1ο και 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2017

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016
Διαγωνισμός στη Φυσική
(Διάρκεια 1 ώρα)
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Επιστημονική Επιτροπή:
Βασίλης Γαργανουράκης (Φυσικός)
Δημήτρης Ευαγγέλου (Φυσικός)
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ
ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΙ
1. Διερεύνηση της εξάρτησης ή μη της περιόδου ταλάντωσης του απλού εκκρεμούς από τη μάζα.
2. Μέτρηση με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς της επιτάχυνσης της βαρύτητας στον τόπο μας.
3. Μέτρηση με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε συνθήκες
μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας, που τις έχουμε δημιουργήσει τεχνητά.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα κρεμασμένο από νήμα μήκους l που το άλλο άκρο του
είναι στερεωμένο σ' ένα σταθερό σημείο. Όταν το σώμα ισορροπεί, το νήμα είναι κατακόρυφο. Αν το σώμα
απομακρυνθεί από τη θέση ισορροπίας, εκτελεί ταλάντωση ανάμεσα στις δύο ακραίες θέσεις Β και Γ. Οι
δυνάμεις που καθορίζουν την κίνησή του είναι το βάρος (W) και η δύναμη που ασκεί το νήμα (Τάση, Τ).
Εφόσον το εκκρεμές εκτελεί ταλάντωση, η κίνησή του περιγράφεται από τα χαρακτηριστικά μεγέθη της
ταλάντωσης, δηλαδή την περίοδο, τη συχνότητα και το πλάτος.
Πειραματικά προκύπτει ότι η περίοδος του εκκρεμούς:
•

Είναι ανεξάρτητη της μάζας του.

•

Είναι ανεξάρτητη του πλάτους, όταν εκτρέπεται κατά μικρή γωνία θ (μικρότερη από 10 μοίρες).

•

Αυξάνεται όταν μεγαλώσουμε το μήκος του νήματος. Ένα εκκρεμές που έχει μεγάλο μήκος έχει
μεγαλύτερη περίοδο από ένα άλλο μικρότερου μήκους. Όλα τα εκκρεμή που έχουν το ίδιο μήκος έχουν
την ίδια περίοδο ταλάντωσης (ανεξάρτητα από το πλάτος και τη μάζα). Επομένως το εκκρεμές μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως χρονόμετρο. Γι' αυτό η πιο γνωστή εφαρμογή του εκκρεμούς αφορά τη μέτρηση
του χρόνου.

•

Εξαρτάται από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται. Έτσι αν βρισκόμαστε στον Ισημερινό το ίδιο εκκρεμές
ταλαντώνεται με μεγαλύτερη περίοδο απ' ότι στους πόλους. Στη Σελήνη η περίοδός του αυξάνεται κατά
2,5 φορές περίπου. (από το βιβλίο της Γ' Γυμνασίου)

Η περίοδος του απλού εκκρεμούς δίνεται από την παρακάτω σχέση:

Τ=2∙π�

L
g

(1)

Χρησιμοποιώντας διάφορα μήκη νήματος μετρούμε για καθένα απ' αυτά την αντίστοιχη περίοδο και
μπορούμε να υπολογίσουμε το g. Επειδή από την (1) φαίνεται ότι το τετράγωνο της περιόδου Τ είναι ανάλογο
με το μήκος L, κατασκευάζουμε την γραφική παράσταση L=f(T2) και από την κλίση της υπολογίζουμε το g.

L=

g

4∙𝜋𝜋2

∙T 2

(2)

Βασίλης Γαργανουράκης (Φυσικός), Δημήτρης Ευαγγέλου (Φυσικός)
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Όργανα και υλικά
1. Ορθοστάτης με προσαρμοσμένο νήμα, συνδετήρα (για τη μεταβολή του μήκους) και μοιρογνωμόνιο (για
τη μέτρηση της γωνίας εκτροπής)
2. Βαρίδι Β1 μάζας 100g
3. Βαρίδι Β2 συνολικής μάζας 55gr που αποτελείται από μάζα 50g με προσαρμοσμένους δύο μαγνήτες
νεοδημίου μάζας 5gr.
4. Διάταξη ηλεκτρομαγνήτη (μεταλλική πλάκα, πηνίο, πυρήνας μαλακού σιδήρου)
5. Τροφοδοτικό και δύο καλώδια για την τροφοδοσία του ηλεκτρομαγνήτη
6. Χάρακας 40cm, Χαρτί μιλλιμετρέ
7. Χρονόμετρο, Αριθμομηχανή
Πείραμα 1
Μετακινώντας το συνδετήρα Σ πάνω ή κάτω μπορείτε να αλλάζετε το μήκος
του εκκρεμούς το οποίο θα μετράτε με το χάρακα. Το μήκος του εκκρεμούς
είναι η απόσταση από το σημείο ανάρτησης μέχρι το κέντρο του σώματος που
ταλαντώνεται (μαύρη κηλίδα). Για διευκόλυνση, σας δίνεται η πληροφορία ότι
το σημείο ανάρτησης βρίσκεται σε ύψος 70cm από τον πάγκο. Για τη μέτρηση
του χρόνου θα χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο που σας έχει δοθεί.

Σ

1. Κρεμάστε το βαρίδι 100g στο νήμα και επιλέξτε μια τιμή για το μήκος

0,2𝑚𝑚 ≤ L ≤ 0,6m. Εκτρέψτε ελαφρά το σώμα (θ<10°), ώστε να

Σ

ταλαντωθεί. Μετρήστε το χρόνο 20 ταλαντώσεων, ώστε να προκύψει με
αρκετή ακρίβεια η περίοδος Τ του εκκρεμούς και συμπληρώστε τη γραμμή

1 του Πίνακα 1.
2. Στη συνέχεια κρεμάστε το βαρίδι Β2 στο νήμα και με το ίδιο μήκος
εκκρεμούς επαναλάβετε τη διαδικασία του βήματος 1 και συμπληρώστε τη
Εικόνα 1

γραμμή 2 του Πίνακα 1. Η περίοδος να γραφεί με 2 δεκαδικά ψηφία.
Πίνακας 1

Μάζα (gr)

Μήκος L(m)

Διάρκεια 20 ταλαντώσεων (s)

Περίοδος Τ (s)

1

T1=

2

T2=

3.

Υπάρχει σημαντική διαφορά στις τιμές T1 και T2; (επιλέξτε με Χ)

4.

Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό;

ΝΑΙ ☐

ΟΧΙ ☐

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Βασίλης Γαργανουράκης (Φυσικός), Δημήτρης Ευαγγέλου (Φυσικός)
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Πείραμα 2
5.

Επαναλάβετε τη διαδικασία μόνο για το βαρίδι B2 για τα πέντε μήκη που σας δίνονται και συμπληρώστε
τον Πίνακα 2. Η περίοδος και το τετράγωνό της να γραφούν με 2 δεκαδικά ψηφία.
Πίνακας 2
Μήκος L(m)

6.

1

0,2

2

0,3

3

0,4

4

0,5

5

0,6

Διάρκεια 20 ταλαντώσεων (s)

Περίοδος T (s)

T2 (s2)

Στο μιλιμετρέ χαρτί σχεδιάστε σύστημα ορθογωνίων αξόνων επιλέγοντας τις κατάλληλες κλίμακες και
τοποθετήστε σωστά τα πειραματικά σας σημεία (T2, L) σύμφωνα με τις τιμές του Πίνακα 2.

7.

Σχεδιάστε την ευθεία που διέρχεται πλησιέστερα στο σύνολο των πειραματικών σημείων.

8.

Προεκτείνατε την πειραματική ευθεία έτσι ώστε να προσδιορίσετε την εξίσωσή της …………………………………

9.

Από την κλίση της ευθείας και με τη βοήθεια της σχέσης (2), υπολογίστε την επιτάχυνση της βαρύτητας
με δύο δεκαδικά ψηφία g = ……………… m/s2.

10. Ποιο είναι το σχετικό σφάλμα Δg% της πειραματικής σας μέτρησης, σε σχέση με αυτό της θεωρητικής
τιμής του gH = 9,80 m/s2 στο Ηράκλειο;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Πείραμα 3
Συναρμολογήστε τη διάταξη της Εικόνας 2.
Τοποθετείστε κάτω από το βαρίδι B2 του
εκκρεμούς τη διάταξη ηλεκτρομαγνήτη που
αποτελείται από πηνίο με πυρήνα μαλακού
σιδήρου στο εσωτερικό του. Ο άξονας του πυρήνα
μαλακού σιδήρου πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία

Σ

με το εκκρεμές σε ηρεμία. Στη συνέχεια
τοποθετήστε το κέντρο της μαύρης μεταλλικής
πλάκας πάνω στον πυρήνα μαλακού σιδήρου.
Ρυθμίστε το μήκος του εκκρεμούς ώστε η
απόσταση του βαριδίου από τη μεταλλική πλάκα
πρέπει να είναι 10cm. Συνδέστε το πηνίο με την
περιοχή χαμηλών τάσεων του τροφοδοτικού Τ.

Εικόνα 2
Βασίλης Γαργανουράκης (Φυσικός), Δημήτρης Ευαγγέλου (Φυσικός)
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11. Καλέστε ένα από τους επιβλέποντες καθηγητές για να ελέγξει το κύκλωμά σας.
12. Με κλειστό το τροφοδοτικό, μετρήστε την περίοδο του εκκρεμούς και συμπληρώστε την γραμμή 1 του
Πίνακα 3.
13. Ανάψτε το τροφοδοτικό Τ και τροφοδοτήστε τον ηλεκτρομαγνήτη με 10Volt. Μετρήστε την διάρκεια
20 ταλαντώσεων και συμπληρώστε την τιμή που βρήκατε στον Πίνακα 3.
14. Σβήστε το τροφοδοτικό, αντιστρέψτε την πολικότητα και τροφοδοτήστε ξανά τον ηλεκτρομαγνήτη με
10Volt. Μετρήστε την διάρκεια 20 ταλαντώσεων και συμπληρώστε την τιμή στον Πίνακα 3. Αφού
τελειώστε τις μετρήσεις, σβήστε το τροφοδοτικό για να μην υπερθερμανθεί το πηνίο!
15. Υπολογίστε και συμπληρώστε τις υπόλοιπες τιμές του Πίνακα 3. Η περίοδος και η επιτάχυνση
βαρύτητας να γραφούν με 2 δεκαδικά ψηφία
Πίνακας 3
Μήκος L(m)

Διάρκεια 20
ταλαντώσεων (s)

Περίοδος T (s)

Επιτάχυνση βαρύτητας
g (m/s2)

1

g1=

2

g2=

3

g3=

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Υποθέστε ότι σε κάποιο πλανήτη η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι ίση με την μικρότερη από αυτές
που υπολογίσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα. Ένας αθλητής του άλματος εις ύψος, που στη Γη
μπορεί και φτάνει στα 2m, πόσο ύψος θα μπορούσε να πηδήξει εκεί;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Βασίλης Γαργανουράκης (Φυσικός), Δημήτρης Ευαγγέλου (Φυσικός)
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Σχολείο:…………………………………………………………………………………

Διάταξη πειράματος:

1

2

3

4

Πίνακας 1: για τη στήλη «Διάρκεια 20Τ» για κάθε κελί 1µ
Σωστός υπολογισμός των τιμών των στηλών «Τ», για κάθε κελί 1µ
Μουτζούρες: -0,5µ. Μονάδες δίπλα στις αριθμητικές τιμές: -0,5µ.

4

Λάθος αριθμός δεκαδικών ψηφίων:-0,5μ
Πίνακας 1: Διαφορά στις τιμές T1 και T2
|T1 - T2|≤0,5: 2μ, 0,5≤|T1 - T2|≤1: 1μ, |T1 - T2|>1: 0μ
3. Υπάρχει σημαντική διαφορά στις τιμές T1 και T2;
ΝΑΙ: 0μ, ΟΧΙ: 2μ
4. Αιτιολογία γιατί οι τιμές T1 και T2 δεν έχουν σημαντική διαφορά: 2μ

2
2
2

Πίνακας 2: εφόσον η αντίστοιχη τιμή έχει απόκλιση ±0,5s σε σχέση µε την αντίστοιχη μέτρηση του
ΕΚΦΕ για τη στήλη «Διάρκεια 20Τ» για κάθε κελί 1µ
Σωστός υπολογισμός των τιμών των στηλών «Τ» και «Τ2» για κάθε κελί 1µ

15

Μουτζούρες: -0,5µ. Μονάδες δίπλα στις αριθμητικές τιμές: -0,5µ.
Λάθος αριθμός δεκαδικών ψηφίων:-0,5μ
6. Επιλογή κλίμακας στους άξονες του γραφήματος: 2x2µ
Αναγραφή µμεγεθών και μονάδων στους άξονες: 2x1µ

6

6. Τοποθέτηση των πειραματικών σημείων στο επίπεδο των αξόνων: 1µ για κάθε σημείο.

5

7. Σχεδίαση της πειραματικής ευθείας: 2µ

2

8. Υπολογισμός του β ∆ίδονται: βΕΚΦΕ=0,0003
|β|≤0,001: 2µ - 0,001<|λ-0,254|≤0,01: 1µ - |λ-0,254|>0,01: 0µ
9. Υπολογισμός g (gΕΚΦΕ=9,85 m/s2):|g-9,85|≤1: 2µ, 1<|f-22|≤2: 1µ, 2<|f-22|: 0µ
10. Σχετικό σφάλμα: 0< Δg ≤ 5%: 4µ, 5%< Δg ≤10%: 3µ, 10%< Δg ≤15%:
2µ, 15%< Δg ≤20%: 1µ - 20%<λ: 0µ
11. Σωστό κύκλωμα: 2μ

2
2
4
3

Πίνακας 3: εφόσον η αντίστοιχη τιμή έχει απόκλιση ±0,5s σε σχέση µε την αντίστοιχη μέτρηση του
ΕΚΦΕ, για τη στήλη «Διάρκεια 20Τ» για κάθε κελί 1µ
Σωστός υπολογισμός των τιμών των στηλών «Τ» και «Τ2» για κάθε κελί 1µ

9

Μουτζούρες: -0,5µ. Μονάδες δίπλα στις αριθμητικές τιμές: -0,5µ.
Λάθος αριθμός δεκαδικών ψηφίων:-0,5μ
16. Άσκηση: 3μ

3

Άφησαν το τροφοδοτικό ανοικτό μετά το πέρας της Άσκησης: -2μ
Μέγιστος αριθμός μονάδων Μ = 61,
Αναγωγή στα 100: Μ’= Μ x 100 / 61

Βασίλης Γαργανουράκης (Φυσικός), Δημήτρης Ευαγγέλου (Φυσικός)
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