
 

   
 

 Η ΤΡΟΧΑΛΙΑ 

Όνομα του αντικειμένου Τροχαλία 

Προτεινόμενες ηλικίες 

(από…) 

Από 10 ετών 

Θεματικοί τομείς 

συνδυασμένοι (STEAM) 

Επιστήμη (Φυσικές δυνάμεις, Μαγνητισμός, 

Πλοήγηση) 

Ιστορία 

Απαιτούμενα υλικά • Ψαλίδι 

• Μαχαίρι ακριβείας 

• Χαρτί από χαρτόνι 

• Πυξίδα 

• Μια χοντρή βελόνα και 3 κανονικές 

βελόνες 

• Κόλλα 

• Κλωστή / λεπτό κορδόνι (συμπαγές) 

(θα χρειαστείτε τουλάχιστον μερικά 

μέτρα κλωστή) 

• Μεταλλικό σύρμα (τουλάχιστον 15 

cm) 

• Κόφτης καλωδίων 

• 2 τσιμπίδες 

• Παλιά άδεια μπουκάλια (3) 



 

   
 

• 2 πλαστικά ποτήρια που χωρούν 

πολλά νομίσματα 

• Τουλάχιστον 15 νομίσματα (τα ίδια) 

• Καλαμάκια (τουλάχιστον 2) 

Οδηγίες βήμα προς βήμα Βήμα 1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις 

οδηγίες για να κατανοήσετε τα υλικά που 

χρειάζονται και τον χρόνο που απαιτείται. 

 

Βήμα 2. Τοποθετήστε όλα τα υλικά.  

 

Βήμα 3. Προετοιμάστε ή δημιουργήστε όλα 

τα εξαρτήματα του συστήματος τροχαλίας.  

 

Βήμα 4. Συναρμολογήστε το σύστημα 

τροχαλίας με 1 τροχαλία. 

 

Βήμα 5. Συναρμολογήστε το σύστημα 

τροχαλιών με 2 τροχαλίες. 

 

Βήμα 6. Συναρμολογήστε το σύστημα 

τροχαλιών με 4 τροχαλίες. 

 

Βήμα 7. Εξάγετε συμπεράσματα. 

 



 

   
 

Βήμα προς βήμα: πώς να φτιάξετε ένα σύστημα 

τροχαλίας από καθημερινά αντικείμενα 

 

Βήμα 1. Διαβάστε τις οδηγίες 

 

Χρόνος που απαιτείται: 10 λεπτά 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. 

 

Βήμα 2. Συγκεντρώστε και ρυθμίστε τα υλικά 

 

Χρόνος που απαιτείται: 10 λεπτά 

Τοποθετήστε όλα τα υλικά σε ένα τραπέζι και ελέγξτε ότι έχετε τα πάντα. 

Λίστα ελέγχου: 

  
Ψαλίδι 

 

  
Μαχαίρι ακριβείας 

 

  
Χαρτί από χαρτόνι 

 

  Tracing Πυξίδα 



 

   
 

  

Μια χοντρή βελόνα και 3 κανονικές βελόνες 

καρφίτσας 

 

  
Κόλλα 

 

  

Κλωστή / σπάγγος (συμπαγής) (θα χρειαστείτε 

τουλάχιστον μερικά μέτρα κλωστή) 

 

  
Μεταλλικό σύρμα (τουλάχιστον 15 cm) 

 

  
Κόφτης καλωδίων 

 

  
2 τσιμπίδες 

 

  
Παλιά άδεια μπουκάλια (3) 

 

  
2 πλαστικά ποτήρια που χωρούν πολλά νομίσματα 

 

  
Τουλάχιστον 15 νομίσματα (τα ίδια) 

 

  Καλαμάκια (τουλάχιστον 2) 

 

Ετοιμάστε τα υλικά. 



 

   
 

 

Βήμα 3. Προετοιμάστε ή δημιουργήστε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος 

τροχαλίας 

 

Χρόνος που απαιτείται: 15 λεπτά 

 

5 λεπτά:  

Με την πυξίδα σας, χαράξτε 8 κύκλους με διάμετρο 4 cm και 4 κύκλους με 

διάμετρο 3,6 cm στο χαρτόνι σας, με αρκετό χώρο ενδιάμεσα για να τους κόψετε 

σωστά αργότερα (για να κάνετε 4 τροχαλίες). Φροντίστε να σημειώσετε το κέντρο 

κάθε κύκλου. Μπορείτε να σημειώσετε "O" στους κύκλους 4 εκατοστών και "I" 

στους κύκλους 3,6 εκατοστών για να τους διακρίνετε πιο εύκολα αργότερα. 

 



 

   
 

Μόλις γίνει αυτό, κόψτε τα προσεκτικά. Κάθε τροχαλία θα απαιτήσει 2 κύκλους 

διαμέτρου 4 cm (O) και 1 κύκλο διαμέτρου 3,6 cm (I). 

 

Μόλις γίνει αυτό κόβουμε 1 εκ. καλαμάκι. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια 

χοντρή βελόνα, κάντε μια τρύπα στο κέντρο κάθε τροχαλίας, ώστε να χωρέσουν τα 

κομμάτια από τα καλαμάκια. Ανοίξτε την τρύπα στους κύκλους μέχρι να χωρέσει 

το καλαμάκι. 

 



 

   
 

 

Συνδέστε τις 4 τροχαλίες. Για μια τροχαλία, βάλτε πρώτα έναν κύκλο O 

(εξωτερικά), μετά πάρτε έναν από τους κύκλους I (μέσα) και προσθέστε τον στον 

προηγούμενο κύκλο και τελειώστε τον με έναν άλλο κύκλο O. (OIO) 



 

   
 

 

Επαναλάβετε τη διαδικασία 3 φορές για να έχετε 4 τροχαλίες. Οι τέσσερις μικρές 

βελόνες θα χρησιμεύσουν ως άξονες μέσα στα καλαμάκια. 

 

 

Αφού βεβαιωθείτε ότι όλα εφαρμόζουν σωστά, κολλήστε τα κομμάτια των 

τροχαλιών μεταξύ τους. Εδώ χρησιμοποιούμε ζεστή κόλλα, αλλά μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε και απλή κόλλα. Όπως εξηγήσαμε, οι τροχαλίες πρέπει να 

ακολουθούν ένα «OIO» (εξωτερικός κύκλος, εσωτερικός κύκλος, εξωτερικός 



 

   
 

κύκλος: ο μικρότερος κύκλος μεταξύ δύο μεγαλύτερων) κολλημένοι μεταξύ τους, 

με ένα καλαμάκι 1 cm να τις περνάει. 

 

Χρησιμοποιήστε τα μπουκάλια ως βάση, θα χρειαστείτε τρία μπουκάλια με 

βελόνες κολλημένες στην κορυφή. Μπορείτε να ζεστάνετε τις βελόνες με έναν 

αναπτήρα πριν τις κολλήσετε στο μπουκάλι για να διευκολύνετε τη διαδικασία. 

 



 

   
 

 

 

Βήμα 4. Συναρμολογήστε το σύστημα τροχαλίας με 1 τροχαλία 

 

Χρόνος που απαιτείται: 10 λεπτά 

Τοποθετήστε ένα μπουκάλι επάνω για να στερεώσετε την τροχαλία στο επάνω 

μέρος του κουμπιού.  



 

   
 

 

Πάρτε μια από τις βελόνες, περάστε ένα κομμάτι άχυρο στο πλάι (θα χρησιμεύσει 

ως πώμα για να μην πέσει η τροχαλία από τη βελόνα), μετά περάστε την τροχαλία 

μέσα από το καλαμάκι της και μετά μπορείτε να βάλετε ένα άλλο κομμάτι άχυρο 

στο πλάι για περισσότερη σταθερότητα και, στη συνέχεια, τρυπήστε τη βελόνα του 

άξονα στο επάνω μέρος της φιάλης. 

 



 

   
 

Ετοιμάστε ένα από τα μικρά δοχεία με κέρματα μέσα ως βάρος. Εδώ 

χρησιμοποιούμε άδεια μπουκάλια Yakult (γιαούρτι) για να το δημιουργήσουμε. 

Κόψτε ένα σχήμα που μοιάζει με κουβά.  

 

 

Κάντε δύο τρύπες αντικριστά στα πλαϊνά του δοχείου για να περάσετε λίγο σπάγκο 

και να φτιάξετε μια λαβή (σαν κουβά). 

 



 

   
 

 

Με το σύρμα κόψτε ένα μικρό κομμάτι (περίπου 1,5 εκ.) και δημιουργήστε ένα 

γάντζο για να γαντζώσετε τον αυτοσχέδιο κουβά σας στη λαβή του σπάγγου. 

Στερεώστε το γάντζο στη λαβή του κάδου σας. 

 

Επαναλάβετε τη διαδικασία για δεύτερη φορά για να έχετε 2 μικρούς κουβάδες με 

κέρματα που μπορούν να γαντζωθούν. 



 

   
 

 

Πάρτε ένα μπουκάλι νερό για να το χρησιμοποιήσετε ως βάση. Μπορείτε να 

κρατήσετε το μπουκάλι γεμάτο για να έχετε βάρος και να μην αναποδογυρίσει 

εύκολα. 

Όπως εξηγήσαμε παραπάνω, στη βελόνα του άξονα, περάστε ένα μικρό κομμάτι 

καλαμάκι στο πλάι για να λειτουργήσει ως πώμα και να αποτρέψετε την ολίσθηση 

της τροχαλίας σας μέχρι να ακουμπήσει το μπουκάλι. Στη συνέχεια, προσθέστε την 

τροχαλία βάζοντάς την στη βελόνα (μέσω του ψάθινου τμήματος της τροχαλίας 

σας) και περάστε ένα άλλο κομμάτι άχυρου στο πλάι για να λειτουργήσει ως πώμα 

στην άλλη πλευρά της τροχαλίας. 

Μετρήστε το ύψος της φιάλης και κόψτε σπάγκο ή κλωστή αυτού του μήκους 

περίπου: μήκος της φιάλης + 5 cm 

 Φτιάξτε μια μικρή θηλιά από τη μια πλευρά που θα έρθει το άγκιστρο του κάδου 

και περάστε το μήκος του σπάγγου πάνω και γύρω από την τροχαλία ώστε να 

κατέβει ξανά από την άλλη πλευρά. 

Τραβήξτε τον σπάγκο προς το έδαφος και σηκώστε τον κουβά. 



 

   
 

 

Για να σηκώσετε τον κάδο χωρίς την τροχαλία θα χρειαστείτε δύναμη Χ (ανάλογα 

με το βάρος των νομισμάτων σας) 

Με την τροχαλία, θα χρειαστείτε αυτή τη δύναμη μείον τη βαρύτητα. 

 

Βήμα 5. Συναρμολογήστε το σύστημα τροχαλιών με 2 τροχαλίες 

 

Χρόνος που απαιτείται: 10 λεπτά 

 

 Μπορείτε να προσθέσετε μια δεύτερη τροχαλία όπως αυτή: προσθέτοντας ένα 

δεύτερο μπουκάλι, συνδέοντας το ένα άκρο του σπάγγου, γαντζώνοντας τον 

δεύτερο κουβά σας απευθείας σε μια τροχαλία, περνώντας το σπάγκο κάτω από 



 

   
 

αυτήν την τροχαλία και μετά πάνω από την πρώτη τροχαλία. Θα χρειαστείτε λίγο 

περισσότερο από το μισό βάρος του κάδου για να τον σηκώσετε. Διαιρείτε έτσι τη 

δύναμη που χρειάζεται για να σηκώσετε τον κάδο στο μισό από ό,τι θα ήταν αν τον 

σηκώνατε απλώς χωρίς τροχαλίες. Για να σηκώσετε έναν κουβά με 10 νομίσματα, 

θα χρειαστείτε 6 (λίγο περισσότερα από 5) 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Βήμα 6. Συναρμολογήστε το σύστημα τροχαλιών με 4 τροχαλίες 

 

Χρόνος που απαιτείται: 10 λεπτά 

 

Για αυτό το βήμα θα χρειαστείτε 3 μπουκάλια. Προσαρμόζετε τον σπάγκο στην 

κορυφή του πρώτου μπουκαλιού και περνάτε τον σπάγκο κάτω από μια πρώτη 

τροχαλία (που συνδέεται στον βαρύ κουβά για να σηκωθεί), στη συνέχεια πάνω 

από μια τροχαλία που είναι συνδεδεμένη στο επάνω μέρος της δεύτερης φιάλης 

και στη συνέχεια προς τα κάτω κάτω από μια τρίτη τροχαλία που είναι επίσης 

προσαρτημένη στον κάδο για ανύψωση και, τέλος, πίσω από την τροχαλία που 

είναι προσαρτημένη στο τρίτο μπουκάλι. Σε αυτό το άλλο άκρο του σπάγγου, 

προσαρμόζετε επίσης έναν κουβά. (Θα το ονομάσουμε κάδο 2.) 

Για να σηκώσετε 10 νομίσματα, θα χρειαστεί να τοποθετήσετε 4 νομίσματα (λίγο 

περισσότερα από 3 νομίσματα). 



 

   
 

 

Όπως μπορείτε να δείτε, πρέπει να προσθέσετε ένα κομμάτι σύρμα μέσα στις δύο 

τροχαλίες προς τα κάτω και να τις συνδέσετε με ένα κομμάτι κλωστή, στο οποίο θα 

κρεμάσετε τον κουβά. 



 

   
 

 

 

 

Βήμα 7. Εξάγετε συμπεράσματα 

 

Χρόνος που απαιτείται: 10 λεπτά 

Παίξτε με τον αριθμό των τροχαλιών και το βάρος για να μάθετε με το πόσο 

διαιρείται το βάρος με κάθε επιπλέον τροχαλία. Μπορείτε επίσης να διπλασιάσετε 

τις τροχαλίες σε μια μονή βάση.  

 



 

   
 

Αφήστε τους μαθητές να πειραματιστούν και να σημειώσουν τα αποτελέσματά 

τους. Στη συνέχεια, διαβάστε τη θεωρία μαζί τους για να επεξηγήσετε ακριβώς τι 

συμβαίνει σε επίπεδο φυσικής.  

 

 

Πρόσθετο περιεχόμενο:  

- Απλές Μηχανές: Η Τροχαλία 

https://www.youtube.com/watch?v=r3Ru1zZjvug 

 

- Γιατί τα Snatch Blocks είναι ΤΕΛΕΙΑ (Πώς λειτουργούν οι τροχαλίες) - Πιο 

έξυπνα κάθε μέρα 228 

https://www.youtube.com/watch?v=M2w3NZzPwOM 

 

- Τροχαλίες DIY με καθημερινά πράγματα 

https://www.youtube.com/watch?v=TG7MK3L2LFY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r3Ru1zZjvug
https://www.youtube.com/watch?v=M2w3NZzPwOM
https://www.youtube.com/watch?v=TG7MK3L2LFY

