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Άλλο κέντρο δίσκου, άλλο cm. 

Ένα λεπτός ομογενής δίσκος, κέντρου Ο, ακτίνας R=1m και μάζας Μ=8kg, 

ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, ενώ στην περιφέρειά του, στο άκρο μιας κα-

τακόρυφης ακτίνας ΟΑ, έχει προσκολληθεί ένα σώμα Σ μάζας Μ, το οποίο 

θεωρούμε υλικό σημείο αμελητέων διαστάσεων. Έτσι έχουμε κατασκευά-

σει ένα στερεό s. Κάποια στιγμή, ασκούμε στο σώμα Σ μια οριζόντια δύ-

ναμη �⃗  μέτρου F=11Ν, όπως στο σχήμα, οπότε το στερεό μας, αρχίζει να 

κυλίεται. Για τη στιγμή αμέσως μόλις αρχίσει η κίνηση να βρεθούν: 

i) Η γωνιακή επιτάχυνση του στερεού. 

ii) Η επιτάχυνση του κέντρου μάζας Κ του στερεού s. 

iii) Η τριβή που ασκείται στο δίσκο 

iv) Η επιτάχυνση του κέντρου Ο του δίσκου. 

iv) Η οριζόντια συνιστώσα της δύναμης που ασκείται στο σώμα Σ από το δίσκο. 

Δίνεται ότι το cm του στερεού είναι ένα σημείο Κ, στο μέσον της ακτίνας ΟΑ, ενώ η ροπή αδράνειας του 

δίσκου ως προς κάθετο άξονα ο οποίος περνά από το κέντρο του Ο, δίνεται από τη σχέση Ιο= ½ ΜR2. 

Απάντηση: 

i) Με την άσκηση της δύναμης �⃗ το στερεό μας επιταχύνεται προς τα δε-

ξιά ενώ ταυτόχρονα στρέφεται δεξιόστροφα, αφού κυλίεται. Έτσι αν 

αφήσουμε στην άκρη βάρος και κάθετη αντίδραση του επιπέδου (οι ο-

ποίες ως κατακόρυφες δεν επηρεάζουν την κίνηση), στο στερεό εκτός 

της δύναμης �⃗ θα ασκηθεί και δύναμη τριβής, η οποία υποθέτουμε ότι 

έχει φορά προς τα δεξιά, όπως στο σχήμα. Θεωρούμε την κίνηση του 

στερεού σύνθετη. Μια μεταφορική με ταχύτητα υcm (την ταχύτητα του 

κέντρου μάζας Κ) και μια στροφική γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος 

διέρχεται από το κέντρο μάζας Κ.  

Με εφαρμογή του 2ου νόμου του Νεύτωνα, χωριστά για κάθε κίνηση, παίρνουμε: 

Μεταφορική κίνηση:  ΣF=Μολ∙αcm → F+Τ=2Μ∙αcm   (1) 

Στροφική κίνηση:        ΣτΚ=Ιcm∙αγων  → � �
� − � ��

� = 
�� ∙ ����    (2) 

Όμως για την ροπή αδράνειας του στερεού, ως προς το κέντρο μάζας του Κ, θα έχουμε: 

��� = �� + �� = ��
� ��� + � ��

���� + � ��
��� = ��� (3) 

Εξάλλου η ταχύτητα του κέντρου Ο του δίσκου, συνδέεται με τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής με τη 

γνωστή μας σχέση υο=ωR.  Σχέση που θυμίζει τη σχέση του βιβλίου, αλλά ΠΡΟΣΟΧΗ, η ταχύτητα υο 
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δεν είναι η ταχύτητα του κέντρου μάζας Κ αλλά του κέντρου Ο του δίσκου.  

Γιατί να ισχύει η ίδια σχέση; Ας το δούμε αναλυτικά.  

Αν το κέντρο του δίσκου Ο, κινείται με σταθερή ταχύτητα υο, σε χρόνο dt θα 

έχει μετατοπισθεί οριζόντια κατά dx=υο∙dt. Στον ίδιο χρόνο, αν η γωνιακή τα-

χύτητα είναι ω, το στερεό θα έχει περιστραφεί κατά γωνία dθ και ένα σημείο 

Β της περιφέρειάς του θα έχει στραφεί κατά τόξο ds, όπου ds=dθ∙R. Για να 

έχουμε κύλιση θα πρέπει dx=ds ή 

υο∙dt=ω∙dt∙R → υο=ω∙R  

Αλλά τότε με παραγώγιση, παίρνουμε την επίσης γνωστή εξίσωση: 

�� = � !
�" = ��

�"  � =  ���� ∙ �  

Ας επιστρέψουμε τώρα στη σύνθετη κίνηση που μελετάμε: Το κέντρο Ο θα 

έχει μια επιτάχυνση ίση με την #⃗�� του κέντρου μάζας Κ, λόγω μεταφορικής 

κίνησης και μια επιτρόχια επιτάχυνση #⃗$% με μέτρο αεπ=αγων∙r, λόγω της κυ-

κλικής κίνησης γύρω από το Κ, με φορά προς τα αριστερά, όπως στο σχήμα.  

αο=αcm-αγων∙r → αγων∙R=αcm- αγων∙ ½ R → 

��� = �
� �����  (4) 

Με αντικατάσταση στις (1) και (2) τις τιμές από (3) και (4) παίρνουμε: 

F+Τ=2Μ∙ �� �����                (1α)   

� �
� − � ��

� = &�� ∙ ����   (2α) 

Με απαλοιφή του Τ από τις παραπάνω εξισώσεις παίρνουμε: 

���� = 4�
11�� = 4 ∙ 11

11 ∙ 8 ∙ 1 *�+/-� = 0,5*�+/-� 

ii) Με αντικατάσταση στην (4) παίρνουμε: 

�1 = ��� = 3
2 ����� = 3

2 0,5 ∙ 1 4
-� = 0,754/-� 

iii) Από την εξίσωση (1) έχουμε: 

Τ=2Μ∙αcm-F=2∙8∙0,75Ν-11Ν=1Ν 

Συνεπώς πράγματι αναπτύσσεται τριβή (στατική) στο δίσκο με κατεύθυνση προς τα δεξιά και μέτρο 1Ν. 

iv) Παραπάνω αποδείξαμε τη σχέση �� = � !
�" = ��

�"  � =  ���� ∙ �  από όπου: 

�� =  ���� ∙ � = 0,5 ∙ 1 4/-2  = 0,54/-2
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v) Το σώμα Σ έχει μια επιτάχυνση ίση με αcm λόγω μεταφορικής κίνησης και μια 

επιτρόχια με μέτρο: 

αεπ=αγων∙ ½ R 

με κατευθύνσεις, όπως στο πάνω σχήμα. 

Αλλά τότε το σώμα Σ έχει επιτάχυνση οριζόντια, προς τα δεξιά με μέτρο: 

αΣ=αcm+ αγων∙ ½ R= 0,75m/s2 + 0,5∙ ½ ∙1 m/s2 = 1 m/s2 

Για να μπορεί να έχει αυτή την επιτάχυνση, θα πρέπει να δέχεται από το δίσκο οριζόντια δύναμη �⃗�, με 

αντίθετη κατεύθυνση από την ασκούμενη δύναμη �⃗, αφού: 

ΣFΣx=Μ∙αΣ → � − �� = &��→ 

�� = � − &�� = 116 − 8 ∙ 16 = 36 

Εννοείται ότι στο Σ ασκούνται επιπλέον το βάρος και μια κατακόρυφη συνιστώσα (η οριζόντια συνιστώσα 

είναι η F1) δύναμης από τον δίσκο, δυνάμεις που ισορροπούν. 

dmargaris@gmail.com 

 


