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∆ύο ομoγενείς δίσκοι στρέφονται όπως στο σχήμα γύρω από κοινό 
κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από τα κέντρα τους και είναι κάθετος  
στο επίπεδό τους. Μεταξύ των δίσκων και του άξονα περιστροφής δεν 
υπάρχουν τριβές. Ο κάτω δίσκος έχει ροπή αδράνειας I1=10kg·m2 και 
γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω1=20rad/s. Ο πάνω δίσκος έχει ροπή αδράνειας 
I2=5kg·m2 και γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω2=16rad/s. Οι γωνιακές 
ταχύτητες των δίσκων είναι αντίρροπες όπως στο σχήμα.  
Τη χρονική στιγμή t=0 φέρουμε τους δίσκους σε επαφή χωρίς να συμβεί 
αναπήδηση και παρατηρούμε ότι οι γωνιακές ταχύτητες αρχίζουν να 
μεταβάλλονται λόγω των τριβών που εμφανίζονται στις επιφάνειές τους και  
κάποια στιγμή οι δίσκοι αποκτούν κοινή γωνιακή ταχύτητα.  
 
Α. Mια χρονική στιγμή t1, πριν αποκτηθεί η κοινή γωνιακή ταχύτητα, 
μηδενίζεται στιγμιαία η γωνιακή ταχύτητα του ενός δίσκου.  

1. Να υπολογίσετε το μέτρο και την κατεύθυνση της γωνιακής ταχύτητας  
του άλλου δίσκου τη στιγμή t1. 

Τη στιγμή που έρχονται σ’ επαφή οι δύο δίσκοι το σύστημά τους έχει ολική 
στροφορμή Lολ ως προς τον άξονα περιστροφής με μέτρο  

ολ 1 1 2 2
kg mL Ι ω Ι ω 120

s


    και φορά προς τα κάτω. Επειδή στο σύστημα 

δεν ασκούνται εξωτερικές ροπές η ολική στροφορμή του παραμένει σταθερή. 
 
Στο κάτω δίσκο η ροπή   της τριβής έχει αντίθετη κατεύθυνση από την 
γωνιακή ταχύτητα και μειώνει το μέτρο της. Στο πάνω δίσκο η ροπή   της 
τριβής έχει αντίθετη κατεύθυνση από την γωνιακή ταχύτητα και μειώνει το μέτρο της. Επειδή η ολική 
στροφορμή κάθε στιγμή έχει φορά προς τα κάτω, κάποια στιγμή θα μηδενιστεί η γωνιακή ταχύτητα του πάνω 
δίσκου που έχει φορά προς τα πάνω. 
 
Το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας ω3 του κάτω δίσκου εκείνη τη στιγμή υπολογίζεται εφαρμόζοντας την  

Α.∆.Σ. για το σύστημα:     1 1 2 2 1 3 3
radΙ ω Ι ω Ιω 0 ω 12
s

. Η φορά της ω3 είναι προς τα κάτω. 

 
2. Να υπολογίσετε την αύξηση της θερμικής ενέργειας των δίσκων από 0 μέχρι t1. 

Σύμφωνα με την Α.∆.Ε. η αύξηση της θερμικής ενέργειας ισούται με τη μείωση της κινητικής ενέργειας του 
συστήματος των δύο δίσκων. 

Η κινητική ενέργεια του κάτω δίσκου μειώθηκε κατά:     2 2
1 1 3 1 1

1 1∆Κ Ιω Ι ω 720 2.000 1.280j
2 2

. 

Η κινητική ενέργεια του πάνω δίσκου μειώθηκε κατά:   2
2 2 2

1∆Κ 0 Ι ω 640j
2

. 

Η αύξηση της θερμικής ενέργειας είναι:     1 2Q ∆Κ ∆Κ 1.280 640 1.920j . 
 
3. Να υπολογίσετε το έργο της τριβής που ασκείται σε κάθε δίσκο μέχρι τη στιγμή t1. Τι μετράει το 
καθένα από αυτά τα έργα; 

Από 0-t1 μειώνεται η κινητική ενέργεια του κάτω δίσκου και μετατρέπεται αποκλειστικά σε θερμική. Το 
έργο της ροπής   της τριβής είναι αρνητικό και μετράει αυτή τη μείωση, άρα:  1W ∆Κ 1.280j


- .  

Από 0-t1 μειώνεται η κινητική ενέργεια του πάνω δίσκου και μετατρέπεται αποκλειστικά σε θερμική. Το 
έργο της ροπής 2  της τριβής είναι αρνητικό και μετράει αυτή τη μείωση, άρα:  2W ∆Κ 640j


- .  
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4. Να εξηγήσετε γιατί τα δύο παραπάνω έργα δεν είναι αντίθετα παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις ή οι 
ροπές ως εσωτερικές είναι αντίθετες (δράση-αντίδραση). 

Η τριβή στο κάτω δίσκο ασκείται σε υλικά σημεία που έχουν κάθε στιγμή ταχύτητα μεγαλύτερου μέτρου απ’ 
ότι στον πάνω, άρα το έργο της στον ίδιο χρόνο είναι μεγαλύτερο απολύτως από εκείνο της τριβής στον 
πάνω δίσκο. Επιπλέον και στους δύο δίσκους οι στοιχειώδεις μετατοπίσεις και οι δυνάμεις τριβής, κάθε 
στιγμή έχουν κατευθύνσεις αντίθετες, άρα τα έργα τους είναι αρνητικά. 
 
Ισοδύναμα μπορούμε να πούμε ότι η ροπή   ασκείται σε στερεό σώμα που στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα 
μεγαλύτερου μέτρου, άρα το έργο της στον ίδιο χρόνο είναι μεγαλύτερο απολύτως από εκείνο της ροπής 2  
στο πάνω δίσκο. Επιπλέον και στους δύο δίσκους τα διανύσματα της ροπής και της γωνιακής ταχύτητας 
κάθε στιγμή έχουν κατευθύνσεις αντίθετες, άρα τα έργα τους είναι αρνητικά. 
 
Συμπέρασμα 
Το γεγονός ότι οι εσωτερικές δυνάμεις ενός συστήματος είναι αντίθετες δεν σημαίνει ότι και τα έργα τους 
είναι αντίθετα, διότι το έργο μιας δύναμης εξαρτάται από τη κατεύθυνση και το μέτρο της ταχύτητας του 
εκάστοτε υλικού σημείου που ασκείται. Στην περίπτωση ροπής το έργο της εξαρτάται από τη κατεύθυνση 
και το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής του στερεού που ασκείται. 
 
B. Τη χρονική στιγμή t2 οι δίσκοι αποκτούν κοινή γωνιακή ταχύτητα. 

1. Να υπολογίσετε το μέτρο και την κατεύθυνση της κοινής γωνιακής ταχύτητας. 

Στο κάτω δίσκο μετά τη στιγμή t1 η ροπή   της τριβής εξακολουθεί να μειώνει το μέτρο της γωνιακής του 
ταχύτητας. Στο πάνω δίσκο μετά τη στιγμή t1 η ροπή   της τριβής έχει την ίδια κατεύθυνση με τη γωνιακή 
του ταχύτητα και αυξάνει το μέτρο της. Αυτά θα συμβαίνουν μέχρι τη στιγμή που οι γωνιακές ταχύτητες των 
δύο δίσκων γίνουν ίσες και θα κινούνται πλέον ως ένα σώμα. Το μέτρο της κοινής γωνιακής ταχύτητας 
υπολογίζεται εφαρμόζοντας την Α.∆.Σ. για το σύστημα των δύο δίσκων:  

    1 1 2 2 1 κ 2 κ κ
radΙ ω Ι ω Ιω Ι ω ω 8
s

. Η φορά της ωκ είναι προς τα κάτω.  
 

2. Να υπολογίσετε την αύξηση της θερμικής ενέργειας των δίσκων από t1 μέχρι t2. 

Σύμφωνα με την Α.∆.Ε. η αύξηση της θερμικής ενέργειας ισούται με τη μείωση της κινητικής ενέργειας του 
συστήματος των δύο δίσκων.  

Η κινητική ενέργεια του κάτω δίσκου μειώθηκε κατά:      2 2
1 1 κ 1 3

1 1∆Κ Ιω Ι ω 320 720 400j
2 2

. 

Η κινητική ενέργεια του πάνω δίσκου αυξήθηκε κατά:      2
2 2 κ

1∆Κ 0 Ι ω 0 160 160j
2

. 

Η κινητική ενέργεια του συστήματος μειώθηκε κατά:   Q 400 160 240j  και μετατράπηκε σε θερμική. 
 

3. Να υπολογίσετε το έργο της τριβής που ασκείται σε κάθε δίσκο από t1 έως t2. Τι μετράει το 
καθένα από αυτά τα έργα; 

Από t1-t2 μειώνεται η κινητική ενέργεια του κάτω δίσκου και μετατρέπεται κατά ένα μέρος σε κινητική του 
πάνω δίσκου και το υπόλοιπο σε θερμική. Το αρνητικό έργο της ροπής   της τριβής μετράει αυτή τη 
μείωση, άρα:   1W ∆Κ 400j


- . 

Από t1-t2 αυξάνεται η κινητική ενέργεια του πάνω δίσκου. Το θετικό έργο της ροπής 2  της τριβής μετράει 
αυτή την αύξηση, άρα:   2W ∆Κ 160j


+ . 

Παρατηρούμε ότι η τριβή ολίσθησης επιταχύνει τον πάνω δίσκο, σε πείσμα αυτών που ισχυρίζονται ότι η 
τριβή ολισθησης πάντοτε αντιστέκεται στη κίνηση και ότι το έργο της είναι πάντοτε αρνητικό!!! 


