
ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 

Δόσης Σ.- Φυσικός Σελίδα 1 
 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ 
ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΠΥΛΗΣ 

Υλικά και όργανα 

1) 1 απλό εκκρεμές [βαρίδι μάζας 100g (ΓΕ. 100.3), σπάγκο περίπου 1m] 

2) 1 Ηλεκτρονικό χρονόμετρο (Ρ/Ν 1460) 

3) 1 Φωτοπύλη (Ρ/Ν 1236) 

4) 1 βάση παραλληλόγραμμη (ΓΕ. 010.0) 

5) 2 μεταλλικές ράβδους (ΓΕ. 030.3 και 030.1) 

6) 1 δακτύλιο με άγκιστρο (ΓΕ. 075.0) 

7) 1 Υποδεκάμετρο ή μεζούρα 

 

Θεωρητικές επισημάνσεις 

• Η περίοδος Τ του απλού εκκρεμούς σε ένα τόπο δίνεται από τη σχέση 𝛵 = 2𝜋�𝐿
𝑔
 ,όπου L= το 

μήκος του εκκρεμούς και g= η επιτάχυνση της βαρύτητας σε αυτό τον τόπο. Αν η σχέση 

επιλυθεί ως προς L θα προκύψει 𝐿 = 𝑔
4𝜋2

𝛵2 (1). Επομένως η κλίση K της γραφικής 

παράστασης L = f(T2) είναι 𝐾 = 𝑔
2𝜋2

⇒  𝑔 = 𝐾. 4𝜋2 (2) 

• Η απόκλιση ( α ) της θεωρητικής (gΘΕΩ) από τη πειραματική τιμή (gΠΕΙΡ) της επιτάχυνση της 

βαρύτητας υπολογίζεται από τη σχέση 𝛼 = 𝑔𝛩𝛦𝛺 −𝑔𝛱𝛦𝛪𝛲
𝑔𝛩𝛦𝛺

  (3) 
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Διαδικασία εκτέλεσης του πειράματος 

1. Συναρμολόγησε τη διάταξη της φωτογραφίας 

 

2. Ρύθμισε τη φωτοπύλη στη λειτουργία F3 και τοποθέτησε την έτσι που να καταγράφει την 
κίνηση του βαριδιού στο ίδιο σημείο. 

 

 Κατέγραψε το μήκος του εκκρεμούς στον παρακάτω πίνακα. 

3. Άφησε το εκκρεμές να αιωρηθεί. Μηδένισε τη λειτουργία F3. Η φωτοπύλη θα καταγράψει 8 
περιόδους της κίνησης του εκκρεμούς.  

 Κατέγραψε στον παρακάτω πίνακα τις περιόδους της κίνησης του εκκρεμούς με αυτό το 

μήκος και υπολόγισε το μέσο όρο της περιόδου. 
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4. Επανέλαβε τα βήματα 2 και 3 άλλες τέσσερις φορές για διαφορετικά μήκη και κατέγραψε τις 
μετρήσεις στον παραπάνω πίνακα. 

  Κάνε τη γραφική παράσταση L=f(T2) και υπολόγισε την κλίση της ευθείας Κ= g /4π2. 

 Υπολόγισε την ένταση της βαρύτητας από τη σχέση (2). 

 Υπολόγισε το σφάλμα της τιμής της g, από την τιμή 9.8 m/s2 

Εναλλακτικά, η ένταση της βαρύτητας g μπορεί να υπολογιστεί από τον μέσο όρο των g, για 
κάθε μήκος εκκρεμούς. Σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται η απόκλιση της g από τη 
θεωρητική της τιμή και συγκρίνεται με την απόκλιση που δίνει η τεχνική με τη γραφική 
παράσταση. 

 


