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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (g) ΜΕ ΤΟ ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ 

 µε την βοήθεια του Συστήµατος Συγχρονικής Λήψης – Απεικόνισης. 

 
Το φύλλο εργασίας στηρίζεται στο αντίστοιχο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  που 

διανεµήθηκε στα σχολεία το σχολικό έτος 2001 – 2002. Έχει τροποποιηθεί και 
προσαρµοστεί σε ορισµένα σηµεία ώστε να πραγµατοποιηθεί η άσκηση µέσω των 
αισθητήρων. 
 
✴ Έννοιες και φυσικά µεγέθη  
Απλό εκκρεµές – Ταλάντωση – Περίοδος – Πλάτος ταλάντωσης - Επιτάχυνση της βαρύτητας 
 
✴ Στόχοι 
Να είσαι σε θέση: 
 
 Να συναρµολογείς ένα απλό εκκρεµές, να το θέτεις σε αρµονική ταλάντωση και να µετράς 
την περίοδό της.  

 
 Να µετράς, για διαφορετικές τιµές του µήκους (L), την αντίστοιχη περίοδο (T) του 
εκκρεµούς. Με βάση τις µετρήσεις σου να σχεδιάζεις το γράφηµα T2 – L, ώστε να ελέγχεις 
πειραµατικά το σχετικό νόµο του απλού εκκρεµούς (που έχει προκύψει θεωρητικά). Να 
υπολογίζεις µε τη βοήθεια του γραφήµατος αυτού την επιτάχυνση της βαρύτητας. 

 
 Να εφαρµόζεις τους νόµους του απλού εκκρεµούς για να υπολογίζεις την επιτάχυνση της 
βαρύτητας, µε βάση πειραµατικές τιµές του µήκους του νήµατος και της αντίστοιχης 
περιόδου. Να υπολογίζεις τη µέση τιµή της επιτάχυνσης της βαρύτητας, σύµφωνα µε τις 
µετρήσεις που έχεις κάνει. Να τη συγκρίνεις µε την τιµή που έχεις υπολογίσει µέσω του 
διαγράµµατος T2 – L.  

 
✴ Θεωρητικές Επισηµάνσεις 

Αν κρεµάσουµε στο ένα άκρο ελαφρού νήµατος ένα µικρό βαρίδι και δέσουµε σε 
σταθερό σηµείο το άλλο, έχουµε κατασκευάσει ένα απλό εκκρεµές. Αν εκτρέψουµε το 
βαρίδι από τη θέση της ισορροπίας του, έτσι ώστε το νήµα να σχηµατίζει µε την 
κατακόρυφη που περνάει από το σηµείο στήριξης γωνία µέχρι 10 µοίρες το πολύ, και το 
αφήσουµε ελεύθερο, η κίνηση που θα κάνει (σε πολύ καλή προσέγγιση) είναι απλή 
αρµονική ταλάντωση.  

Αποδεικνύεται θεωρητικά ότι η περίοδος της ταλάντωσης ενός απλού εκκρεµούς, όταν το 
πλάτος της είναι µικρό, δίνεται από τη σχέση: 

 
g
Lπ2T =           (1) 

Από τη σχέση αυτή φαίνεται ότι η περίοδος εξαρτάται µόνο από το µήκος  του νήµατος (L) 
και από την επιτάχυνση της βαρύτητας (g). Στον ίδιο τόπο, αφού το g παραµένει σταθερό, η 
περίοδος Τ εξαρτάται µόνο από το µήκος L του νήµατος. 

Από τη σχέση (1) προκύπτει: 
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Από τη σχέση (2) προκύπτει ότι η γραφική παράσταση του Τ2 σε συνάρτηση µε το L είναι µια 

ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων. 
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Απαιτούµενα υλικά και αναλώσιµα:  
Για κάθε πειραµατική διάταξη απαιτούνται τα εξής υλικά, όργανα και αναλώσιµα: 

1. Βάση παραλληλόγραµµη (ΓΕ 010.0) ………………………………….…………….τεµάχια 2 
2. Ράβδος µεταλλική Φ10mm µήκους 1,10mm ή 1,0mm (ΓΕ040.0)…………………       »    2 
3. Ράβδος µεταλλική Φ10mm µήκους 0,60 mm(ΓΕ040.3)…………………………...        »    1 
4. Σύνδεσµος απλός (ΓΕ0.30)…………………………………………………………...       »    4 
5. Λαβίδα µεταλλική απλή (ΓΕ045.0)……………………………………………………       »    3 
6. Νήµα της στάθµης ή λεπτό νήµα (ψαρικής) 1,2 m µε ένα βαρίδι στο άκρο του 
7. Μετροταινία ή µεγάλος χάρακας 1 m 
8. Το Σ.Σ.Λ-Α µε τον αισθητήρα της απόστασης 
9. Υπολογιστής µε εκτυπωτή. 
10. Γραφική ύλη: χαρτί, στυλό, µιλιµετρέ χαρτί (ή φωτοτυπία του). 

 
✴ Πειραµατική διαδικασία 
1. Συναρµολογούµε τη διάταξη της 

εικόνας 1. Το νήµα στηρίζεται 
ακλόνητα στην ανώτερη λαβίδα 1, 
η οποία παραµένει στην ίδια θέση 
ενώ η δεύτερη 2 µπορεί να 
µετακινείται κατακόρυφα 
συγκρατώντας το νήµα στο άκρο 
της. Αυτό πραγµατοποιείται 
εύκολα µε τη βοήθεια µεταλλικού 
συνδετήρα που συγκρατείται από 
τη λαβίδα και το νήµα διέρχεται 
µέσα από τα ελάσµατά του. Με 
τον τρόπο αυτό µεταβάλλουµε το 
µήκος του νήµατος κρατώντας το 
σφαιρίδιο στην ίδια θέση 
απέναντι από τον αισθητήρα της 
απόστασης. 

 
2. Τοποθετούµε τον αισθητήρα της 

απόστασης 50-60 cm ακριβώς 
απέναντι από το σφαιρίδιο και τον 
συνδέουµε µε τον υποδοχέα 
εισόδου Ι/Ο-1 του καταγραφέα 
δεδοµένων – MultiLog. 

 
3. Συνδέουµε τον MultiLog µέσω της θύρας εισόδου στον υπολογιστή στον οποίο έχουµε ήδη 

εγκαταστήσει το λογισµικό DB-Lab.  
 
4. Ανοίγουµε το MultiLog (θέση on) και ακολουθούµε την διαδικασία στην οθόνη του 

υπολογιστή (εικόνα 2):  
Α) Ανοίγουµε το λογισµικό DB-Lab. Στην οθόνη επιλέγουµε το µενού «Καταγραφέας»  
Β) Ανοίγουµε το παράθυρο «Πίνακας Ελέγχου» και στην «είσοδο 1» επιλέγουµε το  
«∆ιάστηµα». Οι άλλες είσοδοι παραµένουν «κενές». 
Γ) Επιλέγουµε 500 «σηµεία» και «ρυθµό» 25/sec 
 

5. Χρησιµοποιώντας τη µετροταινία, µετρούµε µε ακρίβεια το µήκος του νήµατος από τη 
λαβίδα 2 µέχρι το κέντρο του σφαιριδίου αρχίζοντας από το 1m και καταχωρούµε την τιµή 
του στον πίνακα Α. 

 
6. Αποµακρύνουµε το σφαιρίδιο από τη θέση ισορροπίας του, ώστε το νήµα να σχηµατίζει 

γωνία µικρότερη των 10 µοιρών µε την κατακόρυφη, και το αφήνουµε ελεύθερο. Στο 
επίπεδο ταλάντωσης πρέπει να βρίσκεται το «µάτι» του αισθητήρα, ενώ αντιθέτως ο 

 
 

 

Εικόνα 1. 
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ορθοστάτης και οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο πρέπει να  βρίσκονται µακριά από το οπτικό 
πεδίο του αισθητήρα. 

 Εικόνα 2 
 
7. Καθώς το εκκρεµές ταλαντώνεται ενεργοποιούµε τον αισθητήρα πατώντας τη «Λήψη 

δεδοµένων». Στην οθόνη εµφανίζεται η απεικόνιση της ταλάντωσης (εικόνα 3). Μετρούµε το 
χρόνο που χρειάζεται για να εκτελέσει δέκα (10) πλήρεις αιωρήσεις. Ο καθορισµός των 10 
ταλαντώσεων γίνεται  µε διπλό αριστερό κλικ του ποντικιού πρώτα στην µια κορυφή της 
ταλάντωσης και µετά στην επόµενη που απέχει 10 περιόδους. Προσέχουµε ώστε οι δύο 
επιλεγµένες κορυφές που δείχνουν το πλάτος της ταλάντωσης να έχουν την ίδια τεταγµένη 
(dY=0.000) όπως φαίνεται στο κάτω µέρος της απεικόνισης. Ακριβώς δίπλα στο dY 
καταγράφεται ο χρόνος dt των 10 ταλαντώσεων. Καταχωρούµε την τιµή του στον πίνακα Α. 

 

 Εικόνα 3 
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8. Μετακινούµε τη λαβίδα 2 προς τα κάτω ώστε να απέχει τώρα από το σφαιρίδιο 90 cm. 

Μετρούµε µε ακρίβεια και επαναλαµβάνουµε τα προηγούµενα βήµατα 6 και 7, µετακινώντας 
την λαβίδα 2 κατά 10 cm, µέχρι τα 60 cm. 

 
9. Με βάση τα πειραµατικά δεδοµένα συµπληρώνουµε τις υπόλοιπες στήλες του πίνακα Α.  
 
10. Τοποθετούµε στο σύστηµα αξόνων T2 – L τα σηµεία που προκύπτουν από τις αντίστοιχες 

πειραµατικές τιµές του πίνακα Α. Σχεδιάζουµε την ευθεία [που δεν είναι απαραίτητο να 
διέρχεται από το (0,0) ] και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σύνολο των πειραµατικών 
σηµείων. Η σχέση του Τ2 µε το L είναι γραµµική; Τι συµπεραίνουµε σχετικά µε την ισχύ του 
νόµου του εκκρεµούς (σχέση 2); 

 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
11. Υπολογίζουµε από το διάγραµµα την κλίση (κ) της ευθείας που έχουµε σχεδιάσει. Σύµφωνα 

µε τη σχέση (2) η κλίση της ευθείας είναι ίση µε το συντελεστή 4π2/g, του L. Εποµένως 
ισχύει:  

κ
π

=
24g                          (3) 

 Από τη σχέση (3) υπολογίζουµε την επιτάχυνση της βαρύτητας g. Συγκρίνουµε την 
πειραµατική τιµή µε την τιµή g0=9,81m/s2, που αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο. Κάνουµε µια 
αξιολόγηση των µετρήσεων υπολογίζοντας τη σχετική επί τοις εκατό απόκλιση από την τιµή 
g0=9,81m/s2:  

0
0100

g
gg

0

0 ×
−

=α                 (4) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
12.Από τις πειραµατικές τιµές του πίνακα Α για το g, υπολογίζουµε τη µέση τιµή του g . 

Συγκρίνουµε τη µέση τιµή του g µε την τιµή που βρήκαµε από την επεξεργασία του 
διαγράµµατος T2 - L. Κάνουµε σύγκριση και αξιολόγηση των δύο µεθόδων. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

13. Από την εικόνα 3 µετρούµε το πλάτος της ταλάντωσης και σε συνδυασµό µε το µήκος του 
εκκρεµούς  υπολογίζουµε τη γωνία εκτροπής του νήµατος. Είναι αυτή µικρότερη των 10ο ; 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέση τιµή του  g:    g = 
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Μήκος Χρόνος 20 Περίοδος Τετράγωνο Επιτάχυνση 
νήµατος αιωρήσεων   Περιόδου   
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