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Ομοαξονικοί κύλινδροι σε κεκλιμένο επίπεδο… 

Το στερεό του σχήματος, βάρους ���⃗ , αποτελείται από δύο κολλημένους ομοα-

ξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες R και r= ½R  αντίστοιχα. Το στερεό ισορροπεί 

όπως στο σχήμα σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ, όπου ημθ=0,6, ενώ στον δί-

σκο ακτίνας r έχουμε τυλίξει αβαρές μη εκτατό νήμα και στο άκρο του Α α-

σκούμε δύναμη �⃗, παράλληλης στο επίπεδο.  

i)  Να εξηγήσετε γιατί το κεκλιμένο επίπεδο δεν είναι λείο. 

ii) Να σχεδιάστε την τριβή που ασκείται στο στερεό, δικαιολογώντας και την κατεύθυνσή της. 

iii) Το μέτρο της δύναμης �⃗ είναι ίσο: 

α) F=0,8w,    β) F=w,     γ) F=1,2w.    

iv) Αν για τους συντελεστές οριακής στατικής τριβής και τριβής ολίσθησης ισχύει μ=μs=
�

�
 και κάποια στιγμή 

αυξήσουμε το μέτρο της ασκούμενης δύναμης �⃗ στην τιμή F=1,5w, τι θα συμβεί με το στερεό: 

α) Θα μετακινηθεί προς τα πάνω. 

β) Θα περιστραφεί. 

γ) Θα εκτελέσει σύνθετη κίνηση. 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

Απάντηση: 

i) Έστω ότι το επίπεδο είναι λείο. Τότε πάνω του ασκούνται οι δυνάμεις που έχουν 

σχεδιαστεί στο διπλανό σχήμα. Αλλά τότε, ως προς το κέντρο μάζας Ο του στε-

ρεού, η μόνη δύναμη που παρουσιάζει ροπή, είναι η δύναμη �⃗. Έτσι όμως το 

στερεό τείνει να περιστραφεί αριστερόστροφα και προφανώς δεν ισορροπεί. Για 

να υπάρχει ισορροπία, θα πρέπει το επίπεδο να μην είναι λείο και να ασκηθεί και 

δύναμη τριβής, με τέτοια κατεύθυνση, ώστε να εξασφαλιστεί η συνθήκη: 

ΣτΟ=0 

ii) Με βάση τα παραπάνω, ασκείται και στατική τριβή στο στερεό μας, όπως στο 

διπλανό σχήμα, οπότε η ροπή της ως προς το Ο να είναι δεξιόστροφη, αντίθετη 

από τη ροπή της δύναμης �⃗.  

iii) Από την ισορροπία του στερεού παίρνουμε: 

ΣFx=0 → F=wx+Τ  (1) 

ΣFy=0 → Ν=wy      (2) 

ΣτΟ=0 → � ∙ � − 
 ∙ � = 0 → � = 2
  (3) 
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Από (1) και (3): 

 2Τ=w∙ημθ+Τ → Τ=w∙ημθ, οπότε: 

F=2w∙ημθ=2w∙0,6=1,2w. 

Σωστό το γ). 

iv) Η μέγιστη στατική τριβή που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ στερεού και επιπέδου, έχει μέτρο: 


�� = 
�� = ������� =
7

8
∙ � ∙ 0,8 = 0,7�. 

Οπότε αυξάνοντας το μέτρο της δύναμης από την τιμή 1,2w στην τιμή 1,3w, θα αυξηθεί και το μέτρο της 

τριβής (στο προηγούμενο ερώτημα βρέθηκε Τ=w∙ημθ=0,6w). Θα φτάσει να μετατραπεί σε τριβή ολίσθη-

σης ή θα παραμείνει στατική; 

Έστω ότι το στερεό συνεχίζει να ισορροπεί μεταφορικά, τότε: 

ΣFx=0 → F-wx-Τ1=0 → 

Τ1=F-w∙ημθ=1,5w-0,6w=0,9w. 

Αλλά η τριβή δεν μπορεί να πάρει την τιμή αυτή, αφού η μέγιστη τιμή της είναι 0,7w. Άρα το στερεό 

επιταχύνεται μεταφορικά προς τα πάνω. 

Πάμε τώρα στην δυνατότητα περιστροφής (με θετικές ροπές τις αριστερόστροφες και με τριβή μέτρου 

0,7w, όπου θα είναι τριβή ολίσθησης: 

��� = � ∙ � − 
 ∙ � = 1,5� ∙
1

2
�− 0,7� ∙ � = 0,05� ∙ � 

Βλέπουμε ότι η συνολική ροπή ως προς το κέντρο Ο είναι θετική, πράγμα που σημαίνει ότι το στερεό μας 

θα αρχίσει να περιστρέφεται αντιωρολογιακά, εκτελώντας περιστροφική κίνηση.  

Συνεπώς η κίνηση θα είναι σύνθετη. Σωστό το γ). 

Υ λ ι κ ό  Φ υ σ ι κ ή ς - Χ η μ ε ί α ς  

Γιατί το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους… 

Επιμέλεια: 

Διονύσης Μάργαρης 

 

 


