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ΣΧΟΛΕΙΟ………………………………………                  Ηµεροµηνία ………………….. 
 
ΤΑΞΗ  Γ΄  Οµάδα  ….   Ονοµατ/µο µαθητ. …………………………………………………….. 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Α.  Ηλέκτριση µε τριβή και επαφή – Αγωγοί και µονωτές 
 
1. Τρίβουµε µια πλαστική λωρίδα ανάµεσα στις σελίδες του βιβλίου και την πλησιάζουµε στο 
σφαιρίδιο του ηλεκτρικού εκκρεµούς. Τι παρατηρούµε ; 
 
Πειραµατική διαδικασία 
 
Α. Η περίοδος είναι ανεξάρτητη από το πλάτος ταλάντωσης 
 
1.   Στερεώνουµε τη βάση του ορθοστάτη κοντά στην άκρη του πάγκου και την ασφαλίζουµε µε 
ένα σφιγκτήρα. Στην οριζόντια ράβδο περνάµε το γωνιοµετρικό δίσκο και κρεµάµε το εκκρεµές, µε 
τη µάζα των .50g 
2. Όταν το εκκρεµές ισορροπεί, στρέφουµε το γωνιοµετρικό δίσκο, ώστε το µηδέν να συµπίπτει  
µε το κατακόρυφο νήµα. 
3.  Με τη µετροταινία µετράµε το µήκος του εκκρεµούς ώστε να είναι 1m ( από το σηµείο 
εξάρτησης έως το κέντρο του βαριδιού). 
4.  Αποµακρύνουµε το βαρίδι από τη θέση ισορροπίας έτσι ώστε το νήµα να σχηµατίζει µε την 
κατακόρυφο γωνία 90. Αφήνουµε ελεύθερο το βαρίδι  ώστε το εκκρεµές να ταλαντωθεί. 
5.  Μετράµε , µε το χρονόµετρο, το χρόνο 10 πλήρων αιωρήσεων και τον καταχωρούµε στην  3η 
στήλη του  πίνακα   1. 
6.  Υπολογίζουµε την περίοδο Τ  (χρόνος 10 ταλαντώσεων δια 10) και καταχωρούµε το 
αποτέλεσµα στην 5η στήλη. 
7.  Επαναλαµβάνουµε το πείραµα για πλάτη ταλαντώσεων 60 και 30 , και συµπληρώνουµε τις 
αντίστοιχες θέσεις µετρήσεων και υπολογισµών στον πίνακα. 
 
                                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ   1 

   Μήκος 
 Νήµατος    
      (m) 

Γωνία 
Ταλάντωσης    
    (µοίρες) 

Χρόνος 10 
Ταλαντώσεων 
             (s) 

Κρεµασµένη  
      µάζα 

Περίοδος Τ 
 

(s) 

9   

6   1 

3  

Β 

 

Στόχοι:      
1. Απόκτηση ικανότητας στη µέτρηση της περιόδου ταλαντώσεων 
2. Να ελεγχθεί πειραµατικά η ισχύς των νόµων του απλού εκκρεµούς, δηλαδή : 
      α.   Όταν το πλάτος ταλάντωσης είναι µικρό, η περίοδος Τ είναι ανεξάρτητη από τη µάζα 
και  το πλάτος ταλάντωσης. 
      β.   Το τετράγωνο της περιόδου είναι ανάλογο του µήκους του νήµατος   

Όργανα – Υλικά 
Ορθοστάτης µε ράβδο 60 cm                            Εναλλακτικά, καρφώνουµε ένα µακρύ καρφί 
Ράβδος 30cm                                                    στο ξύλινο πλαίσιο του πίνακα, και κρεµάµε    
Μετροταινία                                                       το εκκρεµές. Πίσω από το εκκρεµές έχουµε 
Χρονόµετρο                                                       αναρτήσει και το γωνιοµετρικό δίσκο.   
Νήµα της στάθµης 
2  ορειχάλκινοι δακτύλιοι (ο.δ.) – 1 βαρίδι 50g  (Β) 
Χάρτινος γωνιοµετρικός δίσκος  (*) 
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Β. Η περίοδος είναι ανεξάρτητη από την µάζα του εκκρεµούς 
 
1.    Στη φάση αυτή θα εξετάσουµε αν η περίοδος Τ  εξαρτάται, ή όχι , από την κρεµασµένη µάζα.  
Για το λόγο αυτό θα προσθέσουµε έναν ή 2 ορειχάλκινους δακτυλίους (ο.δ.) και θα επαναλάβουµε 
τις µετρήσεις. 
2.  Από τον Πίνακα 1 µεταφέρουµε  τα αποτελέσµατα  για µήκος 1m  και πλάτος ταλάντωσης 60 ,                                       
στον πίνακα 2. 
3.  Κρεµάµε  ένα ορειχάλκινο  δακτύλιο  (ο.δ.) , δίπλα από το βαρίδι, και επαναλαµβάνουµε τις 
µετρήσεις χρόνου 10 πλήρων αιωρήσεων, για γωνία εκτροπής 60 , βρίσκουµε την περίοδο Τ και 
καταχωρούµε στον πίνακα  τα αποτελέσµατα. 
4.  Επαναλαµβάνουµε το πείραµα κρεµώντας και ένα δεύτερο ορειχάλκινο  δακτύλιο. 
 
                                                               ΠΙΝΑΚΑΣ   2  

   Μήκος 
 Νήµατος    
      (m) 

Γωνία 
Ταλάντωσης    
    (µοίρες) 

Χρόνος 10 
Ταλαντώσεων 
             (s) 

Κρεµασµένη  
      µάζα 

Περίοδος Τ 
 

(s) 

 Β  

 Β + 1 ο.δ.  1 6 

 Β + 2 ο.δ.  
 
Β. Η περίοδος εξαρτάται από το µήκος του εκκρεµούς ; 
 
1.  Από το προηγούµενο πείραµα µεταφέρουµε  το αποτέλεσµα για µήκος νήµατος 1m, γωνία 
απόκλισης 60  και κρεµασµένη µάζα  Β  στον πίνακα 3. 
2.  Επαναλαµβάνουµε το πείραµα για γωνία απόκλισης 60  , κρεµασµένο µόνο το βαρίδι Β και 
µεταβάλλουµε το µήκος διαδοχικά σε  0,75 – 0,50 και 0,25m. 
3. Καταχωρούµε τα αποτελέσµατα µετρήσεων και υπολογισµού της Τ στον πίνακα και 
υπολογίζουµε το  τετράγωνο της περιόδου. 
 
                                                                ΠΙΝΑΚΑΣ   3 
   Μήκος 
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1    

0.75    

0.50    

0.25 

6 

 

Β 

  

 
 
∆ιατυπώνουµε τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τους πίνακες 1, 2 και 3. 
 
Από τον πίνακα 1 : …………………………………………………………………………………… 
                            
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
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Από τον πίνακα 2 : …………………………………………………………………………………… 
                           
 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Από τον πίνακα 3 : …………………………………………………………………………………… 
                             
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

Παρακάτω κάνουµε  γραφική παράσταση του Τ2  σε συνάρτηση µε το µήκος του εκκρεµούς (µε 
βάση τα δεδοµένα της πρώτης και της τελευταίας στήλης του πίνακα 3)  

 
 
 

 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

  
             0,0                    0.25                  0,50              0,75                  1,00 
 
 
     
    Από τη γραφική παράσταση επαληθεύεται  το συµπέρασµά µας για τα αποτελέσµατα του          
 
 
πίνακα 3 ; ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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