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Έργα και ενέργειες σε ένα γιο-γιο. 

Γύρω από ένα µικρό κύλινδρο µάζας 0,1kg τυλίγουµε ένα αβαρές νήµα, στο άκρο Α του 

οποίου ασκούµε µια κατακόρυφη δύναµη F=1Ν, ενώ ταυτόχρονα τον αφήνουµε ελεύθερο από 

ορισµένο ύψος. 

Για µετατόπιση του άκρου Α του νήµατος κατά y=1m να υπολογιστούν: 

i) η ενέργεια που µεταφέρθηκε στον κύλινδρο µέσω του έργου της δύναµης. 

ii) Η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου. 

iii) Ποιες οι αντίστοιχες απαντήσεις, αν η δύναµη είχε µέτρο F1=1,2Ν, ενώ η µετατόπιση του άκρου Α 

του νήµατος ήταν y= 1,3m; 

∆ίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι= ½mR2 και   g=10m/s2. 

Απάντηση: 

Μέσω του νήµατος ασκείται στον κύλινδρο από το νήµα µια δύναµη επίσης µέτρου F΄=1Ν, 

ενώ ασκείται επίσης και το βάρος w=mg=1Ν, όπως στο σχήµα. 

i) Η ενέργεια που µεταφέρεται στον κύλινδρο µέσω του έργου της δύναµης F είναι ίση 

µε το έργο της δύναµης: 

WF=F·y·συν0°=1·1J=1J. 

ii)  Το σώµα δεν µετατοπίζεται κατακόρυφα αφού ΣF=F-mg=0, συνεπώς η ενέργεια που µεταφέρθηκε 

σε αυτό, µέσω του έργου της δύναµης, αύξησε την κινητική του ενέργεια κατά 1J, αφού δεν έχουµε 

µεταβολή στην δυναµική ενέργεια. Έτσι Κτελ= 1J. 

iii)  Αν η δύναµη είχε µέτρο F1=1,2Ν, τότε θεωρούµε ότι το σώµα  εκτελεί σύνθετη κίνηση, η οποία 

αποτελείται από µια µεταφορική και µια στροφική γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το 

κέντρο µάζας Ο και είναι κάθετος στο επίπεδο της σελίδας. 

Για την µεταφορική κίνηση σύµφωνα µε το 2ο νόµο του Νεύτωνα  έχουµε: 
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Ενώ αντίστοιχα για την στροφική του κίνηση παίρνουµε (θεωρούµε την αντιωρολογιακή φορά 

θετική): 

Στ=Ι·αγων → 
mR

F

mR

RF

I

RF
a 1

2

11 2

2
1

===γων  

Ας εστιάσουµε στο σηµείο Β, στο οποίο το νήµα εφάπτεται του κυλίνδρου. Το 

σηµείο αυτό, σαν σηµείο του κυλίνδρου, έχει επιτάχυνση αcm εξαιτίας της 

µεταφορικής κίνησης του κυλίνδρου και αεπ=αγων·R λόγω της κυκλικής κίνησης (το 

σηµείο Β εκτελεί κυκλική κίνηση, συµµετέχοντας στην στροφική κίνηση του Ο B
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κυλίνδρου). Προφανώς έχει και κεντροµόλο επιτάχυνση, η οποία δεν µας ενδιαφέρει εδώ.  

Συνεπώς η κατακόρυφη επιτάχυνση του σηµείου Β έχει κατεύθυνση προς τα πάνω και µέτρο: 

αΒ=αcm+αεπ=αcm+αγων·R= 2221 /26/
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αφού όλα τα σηµεία του νήµατος κινούνται προς τα πάνω µε την ίδια επιτάχυνση. 

Αλλά για την κατακόρυφη µετατόπιση του κέντρου Ο του κυλίνδρου ισχύει: 

y1= ½ αcm·t
2  (1) 

Ενώ η µετατόπιση του άκρου Α: 

y= ½ αΑ·t
2  (2) 

Με διαίρεση των (1) και (2) παίρνουµε: 
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Με βάση τα παραπάνω: 

iii α) Η ενέργεια που µεταφέρεται στον κύλινδρο είναι ίση µε το έργο της δύναµης F1΄: 

WF=F1΄·y=1,2·1,3J=1,56J. 

iii β) Με βάση την διατήρησης της ενέργειας, η ενέργεια αυτή κατά ένα µέρος εµφανίζεται ως αύξηση 

της δυναµικής ενέργειας και το υπόλοιπο µε τη µορφή της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου: 

WF=∆U+∆Κ → 

WF1΄=mgy1+Κ → 

Κ= WF1΄-mgy1=1,56J-0,1·10·0,1J=1,46J. 

Σχόλια: 

1) Στην πρώτη περίπτωση ο κύλινδρος δεν εκτελεί µεταφορική κίνηση αλλά µόνο στροφική. Το Θ.Μ.Κ.Ε. 

για τον κύλινδρο δίνει: 

Κτελ-Καρχ=Ww+WF΄ → 

Κτελ= ½ Ιω2=WF΄=F΄·y= ϑτ ⋅=⋅′
R

y
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Ή µε λόγια, ο κύλινδρος απέκτησε περιστροφική κινητική ενέργεια, ίση µε το έργο της ασκούµενης 

ροπής της δύναµης F΄=F. 

2) Στη δεύτερη περίπτωση το Θ.Μ.Κ.Ε. µας δίνει: 

Κτελ-Καρχ=Ww+WF1΄ → 

Κτελ=F1΄·y-mgy1= 1,56J-0,1J=1,46J. 

Αυτή η κινητική ενέργεια µπορεί να θεωρηθεί άθροισµα µιας µεταφορικής και µιας στροφικής 
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κινητικής ενέργειας, δηλαδή: 
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Πώς µπορούν να υπολογιστούν οι «επιµέρους κινητικές ενέργειες»; Προφανώς αυτό θα µπορούσε να 

γίνει αφού υπολογιστούν πρώτα η ταχύτητα του κέντρου µάζας, καθώς και η γωνιακή ταχύτητα 

περιστροφής του κυλίνδρου. Ας το δούµε όµως από µια άλλη σκοπιά. 

Θεωρώντας την κίνηση σύνθετη, ας εφαρµόσουµε για κάθε επιµέρους κίνηση το Θ.Μ.Κ.Ε. 

αντικαθιστώντας την δύναµη F1΄, µε µια δύναµη ίσου µέτρου, η οποία ασκείται στο κέντρο µάζας Ο και 

µια ροπή ζεύγους µέτρου τ=F1΄·R. 

Για την µεταφορική κίνηση: 

Κτελ-Καρχ=Ww+WF1΄ → 
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Για την στροφική κίνηση: 
Κτελ-Καρχ=Wτ → 

ϑϑτω ⋅=⋅= RFI ΄
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Αλλά το γινόµενο R·θ είναι ίσο µε το µήκος του νήµατος που ξετυλίγεται 

και αυτό, είναι ίσο µε τη διαφορά: 

∆ℓ=y-y1=1,3m-0,1m=1,2m 

Οπότε παίρνουµε: 

JmNFI ΄ 44,12,12,1
2
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