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Φύλλο Εργασίας: Απλό Εκκρεμές 

1. Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται ένα απλό εκκρεμές σε τρεις διαφορετικές 

στιγμές. Η θέση 1 είναι η θέση κατά την οποία αφήνουμε το σώμα μάζας m, που 

είναι κρεμασμένο από το νήμα μήκους ℓ, να ταλαντωθεί: 

 

i) επομένως οι ακραίες θέσεις της ταλάντωσης είναι οι  ……………………………., 

ii) και η θέση ισορροπίας είναι η ……………………………………………………., 

iii) υπόδειξε πάνω στο σχήμα το πλάτος της ταλάντωσης, 

iv) αν ο χρόνος που χρειάζεται για να επιστρέψει το σώμα μάζας m στη θέση 1 είναι 

2 s βρες την περίοδο T της ταλάντωσης. 

 

Τ =        s 

 

2. Άνοιξε το άρθο ¨Προσομοίωση PhET Απλό Εκκρεμές¨ που βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα http://users.sch.gr/mkaraisk και επιλέξτε Εισαγωγή. 

 

Από το πλαίσιο που βρίσκεται δεξιά επέλεξε μήκος του 1 (το μήκος του 

νήματος) ℓ = 0,5 m, μάζα του 1 (η μάζα του σώματος) m = 1kg, τριβή 

μηδενική και τσέκαρε το χρονόμετρο που βρίσκεται στο τέλος του πλαισίου. 
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3. Εξέτρεψε με το ποντίκι το σώμα μάζας m κατά 10 μοίρες και παρακολούθησε την 

κίνηση του εκκρεμούς. Αν θέλεις σε κάποιο σημείο να «παγώσεις» την κίνηση 

χρησιμοποίησε το κουμπί , ενώ για την μέτρηση της περιόδου T το κουμπί    , 

που βρίσκεται στο πλαίσιο “χρονόμετρο”.  

4. Αλλάζοντας σύμφωνα με τον Πίνακα 1 τη γωνία εκτροπής (επομένως και το 

πλάτος της ταλάντωσης) κατέγραψε την περίοδο Τ με ακρίβεια ενός δεκαδικού 

ψηφίου (προσοχή στη στρογγυλοποίηση). 

Πίνακας 1 

γωνία εκτροπής T (s) 

10ο  

8ο   

6ο  

 

5. Εξαρτάται η περίοδος Τ του απλού εκκρεμούς από το πλάτος της ταλάντωσης 

σύμφωνα με τις παραπάνω μετρήσεις; ………………………………………….. 

 

6. Πατώντας το κουμπί επαναφοράς άλλαξε τώρα τη μάζα m του σώματος σύμφωνα 

με τις τιμές του πίνακα, καταγράφοντας την περίοδο Τ και φροντίζοντας η γωνία 

εκτροπής να είναι 9ο. 

Πίνακας 2 

m (kg) T (s) 

0,1  

0,5  

1,5  
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7. Εξαρτάται η περίοδος Τ του απλού εκκρεμούς από τη μάζα m του κρεμασμένου 

σώματος σύμφωνα με τις παραπάνω μετρήσεις; …………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

8. Πατώντας το κουμπί επαναφοράς άλλαξε τώρα το μήκος  ℓ  του νήματος σύμφωνα 

με τις τιμές του πίνακα, καταγράφοντας την περίοδο Τ και φροντίζοντας η γωνία 

εκτροπής να είναι 9ο και η μάζα m = 1kg. 

Πίνακας 3 

ℓ (m) T (s) 

0,1  

0,2  

0,3  

0,4  

0,5  

 

9.  Εξαρτάται η περίοδος Τ του απλού εκκρεμούς από το μήκος ℓ του νήματος 

σύμφωνα με τις παραπάνω μετρήσεις; …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Αν αυξήσουμε το μήκος ℓ η περίοδος Τ θα ………..……………………………… 

Αν μειώσουμε το μήκος ℓ η περίοδος Τ θα ………..……………………………… 

Τα εκκρεμή που έχουν το ίδιο μήκος ℓ έχουν ……………… Τ 

10.  Πατώντας το κουμπί επαναφοράς επιλέγουμε το μήκος  ℓ = 0,5 m του νήματος, 

καταγράφουμε την περίοδο Τ και φροντίζοντας η γωνία εκτροπής να είναι 9ο και 

η μάζα m = 1kg.  

Τ = …….. s 

 

Στην Β Γυμνασίου συναντήσαμε τη διαφορά της μάζας m από το βάρος Β. Είχαμε 

δει ότι η μάζα ενός σώματος δεν αλλάζει από τόπο σε τόπο σε αντίθεση με το 

βάρος. Στη σελήνη για παράδειγμα το βάρος μας θα ήταν 6 φορές μικρότερο από 

αυτό στη Γη. Η επίδραση του μέρους που βρισκόμαστε στο βάρος έχει αντίκτυπό 
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και στην περίοδο ταλάντωσης του απλού εκκρεμούς. Για να το διαπιστώσουμε 

αυτό  μεταφερόμαστε από τη Γη στη Σελήνη αλλάζοντας την επιλογή Γη σε 

Σελήνη που βρίσκεται στο πλαίσιο δεξιά. Η περίοδος Τ στην Σελήνη είναι:  

 

Τ = …….. s 

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω μετρήσεις αν μεταβούμε από τη Γη στη Σελήνη 

χρησιμοποιώντας το ίδιο εκκρεμές η περίοδος του εκκρεμούς στη Σελήνη είναι 

……...……………… από την περίοδο του εκκρεμούς στη Γη.  

 

 

 

 


