Συσκευή ελεύθερης πτώσης

ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας

Συσκευή ελεύθερης πτώσης
με το μικροελεγκτή Arduino

Βασικά χαρακτηριστικά
1. Χρήση του μικροελεγκτή Arduino για χρονομέτρηση της ελεύθερης πτώσης ενός μικρού σιδερένιου σφαιριδίου, από γνωστό ύψος.
2. Χρήση ηλεκτρομαγνήτη ελεγχόμενου από τον Arduino μέσω ηλεκτρονόμου (ρελέ), για την απελευθέρωση του σφαιριδίου. Η απενεργοποίηση του ρελέ απελευθερώνει χωρίς αρχική ταχύτητα το σφαιρίδιο και ταυτόχρονα σηματοδοτεί την έναρξη της χρονομέτρησης από τον Arduino.
3. Το τέλος της κίνησης σηματοδοτείται από την κρούση του σφαιριδίου σε μικρή οριζόντια ξύλινη επιφάνεια στην οποία έχει στερεωθεί ένας πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας που ανιχνεύει τους
κραδασμούς λόγω της κρούσης.

Ηλεκτρονικό κύκλωμα
Το ηλεκτρονικό κύκλωμα της συσκευής αποτελείται από δυο τμήματα: το τμήμα του πιεζοηλεκτρικού
αισθητήρα και το τμήμα ελέγχου του ηλεκτρομαγνήτη.
α. Κύκλωμα πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα

Ο πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας συμπεριφέρεται ως πηγή μεταβλητής τάσης σε σειρά με έναν πυκνωτή.
Έτσι με την προσθήκη της αντίστασης R1 = 1MΩ δημιουργείται ένας διαιρέτης τάσης ώστε να μειωθεί η
τάση σε τιμές που μπορεί να χειριστεί ο Arduino. Ακολουθεί το κύκλωμα προστασίας της εισόδου του
Arduino από υπερτάσεις ή αρνητικές τάσεις (αντίσταση R2, δίοδοι D1 και D2), ενώ με την αντίσταση R3 η
είσοδος του Arduino απουσία σήματος πολώνεται στα 0V. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εδώ είναι πως
το σήμα από τον πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα δεν οδηγείται σε μια από τις αναλογικές αλλά στην ψηφιακή είσοδο D6 του Arduino. Επιλέχθηκε αυτή η «περίεργη» συνδεσμολογία για δύο λόγους:
1. Στο συγκεκριμένο κύκλωμα ο πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας λειτουργεί ως διακόπτης, δηλ. η μέτρηση του χρόνου πτώσης σταματάει όταν ανιχνευθούν οι κραδασμοί λόγω της κρούσης του
μεταλλικού σφαιριδίου στην επιφάνεια που προσαρμόζεται ο αισθητήρας. Συνεπώς δε χρεια1

ζόμαστε την ακριβή τιμή του σήματος που ανιχνεύει ο αισθητήρας αλλά μόνο αν ανιχνεύει
(HIGH) ή δεν ανιχνεύει (LOW) το σήμα της κρούσης.
2. Η ανάγνωση της τιμής μιας ψηφιακής εισόδου προγραμματιστικά μπορεί να πραγματοποιηθεί
πολύ ταχύτερα σε σχέση με την ανάγνωση της τιμής μιας αναλογικής εισόδου, επιτρέποντας
έτσι πολύ ψηλότερους ρυθμούς δειγματοληψίας και συνεπώς μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση του χρόνου πτώσης.

β. Κύκλωμα ελέγχου ηλεκτρομαγνήτη

Πρόκειται για το κλασσικό κύκλωμα ψηφιακού ελέγχου ενός ρελέ. Το ρελέ λειτουργώντας ως διακόπτης ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί έναν ηλεκτρομαγνήτη (EMAGN). Η ψηφιακή είσοδος D7 του Arduino
ελέγχει το ρελέ. Όταν D7=HIGH το ρελέ είναι απενεργοποιημένο και ο ηλεκτρομαγνήτης δε διαρρέεται
από ρεύμα, ενώ όταν D7=LOW το ρελέ ενεργοποιείται και ο ηλεκτρομαγνήτης διαρρέεται από ρεύμα.
Η τροφοδοσία τόσο του κυκλώματος του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα, όσο και του κυκλώματος του ρελέ γίνεται από την πλακέτα του Arduino. Ο ηλεκτρομαγνήτης τροφοδοτείται με τάση 20 V από εξωτερικό σταθεροποιημένο τροφοδοτικό. Στο βύσμα JP1 συνδέεται η τάση τροφοδοσίας του κυκλώματος από
τον Arduino και η ψηφιακή έξοδος D7 (ακροδέκτης 2 στο JP1).

Κατασκευή
Η βάση της διάταξης κατασκευασμένη από MDF έχει διαστάσεις 18cmx13cm και ύψος 9 cm. Η πάνω
όψη της (επιφάνεια κρούσης του σφαιριδίου) κλείνεται με MDF πάχους 4 mm. Επιλέχθηκε τόσο λεπτό
φύλλο MDF για να διευκολυνθεί η μετάδοση των κραδασμών στον πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα ο οποίος
με τη βοήθεια σιλικόνης έχει κολληθεί στην εσωτερική επιφάνεια της επάνω όψης της βάσης. Στο εσωτερικό της βάσης περικλείεται η πλακέτα του Arduino καθώς και το κύκλωμα του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα. Στην πίσω πλευρά της βάσης έχουν ανοιχθεί κατάλληλες τρύπες για την τροφοδοσία και την
έξοδο USB του Arduino καθώς και μία ακόμη τρύπα στην οποία έχει προσαρμοστεί βύσμα τύπου Jack
(audio stereo) για τα απαιτούμενα σήματα του κυκλώματος ελέγχου του ηλεκτρομαγνήτη. Επίσης στην
πίσω πλευρά της βάσης έχει στερεωθεί με κατάλληλες βίδες αλουμινένιος σωλήνας τετράγωνης διατομής που εκτείνεται κατακόρυφα προς τα πάνω και χρησιμεύει ως οδηγός πάνω στον οποίο μπορεί να
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Βάση ηλεκτρομαγνήτη και του
κυκλώματος ελέγχου του

Σιδηροπυρήνας ηλεκτρομαγνήτη

Καλώδιο τροφοδοσίας
και μεταφοράς σημάτων στο
κύκλωμα ελέγχου
του ηλεκτρομαγνήτη

Αλουμινένιος οδηγός

Τροφοδοσία ηλεκτρομαγνήτη

Επιφάνεια κρούσης

Βάση στήριξης της συσκευής.
Περιέχει τον Arduino και
το κύκλωμα του
πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα
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Λεπτομέρεια της βάσης
του ηλεκτρομαγνήτη
Διακρίνονται τα βύσματα τροφοδοσίας του ηλεκτρομαγνήτη καθώς και το βύσμα που μεταφέρει
τα σήματα τροφοδοσίας και ελέγχου του κυκλώματος του ρελέ
από τον Arduino.
Πίσω διακρίνεται ο αλουμινένιος
οδηγός στον οποίο μπορεί να
μετακινείται κατακόρυφα η βάση
του ηλεκτρομαγνήτη.

Η βάση στήριξης της συσκευής
Η επάνω πλευρά της βάσης είναι
ανοιχτή. Διακρίνεται αριστερά η
πλακέτα του Arduino, ενώ στην
εσωτερική όψη της πάνω πλευράς
της βάσης (επιφάνεια κρούσης)
έχει κολληθεί με σιλικόνη ο πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας καθώς και
τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του
κυκλώματός του.
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μετακινείται ο ηλεκτρομαγνήτης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα μεταβολής του ύψους της ελεύθερης
πτώσης.
Ο ηλεκτρομαγνήτης και το κύκλωμα ελέγχου του έχουν τοποθετηθεί σε πλαστικό κουτί που φέρει τρία
βύσματα: δύο τύπου μπανάνας για την τροφοδοσία του ηλεκτρομαγνήτη και ένα τύπου Jack για την
τροφοδοσία και τον έλεγχο του ρελέ. Το σύστημα τοποθετήθηκε πάνω σε ξύλινη βάση η οποία μπορεί
να μετακινείται κατά μήκος του κατακόρυφου αλουμινένιου οδηγού και να σταθεροποιείται στην επιθυμητή θέση με τη βοήθεια κατάλληλων βιδών σύσφιγξης. Ο ηλεκτρομαγνήτης που χρησιμοποιήσαμε
προέρχεται από χαλασμένο ηλεκτρικό κουδούνι. Ο σιδηροπυρήνας του στερεώθηκε έτσι ώστε να εξέχει
από το κάτω μέρος του πλαστικού κουτιού τόσο ώστε διερχόμενος από κατάλληλη τρύπα στην ξύλινη
μετακινούμενη βάση, το κάτω μέρος του ίσα που να εφάπτεται στην κάτω όψη της βάσης.

Προγραμματισμός Arduino
#define EMAGN 7
#define PIEZOSENS 6
#define PIEZO (PIND & 0b01000000)

//Ταχύτατη ανάγνωση της ψηφιακής εισόδου D6

// Καθορισμός μεταβλητών προγράμματος
boolean armed;
//Μεταβλητή armed: Κατάσταση του ηλεκτρομαγνήτη
unsigned long start_time = 0;
//Χρόνος έναρξης πτώσης
unsigned long time = 0;
//Χρόνος πτώσης
unsigned long cnt = 0;
//Αριθμός των μετρήσεων σε κάθε πτώση
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(EMAGN, OUTPUT);
pinMode(PIEZOSENS, INPUT);
digitalWrite(EMAGN, HIGH);
armed = false;
}
void loop()
{
while (Serial.available() == 0);
char inChar = Serial.read();

//Ενεργοποίηση σειριακής επικοινωνίας
//Ακίδα D7: έξοδος ελέγχου του ηλεκτρομαγνήτη
//Ακίδα D6: είσοδος πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα
//Απενεργοποίηση ηλεκτρομαγνήτη
//Ενημέρωση μεταβλητής armed

//Αναμονή για λήψη εντολής μέσω υπολογιστή
//Ανάγνωση εντολής από σειριακή θύρα

if (inChar == 'C')
//Εντολή: Οπλισμός ηλεκτρομαγνήτη
{
if (armed == false)
//Εκτέλεση αν δεν έχει ήδη οπλιστεί ο ηλεκτρομαγνήτης
{
digitalWrite(EMAGN, LOW);
//Ενεργοποίηση ηλεκτρομαγνήτη
armed = true;
//Ενημέρωση μεταβλητής armed
Serial.print("Armed... ");
//Ενημέρωση τερματικού
}
}
else if (inChar == 'A')
//Εντολή: Απελευθέρωση σφαιριδίου – έναρξη μέτρησης
{
if (armed == true)
//Εκτέλεση αν έχει προηγηθεί οπλισμός του ηλεκτρομαγνήτη
{
delay(500);
//Καθυστέρηση απελευθέρωσης
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}
else
{

}

}

}

cnt = 0;
//Αρχική τιμή στο μετρητή
digitalWrite(EMAGN, HIGH);
//Απενεργοποίηση ηλεκτρομαγνήτη
start_time = micros();
//Αρχή πτώσης σε μs
do
//Βρόχος μέτρησης χρόνου
{
++cnt;
//Αύξηση μετρητή κατά 1
}
while ((!PIEZO) && (cnt < 500000));
//Επανάληψη και λήξη όταν ανιχνευθεί
// λογικό 1 στην είσοδο D6 (κρούση
//σφαιριδίου) ή αν πραγματοποιηθούν
//περισσότερες από 500.000 μετρήσεις
time = micros() - start_time;
//Χρόνος πτώσης σε μs
delay(1000);
//Καθυστέρηση 1 s
if (cnt < 500000)
// Αν όλα πήγαν καλά…
{
Serial.print("Time (us): ");
// Αποστολή χρόνου πτώσης σε μs
Serial.println(time);
//στο τερματικό
}
else
//Δεν καταγράφηκε η πτώση
{
Serial.println("Time overflow...");
}
armed = false;
//Ενημέρωση μεταβλητής armed
//Δεν έχει προηγηθεί οπλισμός του ηλεκτρομαγνήτη
Serial.println("NOT armed.");

Ο έλεγχος του Arduino γίνεται μέσω ενός σειριακού τερματικού με ρυθμό επικοινωνίας 9600 bps.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε το ενσωματωμένο στο ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας
(IDE) του Arduino είτε οποιοδήποτε άλλο εξωτερικό τερματικό. Οι εντολές που αναγνωρίζει το εκτελούμενο πρόγραμμα είναι δύο:
α. Οπλισμός ηλεκτρομαγνήτη
Εκτελείται όταν ο Arduino λάβει τον χαρακτήρα ”C”. Το ρελέ ενεργοποιείται, ο ηλεκτρομαγνήτης διαρρέεται από ρεύμα και το μεταλλικό σφαιρίδιο μπορεί να συγκρατηθεί από το σιδηροπυρήνα του ηλεκτρομαγνήτη.
β. Απελευθέρωση σφαιριδίου
Εκτελείται όταν ο Arduino λάβει τον χαρακτήρα ”Α”. Το ρελέ απενεργοποιείται, ο ηλεκτρομαγνήτης
παύει να διαρρέεται από ρεύμα και το μεταλλικό σφαιρίδιο απελευθερώνεται. Ταυτόχρονα αρχίζει η
καταμέτρηση του χρόνου πτώσης. Όταν στην ψηφιακή είσοδο D6 που είναι συνδεδεμένος ο πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας ανιχνευθεί λογικό 1 (HIGH) που σημαίνει ότι το σφαιρίδιο προσέκρουσε στην επάνω πλευρά της βάσης της συσκευής, σταματάει η καταμέτρηση του χρόνου και αποστέλλεται το αποτέλεσμα της μέτρησης στο σειριακό τερματικό.
Δοκιμές - ρυθμίσεις
α. Πρώτη δοκιμή
Ρυθμίσαμε το ύψος μεταξύ της επιφάνειας κρούσης (πάνω πλευρά της βάσης) και της κάτω επιφάνειας
της μετακινούμενης βάσης στήριξης του κυκλώματος του ηλεκτρομαγνήτη στα 50,5 cm. Καθώς το χρη6

σιμοποιούμενο μεταλλικό σφαιρίδιο είχε διάμετρο 1,5 cm, το πραγματικό ύψος της ελεύθερης πτώσης
είναι h = 49 cm. Μετρήσαμε το χρόνο για 10 διαδοχικές πτώσεις του σφαιριδίου και υπολογίσαμε τη
μέση τιμή και το αντίστοιχο σφάλμα του χρόνου πτώσης. Στη συνέχεια υπολογίσαμε την επιτάχυνση
της βαρύτητας από τη σχέση: g =

2⋅h
. Τέλος με βάση τα σφάλματα στη μέτρηση του ύψους και του
t2

χρόνου πτώσης υπολογίσαμε το σφάλμα στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας.
Ακολουθεί ο πίνακας των μετρήσεων και τα αποτελέσματα της μέτρησης.
Απόσταση μεταξύ βάσης
και ηλεκτρομαγνήτη
y (m)

0,4900 ± 0,0005

50,50 cm

Διάμετρος σφαιριδίου

t (μs)

1,50 cm

Αποτελέσματα (*)

325696

Χρόνος πτώσης

325667 ± 91 μs

325676
325516
325348
325456
325292
325696
325748
326200
326040

Σχετικό σφάλμα

0,03 %

Επιτάχυνση της βαρύτητας
Μέση τιμή

9,24 ± 0,01 m/s2

Απόκλιση από την
αποδεκτή τιμή

5,8 %

(*) Στο τέλος εξηγείται αναλυτικά η διαδικασία υπολογισμού των σφαλμάτων.
Δυο σημεία αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής στα αποτελέσματά μας:
1. Η πολύ καλή ποιότητα των μετρήσεων όπως φαίνεται από το πολύ μικρό σχετικό σφάλμα στη
μέτρηση του χρόνου πτώσης (χωρίς να συνυπολογίζονται στο σημείο αυτό άλλες αποκλίσεις
λόγω συστηματικών σφαλμάτων της διάταξης).
2. Η σχετικά μεγάλη απόκλιση (5,8 %) της πειραματικά μετρημένης τιμής (9,24 m/s2) από την αποδεκτή τιμή των 9,81 m/s2.
Η δεύτερη από τις ανωτέρω παρατηρήσεις υποδηλώνει την ύπαρξη συστηματικών σφαλμάτων κατά τη
διαδικασία της μέτρησης, η φύση των οποίων έπρεπε να διερευνηθεί ώστε να καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίησή τους.
β. Δεύτερη δοκιμή
Σε διάφορες πειραματικές διαδικασίες με αντίστοιχες εμπορικές διατάξεις, προτείνεται η χρήση ενός
λεπτού φύλλου χαρτιού μεταξύ του σιδηροπυρήνα του ηλεκτρομαγνήτη και του μεταλλικού σφαιριδίου ως ένας τρόπος για την ταχύτερη απελευθέρωση του σφαιριδίου όταν απενεργοποιείται ο ηλεκτρομαγνήτης. Υποθέτω πως πρόκειται για έναν τρόπο αντιμετώπισης φαινομένων που οφείλονται στην
παραμένουσα μαγνήτιση του σιδηροπυρήνα μετά τη διακοπή του ρεύματος στον ηλεκτρομαγνήτη.
Για τη διερεύνηση της επίδρασης του φύλλου χαρτιού στην ακρίβεια των μετρήσεων, εκτελέστηκε το
ίδιο πείραμα (δηλ. πτώση του ίδιου σφαιριδίου από το ίδιο ύψος) τοποθετώντας μεταξύ σφαιριδίου
και σιδηροπυρήνα ένα λεπτό φύλλο χαρτιού. Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τις μετρήσεις,
την επεξεργασία τους και τα αποτελέσματα στην περίπτωση αυτή:
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Απόσταση μεταξύ βάσης
και ηλεκτρομαγνήτη
y (m)

0,4900 ± 0,0005

50,50 cm

t (μs)

Διάμετρος σφαιριδίου

1,50 cm

Αποτελέσματα

321724

Χρόνος πτώσης

322081 ± 130 μs

321676
321596
322420
322564
321748
322448
322496
322468
321672

Σχετικό σφάλμα

0,04 %

Επιτάχυνση της βαρύτητας
Μέση τιμή

9,45 ± 0,01 m/s2

Απόκλιση από την
αποδεκτή τιμή

3,7 %

Σε σχέση με την προηγούμενη σειρά μετρήσεων, ας παρατηρήσουμε ότι:
1. Υπάρχει μια σημαντική μείωση στο χρόνο πτώσης της τάξης των 3,6 ms περίπου (μέσος χρόνος
πτώσης: 322081 μs με το χαρτί ανάμεσα έναντι 325667 μs χωρίς τα χαρτί ανάμεσα).
2. Η απόκλιση από την αποδεκτή τιμή έχει τώρα μειωθεί στο 3,7%
γ. Τρίτη δοκιμή
Περαιτέρω σημαντική βελτίωση στην ακρίβεια της πειραματικής μας διαδικασίας, προέκυψε μετά από
μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου ηλεκτρονόμου (ρελέ). Ο κατασκευαστής του (SONGLE) δίνει μια μέγιστη τιμή για το χρόνο απελευθέρωσης: 5 ms, εξαρτώμενο από την ισχύ
του πηνίου του.

Δηλαδή από τη στιγμή που δίνεται η εντολή απενεργοποίησης του ηλεκτρομαγνήτη μέχρι τη στιγμή της
απενεργοποίησής του μπορεί να μεσολαβήσουν μέχρι και 5 ms. Αυτός όμως ο χρόνος καταμετρείται
από το πρόγραμμα που «τρέχει» στον Arduino και συνεπώς πρέπει να αφαιρεθεί από το χρόνο πτώσης.
Για επιβεβαίωση, με τη βοήθεια ενός αισθητήρα μαγνητικού πεδίου μετρήσαμε με τον Arduino το χρόνο από την εντολή απενεργοποίησης του ρελέ μέχρι τη στιγμή του μηδενισμού του μαγνητικού πεδίου
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του ηλεκτρομαγνήτη. Ο χρόνος αυτός βρέθηκε περίπου 6,8 ms. Θεωρήσαμε λοιπόν ακριβή την τιμή των
5 ms για το χρόνο απενεργοποίησης του ρελέ.
Το εκτελούμενο στον Arduino πρόγραμμα, χρειάζεται να τροποποιηθεί ώστε να ανταποκρίνεται σε αυτή τη ρύθμιση. Μια νέα σταθερά με το όνομα calibrate καθορίστηκε και της αποδόθηκε η τιμή 5000
που αντιστοιχεί στο χρόνο απενεργοποίησης του ρελέ σε μs:
…
// Καθορισμός μεταβλητών προγράμματος
const long calibrate = 5000;
boolean armed;
unsigned long start_time = 0;
…

//Μεταβλητή armed: Κατάσταση του ηλεκτρομαγνήτη
//Χρόνος έναρξης πτώσης

Ενώ ο υπολογισμός του χρόνου πτώσης γίνεται πλέον ως:
…
time = micros() - start_time - calibrate;
…

//Χρόνος πτώσης σε μs

Ακολουθούν τα πειραματικά δεδομένα και τα αποτελέσματα, μετά και από αυτές τις τροποποιήσεις:
Απόσταση μεταξύ βάσης
και ηλεκτρομαγνήτη
y (m)

0,4900 ± 0,0005

50,50 cm

t (μs)

Διάμετρος σφαιριδίου

1,50 cm

Αποτελέσματα

316644

Χρόνος πτώσης

317168 ± 130 μs

316636
317444
317476
317408
317424
316480
317360
317404
317408

Σχετικό σφάλμα

0,04 %

Επιτάχυνση της βαρύτητας
Μέση τιμή

9,74 ± 0,01 m/s2

Απόκλιση από την
αποδεκτή τιμή

0,7 %

Τώρα, με την ίδια πρακτικά ποιότητα μετρήσεων, η απόκλιση από την αποδεκτή τιμή είναι αισθητά
μικρότερη από το 1%.
Πρέπει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε μια ακόμη αιτία συστηματικού σφάλματος. Η μέτρηση χρόνου
στον Arduino γίνεται με βάση τη συχνότητα του κρυστάλλου που θεωρείται ίση με 16 ΜΗz. Στην πραγματικότητα υπάρχουν αποκλίσεις από αυτή την τιμή οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην περίπτωση που στην συγκεκριμένη υλοποίηση της πλακέτας του μικροελεγκτή χρησιμοποιείται κρύσταλλος, αποκτούν όμως σημασία όταν η συχνότητα καθορίζεται από κεραμικό ταλαντωτή. Οι αποκλίσεις
τότε στη συχνότητα μπορούν να φτάνουν και τα 1000ppm γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αποκλίσεις στη μέτρηση του χρόνου.
Ακόμη ένα σημείο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης είναι η επίδραση της αντίστασης του αέρα στο
χρόνο πτώσης, μετρώντας π.χ. το χρόνο πτώσης μεταλλικών σφαιριδίων διαφορετικών διαστάσεων.
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Πείραμα
Χρησιμοποιώντας τη βελτιωμένη εκδοχή του προγράμματος του Arduino και με χρήση χαρτιού μεταξύ
του σιδηροπυρήνα του ηλεκτρομαγνήτη και τουμεταλλικού σφαιριδίου, μετρήσαμε 10 φορές το χρόνο
πτώσης από 8 διαφορετικά ύψη.
Οι μετρήσεις και οι αντίστοιχες μέσες τιμές του χρόνου πτώσης φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν:
1η μέτρηση
2η μέτρηση
3η μέτρηση
4η μέτρηση
h (m)
t (s)
h (m)
t (s)
h (m)
t (s)
h (m)
t (s)
0,202476
0,253164
0,295460
0,318236
0,202468
0,253296
0,295028
0,318176
0,202504
0,252692
0,295348
0,318720
0,202512
0,253132
0,295032
0,318636
0,202480
0,253212
0,295028
0,318660
0,1998
0,3130
0,4258
0,4955
0,202476
0,253180
0,295360
0,318564
0,202544
0,252740
0,295036
0,318448
0,202060
0,253116
0,295340
0,318060
0,201908
0,252448
0,295276
0,318056
0,202556
0,252592
0,295376
0,318492
Μέση
Μέση
Μέση
Μέση
0,202398
0,252957
0,295228
0,318405
τιμή
τιμή
τιμή
τιμή
5η μέτρηση
6η μέτρηση
7η μέτρηση
8η μέτρηση
h (m)
t (s)
h (m)
t (s)
h (m)
t (s)
h (m)
t (s)
0,338288
0,360364
0,381100
0,407408
0,338376
0,360312
0,381068
0,407148
0,337676
0,360356
0,381092
0,407176
0,338044
0,360192
0,381056
0,407228
0,338348
0,360384
0,380904
0,407204
0,5580
0,6332
0,7081
0,8100
0,338300
0,360308
0,380962
0,407072
0,338004
0,360328
0,380976
0,406796
0,338360
0,360232
0,380944
0,407144
0,338180
0,360256
0,380824
0,406496
0,338460
0,360288
0,380948
0,406568
Μέση
Μέση
Μέση
Μέση
0,338204
0,360302
0,380987
0,407024
τιμή
τιμή
τιμή
τιμή
Με βάση τους παραπάνω πίνακες, συμπληρώθηκε ο πίνακας της επόμενης σελίδας. Η επιτάχυνση της
βαρύτητας υπολογίστηκε με δύο τρόπους:
1. Για κάθε σειρά μετρήσεων υπολογίστηκε από το ύψος και τη μέση τιμή του χρόνου πτώσης η
τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας, ενώ η τελική τιμή υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος των επιμέρους.
2. Σχεδιάστηκε η γραφική παράσταση h=f(t2) καθώς και η ευθεία που προσεγγίζει καλύτερα τα
πειραματικά δεδομένα. Η επιτάχυνση της βαρύτητας υπολογίστηκε ως το διπλάσιο της κλίσης
της γραφικής παράστασης.
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g (m/s2)

Σφάλμα (m/s2)

Απόκλιση
από 9,81 m/s2

0,1998 0,202398 0,040965

9,76

0,03

0,51%

0,3130 0,252957 0,063987

9,78

0,02

0,31%

0,4258 0,295228 0,087160

9,77

0,01

0,41%

0,4955 0,318405 0,101382

9,77

0,01

0,41%

0,5580 0,338204 0,114382

9,76

0,01

0,51%

0,6332 0,360302 0,129818

9,76

0,01

0,51%

0,7081 0,380987 0,145151

9,76

0,01

0,51%

0,8100 0,407024 0,165669

9,78

0,01

0,31%

9,77 ± 0,01 m/s2

0,44%

h (m)

t (s)

Μέση τιμή

t2 (s2)

Από την κλίση της γραφικής παράστασης όπως υπολογίζεται με τη βοήθεια του EXCEL, προκύπτει:
g = 9,77 m/s2
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Συμπεράσματα – Παρατηρήσεις
1. O Arduino αποδεικνύεται ιδιαίτερα αξιόπιστος στη μέτρηση του χρόνου. Η διακριτική του ικανότητα είναι 4 μs, ενώ η ακρίβειά του είναι απόλυτα ικανοποιητική ακόμη και για ελεύθερη
πτώση από πολύ μικρό ύψος (20 cm ή και λιγότερο). Πάντως η ακρίβεια εξαρτάται και από τον
τρόπο χρονισμού του Arduino (χρήση κρυστάλλου ή κεραμικού ταλαντωτή).
2. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως αντιμετωπίσαμε περίεργα «κολλήματα» του μικροελεγκτή
όταν η τροφοδοσία του γινόταν μέσω της θύρας USB. Η κατάσταση διορθώθηκε όταν τροφοδοτήσαμε τον Arduino από εξωτερικό τροφοδοτικό 12V/1A.
3. Σε όλα τα πειράματα που πραγματοποιήσαμε μετά τις κατάλληλες ρυθμίσεις για ελαχιστοποίηση των συστηματικών σφαλμάτων, η απόκλιση από την αποδεκτή τιμή των 9,81 m/s2, ήταν
πάντα κοντά στο 0,5% και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη μικρότερη.
4. Ελλείψει μεταλλικού σφαιριδίου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εξαγωνικά μεταλλικά παξιμάδια διαφόρων διαστάσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι
για μεγαλύτερες αποκλίσεις στο χρόνο πτώσης, αφού φαινόμενα περιστροφής του παξιμαδιού
έχουν σα συνέπεια μικρομεταβολές στο ύψος της πτώσης (το αρχικά οριζόντιο παξιμάδι μπορεί
να χτυπάει υπό μικρότερη ή μεγαλύτερη γωνία στην επιφάνεια κρούσης). Λόγω του μικρού
ύψους πτώσης ακόμη και αυτές οι μικρομεταβολές δημιουργούν σημαντικά λάθη στο χρόνο
πτώσης.
5. Και άλλες πτυχές του φαινομένου της ελεύθερης πτώσης μπορούν να διερευνηθούν με τη συσκευή, όπως για παράδειγμα η ανεξαρτησία της επιτάχυνσης της ελεύθερης πτώσης από τη
μάζα του κινούμενου σώματος.

Υπολογισμοί σφαλμάτων
Το σφάλμα στη μέτρηση του χρόνου πτώσης, υπολογίστηκε με βάση τη σχέση:
N

δt =

∑ (t
i=1

i

− t )2

N ( N − 1)

όπου Ν ο αριθμός των μετρήσεων του πειράματος.
Στη μέτρηση του ύψους πτώσης το σφάλμα θεωρήθηκε ίσο με το μισό της μικρότερης υποδιαίρεσης
του χρησιμοποιούμενου οργάνου, δηλ. δh = 0,5 mm.
Με βάση τη θεωρία διάδοσης των σφαλμάτων, το σφάλμα στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας προσδιορίστηκε από τη σχέση:

=
δg
και επειδή h =

(

∂g
∂g
δ h) 2 + ( δ t ) 2
∂h
∂t

1 2
∂g 2
∂g
4h
gt , προκύπτει:
= 2 και
= − 3
2
∂h t
∂t
t

12

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ελεύθερη πτώση
Οι εξισώσεις της ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης μπορούν να εφαρμοστούν και στην
περίπτωση ενός σώματος που αφήνεται ελεύθερο κοντά στην επιφάνεια της γης. Υπό την προϋπόθεση
ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, η δύναμη της βαρύτητας που δρα στο σώμα το αναγκάζει να
επιταχυνθεί προς το κέντρο της γης με σταθερό ρυθμό 9,81 m/s2.

1. Ποια κίνηση ονομάζεται ελεύθερη πτώση;

2. Τι είδους κίνηση είναι η ελεύθερη πτώση και ποιες οι εξισώσεις που την περιγράφουν;

3. Υπό ποιες προϋποθέσεις η κίνηση ενός σώματος στον αέρα μπορεί να θεωρηθεί ελεύθερη πτώση;

4. Από την κορυφή ενός πολύ ψηλού κτιρίου, ένας μαθητής αφήνει ελεύθερη μια μικρή πέτρα. Πόση
είναι η ταχύτητα και η μετατόπιση της σφαίρας 4 s αργότερα;

5. Εκτελέστε το πείραμα μέτρησης της επιτάχυνσης λόγω βαρύτητας με την παρεχόμενη διάταξη.
α. Συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα για 6 διαφορετικές τιμές του ύψους πτώσης. Για κάθε ύψος να
λάβετε πέντε μετρήσεις του χρόνου πτώσης.
h (m)

t1 (s)

t2 (s)

t3 (s)

t4 (s)

t5 (s)

t (s)

t 2 (s2)
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Θυμηθείτε πως το πραγματικό ύψος πτώσης ισούται με την απόσταση μεταξύ της πάνω επιφάνειας της
βάσης στήριξης της συσκευής και της κάτω επιφάνειας της βάσης του ηλεκτρομαγνήτη από την οποία
πρέπει να αφαιρεθεί η διάμετρος του σφαιριδίου. Επίσης λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος πτώσης που δίνει
η συσκευή μετριέται σε μsec ενώ στον πίνακα ο χρόνος πρέπει να συμπληρωθεί σε sec.
β. Με βάση τον πίνακα που συμπληρώσατε και τη σχέση: h =

1 2
gt , υπολογίστε την επιτάχυνση της
2

βαρύτητας για κάθε μέτρηση, και συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα:
α/α

g m/(s2)

1η μέτρηση
2η μέτρηση
3η μέτρηση
4η μέτρηση
5η μέτρηση
6η μέτρηση
γ. Από τις τιμές του προηγούμενου πίνακα, υπολογίστε τη μέση τιμή της επιτάχυνσης λόγω βαρύτητας
καθώς και την εκατοστιαία απόκλιση της τιμής που υπολογίσατε από την αποδεκτή τιμή των 9,81 m/s2.

g = ...................... m / s 2
σ%= …………………………….
δ. Σχολιάστε την αξιοπιστία του πειράματος.

ε. Σε μιλιμετρέ χαρτί, σχεδιάστε τη γραφική παράσταση h – t2. Σχεδιάστε επίσης την ευθεία γραμμή
που προσεγγίζει τα δεδομένα σας με τον καλύτερο τρόπο. Από την κλίση της γραφικής παράστασης
μπορείτε να υπολογίσετε την επιτάχυνση της βαρύτητας. Δώστε τις απαραίτητες εξηγήσεις και σχολιάστε επαρκώς τη διαδικασία με την οποία υπολογίσατε την κλίση της γραφικής παράστασης.
Η τιμή της επιτάχυνσης λόγω βαρύτητας καθώς και η αντίστοιχη εκατοστιαία απόκλιση της τιμής που
υπολογίσατε από την αποδεκτή τιμή των 9,81 m/s2, είναι:

g = ...................... m / s 2
σ%= …………………………….
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Σχολιάστε τις τυχόν διαφορές στην τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τους δύο διαφορετικούς
τρόπους υπολογισμού.
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6. Για ένα συγκεκριμένο ύψος πτώσης (πχ. περίπου 70 cm), εκτελέστε το πείραμα της ελεύθερης πτώσης με ένα μικρό σφαιρίδιο διαφορετικής μάζας από αυτό του προηγούμενου πειράματος.
α. Συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα:
Ύψος πτώσης h = …………… m
t1 (s)
t2 (s)
t3 (s)
t4 (s)
t5 (s)
t (s)
Με τη σχέση: g =

2⋅h
υπολογίστε την επιτάχυνση της βαρύτητας. Υπολογίστε επίσης την εκατοστιαία
t2

απόκλιση από την αποδεκτή τιμή των 9,81 m/s2.

g = ...................... m / s 2
σ%= …………………………….
β. Σχολιάστε το αποτέλεσμα σε σύγκριση με αυτό του προηγουμένου πειράματος. Τι συμπεραίνετε;

γ. Μπορείτε με τα δεδομένα από το πείραμα και τα αποτελέσματα των μετρήσεών σας να προσδιορίσετε την ταχύτητα με την οποία το σφαιρίδιο χτυπά στη βάση της συσκευής;
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