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Ασκήσεις Κεϕαλαίου 4

1. Ο συντελεστής αποκατάστασης e (coefficient of restitution) µιας µπά-
λας, όπου εδώ έχει το νόηµα της αναπήδησης, ορίζεται από το λόγο
της ταχύτητας µετά την επαϕή µε την επιϕάνεια προς την ταχύτητα
πριν την επαϕή. Ισοδύναµα ο συντελεστής αποκατάστασης ορίζεται ως
e =

√
h2/h1, όπου h1 είναι το ύψος από το οποίο αϕήνουµε τη µπά-

λα και h2 είναι το ύψος που φτάνει η µπάλα µετά την επαϕή µε την
επιϕάνεια (έδαϕος).

(α΄) Αϕήνουµε µια µπάλα µπάσκετ από ύψος 100 cm και µετράµε το
ύψος που φτάνει µετά την αναπήδηση. Επαναλαµβάνουµε αυτό
το πείραµα 5 φορές και ϐρίσκουµε (σε cm) 60, 54, 58, 60, 56.
Για µια σωστά φουσκωµένη µπάλα ϑα πρέπει ο συντελεστής ανα-
πήδησης να είναι 0.76. Εκτιµείστε την αβεβαιότητα ορθότητας και
ακρίβειας επανάληψης για το συντελεστή αναπήδησης για αυτήν
τη µπάλα.

(ϐ΄) Προσοµοιώστε M = 1000 φορές το παραπάνω πείραµα. Σε κάθε
πείραµα δηµιουργείστε τις 5 µετρήσεις του ύψους h2 µετά την
αναπήδηση της µπάλας από κανονική κατανοµή µε µέση τιµή
µ2 = 58cm και τυπική απόκλιση σ2 = 2cm. Υπολογίστε σε κάθε
προσοµοίωση το µέσο όρο και την τυπική απόκλιση του ύψους
h2 καθώς και του συντελεστή αποκατάστασης e. Εξετάστε αν οι
τιµές αυτές είναι συνεπείς µε τις αναµενόµενες από τη σχέση e =√

h2/h1 για σταθερό h1 = 100cm.

(γ΄) Αϕήνουµε τη µπάλα µπάσκετ 5 φορές από διαϕορετικά αρχικά
ύψη h1 και ϐρίσκουµε τις παρακάτω τιµές (σε cm)

h1 80 100 90 120 95
h2 48 60 50 75 56

Εκτιµείστε την αβεβαιότητα στα δύο ύψη και υπολογίστε την αβε-
ϐαιότητα στο συντελεστή αναπήδησης. Αν ο συντελεστής αναπή-
δησης πρέπει να είναι 0.76, µπορούµε να δεχθούµε ότι η µπάλα
είναι κατάλληλα φουσκωµένη ;

2. Στη µέτρηση αγροτεµαχίων σε παραλληλεπίπεδο σχήµα µετράµε το µή-
κος και πλάτος µε αβεβαιότητα 5m.

(α΄) Ποια είναι η αβεβαιότητα στη µέτρηση της επιϕάνειας αγροτεµα-
χίου µε µήκος 500m και πλάτος 300m; Για ποια µήκη και πλάτη
αυτή η αβεβαιότητα είναι ίδια ;
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(ϐ΄) Σχηµατίστε την αβεβαιότητα ως συνάρτηση του µήκους και πλά-
τους της έκτασης αγροτεµαχίου.
Βοήθεια (matlab): Για το σχηµατισµό επιϕάνειας χρησιµοποίησε
την εντολή surf.

3. Η ισχύς που εκλύεται (is dissipated) από ένα κύκλωµα εναλλασσόµενου
ϱεύµατος δίνεται ως P = VI cos f , όπου V και I είναι η ηµιτονοειδής
τάση και ένταση ϱεύµατος στο κύκλωµα και f είναι η διαϕορά φάσης
µεταξύ των V και I.

(α΄) Θεωρώντας ότι τα V , I και f δε συσχετίζονται υπολογίστε την αβε-
ϐαιότητα της ισχύος από τις τιµές των V , I και f και την αβεβαιό-
τητα τους.

(ϐ΄) Θεωρείστε ότι η ακρίβεια των V , I και f δίνεται ως (µέση τιµή και
τυπική απόκλιση)

V = (77.78 ± 0.71)V
I = (1.21 ± 0.071)A
f = (0.283 ± 0.017)rad

Θεωρώντας κανονική κατανοµή για κάθε µια από τις V , I και f ,
ελέγξετε µε M = 1000 προσοµοιώσεις αν η ισχύς έχει την αναµε-
νόµενη ακρίβεια.

(γ΄) Κάνετε το ίδιο µε παραπάνω αλλά ϑεωρώντας επιπλέον πως η δια-
φορά φάσης συσχετίζεται µε την τάση µε συντελεστή συσχέτισης
ρV,f = 0.5.
Βοήθεια (matlab): Για τη δηµιουργία τυχαίων αριθµών από πολυ-
µεταβλητή κανονική κατανοµή χρησιµοποίησε την εντολή mvnrnd.


