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Ένας  δίσκος και ένα υλικό σημείο. 

Ένας ομογενής δίσκος, κέντρου Κ, μάζας Μ=1,2kg και ακτίνας R=1m, μπορεί 

να στρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά 

από ένα σημείο Α της περιφέρειάς του. Ο δίσκος ισορροπεί με τη βοήθεια 

οριζόντιου νήματος ΓΔ, το οποίο δένεται στο άκρο μιας οριζόντιας ακτίνας 

ΚΓ, ενώ στη θέση Β, σε κατακόρυφη απόσταση (ΑΒ)= x=R, έχει  στερεωθεί ένα μικρό σώμα Σ, το οποίο 

θεωρούμε αμελητέων διαστάσεων. Έτσι έχουμε δημιουργήσει ένα στερεό s. 

Δίνονται για τη  γωνία θ που σχηματίζει η ακτίνα ΚΑ με την κατακόρυφο, ημθ=0,8 και συνθ=0,6, η ροπή 

αδράνειας του δίσκου ως προς κάθετο άξονα που περνά από το κέντρο του Ιcm= ½ ΜR2 και g=10m/s2. 

i)  Να υπολογιστεί η τάση του νήματος. 

ii) Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα, με αποτέλεσμα αμέσως μετά, το κέντρο Κ του δίσκου να αποκτήσει 

επιτάχυνση μέτρου 4,8m/s2. Ζητούνται: 

α) Να σχεδιάστε στο σχήμα τις επιταχύνσεις των σημείων Κ και Β, μόλις κοπεί το νήμα.  

β) Να προσδιοριστεί η μάζα του σώματος Σ. 

iii) Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκείται στο δίσκο από τον άξονα περιστροφής, πριν το κόψιμο του νή-

ματος. 

Απάντηση: 

i) Στο διπλανό σχήμα, έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στο 

στερεό s, όπου �⃗�  και �⃗� η οριζόντια και κατακόρυφη συνιστώσα της 

δύναμης από τον άξονα. Από την συνθήκη ισορροπίας του στερεού s, 

παίρνουμε: 

��⃗ = 0  	1�   ��  ��⃗ = 0  	2� 

Οπότε παίρνοντας τις ροπές ως προς τον άξονα στο σημείο Α, έχουμε: 

Τ∙(ΑΕ)-w∙(ΕΚ)=0 → 

� = �� R ∙ ���
� ∙ ���� = 1,2 ∙ 10 ∙ 0,8

0,6  = 16  

ii) Μόλις κόψουμε το νήμα, το στερεό s αρχίζει να στρέφεται γύρω από τον άξονα 

στο σημείο Α, αποκτώντας μια αρχική γωνιακή επιτάχυνση, όπως στο σχήμα.  

α) Αλλά τότε τα σημεία Κ και Β, έχουν επιταχύνσεις, κάθετες στις ακτίνες ΑΚ και 

ΑΒ με μέτρο  

αΚ=αΒ=αγων∙x= αγων∙R  → !"#  = $%
& = 4,8 ()*/,- 
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β)  Από το 2ο νόμο του Νεύτωνα για τη στροφική κίνηση (θεωρώντας θετική ροπή τη δεξιόστροφη), παίρ-

νουμε: 

ΣτΑ=ΙΑ∙αγων  → ./  = 0∙&∙123
$456 = 78∙&∙123

$456 = 9,-∙9:∙9∙:,;
<,; =� ∙ >- = 2=� ∙ >- 

Όμως για την ροπή αδράνειας του στερεού s, έχουμε: 

ΙA=Ιδ+ΙΣ= (Ιδcm+ΜR2)+mR2=
?
- ��- + >�- → 

> = AB�- − 3
2 � = E2

1 − 3
2 ∙ 1,2F =� = 0,2=� 

iii) Πριν κοπεί το νήμα, από την σχέση (1) παίρνουμε για τις ασκούμενες δυνάμεις στο στε-

ρεό s: 

ΣFx=0 → Fx=Τ= 16Ν 

ΣFy=0 → Fy=w+w1=(Μ+m)∙g=(1,2+0,2)∙10Ν=14Ν 

Αλλά τότε για την συνισταμένη δύναμη θα έχουμε: 

� = G��- + ��- = H16- + 14-I = √452I ≈ 21,3 I 

Με διεύθυνση, που σχηματίζει με την κατακόρυφη γωνία φ, όπου: 

MNN = ���� = 16
14 = 8
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