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Μέτρα την ταχύτητα περιστροφής
του fidget spinner

Εισαγωγή στη δραστηριότητα

Όπως έχουµε πει και σε προηγούµενη δραστηριότητά µας, τα κινητά µας
αποτελούν υπολογιστές τσέπης και έχουν αµέτρητες λειτουργίες. Σήµερα,
λοιπόν, θα ανακαλύψουµε ακόµη µία…Τι θα λέγατε, να µετρήσουµε την
ταχύτητα περιστροφής ενός Fidget Spinner;
Σίγουρα έχουµε όλοι από ένα…ή σχεδόν όλοι!!
Με την προτεινόµενη δραστηριότητα, θα µετρήσουµε την µεταβολή του
µαγνητικού πεδίου και θα υπολογίσουµε την ταχύτητα περιστροφής του.

Βιωµατική δραστηριότητα 15:
Μέτρα την ταχύτητα περιστροφής του fidget spinner
Απευθύνεται σε:

Στόχος δραστηριότητας:

µικρούς και µεγάλους που αγαπούν
την τεχνολογία και την επιστήµη και
θέλουν να πειραµατιστούν µε τους
αισθητήρες των κινητών τους
τηλέφωνων

• Υπολογισµός µαγνητικού
πεδίου
• Υπολογισµός ταχύτητα
περιστροφής

Εκτέλεση δραστηριότητας

Υλικά
Θα χρειαστούµε:
• Smartphone
• Fidget Spinner
• Μαγνήτης

Οδηγίες
Τα smartphone µας έχουν ενσωµατωµένα µαγνητόµετρα, τα οποία χρησιµεύουν
στην πλοήγηση και τον εντοπισµό της τοποθεσίας µας στους χάρτες.
Αρχικά, θα πρέπει να κατεβάσουµε κάποιο app που να εντοπίζει και να µετράει
τον µαγνητισµό. Υπάρχουν πολλές εφαρµογές που µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε, χρησιµοποιώντας ως λέξη-κλειδί στο play store το
#magnetometer (π.χ.phyphox, magnetometer).
Για να κάνουµε αυτό το πείραµα, θα χρειαστεί να µαγνητίσουµε ένα µέρος του
fidget spinner, έτσι ώστε το µαγνητόµετρο του τηλεφώνου µας να µπορεί να
ανιχνεύσει το µαγνητικό του πεδίο.
Παίρνουµε έναν µαγνήτη και τον τρίβουµε στους µεταλλικούς δακτυλίους σε
έναν από τους βραχίονες του fidget spinner. Κάνουµε αυτή τη διαδικασία για λίγα
δευτερόλεπτα. Με αυτό τον τρόπο, προκαλούµε µια µικρή µαγνητική φόρτιση
που µπορεί να ανιχνεύσει η εφαρµογή µαγνητισµού που έχουµε κατεβάσει
Στη συνέχεια, ενεργοποιούµε την εφαρµογή που κατεβάσαµε και τοποθετούµε
το smartphone µας σε λεία επιφάνεια κοντά (3-4cm) στο fidget spinner.
Περιστρέφουµε αργά το fidget spinner για να βεβαιωθούµε ότι το ανιχνεύει το
µαγνητόµετρό µας.
Εάν όχι, ίσως χρειαστεί να µαγνητίσετε ξανά τον βραχίονά του.

Εκτέλεση δραστηριότητας

Λίγη...επιστήµη
Τι είναι µαγνητικό πεδίο;
Ο χώρος στον οποίο µία µαγνητική βελόνα δέχεται δυνάµεις µε αποτέλεσµα να
προσανατολίζεται, ονοµάζεται µαγνητικό πεδίο. Η διεύθυνση του πεδίου σε
κάποιο σηµείο του, είναι η διεύθυνση του άξονα της βελόνας όταν αυτή είναι
ελεύθερη να κινηθεί.

Πώς υπολογίζουµε την ταχύτητα περιστροφής του fidget spinner;
Περιστρέφοντας το µαγνητισµένο fidget spinner, δηµιουργούµε ένα
περιστρεφόµενο µαγνητικό πεδίο, του οποίου την ένταση και διεύθυνση
µπορούµε να υπολογίσουµε µε ένα µαγνητόµετρο που, πλέον, πολλά κινητά
διαθέτουν. Η ταχύτητα του fidget spinner προκύπτει από το ποσό γρήγορα
µεταβάλλεται το µαγνητικό πεδίο.

Το ήξερες ότι…
Οι πειραµατικοι φυσικοί J. C. Maan και Α. Κ. Geim κατόρθωσαν, εφαρµόζοντας
αρκετά ισχυρά µαγνητικά πεδία, να ανυψώσουν ένα βάτραχο, κρατώντας τον
αιωρούµενο αρκετή ώρα, παρά τις απεγνωσµένες προσπάθειες του βαρυτικού
πεδίου να τον κατεβάσει;

Πηγές
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B134/513/3336,13494/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B134/513/3336,13490/

Σηµείωση
Το υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων (εικόνες µε ή χωρίς προσαρµογή,
προσαρµοσµένοι κώδικες, προσαρµοσµένο κείµενο κ.ά.) σηµειώνεται ρητά και
διανέµεται µε την αντίστοιχη άδεια που ορίζεται από τους όρους χρήσης αυτού.
Η χρήση στον παρόντα οδηγό γίνεται για δωρεάν εκπαιδευτικούς µη
εµπορικούς σκοπούς.

To εκπαιδευτικό πρόγραµµα Generation Next αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος STEMpowering Youth
που υλοποιείται από το Ίδρυµα Vodafone, ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και είναι
διαθέσιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος Open Schools for Open Societies.

