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Εργαστηριακή άσκηση 9:
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΠΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
Οι στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι:
•

Να µελετήσετε τις µεταβολές της κινητικής και της δυναµικής ενέργειας σώµατος κατά
την ελεύθερη πτώση του, µε βάση χρονοφωτογραφία (πολλαπλή φωτογράφηση).

•

Να ελέγξετε αν η µηχανική ενέργεια (δηλαδή το άθροισµα της δυναµικής και της
κινητικής ενέργειας) του σώµατος διατηρείται σταθερή κατά την ελεύθερη πτώση του.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Για να µελετήσουµε την ελεύθερη πτώση αντικειµένου, πραγµατοποιούµε πολλαπλή
φωτογράφησή του µε αναλαµπές (φλας). Σε κάθε αναλαµπή, καταγράφεται επάνω σε
φωτογραφικό φιλµ, σε διαφορετικές θέσεις, η εικόνα του αντικειµένου.
Η βαρυτική δυναµική ενέργεια U αντικειµένου σε έναν τόπο µε επιτάχυνση βαρύτητας g
υπολογίζεται από την εξίσωση U= m·g·h όπου m η µάζα του αντικειµένου και h το ύψος του
από κάποιο οριζόντιο επίπεδο, του οποίου τη δυναµική ενέργεια θεωρούµε ίση µε µηδέν.
Μπορούµε να πάρουµε ως οριζόντιο επίπεδο αναφοράς (επίπεδο µηδενικής δυναµικής
ενέργειας) την επιφάνεια ενός τραπεζιού, µία εξέδρα ή -συνηθέστερα- το έδαφος.
1
Η κινητική ενέργεια Κ αντικειµένου υπολογίζεται από την εξίσωση K= m·υ2 όπου m είναι η
2
µάζα του αντικειµένου και υ η ταχύτητά του.
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
•
•
•
•
•
•

∆ιάταξη χρονοφωτογραφίας (στροβοσκόπιο, φωτογραφική µηχανή σε τρίποδο)
Λευκή σφαίρα (λ.χ. µπίλια του µπιλιάρδου).
Ορθοστάτης µε λαβίδα.
Κανόνας βαθµολογηµένος (µήκους 1 m).
Υποδεκάµετρο διαφανές (βαθµολογηµένος χάρακας)
Ζυγός.

Σηµείωση:
Στην άσκηση αυτή, δεν θα πραγµατοποιήσετε πολλαπλή φωτογράφηση. Θα µελετήσετε την
ελεύθερη πτώση σφαίρας από έτοιµη φωτογραφία πολλαπλής λήψης.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
1. Παρατηρήστε τη φωτογραφία της πολλαπλής φωτογράφησης της σφαίρας κατά την
ελεύθερη πτώση της (Εικ. 9.1). Το κέντρο της σφαίρας στην αρχική της θέση συµπίπτει µε τη
χαραγή µηδέν του (κατακόρυφου) κανόνα. Στην εικόνα διακρίνονται δεκαπέντε θέσεις φωτογραφήσεις της σφαίρας. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών
αναλαµπών(φωτογραφήσεων) είναι 1/50 του δευτερολέπτου (0,02 s).

Α΄Λυκείου – ∆ιατήρηση µηχανικής ενέργειας

1

2. Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς (επίπεδο µηδενικής δυναµικής ενέργειας) το
οριζόντιο επίπεδο που περνά από τη χαραγή 45 του
βαθµολογηµένου κανόνα. Αν η σφαίρα που πέφτει (µπίλια
µπιλιάρδου) έχει µάζα 173 g, υπολογίστε τη δυναµική και την
κινητική της ενέργεια στη θέση 1 (αρχική θέση ή θέση
εκκίνησης).
3. Με τη βοήθεια του διαφανούς χάρακα, προσδιορίστε τη
χαραγή µε την οποία συµπίπτει (αντιστοιχεί) το κέντρο της 10ης
θέσης της σφαίρας. Προσέξτε, ώστε ο διαφανής χάρακας να
είναι κάθετος στο βαθµολογηµένο κανόνα της φωτογραφίας. Την
τιµή της απόστασης που βρήκατε σε cm µετατρέψτε την σε m
και γράψτε την στην στήλη 2 του ΠΙΝΑΚΑ 1. Επαναλάβετε την
ίδια εργασία και µε τις υπόλοιπες θέσεις της σφαίρας (θέσεις 11,
12, 13, 14 και 15). Συµπληρώστε έτσι την στήλη 2 του ΠΙΝΑΚΑ
1.
4. Υπολογίστε τη µετατόπιση της σφαίρας από τη θέση 10
στη θέση 11, αφαιρώντας τις αντίστοιχες αποστάσεις από τη
θέση εκκίνησης. Οµοίως, υπολογίστε τις υπόλοιπες µετατοπίσεις
(από τη θέση 11 στη θέση 12, από τη θέση 12 στη θέση 13
κ.ο.κ.). Συµπληρώστε την στήλη 3 του ΠΙΝΑΚΑ 1.
5. Υπολογίστε τη (µέση) ταχύτητα της σφαίρας για κάθε µία
από τις µετατοπίσεις, σύµφωνα µε την εξίσωση υ=∆y/∆t.
Συµπληρώστε την στήλη 5 του ΠΙΝΑΚΑ 1.
6. Υπολογίστε τα τετράγωνα των ταχυτήτων. Συµπληρώστε
τη στήλη 6.
7. Υπολογίστε την κινητική ενέργεια της σφαίρας, σύµφωνα
1
µε την εξίσωση K= mυ2. Έχετε ως δεδοµένο, ότι η µάζα της
2
σφαίρας (µπιλιάρδου) είναι m= 0,173 kg. Συµπληρώστε την
στήλη 7 του ΠΙΝΑΚΑ 1.
8. Υπολογίστε το αντίστοιχο ύψος h της σφαίρας από το
επίπεδο αναφοράς (χαραγή 45) του βαθµολογηµένου κανόνα για
τις θέσεις 11, 12, 13, 14 και 15. Μετατρέψτε τις τιµές από cm σε m. Συµπληρώστε την στήλη
8.
9. Υπολογίστε τη βαρυτική δυναµική ενέργεια της σφαίρας για τις θέσεις 11, 12, 13, 14
και 15 και για το ίδιο επίπεδο αναφοράς (χαραγή 45) από την εξίσωση U= mgh. ∆ίνονται οι
τιµές m= 0,173 kg και g= 9,81 m/s2. Συµπληρώστε την στήλη 9 του ΠΙΝΑΚΑ 1.
10. Υπολογίστε τις τιµές της µηχανικής ενέργειας της σφαίρας προσθέτοντας τις
αντίστοιχες τιµές της κινητικής (στήλη 7) και της δυναµικής (στήλη 9) ενέργειάς της. Τι
παρατηρείτε; Πού οφείλονται οι πάρα πολύ µικρές διαφορές (περίπου 2%) µεταξύ των τιµών
της στήλης 10 του ΠΙΝΑΚΑ 1; Μπορείτε να ισχυριστείτε, ότι (µέσα στα όρια των
σφαλµάτων των πειραµατικών µετρήσεων) η µηχανική ενέργεια της σφαίρας παραµένει
σταθερή κατά την πτώση της;
11. Πώς από τις τιµές της στήλης 10 του ΠΙΝΑΚΑ 1 µπορείτε να προσεγγίσετε την
πραγµατική τιµή της µηχανικής ενέργειας της σφαίρας; Προσδιορίστε την προσεγγιστική
αυτή τιµή της µηχανικής ενέργειας.
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Εργαστηριακή άσκηση 9:
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΠΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ……………….
ΟΜΑ∆Α ……………….

ΟΝΟΜΑ ……………………………………………
ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………...

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
∆υναµική ενέργεια: U=……………. J
Κινητική ενέργεια: Κ= …………….. J
Μηχανική ενέργεια: U+K= ……………J
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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Παρατηρούµε ότι ………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Οι πάρα πολύ µικρές διαφορές µεταξύ των τιµών της στήλης 10 οφείλονται.
………………………..………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Μπορούµε να ισχυριστούµε, ότι: …………………………………..………………………….
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………………………………………………………………………………………………….

11 ……………………………………….…..………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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