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1 Praktikum: Pendli võnkeperioodi uurimine fotovära vaga 
Eesmärk: uurida pendli võnkumise perioodi muutes niidi otsas olevat massi, niidi pikkust. 
Leida seosed pendli võnkeperioodi, massi ja niidi pikkuse vahel. 

1.1 Pendli võnkeperioodi määramine katsevahendite a bil 
Kasutades Vernier katsevahendeid on võimalik 
pendli võnkeperioodi määrata küllalt täpselt 
(Fotovärav on võimeline tegema kuni 50000 
mõõtmist sekundis). Pendli võnkeperioodi 
määramiseks kasutame fotoväravat (Photogate). 
Fotovärava ühest otsast väljub infrapunakiir ning 
suundub teise otsa, kus asub infrapuna detektor. 
Kui fotovärav on avatud, siis infrapuna kiired 
jõuavad detektorisse, kui kiirele ette asetada keha, 
siis mitte. Mõõteseade võimaldab kindlaks teha 
millisel ajahetkel ilmus keha kiire ette ja millisel 
hetkel keha eemaldus kiire eest.  

Kui panna pendel võnkuma nii, et pendli niidi 
otsas olev keha läbib fotoväravat, siis on võimalik 
teada saada pendli võnkeperiood. Järgneval 
joonisel kasutatud kahe kinnituspunktiga pendlit, 
et vältida pendli liikumist külgsuunas. 

1.1.1 Katse käik 

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

2. Fikseeri pendli pikkus ja mass protokollis. 

3. Veendu, et pendel sulgeb tasakaaluasendis 
fotovärava ning asuks fotovärava keskel. Kui 
värav on avatud siis näidatakse väärtust 
„Unblocked” kui värav suletud (keha on kiire 
ees), siis näidatakse „Blocked”. 

4. Häälesta andmekoguja pendli võnkeperioodi 
mõõtmise režiimi. Vajuta ekraani paremal 
servas oleval alal Mode, sealt vali Mode: 
Photogate Timing ning Photogate Mode: 
Pendulum. Vali End data collection with Stop Button 

5. Vii pendel tasakaaluasendist välja, käivita andmete kogumine ning lase seejärel pendel 
võnkuma. 

6. Oota kuni on mõõdetud kolm võnkeperioodi ning peata seejärel mõõtmine. 

1.1.2 Analüüs 

1. Milliste ajahetkede vahe on periood? 

2. Arvuta katseandmetest välja pendli võnkeperiood? 
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1.2 Pendli võnkeperioodi sõltuvus amplituudist 
Eesmärgiks on uurida kas ja kuidas sõltub pendli võnkeperiood võnkumise amplituudist. 

1.2.1 Katse käik 

1. Riputa pendli otsa mass, nii, et see sulgeks tasakaaluasendis fotovärava. 

2. Häälesta andmekoguja pendli võnkeperioodi mõõtmise režiimi. Vajuta ekraani paremal 
servas oleval alal Mode, sealt vali Mode: Photogate Timing ning Photogate Mode: 
Pendulum. Vali End data collection with Stop Button ja vajuta OK 

3. Vii pendel tasakaaluasendist välja (mitte üle 30 kraadi), mõõda pendli amplituud, seejärel 
käivita mõõtmine ning lase seejärel pendel võnkuma. 

4. Oota kuni on mõõdetud kolm võnkeperioodi ning peata seejärel mõõtmine. 

5. Fikseeri amplituud ja esimene võnkeperiood protokollis. 

6. Muuda pendli amplituudi ning korda katset erinevate kaugustega alates punktist 3. 

1.2.2 Analüüs 

1. Mitu korda erinevad katses kasutatud maksimaalne ja minimaalne amplituud?  

2. Mitu korda erinevad maksimaalsele ja minimaalsele võnkeperioodile vastavad perioodid?  

3. Kas amplituudi muutmine mõjutab võnkeperioodi? Millisel määral? 

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

1.3.1 Katse käik 

1. Riputa pendli otsa mass, nii, et see sulgeks tasakaaluasendis fotovärava.  

2. Häälesta andmekoguja pendli võnkeperioodi mõõtmise režiimi. Vajuta ekraani paremal 
servas oleval alal Mode, sealt vali Mode: Photogate Timing ning Photogate Mode: 
Pendulum. Vali End data collection with Stop Button ja vajuta OK 

3. Vii pendel tasakaaluasendist välja (mitte üle 30 kraadi), käivita andmekogumine ja lase 
seejärel pendel võnkuma. 

4. Oota kuni on mõõdetud kolm võnkeperioodi ning peata seejärel mõõtmine. 

5. Fikseeri pendli mass ja võnkeperiood protokollis. 

6. Muuda niidi otsas olevat massi ning korda katset võimalikult erinevate massidega alates 
punktist 3 vähemalt viiel korral. 

1.3.2 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? 

1.4 Pendli võnkeperioodi sõltuvus pendli pikkusest 
Eesmärgiks on uurida kas pendli võnkeperiood sõltub pendli pikkusest ja milline on see 
sõltuvus. 
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1.4.1 Katse käik 

1. Riputa pendli otsa mass, nii, et see sulgeks tasakaaluasendis fotovärava.  

2. Häälesta andmekoguja pendli võnkeperioodi mõõtmise režiimi. Vajuta ekraani paremal 
servas oleval alal Mode, sealt vali Mode: Photogate Timing ning Photogate Mode: 
Pendulum. Vali End data collection with Stop Button ja vajuta OK 

3. Vii pendel tasakaaluasendist välja (mitte üle 30 kraadi), käivita andmekogumine ja lase 
seejärel pendel võnkuma. 

4. Oota kuni on mõõdetud kolm võnkeperioodi ning peata seejärel mõõtmine. 

5. Fikseeri pendli pikkus ja võnkeperiood protokollis. 

6. Muuda niidi pikkust ning korda katset võimalikult erinevate pikkustega alates punktist 3 
vähemalt viiel korral. 

1.4.2 Analüüs 

1. Arvuta katsetulemustest pendli võnkeperiood ja selle ruut iga pendli pikkuse jaoks. 

2. Arvuta teoreetiline võnkeperiood ja selle ruut iga pendli pikkuse jaoks. 

3. Kui palju erinevad katsetulemused teoreetilistest? 

4. Milline soes on pendli pikkuse ja perioodi vahel? 

5. Arvuta välja raskuskiirendus g katsetulemustest ning võrdle seda tegelikuga. Kui suur on 
erinevus tegelikust? 

6. Mis mõjutab katse tulemuse täpsust? 

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


