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Μελέτη κύλισης σωµάτων σε κεκλιµένο επίπεδο (χωρίς ολίσθηση) 
Προσδιορισµός της ροπής αδράνειας των σωµάτων 

 
Τα σώµατα των οποίων την κύλιση σε κεκλιµένο επίπεδο µπορούµε να µελετήσουµε 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα µαζί µε τις αντίστοιχες ροπές αδρανείας τους: 
 

Σώµα Ροπή αδράνειας k 
Στεφάνι  mR2 1 
Σφαιρικός φλοιός 2/3 mR2 0,6… 
Κύλινδρος  ½ mR2 0,5 
∆ίσκος  ½ mR2 0,5 
Σφαίρα  2/5 mR2 0,4 
 
Παρατηρούµε ότι όλα τα σώµατα έχουν (τουλάχιστον) κυλινδρική συµµετρία, γι’αυτό 
το λόγο και η ροπή αδράνειάς τους µπορεί να γραφτεί µε τον γενικό τύπο Ι = k·mR2, 
όπου το k είναι ένα συντελεστής που θα προσπαθήσουµε να υπολογίσουµε και 
πειραµατικά. 
 
Στη γενική µορφή του πειράµατος, έχουµε το παρακάτω σχήµα: 
 

 
 
Από το 2ο Νόµο του Νεύτωνα για τη µεταφορική κίνηση του σώµατος, έχουµε:  
ΣFx = m·acm ⇒  Wx – T = m·acm ⇒mgηµφ – Τ = m·acm  (σχέση 1) 
 
Από το 2ο Νόµο του Νεύτωνα για τη στροφική κίνηση του σώµατος, έχουµε:  
Στ = Ι·αγων ⇒  T·R = kmR2

· αγων ⇒  T = kmR· acm /R (λόγω του ότι acm= αγων·R) ⇒     
T = km·acm (σχέση 2) 
 
Αν αντικαταστήσουµε τώρα τη σχέση (2) στην (1) παίρνουµε: 

mgηµφ – km·acm = m·acm ⇒  (k+1) acm = gηµφ ⇒  acm 
1+

=
k

gηµφ
(σχέση 3) 

Από τη σχέση (3) συµπεραίνουµε ότι η (σταθερή) επιτάχυνση που θα αποκτήσει στην 
κύλισή του το σώµα, ∆ΕΝ εξαρτάται ΟΥΤΕ από τη µάζα του ΟΥΤΕ από την ακτίνα 
του (για το λόγο αυτό και διαφορετικοί κύλινδροι φτάνουν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ στη 
βάση του κεκλιµένου, όπως και διαφορετικές σφαίρες, κοκ). Η επιτάχυνση δηλαδή 
εξαρτάται µόνο από τη γωνία φ και από το είδος του σώµατος (αν είναι δηλαδή 
σφαίρα, κύλινδρος κοκ)  
 
Λόγω της σταθερής επιτάχυνσης που αποκτά το σώµα, θα κάνει επιταχυνόµενη 
κίνηση και στο τέλος της διαδροµής του – αν το έχουµε αφήσει από την κορυφή του 
κεκλιµένου επιπέδου σε ύψος h – θα έχει διανύσει µήκος S για το οποίο θα ισχύει: 

S = ½ acm·t
2 (σχέση 4), καθώς και ηµφ = h / S (σχέση 5) 

Αν λύσουµε τη σχέση (4) ως προς acm και την αντικαταστήσουµε στην (3) προκύπτει: 
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αντικαταστήσουµε το ηµφ από τη σχέση (5): 
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 (σχέση 6) 

, που θα είναι και η σχέση υπολογισµού του συντελεστή k στο πείραµά µας. 
Βλέπουµε ότι ο υπολογισµός της ροπής αδράνειας του σώµατός µας καταλήγει στη 
µέτρηση του ύψους h του κεκλιµένου επιπέδου, του µήκους του S και του χρόνου 
καθόδου t του σώµατος, θεωρώντας το g γνωστό και ίσο µε g = 9,82m/s2 
 

Πειραµατική ∆ιαδικασία 
1. Μετρήστε αρχικά το ύψος του κεκλιµένου επιπέδου καθώς και το µήκος του: 

h = ………..m S = ………m 

2. Για τα διάφορα σώµατα που θα κυλήσουµε, µετρήστε αρχικά τη µάζα και την 
ακτίνα τους και καταχωρήστε τα στον παρακάτω πίνακα: 

 
3. Κυλήστε το κάθε σώµα 5 φορές στο κεκλιµένο επίπεδο και χρονοµετρήστε το 

χρόνο κύλισής του σε αυτό: 
 

4. Βρείτε το µέσο χρόνο κύλισης για κάθε σώµα: tµέσο = (t1+ t2+ t3+ t4+ t5) / 5 
 

5. Υπολογίστε το kπειρ από τη σχέση (6) και συγκρίνετέ το µε το kθεωρ 
 
6. Υπολογίστε τέλος τη θεωρητική (Ιθεωρ) και την πειραµατική (Ιπειρ) ροπή 

αδράνειας του κάθε σώµατος 
 

 Στεφάνι Σφαιρικός φλοιός Κύλινδρος ∆ίσκος Σφαίρα 

m (kg)      

R (m)      

t1 (s)      

t2 (s)      

t3 (s)      

t4 (s)      

t5 (s)      

tµέσο (s)      

kπειρ      

kθεωρ 1 0,6… 0,5 0,5 0,4 

Ιθεωρ (kg·m2)      

Ιπειρ (kg·m2)      
 

7. Ποιά σώµατα φτάνουν πιο γρήγορα στη βάση του κεκλιµένου: αυτά µε 
µεγάλη ή µε µικρή ροπή αδράνειας; Γιατί ισχύει αυτό; 


