
Το φρενάρισμα του κυλίνδρου. 

Σε οριζόντιο επίπεδο κυλίεται (χωρίς ολίσθηση) ένας βαρύς 

κύλινδρος µάζας Μ=200kg και ακτίνας R=0,4m µε σταθε-

ρή ταχύτητα κέντρου µάζας υ0cm=4m/s. Προκειµένου να 

ακινητοποιήσουµε τον κύλινδρο, τοποθετούµε πάνω του 

µια δοκό µήκους 4m και µάζας m=30kg, συγκρατώντας την 

µε το χέρι µας στο ένα της άκρο Α, φροντίζοντας να είναι 

διαρκώς σε οριζόντια θέση και να στηρίζεται στον κύλιν-

δρο σε απόσταση (ΓΒ)= d=1m από το άλλο της άκρο Β, 

όπως στο σχήµα. Ο συντελεστής τριβής µεταξύ δοκού και κυλίνδρου είναι µ=0,3, ενώ ο κύλινδρος επιβρα-

δύνεται χωρίς να ολισθαίνει, µέχρι τη θέση που ακινητοποιείται. 

i) Να υπολογιστεί η κάθετη δύναµη  στήριξης καθώς και η τριβή ολίσθησης που ασκείται στη δοκό στο 

σηµείο Γ από τον κύλινδρο. 

ii) Να βρεθεί η επιτάχυνση (επιβράδυνση) του κέντρου µάζας του κυλίνδρου. 

iii) Να υπολογιστεί η στατική τριβή που ασκείται στον κύλινδρο από το έδαφος κατά τη διάρκεια της επι-

βράδυνσης. 

iv) Να βρεθεί ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του (µέτρο και κα-

τεύθυνση). 

v) Να υπολογιστούν η οριζόντια συνιστώσα της δύναµης που ασκούµε στο άκρο Α της ράβδου, στη διάρ-

κεια της παραπάνω επιβράδυνσης του κυλίνδρου. 

∆ίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του Ιcm= ½ ΜR2 και και g=10m/s2. 

Απάντηση: 

 

i) Στο αριστερό σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στη δοκό και στο δεξιό, στον κύλιν-

δρο (σχεδιασµένες µε διαφορετική κλίµακα για να έχουµε πιο ευκρινή σχήµατα). 

Η δοκός, για να στηρίζεται διαρκώς στο σηµείο Γ στον κύλινδρο, προφανώς θα πρέπει να µετακινείται 

οριζόντια έχοντας κάθε στιγµή την ίδια ταχύτητα µε τον άξονα του κυλίνδρου. Αλλά αυτό σηµαίνει ότι 

θα έχει και την ίδια επιτάχυνση µε τον άξονα. Άρα δεν ισορροπεί και δεν έχουµε δικαίωµα να πάρουµε 



ότι Στ=0, ως προς οποιοδήποτε σηµείο. Όµως δεν περιστρέφεται, εκτελώντας µεταφορική κίνηση συνε-

πώς ως προς το κέντρο µάζας της Μ, θα ισχύει: 

Στ(Μ) =0 →Ν·(ΜΓ)-Fy·(ΑΜ) =0 → Ν=2Fy (1) 

Εξάλλου στην κατακόρυφη διεύθυνση δεν επιταχύνεται συνεπώς ΣFy=0 → Ν+Fy=mg=300Ν  (2) 

Από (1) και (2) βρίσκουµε Fy=100Ν και Ν=200Ν. 

Έτσι για την τριβή ολίσθησης που θα ασκηθεί πάνω της έχουµε: 

Τ=µ·Ν=0,3·200Ν=60Ν. 

ii)  Ερχόµαστε τώρα στην κίνηση του κυλίνδρου. Ένα ερώτηµα που ανακύπτει είναι ποια η κατεύθυνσης 

της στατικής τριβής; Έχει επικρατήσει η λογική να σχεδιάζεται τυχαία και να επιλύεται το σύστηµα 

ώστε να την υπολογίσουµε και αναλόγως του προσήµου της, καταλήγουµε στην φορά της. Θα µπορού-

σαµε όµως να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα «περισσότερο θετικά». Τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η 

τριβή; Ο κύλινδρος επιβραδύνεται αποκτώντας επιτάχυνση (δουλεύουµε µε µέτρα) ΣFx=Μ·αcm → 
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Εξάλλου από το 2ο νόµο για την στροφική κίνηση θα είχαµε: 

Στ=Ι·αγων → Τ΄·R= ½ ΜR2·αγων → 2/6,0
2
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∆ηλαδή το κατώτερο σηµείο του κυλίνδρου θα είχε επιτάχυνση προς τα δεξιά και αφού τείνει να κινη-

θεί προς τα δεξιά, αν το επίπεδο δεν είναι λείο, θα ασκηθεί τριβή µε φορά προς τ’ αριστερά, όπως στο 

πρώτο σχήµα µας. 

Ο κύλινδρος εκτελεί σύνθετη κίνηση και παίρνοντας το δεύτερο νόµο του Νεύτωνα για τις επιµέρους 

κινήσεις έχουµε (δουλεύουµε µε τα µέτρα των µεγεθών): 

Μεταφορική κίνηση:  ΣFx=Μ·αcm → Τ΄+Τ1=Μ·αcm  (3) 

Στροφική κίνηση:  Στ=Ι·αγων → Τ΄·R-Τ1·R= ½ ΜR2·αγων → Τ΄-Τ1 = ½ ΜR·αγων  (4)  

Αλλά αφού ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει θα έχουµε και αcm=αγων·R, οπότε µε πρόσθεση 

κατά µέλη των (3) και (4) παίρνουµε 22 /4,0/
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Η επιτάχυνση αυτή έχει φορά προς τα αριστερά, συνεπώς ο κύλινδρος επιβραδύνεται. 

iii)   Από την σχέση (3) παίρνουµε:   

Τ1=Μ·αcm-T΄=200·0,4Ν-60Ν=20Ν. 

iv) Ο ρυθµός µεταβολή της στροφορµής είναι ίσος: 
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Με διεύθυνση του άξονα περιστροφής και φορά όπως στο διπλανό σχήµα. 



v) Η δοκός εκτελεί κίνηση όµοια µε τον άξονα του κυλίνδρου, δηλαδή µε επιτάχυνση µε φορά προς τα α-

ριστερά και µέτρο α=0,4m/s2, οπότε από τον 2ο νόµο του Νεύτωνα έχουµε: 

ΣFx=m·α → Fx-Τ=mα → 

Fx=Τ+mα =60Ν+30·0,4Ν=72Ν 

 

 

Σχόλιο: 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ανώτερο σηµείο του κυλίνδρου Ε, το οποίο έρχεται σε επαφή 

µε την δοκό, έχει διπλάσια ταχύτητα από την ταχύτητα του κέντρου µάζας του κυλίνδρου.  

Πράγµατι:  υΓ=υcm+υγρ= υcm+ω·R=2 υcm 

Αλλά τότε έχει και διπλάσια ταχύτητα από το σηµείο επαφής µε τη δοκό (σηµείο Γ) και  η 

τριβή, είναι τριβή ολίσθησης. Εξάλλου, η τριβή που ασκείται στον κύλινδρο η Τ΄, έχει φο-

ρά προς τα αριστερά, αφού έχει αντίθετη κατεύθυνση από την ταχύτητα (ως προς τη δοκό) του σηµείου ε-

παφής Ε,  συνεπώς η αντίδρασή της, η τριβή Τ που ασκείται στη δοκό, έχει φορά προς τα δεξιά. 

dmargaris@sch.gr 

 

 

 


