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Στόχοι

Να στήνουν  οι μαθητές μια πειραματική διάταξη
Να εξοικειωθούν  με την διαδικασία μέτρησης ύψους,  

μήκους, χρόνου.
Να εξοικειωθούν με όργανα μέτρησης μεγεθών, π χ  

παχύμετρο, μετροταινία
Να υπολογίζουν τη ροπή αδράνειας πειραματικά

               - Δημιουργία  διαγράμματος α-h

               - Κλίση ευθείας α-h

Να συγκρίνουν τη πειραματική τιμή με τη θεωρητική

Να υπολογίζουν την απόκλιση θεωρητικής πειραματικής 
τιμής

Να  εξηγούν την απόκλιση θεωρητικής-πειραματικής  τιμής
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ΜΕΘΟΔΟΣ- ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
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ΥλικάΥλικά

 Κεκλιμένη επιφάνεια µήκους 0,2 m περίπου

 Ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης ύψους (ψηφιακός χάρακας)

 Σύστημα στερέωσης κεκλιμένου επιπέδου

 Φωτοπύλες – Χρονoμετρητής

 Κύλινδρος μάζας m

 Παχύμετρο & ζυγό
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Στήνουμε την πειραματική διάταξη της παραπάνω φωτογραφίας.
Ρυθμίζουμε αρχικά την κλίση του επιπέδου, να αντιστοιχεί σε ύψος h1

Πειραματική διάταξηΠειραματική διάταξη
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 Το μήκος  της διαδρομής, είναι η απόσταση ανάμεσα στις δύο 
φωτοπύλες (l)

 Θέτουμε τον χρονομετρητή σε λειτουργία F2, οπότε η μέτρηση του 
χρόνου αρχίζει από την στιγμή που κόβεται η φωτεινή δέσμη στην πρώτη 
φωτοπυλη, και τελειώνει  τη στιγμή  που κόβεται στη δεύτερη. Μετράμε 
δηλαδή το χρόνο Δt που διατρέχει ο κύλινδρος το μήκος l

 Προσέχουμε να τοποθετήσουμε τον κύλινδρο ακριβώς κάτω από την 
πρώτη φωτοπύλη, έτσι ώστε  η αρχή μέτρησης του χρόνου να είναι 
ταυτόχρονη με την εκκίνηση του κυλίνδρου  αυτό τον τρόπο 
πετυχαίνουμε να μην έχουμε αρχική ταχύτητα 

 Πριν μηδενίσουμε τον ψηφιακό χάρακα, επιλέγουμε μονάδα μέτρησης 
ύψους τα εκατοστά 

Παρατηρήσεις!!!Παρατηρήσεις!!!
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ΔιαδικασίαΔιαδικασία

 Θα μετρήσουμε τη μάζα και τη διάμετρο του κυλίνδρου (m, r) 

 Θα μετρήσουμε το μήκος l της κεκλιμένης επιφάνειας

 Θα μετράμε κάθε φορά το ύψος h του σημείου από όπου  
ξεκινάει η κίνηση του κυλίνδρου (φωτοπύλη)

 Θα εκτελέσουμε για κάθε ύψος 5 φορές το πείραμα και θα 
σημειώσουμε το χρόνο Δt κάθε φορά

 Θα βρούμε για κάθε ύψος hi το μέσο όρο των χρόνων Δti

 Θα υπολογίσουμε την επιτάχυνση ai για κάθε ύψος hi

 Θα κάνουμε το διάγραμμα a-h

 Θα υπολογίσουμε την κλίση του κ 

 Θα υπολογίσουμε τη ζητούμενη ροπή αδρανείας Ι.
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ΤύποιΤύποι

 Επιτάχυνση: 

 Κλίση:

 D2:    

 Ροπή αδράνειας Ι:
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l= 0,2 m

h1= 0,04233 m

t1 t2 t3 t4 t5 tm α1= 0,6790877
0,761 0,7662 0,78 0,7651 0,7651 0,76748

h2= 0,06461

t1 t2 t3 t4 t5 tm α2= 0,9523635
0,6492 0,6514 0,653 0,6488 0,638 0,64808

h3= 0,08411

t1 t2 t3 t4 t5 tm α3= 1,228388
0,5673 0,5813 0,5641 0,5779 0,5626 0,57064

h4= 0,09891

t1 t2 t3 t4 t5 tm α4= 1,5251639
0,5174 0,5093 0,5083 0,506 0,5196 0,51212

Ενδεικτικές πειραματικές μετρήσειςΕνδεικτικές πειραματικές μετρήσεις

h1, h2 ,h3 ,h4 = υψομετρικές διαφορές      α1=επιτάχυνση του κυλίνδρου

tm=μέσος όρος χρονικής διάρκειας για κάθε υψομετρική διαφορά
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h a
0,04233 1,018
0,06461 1,485
0,08411 1,845
0,09891 2,288

0,184258 0,184258

0,228775 0,228775

y = 21,877x + 0,0731

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12

h (m)

a 
(m

/s
2)

Διάγραμμα ύψους- επιτάχυνσης 
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Μάζα κυλίνδρου m = 0,1 Kgr k 21,877
Ακτίνα κυλίνδρου r = 0,0095 m g/k*l 1,5236702

Μήκος σανίδας l= 0,3 m (g/k*l) -1 0,5236702

D2 = ((g/k*l)-1)*r
2 4,726E-05

Πειραματική τιμή Σφάλμα μέτρησης
Ιπ = m*D

2

Ιπ= 4,72612E-06 σ%=

θεωρητική τιμή σ%= 0,0473404

Ιθ = 1/2*m*r2

σ = 4,73 %

Ιθ = 4,5125E-06


 





Υπολογισμός ροπής αδράνειαςΥπολογισμός ροπής αδράνειας

Για κοίλο κύλινδρο η θεωρητική τιμή είναι: Ιθ=m*r2
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Ερωτήματα προς τους μαθητές

 Σε ποιους παράγοντες µπορεί να οφείλεται το σφάλµα 
στον πειραµατικό υπολογισµό της ροπής αδράνειας ;

 Προτείνετε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 
μειώσουμε το σφάλμα στη μέτρηση του χρόνου, και στη 
μέτρηση του ύψους

 Θα μπορούσαμε με την παραπάνω μέθοδο να 
υπολογίσουμε τη ροπή αδράνειας ενός κυλινδρικού 
μπουκαλιού που περιέχει υγρό μέχρι τη μέση του; 

 Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια 
διαδικασία για να υπολογίσουμε τη ροπή αδράνειας μιας 
σφαίρας;

Καλή Επιτυχία!
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