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Ο δίσκος και το τετράγωνο. 

Διαθέτουμε δυο πλάκες, του ίδιου πάχους και 

από το ίδιο υλικό. Η μία είναι κυκλική (ένας 

λεπτός δίσκος) ακτίνας R και η άλλη τετρά-

γωνη πλευράς α=2R. Οι δυο πλάκες μπορούν 

να περιστρέφονται σε οριζόντιο επίπεδο, γύρω 

από σταθερούς κατακόρυφους άξονες που περ-

νούν από τα κέντρα τους Κ και Ο, χωρίς τριβές. Σε μια στιγμή ασκούμε στα δυο στερεά την ίδια δύναμη F, 

όπως στο σχήμα. 

i) Για τις ροπές αδράνειας Ι1 και Ι2,  δίσκου και τετραγώνου αντίστοιχα, ως προς τους άξονες περιστροφής 

τους, ισχύει: 

α) Ι1<Ι2,   β) Ι1=Ι2,   γ) Ι1>Ι2. 

ii) Μεγαλύτερη γωνιακή επιτάχυνση θα αποκτήσει: 

α) Ο δίσκος,    

β) Η τετράγωνη πλάκα. 

γ) Τα δύο στερεά θα αποκτήσουν την ίδια γωνιακή επιτάχυνση. 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

Απάντηση: 

i) Η ροπή αδράνειας ενός στερεού ως προς κάποιον άξονα z, ορίζεται ως το άθροισμα: 
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Αλλά αν τοποθετήσουμε τον δίσκο, πάνω στο τετράγωνο, ώστε να συμπέσουν 

τα κέντρα τους, όπως στο διπλανό σχήμα, τότε υπάρχει μια περιοχή του τετρα-

γώνου η οποία δεν καλύπτεται από το δίσκο, οπότε Αν Ι1 είναι η ροπή αδράνειας 

του  δίσκου ως προς τον άξονά του, η ροπή αδράνειας του τετραγώνου θα είναι: 
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Όπου mi οι στοιχειώδεις μάζες που «δεν καλύπτονται» και οι οποίες βρίσκονται στις περιοχές με το πρά-

σινο χρώμα στο σχήμα. Συνεπώς Ι1 < Ι2 και σωστό είναι το α). 

Ας σημειωθεί ότι αφού έχουμε πλάκες με το ίδιο πάχος και από το ίδιο υλικό, ο δίσκος και το τμήμα του 

τετραγώνου που καλύπτεται από αυτόν, θα έχουν ίσες μάζες και ίσες ροπές αδράνειας. 

ii) Για τις ασκούμενες ροπές στα δύο στερεά έχουμε: 
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τ1=F∙R  και 

�� = � ∙ � =  � ∙ 1
2 � = � ∙ � 

Δηλαδή στα στερεά ασκούνται ίσες ροπές. 

Οπότε μεγαλύτερη γωνιακή επιτάχυνση θα αποκτήσει το στερεό με τη 

μικρότερη ροπή αδράνειας: 

�� = � ∙ ���� → ���� = � ∙ �
�  

Συνεπώς μεγαλύτερη γωνιακή επιτάχυνση αποκτά ο δίσκος. Σωστό το α). 

dmargaris@gmail.com 

 


