
Praktikumi protokoll: Pendli võnkeperioodi uurimine fotoväravaga 

Andmekoguja 1 

Praktikumi protokoll: Pendli võnkeperioodi uurimine  
fotoväravaga 
Töö algusaeg:______________ 

Rühma kood:_______________ 

Hüpoteesid: 

Hüpotees pendli amplituudi ja võnkeperioodi seose kohta:  

 

 

Hüpotees pendli massi ja võnkeperioodi seose kohta:  

 

 

Hüpotees pendli pikkuse ja võnkeperioodi seose kohta:  

 

 

Pendli võnkeperioodi määramine katsevahendite abil 
Pendli pikkus on ______ m. Pendli mass on ______ kg. Pendli amplituud on __________ m. 

Vali andmekogujast kogutud andmete tabel ja kanna katseandmed tabelisse ja kirjuta iga rea 
taha selgitus, mis toimus erinevatel ajahetkedel. 

Aeg (s) Fotovärava olek Selgitus 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Järeldus pendli võnkeperioodi arvutamise kohta katseandmetest:  
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Ühe võnke tegemiseks kulus aega: ___________ - ___________ = ___________ sekundit 

Täida tabel katseandmetega ning leia pendli võnkeperioodid. 

Pendli pikkus 
/m/ 

Pendli mass 
/kg/ 

Pendli 
võnkeperiood 
katse põhjal /s/ 

Pendli 
teoreetiline 
võnkeperiood /s/ 

Katse tulemuse ja 
teoreetilise 
võnkeperioodi 
erinevus /%/ 

 
 

    

Hinnang võnkeperioodi mõõtmistäpsusele: 

 

 

 

Pendli võnkeperioodi sõltuvus amplituudist 
Pendli pikkus on ______ m. Pendli mass on ______ kg. 

Täida katsetulemustest järgmine tabel: 

Maksimaalne võnkeamplituud on _________ 

meetrit ja minimaalne võnkeamplituud on 

______________ meetrit. Maksimaalne 

võnkeamplituud on ________ korda suurem, 

kui minimaalne. Katse keskmine võnkeperiood 

on _______ sekundit. Maksimaalne 

võnkeperiood erineb keskmisest 

võnkeperioodist ___________ sekundit ja 

minimaalne võnkeperiood erineb keskmisest 

võnkeperioodist ______ sekundit. Minimaalse 

ja maksimaalse võnkeperioodi vahe on ______ 

sekundit, mis moodustab keskmisest 

võnkeperioodist __________ protsenti. Seega võnkeamplituudi suurendamine 

suurendab/vähendab/ei muuda võnkeperioodi. 

Katse 
nr. 

Amplituud (m) Periood (s) 
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Pendli võnkeperioodi sõltuvus massist 
Pendli pikkus on _______ meetrit. 

Täida katsetulemustest järgmine tabel: 

Maksimaalne kasutatud mass on _______ kg ja 

minimaalne mass on ________ kg. 

Maksimaalne mass on ________ korda suurem, 

kui minimaalne. Katse keskmine võnkeperiood 

on _______ sekundit. Maksimaalne 

võnkeperiood erineb keskmisest 

võnkeperioodist _______sekundit ja 

minimaalne võnkeperiood erineb keskmisest 

võnkeperioodist ______ sekundit. Minimaalse 

ja maksimaalse võnkeperioodi vahe on ______ 

sekundit, mis moodustab keskmisest 

võnkeperioodist _______ protsenti. Seega 

massi tõstmine suurendab/vähendab/ei muuda võnkeperioodi. 

Pendli võnkeperioodi sõltuvus pendli pikkusest 
Pendli mass on _______ kg. 

Pendli võnkeamplituudi pikkus on ______ meetrit. 

Arvuta välja teoreetiline võnkeperiood iga pendli pikkuse jaoks ja selle ruut kasutades valemit 

g

l
T π2= . 

Arvuta välja raskuskiirendus iga pikkusega pendli jaoks kasutades valemit l
T

g
2

24π= , kus l on 

pendli pikkus ja T pendli võnkeperiood. Raskuskiirenduste keskmine on _______ m/s2. Katse 

tulemusena saadud tulemus erineb tegelikust raskuskiirendusest _______ %. 

Koosta saadud tabelist graafik, kus x-teljel on pendli pikkus ja y-teljel periood ruudus. Kanna 

graafikule pendli pikkused ja katse andmetest välja arvutatud pendli perioodi ruudud. Kanna 

graafikule ka teoreetilised perioodi ruudu väärtused ning tõmba nendest läbi sirge. Kuivõrd 

lähedased on sinu poolt mõõdetud katsetulemused teoreetilisele? Mis võis mõjutada 

katsetulemuse täpsust? Mida iseloomustab graafiku tõus? 

 

 

Katse 
nr. 

Mass (kg) Periood (s) 
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Katsetulemustest ja teoreetilistest arvutustest koosta järgmine tabel: 

Pendli 
pikkus (m) 

Periood (s) Periood 
ruudus (s2) 

Teoreetilin
e periood 
(s) 

Teoreetilin
e perioodi 
ruut (s2) 

Perioodi 
erinevus 
teoreetilise
st 
perioodist 
(s) 

Raskus-
kiirendus g 
(m/s2) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Graafik: Pendli pikkus ja perioodi ruut (teoreetiline ja katse tulemustest) 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 

Töö lõpu aeg: __________________ 


