
 Και αν σπάσει το νήμα του γιο-γιο; 

Στον ομογενή και λεπτό δίσκο του διπλανού 

σχήματος μάζας Μ=2Kg και ακτίνας R=1m, έχουμε 

τυλίξει αβαρές μη εκτατό νήμα, το ελεύθερο άκρο 

του οποίου είναι δεμένο σε ακλόνητο σημείο Ζ. Την 

χρονική στιγμή t=0 αφήνουμε το δίσκο ελεύθερο , 

οπότε αρχίζει να κινείται κατακόρυφα προς τα 

κάτω και το νήμα να  ξετυλίγεται χωρίς να γλυστρά 

στο αυλάκι του δίσκου. Κάποια χρονική στιγμή t1 η ταχύτητα ενός σημείου 

Α του δίσκου, το οποίο είναι αντιδιαμετρικό του σημείου επαφής Δ του 

νήματος με το δίσκο είναι VA= √
  

 
 m/s και το νήμα έχει ξετυλιχτεί 

ολόκληρο. Για την χρονική στιγμή t1 να υπολογίσετε: 

Δ.1 Το μήκος του νήματος που ξετυλίχθηκε. 

Δ.2 Την κινητική ενέργεια του δίσκου. 

Στη συνέχεια θεωρούμε ότι ο δίσκος μπορεί να 

περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που 

διέρχεται από το σημείο επαφής Δ του νήματος με 

το δίσκο, χωρίς απώλειες ενέργειας, με το νήμα να 

παραμένει συνεχώς τεντωμένο και κατακόρυφο. Η 

απόσταση του σημείου Δ από το έδαφος είναι 

h=7m.  

Δ.3 Την χρονική στιγμή t2 που η διάμετρος ΔΛ γίνει 

κατακόρυφη όπως στο διπλανό σχήμα να 

υπολογίσετε: 

α. Την στροφορμή του δίσκου ως προς τον 

σταθερό άξονα που διέρχεται από το σημείο επαφής Δ του νήματος 

με το δίσκο. 

β. Την επιτάχυνση του σημείου Λ. 
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Δ.4 Την χρονική στιγμή t2 που η διάμετρος ΔΛ γίνεται κατακόρυφη, το 

σχοινί σπάει και ο δίσκος πέφτει ελεύθερα. Για την χρονική στιγμή t3 που ο 

δίσκος φτάνει στο έδαφος και μόλις πριν ακουμπήσει σε αυτό να 

υπολογίσετε: 

α. Την ταχύτητα του κατώτερου σημείου Μ. 

β. Το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του δίσκου. 

 

Δίνονται:  g=10m/s2  ,  η ροπή αδράνειας δίσκου μάζας Μ και ακτίνας R ως 

προς άξονα κάθετο στο επίπεδό του που διέρχεται από το κέντρο μάζας 

του:     
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