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ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΟΤ ΑΠΛΟΤ ΔΚΚΡΔΜΟΤ  
 

 

Α.  ΣΟΥΟΗ  

Οη καζεηέο 

 Να είλαη ζε ζέζε λα κεηξνύλ πεηξακαηηθά ηελ πεξίνδν ηεο ηαιάλησζεο ελόο εθθξεκνύο 

 Να δηαπηζηώζνπλ πεηξακαηηθά  όηη  

(α) ε πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ εθθξεκνύο (γηα αησξήζεηο κηθξνύ πιάηνπο) είλαη αλεμάξ-
ηεηε από ηε κάδα ηνπ θαη από ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο. 

       (β) ην ηεηξάγσλν ηεο πεξηόδνπ είλαη αλάινγν ηνπ κήθνπο ηνπ λήκαηνο ηνπ εθθξεκνύο. 

 

Β.  ΟΡΓΑΝΑ  

 Οξζνζηάηεο, ιαβίδα, δύν θέξκαηα 

 Με εθηαηό λήκα π.ρ. πεηνληά 

 Βαξίδηα κηθξώλ δηαζηάζεσλ π.ρ. ζηξνγγπιά κνιπβέληα βαξίδηα ςαξέκαηνο.  

 Μνηξνγλσκόλην 

 Μέηξν 

 Υξνλόκεηξν 

 

Γ.  ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΗ  

 Πεξηνδηθέο θηλήζεηο 

 Σαιαληώζεηο 

 

Γ.  ΘΔΩΡΖΣΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 

●    Η πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ απινύ εθθξεκνύο: 

- Γελ εμαξηάηαη από ηε κάδα ηνπ. 

- Γελ εμαξηάηαη από ην πιάηνο, όηαλ εθηξέπεηαη θαηά κηθξή γσλία ζ (πξαθηηθά έσο 10 κνίξεο)  

- Απμάλεηαη όηαλ κεγαιώζνπκε ην κήθνο ηνπ λήκαηνο. Έλα εθθξεκέο πνπ έρεη κεγάιν κήθνο έρεη 

κεγαιύηεξε πεξίνδν από έλα άιιν κηθξόηεξνπ κήθνπο. πγθεθξηκέλα, ην ηεηξάγσλν ηεο πεξηό-

δνπ είλαη αλάινγν ηνπ κήθνπο ηνπ λήκαηνο. 

- Δμαξηάηαη από ηνλ ηόπν ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη. Έηζη ζηνλ Ιζεκεξηλό ην ίδην εθθξεκέο ηαιαληώ-

λεηαη κε κεγαιύηεξε πεξίνδν απ’ όηη ζηνπο πόινπο. ηε ειήλε ε πεξίνδνο ηνπ απμάλεηαη θαηά 

2,5 θνξέο πεξίπνπ. 

●     Όια ηα εθθξεκή πνπ έρνπλ ην ίδην κήθνο έρνπλ ηελ ίδηα πεξίνδν ηαιάλησζεο (αλεμάξηεηα 

από ην πιάηνο θαη ηε κάδα). Δπνκέλσο ην εθθξεκέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρξνλό-

κεηξν π.ρ. ην εθθξεκέο κήθνπο 1m «ρηππά» ηα δεπηεξόιεπηα  (T=2sec) 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΟΤ ΑΠΛΟΤ ΔΚΚΡΔΜΟΤ  
 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: 

 

ΣΑΞΗ:  

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

 

1. Γέζηε έλα βαξίδη ζε έλα θνκκάηη θισζηήο ώζηε λα δεκην-

πξγήζεηε έλα απιό εθθξεκέο (κήθνπο πεξίπνπ 1,2m) θαη 

ζηεξίμηε ην αλάκεζα ζε δύν θέξκαηα όπσο ζηελ εηθόλα 1. 

Με απηό ηνλ ηξόπν δεκηνπξγείηε ηελ δηάηαμε πνπ θαίλεηαη 

ζηελ εηθόλα 2. Δθηξέςηε, θαηόπηλ, ην εθθξεκέο θαηά γσλία 

πεξίπνπ 6
ν
 (ηελ νπνία κεηξάηε κε ην κνηξνγλσκόλην) θαη α-

θήζηε ην λα ηαιαλησζεί. Φξνληίζηε ην βαξίδη λα κελ πεξηζ-

ηξέθεηαη θαηά ηελ ηαιάλησζή ηνπ.  

 

                                   Δηθόλα 1                                                                           Δηθόλα 2 

 

 

Μεηξήζηε ην ρξόλν 10 πιήξσλ αησξήζεσλ θαη θαηαγξάςηε ηε κέηξεζή ζαο.   

 

ΥΡΟΝΟ 10 ΑΙΩΡΗΔΩΝ = ………………………………………………….. 
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2. Τπνινγίζηε ηελ πεξίνδν ησλ ηαιαληώζεσλ ηνπ εθθξεκνύο. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

3. Να επαλαιάβεηε ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία γηα κηα γσλία κηθξόηεξε, πεξίπνπ 3
ν
.  

 

ΥΡΟΝΟ 10 ΑΙΩΡΗΔΩΝ = ………………………………………………….. 

 

ΠΔΡΙΟΓΟ = …………………………………………………………………… 

 

4. Να επαλαιάβεηε ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία γηα κηα γσλία κεγαιύηεξε, πεξίπνπ 9
ν
.  

 

ΥΡΟΝΟ 10 ΑΙΩΡΗΔΩΝ = ………………………………………………….. 

 

ΠΔΡΙΟΓΟ = …………………………………………………………………… 

 

5. Γηαηππώζηε ην ζπκπέξαζκά πνπ δηαπηζηώζαηε πεηξακαηηθά γηα ηε ζρέζε ηεο πεξηόδνπ ηνπ εθ-

θξεκνύο κε ην πιάηνο ησλ αησξήζεσλ.  

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 

6. Να κεηξήζεηε πεηξακαηηθά ηελ πεξίνδν ησλ ηαιαληώζεσλ πιάηνπο πεξίπνπ 6
ν
 γηα ηξία δηαθν-

ξεηηθά βαξίδηα Α, Β, Γ (ρσξίο λα κεηαβιεζεί ην κήθνο ηνπ εθθξεκνύο) θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ 

αθόινπζν πίλαθα.   

 

ΒΑΡΗΓΗ ΥΡΟΝΟ 10 ΑΗΩΡΖΔΩΝ (s) ΠΔΡΗΟΓΟ (s) 

Α   

Β   

Γ   
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7. Γηαηππώζηε ην ζπκπέξαζκά πνπ δηαπηζηώζαηε πεηξακαηηθά γηα ηε ζρέζε ηεο πεξηόδνπ ηνπ εθ-

θξεκνύο κε ην βάξνο ηνπ ζθαηξηδίνπ.   

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

8. αο δίλνληαη νη παξαθάησ ππνζέζεηο γηα ηελ εμάξηεζε ηεο πεξηόδνπ ηνπ εθθξεκνύο από ην κή-

θνο ηνπ.  

Α. Η πεξίνδνο είλαη αλεμάξηεηε ηνπ κήθνο. 

Β. Η πεξίνδνο κεηώλεηαη όηαλ απμάλεηαη ην κήθνο. 

Γ. Η πεξίνδνο απμάλεηαη όηαλ απμάλεηαη ην κήθνο. 

πδεηήζηε κεηαμύ ζαο θαη απνθαζίζηε κε πνηα από ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο ζπκθσλείηε. Αλ έρε-

ηε δηαθνξεηηθέο απόςεηο λα ηηο θαηαγξάςεηε.  

 …………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

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

9. Να κεηξήζεηε πεηξακαηηθά ηελ πεξίνδν ησλ ηαιαληώζεσλ πιάηνπο πεξίπνπ 6
ν
 γηα ηξία δηαθν-

ξεηηθά κήθε ηνπ λήκαηνο π.ρ. 30cm, 60cm, 90cm, 120cm κε ην ίδην βαξίδη θαη λα ζπκπιεξώζεηε 

ηνλ αθόινπζν πίλαθα.   

 

ΜΖΚΟ ΝΖΜΑΣΟ 

(cm) 

ΥΡΟΝΟ 10 ΑΗΩΡΖ-

ΔΩΝ (s) 

ΠΔΡΗΟΓΟ (s) 

   

   

   

   

 

10. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο πνηα από ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο επηβεβαηώλνπλ;  

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

11. Οη καζεηέο Κ, Λ, Μ δηαηππώλνπλ ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο γηα ηε ζρέζε ηεο πεξηόδνπ ηνπ εθ-

θξεκνύο κε ην κήθνο ηνπ.  

Κ.  Η πεξίνδνο κεηαβάιιεηαη αληηζηξόθσο αλάινγα κε ην κήθνο. 

Λ. Η πεξίνδνο κεηαβάιιεηαη επζέσο αλάινγα κε ην κήθνο. 
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Μ. Σν ηεηξάγσλν ηεο πεξηόδνπ είλαη αλάινγν ηνπ κήθνπο. 

Διέγμηε αλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηόο ζαο επηβεβαηώλνπλ θάπνηα από ηηο παξαπάλσ ππν-

ζέζεηο. Δμεγείζηε ηελ απάληεζή ζαο αλαιπηηθά.  

(αο δίλεηαη ε ππελζύκηζε όηη ηα αληηζηξόθσο αλάινγα κεγέζε έρνπλ ζηαζεξό γηλόκελν, ελώ ηα 

επζέσο αλάινγα κεγέζε έρνπλ ζηαζεξό πειίθν)  

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

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

   


