ΕΚΚΡΕΜΕ-ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ
τόχοι
1. Να μπορείσ να μετράσ τθν περίοδο τθσ ταλάντωςθσ ενόσ εκκρεμοφσ.
2. Να διαπιςτώνεισ πειραματικά ότι:
όταν θ απόκλιςθ από τθ κζςθ τθσ ιςορροπίασ απλοφ εκκρεμοφσ είναι μικρι, τότε θ
περίοδοσ Τ τθσ ταλάντωςθσ του εκκρεμοφσ : α) είναι ανεξάρτθτθ από τθ μάηα του β) είναι
ανεξάρτθτθ από το πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ.
γ) το τετράγωνο τθσ περιόδου είναι ανάλογο του μικουσ του νιματοσ του εκκρεμοφσ.
3. Να ςχεδιάηεισ τθν γραφικι παράςταςθ του τετραγώνου τθσ περιόδου T2 ςε ςυνάρτθςθ
με το μικοσ L του εκκρεμοφσ και να υπολογίηεισ τθν επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ (g).
Τρέχουμε την προςομοίωςη pendulum_GYM_FYLLO ERGASIAS :
Εκτρζπουμε το απλό εκκρεμζσ από τθν κζςθ ιςορροπίασ, ζτςι ώςτε θ γωνία που ςχθματίηει
το νιμα με τθν κατακόρυφο, να είναι περίπου 7o ι π/24 = 0,12 rad.
Στθν ςυνζχεια το αφινουμε να κινθκεί ελεφκερα, με τθν επίδραςθ του βάρουσ του
ΒΗΜΑ 1 Μζτρθςε το χρόνο που χρειάηεται για να εκτελζςει πζντε πλιρεισ αιωριςεισ
(ταλαντώςεισ) : t= .........................................................
Υπολόγιςε τον χρόνο μιασ πλιρουσ ταλάντωςθσ (αιώρθςθσ)
Τ=..................................................................................................
Να απαντιςετε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ :
Τι είδουσ κίνθςθ εκτελεί το απλό εκκρεμζσ ; ……………………………………………………………………….

Νόμοι κίνηςησ του απλοφ εκκρεμζσ :
 Διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ Περιόδου εκκρεμοφσ με : i) τθ μάηα του ςφαιριδίου ii) το
μικοσ νιματοσ και iii) το πλάτοσ αιώρθςθσ κ.
i)
Επιλζγουμε 0,5μ μικοσ νιματοσ και μετράμε τθν τιμι τθσ περιόδου Τ τθσ κίνθςθσ
ακολουκώντασ τθν διαδικαςία που περιγράφεται ςτο ΒΗΜΑ 1, αναρτώντασ μάηεσ 0.5 , 1
και 2 Kg
Η περίοδοσ του εκκρεμοφσ παραμζνει ςτακερι ι αυξάνεται ι μειώνεται όςο
αυξάνεται θ μάηα;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ii)
Για τθν μάηα 1Kg, υπολογίηουμε κεωρθτικά τθν περίοδο του εκκρεμοφσ Τ,
ακολουκώντασ τθν διαδικαςία που περιγράφεται ςτο ΒΗΜΑ 1, για μικοσ νιματοσ 0,25 0,5
και 1 m .

Τι προβλζπεισ ότι κα ςυμβεί ςτθν περίοδο του εκκρεμοφσ με τθν αφξθςθ του μικουσ L;
.....................................................................................................................................................
......................................................................
iii)
Επανάλαβε τθν προθγοφμενθ διαδικαςία με διαφορετικά πλάτθ ταλάντωςθσ,
απομακρφνοντασ το νιμα του εκκρεμοφσ διαδοχικά 8o και 9o (μοίρεσ) από τθν κατακόρυφο,
κζτοντασ διαδοχικά 0,12 και 0,16 rad, ςτον αντίςτοιχο επιλογζα.
Ποια περιμζνεισ να είναι θ μεταβολι τθσ τιμισ τθσ περιόδου Τ για μεγαλφτερο πλάτοσ
αιώρθςθσ (γωνία απόκλιςθσ απο τθν κατακόρυφθ κζςθ;)
.....................................................................................................................................................
......................................................................
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Η περίοδοσ τθσ ταλάντωςθσ του εκκρεμοφσ είναι ................. ...............του πλάτουσ τθσ
............................ του εκκρεμοφσ όταν θ γωνία εκτροπισ του νιματοσ είναι
...................................
Γραφική παράςταςη μεταβολήσ περιόδου με το μήκοσ νήματοσ-υπολογιςμόσ g:

 42 
 L
 g 

Σφμφωνα με το μακθματικό μοντζλο, ιςχφει : T 2  

Επίλεξε τζςςερισ διαφορετικζσ τιμζσ του μικουσ του νιματοσ L = 0.4 , 0.5 , 0.7 ,0.8 ,0.9 και 1
m και κάνε τθν γραφική παράςταςη Σ2 = f(L).
Υπολόγιςε τθν κλίςη τθσ γραφικισ παράςταςθσ και μζςω αυτισ τθν επιτάχυνςη τησ
βαρφτθτασ (g)

