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Praktikum: Pendli võnkeperioodi uurimine võngete ar vu 
loendamise meetodil 
Eesmärk: uurida pendli võnkumise perioodi muutes niidi otsas olevat massi ja niidi pikkust. 
Leida seosed pendli massi ja niidi pikkuse vahel.  

Pendli võnkeperioodi määramiseks kasutatakse katses N võnke tegemiseks kulunud aja 
mõõtmist. 

1.1 Pendli võnkeperioodi määramine võngete arvu jär gi 
Kui panna pendel võnkuma ja mõõta ära näiteks 
N=20 võnke tegemiseks kulunud aeg t, siis saame 
välja arvutada pendli võnkeperioodi T ehk kui 
kaua aega kulub ühe võnke tegemiseks. 

1.1.1 Katse käik 

1. Vali sobiv pendli pikkus ning aseta mass 
pendli niidi külge. 

2. Aseta pendli ühe külje lähedusse vertikaalne 
sein (kast, karp) ja vali selle kaugus pendli 
tasakaaluasendist nii, et pendli maksimaalne 
kõrvalekalle seina lähistel olles, ei ületaks 30 
kraadi. 

3. Mõõda pendli maksimaalse hälbe kaugus 
(vertikaalse seina lähistel olles) pendli 
tasakaaluasendist ja fikseeri see protokollis. 

4. Vii pendel tasakaaluasendist välja ja lase võnkuma. Samal ajal käivita aja mõõtmine. 

5. Loenda 20 võnget ning fikseeri aeg, mis on kulunud võnkumise algusest. 

6. Täida katse protokoll andmetega. 

7. Korda katset vähemalt viis korda alates punktist 4. 

1.1.2 Analüüs 

1. Arvuta katsetulemuste põhjal välja võnkeperiood. 

2. Arvuta välja teoreetiline võnkeperiood. 

3. Kui palju erineb eksperimendi võnkeperiood teoreetilisest võnkeperioodist? 

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

1.2.1 Katse käik 

1. Riputada pendli otsa mass 

2. Aseta pendli ühe külje lähedusse vertikaalne sein (kast, karp) ja vali selle kaugus pendli 
tasakaaluasendist nii, et pendli maksimaalne kõrvalekalle seina lähistel olles, ei ületaks 30 
kraadi. 
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3. Mõõda pendli maksimaalse hälbe kaugus (vertikaalse seina lähistel olles) pendli 
tasakaaluasendist ja fikseeri see protokollis. 

4. Vii pendel tasakaaluasendist välja (seinani) ja lase võnkuma. Samal ajal käivita aja 
mõõtmine. 

5. Fikseeri 20 võnke tegemiseks kulunud aeg. 

6. Leia pendli võnkeperiood ning täida protokoll katseandmetega. 

7. Vaheta pendli mass ning korda katset erinevate massidega alates punktist 4  vähemalt viie 
võimalikult erineva massiga. 

1.2.2 Analüüs 

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

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

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

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

1.3.1 Katse käik 

1. Riputa pendli otsa mass 

2. Aseta pendli ühe külje lähedusse vertikaalne sein (kast, karp) ja vali selle kaugus pendli 
tasakaaluasendist nii, et pendli maksimaalne kõrvalekalle seina lähistel olles, ei ületaks 30 
kraadi. 

3. Mõõda pendli maksimaalse hälbe kaugus (vertikaalse seina lähistel olles) pendli 
tasakaaluasendist ja fikseeri see protokollis. 

4. Vii pendel tasakaaluasendist välja (seinani) ja lase võnkuma. Samal ajal käivita aja 
mõõtmine. 

5. Mõõda 20 võnke tegemiseks kulunud aeg. 

6. Täida katse protokoll katseandmetega. 

7. Korda katset vähemalt seitsme erineva pikkusega pendliga 

1.3.2 Analüüs 

1. Koosta tabel, kus oleksid kõrvuti pendli pikkused ja vastavad perioodid. 

2. Lisa tabelisse tulp, kus oleks võnkeperioodi ruut, mis on välja arvutatud katsetulemustest 

3. Koosta graafik, kus x-teljel on pendli pikkus ja y-teljel perioodi ruut 

4. Lisa tabelisse teoreetiline võnkeperiood ja selle ruut 

5. Lisa graafikule teoreetilise võnleperioodi ruut ja tõmba punktidest läbi sirge 

6. Kui palju erinevad teoreetiliselt välja arvutatud väärtused katse tulemustest? 

7. Arvuta katsetulemuste põhjal välja raskuskiirendus g. Kui palju see erineb tegelikust? 

8. Milline võiks olla võnkeamplituudi ja võnkeperioodi vaheline seos? Koosta selleks 
tegevuste nimekiri (katse käik) selle teadasaamiseks katsevahendite abil. 

  


