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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Geogebra  

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:  Κάβοσρα  Γέσποινα - μαθηματικός 

ΤΜΗΜΑ: ……  

Ονοματεπώνσμο: ...........................................................................     

 

 

Στισ παρακάτω εικόνεσ βλζπετε δφο εικόνεσ από δφο ίδια ποδιλατα , 

το ζνα μικρότερο από το άλλο . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν θ ρόδα κάνει ζναν πλιρθ κφκλο διανφει μία απόςταςθ, ίςθ με το μικοσ του κφκλου.  

Ποιο  από τα δφο ποδιλατα θ ρόδα ζχει μεγαλφτερθ ακτίνα ρ; 

……………………………………………………………………………. 

Ποιο  από τα δφο ποδιλατα θ ρόδα ζχει μεγαλφτερθ διάμετρο δ; 

……………………………………………………………………………. 

Σε ποιο  από τα δφο ποδιλατα θ ρόδα (κφκλοσ)  ζχει μεγαλφτερθ μικοσ L; 

……………………………………………………………………………. 

Αν ονομάςουμε l=L/ δ το λόγοσ του μικουσ L του κφκλου προσ τθ διάμετρο δ τθσ ρόδασ , 

ςε ποιο  από τα δφο ποδιλατα νομίηετε ότι  ο λόγοσ κα είναι μεγαλφτεροσ; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………................................ 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1: 

Στισ οκόνεσ ςασ βλζπετε μία ρόδα που μπορεί να περιςτρζφεται  
όταν μεταβάλλετε τον δρομζα Κίνθςθ. 
Κακώσ  θ ρόδα κινείται, το ςθμείο τθσ Μ αφινει το ίχνοσ του πάνω ςτο δρόμο.  

Σε κάκε ςτιγμι τθσ κίνθςθσ εμφανίηεται το μικοσ που διαγράφει το ςθμείο Μ. 

1) Ποιό είναι το μικοσ που διαγράφει το ςθμείο Μ όταν  θ ρόδα κάνει μια πλιρθ περιςτροφι; 

    .......................................................................................................... 

2) Μετακινιςτε το δρομζα κίνθςθ μζχρι θ ρόδα να κάνει μία περιςτροφι και βρείτε το μικοσ    

τθσ ρόδασ, όταν θ ακτίνα τθσ είναι (α) 0,5,    (β) 1,  (γ) 1,5,    (δ) 2,    (ε) 2,5    (η)  3 ; 

Συμπλθρώςτε τον παρακάτω πίνακα 

Ακτίνα ρ 0,50,5 1 1,5 2 2,5  

Διάμετροσ δ       

Μικοσ ρόδασ L       

Πθλίκο 


L
 
      

 

3) Παρατθριςτε πωσ μεταβάλλεται το πθλίκο  


L
, του μικουσ τθσ ρόδασ  ωσ προσ τθ διάμετρο 

τθσ ρόδασ, όταν αλλάηει θ διάμετροσ του κφκλου. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Συηθτιςτε  με τθν ομάδα ςασ τα ςυμπεράςματα ςασ και βρείτε ζναν τφπο με τον οποίο 

μποροφμε να υπολογίςουμε το μικοσ ενόσ κφκλου αν γνωρίηουμε τθ διάμετρο του. 

 Βρείτε τθ ςχζςθ που τα ςυνδζει: ……………………..............………………… 

Τελικά  ςε ποιο  από τα δφο ποδιλατα ο λόγοσ του μικουσ του κφκλου προσ τθ διάμετρο τθσ 

ρόδασ , νομίηετε ότι  κα είναι μεγαλφτεροσ; 

…………………………………………......................................................................………………………………… 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2: 

 Το ςθμείο Β  ζχει ςυντεταγμζνεσ (δ, L),  

όπου το μικοσ τθσ διαμζτρου δ να παριςτάνει τθν τετμθμζνθ  χ  

και το μικοσ του κφκλου L τθν τεταγμζνθ y. 

Μεταβάλετε τθν ακτίνα  ρ του κφκλου. 

Τι γραμμι νομίηετε ότι ςχθματίηει το ςθμείο Β; 

………………………………………………………………………… 

Βάλτε ίχνοσ ςτο Β και επιβεβαιώςτε τθν απάντθςθ ςασ. 

Τι ςυμπζραςμα μπορείτε να βγάλετε για τα ποςά διάμετροσ και μικοσ κφκλου; 

………………………………………………………………………….......................................................................… 

……………………………………………………………………….......................................................................…… 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ: 
 Σο μθκος του κφκλου υπολογίζεται από τη σχέση:  
 


