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A) Για την εισαγωγή 

  

Μία βασική ιδέα είναι, ότι για να μετρήσει κανείς μικρή χρονική διάρκεια πρέπει 

να αφήσει το φαινόμενο να εξελιχθεί πολλές φορές και να μετρήσει το συνολικό 

χρόνο για πολλές επαναλήψεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα σφάλματα στην 

έναρξη και παύση του χρονομέτρου μειώνονται αισθητά. 

(Αυτό, βεβαίως, εάν το φαινόμενο είναι περιοδικό.) 

     Β) Για το πείραμα  

- Γίνεται και στην τάξη 

- Μπορούμε να έχουμε ζητήσει από τα παιδιά από την προηγούμενη, να φορούν 

ρολόι  και κάποιοι να έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα και να έχουν εξοικειωθεί 

στη χρήση του χρονομέτρου. Ιδανικά θα θέλαμε όλοι να συμμετέχουν. Επειδή 

όμως κάποιοι θα ξεχάσουν το ρολόι, μπορεί να αξιοποιηθεί και το ρολόι της 

τάξης. 

- Δεν είναι απαραίτητο, οι μετρήσεις με αναλογικό ρολόι να είναι ίδιου πλήθους 

με αυτές με ψηφιακό ρολόι. Εξαρτάται από το πλήθος των ρολογιών. 

- Η διάταξη του πειράματος: Ένα απλό (ή μαθηματικό όπως αλλιώς λέγεται) 

εκκρεμές. Υλοποιούμε ένα ή  το ζητάμε από 

κάποια παιδιά 

- Η πρόταση του σχολικού βιβλίου: 

Περιλαμβάνει μπαλάκι πλαστελίνης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλες προτάσεις: 
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                                                Βαρίδι ψαρέματος                  σταθμό εργαστηρίου

  

Περικόχλιο(κ. παξιμάδι) 

 

η στήριξη του άλλου άκρου του νήματος, μπορεί να γίνει: σε ένα καρφί, σε  

ορθοστάτη, στο πλαίσιο της ανοικτής πόρτας της τάξης με σελοτέιπ κ.ά. Έχει 

σημασία, να είναι σταθερά στερεωμένο. 

 

- Κάποιοι ελάχιστοι ορισμοί, όπως της ταλάντωσης και της περιόδου της 

ταλάντωσης πρέπει να ειπωθούν στους μαθητές-στην πράξη- με το εκκρεμές  

- Εκτρέπει κάποιος μαθητής το σώμα του εκκρεμούς από τη θέση ισορροπίας και 

το αφήνουμε με κάποιο σύνθημα π.χ «πάμε» και ταυτόχρονα οι μαθητές 

μετρούν το συνολικό χρόνο για 10 πλήρεις ταλαντώσεις. Καλό είναι να 

σηματοδοτήσουμε τη λήξη του μετρούμενου χρόνου πάλι με κάποιο ήχο π.χ 

«stop». Μία φορά γίνεται και μετρούν όλοι 

- Συμπληρώνει ο κάθε μαθητής στη σωστή θέση τη μέτρησή του. 

 

 

- Τότε ο καθένας ανακοινώνει τη μέτρησή του και την σημειώνουν όλοι οι άλλοι 

μαθητές. 

- Στη συνέχεια, υπολογίζουν τη μέση τιμή για τη χρονική διάρκεια των 10 

ταλαντώσεων, φροντίζοντας να κρατήσουν την ίδια ακρίβεια με αυτή που 

παρέχει το ρολόι που χρησιμοποίησαν που είναι κομβικής  

σημασίας(αναγράφεται και στην επικεφαλίδας του Φύλλου Εργασίας) 
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- Ενδεικτικά, παραδείγματα αποτελεσμάτων μετά τη διαίρεση με το πλήθος 

των μετρήσεων: 17s για αυτούς που χρησιμοποίησαν αναλογικό ρολόι και 

17,45 s για αυτούς που χρησιμοποίησαν ψηφιακό ρολόι. 

 

Γ)  Επισημάνσεις  

Εναλλακτικά, προτείνεται και μία άλλη διάταξη αντί για το εκκρεμές. 

  

-παρατήρηση: ειδικά τα συγκεκριμένα θρανία, δύσκολα μετατρέπονται σε κεκλιμένο 

επίπεδο σταθερής κλίσης . Τα πόδια τους δεν είναι στις άκρες ορθογωνίου και αν 

ανασηκωθεί στη μία πλευρά, η μπίλια ποτέ δε θα φθάσει στην απέναντι πλευρά.  

- προτείνουμε  (αν και προκρίνουμε το εκκρεμές βέλτιστη λύση.) 

 

 

Υπάρχει σχετικό βίντεο με την υλοποίηση αυτή με  προτάσεις για ακριβείς 

χρονομετρήσεις. 

 

Γ) Προεκτάσεις 

 

- Η χρονομέτρηση της ταλαντώσεων του απλού εκκρεμούς, θα  πρέπει να 

αναδείξει και το γεγονός,  ότι είναι ισόχρονες.  
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Εφαρμογή αυτής της ιδιότητάς του έχουμε στα ρολόγια – Όλα, λειτουργούν, 

επειδή περιέχουν ένα σύστημα  που κάνει ταλάντωση. 

Δηλαδή, στην πράξη, το εκκρεμές «μετράει» το χρόνο και όχι εμείς τη δική 

του περίοδο. 

- Σε περίπτωση που τεθεί ερώτημα, για πιθανή εξάρτηση της περιόδου από το 

πλάτος ταλάντωσης που βαθμιαία μειώνεται ή αν εξαρτάται η περίοδος από τη 

μάζα του σώματος- εάν υπάρχει χρόνος- εκτελούμε τη χρονομέτρηση ξανά 

αλλάζοντας αυτά τα χαρακτηριστικά στο εκκρεμές  και η απάντηση προκύπτει 

από το πείραμα(σημειώνεται πάντως ότι οι «νόμοι του εκκρεμούς» είναι θέμα 

της Φυσικής στη Γ΄Γυμνασίου.) 

 

- Μερικά  διαφορετικά χρονόμετρα: 

Η εικόνα δείχνει ένα ακουστικό χρονόμετρο, από 

την εφαρμογή  phyphox (δωρεάν).  

Το χρονόμετρο αυτό ενεργοποιείται, όταν η 

στάθμη του ήχου υπερβαίνει κάποια τιμή. Το ίδιο 

και για το σταμάτημά του. Ενδεικτικές εφαρμογές 

του σε βραχύχρονα φαινόμενα, (ελεύθερη πτώση 

σώματος, χρονομέτρηση απόστασης που διανύει ο 

ήχος κτλ.) 

             http://ekfe-n-smyrn.att.sch.gr/     

                    (β΄ και γ΄ γυμνασίου) 

Αντίστοιχα υπάρχει οπτικό χρονόμετρο, 

χρονόμετρο Εγγύτητας κτλ.   

Όλα βασίζονται στη μέτρηση φυσικών μεγεθών, στάθμης ήχου, έντασης 

ακτινοβολίας κτλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


