
Το κέρµα. 

Πάνω σε ένα λείο οριζόντιο δάπεδο ισορροπεί κατακόρυφο ένα  λεπτό κέρµα. Με 

ένα απότοµο χτύπηµα δίνουµε στο κέρµα αρχική κατακόρυφη  γωνιακή ταχύτητα 

µέτρου ω0 = 4 rad/s ενώ ταυτόχρονα το κέντρο µάζας αποκτά οριζόντια ταχύτητα 

µέτρου υcm = 0,2 m/s όπως στο διπλανό σχήµα. Αν το κέρµα έχει µάζα Μ = 10 g 

και ακτίνα R = 1 cm να βρεθούν: 

α. H ταχύτητα του κατώτερου και του ανώτερου σηµείου του κέρµατος 

β. Η  ελάχιστη χηµική ενέργεια που δόθηκε στο  κέρµα από τον πειραµατιστή 

γ. Το µέτρο της µέγιστης ταχύτητας των διαφόρων σηµείων του κέρµατος.  

∆ίνεται η ροπή αδράνειας δίσκου που στρέφεται ως προς άξονα που ταυτίζεται µε µία διάµετρο 
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α. Το κέρµα αµέσως µετά την απόκτηση της ταχύτητας του κέντρου µάζας του αλλά και της κατακόρυφης 

γωνιακής του ταχύτητας δέχεται µόνο δύο δυνάµεις .Το βάρος του αλλά και την  κάθετη δύναµη από το 

δάπεδο. Και οι δύο δυνάµεις είναι κεντρικές αλλά και κάθετες στην ταχύτητα του κέντρου µάζας του. Άρα 

το κέρµα θα εκτελέσει µεταφορική κίνηση µε σταθερή ταχύτητα του κέντρου µάζας του αλλά και οµαλή 

στροφική κίνηση γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Έτσι και το ανώτερο αλλά 

και το κατώτερο άκρο του κέρµατος θα έχει ταχύτητα ίση µε αυτή του κέντρου µάζας  

      υαν = υκατ = υcm = 0,2 m/s. 

β. Η ελάχιστη χηµική ενέργεια του πειραµατιστή δόθηκε στο κέρµα το οποίο έχει τώρα κινητική ενέργεια 

λόγω περιστροφής αλλά και κινητική λόγω µεταφοράς. Με τη βοήθεια της Α.∆.Ε. θα έχουµε:          
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γ. Η συνολική ταχύτητα όλων των υλικών σηµείων του δίσκου που δεν ανήκουν 

πάνω στον άξονα  περιστροφής είναι το διανυσµατικό άθροισµα της ταχύτητα 

µεταφοράς δηλαδή της cmυ
r

 και της γραµµικής ταχύτητα περιστροφής γρ
υ
r

 µε 

µέτρο υγρ = ω0r όπου r το απόστηµα του σηµείου από τον άξονα περιστροφής. 

Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής έχουν τα σηµεία που βρίσκονται στην µεγαλύτερη 

απόσταση από τον άξονα περιστροφής και είναι: υγρ,max = ω0R = 0,04 m/s. 

H ταχύτητα των σηµείων αυτών γίνεται µέγιστη όταν η cmυ
r

 αλλά και η ,maxγρ
υ
r

  γίνονται οµόρροπες άρα  

     υmax = υcm + υγρ,max ⇒ υmax = 0,24 m/s. 
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