
ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 

ΜΕΣΡΗΗ ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΡΑΒΔΟΤ. 

τόχοσ: Τπολογιςμόσ τθσ ροπισ αδράνειασ ράβδου, ςαν εφαρμογι τθσ Διατιρθςθσ Σθσ 

Μθχανικισ Ενζργειασ. 

Θεωρθτικι μελζτθ: 

Υποθζτουμε ότι η ροπή αδράνειασ δίνεται από τη ςχζςη Ι=λml2. 

Όταν θ ράβδοσ εκτραπεί κατά γωνία φ, το κζντρο μάηασ τθσ ανυψϊνεται 

κατά  

 

Κατά τθν πτϊςθ τθσ θ Δυναμικι Ενζργεια μετατρζπεται ςε Κινθτικι και 

ςτθν κατακόρυφθ κζςθ κα ζχει γωνιακι ταχφτθτα , όπου v θ 

ταχφτθτα του άκρου και κα ιςχφει: 

 

 

Από τθν τελευταία ςχζςθ είναι φανερό ότι θ ςυνάρτθςθ  

v2=f(1-ςυνφ) είναι ά βακμοφ και θ κλίςθ τθσ είναι  . 

Πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ: 

υναρμολογοφμε τθ διάταξθ τθσ διπλανισ εικόνασ.  

Μετράμε το μικοσ και το πάχοσ τθσ ράβδου. 

l=________m      Δx=________m 

Με τθ βοικεια του γωνιόμετρου μετράμε τθν αρχικι  γωνία εκτροπισ.  

Με φωτοπφλθ, ςε λειτουργία F1, μετράμε το χρόνο διζλευςθσ του κάτω άκρου, 

ςτο  κατϊτατο ςθμείο τθσ τροχιάσ. Τπολογίηουμε τθ μζςθ τιμι των δυο πρϊτων 

διελεφςεων. 

Επαναλαμβάνουμε το πείραμα για διαφορετικζσ αρχικζσ γωνίεσ και 

ςυμπλθρϊνουμε τον πίνακα. 

φo συνφ 1-συνφ Δtr1 Δtl1 <Δt> v v2 

5 0.996 0.0038 
     10 0.985 0.0152 
     15 0.966 0.0341 
     20 0.94 0.0603 
     25 0.906 0.0937 
     Καταςκευάηουμε το διάγραμμα v2=f(1-ςυνφ)και υπολογίηουμε τθν κλίςθ. k=_______ 

Από τθν κλίςθ υπολογίηουμε το ςυντελεςτι λ.      λ=_______ 

Αν θ κεωρθτικι τιμι του λ είναι λ=1/3=0,33 υπολογίςτε το % ςφάλμα τθσ μζτρθςθσ. 

Εφαρμόςτε το κεϊρθμα των παράλλθλων αξόνων, για να υπολογίςετε τθ ροπι αδράνειασ ωσ 

προσ το κζντρο μάηασ. 

h 

φ 

v 



ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 

Ενδεικτικζσ μετριςεισ 

m= 490 g 

g= 9.8 m/s2 

Δx= 1 cm 

l= 0.801 m 
 

φo συνφ 1-συνφ Δt1*10-4 Δt2*10-4 <Δt> v=Δx/Δt v2 λ 

5 0.996 0.004 308 360 0.0334 0.299 0.090 0.333 

10 0.985 0.015 159 177 0.0168 0.595 0.354 0.337 

15 0.966 0.034 108 118 0.0113 0.885 0.783 0.342 

20 0.940 0.060 82 87 0.00845 1.183 1.401 0.338 

25 0.906 0.094 67 70 0.00685 1.460 2.131 0.345 

 

 

 

y = 22.77x + 0.01 
R² = 1.00 
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v2=f(1-συνφ)  

κλίςθ= 22.77 

λ= 0.34 


