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Ο δίσκος και η ράβδος στρέφονται. 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας ομογενής δίσκος ακτίνας R=0,4m και 

μάζας 10kg, ο οποίος μπορεί να στρέφεται, χωρίς τριβές, γύρω από κατακό-

ρυφο άξονα που συνδέει το κέντρο του Ο, με το άκρο μιας ομογενούς ρά-

βδου ΑΚ μήκους ℓ=2R και μάζας Μ=30kg, η οποία μπορεί να στρέφεται, 

επίσης χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο σταθερό άξονα ο οποίος περνά 

από το άκρο της Κ. Τυλίγουμε γύρω από τον δίσκο ένα μη εκτατό νήμα, 

αμελητέας μάζας, στο άκρο του οποίο τη στιγμή t=0, ασκούμε μια σταθερού 

μέτρου δύναμη F=40Ν, με αποτέλεσμα το νήμα να ξετυλίγεται θέτοντας σε περιστροφή, τόσο το δίσκο όσο 

και τη ράβδο. Η διεύθυνση της δύναμης F, σε κάθε θέση, είναι κάθετη στον άξονα της ράβδου ΑΚ, όπως στο 

σχήμα. 

i)  Να υπολογιστούν οι γωνιακές επιταχύνσεις για τις περιστροφές του δίσκου και της ράβδου. 

ii) Να βρεθεί ο αρχικός ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της ράβδου, ως προς τον άξονα περιστροφής της 

στο Κ. 

iii) Τη χρονική στιγμή t1=4s να βρεθούν:  

α) πόσες περιστροφές έχει πραγματοποιήσει ο δίσκος γύρω από τον άξονά του στο κέντρο του Ο και 

πόσες η ράβδος, γύρω από τον άξονα στο Κ. 

β) Οι αντίστοιχες γωνιακές ταχύτητες των δύο στερεών. 

γ)  Η κινητική ενέργεια του συστήματος και  

δ) Η ισχύς της ασκούμενης δύναμης F. 

Δίνονται οι ροπές αδράνειας δίσκου και ράβδου, ως προς τους άξονες περιστροφής τους Ιδ= ½ mR2 και Ιρ= 

1/3 Μℓ2. 

Απάντηση: 

i) Μόλις τραβήξουμε το νήμα (για t=0), ασκούμε εφαπτομενικά στον δίσκο 

δύναμη F, ενώ ταυτόχρονα ο άξονας περιστροφής ασκεί πάνω του αντίθε-

της φοράς δύναμη F1. Η αντίδρασή της, η δύναμη F2,  κάθετη στη ράβδο, 

ασκείται στη ράβδο και η ροπή της την επιταχύνει στροφικά. Εφαρμόζουμε 

για κάθε σώμα το 2ο νόμο του Νεύτωνα θεωρώντας την κίνηση του δίσκου 

σύνθετη και θετικές τις δεξιόστροφες ροπές, έχουμε: 

Για τον δίσκο:  

Μεταφορική κίνηση:  ΣF=m∙αcm → F-F1=m∙αcm  (1) 

Στροφική κίνηση:       Στ=Ιδ∙αγων  → F∙R = ½ mR2∙αγων,1 → F= ½ mR∙αγων,1  (2) 

Για την ράβδο:           Στ= Ιρ∙αγων,2 → F2∙ℓ= 1/3 Μℓ2∙αγων,2 → F1= 1/3 Μ∙2R∙αγων,2  (3) 
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Όμως το άκρο Α της ράβδου, έχει την επιτάχυνση (επιτρόχια) του άξονα περιστροφής του δίσκου με μέτρο: 

αΑ= αΟ=αcm=2R∙αγων,2 (4) 

Από τις εξισώσεις (1), (3) και (4) παίρνουμε: 

� = �� + 1
3 �	 
�� →  


�� = �
�� + 1

3 ��
= 40

10 + 1
3 30

 �/�� = 2�/�� 

Οπότε για τις γωνιακές επιταχύνσεις από τις σχέσεις (2) και (4) παίρνουμε: 


���,� = 2�
�� = 2 ∙ 40

10 ∙ 0,4 �
�/�� = 20�
�/�� 


���,� = 
��
2� = 2

2 ∙ 0,4 �
�/�� = 2,5�
�/�� 

Σημείωση: Βρήκαμε τις παραπάνω γωνιακές επιταχύνσεις και την αcm για τη χρονική στιγμή t=0, για να μην 

έχουμε εμπλοκή με κεντρομόλο επιτάχυνση του άξονα στο Ο. Παρόλα αυτά οι επιταχύνσεις αυτές παραμένουν 

σταθερές, αφού αυτό που θα αλλάξει με τον χρόνο θα είναι η δύναμη αλληλεπίδρασης μεταξύ δίσκου και 

ράβδου για να αναπτυχθεί και η απαραίτητος κεντρομόλος δύναμη. 

ii) Από την (1) παίρνουμε F1=F-m∙αcm=40Ν-10∙2Ν=20Ν=F2, οπότε για τον ζη-

τούμενο ρυθμό έχουμε: 

�!"
�# = $% = ��ℓ = 20 ∙ 0,8() ∙ ��/�� = 16 () ∙ ��/�� 

Πάνω στον άξονα περιστροφής στο άκρο Κ, με κατεύθυνση όπως στο σχήμα. 

iii) Με βάση το πρώτο ερώτημα, η ράβδος εκτελεί στροφική ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, ενώ ο δίσκος σύν-

θετη επιταχυνόμενη κίνηση με  σταθερή επιτάχυνση κέντρου μάζας και σταθερή γωνιακή επιτάχυνση.  

α) Για τις γωνιακές μετατοπίσεις των δύο στερεών έχουμε: 

Δίσκος:  θ= ½ αγων,1∙t
2 = ½ ∙20∙42 rad= 160rad  οπότε έχει κάνει: 

   +, = -
�. = �/0

�1 ≈ 25,5 περιστροφές 

Ράβδος:         φ= ½ αγων,2∙t
2 = ½ 2,5∙ 42 rad=20 rad συνεπώς 

        +" = 3
�. = �0

�1 ≈ 3,2 περιστροφές 

β) Οι αντίστοιχες γωνιακές ταχύτητες είναι: 

Δίσκος:   ω1=αγων,1∙t=20∙4 rad/s=80 rad/s 

Ράβδος:  ω2= αγων,2∙t = 2,5∙4 rad/s=10rad/s 

γ) Τη χρονική στιγμή t1 το κέντρο μάζας του δίσκου έχει ταχύτητα: 

υcm=υΑ=ω2∙ℓ=10∙2∙0,4m/s=8 m/s 
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 (Εναλλακτικά υcm=αcm∙t=2∙4m/s=8m/s) 

Αλλά τότε η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος (ίση με το έργο της δύναμης F) είναι: 

456 = 4, + 4" = ��
� �7��� + �

�  8,9��� + �
�  8"9�� → 

456 = ��
� �7��� + �

�
�
� ��� 9��� + �

�  �
: �ℓ�9��   → 

456 = ��
� 10 ∙ 8�; + �

< 10 ∙ 0,4� ∙ 80�;� + �
/  30 ∙ 0,8� ∙ 10�; = 3.200;    

δ) Το κέντρο μάζας Ο του δίσκου εκτελεί κυκλική κίνηση ακτίνας ℓ, 

ενώ ταυτόχρονα ο δίσκος στρέφεται γύρω από τον άξονά  του στο 

Ο. Έτσι το σημείο Σ, εφαρμογής της δύναμης έχει ταχύτητα: 

7> = 7�� + 7�"→ 

7> = 9� ∙ ℓ + 9� ∙ �  → 

7> = 10 ∙ 0,8 �/� + 80 ∙ 0,4 �/� = 40 �/�   

Οπότε η ισχύς της δύναμης F (ο ρυθμός με τον οποίο μεταφέρεται ενέργεια στο σύστημα μέσω της δύναμης 

F) είναι ίση: 

? = � ∙ 7> = 40 ∙ 40@ = 1.600@ 

Σχόλιο: 

Την ισχύ της δύναμης θα μπορούσαμε να την υπολογίσουμε αντιμετωπίζοντάς την, σε διπλό ρόλο. Μιας δύ-

ναμης και μιας ροπής οπότε: 

? = � ∙ 7�� + %9� = � ∙ 7�� + �� ∙ 9� → 

A = 40 ∙ 8@ + 40 ∙ 0,4 ∙ 80@ = 1.600@ 
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