
ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 
 

Πειραματική μελζτη τησ διατήρηςησ τησ μηχανικήσ ενζργειασ ςτο απλό εκκρεμζσ 

Σκοπόσ 

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

ενζργειασ , ςτο απλό εκκρεμζσ. 

Όργανα και Υλικά 

Ορκοςτάτθσ, ράβδοσ, ςφνδεςμοσ, νιμα, γωνιομετρικόσ δίςκοσ, βαράκι των 50 γρ. 

Ηλεκτρονικό χρονόμετρο,  φωτοπφλθ (λειτουργία F1). 

Πειραματική διαδικαςία 1: Τα φαινόμενα 

1) Απομακρφνετε το ςϊμα από τθν κζςθ ιςορροπίασ του ϊςτε το νιμα να ςχθματίηει γωνία φ=100 με 
τθν κατακόρυφο. Σι είδουσ ενζργεια ζχει το ςϊμα ςτθν κζςθ αυτι;  

α) Κινθτικι β) Βαρυτικι δυναμικι γ) καμία 

Επιλζξτε:……………… 

2) Αν αφιςετε το ςϊμα χωρίσ να το ωκιςετε, τότε θ γωνία απόκλιςθσ που ςχθματίηει το νιμα,  όταν 
κα φκάςει για πρϊτθ φορά ςτθν άλλθ ακραία κζςθ τθσ τροχιάσ του είναι:(κεωρείςτε αμελθτζα τθν 
αντίςταςθ του αζρα) 
α) ίδια  β) μεγαλφτερθ  γ) μικρότερθ 
ςε ςχζςθ με τθν αρχικι 

Επιλζξτε:……………… 

3) Εκτελζςτε το πείραμα. Ποια είναι θ γωνία απόκλιςθσ που παρατθριςατε; (Θεωρείςτε λογικι μια 
απόκλιςθ 1-20 λόγω καταςκευισ, ςτθν πειραματικι διάταξθ).Εξθγιςτε: 

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

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

4) ε ποια κζςθ περιμζνετε να ζχει μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια;  

Α) ςτθν ακραία κζςθ β) όταν διζρχεται από τθν κατακόρυφο γ) ςε ενδιάμεςθ κζςθ 

Επιλζξτε:………………  

Εξθγιςτε: 

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

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

Συμπζραςμα 

τθν 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. Η ςυνολικι μθχανικι του ενζργεια παραμζνει ………………………….. 

 

5) Απομακρφνετε το ςϊμα  από τθν κζςθ ιςορροπίασ του ϊςτε το νιμα να ςχθματίηει γωνία φ=100 με 
τθν κατακόρυφο. Ωθήςτε ελαφρά το ςϊμα από τθν  κζςθ αυτι. Η γωνία απόκλιςθσ που ςχθματίηει 
το νιμα,  όταν κα φκάςει για πρϊτθ φορά ςτθν άλλθ ακραία κζςθ τθσ τροχιάσ του είναι: 

α) ίδια  β) μεγαλφτερθ  γ) μικρότερθ 

Επιλζξτε:……………… 

6) Εκτελζςτε το πείραμα. Ποια είναι θ γωνία απόκλιςθσ που παρατθριςατε; Εξθγιςτε: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2η εκδοχή του πειράματοσ 
Εναλλακτικά το πείραμα μπορεί να ωσ εξισ: 

Κρεμάμε μπροςτά από τον πίνακα το νιμα με το βαράκι. Χαράςςουμε με κιμωλία ςτον πίνακα μια 
οριηόντια γραμμι αναφοράσ. Απομακρφνουμε το βαράκι μζχρι το φψοσ που ορίηει θ γραμμι και το 
αφινουμε. Περιμζνουμε να φκάςει ςτο ίδιο φψοσ ςτθν άλλθ ακραία κζςθ. υνεχίηουμε με τισ υπόλοιπεσ 
δραςτθριότθτεσ. 

 

Πειραματική διαδικαςία 2: Μετρήςεισ 

Γενική περιγραφή 

Ζνα κυλινδρικό βαράκι, κρεμαςμζνο με νιμα από μια ράβδο απομακρφνεται από τθν κατακόρυφθ κζςθ 

ιςορροπίασ. Προςδιορίηεται θ γωνία απόκλιςθσ από τθν κατακόρυφο με γωνιομετρικό δίςκο. Ζτςι 

προςδιορίηεται θ βαρυτικι δυναμικι ενζργεια που ζχει ςτθν  κζςθ αυτι. Αφινεται ελεφκερο, οπότε το 

Κ.Μ. διαγράφει τόξο κφκλου και όταν διζρχεται από τθν κατακόρυφο, μετράται ο χρόνοσ διζλευςθσ με τθ 

βοικεια φωτοπφλθσ . Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπολογιςτεί θ ταχφτθτα του Κ.Μ. ςτθν κατϊτερθ κζςθ 

και ςτθν ςυνζχεια θ κινθτικι του ενζργεια. Για να ελεγχκεί θ διατιρθςθ τθσ μθχανικισ ενζργειασ του 

ςϊματοσ, ςυγκρίνονται οι ενζργειεσ ςε αυτζσ τισ δυο κζςεισ.  

Θεωρητική περιγραφή 

Τπολογίςτε τθν βαρυτικι δυναμικι ενζργεια του 

ςϊματοσ ςτθν ακραία κζςθ, ςαν ςυνάρτθςθ τθσ γωνίασ 

θ που ςχθματίηει το νιμα με τθν κατακόρυφο, 

χρθςιμοποιϊντασ το διπλανό ςχιμα. Θεωρείςτε ςαν 

επίπεδο αναφοράσ, αυτό που διζρχεται από τθν 

κατϊτερθ κζςθ του ςϊματοσ. 

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

Αποτζλεςμα: Umax= …………………………………………. 

H κινθτικι ενζργεια όταν διζρχεται από τθν κατακόρυφο είναι: Kmax= ½ mυ2
,  

όπου υ το μζτρο τθσ ταχφτθτασ του ςϊματοσ ςτθν κζςθ αυτι. Εφαρμόηοντασ τθν  Α.Δ.Μ.Ε ςτισ παραπάνω 

κζςεισ ζχουμε: Umax= Kmax και καταλιγουμε ςτθν ςχζςθ: 

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

 

 

 

υ2 = 2gℓ(1- ςυνθ) 
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Εξοικείωςη με το ηλεκτρονικό χρονόμετρο-φωτοπφλη 

Καταρχιν αναγνωρίςτε ςτον εξοπλιςμό που ζχετε μπροςτά ςασ το θλεκτρονικό χρονόμετρο που είναι 

ςυνδεδεμζνο με τθν φωτοπφλθ και το τροφοδοτικό. Με τθν βοικεια του κακθγθτι ςασ εξοικειωκείτε με 

τθν χριςθ τθσ φωτοπφλθσ ςτθν λειτουργία F1. ε αυτι τθν λειτουργία μετράται ο χρόνοσ διζλευςθσ ενόσ 

ςϊματοσ  μπροςτά από τθ φωτοπφλθ. Γνωρίηοντασ ότι το ςϊμα ςτθν χρονικι διάρκεια τθσ μζτρθςθσ  

μετατοπίςτθκε κατά Δx= d,  όπου d  το πλάτοσ ςϊματοσ, μποροφμε να υπολογίςουμε το μζτρο τθσ 

ταχφτθτασ του υ=Δx/Δt ςτθν κζςθ αυτι. 

Λήψη πειραματικϊν μετρήςεων  

1. Μετρείςτε τθν διάμετρο του κυλινδρικοφ ςϊματοσ με διαςτθμόμετρο,  

Δ= …………………cm 

2. Μετρείςτε το μικοσ του εκκρεμοφσ από το ςθμείο ςτιριξθσ μζχρι το Κ.Μ.:  

ℓ=………………….cm 

3. Απομακρφνετε το ςϊμα ϊςτε το νιμα να ςχθματίηει γωνία φ=50 ςε ςχζςθ με τθν κατακόρυφο. 

4. Μηδενίςτε την φωτοπφλη πιζηοντασ ςτιγμιαία τον διακόπτη Δ1. Προςπακϊντασ  να μθν 

μετακινιςετε το ςϊμα από αυτι τθν κζςθ, αφιςτε το ελεφκερο χωρίσ να το ωκιςετε. Καταγράψτε 

τισ τιμζσ χρόνου για τισ πρϊτεσ δυο διελεφςεισ του ςϊματοσ από τθν φωτοπφλθ, με τθν βοικεια 

του θλεκτρονικοφ χρονόμετρου. Καταχωρίςτε τισ τιμζσ ςτθν 4θ και 5θ ςτιλθ του πίνακα μετριςεων 

αντίςτοιχα.  

5. Επαναλάβετε τθν διαδικαςία που περιγράφεται ςτα βιματα 1 και 2 για τρισ ακόμα τιμζσ τθσ γωνίασ 

απόκλιςθσ θ και καταχωρίςτε τισ τιμζσ ςτισ ςχετικζσ ςτιλεσ του πίνακα 1.  

6. υμπλθρϊςτε τθν 6θ ςτιλθ του πίνακα με το μζςο χρόνο διζλευςθσ Δt= (Δt1 + Δt2)/2. 

7. υμπλθρϊςτε τθν 7θ ςτιλθ του πίνακα με τθ ταχφτθτα του Κ.Μ. του ςϊματοσ ςτο κατϊτατο ςθμείο 

τθσ τροχιάσ τθσ υ= Δx/Δt. Η μετατόπιςθ Δx  ζχει μζτρο ίςο με τθν διάμετρο Δ που υπολογίςατε 

παραπάνω. Κρατείςτε 3 ςθμαντικά ψθφία ςτον υπολογιςμό τθσ ταχφτθτασ.  

8. υμπλθρϊςτε τισ ςτιλεσ 8- 11 του πίνακα 1. 

Πίνακασ 1 

Θ ςυνθ 1- ςυνθ 
1η 

διζλευςη
Δt12 

2η 
διζλευςη

Δt12 

μζςοσ 
χρόνοσ   

Δt(s) 

Μζγιςτη 
ταχφτητα 

Κ.Μ. 
v=Δx/Δt 

(m/s) 

v2 

(m2/s2) 
Kmax/m 

(J/kg) 
Umax/m  

(J/kg) 
Umax/ 
Kmax 

5 0,996 0,004 
        10 0,985 0,015 
        15 0,966 0,034 
        20 0,940 0,060 
        

        

Μζςη 
τιμή U/K= 

 

        

ςχετικό 
ςφάλμα ς%= 

  Αν  θ μθχανικι ενζργεια τθσ μπάλασ διατθρείται περιμζνουμε ζνα λόγο 

  Umax/Kmax = 1.  

 Από τθν πειραματικι διαδικαςία κεωροφνται λογικζσ αποκλίςεισ 5 % από τη μονάδα. 
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8. Τπολογίςτε τθ μζςθ τιμι των αποτελεςμάτων από τθν 11θ ςτιλθ του πίνακα κακϊσ και το ςχετικό 

ςφάλμα %1001/% KU και  καταχωρίςτε τισ ςτον πίνακα. Με βάςθ τα παραπάνω, 

μποροφμε να ποφμε ότι θ μθχανικι ενζργεια διατθρείται ςτθν χρονικι κλίμακα των μετριςεων; 

Κυκλϊςτε τθν επιλογι ςασ. 

  ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Αναφζρετε τουσ παράγοντεσ που κατά τθν γνϊμθ ςασ επθρεάηουν τα αποτελζςματα των μετριςεων ςασ. 

 

9. Κάντε τθν γραφικι παράςταςθ του τετραγϊνου τθσ ταχφτθτασ υ2  ςαν ςυνάρτθςθ του (1- ςυνθ). 

Βακμολογείςτε κατάλλθλα τουσ άξονεσ ςτο διάγραμμα και τοποκετείςτε τα ςθμεία από τισ τιμζσ 

του πίνακα. Χαράξτε τθν καλφτερθ δυνατι ευκεία που περνά πλθςιζςτερα από το ςφνολο των 

ςθμείων.  

10. Τπολογίςτε τθν κλίςθ τθσ ευκείασ. Από τθν κλίςθ τθσ ευκείασ μπορείτε να υπολογίςετε τθν τιμι τθσ 

επιτάχυνςθσ τθσ βαρφτθτασ .  

 

11. υγκρίνετε τθν τιμι που υπολογίςατε με τθν κεωρθτικι τιμι g0= 9,81 m/s2. 

Τπολογίςτε το επι τοισ εκατό ςχετικό ςφάλμα ςτθ μζτρθςθ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ βαρφτθτασ από τον τφπο: 

%100%
0

0

g

gg
 

 

Φωτογραφία τθσ διάταξθσ 

g=                m/s2 


