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Μελέτη του ήχου 
Από τον Hooke και τον Savart στον 21ο αιώνα μέσω της 3d εκτύπωσης 

 
Εισαγωγή/Θεωρητική θεμελίωση 
Κάθε ήχος παράγεται από μία πηγή η οποία ταλαντώνεται. Η πηγή μπορεί να είναι ένα στερεό, υγρό ή αέριο σώμα. 
Αν η ταλάντωση είναι απλή αρμονική τότε ο ήχος είναι αρμονικός και χαρακτηρίζεται από μία συγκεκριμένη 
συχνότητα (ύψος), εκείνη της πηγής [1]. 
Ο Robert Hooke είχε κατασκευάσει ορειχάλκινους οδοντωτούς τροχούς για να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα στη 
συχνότητα της ταλάντωσης και το ύψος του ήχου. Αν μία χάρτινη κάρτα έρθει σε επαφή με τα δόντια ενός 
περιστρεφόμενου τροχού τότε παράγει ήχο, η συχνότητα του οποίου αυξάνεται όταν αυξάνεται η συχνότητα 
περιστροφής του δίσκου. Ο Hooke είχε κάνει επίδειξη της διάταξης στην Royal Society το 1681 και εξέδωσε τη 
σχετική μελέτη το 1701. 
Ο Felix Savart, ο οποίος ήταν αρχικά γιατρός του Ναπολέοντα πριν τον κερδίσει η φυσική, κατασκεύασε το 1830 
μία παρόμοια διάταξη με εκείνη του Hooke. Ο Savart πρόσθεσε στη διάταξη έναν μηχανισμό, ο οποίος μετρούσε 
τις περιστροφές του τροχού, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα υπολογισμού της συχνότητας περιστροφής. Η 
προσθήκη αυτή επέτρεπε την ποσοτική συσχέτιση ανάμεσα στο ύψος του ήχου και τη συχνότητά του. Η διάταξη 
έμεινε γνωστή ως τροχοί του Savart (Savart wheels), αδικώντας ενδεχομένως τον Hooke (Εικόνα 1) και αποτέλεσε 
έκτοτε ένα ευρέως διαδεδομένο αντικείμενο σχολικών και πανεπιστημιακών εργαστηρίων [2]. 
 

 

Εικόνα 1: Αριστερά: Οκτώ ορειχάλκινοι τροχοί Savart. Κατασκευή William Ladd, Αγγλία, 1870. Δεξιά: 
Τέσσερεις τροχοί Savart. Κατασκευή Εργοστάσιο Εποπτικών Οργάνων Υπουργείου Παιδείας, περίπου 1970. 

 
Χρησιμότητα της διάταξης - Σχεδίαση 
Αρκετά σχολεία διαθέτουν στον εξοπλισμό του σχολικού εργαστηρίου φυσικών επιστημών τροχούς Savart. Σχεδόν 
πάντα, οι τροχοί έχουν κατασκευαστεί από το Εργοστάσιο Εποπτικών Οργάνων του Υπουργείου Παιδείας, το 
οποίο δεν λειτουργεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Οι τροχοί συνήθως είναι ξεχασμένοι σε κάποια προθήκη 
και ενίοτε είναι σε μη λειτουργική κατάσταση, ενώ πολλά σχολεία δεν διαθέτουν καν αυτή τη χρήσιμη διάταξη. 
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με όλα τα πλεονεκτήματα που δίνει η 3d σχεδίαση ως αυτόνομο διδακτικό εγχείρημα 
αποτέλεσαν την αιτία για την παρούσα πρόταση σχεδίασης, εκτύπωσης και χρήσης τροχών Savart. Πιστεύουμε 
πως πρόκειται για μία διάταξη που αξίζει να αναδειχθεί καθώς μπορεί να φανεί χρήσιμη στη διδασκαλία του ήχου. 
Η σχεδίαση της διάταξης έγινε στην πλατφόρμα Tinkercad σε λίγα απλά βήματα. Αρχικά, βρέθηκαν στην Gallery 
της πλατφόρμας τρεις έτοιμοι οδοντωτοί τροχοί με διαφορετικό αριθμό δοντιών (Εικόνα 2, αριστερά). Η από το 
μηδέν σχεδίαση οδοντωτών τροχών είναι βέβαια εφικτή αλλά λόγω πίεσης χρόνου επιλέχθηκε η εύκολη οδός. Στη 
συνέχεια οι τροχοί τοποθετήθηκαν σε κατακόρυφη σειρά και ενώθηκαν με άξονα διαμέτρου 7,5 mm ώστε να 
μπορεί να τοποθετηθεί στις φυγοκεντρικές μηχανές που διαθέτουν τα σχολεία (Εικόνα 2, μέση). Τέλος, 
τοποθετήθηκε σε κάθε τροχό ανάγλυφος ο αριθμός δοντιών του (Εικόνα 2, δεξιά) και τοποθετήθηκε μία μικρή 
ενίσχυση στη βάση του άξονα. Η τυπωμένη διάταξη φαίνεται στην εικόνα 3. Σημειώνεται πως σχεδιάστηκαν, 



επίσης, ανεξάρτητα σχέδια κάθε τροχού. 

 

Εικόνα 2: Φάσεις της 3d σχεδίασης στο λογισμικό Tinkercad. 

   

Εικόνα 3: Η τυπωμένη διάταξη. 

Χρήση της διάταξης 
Οι τροχοί Savart μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τουλάχιστον τρεις τρόπους. 
Ο πρώτος τρόπος είναι ο… κλασικός. Η διάταξη τίθεται σε όσο το δυνατόν πιο ομαλή περιστροφή με μία 
φυγοκεντρική μηχανή και μία χάρτινη ή πλαστική κάρτα έρχεται διαδοχικά σε επαφή με τα δόντια κάθε τροχού 
(Εικόνα 4, αριστερά). Οι μαθητές παρατηρούν τις διαφορές στον παραγόμενο ήχο και προσπαθούν να εντοπίσουν 
τη σχέση ανάμεσα στη συχνότητα ταλάντωσης της κάρτας και το ύψος του ήχου. 
Στον δεύτερο τρόπο θα χρειαστούμε ένα laser και ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο, ώστε να πραγματοποιήσουμε τη 
διάταξη της εικόνας 4, δεξιά. Το φωτοβολταϊκό στοιχείο συνδέεται στην είσοδο ενός ηχείου, το οποίο διαθέτει 
ανεξάρτητη παροχή ισχύος. Ένας τροχός Savart τοποθετείται έτσι ώστε περιστρεφόμενος να διακόπτει τη δέσμη 
φωτός του laser προς το φωτοβολταϊκό στοιχείο. Το αποτέλεσμα είναι να παράγεται άμεσα ήχος στο ηχείο, η 
συχνότητα του οποίου αυξάνεται όσο γρηγορότερα περιστρέφεται ο τροχός Savart. 
Ο τρίτος τρόπος χρησιμοποιεί την ίδια διάταξη σε συνεργασία με το ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας ήχου 
Audacity, το οποίο πρέπει να εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή [3]. Αυτή τη φορά η έξοδος από το φωτοβολταϊκό 
στοιχείο συνδέεται στην είσοδο μικροφώνου στην κάρτα ήχου του υπολογιστή. Επιλέγουμε Record και θέτουμε 
τον τροχό Savart σε περιστροφή. Αλλάζουμε συχνότητα περιστροφής ή επιλέγουμε τροχό με διαφορετικό αριθμό 
δοντιών. Για να ολοκληρώσουμε την καταγραφή επιλέγουμε Διακοπή. Παρατηρούμε την παραγόμενη 
«κυματομορφή». Μπορούμε να ακούσουμε τον ήχο που αντιστοιχεί στην κυματομορφή επιλέγοντας Play. 
Μπορούμε, επίσης, να υπολογίσουμε την περίοδο του ήχου και τη συχνότητά του, επιλέγοντας π.χ. 10 επαναλήψεις 
της κυματομορφής [4]. Στο μεσαίο πλαίσιο στο κάτω μέρος του παράθυρου του λογισμικού (Διάρκεια) 
αναγράφεται η χρονική διάρκεια των 10 επαναλήψεων. Μπορούμε στη συνέχεια να υπολογίσουμε περίοδο και 
συχνότητα του ήχου (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 4: Αριστερά: Μία κάρτα από χαρτόνι έρχεται σε επαφή με τα δόντια ενός τροχού. Δεξιά: Διάταξη με τους 
τροχούς Savart, ένα laser και ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο. 

 

Εικόνα 5: Κυματομορφή με συχνότητα 125 Hz στο Audacity. Η κυματομορφή δημιουργήθηκε με τον δίσκο των 
43 δοντιών και laser. 

Συμπεράσματα 
Οι τροχοί Savart είναι ένα εύχρηστο και ευέλικτο εργαλείο για τη διδασκαλία του ήχου και ειδικά της σχέσης 
ανάμεσα στο ύψος και τη συχνότητα. Ο συνδυασμός τους με την 3d σχεδίαση και εκτύπωση μπορεί να  αποτελέσει 
μία ενδιαφέρουσα διερευνητική διαθεματική εργασία σε σχολεία που διαθέτουν 3d εκτυπωτή, η οποία θα 
εμπλουτίσει τη διδασκαλία αλλά και τη συλλογή οργάνων του σχολικού εργαστηρίου φυσικών επιστημών. 
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