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Και τώρα τι θα συμβεί; 

Γύρω από έναν κύλινδρο µάζας Μ, ο οποίος ηρεµεί σε µη λείο οριζόντιο επίπεδο, 

έχουµε τυλίξει ένα αβαρές νήµα αρκετές φορές. Αφού περάσουµε το νήµα από µια 

τροχαλία, δένουµε στο άλλο του άκρο ένα σώµα Α, µάζας m=0,5Μ, το οποίο θεω-

ρούµε υλικό σηµείο.  

Αν αφήσουµε ελεύθερο το Α σώµα, τι θα συµβεί; 

i) Τα σώµατα θα παραµείνουν ακίνητα. 

ii) Το σώµα Α θα κατέβει ενώ ο κύλινδρος θα περιστραφεί χωρίς να µετακινηθεί 

ο άξονάς του. 

iii) Ο κύλινδρος θα µετατοπισθεί προς τα δεξιά. 

iv) Ο κύλινδρος θα µετατοπισθεί προς τα αριστερά. 

Απάντηση: 

Στο σχήµα έχουµε σχεδιάσει τις  δυνάµεις που ασκούνται στον κύλινδρο, τη 

στιγµή που αφήνεται το σώµα Α να κινηθεί, όπου Τ1 η τάση του νήµατος. Με 

την επίδραση της ροπής της τάσης αυτής, ο κύλινδρος τείνει να περιστραφεί 

µε τη φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού, αλλά τότε το κατώτερο 

σηµείο του, το οποίο έρχεται σε επαφή µε το επίπεδο, τείνει να αποκτήσει τα-

χύτητα προς τα αριστερά. Έτσι στον κύλινδρο ασκείται τριβή αντίθετης φο-

ράς. 

Αλλά τότε εφαρµόζοντας το 2ο νόµο του Νεύτωνα για τη µεταφορική κίνηση 

του κυλίνδρου έχουµε: 

ΣFx=Μ·αcm →Τ= Μ·αcm 

Συνεπώς ο κύλινδρος θα επιταχυνθεί προς τα δεξιά. Σωστή η iii) πρόταση. 

 

Σχόλιο: 

Προφανώς η τάση του νήµατος είναι πολύ µικρότερη από το βάρος του κυλίνδρου και δεν θα µπορούσε 

να τον ανυψώσει. Αλλά αφού στον κύλινδρο ασκείται τριβή,  δεν µπορεί να εκτελέσει µόνο στροφική κί-

νηση, αφού δεν υπάρχει άλλη οριζόντια δύναµη που να την εξουδετερώσει. Έτσι ο κύλινδρος θα αρχίσει 

να επιταχύνεται προς τα δεξιά, ενώ θα περιστρέφεται σύµφωνα µε τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Το 

αν θα κυλίεται µόνο ή και θα ολισθαίνει αυτό εξαρτάται από το συντελεστή τριβής, αλλά και από τη µάζα 

της τροχαλίας η οποία θα καθορίσει τελικά και την τάση του νήµατος που θα ασκηθεί στον κύλινδρο. 
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