Η ΚΕΝΣΡΟΜΟΛΟ ΔΤΝΑΜΗ
Θεωρητικό μέροσ:
Για ζνα ςϊμα που κινείται ςε καμπφλθ τροχιά, ζχουμε μεταβολι ςτθν γραμμικι του
ταχφτθτα ωσ προσ τθν κατεφκυνςθ. Τθν μεταβολι ςτθν κατεφκυνςθ τθσ γραμμικισ
ταχφτθτασ τθν προκαλεί ςε κάκε κζςθ και κάκε χρονικι ςτιγμι θ κεντρομόλοσ δφναμθ, θ
ςυνιςταμζνθ δθλαδι των δυνάμεων ςτον ακτινικό άξονα.
Για ςϊμα ειδικότερα μάηασ m που εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ με ταχφτθτα u ςε
κφκλο ακτίνασ R, θ κεντρομόλοσ δφναμθ δίνεται από τθν ςχζςθ:
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Η ταχφτθτα u όμωσ τθσ κυκλικισ κίνθςθσ, ςυνδζεται με τθν ακτίνα τθσ κυκλικισ
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κίνθςθσ R και τθν περίοδο T με τθ ςχζςθ: u
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Πειραματικό μέροσ:
Α. Τπολογιςμόσ τησ επιτάχυνςησ τησ βαρφτητασ.
Στθν πειραματικι μασ διάταξθ, τον ϋϋρόλοϋϋ τθσ κεντρομόλου δφναμθσ ϋϋπαίηειϋϋ το
βάροσ του ςϊματοσ μάηασ m1 που είναι κρεμαςμζνο ςτο κατακόρυφο νιμα (εικόνα 1), ενϊ
ο φελλόσ που κα περιςτρζφεται κα είναι το ςϊμα μάηασ m2 που κα εκτελεί ομαλι κυκλικι
κίνθςθ, δεμζνο ςτθν άκρθ νιματοσ που κα είναι περαςμζνο μζςα από τον μεταλλικό
ςωλινα. Επομζνωσ θ ςχζςθ (3) γίνεται:
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Εικόνα 2
Εικόνα 1

1. Μετριςτε τθν ακτίνα τθσ κυκλικισ κίνθςθσ, μετρϊντασ με τον χάρακα ι τθν
μετροταινία τθν απόςταςθ του κζντρου μάηασ του φελλοφ (που βρίςκεται ζνα εκατοςτό
περίπου από πάνω ϋϋφαρδφϋϋ άκρο του) από το πάνω άκρο του μεταλλικοφ ςωλινα, τον
οποίο κα κρατάτε κατακόρυφο κατά τθν διάρκεια του πειράματοσ. Για να διατθρείται θ
ακτίνα ςτακερι, τοποκετιςτε ζνα κροκοδειλάκι περίπου ζνα εκατοςτό από το άλλο (κάτω)
άκρο του ςωλινα τθν ϊρα που κάνετε τθν μζτρθςθ, πιάνοντάσ το πάνω ςτο νιμα (εικόνα 2)
και φροντίςτε κατά τθν διάρκεια του πειράματοσ να παραμζνει ςτακερά ζνα εκατοςτό
περίπου κάτω από το κάτω άκρο του ςωλινα. Προςοχι!!! Το κροκοδειλάκι ςε καμμιά
περίπτωςθ να μθν ακουμπά τον μεταλλικό ςωλινα.
Μετριςτε για διάφορεσ τιμζσ τθσ ακτίνασ του νιματοσ, (θ πρϊτθ να είναι ςτα 0,25
m και οι υπόλοιπεσ ανά πζντε εκατοςτά, ςυνολικά 5 μετριςεισ) τον χρόνο που διαρκοφν 20
πλιρεισ περιςτροφζσ του φελλοφ (20 περίοδοι) και να ςυμπλθρϊςετε τον ακόλουκο
πίνακα, με ακρίβεια δφο δεκαδικϊν ψθφίων κάκε φορά. Προςοχι!!! Αρχίςτε τισ
μετριςεισ όταν ζχει ςτακεροποιθκεί το κροκοδειλάκι ςτο ζνα εκατοςτό κάτω από το
κάτω άκρο του ςωλινα. Φροντίςτε το νιμα να είναι κατά τθν περιςτροφι του όςο πιο
οριηόντιο γίνεται.
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2. Ζυγίςτε τθν μάηα που ζχει το βαρίδι: m1=…………………………………..
Ζυγίςτε τθν μάηα που ζχει ο φελλόσ: m2=…………………………………..
3. Σχεδιάςτε ςτο μιλλιμετρζ χαρτί τθν ευκεία Τ2 = f(R) και υπολογίςτε τθν
κλίςθ τθσ:
α =……………….………..
4. Στθν ςυνζχεια από τθν κλίςθ τθσ ευκείασ να υπολογίςετε τθν επιτάχυνςθ τθσ
4 π2 m2
βαρφτθτασ με ακρίβεια ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου μζςω τθσ ςχζςθσ: α
(6):
m1 g
g=…………….…….
5. Αν γνωρίηετε ότι θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ είναι gθεωρ = 9,8 m/s2 ςτον
τόπο του πειράματοσ να υπολογίςτε (με ακρίβεια ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου) το
ςχετικό ςφάλμα ςτθν μζτρθςι τθσ μζςω τθσ ςχζςθσ:
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Β. Τπολογιςμόσ μιασ άγνωςτησ μάζασ.
1. Υπολογίςτε τθν άγνωςτθ μάηα m1 που ζχει το μπουκαλάκι με το νερό
χρθςιμοποιϊντασ τθν ςχζςθ (4) λυμζνθ ωσ προσ m1. Δθλαδι:
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Πάρτε 1 μζτρθςθ (ακολουκϊντασ τθν πειραματικι διαδικαςία του Α Πειράματοσ)
και ςυμπλθρϊςτε τον ακόλουκο πίνακα, με ακτίνα R = 40 cm, μάηα m2 τθν τιμι τθσ
μάηασ του φελλοφ που μετριςατε ςτο πρϊτο πείραμα και επιτάχυνςθ τθσ
βαρφτθτασ g = 9,8 m/s2 ( Οι χρόνοι να ζχουν ακρίβεια δφο δεκαδικϊν ψθφίων).
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2. Στθν ςυνζχεια υπολογίςτε τθν μάηα m1 με ακρίβεια ενόσ δεκαδικοφ
ψθφίου: m1= ……………………………….
3. Ζυγίςτε τθν μάηα m1:

m1ϋ= ……………………………….

4. Ποια από τισ δφο τιμζσ νομίηεται ότι είναι πιο ακριβισ;
ςφντομα τθν απάντθςι ςασ.

Αιτιολογιςτε

5. Απαντιςτε ςφντομα αν νομίηετε ότι είναι ςωςτι θ παραδοχι που κάναμε
ςε όλο το πείραμα, ότι τον ϋϋρόλοϋϋ τθσ κεντρομόλου δφναμθσ ϋϋπαίηειϋϋ το βάροσ του
ςϊματοσ μάηασ m1 που είναι κρεμαςμζνο ςτο κατακόρυφο νιμα. Να λάβετε υπόψιν ότι το
νιμα μπορεί να κεωρθκεί αβαρζσ.

