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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 
 
Στόχοι: 
Να αποκτήσει ο μαθητής δεξιότητα:  

 να μετρά μήκη και χρόνους. 
 να περιορίζει, όσο το δυνατόν, τα σφάλματα που υπεισέρχονται τις μετρήσεις. 
 να φτιάχνει γραφικές παραστάσεις μεγεθών από πειραματικά δεδομένα και να υπολογίζει διά-
φορα μεγέθη από αυτές. 

 να υπολογίζει πειραματικά την ροπή αδρανείας ενός κυλινδρικού σώματος. 
 

Θεωρία. 
Οι θεωρητικοί υπολογισμοί στους οποίους στηριζόμαστε για να υπολογίσουμε πειραματικά την 

ροπή αδρανείας ενός κυλίνδρου, βρίσκονται στον Εργαστηριακό Οδηγό της Φυσικής Κατεύθυνσης 
Γ΄ Λυκείου στην άσκηση 4 σελίδας 29. Στους τύπους θέτουμε Ι=mD2, όπου Ι η ροπή αδράνειας του 
κυλίνδρου και m ή μάζα του. 
 
Τοποθέτηση των υλικών, οργάνων και εξαρτημάτων του πειράματος 

στον πάγκο εργασίας. 
Πάρτε από το ντουλάπι της θέσης εργασίας σας, 

 Τον κύλινδρο του πειράματος (Ως κύλινδρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μπαταρία μεγάλου 
μεγέθους τυλιγμένη με χαρτοταινία που χρησιμοποιούν οι μπογιατζήδες, για την αποφυγή ολι-
σθήσεων). 

 Το χρονόμετρο. 
 Τη μετροταινία. 
 Τα στηρίγματα του κεκλιμένου επιπέδου (Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως στηρίγματα τα βιβλία των μαθητών) 

 Το παχύμετρο (ή ένα κομμάτι σπάγκος) 
 Έναν σφικτήρα μαραγκού. 

Και από τη θέση που θα σας υποδείξει ο καθηγητής σας: 
 Ένα σανίδι μήκους 2m. (Αν δεν υπάρχει μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί το ξύλινο ανταλλακτικό ενός θρανίου που έχει 
μήκος 1,20m). 

και τοποθετήστε τα στον πάγκο εργασίας της ομάδας σας. 
 

Α. Πειραματική διαδικασία 
Μετρήσεις της μάζας και υπολογισμός της ακτίνας του κυλίνδρου. 
1. Ζυγίζουμε τον κύλινδρο με τη ζυγαριά που υπάρχει στον 

πάγκο του καθηγητή και σημειώνουμε τη μάζα του στην 
πρώτη γραμμή του Πίνακα Α στην αντίστοιχη στήλη. 

2.:Μετράμε την διάμετρό του με το παχύμετρο σημειώνουμε 
την μέτρηση στην πρώτη γραμμή του Πίνακα Α, στην αντί-
στοιχη στήλη.  
Αν δεν υπάρχει παχύμετρο μπορούμε να υπολογίσουμε την 
ακτίνα με τους παρακάτω  τρόπους: 
α. Τυλίγουμε ένα κομμάτι λεπτό σπάγκο Ν φορές στην πε-

ριφέρειά του κυλίνδρου, κάνοντας πλήρεις κύκλους. Ό-
ταν τον ξετυλίξουμε και μετρήσουμε το μήκος του  μπορούμε να βρούμε το μήκος της πε-
ριφέρειας και από εκεί την ακτίνα του. Σημειώνουμε τον αριθμό Ν και το μήκος  του σπά-
γκου στην πρώτη γραμμή του Πίνακα Α στις αντίστοιχες στήλες. 

l
l
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β. Αν χρησιμοποιούμε σανίδια για υποστηρίγματα του κεκλι-
μένου επίπέδου, βάζουμε τον κύλινδρο ανάμεσα σε δύο 
παράλληλα σανίδια. Για να βεβαιωθούμε ότι είναι παράλ-
ληλα ελέγχουμε αν η απόσταση μεταξύ τους είναι ίδια σε 
διαφορετικές θέσεις. Μετράμε την απόσταση αυτή που είναι 
ίση με την διάμετρο του κυλίνδρού και σημειώνουμε την μέ-
τρηση στην πρώτη γραμμή του Πίνακα Α, στην αντίστοιχη 
στήλη. 

3. Μετράμε το μήκος της σανίδας L και σημειώνουμε την μέτρηση 
στην πρώτη γραμμή του Πίνακα Α, στην αντίστοιχη στήλη. 

 
Συναρμολόγηση της πειραματικής διάταξης. 
3. Με τα υποστηρίγματα και τη σανίδα φτιά-

χνουμε ένα πλάγιο επίπεδο με μικρή κλίση 
(ώστε το σχετικό σφάλμα στη μέτρηση του 
χρόνου να είναι μικρό). Για να προσδιορί-
ζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη χρονική 
στιγμή που ο κύλινδρος φθάνει στην άκρη 
της σανίδας, τοποθετούμε ένα στήριγμα 
στην άκρη της σανίδας σε απόσταση ίση 
με την ακτίνα του κυλίνδρου και το στερε-
ώνουμε με έναν σφικτήρα στον πάγκο. 
Όταν ο κύλινδρος φθάσει στην άκρη της 
σανίδας, πέφτει στο στήριγμα, παράγεται 
ήχος, και σταματάμε το χρονόμετρο. 
Κάθε φορά που μεταβάλουμε το ύψος του 
κεκλιμένου επιπέδου ελέγχουμε και την απόσταση του υποστηρίγματος από την κάτω άκρη της 
σανίδας, να είναι ίση με την ακτίνα του κυλίνδρου. 
 
Μετρήσεις ύψους  κεκλιμένου επιπέδου και χρόνου καθόδου του κυλίνδρου 

4. Μετράμε το ύψος h του κεκλιμένου επιπέδου όπως 
φαίνεται στο σχήμα και το καταγράφουμε στη στήλη 
1 στην Πίνακα Β. Ακολούθως αφήνουμε τον κύλιν-
δρο από το πάνω άκρο του κεκλιμένου επιπέδου και 
μετράμε το χρόνο κίνησής του μέχρι τη βάση του ε-
πιπέδου, με τον τρόπο που αναφέραμε πάρα πάνω. 
Επαναλαμβάνουμε τη μέτρηση άλλες 4 φορές. Κα-
ταγράφουμε τις τιμές του χρόνου στις αντίστοιχες 
θέσεις του πίνακα (στήλες 2 - 6). 

3. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για 5 - 7 δια-
φορετικά ύψη h. 

 
Πίνακας Α 

 Μήκος 
σανίδας 
L(cm) 

Μάζα κυ-
λίνδρου 
m(gr) 

Διάμετρος κυλίνδρου D(cm) 
ή Μήκος σχοινιού (cm) l

Αριθμός Ν 
περιστροφών 
σχοινιού. 

Ακτίνα κυλίνδρου
R(cm) R=D/2 ή 

R= l /2πN 
  

…..… 
 

…..……. 
 

………… 
 

…………. 
 

………… 
Τα μεγέ-
θη στο 
S.I. 

 
…..… 

 
…..……. 

 
………… 

 
…………. 

 
………… 

 
Επιτάχυνση της βαρύτητας: 9,81m/s2. 

Πίνακας Β 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 h(m) t1 (s) t2 (s) t3 (s) t4 (s) t5 (s) tμ (s) tμ2 (s2) a (m/s2) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          
 

Β. Εργασία στο σπίτι 
(ή αν προλάβουμε στο Εργαστήριο μετά τις μετρήσεις) 

1. Υπολογίζουμε την ακτίνα του κυλίνδρου διαιρώντας την διάμετρο που μετρήσαμε δια δύο και 
συμπληρώνουμε την πρώτη γραμμή του Πίνακα Α.  
Αν έχουμε μετρήσει το μήκος  Ν περιφερειών του κυλίνδρου, υπολογίζουμε την ακτίνα ως ε-
ξής: Το μήκος της περιφέρειας κύκλου δίνεται από τη σχέση Γ=2πR. Το μήκος της περιφέρειας 
του κυλίνδρου υπολογίζεται με την διαίρεση του μήκους των Ν περιφερειών δια του αριθμού Ν: 
Γ= /Ν. Από τον συνδυασμό των δύο αυτών σχέσεων προκύπτει ότι R= /2πN. 

l

l l
2. Μετατρέπουμε τις μονάδες των μετρουμένων μεγεθών στο Διεθνές Σύστημα και συμπληρώνου-

με την δεύτερη γραμμή του Πίνακα Α. 
3. Για κάθε τιμή του ύψους υπολογίζουμε το μέσο χρόνο κίνησης tμ ( στήλη 7) καθώς και το τετρά-

γωνό του tμ2 ( στήλη 8) και συμπληρώνουμε τις αντίστοιχες θέσεις του Πίνακα Β. 
4. Υπολογίζουμε την τιμή της επιτάχυνσης a από τη σχέση a = 2L / tμ2 (που παράγεται από τη 

σχέση x=½at2) και συμπληρώνουμε τη στήλη 9. 
5. Με τα δεδομένα των στηλών 1 και 9 κατασκευάζουμε το διάγραμμα a=f(h). Προσέχουμε η ευθεία 

να περνά ακριβώς "ανάμεσα" στα πειραματικά σημεία. Η ευθεία στο διάγραμμα αυτό, δεν είναι 
απαραίτητο να περνά από την αρχή των αξόνων.

6. Υπολογίζουμε την κλίση κ της πειραματικής ευθείας:               κ=Δa/Δh=……………..…=…..…. 

7. Από τη σχέση 
L

R
D1

gκ

2

2

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

= υπολογίζουμε το D2:     ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
⋅

= 1
κL

gRD 22 = ………………=……… 

8. Από τη  σχέση I=mD2 προσδιορίζουμε τη ροπή αδρανείας Ι του κυλίνδρου. Ι = …………=……… 
9. Συγκρίνουμε την τιμή της ροπής αδράνειας Ι (όπως την υπολογίσαμε), με τη θεωρητική τιμή Ιθ: 

                                                                                                   Ιθ=½mR2 = ……………=…………. 

και προσδιορίζουμε το σχετικό σφάλμα σ της μέτρησης:   
θ

θσ
Ι

ΙΙ −
= = …………….……=………... 

10. Αν χρησιμοποιήσαμε μπαταρία, ελέγξτε αν το σφάλμα μέτρησης είναι μεγάλο. Πού υπολογίζετε 
ότι μπορεί να οφείλεται ένα μέρος του σφάλματος μέτρησης; ………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Θα μπορούσαμε με τη μέθοδο που περιγράψαμε να υπολογίσουμε τη ροπή αδράνειας ενός 
κυλινδρικού μπουκαλιού που περιέχει υγρό μέχρι τη μέση του; Δικαιολογήστε την απάντησή 
σας. ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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Πηγές: 

 Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου 
 Επισημάνσεις στην άσκηση από το ΕΚΦΕ Νικαίας. 


