
Πειραματική μελζτη τησ διατήρηςησ τησ μηχανικήσ ενζργειασ ςτο απλό εκκρεμζσ μζςα 

από την επεξεργαςία των ςτιγμιότυπων τησ κίνηςησ 

Σκοπόσ 

Να μελετήςετε πειραματικά τισ μετατροπζσ τησ ενζργειασ καθώσ και την διατήρηςη  τησ μηχανικήσ 

ενζργειασ ςτο απλό εκκρεμζσ, μζςα από την επεξεργαςία των ςτιγμιότυπων τησ κίνηςησ. 

 Γενική περιγραφή 

Η κίνθςθ του απλοφ εκκρεμοφσ βιντεοςκοπικθκε με ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι. Το βίντεο μεταφορτϊκθκε ςε 

Η/Υ και επεξεργάςτθκε με το πρόγραμμα επεξεργαςίασ βίντεο Tracker. Στθν επεξεργαςία «ιχνηλατείται» θ κίνθςθ 

ενόσ ςθμείου, αναλφοντασ ςτιγμιότυπο-ςτιγμιότυπο (καρζ-καρζ) το βίντεο. Γνωρίηοντασ τον ρυκμό των 

ςτιγμιότυπων ανά δευτερόλεπτο (frame rate) ςτο βίντεο, ςυλλζγονται αυτόματα δεδομζνα κζςθσ- χρόνου για τθν 

κίνθςθ του ςϊματοσ. Μζςω του προγράμματοσ μποροφν να υπολογιςτοφν και άλλα φυςικά μεγζκθ (ταχφτθτα, 

επιτάχυνςθ, κλπ), να ςχεδιαςτοφν γραφικζσ παραςτάςεισ κακϊσ και να μοντελοποιθκεί θ κίνθςθ του ςϊματοσ. 

Μια από τισ δυνατότθτεσ του προγράμματοσ είναι να εκτυπϊςουμε εικόνα όπου φαίνονται τα ςτιγμιότυπα τθσ 

κίνθςθσ, προςομοιάηοντασ μια χρονοφωτογράφηςη. Σε αυτι τθν εργαςτθριακι δραςτθριότθτα κα επεξεργαςτείτε 

μια τζτοια εικόνα , κα ςυλλζξετε δεδομζνα και κα ελζγξετε τθν διατιρθςθ τθσ μθχανικισ ενζργειασ ςτθν κίνθςθ του 

απλοφ εκκρεμοφσ. 

Υλικά 

Απλό εκκρεμζσ, Η/Υ, βιντεοπροβολζασ, χάρακασ 

Εκτζλεςη του πειράματοσ 

1) Αρχικά το εκκρεμζσ ιςορροπεί κατακόρυφα. Απομακρφνετε το εκκρεμζσ από τθν αρχικι του κζςθ ϊςτε το 

νιμα τεντωμζνο να ςχθματίηει γωνία φ με τθν κατακόρυφο και αφιςτε το ελεφκερο. Παρατθριςτε τθν 

κίνθςι του κακϊσ ταλαντϊνεται μεταξφ των ακραίων κζςεων τθσ τροχιάσ του. 

2) Παρακολουκιςτε το βίντεο, όπου φαίνονται  θ κίνθςθ του εκκρεμοφσ κακϊσ και θ κίνθςθ του ίχνουσ του 

κζντρου του, όπωσ ιχνθλατικθκε με το λογιςμικό Tracker.  

3) Σασ δίνετε φωτοτυπία, όπου φαίνονται τα ςτιγμιότυπα τθσ παραπάνω κίνθςθσ και ςθμειϊνονται οι κζςεισ 

του κζντρου του, κακϊσ το εκκρεμζσ μεταβαίνει από τθ μια ακραία κζςθ ςτθν άλλθ. Όλα τα ςτιγμιότυπα 

είναι ιςόχρονα και αντιςτοιχοφν ςε χρονικά διαςτιματα Δt= 1/30 s αφοφ θ βιντεοςκόπθςθ ζγινε με ρυκμό 

30 frame/s.   

4) Τι μπορείτε να ςυμπεράνετε για το μζτρο τθσ ταχφτθτασ του ςϊματοσ κακϊσ αυτό μετακινείται από τθν 

ακραία  κζςθ προσ τθν κατακόρυφο; 

α) αυξάνει β) μειϊνεται γ) μζνει ςτακερι 

Εξθγιςτε: 

 

Τι μπορείτε να ςυμπεράνετε για το μζτρο τθσ ταχφτθτασ του ςϊματοσ κακϊσ αυτό μετακινείται από τθν 

κατακόρυφο προσ τθν άλλθ ακραία  κζςθ; 

α) αυξάνει β) μειϊνεται γ) μζνει ςτακερι 

Εξθγιςτε: 
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5) Πόςο νομίηετε ότι γίνεται το μζτρο τθσ ταχφτθτασ του ςϊματοσ όταν αυτό διζρχεται από τθν κατακόρυφο 

(ςημείο 13); 

α) μζγιςτο β) μθδζν  

Επιλζξτε:……………… 

Τι είδουσ ενζργεια ζχει το ςϊμα ςτθν κζςθ αυτι;  

α) Κινθτικι β) Βαρυτικι δυναμικι  γ) καμία 

Επιλζξτε:……………… 

6) Πόςο νομίηετε ότι γίνεται το μζτρο τθσ ταχφτθτασ του ςϊματοσ όταν αυτό φτάνει ςε ακραία κζςθ; 

α) μζγιςτο β) μθδζν  

Επιλζξτε:……………… 

Τι είδουσ ενζργεια ζχει το ςϊμα ςτθν κζςθ αυτι;  

α) Κινθτικι β) Βαρυτικι δυναμικι  γ) καμία 

Επιλζξτε:……………… 

7) Τι είδουσ ενζργεια ζχει το ςϊμα όταν διζρχεται από μια ενδιάμεςθ κζςθ τθσ τροχιάσ του;  

α) Κινθτικι  β) Βαρυτικι δυναμικι  γ) μθχανικι 

Επιλζξτε:……………… 

Μετρήςεισ 

8) Στθν εικόνα ςθμειϊνονται επίςθσ οι άξονεσ ςυντεταγμζνων κακϊσ και μετροταινία με πραγματικό μήκοσ 

30 cm. Mετρϊντασ με τον χάρακα το μικοσ αυτό ςε cm, μπορείτε να βρείτε μια κλίμακα με τθν οποία να 

μετατρζπετε τα μετροφμενα μικθ ςτθν εικόνα ςε πραγματικά μικθ.  

(Π.χ. Ασ υποκζςουμε ότι μετριςατε με τον χάρακα τθ μετροταινία και βρικατε 10 cm, τότε θ κλίμακα είναι 

30/10=3. Αν μετριςετε απόςταςθ 2 cm τότε το πραγματικό μικοσ είναι 3x2= 6 cm.) 

Στα ςθμεία που αναγράφονται ςτον πίνακα υπολογίςτε τα φψθ y(cm) από τον οριηόντιο άξονα, κακϊσ και 

τισ αποςτάςεισ Δs(cm) που διάνυςε το ςϊμα ςτθν τροχιά του, ςτο αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα. 

Συμπλθρϊςτε τον πίνακα. Κρατιςτε δυο δεκαδικά ψθφία ςτουσ υπολογιςμοφσ.  

   

Σημείο y(cm) Δs(cm) 
υ= Δs/Δt 

(m/s) 

K/m= υ2/2 
(J/kg) 

U/m= gy 
(J/kg) 

E/m=K/m + U/m 
(J/kg) 

0       

13       

19       

26       

 

Αν κεωριςουμε λογικζσ αποκλίςεισ τθσ τάξθσ 5% μεταξφ των τιμϊν τθσ ενζργειασ ςτθν 7θ ςτιλθ, τι 

μπορείτε να ςυμπεράνετε για τθν διατιρθςθ τθσ ενζργειασ; Συμπλθρϊςτε το κείμενο. 

Στθν ακραία κζςθ τθσ τροχιάσ του το ςϊμα ζχει ……………………  …..………………….(δυο λζξεισ) ενζργεια. Κακϊσ κινείται 
θ ενζργεια αυτι μετατρζπεται ςε …………………………… . Όταν διζρχεται από τθν κατακόρυφο τότε ζχει 
………………………….. κινθτικι ενζργεια. Σε μια ενδιάμεςθ κζςθ τθσ τροχιάσ του ζχει ………………….. και ………………… 
ενζργεια.  Η ςυνολικι μθχανικι του ενζργεια παραμζνει ………………………….. 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 



Υπολογιςμοί από την εικόνα 
 
 
 

Σημείο y(cm) Δs(cm) 
υ= Δs/Δt 

(m/s) 

K/m= υ2/2 U/m= gy 
E/m= 

K/m + U/m 

(J/kg) (J/kg) (J/kg) 

0 4,29 0,00 0,00 0,00 0,42 0,42 

13 0,00 3,14 0,94 0,44 0,00 0,44 

19 1,95 2,29 0,69 0,24 0,19 0,43 

26 4,28 0,00 0,00 0,00 0,42 0,42 

       Δt(s)=1/30 = 0,033 
     g(m/s2)= 9,81 

     

            

      

 

                                                     
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            

            

            

            

            

            



             


