Αρχή διατήρηςησ τησ μηχανικήσ ενζργειασ
Φφλλο εργαςίασ

Α. Όργανα και υλικά που απαιτοφνται













Βάςθ παραλλθλόγραμμθ
φιγκτιρασ τφπου G
Μία (1) ράβδοσ μεταλλικι 80 cm
Δφο (2) ράβδοι μεταλλικζσ 30 cm
Δφο (2) απλοί ςφνδεςμοι
Δακτφλιοσ ορειχάλκινοσ με άγκιςτρο
Φωτοφράκτθσ (Διαφανισ χάρακασ 30 cm που φζρει πάνω του 7 αδιαφανείσ ταινίεσ)
Λεπτά χάλκινα ςφρματα μικουσ 12 cm περίπου
Αναπτιρασ
Μία φωτοπφλθ (με τον κατάλλθλο πλαςτικό ςυνδετιρα)
Ηλεκτρονικό χρονόμετρο Ρ/Ν 1460
Ηλεκτρονικι ηυγαριά

Β. Συναρμολόγηςη διάταξησ
1. Ο «φωτοφράκτθσ» (Εικόνα 1) που ςασ δίνεται αποτελείται από ζνα διαφανι χάρακα μικουσ 30 cm, πάνω ςτον οποίο -ςε ίςεσ μεταξφ τουσ αποςτάςεισ- είναι κολλθμζνεσ επτά ίςου
πλάτουσ αδιαφανείσ ταινίεσ.
Για το φωτοφράκτθ ςασ δίνονται τα εξισ καταςκευαςτικά ςτοιχεία:
 το πλάτοσ d κάκε αδιαφανοφσ ταινίασ είναι:
d = 15,20 mm = ……………………… m
 θ απόςταςθ α μεταξφ των διαδοχικϊν αδιαφανϊν ταινιϊν είναι:
α = 4,0 cm = ……………………… m

Εικόνα 1: Ο προετοιμαςμζνοσ χάρακασ – «φωτοφράκτησ»
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2. Ζυγίςτε τον προετοιμαςμζνο χάρακα με τθν θλεκτρονικι ηυναριά που ςασ δίνεται και
ςθμειϊςτε τθ μάηα του:
Είναι: m = ………..……….. g = ……………………… kg
3. υναρμολογιςτε τθν πειραματικι διάταξθ, όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 2.

Εικόνα 2: Η πειραματική διάταξη

Η φωτοπφλθ κα ςτερεωκεί ςτθν κατϊτερθ μεταλλικι ράβδο των 30 cm τθσ διάταξθσ με τθ
βοικεια του κατάλλθλου πλαςτικοφ ςυνδετιρα που ςασ δίνεται, ϊςτε θ δζςμθ τθσ να είναι
οριηόντια. Σο βφςμα τφπου jack τθσ φωτοπφλθσ κα ςυνδεκεί ςτθν είςοδο (1) του θλεκτρονικοφ χρονομετρθτι. Η διάταξθ κα ςτερεωκεί ςτον πάγκο εργαςίασ με τθ βοικεια ενόσ ςφιγκτιρα τφπου G.
Με ζνα πολφ λεπτό χάλκινο ςφρμα κα αναρτιςετε το χάρακα ςτο γάντηο τθσ διάταξθσ, ϊςτε
να κρζμεται κατακόρυφοσ κάτω από το γάντηο και με το κάτω άκρο του να βρίςκεται ςε
απόςταςθ 3 – 5 cm από τθν επάνω οριηόντια όψθ τθσ φωτοπφλθσ.
Προςζξετε ϊςτε κατά τθν πτϊςθ του χάρακα οι αδιαφανείσ ταινίεσ να τζμνουν κάκετα τθ
δζςμθ τθσ φωτοπφλθσ. Για το ςκοπό αυτό μπορείτε να περιςτρζψετε ελαφρά το γάντηο του
ορειχάλκινου δακτυλίου ο οποίοσ μζςω του χάλκινου ςφρματοσ κα ςτρζψει αντίςτοιχα και
το χάρακα.
Φροντίςτε να ρυκμίςετε τθ κζςθ του δακτυλίου με το γάντηο ϊςτε θ δζςμθ τθσ φωτοπφλθσ
να μη τέμνει το τμιμα του χάρακα που φζρει τθ γράμμωςθ και τουσ αρικμοφσ.
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4. υνδζςτε το θλεκτρονικό χρονόμετρο ςτθν τάςθ τροφοδοςίασ και επιλζξτε τρόπο λειτουργίασ «F1». Ενϊ ο χάρακασ κρζμεται ακίνθτοσ πάνω από τθ φωτοπφλθ, κάψτε προςεκτικά με τον αναπτιρα το χάλκινο ςφρμα (χωρίσ να το αγγίξετε και αναταράξετε το ςφςτθμα). Ο χάρακασ πζφτει τότε κατακόρυφα, οι αδιαφανείσ του ταινίεσ διακόπτουν διαδοχικά τθ δζςμθ τθσ φωτοπφλθσ και ο θλεκτρονικόσ χρονομετρθτισ καταγράφει τουσ χρόνουσ
διζλευςθσ των αδιαφανϊν ταινιϊν από τθ φωτοπφλθ.
τον Πίνακα (1):
 τθ δεφτερθ ςτιλθ ςθμειϊςτε τθν απόςταςθ h μεταξφ των αντιςτοίχων άκρων (ι
των μζςων) τθσ πρϊτθσ και όλων των επόμενων αδιαφανϊν ταινιϊν του χάρακα,
απόςταςθ που είναι ίςθ με τθν κάκε φορά μετατόπιςθ του χάρακα κατά τθν πτϊςθ
του.
 τθν τρίτθ ςτιλθ ςθμειϊςτε τουσ χρόνουσ διζλευςθσ Δt των αδιαφανϊν ταινιϊν
από τθ φωτοπφλθ.
Κακϊσ ο χρόνοσ διζλευςθσ Δt μιασ αδιαφανοφσ ταινίασ από τθ φωτοπφλθ αντιςτοιχεί ςε
μετατόπιςθ του χάρακα κατά απόςταςθ ίςθ με το πλάτοσ dτθσ αδιαφανοφσ ταινίασ, μπορείτε να υπολογίςετε τθν αντίςτοιχθ ταχφτθτα του χάρακα μζςω τθσ εξίςωςθσ:  

d
.
t

Θεωροφμε πωσ αυτι θ μζςθ τιμι τθσ ταχφτθτασ διζλευςθσ κατά προςζγγιςθ ταυτίηεται με
τθ ςτιγμιαία ταχφτθτα του χάρακα ςτο μζςο τθσ αντίςτοιχθσ αδιαφανοφσ ταινίασ.
Πίνακασ 1: Πειραματικά δεδομζνα και αποτελζςματα τησ επεξεργαςίασ τουσ

α/α

h (m)

1

0

Δt (s)

υ1 (m/s)

υ2 (m/s)

ΔU (J)

ΔΚ (J)

0

0

2
3
4
5
6
7
Με ακρίβεια τεςςάρων δεκαδικϊν ψθφίων (εκτόσ από τισ δφο τελευταίεσ ςτιλεσ που κα
χρθςιμοποιιςετε ακρίβεια 2 δεκαδικϊν ψθφίων) ςυμπλθρϊςτε και τισ υπόλοιπεσ ςτιλεσ
του Πίνακα 1 ωσ εξισ:




τθν τζταρτθ ςτιλθ ςθμειϊςτε ςε όλα τα κελιά τθν ταχφτθτα διζλευςθσ (υ1) τθσ
πρϊτθσ αδιαφανοφσ ταινίασ από τθ φωτοπφλθ.
τθν πζμπτθ ςτιλθ ςθμειϊςτε τθν ταχφτθτα διζλευςθσ (υ2) κάκε αδιαφανοφσ ταινίασ από τθ φωτοπφλθ.
τθν ζκτθ ςτιλθ ςθμειϊςτε τθν κατ’ απόλυτθ τιμι μεταβολι τθσ δυναμικισ ενζργειασ του χάρακα όταν το μζςο κάκε αδιαφανοφσ ταινίασ διζρχεται από τθ φωτοπφλθ. Οι υπολογιςμοί να γίνουν μζςω τθσ εξίςωςθσ: U  m  g  h . Να κεωριςτε
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ότι: g = 9,80 m/s2.
τθν ζβδομθ ςτιλθ ςθμειϊςτε τθ μεταβολι τθσ κινθτικισ ενζργειασ του χάρακα
μζςω τθσ εξίςωςθσ: K 

1
1
m22  m12 .
2
2

5. Με βάςθ τα αποτελζςματα των υπολογιςμϊν ςασ όπωσ αποτυπϊκθκαν ςτον Πίνακα 1
ςχεδιάςτε ςτο μιλιμετρζ χαρτί που ςασ δίνεται τθ γραφικι παράςταςθ ΔK = f(ΔU), και αφοφ
διαπιςτϊςετε τθ γραμμικότθτα τθσ ςχζςθσ που ςυνδζει τθν (απόλυτθ τιμι) μεταβολι τθσ
δυναμικισ ενζργειασ και τθ μεταβολι τθσ κινθτικισ ενζργειασ του χάρακα, ςχεδιάςτε και
τθν ευκεία που προςεγγίηει καλφτερα τα πειραματικά ςθμεία που ζχετε ιδθ τοποκετιςει
ςτο διάγραμμα. Σζλοσ υπολογίςτε τθν κλίςθ λ τθσ καλφτερθσ ευκείασ που ςχεδιάςατε:
Προκφπτει: λ = ………..…………..
Εναλλακτικά: Η γραφικι παράςταςθ μπορεί να ςχεδιαςτεί με τθ βοικεια του Excel που μασ
προςφζρει επιπλζον τθ δυνατότθτα προςδιοριςμοφ τθσ εξίςωςθσ τθσ καλφτερθσ ευκείασ
προςζγγιςθσ των πειραματικϊν δεδομζνων.
7. Απαντιςτε -δίνοντασ τισ απαραίτθτεσ εξθγιςεισ- ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ:
α. Ποια θ κεωρθτικι τιμι του λόγου

K
, αν δεχκοφμε πωσ θ μόνθ δφναμθ που δρα ςτο
U

χάρακα κατά τθν πτϊςθ του είναι το βάροσ του;

β. Μπορείτε να καταγράψετε οριςμζνα από τα ςφάλματα που πιςτεφετε ότι μπορεί να ζγιναν τόςο κατά το ςχεδιαςμό όςο και κατά τθν υλοποίθςθ τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ;

γ. Ποιο ςκοπό νομίηετε ότι εξυπθρετεί θ ανάρτθςθ του χάρακα μζςω του λεπτοφ χάλκινου
ςφρματοσ και θ καφςθ του; Δε κα ιταν απλοφςτερο να χρθςιμοποιθκεί λεπτό νιμα και ψαλίδι για να το κόβουμε ϊςτε να απελευκερϊνεται ο χάρακασ;
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δ. Για κάκε γραμμι των πειραματικϊν δεδομζνων του Πίνακα 1 (εκτόσ από τθ πρϊτθ), υπολογίςτε τθν τιμι του λόγου λ =

K
, και ςυμπλθρϊςτε τον Πίνακα 2.
U
Πίνακασ 2: Τιμζσ του λόγου ΔK/ΔU

λ=

α/α
1


U
-

2
3
4
5
6
7
Δϊςτε μια εκτίμθςθ του ςφάλματοσ ςτθ μζτρθςθ του λόγου λ, ωσ:



max  min
2

 ....................

ε. Μποροφμε να ιςχυριςτοφμε, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα ςφάλματα που ζγιναν, ότι κατά
τθν πτϊςθ του χάρακα διατθρείται θ μθχανικι του ενζργεια;
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