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Praktikum: Pendli võnkeperioodi uurimine 
arvutisimulatsiooni abil 

Eesmärk: uurida pendli võnkumise perioodi muutes niidi otsas olevat massi ja niidi pikkust. 

Leida seosed pendli massi ja niidi pikkuse vahel.  

Pendli võnkeperioodi määramiseks arvutisimulatsiooni aadressil: 

http://www.fyysika.ee/opik/index.php?tase=asi&idex=987&idse=8341  või 

http://www.fyysika.ee/opik  lehelt valida Füüsika koolitarkuse alt Mehaanika, sealt 

Perioodilised liikumised ja edasi Ideaalne pendel. 

Pendli võnkeperioodi määramine arvutisimulatsiooni abil 
Selgitame välja võnkeperioodi ja maksimaalse hälbe etteantud algandmete põhjal. 

Katse käik 
1. Sea paika järgmised algandmed: pendli pikkus 4 m, mass 2 kg, amplituud 15° ja vajuta 

nuppu „Algseis“. 

2. Vali jälgitavaks parameetriks hälve. 

3. Märgi katse protokolli pendli võnkeperiood ja maksimaalne hälve 

4. Tee linnuke kasti „Aegluubis“ ja vajuta nuppu „Start“ ja jälgi pendli võnkumist ning selle 

põhjal koostatavat hälbe graafikut. 

5. Püüa fikseerida protokollis ajahetked kui pendel on tasakaaluasendis ja sellest 

maksimaalselt kaugel kasutades nuppu „Peatu“ ja „Jätka“. 

6. Korda punkti 5 niikaua kui oled saanud kümne järjestikuse asukoha ajahetked. 

Analüüs 
1. Analüüsime katseandmeid, mis tähistavad ajahetki, mil pendel oli tasakaaluasendist 

maksimaalselt kaugel. Milline on nende ajavahemike vahe? 

2. Analüüsime katseandmeid, mis tähistavad ajahetki, mil pendel oli tasakaaluasendis. 

Milline on nende ajavahemike vahe? 

3. Kuidas nende ajavahemike põhjal välja arvutada pendli võnkeperiood? 

Pendli võnkeperioodi sõltuvus massist 
Eesmärgiks on uurida, kuidas sõltub pendli võnkeperiood pendli otsa riputatud massist. 

Katse käik  
1. Olgu pendli pikkus 5 m, mass 1 kg, amplituud 10°. 

2. Fikseeri mass ja võnkeperiood praktikumi protokollis. 

3. Suurenda massi ühe 1 kg võrra. 
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4. Korda katset alates punktist 2 kuni massini 10 kg. 

 
Analüüs  
1. Mitu korda erinesid maksimaalse ja minimaalse keha mass katses?  

2. Mitu korda erinesid maksimaalse ja minimaalse massiga pendli võnkeperioodid?  

3. Kas pendli massi muutmine mõjutab võnkeperioodi? Millisel määral?  

Pendli võnkeperioodi sõltuvus pendli pikkusest 
Eesmärgiks on uurida, kas pendli võnkeperiood sõltub pendli pikkusest ja milline on see 

sõltuvus. 

Katse käik  
1. Olgu pendli pikkus 1 m, mass 5 kg, amplituud 10°. 

2. Fikseeri pendli pikkus ja võnkeperiood praktikumi protokollis. 

3. Suurenda pendli pikkust 1 meetri võrra. 

4. Korda katset alates punktist 2 kuni pendli pikkuseks saab 10 m. 

Analüüs  
1. Täida praktikumi protokoll katseandmetega ning koosta graafik. 

2. Kas katse tulemusena leitud ja teoreetiliselt välja arvutatud tulemused ühtivad? Miks? 

3. Milline on seos võnkeperioodi ja pendli pikkuse vahel? 

4. Milline võiks olla võnkeamplituudi ja võnkeperioodi vaheline seos?  


