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Πεξίιεςε 

Σηελ παξνπζηαδόκελε δηάηαμε έλαο θύιηλδξνο κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη πεξί νξηδόληην άμνλα, 

κε ηε βνήζεηα λήκαηνο ηπιηγκέλνπ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ, ελώ ζηελ άιιε άθξε ηνπ λήκαηνο 

κπνξνύλ λα αλαξηώληαη δηαθνξεηηθήο κάδαο κηθξά ζώκαηα. Με ηε βνήζεηα ηεζζάξσλ κηθξώλ 

καγλεηώλ θαη θαηάιιεινπ αηζζεηήξα καγλεηηθνύ πεδίνπ ζπλδεδεκέλνπ ζε κηα από ηηο 

αλαινγηθέο εηζόδνπο ελόο κηθξνϋπνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο Arduino, ζπιιέγνληαη δεδνκέλα 

θαη ζρεδηάδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε γσληαθήο ζέζεο-ρξόλνπ, από ηελ νπνία ε γσληαθή 

επηηάρπλζε ηνπ πεξηζηξεθόκελνπ θπιίλδξνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαη ηειηθά ε ζρέζε ξνπήο 

θαη γσληαθήο επηηάρπλζεο λα δηεξεπλεζεί. 

Πξόθεηηαη γηα κηα δηάηαμε ηθαλνπνηεηηθήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Λπθείνπ αθξίβεηαο, ελώ ε ζε 

ζεκαληηθό βαζκό απηνκαηνπνίεζε ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ επηηξέπεη ηελ 

εύθνιε πξνζαξκνγή ηεο όιεο δηαδηθαζίαο ζε κηα δηεξεπλεηηθνύ ηύπνπ δηδαζθαιία, αθόκε θαη 

ζηε «δύζθνιε» -από άπνςε δηαζέζηκνπ ρξόλνπ- Γ΄ Λπθείνπ. 

Δηζαγσγή 

Kύιηλδξνο (Κ) αθηίλαο R κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη 

γύξσ από ζηαζεξό νξηδόληην άμνλα (Α) αθηίλαο 

r R . Σηελ πεξηθέξεηα ηνπ θπιίλδξνπ είλαη 

ηπιηγκέλν πνιιέο θνξέο αβαξέο θαη κε εθηαηό λήκα. 

Σην άιιν άθξν ηνπ λήκαηνο είλαη δεκέλν έλα κηθξό 

ζώκα (Σ) κάδαο m. Όηαλ ην ζώκα (Σ) αθεζεί 

ειεύζεξν λα πέζεη, ν θύιηλδξνο ιόγσ ηεο ξνπήο ηεο 

ηάζεο Τ΄ ηνπ λήκαηνο ηίζεηαη ζε πεξηζηξνθή, ζηελ 

νπνία αληηηίζεηαη ε ξνπή ιόγσ ηεο ηξηβήο Τ1 ζηνλ 

άμνλα. Σην ζώκα (Σ) δξνπλ ην βάξνο ηνπ θαη ε ηάζε 

Τ ηνπ λήκαηνο. Αλ α είλαη ε επηηάρπλζε κε ηελ νπνία 

ην ζώκα (Σ) πέθηεη, ηζρύεη: 

F m a    m g T m a      (1) 

Δπεηδή ην λήκα είλαη αβαξέο νη ηάζεηο Τ θαη Τ΄ πνπ 

αζθεί κε ηα άθξα ηνπ, έρνπλ ίζα κέηξα: 

T T        (2) 

Καζώο όια ηα ζεκεία ηνπ αβαξνύο θαη κε εθηαηνύ 

λήκαηνο θηλνύληαη κε ηελ ίδηα επηηάρπλζεο, ηζρύεη 

επίζεο όηη: 

a R a        (3) 

όπνπ αγ είλαη ε γσληαθή επηηάρπλζε ηεο πεξηζηξνθήο 

ηνπ θπιίλδξνπ.  

Σπλδπάδνληαο ηηο ζρέζεηο (1), (2) θαη (3), πξνθύπηεη: 

Τ =m (g - R a )   γ
     (4) 

Σπλεπώο ε ξνπή ηεο Τ΄ πνπ ζέηεη ζε πεξηζηξνθή ηνλ θύιηλδξν, έρεη κέηξν: 

Δηθόλα 1: Πεξηζηξεθόκελνο θύιηλδξνο 
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m ( g R a ) R     κιν.
    (5) 

Σπλεπώο ε ζπλνιηθή ξνπή πνπ δξα ζηνλ θύιηλδξν έρεη κέηξν: 

    κιν. τρ.
      (6) 

όπνπ κε ττρ., ζπκβνιίδνπκε ηε ξνπή ηεο ηξηβήο πνπ δξα ζηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο θαη ε νπνία 

αληηηίζεηαη ζηελ πεξηζηξνθή ηνπ θπιίλδξνπ. Σε όιεο ηηο θάζεηο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζεσξνύκε πσο ε ξνπή ηεο ηξηβήο ζηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο, έρεη πξαθηηθά ζηαζεξό κέηξν. Η 

παξαδνρή απηή πξνζεγγίδεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα εθόζνλ ε κάδα ηνπ θπιίλδξνπ είλαη πνιύ 

κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ ζώκαηνο (Σ). 

Πεηξακαηηθή δηάηαμε 

Ο πεξηζηξεθόκελνο θύιηλδξνο έρεη θαηαζθεπαζηεί από πιαζηηθό ζσιήλα PVC κάδαο 230,8 g, 

εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 9,01 cm, εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 8,45 cm θαη κήθνπο 19,65 cm. Οη δύν 

βάζεηο ηνπ θπιίλδξνπ «ηαπώζεθαλ» κε δίζθνπο από MDF δηακέηξνπ 8,45 cm ν θαζέλαο θαη 

κάδεο 73,2 g θαη 74 g αληίζηνηρα. Τηο δύν βάζεηο θεληξηθά ηηο δηαπεξλά κεηαιιηθόο άμνλαο 

κάδαο 14,9 g θαη δηακέηξνπ 8,01 mm. Ο θύιηλδξνο θαη νη μύιηλεο βάζεηο κε θόιια έρνπλ 

ζηεξεσζεί ζην κεηαιιηθό άμνλα, ν νπνίνο κε ηε βνήζεηα δύν ξνπιεκάλ, πνπ ζηεξεώλνληαη ζε 

θαηάιιειε μύιηλε βάζε, κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη κέλνληαο δηαξθώο νξηδόληηνο.  

Μηθξόο ζπξκάηηλνο γάληδνο έρεη ζηεξεσζεί ζην ζώκα ηνπ θπιίλδξνπ. Σην γάληδν δέλεηαη ε 

κία άθξε πνιύ ιεπηνύ -πξαθηηθά αβαξνύο- θαη κε εθηαηνύ λήκαηνο, ζηελ άιιε άθξε ηνπ 

νπνίνπ έρεη πξνζδεζεί κηθξό πιαζηηθό «θαιαζάθη», ζην νπνίν δηαθνξεηηθά κηθξά βαξίδηα 

κπνξνύλ λα πξνζηίζεληαη κεηαβάιινληαο έηζη ηε ζπλνιηθή ξνπή πνπ δξα ζηνλ θύιηλδξν. 

Σηε κία μύιηλε βάζε ηνπ θπιίλδξνπ έρνπλ ζηεξεσζεί ηέζζεξηο κηθξνί καγλεηηθνί δίζθνη 

λενδπκίνπ, θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε ε επίθεληξε γσλία κεηαμύ δπν νπνησλδήπνηε δηαδνρηθώλ 

καγλεηώλ λα είλαη 90°. Δπηπξόζζεηα νη καγλήηεο έρνπλ ζηεξεσζεί θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε νη 

δηαρνρηθνί καγλήηεο λα ζηξέθνπλ αληίζεηνπο πόινπο πξνο ην εμσηεξηθό ηεο βάζεο ηνπ 

θπιίλδνπ. Καηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ θπιίλδξνπ νη ηέζζεξηο καγλήηεο δηέξρνληαη δηαδνρηθά 

κπνξνζηά από αηζζεηήξα καγλεηηθνύ πεδίνπ -θαηάιιεια ζηεξεσκέλν ζηελ μύιηλε βάζε ηεο 

δηάηαμεο- ν νπνίνο θαηαγξάθεη ηελ έληαζε ηνπ παξαγόκελνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. 

 
Δηθόλα 2: Η βάζε ηνπ θπιίλδξνπ κε ηνπο καγλήηεο 

 

 
Δηθόλα 3: Σν έλα ξνπιεκάλ ζηήξημεο ηνπ άμνλα θαη 

δίπια ν αηζζεηήξαο καγλεηηθνύ πεδίνπ 

Η ζεσξεηηθή ηηκή ηεο ξνπήο αδξάλεηαο ηνπ θπιίλδξνπ, κε ηηο δύν μύιηλεο βάζεηο, ην 

κεηαιιηθό άμνλα πεξηζηξνθήο θαη ηνπο ηέζζεξεηο κηθξνύο καγλήηεο (κάδαο 0,4 g ν θαζέλαο 

θαη ζε απόζηαζε 4 cm από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο), πξνθύπηεη ίζε κε: -4 2I 5,74×10 kgm . 
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Ο αηζζεηήξαο καγλεηηθνύ πεδίνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη έλα 

κηθξό νινθιεξσκέλν θύθισκα 

(SS49E ηεο Honeywell) ηξηώλ 

αθξνδεθηώλ (Vcc, Gnd, Out) πνπ 

ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηεξίδεηαη ζην 

θαηλόκελν Hall. Σηελ έμνδo ηνπ 

αηζζεηήξα ε ηάζε μεθηλώληαο 

από κηα ηηκή ίζε κε ην κηζό ηεο 

ηάζεο ηξνθνδνζίαο (5V ζηελ 

πεξίπησζή καο) απμάλεηαη όηαλ 

έλαο λόηηνο καγλεηηθόο πόινο 

πξνζεγγίδεη ηελ εκπξόο επηθάλεηα 

ηνπ αηζζεηήξα θαη κεηώλεηαη 

όηαλ πξνζεγγίδεη έλαο βόξεηνο 

καγλεηηθόο πόινο [1]. Μάιηζηα ε 

ηάζε ζηελ έμνδν ηνπ αηζζεηήξα 

κεηαβάιιεηαη γξακκηθά ζε ζρέζε 

κε ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ 

πεδίνπ. Σηελ παξνύζα δηάηαμε ε 

αθξηβήο ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ δελ ελδηαθέξεη, αιιά καο αξθεί ε αλίρλεπζε ηνπ κεγίζηνπ ή ηνπ ειαρίζηνπ 

ηεο ηάζεο εμόδνπ ηνπ αηζζεηήξα πνπ ππνδειώλεη δηέιεπζε από κπξνζηά ηνπ ελόο λόηηνπ ή 

βόξεηνπ καγλεηηθνύ πόινπ. 

Καζώο ν θύιηλδξνο πεξηζηξέθεηαη, δηαδνρηθά θαη αλά έλα ηέηαξην ηεο πεξηζηξνθήο (δει. γηα 

γσλία πεξηζηξνθήο 90° ή 1,5708 rad) πεξλάλε κπξνζηά από ηνλ αηζζεηήξα νη δηαθνξεηηθνί 

πόινη ησλ κηθξώλ καγλεηώλ λενδπκίνπ δεκηνπξγώληαο δηαδνρηθά έληνλεο αλπςώζεηο 

αθνινπζνύκελεο από έληνλεο βπζίζεηο ηεο ηάζεο εμόδνπ. Η ηάζε εμόδνπ ηνπ αηζζεηήξα 

καγλεηηθνύ πεδίνπ νδεγείηαη ζε κηα από ηηο αλαινγηθέο εηζόδνπο ηεο κηθξνϋπνινγηζηηθήο 

πιαηθόξκαο Arduino όπνπ ςεθηνπνηείηαη, θαηαγξάθεηαη ην απνηέιεζκα θαη κε επηιεγόκελν 

ξπζκό δεηγκαηνιεςίαο απνζηέιινληαη ηα δεδνκέλα ζηνλ κέζσ θαισδίνπ USB ζπλδεδεκέλν 

ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, όπνπ θαηάιιειν ινγηζκηθό αλαιακβάλεη ηελ απεηθόληζε ησλ 

κεηξήζεσλ ζηελ νζόλε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5: ύλδεζε ηνπ αηζζεηήξα καγλεηηθνύ πεδίνπ 

Δηθόλα 4: Η πεηξακαηηθή δηάηαμε 
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Σν ινγηζκηθό 

Τν ινγηζκηθό πνπ «ηξέρεη» ζηνλ Arduino εθηειεί νπζηαζηηθά δπν εξγαζίεο: 

1. Ψεθηνπνηεί ηελ ηάζε εμόδνπ ηνπ αηζζεηήξα καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη θαηαγξάθεη ην 

απνηέιεζκα ηεο ςεθηνπνίεζεο. Η δηαδηθαζία απινπνηείηαη κέζσ ηεο έηνηκεο 

ζπλάξηεζεο analogRead() πνπ δηαζέηεη ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ Arduino. Η 

ςεθηνπνίεζε είλαη επαλαιακβαλόκελε, δει. κόιηο νινθιεξσζεί έλαο θύθινο, αξρίδεη 

ακέζσο ν επόκελνο. Η δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν κέρξη λα δνζεί ε 

θαηάιιειε εληνιή ηεξκαηηζκνύ. Σηε κλήκε ηνπ Arduino ζπγθξαηείηαη ε ηηκή ηεο 

ηειεπηαίαο θάζε θνξά ςεθηνπνίεζεο. Σην κνληέιν Uno ηνπ Arduino θάζε θύθινο 

ςεθηνπνίεζεο δηαξθεί 104 κs, κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ 

κηθξνειεγθηή θαη ζύκθσλα κε ηηο εμ νξηζκνύ ξπζκίζεηο ηνπ Arduino [2]. 

2. Απνζηέιιεη κε ζπγθεθξηκέλν ξπζκό ηελ απνζεθεπκέλε ςεθηνπνηεκέλε ηηκή ζηνλ 

ζπλδεδεκέλν Η/Υ. Ο θαζνξηζκόο ηνπ ξπζκνύ κε ηνλ νπνίν ηα δεδνκέλα 

απνζηέιινληαη ζηνλ ππνινγηζηή πινπνηείηαη κέζσ δηαθνπώλ ρξνληζηή (timer 

interrupts) ηνπ Arduino. Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα ιήςεο 1000 ή 2500 ή 4000 δεηγκάησλ 

αλά δεπηεξόιεπην πνπ νδεγεί ζε ρξνληθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηεο ηάμεο ηνπ 1 ms ή 

0,4 ms ή 0,25 ms αληίζηνηρα. 

Η ζεηξηαθή ζύξα κέζσ ηεο νπνίαο ν ππνινγηζηήο επηθνηλσλεί κε ηνλ Arduino, ε δηαδηθαζία 

έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ςεθηνπνίεζεο - δεηγκαηνιεςίαο θαη ν θαζνξηζκόο ηνπ επηζπκεηνύ 

ξπζκνύ δεηγκαηνιεςίαο ειέγρνληαη κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ «Rotational Motion» πνπ «ηξέρεη» 

ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλνο ν Arduino. Δθηόο ησλ αλσηέξσ 

ην ινγηζκηθό πνπ εθηειείηαη ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, ιακβάλεη ηα δεδνκέλα από ηνλ 

Arduino θαη ζρεδηάδεη ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηάζε αηζζεηήξα - ρξόλνπ. Ο ππνινγηζκόο ηεο 

ρξνληθήο ζηηγκήο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κέηξεζε γίλεηαη κε βάζε ην ξπζκό δεηγκαηνιεςίαο 

σο εμήο: 
N

t
SampleRate

 , όπνπ Ν είλαη ν αύμσλ αξηζκόο ηεο κέηξεζεο θαη SampleRate o 

επηιεγκέλνο ξπζκόο δεηγκαηνιεςίαο.  

 
Δηθόλα 6: Σν παξάζπξν ηνπ ινγηζκηθνύ ειέγρνπ ιήςεο θαη απεηθόληζεο κεηξήζεσλ 
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Όπσο ήδε αλαθέξακε ηα κέγηζηα θαη ηα ειάρηζηα ηεο θακπύιεο ησλ κεηξήζεσλ αληηζηνηρνύλ 

ζε δηαδνρηθέο δηειεύζεηο ησλ καγλεηώλ ηνπ θπιίλδξνπ κπξνζηά από ηνλ αηζζεηήξα 

καγλεηηθνύ πεδίνπ, δειαδή ζε πεξηζηξνθή ηνπ θπιίλδξνπ θαηά 90°. Σεκεηώλνληαο ινηπόλ ηηο 

ρξνληθέο ζηηγκέο ησλ δηαδνρηθώλ κεγίζησλ θαη ειαρίζησλ ην ινγηζκηθό είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκπιεξώζεη ηνλ πίλαθα ηηκώλ γσληαθήο ζέζεο-ρξόλνπ θαη λα ζρεδηάζεη ηελ αληίζηνηρε 

γξαθηθή παξάζηαζε. Η γσλία πεξηζηξνθήο ηνπ θπιίλδξνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζρέζε:

K
2




 
  

 
, όπνπ Κ είλαη ν αύμσλ αξηζκόο ηνπ κεγίζηνπ ή ειαρίζηνπ ζηε γξαθηθή παξάζηαζε 

ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ ηάζεο αηζζεηήξα-ρξόλνπ. Τν ζεκείσκα ηεο ζέζεο κεγίζηνπ ή 

ειαρίζηνπ γίλεηαη κε θιηθ ηνπ πνληηθηνύ ζηε ζέζε ηνπ κεγίζηνπ ή ηνπ ειαρίζηνπ πάλσ ζηε 

γξαθηθή παξάζηαζε ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ, θαη δηεπθνιύλεηαη κε ηε ρξήζε ελόο κπιε 

θαηαθόξπθνπ δξνκέα πνπ κεηαθηλείηαη καδί κε ην πνληίθη επί ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο. Τν 

ινγηζκηθό δηαζέηεη δπλαηόηεηεο κεγέζπλζεο (κε ζύξζηκν ηνπ πνληηθηνύ από πάλσ - αξηζηεξά 

πξνο ηα θάησ θαη δεμηά) θαη ζκίθξπλζεο (κε αληίζηξνθν ζύξζηκν) ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο, 

πνπ επίζεο δηεπθνιύλνπλ ηε ιήςε κεηξήζεσλ. 

Σην ζπκπιεξσκέλν πίλαθα δεδνκέλσλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο κε δεμί θιηθ ηνπ 

πνληηθηνύ, ελόο αλαδπόκελνπ κελνύ κε δύν επηινγέο: 

 Γηαγξαθή : Όιεο νη κεηξήζεηο ζέζεο-ρξόλνπ ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ από ηελ 

ηειεπηαία επηιεγκέλε θαη θάησ δηαγξάθνληαη.  

 Απνζηνιή ζην Excel : Τα δεδνκέλα ζέζεο-ρξόλνπ απνζηέιινληαη ζε θύιιν εξγαζίαο 

ηνπ Excel, όπνπ κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξόπν ζρεδηάδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε 

γσληαθήο ζέζεο-ρξόλνπ θαζώο θαη ε αληίζηνηρε θακπύιε πξνζέγγηζεο (πνιπώλπκν 2
εο

 

ηάμεο) κέζσ ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ε γσληαθή επηηάρπλζε ηεο θίλεζεο. Δπόκελεο 

ζεηξέο κεηξήζεσλ απνζηέιινληαη ζε άιιν θύιιν εξγαζίαο ζην ίδην βηβιίν εξγαζίαο 

ηνπ Excel. Τν βηβιίν εξγαζίαο κε όλνκα «data.xls» δηαγξάθεηαη κε ην θιείζηκν ή θαηά 

ην άλνηγκα ηνπ ινγηζκηθνύ «Rotational Motion». 

Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

Τε ζρέζε αλάκεζα ζην αίηην ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο ηνπ θπιίλδξνπ (δει. ηε ζπλνιηθή 

ξνπή πνπ δξα ζηνλ θύιηλδξν) θαη ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο απηήο ηεο ξνπήο (δει. ηε 

γσληαθή επηηάρπλζε πνπ ν θύιηλδξνο απνθηά) ζα δηεξεπλήζνπκε κε ηελ παξνπζηαδόκελε 

δηάηαμε. Η δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο ζα γίλεη κέζσ ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο αηηίνπ-

απνηειέζκαηνο, δει. ηεο ξνπήο πνπ θηλεί ηνλ θύιηλδξν ζε ζπλάξηεζε κε ηε γσληαθή 

επηηάρπλζε πνπ απηόο απνθηά. Η πεηξακαηηθή δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: 

1. Μέζσ θαηάιιεινπ θαισδίνπ ζπλδένπκε ηνλ αηζζεηήξα καγλεηηθνύ πεδίνπ ζηνλ Arduino. 

Μέζσ θαισδίνπ USB ζπλδένπκε ηνλ Arduino ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν 

εθηειείηαη ην ινγηζκηθό «Rotational Motion». Σην ινγηζκηθό επηιέγνπκε ηε ζεηξηαθή ζύξα 

κέζσ ηεο νπνίαο ν ππνινγηζηήο επηθνηλσλεί κε ηνλ Arduino θαη ην ξπζκό δεηγκαηνιεςίαο 

ζηηο 4000 κεηξήζεηο/δεπηεξόιεπην. 

2. Τνπνζεηνύκε ζην πιαζηηθό θαιαζάθη ηεο δηάηαμεο, βαξίδηα ώζηε ε ζπλνιηθή ηνπ κάδα λα 

είλαη 19g. Δλεξγνπνηνύκε κέζσ ηνπ ππνινγηζηή -παηώληαο ηνπ θνπκπί «Δλαξμε» ζην 

ινγηζκηθό «Rotational Motion»- ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ θαη αθήλνπκε ην ζύζηεκα 

ειεύζεξν λα θηλεζεί. 

3. Οινθιεξώλνπκε ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Λήμε» ηνπ 

ινγηζκηθνύ «Rotational Motion». Αθνύ νινθιεξσζεί ε θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ, κε ην 

πνληίθη ζεκεηώλνπκε ηηο ζέζεηο ησλ δηαδνρηθώλ κεγίζησλ θαη ειαρίζησλ ηεο γξαθηθήο 

παξάζηαζεο, ζπιιέγνληαο έηζη ηα δεδνκέλα γσληαθήο ζέζεο-ρξόλνπ γηα ηελ θίλεζε.  

4. Δλεξγνπνηώληαο ην αλαδπόκελν κελνύ ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ, επηιέγνπκε ηε κεηαθνξά 
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ησλ δεδνκέλσλ ζέζεο-ρξόλνπ ζην Excel κέζσ ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο πνπ 

πεξηγξάςακε λσξίηεξα. Σην θύιιν εξγαζίαο ζρεδηάδεηαη ε αληίζηνηρε γξαθηθή παξάζηαζε 

θαη ε θακπύιε πξνζέγγηζεο. 

 
Δηθόλα 7: Γξαθηθή παξάζηαζε ζ = f(t) 

Με ζύγθξηζε ηεο εμίζσζεο ηεο ζηξνθηθήο νκαιά επηηαρπλόκελεο θίλεζεο 21
t+ a t

2
    κε 

ηελ εμίζσζε ηεο θακπύιεο πξνζέγγηζεο πνπ δίλεη ην Excel, ζπκπεξαίλνπκε πσο ν 

ζπληειεζηήο ηνπ x
2
 ζηελ εμίζσζε ηεο θακπύιεο πξνζέγγηζεο είλαη ίζνο κε ην κηζό ηεο 

γσληαθήο επηηάρπλζεο ηνπ θπιίλδξνπ. Γειαδή ζηελ πεξίπησζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο 

Δηθόλαο (8), είλαη:
 

/ /2 2a 2×4,51rad s a 9,02rad s    . 

5. Δπαλαιακβάλνληαο ηε δηαδηθαζία γηα πέληε αθόκε δηαθνξεηηθέο κάδεο ηνπ ζώκαηνο (Σ) 

ζπκπιεξώζακε ηειηθά ηνλ αθόινπζν πίλαθα δεδνκέλσλ: 

Πίλαθαο 1: Πεηξακαηηθά δεδνκέλα 

α/α 
Μάδα ζώκαηνο () 

m (kg) 

Γσληαθή επηηάρπλζε θπιίλδξνπ 

αγ (rad/s
2
) 

Ρνπή ηάζεο λήκαηνο 

τκιν. (Nm) 

1 0,019 9,020 0,008049 

2 0,026 13,789 0,010763 

3 0,033 18,144 0,013369 

4 0,040 22,850 0,015823 

5 0,047 26,614 0,018233 

6 0,053 30,476 0,020145 

Η ξνπή πνπ θηλεί ηνλ θύιηλδξν ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ππνινγίζηεθε από ηελ εμίζσζε (5) 

ζηελ νπνία m είλαη ε κάδα ηνπ -θάζε θνξά αλαξηεκέλνπ ζην λήκα- ζώκαηνο (Σ), R είλαη ε 

εμσηεξηθή αθηίλα ηνπ θπιίλδξνπ θαη g = 9,81 m/s
2
. 

6. Σρεδηάζακε ζηε ζπλέρεηα ζε θύιιν εξγαζίαο ηνπ Excel ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ξνπήο 

ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηε γσληαθή επηηάρπλζε, παξαηεξήζακε ηε 

γξακκηθόηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ κεγεζώλ θαη ζρεδηάζακε ηειηθά θαη ηελ θαιύηεξε 

y = 4,5101x2 + 2,7165x 
R² = 0,9999 
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-7- 

επζεία πξνζέγγηζεο ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ.  

 
Δηθόλα 8: Γξαθηθή παξάζηαζε η = f(αγ) 

Η εμίζσζε ηεο θαιύηεξεο επζείαο έρεη ηε κνξθή: 

. 0,0006 +0,003         (7) 

Αο παξαηεξήζνπκε θαη’ αξράο όηη ν ζηαζεξόο όξνο ζην δεύηεξν κέινο ηεο εμ. (7) έρεη 

κνλάδεο ξνπήο. Η «θπζηθή ηνπ ζέζε» δειαδή είλαη ζην πξώην κέινο ηεο εμίζσζεο, ε νπνία 

επαλαδηαηάζζεηαη σο εμήο: 

. 0,003 0,0006          (8) 

Σπγθξίλνληαο ηε ζρέζε (8) κε ηε ζρέζε (6) ηεο ζεσξίαο, δεκηνπξγείηαη ε ππνςία πσο ν 

ζηαζεξόο όξνο ηεο εμ. (7) δελ είλαη άιινο από ηε ξνπή ηεο ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην κεηαιιηθό 

άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ θπιίλδξνπ. Αλ ηελ ππόζεζε απηή θαηαθέξνπκε λα επηβεβαηώζνπκε, 

ηόηε ε εμ. (8) παίξλεη ηε κνξθή: 

0,0006           (9) 

ζρέζε πνπ επηβεβαηώλεη ηε γξακκηθόηεηα ζηε ζρέζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο ζηε ζηξνθηθή 

θίλεζε. 

Παξαηήξεζε: Με ηελ εληνιή LINEST ηνπ Excel ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πξνζδηνξηζκνύ ηεο 

θιίζεο θαη ηνπ ζηαζεξνύ όξνπ ηεο θακπύιεο πξνζέγγηζεο κε πεξηζζόηεξε αθξίβεηα, θαζώο ηα 

αληίζηνηρα ζθάικαηα θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπο. Γηα ηελ θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο 

πξνέθπςε ε ηηκή: -4 2(5,67 0,07)×10 kgm  θαη γηα ην ζηαζεξό όξν: -4(30 )×10 Nm  . 

7. Έλαο ηξόπνο γηα λα ππνινγίζνπκε ηε ξνπή ηεο ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζηνλ άμνλα ηνπ 

θπιίλδξνπ, είλαη ν εμήο: Τνπνζεηνύκε ζην θαιαζάθη ηεο δηάηαμεο πνιύ κηθξά βαξίδηα 

(ρξεζηκνπνηήζακε ζθάγηα από θπλεγεηηθά θπζίγγηα) κέρξη λα δηαπηζηώζνπκε πσο ν 

θύιηλδξνο αξρίδεη λα πεξηζηξέθεηαη θαη ην θαιαζάθη κε ηα βαξίδηα λα θηλείηαη επηηαρπλόκελν 

πξνο ηα θάησ. Σηε ζπλέρεηα αθαηξνύκε έλα από ηα κηθξά βαξίδηα (ζθάγηα). Δλεξγνπνηνύκε 

κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ «Rotational Motion» ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ θαη κε πνιύ κηθξή 

y = 0,0006x + 0,003 
R² = 0,9996 
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ώζεζε ζέηνπκε ζηνλ θύιηλδξν ζε πεξηζηξνθή. Σπιιέγνπκε ηα δεδνκέλα γσληαθήο ζέζεο-

ρξόλνπ γηα ηνλ θύιηλδξν θαη παξαηεξνύκε ηε κνξθή ηεο ζρεδηαδόκελεο γξαθηθήο 

παξάζηαζεο. Δπαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία αθαίξεζεο βαξηδίσλ-θαηαγξαθήο ηεο θίλεζεο 

κέρξη λα παξαηεξήζνπκε πσο κε πνιύ κηθξή ώζεζε ν θύιηλδξνο αξρίδεη λα πεξηζηξέθεηαη θαη 

λα ζπλερίδεη ηελ θίλεζή ηνπ κε ζηαζεξή γσληαθή ηαρύηεηα [3]. Απηό πξνθαλώο ζεκαίλεη πσο 

ε γξαθηθή παξάζηαζε γσληαθήο ζέζεο-ρξόλνπ όπσο ζρεδηάδεηαη ζην θάησ δεμηά ηκήκα ηνπ 

παξαζύξνπ ηνπ ινγηζκηθνύ «Rotational Motion» ζα είλαη γξακκηθή. 

 
Δηθόλα 9: Ο θύιηλδξνο πεξηζηξέθεηαη νκαιά 

Σηελ πεξίπησζε απηή ε ζπλνιηθή ξνπή πνπ δξα ζηνλ θύιηλδξν ηζνύηαη κε κεδέλ, νπόηε θαη 

κε βάζε ην ζρήκα ηεο εηθόλαο (1), έρνπκε: 

Γηα ηνλ θύιηλδξν: .0 T R        (10) 

Γηα ην ζώκα (Σ): F 0 T m g      (11) 

Καη ηειηθά: 
. m g R       (12) 

Σηε ζρέζε (12), m είλαη ε ζπλνιηθή κάδα ηνπ ζώκαηνο (Σ) γηα ηελ νπνία κε ειάρηζηε ώζεζε ν 

θύιηλδξνο πεξηζηξέθεηαη νκαιά. Με άκεζε δύγηζε βξέζεθε πσο:  

7m g      (13) 

νπόηε από ηε ζρέζε (12) ε ξνπή ηεο ηξηβήο ζηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ θπιίλδξνπ, 

πξνθύπηεη ίζε κε: 

. 0,0031 Nm      (14) 

ζε πνιύ θαιή ζύκπησζε κε ηελ ηηκή 0,003 Nm, δει. ην ζηαζεξό όξν ηεο ζρέζεο (7) πνπ 

είρακε «ππνςηαζηεί» όηη ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηε ξνπή ηεο ηξηβήο. 

πκπεξάζκαηα 

Τν ζπγθεθξηκέλν πείξακα επηβεβαηώλεη ηε γξακκηθή εμάξηεζε ηεο ξνπήο σο αηηίνπ ηεο 

ζηξνθηθήο θίλεζεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ απνηειέζκαηνο δει. ηεο γσληαθήο επηηάρπλζεο. Η 

ζρέζε γηα ηε δηάηαμε ηνπ πεηξάκαηνο παίξλεη ηε κνξθή: 
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0,0006    
    

(15)
 

Σπγθξίλνληαο ηε ζρέζε απηή κε ην 2
ν
 λόκν ηνπ Νεύησλα γηα ηε κεηαθνξηθή θίλεζε: 

F m a   , νη καζεηέο εύθνια κπνξνύλ λα θαηαιήμνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ν ζπληειεζηήο 

αλαινγίαο ζηελ εμ. (15) έρεη γηα ηε ζηξνθηθή θίλεζε ηελ ίδηα θπζηθή ζεκαζία πνπ είρε θαη ε 

κάδα ζηε κεηαθνξηθή θίλεζε: απνηειεί δει. ην κέηξν ηεο αδξάλεηαο γηα ηε ζηξνθηθή θίλεζε, 

γεγνλόο πνπ δηθαηνινγεί ηελ επηινγή ηνπ Leonhard Euler λα νλνκάζεη ην κέγεζνο απηό «ξνπή 

αδξάλεηαο». 

Η ζύκπσζε ηεο πεηξακαηηθά ππνινγηζκέλεο ηηκήο ηεο ξνπήο αδξάλεηαο κε ηε ζεσξεηηθή 

(απόθιηζε κηθξόηεξε από 1,5% κε βάζε ηηο αθξηβέζηεξεο ηηκέο πνπ πήξακε ζην Excel)  

θξίλεηαη απόιπηα ηθαλνπνηεηηθή γηα πεηξακαηηθέο αζθήζεηο ζην εξγαζηήξην Φ.Δ. ηνπ 

Λπθείνπ. Θεσξνύκε πσο ζεκαληηθά ζα βειηησζεί ε αθξίβεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο κεζόδνπ αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θύιηλδξνο αθόκε κεγαιύηεξεο κάδαο. Καηαζθεπαζηηθά θαη πξνο απνθπγή 

αλνκνηγελεηώλ πνπ ζα επεξέαδαλ ηα απνηειέζκαηα, ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

δίζθνη από MDF θαηάιιειεο δηακέηξνπ κε ηνπο νπνίνπο ζα γεκίζεη ην εζσηεξηθό ηνπ 

πιαζηηθνύ θπιίλδξνπ. 

Με ην πξνηεηλόκελν πείξακα, ν δηδάζθσλ απνθεύγεη ηελ αμησκαηηθή (όπσο γίλεηαη ζην 

ζρνιηθό βηβιίν) εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ξνπήο αδξάλεηαο θαη «επηηξέπεη» ζηνπο καζεηέο 

ηνπ λα  αλαθαιύςνπλ κόλνη ηνπο ηελ αλαγθαηόηεηα εηζαγσγήο ηεο έλλνηαο θαζώο θαη ηε 

θπζηθή ηεο ζεκαζία. 

Γηα ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ θαηά ηε δηδαζθαιία, κπνξεί ν ππνινγηζκόο ηεο 

ξνπήο ηεο ηξηβήο λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κηα δηδαθηηθή ώξα σο αλεμάξηεηε πεηξακαηηθή 

άζθεζε εθαξκνγήο ηεο ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο ζηεξενύ, ελώ ζε επόκελε δηδαθηηθή ώξα ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε δξαζηεξηόηεηα δηεξεύλεζεο ηνπ ζεκειηώδνπο λόκνπ ηεο ζηξνθηθήο 

θίλεζεο, ρξεζηκνπνηώληαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξώηεο άζθεζεο. 

Βηβιηνγξαθία 
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