11η - 12η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

9 Τριβή: Στατική τριβή και τριβή ολίσθησης
9 Οριζόντια βολή: με κέρματα και χάρακα και με έτοιμη διάταξη
9 Κυκλική κίνηση - Κεντρομόλος δύναμη
9 Μέτρηση του g με χρήση φωτοπυλών στην ελεύθερη πτώση
9 Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος DC
9 Μελέτη χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής
9 Απόκλιση φορτισμένου σωματιδίου από ηλεκτρικό και μαγνητικό
πεδίο σε καθοδικό σωλήνα καθώς και με το πρόγραμμα interactive
physics
9 Ισορροπία ροπών (σε ράβδο)
9 Μέτρηση της ροπής αδράνειας κυλίνδρου
9 Πειράματα σχετικά με την υδροστατική πίεση

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
Α΄ Τάξη Ε.Λ.
ΤΡΙΒΗ με τη χρήση Multilog
Καθηγητής:
Ομάδα_________________________________
1. Τοποθετήστε με κολλητική ταινία τον αισθητήρα της δύναμης πάνω στην
επιφάνεια ενός μεταλλικού ή ξύλινου παραλ/πέδου και αφού το βάλετε πάνω
στη διάταξη του
τριβόμετρου, τραβήξτε
το σύστημα με ένα νήμα,
αυξάνοντας προοδευτικά
τη δύναμη. Στον
υπολογιστή εμφανίζεται
το διάγραμμα δύναμης χρόνου. Αν οι δυνάμεις
που καταγράφονται
έχουν αρνητικές τιμές,
τότε από το μενού
«Καταγραφέας» «Καθορισμός Νέων
Αισθητήρων» «Επιλέξατε: Force_50»
στα πλαίσια «Μονάδα Μέτρησης» αλλάζουμε τα πρόσημα της μέγιστης και
ελάχιστης τιμής και κατόπιν πατούμε ΟΚ. Έτσι οι τιμές της δύναμης γίνονται
θετικές.
2. Από το διάγραμμα να βρείτε (με αριστερό κλικ του ποντικιού):
a. Πόση είναι η οριακή τριβή;
.......Ν
b. Με δεξί κλικ πάνω στο βελάκι που εμφανίστηκε με την προηγούμενη
διαδικασία, εξαφανίζουμε το βελάκι. Οριοθετείστε, με αριστερό κλικ, δύο
σημεία, που βρίσκονται στο τμήμα του διαγράμματος, όπου η δύναμη
κατά μέσο όρο είναι σταθερή. Από το μενού «Ανάλυση» - «Γραμμική
Παλινδρόμηση» εμφανίζεται η ευθεία που ενώνει τα δύο σημεία. Στο
κάτω μέρος του παράθυρου αναγράφεται η εξίσωση της ευθείας. Ο
σταθερός όρος είναι η τριβή ολίσθησης.
Η τριβή ολίσθησης είναι...................Ν
3. Ζυγίστε το σύστημα της μεταλλικής ή ξύλινης πλάκας και του αισθητήρα.
Το βάρος του συστήματος είναι..............Ν
4. Πόσος είναι ο συντελεστής οριακής τριβής;......................
5. Πόσος είναι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης;....................
6. Συγκρίνετε της δύο τιμές των τριβών και τους δύο συντελεστές τριβής.
...........................................................................................
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7. Επαναλάβετε τα
βήματα 1 έως 3
για το σύστημα
αισθητήρα πλάκας,
προσθέτοντας
επιπλέον βαράκια
των 1Ν, 2Ν και
3Ν και
συμπληρώστε τον
παρακάτω
πίνακα:

Α/Α

Βάρος(Ν)

Τριβή
ολίσθησης(Ν)

1
2
3
4
8. Με βάση τις τιμές του ανωτέρω πίνακα να κατασκευάσετε το διάγραμμα
Βάρος - Τριβή Ολίσθησης

9. Ποια είναι η σχέση Τριβής - Βάρους;
...................................................................................
10.Τι μπορούμε να υπολογίσουμε από την κλίση της ευθείας που
προέκυψε;
....................................................................................
11. Επαναλάβετε όλα τα ανωτέρω αλλάζοντας την αρχική πλάκα με πλάκα
άλλου υλικού (εφόσον υπάρχει χρόνος).
Γιάννης Γαϊσίδης
Φυσικός ΕΚΦΕ Χίου
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Με τη συσκευή σύγχονων κινήσεων μπορούμε να διαπιστώσομε ότι μια
μπίλια που κάνει οριζόντια βολή και μια άλλη που κάνει ελεύθερη πτώση
χρειάζονται τον ίδιο χρόνο για να φθάσουν στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Αφού
τοποθετήσομε προσεκτικά τις δύο μπίλιες στις κατάλληλες θέσεις απομακρύνομε
από την αρχικά κατακόρυφη θέση της τη μικρή «σφύρα» και την αφίνομε ελεύθερη.
Οι δύο μπίλιες που ελευθερώνονται ταυτόχρονα από την κρούση φθάνουν
ταυτόχρονα στον πάγκο, ενώ εκτελούν η μεν πρώτη οριζόντια βολή η δε δεύτερη
ελεύθερη πτώση. Η ταυτόχρονη άφιξη γίνεται αντιληπτή από τον ήχο της πτώσης.

Καρακωνσταντής Ανδρέας
Φυσικός
ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
Α΄ Τάξη Ε.Λ.
Κεντρομόλος Δύναμη
Καθηγητής:
Ομάδα_________________________________________________

Στόχοι

Να αποδειχθεί η σχέση κεντρομόλου δύναμης - αντιστρόφου τετραγώνου της
περιόδου

F∝

1
T2 .

Θεωρητική εισαγωγή
Η κεντρομόλος δύναμη δίνεται από τη σχέση:
Η ταχύτητα:

υ=

F=

mυ 2
R (1)

2πR
T (2)

Εισάγοντας τη (2) στην (1) έχουμε F =

4π 2 mR
. Δηλαδή η κεντρομόλος είναι
T2

αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της περιόδου.

Απαιτούμενα όργανα
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Συσκευή κεντρομόλου δύναμης
Ζυγαριά ακριβείας
Ροδέλες ή άλλα μικρά βαράκια γνωστής μάζας.
Μέτρο
Χρονόμετρο
Συνδετήρας
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Πειραματική Διαδικασία
1. Περνούμε το νήμα μέσα από τον μεταλλικό
σωλήνα και μετρούμε το μήκος της ακτίνας,
από το άκρο του σωλήνα μέχρι το κ.μ. του
φελλού. Από την κάτω πλευρά του σωλήνα
προσαρμόζουμε ένα «κροκοδειλάκι» ώστε
όταν αυτό έρχεται σε απόσταση περίπου 0,5
cm από το κάτω μέρος του σωλήνα, το μήκος
του νήματος από το πάνω μέρος του να είναι
ίσο με την ακτίνα περιστροφής.
Ακτίνα περιστροφής:_______m
2. Στη ζυγαριά ακριβείας ζυγίζουμε το φελλό
Μάζα φελλού: ____Κg
3. Στερεώνουμε το συνδετήρα στην ελεύθερη
άκρη του νήματος της συσκευής και
προσθέτουμε στην άκρη αυτή πέντε ροδέλες
ή ένα βαράκι των 50 gr(0,5N).
Ποιος θα ασκήσει την κεντρομόλο δύναμη στο
φελλό, όταν τον θέσουμε σε περιστροφή;
__________________________
4. Θέτουμε σε οριζόντια περιστροφή το φελλό, κρατώντας τον μεταλλικό σωλήνα
κατακόρυφο και μετρούμε το χρόνο 10 περιστροφών. Φροντίζουμε το
«κροκοδειλάκι» να απέχει περίπου 0,5cm από το κάτω άκρο του σωλήνα.
Πόση είναι η κεντρομόλος δύναμη; _____Ν
Πόση είναι η περίοδος της κυκλικής κίνησης; ___s
5. Καταγράφουμε στoν πίνακα, στη 2η και 3η στήλη και στην 1η γραμμή τις
ανωτέρω μετρήσεις
6. Επαναλαμβάνουμε άλλες τέσσερις φορές τα βήματα 3, 4 και 5 προσθέτοντας
κάθε φορά και τρεις επιπλέον ροδέλες.
Α/Α
1
2
3
4
5

Κεντρομόλος (Ν)

Περίοδος(s)

7. Συμπληρώνουμε την τέταρτη στήλη του πίνακα.
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8. Κατασκευάζουμε το διάγραμμα κεντρομόλου - 1/Τ2
Σημείωση: Τα δεδομένα του πίνακα μπορούν να μπουν στο φύλλο του excel και
να λάβουμε απευθείας το διάγραμμα καθώς και την βέλτιστη ευθεία.

9. Ποιο συμπέρασμα βγαίνει, ως προς τη σχέση Fκ- 1/T2;
__________________________________________________
10. Πως εξαρτάται η κεντρομόλος δύναμη από την περίοδο;
__________________________________________________
11. Μετρήστε την κλίση της ευθείας του διαγράμματος
Κλίση: _________
12. Τι μετράει η κλίση της ευθείας;
____________________________________________________
13. Υπολογίστε το γινόμενο : 4π2mR
Γινόμενο = ________
14. Υπολογίστε το σφάλμα % της μέτρησης από τον παρακάτω τύπο:

σφάλμα% =

Κλίση − Γινόμενο
× 100
Γινόμενο

Σφάλμα%=_____%
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Υπολογισμός του g με χρήση φωτοπυλών
Απαιτούμενα όργανα
1. Κεκλιμένο επίπεδο πολλαπλών
χρήσεων
2. Δύο φωτοπύλες
3. Αλφάδι
4. Παχύμετρο
5. Μεταλλική μπίλια
6. Δύο σφικτήρες

Προετοιμασία του Πειράματος
1.Τοποθετούμε τις φωτοπύλες στην κατακόρυφη
ράβδο της συσκευής. Η απόσταση των δυο
φωτοπυλών να είναι περίπου 20 cm.
2. Με το αλφάδι επιτυγχάνουμε η μεταλλική ράβδος
να βρίσκεται σε απόλυτα κατακόρυφη θέση.
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Εκτέλεση του Πειράματος
Βήμα 1: Με το παχύμετρο μετράμε τη διάμετρο της
μπίλιας. Σημειώνουμε τη μέτρηση στο φύλλο Excel.
Βήμα 2: Βάζουμε τη συσκευή της φωτοπύλης στην
κλίμακα F1 και αφήνουμε την μπίλια από την άκρη της
κατακόρυφης ράβδου. Τοποθετούμε το άλλο χέρι
κάτω από τη δεύτερη φωτοπύλη και πιάνουμε την
μπίλια.
Βήμα 3: Διαβάζουμε στη συσκευή της φωτοπύλης τις
δύο χρονικές ενδείξεις.
Η πρώτη ένδειξη μας δίνει το χρόνο διέλευσης της
μπίλιας μπροστά από την άνω φωτοπύλη και η δεύτερη
από την κάτω.
Βήμα 4: Καταγράφουμε τους δύο χρόνους στο φύλλο
Excel και στις στήλες t1 και t2.

Βήμα 5: Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία από το
βήμα 2 έως το βήμα 4 κι άλλες φορές και
συμπληρώνουμε τον πίνακα στο φύλλο Excel. Από
τους χρόνους t1 και t2 και από τη διάμετρο της μπίλιας
υπολογίζουμε τις ταχύτητες, υ1 και υ2, διέλευσης της
μπίλιας από τις θέσεις των φωτοπύλών.
Βήμα 6: Βάζουμε τη συσκευή της φωτοπύλης στην
κλίμακα F2 και αφήνουμε την μπίλια από την άκρη της
κατακόρυφης ράβδου. Καταγράφουμε τώρα το χρόνο
μετάβασης της μπίλιας από την πάνω φωτοπύλη μέχρι
την κάτω.
Βήμα 7: Επαναλαμβάνουμε το βήμα 6 μέχρι να
συμπληρώσουμε το δεύτερο πίνακα στο φύλλο Excel.
Βήμα 8: Από το χρόνο t της τελευταίας μέτρησης
και από τις ταχύτητες υ1 και υ2 του βήματος 5 και με
βάση τη σχέση
υπολογίζουμε το g.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC
ΜΕ ΠΗΓΗ, ΩΜΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ-Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ

2. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ- Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ

Ανδρέας Καρακωνσταντής
Φυσικός
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2η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (Καθηγητές)
Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος
με πηγή, ωμικό καταναλωτή και κινητήρα.
1. Γράψε την τιμή της αντίστασης του ωμικού καταναλωτή:…… 10 Ω ………...……
2. Μέτρησε την ΗΕΔ της πηγής: (με τον διακόπτη ανοικτό)…… 4,45 V ……………………
Παρατήρησε το κύκλωμα και κλείσε τον διακόπτη.

3. Ποιο είναι το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα; …… 0,172 Α…………
4. Ποια είναι η πολική τάση της πηγής; …………….....4,04 V ……………
Σταμάτησε για λίγο την περιστροφή του άξονα του κινητήρα.

5. Ποια είναι η μέγιστη ένταση ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα; …… 0,33 Α …
Συμπλήρωσε με τις μετρήσεις σου τον πίνακα 2-1
Μέγεθος
Ε
R
I
VΠ
Imax

Τιμή
4,45
10
0,172
4,04
0,33

Μονάδα μέτρησης
V
Ω
Α
V
A

6. Υπολόγισε την εσωτερική αντίσταση της πηγής:
…………… Vπ = Ε − Ir ⇔ r =

E − VΠ 4,45V − 4,04V
=
⇔ r = 2,384Ω ……………..
Ι
0,172A

7. Υπολόγισε την εσωτερική αντίσταση του
4,45V
= 13,485Ω …….
I max 0,33A
− r − R = 13,48Ω − 2,38Ω − 10Ω ⇔ r ' = 1,1Ω ……..

κινητήρα:…… E = I max R ολ ⇔ R ολ =
……………… r ' = R ολ

E

=

8. Υπολόγισε την ισχύ που παρέχει η πηγή στον κύκλωμα (όταν στρέφεται ο κινητήρας)
….. Pπηγής = E ⋅ I = 4,45V ⋅ 0,172A = 0,765W …………….

9. Υπολόγισε την ισχύ που καταναλώνεται στο εσωτερικό της πηγής
…………. Pr = I 2 ⋅ r = (0,172A )2 ⋅ 2,38Ω = 0,07 W ……
10. Υπολόγισε την ισχύ που καταναλώνεται στον αντιστάτη
…… PR = I 2 ⋅ R = (0,172A ) 2 ⋅10Ω = 0,236 W ……

11. Υπολόγισε την θερμική ισχύ που παράγεται στο εσωτερικό του κινητήρα
… Pr ' = I 2 ⋅ r ' = (0,172A )2 ⋅ 1,1Ω = 0,0325W …
12. Υπολόγισε την ωφέλιμη (μηχανική) ισχύ του κινητήρα …. Pθ = Pr + PR + Pr ' = 0,4W … …
…… Pμηχ = Pπηγής − Pθ = 0,765W − 0,4 W = 0,365W ….
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Συμπλήρωσε με τους υπολογισμούς σου τον πίνακα 2-2
Μέγεθος
P
Pr
PR
Pr'
Pμηχ

Τιμή
0,765
0,07
0,296
0,0325
0,366

Μονάδα μέτρησης
W
W
W
W
W

13. Υπολόγισε τον συντελεστή απόδοσης του κινητήρα

… Pκ ι ν = Pμ η χ + Pr ' = 0,366W + 0,0325W = 0,399W … ………………………………………….

…e =

Pμ η χ
Pκ ι ν

=

0,366
= 0,917 ή 91,7% …
0,399

Παρατηρήσεις…...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...............................................................…..........................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................….............................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Ανδρέας Καρακωνσταντής
Φυσικός
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2η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μαθητές)
Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος
με πηγή, ωμικό καταναλωτή και κινητήρα.
1. Γράψε την τιμή της αντίστασης του ωμικού καταναλωτή:...………...…….........
2. Μέτρησε την ΗΕΔ της πηγής: (με τον διακόπτη ανοικτό)………………………
Παρατήρησε το κύκλωμα και κλείσε τον διακόπτη.

3. Ποιο είναι το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα; ……............…………
4. Ποια είναι η πολική τάση της πηγής; …………….............……………
Σταμάτησε για λίγο την περιστροφή του άξονα του κινητήρα.

5. Ποια είναι η μέγιστη ένταση ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα; ……......…
Συμπλήρωσε με τις μετρήσεις σου τον πίνακα 2-1
Μέγεθος
Ε
R
I
VΠ
Imax

Τιμή

Μονάδα μέτρησης

6. Υπολόγισε την εσωτερική αντίσταση της πηγής:

E − VΠ .............
=
⇔ r = ……………..
Ι
.............
Υπολόγισε την εσωτερική αντίσταση του
E
...............
κινητήρα:…… E = I max R ολ ⇔ R ολ =
=
= …….
I max ...............
……………… r ' = R ολ − r − R = .............. ⇔ r ' = ……..
Vπ = Ε − Ir ⇔ r =

7.

8. Υπολόγισε την ισχύ που παρέχει η πηγή στον κύκλωμα (όταν στρέφεται ο κινητήρας)
….. Pπηγής = E ⋅ I = ..........................=........……….

9. Υπολόγισε την ισχύ που καταναλώνεται στο εσωτερικό της πηγής
…………. Pr = I 2 ⋅ r = ……...................=................................

10. Υπολόγισε την ισχύ που καταναλώνεται στον αντιστάτη
….........… PR = I 2 ⋅ R = ……................=.................................

11. Υπολόγισε την θερμική ισχύ που παράγεται στο εσωτερικό του κινητήρα
…............ Pr ' = I 2 ⋅ r ' = …......................=.................................
Ανδρέας Καρακωνσταντής
Φυσικός
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12. Υπολόγισε την ωφέλιμη (μηχανική) ισχύ του κινητήρα

Pθ = Pr + PR + Pr ' = ………… Pμηχ = Pπηγής − Pθ = .................................….

Συμπλήρωσε με τους υπολογισμούς σου τον πίνακα 2-2

Μέγεθος
P
Pr
PR
Pr'
Pμηχ

Τιμή

Μονάδα μέτρησης

13. Υπολόγισε τον συντελεστή απόδοσης του κινητήρα

… Pκ ι ν = Pμ η χ + Pr ' = …........................................................................................................
…e =

Pμ η χ
Pκ ι ν

=

..............
= ….............ή...............%
..............

Παρατηρήσεις …...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
...............................................................…..........................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................….............................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Ανδρέας Καρακωνσταντής
Φυσικός
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΗΓΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

• Μπαταρία 4,5 V (ή 2x4,5 V σε σειρά)
• Λαμπτήρας
• Ροοστάτης
• 2 πολύμετρα (ή βολτόμετρα), το ένα παράλληλα
συνδεδεμένο με την πηγή και το άλλο παράλληλα
συνδεδεμένο με το λαμπτήρα.
• 1 αμπερόμετρο (ή πολύμετρο) σε σειρά
• Διακόπτης
• Μετακίνηση του δρομέα του ροοστάτη προκαλεί
αύξηση της ένδειξης αμπερομέτρου (και αύξηση
φωτοβολίας λαμπτήρα, από κάποια θέση και
μετά), ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η πολική τάση
της πηγής και αυξάνεται η τάση στα άκρα του
λαμπτήρα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΗΓΗΣ
ΠΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ ΠΗΓΗΣ (V)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛ/ΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (A)
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΗΓΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛ/ΚΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Α)

4.4

0.049

4.3

0.109

4.2

0.164

4.1

0.221

4

0.248

3.9

0.301

3.8

0.364

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΗΓΗΣ
y = -1.9687x + 4.5095

Vπ(V)

4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4
3.9
3.8
3.7
0

0.1

0.2

0.3

Ι(Α)

0.4

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΗΓΗΣ
y = -1.9687x + 4.5095
5

Vπ(V) 4.5

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

0.1

0.2

0.3

Ι(Α)

0.4

Ανδρέας Καρακωνσταντής
Φυσικός
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ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣIΚΗ
ΤΑΞΗ: Β΄ Ε.Λ. Θετικής & Τεχvoλoγικής Κατεύθυvσης
ΜΑΘΗΜΑ: Κίvηση φoρτισμέvoυ σωματιδίoυ εvτός Ομoγεvoύς Ηλεκτρικoύ Πεδίoυ
Καθηγητής:
Ομάδα: 1)
2)
3)
ΛΟΓIΣΜIΚΟ:

Interactive Physics

ΣΤΟΧΟI:
1.

Να αvτιληφθoύv oι μαθητές:
Τι είδoυς τρoχιά ακoλoυθεί τo φoρτισμέvo σωμάτιo, όταv εκτoξεύεται με
oρισμέvη αρχική ταχύτητα μέσα σε oμoγεvές πεδίo.
Πώς εξαρτάται η τρoχιά τoυ από τo μέτρo και τηv κατεύθυvση της αρχικής
ταχύτητας καθώς και από τηv τάση πoυ δημιoυργεί τo πεδίo.
Πώς εξαρτάται η “απόκλιση” κατά τη στιγμή εξόδoυ τoυ σωμάτιoυ από τα
παραπάvω μεγέθη.

2.
3.

ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟIΩΣΗΣ
Η πρoσομoίωση περιλαμβάvει:
1. Τα “εργαλεία ελέγχoυ” (Εργαλεία πoυ μας επιτρέπoυv vα ρυθμίζoυμε τιςπαραμέτρoυς της
πρoσoμoίωσης, πριv και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης):
i.
«Αρχική Ταχύτητα Σωματιδίoυ (m/s)»
Εύρoς τιμώv: 0 ÷ 10m/s
b. «Κατεύθυνση αρχ. Ταχύτητας (μοίρες)»
Εύρoς τιμώv:
-900 ÷ +900
c. «Τάση μεταξύ των πλακών (V)»
Εύρος τιμών: -10.000V÷+10.000V
d. «Εισερχόμενο φορτίο (C)»
Το φορτίο παίρνει 2 τιμές: -10-3C και +10-3C
2. Τα «σώματα» της προσομοίωσης:
a. Τις παράλληλες μεταλλικές πλάκες, όπου εφαρμόζουμε την τ΄ση και
δημιουργούμε το ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.
b. Το φορτισμένο σωματίδιο, που βρίσκεται στο μέσον της απόστασης των δύο
πλακών και το εκτοξεύουμε μέσα στο πεδίο με ταχύτητα της επιλογής μας.
c. Τους «μετρητές»:
i. Την εξίσωση της τροχιάς που ακολουθεί το σωματίδιο.
ii. Την απόκλιση του σωματιδίου, κατά τη στιγμή εξόδου του από το πεδίο.
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Αρχικές τιμές παραμέτρων:
1. Ταχύτητα:
7m/s
2. Κατεύθυνση:
00
3. Τάση:
3000V
4. Φορτίο:
-10-3C
ΒΗΜΑ 1Ο
Δίνουμε στην τάση τιμή μηδέν και πατούμε το κουμπί «Εκτέλεση»(
•

)

Τι παρατηρείτε στην τροχιά του σωματιδίου;

ΒΗΜΑ 2Ο
Δίνουμε διάφορες τιμές στην τάση και συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα
σημειώνοντας τις τιμές της απόκλισης.
Παρατήρηση: Πριν αλλάξουμε την τιμή της οποιασδήποτε παραμέτρου πατούμε το κουμπί
«Επαναρρύθμιση»(▐◄◄), ακολούθως «Εξάλειψη Ίχνους». Κατόπιν δίνουμε την τιμή στην παράμετρο και
πατούμε «Εκτέλεση»(►)

A/A

Τάση σε Volts

1

1000

2

2000

3

3000

4

4000

5

5000

Απόκλιση σε m

Με τις τιμές του πίνακα κατασκευάζουμε διάγραμμα Tάσης - Απόκλισης
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•

Παρατηρώντας την εξίσωση της τροχιάς, ποιας μορφής εξίσωση ακολουθεί
η τροχιά του σωματιδίου;

•

Τι είδους τροχιά ακολουθεί το σωματίδιο όταν κινείται μέσα στο ομογενές
ηλεκτρικό πεδίο;

•

Με βάση το διάγραμμα που κατασκευάσατε, τι συμπέρασμα βγάζετε για τη
σχέση απόκλισης – τάσης;

ΒΗΜΑ 3Ο
Δίνουμε στην τάση τη σταθερή τιμή 2000V.
Δίνουμε διάφορες τιμές στην αρχική ταχύτητα του σωματιδίου και καταγράφουμε
στον παρακάτω πίνακα τις αντίστοιχες αποκλίσεις:
A/A

Αρχ. Ταχύτητα σε m/s

1

2

2

4

3

6

4

8

5

10

Απόκλιση σε m

Με τις τιμές του πίνακα κατασκευάζουμε διάγραμμα Αρχικής ταχύτητας - Απόκλισης

•

Πώς μεταβάλλεται η απόκλιση με την ταχύτητα;(Συμπληρώστε)

1) Όταν αυξάνεται η ταχύτητα, η απόκλιση
2) Όταν διπλασιάζεται η αρχική ταχύτητα, η απόκλιση
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•

Τι είδους καμπύλη είναι το διάγραμμα αρχ. Ταχύτητας – Απόκλισης;

ΒΗΜΑ 4Ο
Δίνουμε τις εξής τιμές στις παραμέτρους:
1.
2.
3.
4.

Αρχ. Ταχύτητα:
Κατεύθυνση αρχ. Ταχύτητας:
Τάση:
Φορτίο:

6m/s
300
3000V
-10-3C

Πατούμε το κουμπί «Εκτέλεση» και παρατηρούμε την τροχιά:
•

Γράψτε την εξίσωση της τροχιάς.

•

Τι είδους τροχιά ακολουθεί το σωματίδιο;

•

Ποια είναι η απόκλιση του σωματιδίου όταν βρίσκεται στη θέση όπου
x=5m;

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
I. Κάνετε το φορτίο θετικό και δώστε στην κατεύθυνση της αρχ. Ταχύτητας την τιμή
μηδέν. Πατήστε «Εκτέλεση». Εξηγήστε γιατί η φορά της δύναμης είναι αυτή που
απεικονίζεται στην εφαρμογή.

II. Αφού πατήσετε το κουμπί της «Επαναρρύθμισης» και «Εξάλειψη Ίχνους», δώστε
στην τάση την τιμή -3000V. Τι παρατηρείτε για τη φορά της δύναμης; Δώστε μία
εξήγηση.

III. Τι είδους κίνηση εκτελεί το σωματίδιο όταν εξέρχεται από το ομογενές ηλεκτρικό
πεδίο και γιατί;

Γιάννης Γαϊσίδης
Φυσικός
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ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ (ΘΕΩΡΗΜΑ ΡΟΠΩΝ)
Εικόνα 1η

τ = F⋅l
τ1 = 1 ⋅ 6 = 6
τ2 = 3 ⋅ 2 = 6
r
τ1 − τ 2 = 0 ⇒ ∑ τ = 0

Εικόνα 2η

τ = F⋅l
τ1 = 2 ⋅ 6 = 12
τ 2 = 3 ⋅ 4 = 12
r
τ1 − τ 2 = 0 ⇒ ∑ τ = 0

Ανδρέας Καρακωνσταντής
Φυσικός
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ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Απαιτούμενα όργανα
1. Γυάλινο Δοχείο με νερό, στο
οποίο έχουμε χαράξει
διάφορα βάθη: την επιφάνεια
του νερού, το ¼ , το 1/2 και
τα ¾ του βάθους.
2. Μανόμετρο υοειδούς
σωλήνα, στο οποίο έχουμε
βάλει χρωματισμένο νερό
ώστε το ύψος της στάθμης να
βρίσκεται στη γραμμή μηδέν.
3. Διαφανή πλαστικό ελαστικό
σωλήνα (αλφαδολάστιχο),
προσαρμοσμένο στη μία άκρη
του μανομέτρου

Εκτέλεση του Πειράματος
Βάζουμε τον ελαστικό σωλήνα στην
πρώτη χαραγμένη γραμμή και μετρούμε
τη διαφορά στάθμης στο μανόμετρο
(περίπου 4,5).

Μετακινούμε το σωλήνα στην παρακάτω
γραμμή (διπλάσιο βάθος) και μετρούμε
ξανά τη διαφορά στάθμης (περίπου 9)
Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για
την παρακάτω γραμμή και για το τελικό
βάθος
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Η ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ
Απαιτούμενα όργανα
1. Γυάλινο Δοχείο με
χρωματισμένο νερό, όγκου όσο
ένα γεμάτο μπουκάλι νερό του
εμπορίου
2. Ένα γεμάτο πλαστικό μπουκάλι
νερό.
3. Μανόμετρο υοειδούς σωλήνα,
στο οποίο έχουμε βάλει
χρωματισμένο νερό ώστε το
ύψος της στάθμης να βρίσκεται
στη γραμμή μηδέν.
4. Διαφανή πλαστικό ελαστικό
σωλήνα (αλφαδολάστιχο),
προσαρμοσμένο στη μία άκρη
του μανομέτρου
5. Γυάλινο Δοχείο γεμάτο με νερό
6. Ογκομετρικός κύλινδρος
χονδρός
7. Ογκομετρικός κύλινδρος λεπτός

Εκτέλεση του Πειράματος
Γεμίζουμε όλα τα δοχεία με νερό στο
ίδιο ύψος.
Βάζουμε τον ελαστικό σωλήνα στο
γυάλινο δοχείο μέχρι το τελικό βάθος
και μετράμε τη διαφορά στάθμης στο
μανόμετρο.
Βάζουμε τον ελαστικό σωλήνα στο
χονδρό ογκομετρικό κύλινδρο μέχρι το
τελικό βάθος και μετράμε τη διαφορά
στάθμης στο μανόμετρο.
Συνεχίζουμε στον λεπτό ογκομετρικό
σωλήνα και στο πλαστικό μπουκάλι.
Παρατηρούμε ότι σε όλες τις
περιπτώσεις η διαφορά στάθμης στο
μανόμετρο είναι η ίδια.
Τέλος βάζουμε τον ελαστικό σωλήνα στο ανοιχτό γυάλινο δοχείο, που περιέχει ίδια
ποσότητα νερού με το πλαστικό μπουκάλι και παρατηρούμε ότι έχουμε άλλη διαφορά
στάθμης στο μανόμετρο
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