
  

5ο ΓΕΛ Κέρκυρας 
Σχολικό Έτος 2012-13, α’ τετράμηνο

Ε.Ε.: Εικονικά Πειράματα Φυσικής με Η/Υ

Εικονικό πείραμα σημαίνει ότι

δεν πραγματοποιείται σε πραγματικό εργαστήριο,

αλλά σε προσομοίωση εργαστηρίου στην οθόνη του Η/Υ.



  

Λογισμικό: PHet (ελεύθερο)

Δημιουργός: Πανεπιστήμιο του Colorado

Για online εκτέλεση από: http://phet.colorado.edu
/el/simulations/category/new

(Απαραίτητη η προεγκατάσταση του λογισμικού Java)

Για offline εκτέλεση προηγείται εγκατάσταση του λογισμικού από:

 http://phet.colorado.edu/el/get-phet/full-install

(Το πακέτο περιλαμβάνει και το απαραίτητο λογισμικό Java)

http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/new
http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/new
http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/new
http://phet.colorado.edu/el/get-phet/full-install


  

Το λογισμικό PHet παρέχει στις διάφορες εφαρμογές του

τις  κατάλληλες εικονικές πειραματικές διατάξεις

και τα απαραίτητα όργανα μέτρησης,

ώστε με την κατάλληλη πειραματική προσέγγιση,

να μπορούν

όχι μόνο να επιβεβαιωθούν γνωστοί νόμοι,

αλλά και να ανακαλυφθούν άγνωστοι νόμοι

της Φυσικής.



  

Έστω x και y δύο φυσικά μεγέθη, που συσχετίζονται σε ένα φυσικό νόμο

Τα μεγέθη x και y είναι ανάλογα

αν σχηματίζουν σταθερό πηλίκο, δηλαδή      = σταθερό

(και όχι αυτά που, όταν μεγαλώνει το ένα, μεγαλώνει και το άλλο)

Τα μεγέθη x και y είναι αντιστρόφως ανάλογα

αν σχηματίζουν σταθερό γινόμενο, δηλαδή y∙x = σταθερό

(και όχι αυτά που, όταν μεγαλώνει το ένα, μικραίνει και το άλλο)

? Πότε το y είναι ανάλογο του x2 και πότε του      ;

? Πότε το y είναι αντιστρόφως ανάλογο του x2 και πότε του      ;

x
y

x
x



  

1ο Πείραμα: Ανακάλυψη των Νόμων των Αερίων

Η κατάσταση μιας ποσότητας ενός αερίου προσδιορίζεται

από την τριάδα μεγεθών (P, V, T),

όπου P η Πίεση (σε atm), V ο Όγκος (σε lt) και T η Θερμοκρασία (σε Κ)

Μεταβολή ενός αερίου συμβαίνει

αν μεταβληθεί έστω και ένα από τα μεγέθη P, V και T

με συνέπεια να μεταβληθεί τουλάχιστον ένα ακόμα από τα μεγέθη αυτά.

Σε μια συστηματική πειραματική μελέτη των μεταβολών του αερίου

διατηρείται σταθερό το ένα από τα τρία μεγέθη P, V, T 

και διαπιστώνεται η σχέση των άλλων δύο μεγεθών, καθώς αυτά μεταβάλλονται.



  



  

Έτσι, για:

Τ σταθερή, βρήκαμε ότι όλα τα ζεύγη τιμών P και V δίνουν σταθερό γινόμενο,

      άρα P και V αντιστρόφως ανάλογα μεγέθη,

      ανακαλύπτοντας έτσι το νόμο του Boyle: P∙V=σταθερό

V σταθερός, βρήκαμε ότι όλα τα ζεύγη τιμών P και Τ δίνουν σταθερό πηλίκο,

        άρα P και Τ ανάλογα μεγέθη,

        ανακαλύπτοντας έτσι το νόμο του Charles:     =σταθερό

P σταθερή, βρήκαμε ότι όλα τα ζεύγη τιμών V και Τ δίνουν σταθερό πηλίκο,

      άρα V και Τ ανάλογα μεγέθη,

      ανακαλύπτοντας έτσι το νόμο του Gay-Lussac:     =σταθερό

T
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2ο Πείραμα: Ανακάλυψη του Νόμου του Hooke

Σε κατακόρυφο ελατήριο,

του οποίου το επάνω άκρο είναι στερεωμένο σε σταθερό σημείο,

κρεμάμε σώμα μάζας m και βάρους B στο ελεύθερο κάτω άκρο.

(B = m g , όπου g = 9,8 m/s2)

Αφήνουμε το σύστημα να ισορροπήσει.

Παρατηρούμε ότι το ελατήριο έχει παραμορφωθεί (εδώ έχει επιμηκυνθεί) κατά 
ΔL.

Αφού το σώμα ισορροπεί, συμπεραίνουμε ότι

το ελατήριο ασκεί στο σώμα δύναμη αντίρροπη του βάρους και μέτρου Fελ = Β



  



  

Σκοπός μας ήταν να διαπιστωθεί η σχέση ανάμεσα

στο μέτρο Fελ της δύναμης του ελατηρίου και της παραμόρφωσής του ΔL.

Πειραματιστήκαμε με τρία διαφορετικά σώματα

(διαφορετικό m ⇒ διαφορετικό Β ⇒ διαφορετικό Fελ)

και μετρήσαμε την αντίστοιχη παραμόρφωση ΔL του ελατηρίου.

Διαπιστώσαμε ότι:

το μέτρο Fελ της δύναμης του ελατηρίου και η παραμόρφωση ΔL του ελατηρίου

δίνουν σταθερό πηλίκο, δηλαδή είναι μεγέθη ανάλογα,

ανακαλύπτοντας έτσι το νόμο του Hooke:        = σταθερό

(Το σταθερό πηλίκο ορίστηκε ως k: σταθερά σκληρότητας του ελατηρίου,

 οπότε: Fελ = k ∙ ΔL)

ΔL
Fελ



  

3ο Πείραμα: Προσδιορισμός της Περιόδου Τ ταλάντωσης

Ταλάντωση είναι μια παλινδρομική κίνηση γύρω από μια θέση ισορροπίας Θ.Ι.,

η οποία επαναλαμβάνεται ακριβώς η ίδια σε ίσα χρονικά διαστήματα,

καθένα από τα οποία ονομάζεται Περίοδος Τ της ταλάντωσης.

Μετράμε την περίοδο Τ της ταλάντωσης ως το χρονικό διάστημα, που περνά,

ώστε το σώμα που ταλαντώνεται να βρεθεί διαδοχικά από μια ακραία θέση

ξανά στην ίδια ακραία θέση.

(Για περιορισμό του σφάλματος στη μέτρηση του χρόνου της μιας περιόδου Τ,
μετράμε το χρονικό διάστημα, στο οποίο εκτελούνται 10 ταλαντώσεις,
και έπειτα το διαιρούμε με το 10).



  

3ο Πείραμα Α: Προσδιορισμός της Περιόδου Τ της ταλάντωσης

σώματος μάζας m εξαρτημένου στο ελεύθερο άκρο ελατηρίου σταθεράς k

Κρεμάμε σώμα μάζας m στο ελεύθερο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k,

του οποίου το επάνω άκρο είναι στερεωμένο σε σταθερό σημείο.

Αφήνουμε το σύστημα να ισορροπήσει.

Επιλέγουμε μηδενικές τριβές.

Εκτρέπουμε το σώμα από τη Θ.Ι. σε μια ακραία θέση και το αφήνουμε ελεύθερο.

Το σώμα αρχίζει να ταλαντώνεται.

Μετράμε την περίοδο Τ της ταλάντωσης.



  



  

Διερευνήσαμε την εξάρτηση της Περιόδου Τ από:

τη μάζα m του σώματος,

τη σταθερά k του ελατηρίου,

το πλάτος της ταλάντωσης Α (:μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας),

την επιτάχυνση της βαρύτητας g του πλανήτη (όπου γίνεται το πείραμα),

μεταβάλλοντας κάθε φορά έναν παράγοντα μόνο.

Διαπιστώσαμε ότι:

Η Περίοδος Τ είναι ανεξάρτητη του πλάτους Α της ταλάντωσης.

Η Περίοδος Τ είναι ανεξάρτητη της επιτάχυνσης της βαρύτητας g.

Η Περίοδος Τ είναι ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας της μάζας m του σώματος,

  επειδή το πηλίκο Τ /        είναι σταθερό.

Η Περίοδος Τ είναι αντιστρόφως ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας της 
σταθεράς

  k του ελατηρίου, επειδή το γινόμενο Τ ∙       είναι σταθερό.

m

k



  

Δηλαδή τελικά η Περίοδος Τ είναι ανάλογη του          

Χρησιμοποιώντας τα πειραματικά δεδομένα,

προσδιορίσαμε τη σταθερά αναλογίας ίση με 6,33 

οπότε: Τ = 6,33 

Η θεωρητική έκφραση του νόμου της περιόδου Τ

για ταλάντωση σώματος μάζας m,

εξαρτημένου στο ελεύθερο άκρο ελατηρίου σταθεράς k 

είναι: Τ = 2π 

     (2π = 6,28 ≈ 6,33: σφάλμα μικρότερο από 1%)
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3ο Πείραμα Β: Προσδιορισμός της Περιόδου Τ της ταλάντωσης

σώματος μάζας m εξαρτημένου στο ελεύθερο άκρο νήματος μήκους L

Κρεμάμε σώμα μάζας m στο ελεύθερο κάτω άκρο κατακόρυφου νήματος μήκους L,

του οποίου το επάνω άκρο είναι στερεωμένο σε σταθερό σημείο.

Αφήνουμε το σύστημα να ισορροπήσει.

Επιλέγουμε μηδενικές τριβές.

Εκτρέπουμε το σώμα από τη Θ.Ι. σε μια ακραία θέση και το αφήνουμε ελεύθερο.

Το σώμα αρχίζει να ταλαντώνεται.

Μετράμε την περίοδο Τ της ταλάντωσης.



  



  

Διερευνήσαμε την εξάρτηση της Περιόδου Τ από:

τη μάζα m του σώματος,

Το μήκος L του νήματος,

το πλάτος της ταλάντωσης Α (:μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας),

την επιτάχυνση της βαρύτητας g του πλανήτη (όπου γίνεται το πείραμα),

μεταβάλλοντας κάθε φορά έναν παράγοντα μόνο.

Διαπιστώσαμε ότι:

Η Περίοδος Τ είναι ανεξάρτητη της μάζας m του σώματος.

Η Περίοδος Τ είναι ανεξάρτητη του πλάτους Α της ταλάντωσης.

Η Περίοδος Τ είναι ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας του μήκους L του νήματος,

   επειδή το πηλίκο Τ /       είναι σταθερό.

Η Περίοδος Τ είναι αντιστρόφως ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας της επιτάχυνσης

  της βαρύτητας g, επειδή το γινόμενο Τ ∙       είναι σταθερό.

L

g



  

Δηλαδή τελικά η Περίοδος Τ είναι ανάλογη του          

Χρησιμοποιώντας τα πειραματικά δεδομένα,

προσδιορίσαμε τη σταθερά αναλογίας ίση με 6,31 

οπότε: Τ = 6,31 

Η θεωρητική έκφραση του νόμου της περιόδου Τ

για ταλάντωση σώματος μάζας m,

εξαρτημένου στο ελεύθερο άκρο νήματος μήκους L 

είναι: Τ = 2π 

        (2π = 6,28 ≈ 6,31: σφάλμα περίπου 0,5%)
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Συμμετείχαν οι μαθητές:

1η ομάδα: Κούστα Ευαγγελία, Κούστα Μαρία,
Μητσούλη Ελένη, Μητσούλη Παναγιώτα.

2η ομάδα: Καλούδης Γιώργος, Σκιούτι Άγγελος,
Σούλας Άγγελος Χούσα Αλβάρο.

3η ομάδα: Κούρκουλου Ευαγγελία, Κούστα Ηλιάνα,
Μιχαλάς Κώστας, Τσάβος Λευτέρης.

4η ομάδα: Γεραμάνης Ευάγγελος, Ζερβόπουλος Αλέξανδρος,
Κατέχης Σπύρος, Μπράνκο Φραντσέσκο,
Τράνακας Γιώργος.

5η ομάδα: Αμπατζίδης Ντάνιελ Γιαουπάϊ Αντρέας
Γκόγκας Θεοφάνης

   Ο υπεύθυνος καθηγητής
Μπάκας Αθανάσιος - Φυσικός
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