θσηνπχιεο, κε
έλαλ επηινγέα-δηαθφπηε, δχλαηαη λα γίλνπλ νη εμήο κεηξήζεηο:
(α) ηνπ ρξφλνπ θξαγήο: ιεηηνπξγία GATE (ρ.7.5).
(β) ηνπ ρξφλνπ κεηαμχ πξψηεο θαη δεχηεξεο θξαγήο: ιεηηνπξγία PULSE (ρ.7.5).
(γ) ηνπ ρξφλνπ δηαδνρηθψλ θξαγψλ: ιεηηνπξγία PEND (ULUM)
ηελ παξνχζα Άζθεζε απφ ηηο 3 ιεηηνπγίεο ζα αμηνπνηεζνχλ κφλν νη πξψηεο δχν (ρ.7.5).

ρήκα 7.4
Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλα βαγφλη κε κήθνο L πεξάζεη απφ ηε θσηνπχιε θαη δηαθφςεη ηε
δέζκε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα t, ζε ιεηηνπξγία GATE κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ην t θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο λ (λ = L/t), ζηε ζέζε ηεο αεξνηξνρηάο
πνπ βξίζθεηαη ε θσηνπχιε.

ρήκα 7.5
ηε βάζε ηεο θχξηαο θσηνπχιεο ππάξρεη επίζεο έλαο δεχηεξνο δηαθφπηεο επηινγήο πνπ
καο επηηξέπεη λα επηιέμνπκε 1 ms ή 0,1 ms, σζηφζν θαη ζηηο δχν επηινγέο ην ζθάικα
ρξνλνκέηξεζεο ηνπ νξγάλνπ είλαη 1%.
ηε βάζε ηεο θχξηαο θσηνπχιεο ππάξρεη θαη έλαο θάζεηνο κνριφο MEMORY, κε δχν
ζέζεηο ιεηηνπξγίαο: ON θαη READ. ηε ζέζε ΟΝ κπνξνχλ λα γίλνπλ δηαδνρηθέο κεηξήζεηο
δχν ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν ιεηηνπξγίεο. Ο πξψηνο ρξφλνο (t1)
εκθαλίδεηαη ακέζσο ζηελ νζφλε ηνπ ρξνλνκέηξνπ. Ο δεχηεξνο ρξφλνο (t2) κεηξηέηαη
απηφκαηα, σζηφζν δελ θαίλεηαη ζηελ νζφλε άκεζα, θαζψο ζηε κλήκε ηνπ νξγάλνπ
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απνζεθεχεηαη ην άζξνηζκα t1 + t2. Γηα λα αλαζχξνπκε ην άζξνηζκα απηφ ζηελ νζφλε ηνπ
νξγάλνπ, ν κνριφο κεηαθηλείηαη ζηε ζέζε READ. Πξνζνρή φκσο. Πξηλ γίλεη ε θίλεζε απηή,
πξέπεη νπσζδήπνηε πξψηα λα ζεκεησζεί ε ηηκή t1, θαζψο απηή εμαθαλίδεηαη θαη ζηελ νζφλε
εκθαλίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ δχν ρξφλσλ. Με κηα απιή αθαίξεζε, βξίζθνπκε ην t2.
Δπεηδή ε ππέξπζξε δέζκε θαη ν αληρλεπηήο ηεο θσηνπχιεο έρνπλ θάπνην εχξνο,
ελδέρεηαη ην πξαγκαηηθφ κήθνο ηνπ βαγνληνχ λα κελ ηαπηίδεηαη κε ην «ελεξγφ» κήθνο πνπ
αληηιακβάλεηαη ε θσηνπχιε. Γη‟ απηφλ ην ιφγν θξνληίδνπκε ην βαγφλη λα πεξλά φζν ην
δπλαηφλ θνληχηεξα ζηνλ αληρλεπηή ηεο θσηνπχιεο θαη ε ηξνρηά ηνπ λα είλαη θάζεηε ζηελ
ππέξπζξε δέζκε, φπσο θαίλεηαη ζην ρ. 7.6. Διέγρνπκε επηπιένλ αλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ
πξαγκαηηθνχ θαη «ελεξγφ» κήθνπο. Σν ηειεπηαίν πξνζδηνξίδεηαη αλ έλα βαγφλη θηλεζεί αξγά
κέζα απφ κηα θσηνπχιε (ιεηηνπξγία GATE) θαη κε ηε βνήζεηα ηεο κεηξεηηθήο ηαηλίαο ηεο
αεξνηξνρηάο κεηξεζεί ε απφζηαζε πνπ δηαλχεη απφ ην ζεκείν πνπ ελεξγνπνηεί ηελ θφθθηλε
LED κέρξη ην ζεκείν φπνπ απηή ζβήλεη. Αλ ην «ελεξγφ» κήθνο πξνθχςεη κεγαιχηεξν απφ ην
πξαγκαηηθφ, πξέπεη απηό λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο ππνινγηζκνχο πνπ ζα γίλνπλ κε ηα
πεηξακαηηθά δεδνκέλα.

ρήκα 7.6
Σέινο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε βνεζεηηθή θσηνπχιε, δειαδή ην ρξνλφκεηξν δέρεηαη
δχν νπηνειεθηξηθά ζήκαηα, απηφ ελεξγνπνηείηαη απφ ην ζήκα εθείλεο ηεο θσηνπχιεο πνπ
ρξνληθά ην παξήγαγε πξψηε.
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7.4. Δθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ
7.4.1. Ο δεύηεξνο λόκνο ηνπ Νεύησλα
ην πείξακα απηφ ζα ειεγρζεί πεηξακαηηθά ε ζρέζε (7.1), ε νπνία πεγάδεη απφ ηνλ δεχηεξν
λφκν ηνπ Νεχησλα. Έηζη, γηα δηάθνξεο δπλάκεηο Ba, αιιά κε ζηαζεξφ ην άζξνηζκα m + ma ζα
κεηξεζεί ε επηηάρπλζε ηεο κάδαο m. Αλ ν λφκνο ηζρχεη, ηφηε:
(α) ε ζρέζε κεηαμχ γ θαη Ba αλακέλνπκε λα είλαη γξακκηθή
(β) ν ζπληειεζηή αλαινγίαο αλακέλνπκε λα είλαη 1/(m + ma + mη/2)
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο:
1. Δπηιέμηε κηα ηθαλνπνηεηηθή παξνρή αέξα απφ ηνλ επηινγέα ζηξνθψλ ηνπ ηξνθνδνηηθνχ
(ζπλήζσο αξθεί ε έλδεημε 2 γηα ηξνθνδνζία κε αέξα δχν αεξνηξνρηψλ).
2. Οξηδνληηψζηε πνιχ πξνζεθηηθά (θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ επηβιέπνληα) ηελ αεξνηξνρηά κε
ηνπο δχν θνριίεο πνπ ππάξρνπλ ζην δηπιφ ππνζηήξηγκα. Ζ θπζαιίδα πνπ ππάξρεη
ππνδεηθλχεη ηε ζπκκεηξηθή ζέζε ησλ πιεπξψλ ηεο αεξνηξνρηάο σο πξνο ηελ θαηαθφξπθν. Ζ
αθξηβήο νξηδνληίσζε πξέπεη λα γίλεη κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο βαγνληνχ ζην κέζν ηεο
αεξνηξνρηάο, ην νπνίν είηε ζα παξακείλεη αθίλεην είηε ζα θάλεη κηθξέο κεηαθηλήζεηο, πφηε
πξνο ηε κία θαη πφηε πξνο ηελ άιιε θαηεχζπλζε, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα
επηηαρχλεηαη ζηαζεξά πξνο θάπνηα θαηεχζπλζε.
3. πλδέζηε ηνλ αθξνδέθηε πξφζδεζεο ηνπ λήκαηνο κε έλα βαγφλη θαη αθήζηε ην βαγφλη
πάλσ ζηελ αεξνηξνρηά. (Ζ κάδα ηνπ αθξνδέθηε είλαη 2,5 ± 0,1 g θαη ε ίδηα αθξίβεηα ηζρχεη
γηα φιεο ηηο κάδεο πνπ δίλνληαη.)
4. Σνπνζεηήζηε ηηο θσηνπχιεο θάζεηα ζηελ αεξνηξνρηά, φπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν
ζρήκα

ρήκα 7.7
5. Σεληψζηε ην λήκα θαη ξπζκίζηε ηελ απφζηαζε ησλ θσηνππιψλ έηζη ψζηε: α) ην βαγφλη
λα βξίζθεηαη πξηλ ηελ 1ε θσηνπχιε, φηαλ ην άγθηζηξν εμάξηεζεο καδψλ θξέκεηαη πνιχ θνληά
ζηελ ηξνραιία, β) ην άγθηζηξν λα κελ έρεη αθνπκπήζεη ζην έδαθνο πξηλ ην βαγφλη πεξάζεη
εληειψο κέζα απφ ηε 2ε θσηνπχιε.
6. Διέγμηε αλ ην ελεξγφ κήθνο ηνπ βαγνληνχ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πξαγκαηηθφ θαη
ζεκεηψζηε ηε κεγαιχηεξε ηηκή, L.
7. Πξνζζέζηε 40 g πάλσ ζην βαγφλη. Σα κηθξά βάξε έρνπλ κάδα 5 g θαη ηα ακέζσο
κεγαιχηεξα 10 g. Σα βάξε ηνπνζεηνύληαη ζην βαγόλη ζπκκεηξηθά, δειαδή ζε θάζε πιεπξά

74

πξέπεη λα ππάξρεη ν ίδηνο αξηζκόο βαξώλ. εκεηψζηε ζηνλ Πίλαθα 1 ηε ζπλνιηθή κάδα m
(κάδεο ηνπ βαγνληνχ, ησλ βαξηδηψλ θαη ηνπ αθξνδέθηε).
8. Δάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε κηα κάδα 5-10 g ζην άγθηζηξν
εμάξηεζεο βαξψλ. εκεηψζηε ζηνλ Πίλαθα I ηε ζπλνιηθή κάδα, ma (Ζ κάδα ηνπ άγθηζηξνπ
είλαη 2,0 g).
Πίλαθαο Ι
m (g)

ma (g)

t1 (s)

t1  t 2 ( s )

9. Δπηιέμηε έλα ζεκείν εθθίλεζεο, xo, απφ ην νπνίν ζα αθήλεηε θάζε θνξά ειεχζεξν ην
βαγφλη.
10. Δπηιέμηε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο GATE γηα ηηο θσηνπχιεο, κε ηνλ δηαθφπηε ηεο κλήκεο
ζηε ζέζε ON, θαη πηέζηε ην θνπκπί RESET (κεδεληζκφο).
11. Αθήζηε ειεχζεξν ην βαγφλη απφ ηε ζέζε xo. εκεηψζηε ζηνλ Πίλαθα Η ηνπο ρξφλνπο t1
θαη t1 + t2, φπνπ t1 θαη t2 είλαη νη ρξφλνη πνπ ρξεηάζηεθε ην βαγφλη γηα λα πεξάζεη απφ ηελ 1ε
θαη ηε 2ε θσηνπχιε αληίζηνηρα. Δπαλαιάβεηε απηέο ηηο κεηξήζεηο άιιε κία θνξά.
12. Δπηιέμηε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο PULSE γηα ηηο θσηνπχιεο θαη πηέζηε ην θνπκπί RESET.
13. Αθήζηε μαλά ην βαγφλη απφ ηε ζέζε xo θαη κεηξήζηε (δχν θνξέο) ηνλ ρξφλν t3 πνπ
ρξεηάζηεθε ην βαγφλη γηα λα κεηαθηλεζεί απφ ηε κία θσηνπχιε ζηελ άιιε.
14. Μεηαθηλψληαο ηηο κάδεο απφ ην βαγφλη ζην άγθηζηξν (θξαηψληαο δειαδή ζηαζεξή ηε
ζπλνιηθή θηλνχκελε κάδα), επαλαιάβεηε άιιεο ηέζζεξηο θνξέο ηηο πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο.
7.4.2. Γηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο
ην πείξακα απηφ ειέγρεηαη ε ζρέζε (7.4), κέζσ κέηξεζεο ησλ κεγεζψλ mgΓh θαη ηεο
δηαθνξάο m(π2)2/2 − m(π1)2/2, ε νπνία παξαπέκπεη ζε κεηξήζεηο ηαρχηεηαο ζε δχν ζεκεία ηεο
αεξνηξνρίαο πνπ έρνπλ πςνκεηξηθή δηαθνξά Γh. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ:
1. Βεβαησζείηε φηη ε αεξνηξνρηά είλαη νξηδφληηα.
2. Μεηξήζηε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ππνζηεξηγκάησλ ηεο αεξνηξνρηάο d (ρ. 7.8).
3. Μεηξήζηε ην χςνο ηνπ εηδηθνχ ππνζηεξίγκαηνο h θαη ηνπνζεηήζηε ην θάησ απφ ην κνλφ
ππνζηήξηγκα ηεο αεξνηξνρηάο ψζηε λα έρνπκε έλα θεθιηκέλν επίπεδν. Σνπνζεηήζηε ηηο δχν
θσηνπχιεο, φπσο ζην ζρήκα (ρ. 7.8).

ρήκα 7.8
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4. Μεηξήζηε ηελ απφζηαζε D κεηαμχ ησλ θσηνππιψλ, δειαδή ην κήθνο θαηά ην νπνίν ην
βαγφλη θηλείηαη πάλσ ζηελ αεξνηξνρηά απφ ηε ζέζε φπνπ ελεξγνπνηεί ηελ 1ε θσηνπχιε κέρξη
ηε ζέζε φπνπ ελεξγνπνηεί ηε 2ε θσηνπχιε. Παξάιιεια, ειέγμηε αλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ
πξαγκαηηθνχ θαη ελεξγνχ κήθνπο.
5. Αθήζηε ειεχζεξν ην βαγφλη απφ θάπνην ζεκείν ζην πάλσ άθξν ηεο αεξνηξνρηάο,
επηιέγνληαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο GATE κε κλήκε γηα ηηο θσηνπχιεο, θαη κεηξήζηε δχν
θνξέο ηνπο ρξφλνπο t1 θαη t1+t2, φπνπ t1 θαη t2 νη ρξφλνη πνπ ρξεηάζηεθε ην βαγφλη γηα λα
πεξάζεη απφ ηελ 1ε θαη ηε 2ε θσηνπχιε αληίζηνηρα.
6. Πξνζζέηνληαο ζπκκεηξηθά κάδεο ζην βαγφλη, επαλαιάβεηε ηηο ίδηεο κεηξήζεηο γηα άιιεο
ηέζζεξηο ηηκέο ηεο ζπλνιηθήο θηλνχκελεο κάδαο, θαηαγξάθνληαο ηηο κεηξήζεηο ζαο ζηνλ
Πίλαθα ΗΗ.
Πίλαθαο ΙΙ
m (g)

t1 (s)

t1  t 2 ( s )

7. Σνπνζεηήζηε φια ηα εμαξηήκαηα ζηε ζέζε ηνπο θαη βεβαησζείηε φηη αθήλεηε ηελ
πεηξακαηηθή δηάηαμε ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ εθείλε πνπ ηελ βξήθαηε.

7.5. Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ
7.5.1. Ο δεύηεξνο λόκνο ηνπ Νεύησλα
1. Με ηηο κεηξήζεηο πνπ πήξαηε ζπκπιεξψζηε ηνλ Πίλαθα ΗΗΗ, φπνπ t1, t2, t3 είλαη νη κέζεο
ηηκέο απηψλ ησλ ρξφλσλ, π1 θαη π2 νη κέζεο ηαρχηεηεο ηνπ βαγνληνχ θαζψο πεξλνχζε απφ ηηο
δχν θσηνπχιεο, αληίζηνηρα, θαη Ba ην βάξνο ηεο ζπλνιηθήο αλαξηεκέλεο ζην άγθηζηξν κάδαο,
ma. Γηα ηελ επηηάρπλζε, γ, ηνπ βαγνληνχ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζρέζε

 

 2  1
1

t t
t3
1 2 1
2t3

ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ έθθξαζε ( 2 1 ) / t3 , φηαλ νη κέζεο ηαρχηεηεο vi γξαθνχλ σο

vi 

L  oiti  1 2 ti2

, i = 1, 2
ti
ti

φπνπ λoi ε αιεζηλή ζηηγκηαία ηαρχηεηα ηνπ βαγνληνχ ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη ζηε θσηνπχιε
i θαη ti ν ρξφλνο δηαθνπήο ηεο αληίζηνηρεο θσηνπχιεο.
Πίλαθαο ΙΙΙ
m (kg)

ma (kg)

t1 (s)

t2 (s)

t3 (s)

λ1 (m/s)

λ2 (m/s)

2. ρεδηάζηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε γ = f (Βα).
3. Πξνθχπηεη γξακκηθή ζρέζε; Τπνινγίζηε ηελ θιίζε, β, ηεο επζείαο.
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γ (m/s2)

Βα (Ν)

4. πγθξίλεηε ηελ ηηκή ηεο θιίζεο κε απηήλ πνπ αλακέλνπκε απφ ηε ζεσξία (Δμ. 7.1) θαη
ζρνιηάζηε. Ζ κάδα ηνπ δίζθνπ ηεο ηξνραιίαο είλαη 9 g. Μπνξνχκε λα ηελ αγλνήζνπκε;
7.5.2. Γηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο
1. Τπνινγίζηε ην χςνο Γh θαηά ην νπνίν θαηέβεθε ην βαγφλη κεηαμχ ησλ δχν θσηνππιψλ.
2. πκπιεξψζηε ηνλ Πίλαθα IV, φπνπ t1, t2 είλαη νη κέζεο ηηκέο ησλ ρξφλσλ, λ1 θαη λ2 νη
ηαρχηεηεο ηνπ βαγνληνχ θαζψο πεξλνχζε απφ ηηο δχν θσηνπχιεο, Δθ1 θαη Δθ2 νη αληίζηνηρεο
θηλεηηθέο ελέξγεηεο, ΓΔθ θαη ΓU ε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο θαη ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο,
αληίζηνηρα.
Πίλαθαο IV
m (kg)

t1 (s)

t2 (s)

λ1 (m/s)

λ2 (m/s)

Δθ1 (J)

Δθ2 (J)

ΓΔθ (J)

ΓU (J)

3. ρεδηάζηε ηε κεηαβνιή, ΓΔθ, ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο σο ζπλάξηεζε ηεο ΓU.
Γηαηεξήζεθε ε κεραληθή ελέξγεηα;
4. Τπάξρεη ελδερνκέλσο θάπνην ζπζηεκαηηθφ ζθάικα πνπ κπνξεί λα επεξέαζε θάπνην (ή
θαη ηα δχν) απφ ηα πεηξάκαηα;

77

