
Κάτω στεγανό δοχείο

Σφυρίχτρα

Αξονικό σιφώνιο

Άνω δοχείο µε νερό

Εάν αλλάξουµε τη διατοµή της οπής,
ελέγχουµε το χρόνο αδειάσµατος του άνω
δοχείου, δηλαδή το χρόνο γεµίσµατος του
ενδιάµεσου δοχείου “Kούπα του Πυθαγόρα”.

Το ακαριαίο άδειασµα του ενδιάµεσου δοχείου
“Kούπα του Πυθαγόρα”, προκαλεί ανύψωση της
στάθµης του κάτω στεγανού δοχείου, µε
αποτέλεσµα ο αέρας πάνω από τη στάθµη να
αναγκαστεί να περάσει από τον αυλό της
σφυρίχτρας και να προκληθεί ήχος.

Πλάτωνας (427-347 π.Χ.) αρχαίος Έλληνας
φιλόσοφος από την Αθήνα, ο πιο γνωστός µαθητής

του Σωκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη.
Χρησιµοποιούσε το “ξυπνητήρι” του τη νύχτα, για να

σηµατοδοτήσει την έναρξη των οµιλιών του που
γίνονταν την αυγή.

Ξυπνητήρι του Πλάτωνα

Μόλις η στάθµη του νερού,
φτάσει το µέγιστο ύψος του

αξονικού σιφωνίου,

ΤΟΤΕ

όλο το νερό που βρίσκεται στο
ενδιάµεσο δοχείο, αδειάζει

ακαριαία προς το κάτω στεγανό
δοχείο.

Κούπα του Πυθαγόρα

Αξονικό σιφώνιο

Πυθαγόρας ο Σάµιος (585-500 π.Χ.)
φιλόσοφος, µαθηµατικός, γεωµέτρης και
θεωρητικός της µουσικής.
Η "δίκαιη κούπα", η οποία χρονολογείται
περίπου από τον 6ο αιώνα π.Χ., είναι ένα
αριστούργηµα της υδραυλικής τεχνολογίας
των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και ένα µέσο
διδαχής.

Αν ο χρήστης δεν υπερβεί τη γραµµή (µέγιστο ύψος του αξονικού
σιφωνίου), τότε µπορεί να απολαύσει το "ποτό” του. Ωστόσο, αρκεί
µία παραπάνω σταγόνα για να ξεπεράσει τα όρια της γραµµής και
τότε η κούπα να αδειάσει, χύνοντας όλο το κρασί από τη βάση της.

Με την “ΚΟΥΠΑ του ΠΥΘΑΓΟΡΑ” κατασκευάστε το “ΞΥΠΝΗTHΡΙ του ΠΛΑΤΩΝΑ”

Υλικά που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε:
πλαστικές και χάρτινες συσκευασίες τροφίµων,
χαρτόνι, σπάγκος, λάστιχο, λεπτό χάλκινο
καλώδιο, µεταλλικές βίδες, παξιµάδια
(περικόχλια), ροδέλες, σε οποιεσδήποτε
ποσότητες
ξύλο ή κοντρα πλακέ οποιασδήποτε διάστασης
αλλά ΜΟΝΟ 1 τεµάχιο

Υλικά που ΔΕΝ µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε:

γυάλινα, κεραµικά, ξύλινα ή µεταλλικά δοχεία
σύνθετα βιοµηχανικά είδη (πχ βρύσες,
σφυρίχτρες …)

1ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
κατασκευής µηχανισµών από ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

abald@teemail.gr

Τεχνο-Ανακύκλωση
www.technorecycle.gr

Στείλτε τις εργασίες σας µε φωτογραφίες και κείµενα για τις κατασκευές σας
ή ερωτήµατα για βοηθητικές κατασκευαστικές οδηγίες  στο:


