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Πειραματικός υπολογισμός της  
ροπής αδράνειας ομογενούς ράβδου 

Θεωρητικό μέρος 

Σκοπός της άσκησης 
Σκοπός της άσκησης είναι να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας μιας ράβδου  

ως προς τον άξονα περιστροφής της: 

 μετρώντας τις διαστάσεις και τη μάζα της 

 χρησιμοποιώντας την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας  

 

Πειραματική διάταξη  
 

Η βασική πειραματική διάταξη φαίνεται στην Ει-
κόνα 1 και αποτελείται από: 
 μια ράβδο που μπορεί να περιστρέφεται 

γύρω από άξονα που περνάει κοντά από το ένα 

άκρο της 

 έναν κατακόρυφο χάρακα με τον οποίο 

μπορεί να προσδιοριστεί η θέση του κέντρου μά-

ζας της ράβδου 

 ένα σύστημα φωτοπύλης για να υπολογι-

στεί η γωνιακή ταχύτητα της ράβδου όταν περ-

νάει από την κατακόρυφη θέση. 

 

Ροπή αδράνειας ομογενούς ράβδου 

  Η ροπή αδράνειας ομογενούς ράβδου όταν ο άξονας περιστροφής είναι κάθετος στη 

ράβδο και περνάει από το κέντρο 

μάζας της Κ, δίνεται από τη σχέση:  

𝐼𝛫 =
1

12
𝑀𝐿2       (1) 

όπου: 
Μ: η μάζα της ράβδου 
L: το μήκος της ράβδου 

 

 Η ροπή αδράνειας της ρά-

βδου, αν ο άξονας περιστροφής 

μετατοπιστεί παράλληλα κατά d 

και περνάει από το σημείο της P, 

σύμφωνα με το θεώρημα του Stei-

ner δίνεται από τη σχέση:  

𝐼𝑃 = 𝐼𝛫 + 𝑀 ∙ 𝑑2         (2) 

όπου d: η απόσταση του σημείου 
P από το κέντρο μάζας Κ. 

Μ 

Εικόνα 3: Ράβδος με άξονα περιστροφής που περνάει από το σημείο P 

(έχει μετατοπιστεί παράλληλα κατά d) 

d L 

άξονας περι-

στροφής 

Κ P 

Εικόνα 2: Ράβδος με άξονα περιστροφής που περνάει  

από το κέντρο μάζας του Κ 

M 

L 

άξονας περι-

στροφής 

Κ 

Εικόνα 1: Πειραματική διάταξη 
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Γωνιακή ταχύτητα ράβδου στην  κατώτερη θέση 
 

Αν η ράβδος του σχήματος που έχει άξονα περιστρο-

φής, εκτραπεί και αφεθεί ελεύθερη, στην κατακόρυφη 

θέση θα αποκτήσει γωνιακή ταχύτητα ω (η οποία θα εί-

ναι ίδια για όλα τα σημεία της).  

Ένα σημείο Λ στο άκρο της ράβδου, διαγράφει κυ-

κλική τροχιά και η γραμμική του ταχύτητα υ συνδέεται 

με τη γωνιακή ταχύτητα ω της ράβδου με τη σχέση: 

𝜐 = 𝜔 ∙ 𝑅               (3) 

Αν τοποθετηθεί η φωτοπύλη έτσι ώστε όταν η ρά-

βδος βρίσκεται στην κατακόρυφη θέση να «βλέπει» το 

σημείο Λ, τότε σε λειτουργία F1 μπορεί να μετρήσει τον 

χρόνο διέλευσης της ράβδου dt από τη φωτοπύλη. Αν 

το πάχος της ράβδου είναι δ, τότε η ταχύτητα του Λ 

υπολογίζεται από τη σχέση:   

𝜐 =
𝛿

𝑑𝑡
                     (4) 

Όπου: 

δ: το πάχος της ράβδου και  

dt: ο χρόνος διέλευσης του άκρου της ράβδου, στο ύψος του σημείου Λ. 

Αρχή Διατήρησης Μηχανικής Ενέργειας στη ράβδο (Α.Δ.Μ.Ε.) 
 

Έστω ότι η ράβδος αφήνεται ελεύθερη από 

μια θέση Α, στην οποία το κέντρο μάζας της βρί-

σκεται σε ύψος h από το επίπεδο της μηδενικής 

δυναμικής ενέργειας (Εικόνα 5). Για την κίνησή 

της ισχύει η Α.Δ.Μ.Ε.: 

𝛦𝛭(𝛢) = 𝛦𝛭(𝛤) ⟹ 𝑈𝐴 + 𝐾𝐴 = 𝑈𝛤 + 𝛫𝛤 

⟹ 𝑀𝑔ℎ + 0 = 0 +
1

2
𝐼𝑝 ∙ 𝜔2 ⟹ 

𝑀𝑔ℎ =
1

2
𝐼𝑝 ∙ 𝜔2                   (5) 

η οποία γράφεται και ως εξής:  

ℎ =
𝐼𝑃

2𝑀𝑔
 𝜔2            (6) 

Τα μεγέθη ΙΡ, Μ και g είναι σταθερά και 

η σχέση (6) είναι της μορφής y=α·x 

(α=σταθερά). 

Η γραφική παράσταση του h σε συ-
νάρτηση με το ω2 είναι ευθεία που έχει 

κλίση ίση με: 

𝜅𝜆ί𝜎𝜂 =
𝐼𝑃

2𝑀𝑔
             (7) 

 

ω 

Εικόνα 4: Η ράβδος στη κατώτερη 

θέση έχει αποκτήσει γωνιακή ταχύτητα 

ω. 

Κ 

Ρ 

Λ 

ω=0 

δ 

R 

𝜐Ԧ 

 

ω=0 

h 

ω 

Μ 

(Α) 

(Γ) 

Εικόνα 5: Πειραματική διάταξη 

P

h 

R

h 

K

h 

Λ 

επίπεδο μηδενικής 

δυναμικής ενέρ-

γειας 

http://ekfe.ser.sch.gr/


Ε.Κ.Φ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ    http://ekfe.ser.sch.gr/  Μανδηλιώτης Σωτήρης - Ζαφειριάδης Φώτης 

3 

 

Πειραματικό Μέρος 

Διαθέσιμα όργανα    
1. Σύστημα περιστροφής ράβδου (με άξονα περιστροφής ένα μικρό καρφί) 

2. Ράβδος των 30cm (με οπές στα άκρα της)  

3. Σύστημα στήριξης φωτοπύλης μαζί με το τροφοδοτικό και τα καλώδια 

4. Κατακόρυφος χάρακας (από το σύστημα διατήρησης μηχανικής ενέργειας) με 

βάση στήριξης (μάζα 1000g) 

5. Διαστημόμετρο 

6. Ζυγαριά  
 

Διαμόρφωση ράβδου, μετρήσεις και υπολογισμοί  
 

Στο κέντρο μάζας της ρά-

βδου Κ προσαρμόστε με σε-

λοτέιπ μια πινέζα. 

Από τη μια οπή της ρά-

βδου (σημείο Ρ) θα περνάει 

ο άξονας περιστροφής.  

Στο άλλο άκρο της ρά-

βδου, σημειώστε με μαρκα-

δόρο μια κουκίδα (σημείο 

Λ), (Εικόνα 7). Αυτό είναι 

το σημείο που θα «βλέπει» 

η φωτοπύλη όταν η ράβδος 

θα βρίσκεται στη πειραμα-

τική διάταξη και θα είναι 

κατακόρυφη (Εικόνα 1 και 5). 

1. Μετρήστε τα μεγέθη της ράβδου:  L, Μ (μάζα), d, R και δ (πάχος). 

2. Υπολογίστε τη ροπή αδράνειας της ράβδου ΙΚ και ΙΡ  (τύποι (1) και (2)) και 

συμπληρώστε τις τιμές στον Πίνακα 1.   

Πίνακας 1 

L(m) 
(3 σημαντικά) 

 ΙΚ (kg·m2) 
(3 σημαντικά) 

 

Μ(kg) 
(3 σημαντικά) 

 ΙP (kg·m2) 
(3 σημαντικά) 

 

d(m) 
(3 σημαντικά) 

  

R(m) 
(3 σημαντικά) 

 

δ(m) 
(3 σημαντικά) 

 

Πείραμα  
1. Προσαρμόστε τη ράβδο στη Πειραματική διάταξη της Εικόνας 1.  

2. Μετρήστε με τον κατακόρυφο χάρακα, τη θέση της ακίδας (κ.μ. της ράβδου), 

από τον εργαστηριακό πάγκο, όταν αυτή ισορροπεί. Αυτό θα είναι το επίπεδο μη-

δενικής δυναμικής ενέργειας. 

Εικόνα 7: Το σημείο Λ σημειώθηκε πάνω στη ράβδο. 

Εικόνα 6: Ράβδος με άξονα περιστροφής που περνάει από το σημείο P και 

έχει στο κέντρο μάζας της μια ακίδα (πινέζα) 
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3. Εκτρέψτε τη ράβδο έτσι ώστε η ακίδα (το κ.μ.), να βρίσκεται 1cm πιο πάνω από 

το επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας. 

4. Αφήστε τη ράβδο ελεύθερη και μετρήστε με τη φωτοπύλη το χρόνο διέλευσης 

dt του άκρου της ράβδου, στο ύψος του σημείου Λ. 

5. Συμπληρώστε την τιμή του χρόνου στο αντίστοιχο κελί του Πίνακα 2 

6. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για ύψη του κέντρου μάζας από το επίπεδο μη-

δενικής δυναμικής ενέργειας 2cm, 3cm, 4cm και 5cm. 

7. Υπολογίστε για κάθε περίπτωση τα μεγέθη υ, ω και ω2  και συμπληρώστε τις τι-

μές στον Πίνακα 2. (τύποι (4) και (3)). 

Πίνακας 2 

h(m) 
dt(sec) 

(ένδειξη  

φωτοπύλης)  

υ(m/s) 

(3 σημαντικά) 

ω(rad/s) 

(3 σημαντικά) 

ω2(rad2/s2) 

(3 σημαντικά) 

0,01     

0,02     

0,03     

0,04     

0,05     

 

8. Κατασκευάστε στο millimetre το διάγραμμα του ύψους (h) (κατακόρυφος ά-

ξονας), σε συνάρτηση με το τετράγωνο της γωνιακής ταχύτητας (ω2) (οριζόντιος ά-

ξονας). 

9. Υπολογίστε την κλίση της γραφικής παράστασης και έπειτα τη ροπή αδρά-

νειας της ράβδου (σχέση (7)), την οποία θα ονομάσετε Ιp_πειρ, θεωρώντας ότι η 

επιτάχυνση της βαρύτητας στην περιοχή του εργαστηρίου είναι ίση με g= 9,81m/s2. 

……………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………..……. 

9. Υπολογίστε το % σφάλμα της ροπής αδράνειας ΙΡ_πειρ (να χρησιμοποιήσετε ως θεωρητική 
τιμή την τιμή ΙP). 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………… 
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