
Πανεπιστήµιο Κρήτης 
Τµήµα Φυσικής  

Φ-108: Εργαστήριο Φυσικής Ι  
Εργαστηριακός Οδηγός 

 

 

Σελ. 63 IV-1 

 
ΠΕΙΡΑΜΑ ΙV 

  Ροπή Αδράνειας Στερεού Σώµατος 

 
 

 Σκοπός πειράµατος 
 
 Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε την περιστροφική κίνηση που εκτελεί ένα υλικό 
σηµείο ή ένα στερεό σώµα, σταθερού µεγέθους και σχήµατος, µε την επίδραση 
σταθερής ροπής. Θα εξετάσουµε λοιπόν πειραµατικά τα εξής: 
 
• Την εξάρτηση της γωνιακής επιτάχυνσης υλικού σηµείου από την απόσταση του 
από τον άξονα περιστροφής, εισάγοντας την έννοια της ροπής αδράνειας. 

• Την εξάρτηση της ροπής αδράνειας διαφόρων στερεών σωµάτων από τη θέση του 
άξονα περιστροφής, αφού πρώτα υπολογίσουµε πειραµατικά τη ροπή αδράνειας 
του κάθε στερεού σώµατος που θα χρησιµοποιήσουµε. 

• Τη µεταβολή της ροπής αδράνειας ενός στερεού σώµατος κατά την παράλληλη  
µετατόπιση του άξονα περιστροφής του (απόδειξη του νόµου του Steiner). 

 
 

Θεωρητικό υπόβαθρο 
 
•  Κυκλική οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση 
•  Ροπη αδράνειας στερεού σώµατος 
•  Υπολογισµός ροπής αδράνειας  
•  Νόµος του Steiner 
 
Για την κατανόηση και σωστή τέλεση του πειράµατος θα πρέπει υποχρεωτικά να 
γνωρίζετε πριν κάνετε το πείραµα τη θεωρία που παρουσιάζεται στις ακόλουθες 
ενότητες του βιβλίου Φυσική των Serway & Jewett: Μ4, Μ6, Μ10. 
 
 
Συνοπτική Θεωρία 
 
Κυκλική Κίνηση 
Κατ’ αναλογία µε την ευθύγραµµη κίνηση, εάν ένα σώµα εκτελεί περιστροφική 
κίνηση µπορούµε να ορίσουµε την στιγµιαία και µέση γωνιακή του ταχύτητα ως 

€ 

ω = lim
Δt→0

Δθ
Δt

=
dθ
dt

 

και           

€ 

ω =
Δθ
Δt

 

όπου Δθ  είναι η γωνία που διαγράφει το κινητό σε χρόνο Δt. 
Αντίστοιχα ορίζεται και η στιγµιαία και µέση γωνιακή επιτάχυνση ως 
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Σελ. 64 IV-2 

€ 

a = lim
Δt→0

Δω
Δt

=
dω
dt

 

€ 

a = Δω
Δt

 

Από τους παραπάνω ορισµούς µπορούµε να πάρουµε τις εξισώσεις που διέπουν τη 
σχέση µεταξύ της γωνιακής ταχύτητας, γωνιακής επιτάχυνσης και γωνίας που 
διαγράφει η επιβατηγή ακτίνα στην οµαλά επιταχυνόµενη περιστροφική κίνηση: 
 

€ 

ω =ω0 + at

θ = θ0 +ω0t +
1
2
at 2  

 
Ροπή Δύναµης και Ροπή Αδράνειας 
Εάν ασκηθεί µια δύναµη σε ένα στερεό σώµα από το οποίο διέρχεται ένας σταθερός 
άξονας τότε το σώµα αυτό θα περιστραφεί. Η δύναµη αυτή ασκεί µια ροπή   

€ 

! 
τ  στο 

σώµα η οποία ορίζεται ως 
  

€ 

! 
τ =
! r ×
! 
F  

όπου   

€ 

! 
F  είναι η ασκούµενη δύναµη και   

€ 

! r   είναι το διάνυσµα που ορίζεται από τον 
άξονα περιστροφής προς το σηµείο εφαρµογής της δύναµης και είναι κάθετο στον 
άξονα περιστροφής.  
Οπως φαίνεται από την παραπάνω σχέση η ροπή είναι διανυσµατικό µέγεθος και 
ορίζεται πάντοτε σε σχέση µε έναν άξονα (ή σηµείο).  
Η εφαρµογή µιας ροπής σε ένα σώµα θα έχει ως αποτέλεσµα την περιστροφή του, 
όπως η εφαρµογή µίας δύναµης έχει ως αποτέλεσµα την επιτάχυνση ενός σώµατος.  
 
Κατ’ αναλογία µε το 2ο Νόµο του Newton για την  ευθύγραµµη κίνηση,  η γωνιακή 
επιτάχυνση   

€ 

! a   συνδέεται µε τη ροπη    

€ 

! 
τ  µέσω της σχέσης,   
  

€ 

! 
τ = I! a  

 
Η σταθερά αναλογίας Ι ονοµάζεται Ροπή Αδράνειας και ορίζεται ως 

€ 

I = r2dm∫  
όπου 

€ 

r  είναι η απόσταση του κάθε στοιχείου µάζας 

€ 

dm  του σώµατος από τον άξονα 
περιστροφής.  
 
Εάν το σώµα αποτελείται από πολλαπλά µέρη µάζας 

€ 

mi   που βρισκονται σε 
απόσταση 

€ 

ri από τον άξονα περιστροφής τότε η ροπή αδράνειάς του θα είναι 

€ 

I = ri
2mi

i
∑ = Ii

i
∑  

οπου Ιi είναι οι ροπές αδράνειας ως προς τον άξονα περιστροφής του κάθε επιµέρους 
τµήµατος.  
Σχετικά µε τις ροπές αδράνειας ισχύει και το «Θεώρηµα των παράλληλων αξόνων» ή 
«Νόµος του Steiner» σύµφωνα µε το οποίο εάν γνωρίζουµε τη ροπή αδράνειας ενός 
σώµατος µάζας Μ ως προς έναν άξονα α που διέρχεται από το κέντρο µάζας του 
σώµατος, τότε µπορούµε να υπολογίσουµε τη ροπή αδράνειας ως προς έναν άξονα β, 
παράλληλο του α, που απέχει απόσταση d, µέσω τη σχέσης 

€ 

Iβ = Iα + Md2 
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Σελ. 65 IV-3 

Πειραµατική διάταξη 
 

1.1  Περιγραφή της διάταξης 
 

Για να βρούµε πειραµατικά τη ροπή αδράνειας, Ι, ενός σώµατος εφαρµόζουµε µια 
γνωστή ροπή, τ, στο σώµα και µετράµε την γωνιακή επιτάχυνση, α, που οφείλεται 
στην ροπή αυτή. Επειδή  τ=Ια   η ροπή αδράνειας θα είναι: 
 
 

(1) 
 

Για την εφαρµογή της µεθόδου αυτής χρησιµοποιούµε το περιστρεφόµενο σύστηµα 
που φαίνεται στο Σχήµα 1: 
 

 
Σχήµα 1: Η πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιείται για την περιστροφή των διαφόρων 
σωµάτων. 
 
Η διάταξη αποτελείται από µία σταθερή βάση σχήµατος «Α» µε ρουλεµάν χαµηλής 
τριβής το οποίο χρησιµοποιείται για την περιστροφή διαφόρων αντικειµένων µέσω 
ενός κατακόρυφου άξονα περιστροφής. Σε κάποιο σηµείο του άξονα αυτού είναι 
στερεωµένη µία πολύ-τροχαλία µε τρεις εσοχές διαφορετικής ακτίνας. Το σώµα το 
οποίο θέλουµε να περιστρέψουµε στερεώνεται στο πάνω µέρος του άξονα αυτού.  

 
1.2 Οριζοντίωση της διάταξης 
 

Πριν όµως γίνει οποιαδήποτε µέτρηση πρέπει να οριζοντιωθεί η διάταξη προς 
αποφυγή σφαλµάτων στις µετρήσεις. Προς τον σκοπό αυτό ακολουθούµε τα 
παρακάτω βήµατα, που φαίνονται και στο Σχήµα 2: 

€ 

I =
τ

α
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Σελ. 66 IV-4 

 
Σχήµα 2: Η διαδικασία οριζοντίωσης της διάταξης (κάτοψη της διάταξης). 
 

1. Η ράβδος στερεώνεται στον κατακόρυφο άξονα περιστροφής. 
2. Μία µάζα των 300g τοποθετείται σε ένα από τα δύο άκρα της ράβδου. 
3. Η αριστερή βίδα του Σχ. 2 ξεβιδώνεται πλήρως ούτως ώστε να πλαγιάσει η 
διάταξη. 

4. Η δεξιά βίδα ρυθµίζεται µέχρις ότου το κοµµάτι της ράβδου στο οποίο είναι 
στερεωµένη η µάζα βρεθεί ακριβώς επάνω από την αριστερή βίδα (Σχ. 2α). 

5. Η ράβδος περιστρέφεται κατά 90 µοίρες για να γίνει παράλληλη µε την µία 
µεριά του «Α» της βάσης (Σχ. 2β). 

6. Η αριστερή βίδα ρυθµίζεται µέχρις ότου η ράβδος να παραµείνει ακίνητη στη 
θέση αυτή. Αν η οριζοντίωση έχει γίνει σωστά η ράβδος θα πρέπει να 
παραµένει ακίνητη και σε οποιαδήποτε άλλη θέση.   

 
1.3  Λήψη µετρήσεων 

 
Για να εφαρµοστεί µία γνωστή ροπή στο σώµα προς περιστροφή ακολουθείται η εξής 
διαδικασία:  

1. Αρχικά προσδένεται ένα νήµα στην πολύ-τροχαλία και τυλίγεται γύρω από 
µία εσοχή της. Στην άλλη άκρη του νήµατος αναρτάται µία γνωστή µάζα, 

€ 

ma , 
µέσω µιας άλλης τροχαλίας η οποία στερεώνεται στην βάση (Σχ. 3). 
 

 
Σχήµα 3: Η εφαρµογή µιας γνωστής ροπής στρέψης στη περιστρεφόµενη διάταξη 
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Σελ. 67 IV-5 

 
2. Αν η µάζα αφεθεί ελεύθερη να κινηθεί προς τα κάτω, τότε το αντικείµενο θα 
περιστραφεί µε σταθερή γωνιακή επιτάχυνση, a , λόγω της ροπής, τ ,της 
τάσης του νήµατος, Τ: 

 
 

     (2) 
 

όπου εσr είναι η ακτίνα της κυλινδρικής εσοχής στην οποία τυλίγεται το νήµα. 
 
Εφαρµόζοντας τον δεύτερο νόµο του Νεύτωνα για τις δυνάµεις που ενεργούν 
στην αναρτηµένη µάζα προκύπτει (Σχ. 3): 

 

€ 

F = mag∑ −T = maα  (3) 
 
όπου α είναι  η γραµµική επιτάχυνση  που αποκτάει η µάζα. Η γραµµική 
επιτάχυνση συνδέεται µε την γωνιακή επιτάχυνση µέσω της σχέσης: 
 α εσar=  (4) 
Οπότε λύνοντας την (3) ως προς Τ και χρησιµοποιώντας την (2) προκύπτει: 

 
           (5) 

 
Εποµένως µετρώντας τη γωνιακή επιτάχυνση 

€ 

a  του σώµατος µπορούµε να 
υπολογίσουµε την τάση του νήµατος και από αυτή µέσω της σχέσης (2) τη 
ροπή  λόγω της τάσης. Στη συνέχεια µέσω της σχέσης (1) υπολογίζουµε τη 
ροπή αδρανειας του σώµατος.  

 
3. Όταν ένα σώµα εκτελεί οµαλά επιταχυνόµενη κυκλική κίνηση, η γωνιακή του 
θέση, θ, κάθε χρονική στιγµή, t, θα δίδεται από τη σχέση: 

 
     (6) 
 
 

Όπου 0θ η αρχική γωνία, 0ω  η αρχική γωνιακή ταχύτητα και 

€ 

a  η γωνιακή 
επιτάχυνση. 
 
Εποµένως η γωνιακή επιτάχυνση 

€ 

a  µπορεί να υπολογισθεί από την κλίση του 
διαγράµµατος 

€ 

(θ −ω0t) − t  εάν γνωρίζουµε την αρχική γωνιακή ταχύτητα 0ω , 
του διαγράµµατος 

€ 

θ
t − t . 

 
4. Η µέτρηση της γωνιακής επιτάχυνσης ενός σώµατος γίνεται µέσω 
φωτοαντίστασης η οποία ανιχνεύει τις χρονικές στιγµές που οι σχισµές της 
πολυτροχαλίας περνούν πάνω από µια πηγή LED. Η χρονοσειρά αυτή 
καταγράφεται µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.  
 

5. Αρχικά κρατάµε την τροχαλία σταθερή και αρχίζουµε την καταγραφή της 
κίνησης µε το πλήκτρο ‘rec’. Τότε αφήνουµε τη µάζα ελεύθερη. 
Μόλις σταµατήσει η κίνηση σταµατάµε την καταγραφή µε το πλήκτρο 
‘STOP’ (Σχ. 4). 

 

Trεστ =

( )εσargmT a −=

00
2

2
1

θωθ ++= tat
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Σελ. 68 IV-6 

 
Σχήµα 4: Το βασικό παράθυρο διαλόγου του προγράµµατος επεξεργασίας της 
κυµατοµορφής. 
 

6. Στη συνέχεια στην οθόνη του υπολογιστή έχουµε µία σειρά παλµών οι οποίοι 
αντιστοιχούν στο πέρασµα της κάθε σχισµής της τροχαλίας πάνω από τη 
φωτεινή πηγή. Αρχικά µεγενθύνουµε ολόκληρη την κυµατοµορφή (‘View’ ! 
‘Fit Vertically’ ή Ctrl + Shift +F).  Επιλέγουµε τον πρώτο παλµό και τον 
µεγενθύνουµε (πλήκτρο ‘ZOOM IN’ ή Ctrl + 1) ώστε να φαίνεται καθαρά η 
έναρξή του. Τοποθετούµε τον κέρσορα στην αρχή του παλµού και 
καταγράφουµε το χρόνο έναρξης από το κάτω µέρος της οθόνης (εάν η 
γραµµή δεν συµπίπτει µε την αρχή του παλµού κάνουµε µεγαλύτερη 
µεγένθυση ώστε να ελαχιστοποιήσουµε το σφάλµα).  
Το σφάλµα του χρόνου δίνεται από τη χρονική απόσταση µεταξύ δύο 
διαδοχικών σηµείων (η µεγέθυνση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
φαίνονται τα µεµονωµένα σηµεία των µετρήσεων).  
 

 
Σχήµα 5: Παράδειγµα µέτρησης της χρονικής στιγµής της έναρξης του παλµού. 
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Σελ. 69 IV-7 

7. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία για όλους τους παλµούς κατά τη διάρκεια 
της κίνησης.  

 
Η κυµατοµορφή µπορεί να εκτυπωθεί  καθώς και να αποθηκευθεί υπό τη 
µορφή αρχείου κειµένου για περαιτέρω επεξεργασία (πηγαίνουµε στο menu 
File, και επιλέγουµε Save).  
 
 Δεδοµένου ότι η τροχαλία έχει 10 σχισµές, κάθε διαδοχικός παλµός θα 

αντιστοιχεί σε γωνία 

€ 

θ = n 2π
10

 από την αρχή της κίνησης (όπου n ο αριθµός 

του παλµού). Εποµένως από το διάγραµµα  

€ 

θ
t − t  και εφαρµόζοντας τη 

µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων µπορύµε να υπολογίσουµε τη γωνιακή 
επιτάχυνση α. 

 
 
 
Πειραµατική διαδικασία 
 

Αʹ  Μέρος:  Ροπή αδράνειας ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από 
το κέντρο της 

 
Στο µέρος αυτό θα υπολογιστεί πειραµατικά η ροπή αδράνειας µίας ράβδου ως προς 
άξονα που διέρχεται από το κέντρο της.  
 
Η διάταξη που χρησιµοποιείται φαίνεται στο Σχήµα 6: 

 
Σχήµα 6. Διάταξη µέτρησης ροπής αδράνειας ράβδου. 
 

1. Πριν την πραγµατοποίηση κάθε µέτρησης θα πρέπει να βεβαιωθούµε ότι η 
διάταξη είναι οριζοντιωµένη. Για να το κάνουµε αυτό βεβαιωνόµαστε ότι δεν 
ασκείται κάποια δύναµη στη ράβδο και παίρνουµε µια σειρά µετρήσεων 
δίνοντάς της µία ώθηση. Στη συνέχεια ελέγχουµε τη χρονική απόσταση των 
παλµών. Εαν οι παλµοί ισαπέχουν τότε η ράβδος είναι οριζοντιωµένη, σε 
αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία οριζοντίωσης. 
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Σελ. 70 IV-8 

2. Όπως φαίνεται στο Σχ 6, στο ελεύθερο άκρο του νήµατος προσδένεται µια 
µάζα, έστω 

€ 

ma . Όταν αφήνεται η µάζα αυτή, η ράβδος αρχίζει να 
περιστρέφεται και καταγράφονται οι χρόνοι για  τις διαδοχικές γωνίες των 
σχισµών της πολυτροχαλίας.  

3. Αρχικά µετράµε τη µάζα, Μ, της ράβδου µε την ηλεκτρονική ζυγαριά, καθώς 
και το µήκος της µε έναν χάρακα.  

4. Μετρούµε τη διάµετρο, 

€ 

Dεσ , της εσοχής 5 φορές µε το διαστηµόµετρο και 
υπολογίζουµε τη µέση τιµή και την τυπική απόκλιση. Καταγράφουµε τις 
µετρήσεις σε Πίνακα της µορφής: 

Πίνακας 1 

α/α Διάµετρος 
D ±δD 

1  
... ... 

Μέση Τιµή  (

€ 

D ) .... 
Τυπική Απόκλιση (σD )  

 
5. Στη συνέχεια προσδένεται ένα µη εκτατό νήµα στην µεσαία εσοχή της πολύ-
τροχαλίας. 

6. Αναρτούµε στο νήµα µια µάζα την οποία πρώτα έχουµε ζυγίσει (η µάζα του 
άγκιστρου είναι 1.5gr). 

7. Αφήνουµε τη µάζα να πέσει και καταγράφουµε την περιστροφή της πολυ-
τροχαλίας όπως περιγράφηκε στη παράγραφο 1.3. 
 
Αγνοούµε τις πρώτες 10 µετρήσεις και υπολογίζουµε τη χρονική διαφορά      
(t-t0)  της κάθε µέτρησης από την 11η µέτρηση (δηλ. αφαιρούµε από κάθε 
µέτρηση του χρόνου  ti  την 11η µέτρηση t0).  
Με αυτό τον τρόπο θεωρούµε ότι η 11η µέτρηση αντιστοιχεί σε χρόνο t=0 sec, 
και γωνία θ=0 rad. 
 
Σηµείωση:  το σφάλµα του χρόνου ισούται µε τη χρονική απόσταση δύο 
διαδοχικών σηµείων του παλµού. 
 

Καταγράφουµε τις µετρήσεις µας σε Πίνακα της µορφής 

Πίνακας 2 

α/α θ t±δt t-to 
±δ(t-to) 

θ/(t-to) 
±δ(θ/(t-to)) 

     
     

 
  

8. Λύνοντας την σχέση (6) ως προς θ/t και λαµβάνοντας υπ ’ όψιν πως για to = 0, 
θ = 0 προκύπτει ότι 

€ 

θ
t − t0

=
1
2
α(t − t0) +ω 0 
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Σελ. 71 IV-9 

 
9. Συνεπώς κάνοντας την γραφική παράσταση του θ/(t-t0)  συναρτήσει του 
χρόνου (t-t0) από το σηµείο που θεωρούµε ως αρχή της κίνησης,  η κλίση, b 
και η διατοµή c θα είναι : 

baab 2
2
1

=⇒=  

0ω=c  
Οπότε , για να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση αρκεί να υπολογιστεί η κλίση της 
θ/(t-t0) = f(t) µε τη Μεθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων.  

 
9. Γνωρίζοντας την τιµή της γωνιακής επιτάχυνσης υπολογίζεται από την σχέση 

(5) η τάση του νήµατος, Τ.  

Δεδοµένης της ακτίνας rεσ και της τάσης του νήµατος, από τη σχέση (2) 
υπολογίζεται η ροπή  της τάσης.   

10. Συνεπώς η ροπή αδράνειας της ράβδου µπορεί να υπολογιστεί από την σχέση 
(1). 

11. Να υπολογίσετε τη θεωρητική τιµή της ροπής αδράνειας της ράβδου και να τη 
συγκρίνετε µε αυτή που µετρήσατε πειραµατικά.  

 

Βʹ   Μέρος:  Ροπή αδράνειας σηµειακής µάζας – Νόµος του Steiner 
 
Σκοπός του µέρους αυτού είναι να αποδειχθεί πειραµατικά η σχέση ανάµεσα στη 
ροπή αδράνειας υλικού σηµείου Ι και στην απόστασή του από τον άξονα 
περιστροφής, d, κάνοντας µόνο την υπόθεση ότι είναι της µορφής: 

                    

€ 

I = Kdn                     (7) 
όπου Κ µία σταθερά. 
 
Η διάταξη που χρησιµοποιείται για την εκτέλεση του πειράµατος φαίνεται στο 
ακόλουθο σχήµα : 
 

 
 
 
 

Σχήµα 7: Διάταξη µέτρησης ροπής αδράνειας σηµειακής µάζας.    
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Σελ. 72 IV-10 

1. Αρχικά µία µάζα, έστω mα, προσαρµόζεται πάνω στη ράβδο (η µάζα 
θεωρείται σηµειακή) σε κάποια απόσταση, d, από τον άξονα περιστροφής.  

2. Ζυγίζουµε τη µάζα µε τον ηλεκτρονικό ζυγό.  

3. Τυλίγουµε ένα µη εκτατό νήµα στη µεσαία εσοχή της πολύ-τροχαλίας και στο 
ελεύθερο ακρό του κρεµάµε µία µάζα (την οποία έχουµε προηγουµένως 
ζυγίσει). 

4. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία µέτρησης της γωνιακής επιτάχυνσης του 
συστήµατος. Καταγράφουµε τις µετρήσεις µας σε Πίνακα αντίστοιχο του 
Πίνακα 2, και πάλι αγνοώντας τους πρώτους 10 παλµούς. 

     Πίνακας 3 
α/α θ t±δt Δt±δ(Δt) θ/Δt±δ(θ/Δt) 

     
     

 

5. Υπολογίζουµε την τιµή και το σφάλµα της ροπή αδράνειας του συστήµατος 
ράβδου-σηµειακής µάζας όπως περιγράφηκε στο προηγούµενο µέρος.  

 

6. Τέλος υπολογίζουµε τη ροπή αδράνειας της σηµειακής µάζας µέσω της 
σχέσης: 

I µάζας = Iσυστ - I ράβδου 

7. Επαναλαµβάνουµε την παραπάνω διαδικασία για τρείς ακόµα διαφορετικές 
θέσεις της µάζας πάνω στη ράβδο.  

8. Καταγράφουµε σε πίνακα τη ροπή αδράνειας της σηµειακής µάζας 
συναρτήσει της απόστασής της από τον άξονα περιστροφής.  

Πίνακας 4 

Απόσταση  
(d±δd) 

Ροπή Αδράνειας 
συστήµατος µάζας-

ραβδου 
(I±δI) 

Ροπή Αδράνειας 
σηµειακής µάζας 

(I±δI) 

   
   
   

 

9. Στη συνέχεια κατασκευάζουµε το διάγραµµα 

€ 

logΙµαζας − logd .  Σύµφωνα µε 
τη σχέση (7)  έχουµε ότι 

€ 

logΙµαζας = n ⋅ logd + logk   
Εποµένως η κλίση αυτού του διαγράµµατος θα µας δόσει τη δύναµη n.  

10. Να συγκρίνετε τη δύναµη n, µε αυτή που θα περιµένατε θεωρητικά. 
Συµφωνούν στα όρια του πειραµατικού σφάλµατος; 
 

11. Να συγκρίνετε τη διατοµή  (

€ 

logk ) µε αυτή που θα περιµένατε θεωρητικά µε 
βάση τη µάζα του σώµατος. 
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Σελ. 73 IV-11 

 
 
Ερωτήσεις 

1) Να αποδείξετε τη σχέση που δίνει τη ροπή αδράνειας της ράβδου 
2) Γιατί απορρίπτουµε τις πρώτες 10 µετρήσεις; 
3) Για ποιό λόγο πρέπει να µεγενθύνουµε πολύ την απεικόνηση των κορυφών 
κατά τη µέτρηση των χρονικών στιγµών που αντιστοιχούν οι παλµοί; 
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