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Τι θα γίνει αν γλιστρήσουν οι πέτρες; 

Ένας οριζόντιος δίσκος μπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνά από το 

κέντρο του, χωρίς τριβές. Πάνω στο δίσκο έχουμε τοποθετήσει μερικές μικρές πέτρες, , όπως 

στο σχήμα. Μέσω ενός νήματος που έχουμε τυλίξει γύρω του ασκούμε στο δίσκο οριζόντια 

δύναμη σταθερού μέτρου F, η οποία εφάπτεται στην περιφέρειά του,  για χρονικό διάστημα t1, 

οπότε το σύστημα  αποκτά γωνιακή ταχύτητα ω1. 

 

i)    Βάζουμε λίγη λιπαντική ουσία στα σημεία που βρίσκονται οι πέτρες και επαναλαμβάνου-

με το πείραμα. Έτσι, οι πέτρες γλιστρούν πάνω στο δίσκο και σταματούν την ολίσθηση 

(ως προς το δίσκο),  σε νέες θέσεις όπως στο σχήμα (β), πριν ακόμη ολοκληρωθεί το χρο-

νικό διάστημα t1. Η γωνιακή ταχύτητα ω2 που θα αποκτήσει τώρα το σύστημα είναι: 

α)  ίση με ω1,  β) μεγαλύτερη από ω1   γ) μικρότερη από ω1. 

ii)   Αν μετακινούσαμε από πριν τις πέτρες στις θέσεις του σχήματος (β) και μετά ασκούσαμε 

τη δύναμη, το σύστημα θα αποκτούσε γωνιακή ταχύτητα ω3. Να συγκρίνετε αυτή τη γω-

νιακή ταχύτητα με τις τιμές από τα προηγούμενα πειράματα. 

Απάντηση: 

Στο σύστημα ασκείται σταθερή ροπή, ως προς τον άξονα περιστροφής  τ=F∙R, οπότε θα έχουμε 

και σταθερό ρυθμό μεταβολής της στροφορμής (κατά τον άξονα αυτόν): 
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Έτσι θα πάρουμε και: 
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L=F∙R∙t1. 

Δηλαδή σε κάθε περίπτωση το σύστημα αποκτά την ίδια στροφορμή. 

Η στροφορμή όμως του συστήματος είναι  L=Ι∙ω, συνεπώς όπου έχουμε μεγαλύτερη ροπή α-

δράνειας, θα έχουμε μικρότερη γωνιακή ταχύτητα. Αφού στο σχήμα (β) οι πέτρες βρίσκονται 

σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τον άξονα περιστροφής, η αντίστοιχη ροπή αδράνειας Ιβ θα 

είναι μεγαλύτερη από τη ροπή αδράνειας Ια. 

Έτσι οι απαντήσεις είναι: 

i) γ) μικρότερη από ω1.  
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Η μετακίνηση των σωμάτων στη διάρκεια της περιστροφής δεν μεταβάλλει τη στρο-

φορμή του συστήματος, αφού οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν είναι εσωτερικές. Έτσι η 

μόνη ροπή που μεταβάλλει τη στροφορμή είναι αυτή της F. 

ii) Προφανώς η κατάσταση είναι η ίδια με το προηγούμενο πείραμα, δηλαδή: 

ω3= ω2<ω1 

Σχόλιο: 

Διδάσκουμε στους μαθητές μας ότι για να μελετήσουμε τη στροφική κίνηση ενός στερεού χρη-

σιμοποιούμε το δεύτερο νόμου Στ=Ι∙αγων. Και μετά από δύο σελίδες τους λέμε ότι η γενίκευση 

του δεύτερου νόμου είναι dL/dt=Στ. Γιατί γενίκευση; Πότε δηλαδή πρέπει να παίρνουν τη μια 

μορφή και πότε την άλλη; 

 Η παραπάνω άσκηση σκοπό έχει να αναδείξει αυτή τη διαφορά και τη χρησιμότητα της γενι-

κευμένης μορφής, στη περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εξάσκησης μιας ροπής σε ένα στε-

ρεό, η ροπή αδράνειάς του μεταβάλλεται. 
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