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Κόβοντας έναν  δίσκο στη μέση 

Ένας ομογενής δίσκος, κέντρου Κ, ακτίνας R και μάζας Μ, μπορεί να 

περιστρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από οριζόντιο άξονα, ο οποίος περνά 

από ένα σημείο Α της περιφέρειάς του, με το επίπεδό του κατακόρυφο. 

Φέρνουμε το δίσκο στη θέση που δείχνει το διπλανό σχήμα, όπου η α-

κτίνα ΚΑ είναι οριζόντια και τον αφήνουμε να περιστραφεί, με αποτέ-

λεσμα το σημείο Β, αντιδιαμετρικό του Α, να αποκτά αρχική επιτάχυνση 

μέτρου α1=4g/3. 

i) Η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του στο Α, δίνεται από την εξίσωση: 

α) Ι1= ½ ΜR2,   β) Ι1= ΜR2,   γ) Ι1= 1,5ΜR2,   δ) Ι1= 2 ΜR2. 

 ii) Κόβουμε το δίσκο κατά μήκος της διαμέτρου ΑΒ, κρατώντας το 

ένα τμήμα του, το οποίο μπορεί να στρέφεται γύρω από τον ίδιο 

άξονα στο Α. Φέρνουμε το ημικύκλιο στη θέση του σχήματος, ό-

που και πάλι η διάμετρος ΑΒ να είναι οριζόντια, οπότε ο φορέας 

του βάρους διέρχεται ξανά από το κέντρο Κ και το αφήνουμε να 

περιστραφεί. Η αρχική επιτάχυνση του σημείου Κ θα έχει μέτρο: 

α) α2=g/3,   β) α2=2g/3,    γ) α2=g,   δ) α2=4g/3. 

όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.  

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας 

Απάντηση: 

i) Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται 

στον δίσκο, μόλις αφεθεί να κινηθεί (το βάρος και η δύναμη από 

τον άξονα), καθώς και το διάνυσμα της γωνιακής επιτάχυνσης 

που θα αποκτήσει.  

Αλλά τότε τα σημεία Β θα εκτελέσει κυκλική τροχιά ακτίνας 2R 

και θα αποκτήσει επιτάχυνση α1=αγων∙2R. 

Εφαρμόζοντας το 2ο νόμο του Νεύτωνα για την στροφική κίνηση 

του δίσκου, παίρνουμε (δουλεύουμε με μέτρα μεγεθών): 
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ii) Η παραπάνω ροπή αδράνειας του δίσκου προκύπτει από την «συνεισφορά» της ροπής αδράνειας των δύο 

ίσων ημικυκλίων. Πράγματι για την συνολική ροπή αδράνειας θα μπορούσαμε να γράψουμε: 
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όπου το πρώτο άθροισμα αναφέρεται στο πάνω μισό ημικύκλιο και το δεύτερο στο υπόλοιπο (κάτω) ημι-

κύκλιο. Αλλά λόγω συμμετρίας τα δύο παραπάνω αθροίσματα είναι ίσα, οπότε αν ονομάσουμε ΙΑ1 τη ροπή 

αδράνειας του ημικυκλίου ως προς τον άξονα περιστροφής στο Α, θα έχουμε: 
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Όπου Μ η μάζα όλου του δίσκου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μάζα του ημικυκλίου θα είναι m= ½ Μ, η παραπάνω σχέση μπο-

ρεί να γραφτεί: 
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Αξίζει να παρατηρηθεί ότι η ίδια μαθηματική σχέση (1) που δί-

νει τη ροπή αδράνειας του κυκλικού δίσκου, η ίδια σχέση δίνει και τη ροπή αδράνειας του ημικυκλίου, 

σχέση (2). 

Εφαρμόζοντας ξανά το 2ο νόμο του Νεύτωνα για την στροφική κίνηση του ημικυκλίου, παίρνουμε (δου-

λεύουμε με μέτρα μεγεθών): 
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Σωστό το β). 

Και ένα ερώτημα: 

Αφήνουμε τον κυκλικό δίσκο και το ημικύκλιο να περιστραφούν γύρω από το Α.  
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Σε ποια περίπτωση η διάμετρος ΑΒ θα γίνει πιο γρήγορα κατακόρυφη; 

dmargaris@gmail.com 


