
Υλικό Φυσικής – Χημείας Μηχανική στερεού 

 

 www.ylikonet.gr 1

Δυναμική	στερεού.		Ομάδα	Δ΄ 	

3.3.41. Ανεμιστήρες. 

Κατασκευαστής ανεμιστήρων έδωσε 4 σχεδιαστές την 

εντολή να σχεδιάσουν ανεμιστήρες με βάση έναν  κύ-

λινδρο μάζας Μ ακτίνας R και ροπής αδράνειας ως 

προς το κέντρο του 
21

I MR
2

 . Οι σχεδιαστές του 

παρέδωσαν τα σχέδια που φαίνονται στην διπλανή 

εικόνα. Ο πρώτος έχει 8 τρύπες με το κέντρο της κάθε κυλινδρικής τρύπας να απέχει από το κέντρο του δί-

σκου απόσταση 
R

d
2

  και ακτίνα τρύπας 
R

r
6

 . Όλες οι τρύπες βρίσκονται σε συμμετρικές θέσεις. Ο 

δεύτερος ανεμιστήρας αποτελείται από 3 ογδοημόρια, ενώ ο τρίτος ανεμιστήρας αποτελείται από κύλινδρο 

ακτίνας 
R

r
3

  και δακτυλίδι με εσωτερική ακτίνα 
2R

3
 και εξωτερική ακτίνα R. Τέλος ο τέταρτος ανεμι-

στήρας αποτελείται από 4 ογδοημόρια με το κάθε ογδοημόριο να έχει ακτίνα 
R

r
3

  και 4 κομμάτια που το 

καθένα είναι το 
1

8
 τμήματος δακτυλιδιού με εσωτερική ακτίνα 

2R

3
 και εξωτερική ακτίνα R. Ο κατασκευα-

στής θέλοντας να συμπεριφέρονται το ίδιο σε κάθε αυξομείωση της ταχύτητας περιστροφής σας αναθέτει να 

υπολογίσετε την ροπή αδράνειας του καθενός ώστε το μοτέρ που θα βάλει στον καθένα να έχει την κατάλ-

ληλη ροπή. Μπορείτε να βοηθήσετε; 

Τα μεταλλικά περιβλήματα που χρησιμοποιούνται για την στήριξη των διαφόρων κομματιών στους ανεμι-

στήρες 2, 3, 4, θεωρούνται αμελητέας μάζας. 

3.3.42.  Ο τροχός και το τυλιγμένο νήμα. 

Ο τροχός του σχήματος, μάζας 20kg και ακτίνας R=0,4m, ηρεμεί σε λείο ορι-

ζόντιο επίπεδο, ενώ γύρω του έχουμε τυλίξει ένα αβαρές με μη  εκτατό νήμα, 

το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε κατακόρυφο τοίχο σε τέτοια θέση, 

ώστε το νήμα να είναι οριζόντιο. 

Σε μια στιγμή t0=0, ασκούμε στο κέντρο του τροχού μια σταθερή οριζόντια 

δύναμη F=12Ν.  

O
F
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i)  Να βρεθεί η επιτάχυνση του κέντρου μάζας του τροχού καθώς και η γωνιακή του επιτάχυνση. 

ii)  Να υπολογιστεί η επιτάχυνση των σημείων επαφής του τροχού με το έδαφος (στην εικόνα του σημείου 

Α) τη χρονική στιγμή t1=2s. 

iii) Αν το επίπεδο δεν ήταν λείο, αλλά ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ τροχού και εδάφους ήταν 

μ=0,2, να βρεθεί η τάση του νήματος μετά την εξάσκηση της δύναμης F. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς τον άξονα περιστροφής του που περνά από το Ο Ιcm= ½ ΜR
2
 

και g=10m/s
2
. 

3.3.43. Η ράβδος, ο άξονας και το ζεύγος δυνάμεων. 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια λεπτή ομογενής ράβδος ΑΒ, μήκους ℓ=4m και μάζας Μ=10kg, η οποία 

μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από κατακόρυφο άξονα z, ο οποίος περνά από ένα σημείο της 

Ο, όπου (ΟΒ)=1m. Σε μια στιγμή t0=0 ασκούνται πάνω της δυο δυνάμεις F1 και F2, σταθερού μέτρου F1=F2= 

35 Ν οι οποίες είναι διαρκώς κάθετες στη ράβδο, όπου η πρώτη ασκείται στο άκρο της Α, ενώ η δεύτερη σε 

σημείο Γ, όπου (ΑΓ)=1m, όπως στο σχήμα (δεξιά σε κάτοψη). 
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i)  Να υπολογιστεί η γωνιακή επιτάχυνση που θα αποκτήσει η ράβδος. 

ii) Κατά ποια γωνία έχει περιστραφεί η ράβδος και ποια η γωνιακή της ταχύτητα τη χρονική στιγμή 

 t1=2  s≈ 3,5s. 

iii) Ποιά δύναμη (μέτρο και κατεύθυνση) ασκεί στη ράβδο ο άξονας z τη στιγμή t1; 

iv) Τη στιγμή t1 ο άξονας σπάει και η ράβδος μπορεί πλέον να κινείται ελεύθερα. Να βρεθεί η θέση της 

και η γωνιακή της ταχύτητα τη χρονική στιγμή t2=7,4s. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς κάθετο άξονα που περνά από το μέσον της 
2

cm M
12

1
I l . 

3.3.44. Ολίσθηση κύβου και περιστροφή τροχαλίας. 

Στην κορυφή ενός κεκλιμένου επιπέδου έχει στερεωθεί μια τροχαλία μάζας 

m=2kg και ακτίνας R=0,2m, στο αυλάκι της οποίας έχουμε τυλίξει ένα α-

βαρές μη ελαστικό νήμα, στο άλλο άκρο του οποίου δένουμε έναν κύβο 

μάζας Μ=4kg, ο οποίος παρουσιάζει με το επίπεδο συντελεστή τριβής 

μ=0,25. Σε μια στιγμή αφήνουμε ελεύθερο τον κύβο να γλιστρήσει. Αν το 

νήμα είναι παράλληλο στο κεκλιμένο επίπεδο, η κλίση του οποίου είναι θ, 

όπου ημθ=0,6 και g=10m/s
2
, να βρεθούν: 

i)  Η επιτάχυνση με την οποία θα κινηθεί ο κύβος. 

ii) Η γωνιακή ταχύτητα της τροχαλίας, τη στιγμή που θα έχει ξετυλιχθεί νήμα μήκους 1,25m. 
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iii) Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας κύβου και τροχαλίας την παραπάνω χρονική  στιγμή. 

iv) Το ποσοστό της αρχικής δυναμικής ενέργειας του κύβου, που μεταφέρεται στην τροχαλία μέχρι τη 

στιγμή που ο κύβος φτάνει στο έδαφος. 

3.3.45. Ένας κύλινδρος πάνω σε μια δοκό. 

Η ομογενής δοκός ΑΔ μήκους 4m και μάζας Μ=13kg, ι-

σορροπεί σε οριζόντια θέση, δεμένη στο άκρο κατακόρυ-

φου νήματος στο άκρο της Α, ενώ στηρίζεται σε τρίποδο 

στο σημείο Γ, όπου (ΓΔ)=1m, ενώ πάνω  της ηρεμεί ένας 

κύλινδρος ακτίνας R=0,25m και μάζας m=10kg. 

Σε μια στιγμή t0=0 ασκούμε στο κέντρο του κυλίνδρου ορι-

ζόντια σταθερή δύναμη F, με αποτέλεσμα ο κύλινδρος να 

κυλίσει και να εγκαταλείψει τη δοκό από το άκρο της Δ τη 

χρονική στιγμή t1=2s, οπότε και παύει να ασκείται η δύνα-

μη F. Στη διάρκεια της παραπάνω κίνησης η δοκός παραμένει ακίνητη.  

i)    Να υπολογιστεί το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F. 

ii)   Να βρεθεί ο συνολικός αριθμός των περιστροφών του κυλίνδρου μέχρι τη στιγμή που φτάνει στο έ-

δαφος, αν το ύψος που βρίσκεται η δοκός είναι h=2m. 

iii)  Να κάνετε τη γραφική παράσταση της τάσης του νήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 

iv)  Ποιος ο ελάχιστος συντελεστής οριακής τριβής μεταξύ τριπόδου και δοκού για την ισορροπία της δο-

κού; 

3.3.46. Τραβώντας  μια δοκό οριζόντια. 

Η ομογενής δοκός ΑΒ μήκους m6l και μάζας Μ=12kg ισορροπεί οριζόντια στηριζόμενη σε λείο υπο-

στήριγμα στο σημείο της Δ και σε κύλινδρο μάζας m=8 kg στο σημείο Ε, όπως στο σχήμα.  

F
r

A

A  BE

 

Σε μια στιγμή ασκούμε στη δοκό οριζόντια σταθερή δύναμη F=30Ν, με αποτέλεσμα η δοκός να κινηθεί, συ-

μπαρασύροντας και τον κύλινδρο. Αν δεν παρατηρείται ολίσθηση, ούτε μεταξύ δοκού και κυλίνδρου, ούτε 

μεταξύ κυλίνδρου και εδάφους, ενώ (ΑΔ) = (ΕΒ)=1m, να βρεθούν: 

i)   Η επιτάχυνση του άξονα του κυλίνδρου (αcm). 

ii)  Η επιτάχυνση της δοκού. 

iii) Η απόσταση (ΒΕ΄) του άκρου της δοκού και του σημείου επαφής της Ε  ́με τον κύλινδρο, τη στιγμή 

που η δοκός χάνει την επαφή με το ακλόνητο στήριγμα. 

iv) Ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής, τον οποίο εμφανίζει ο κύλινδρος με τη δοκό και το 

F
r
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έδαφος για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η παραπάνω μετακίνηση. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του Ι= ½ mR
2
 και g=10m/s

2
. 

3.3.47. Βρείτε την επιτάχυνση και την γωνιακή επιτάχυνση. 

Ο κύλινδρος του σχήματος έχει ακτίνα R=0,2 m, και εγκοπή βάθους R/2 στην 

οποία έχει τυλιχθεί νήμα δεμένο σταθερά στο σημείο Α. 

 Ο συντελεστής τριβής μεταξύ αυτού και  του κεκλιμένου επιπέδου είναι 0,5 

Το νήμα είναι παράλληλο με το κεκλιμένο επίπεδο.  

Δίδεται ότι ημφ=0,6   και συνφ=0,8 

Επίσης 
2

10
m

g
s

    και 

2

2

m R
I


  

3.3.48. Δυο σώματα και μια διπλή τροχαλία. 

H τροχαλία του σχήματος έχει μάζα Μ =2kg, ακτίνα R = 0,3m, είναι συμπαγής και 

ομογενής και φέρει ομόκεντρη κυκλική προεξοχή ακτίνας r = 0,1m. Στην περιφέρεια 

της τροχαλίας και στην κυκλική προεξοχή έχουμε τυλίξει δύο νήματα, (1) και (2), 

πολλές φορές ώστε να μην ολισθαίνουν και στα άκρα τους έχουμε δέσει δύο σώματα 

Σ1 και Σ2 με μάζες m1=2kg και m2=1kg αντίστοιχα. Τα σώματα οποία ισορροπούν 

δεμένα και με τα κατακόρυφα νήματα (3) και (4) με το έδαφος, όπως στο σχήμα. 

i)   Ποιο νήμα, το (3) ή το (4) μπορούμε να κόψουμε, χωρίς να πάψει να ισορροπεί 

το σύστημα; Να δικαιολογήστε την επιλογή σας. 

ii)  Να υπολογισθεί η τάση του νήματος που είναι απαραίτητο για την ισορροπία. 

ii)  Σε μια στιγμή κόβουμε το παραπάνω νήμα. Να υπολογισθεί η γωνιακή επιτά-

χυνση της τροχαλίας. 

iii)  Πόσο θα έχει αυξηθεί η δυναμική ενέργεια του Σ1 τη στιγμή που η δυναμική ενέργεια του Σ2 έχει μειω-

θεί κατά 3J; 

Δίνεται η ροπή αδράνειας της τροχαλίας Ι= ½ ΜR
2
 και g=10m/s

2
. 

3.3.49. Μια κύλιση πριν την «καταστροφή»… 

Μια ομογενής σανίδα ΑΒ μήκους 8m και βάρους 40Ν ισορροπεί οριζόντι-

α, στηριζόμενη στο άκρο της Α σε τρίποδο και δεμένη στο άκρο της Β σε 

κατακόρυφο νήμα. Πάνω στη σανίδα, στο σημείο Γ, όπου (ΑΓ)=2m ηρεμεί 

ένας κύλινδρος μάζας 10kg, όπως στο διπλανό σχήμα. Σε μια στιγμή t0=0 

ασκείται στον άξονα του κυλίνδρου μια σταθερή δύναμη μέτρου F=50Ν, η 

οποία σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ, όπου ημθ=0,8,  με αποτέλεσμα ο κύλινδρος να αρχί-

σει να κυλίεται προς το άκρο Β, ενώ το νήμα παραμένει κατακόρυφο. 

i)  Να αποδείξετε ότι μεταξύ του τρίποδου και της σανίδας αναπτύσσεται δύναμη τριβής. 

ii) Αν τη χρονική στιγμή t1=2s το νήμα ξεπερνά το όριο θραύσεώς του, με αποτέλεσμα να κόβεται, να κά-

νετε τη γραφική παράσταση της τάσης του νήματος σε συνάρτηση με το χρόνο και να υπολογίστε το 

1

2

)4()3(

)1(
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όριο θραύσεως του νήματος. 

iii) Να υπολογίσετε τους ελάχιστους συντελεστές οριακής στατικής τριβής τόσο μεταξύ σανίδας και κυλίν-

δρου, όσο και μεταξύ της σανίδας και  του τρίποδου για να μπορεί να υπάρξει η παραπάνω κύλιση  του 

κυλίνδρου. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι= ½ mR
2
 και g=10m/s

2
. 

3.3.50. Οι επιταχύνσεις τη στιγμή μηδέν. 

Ένας λεπτός ομογενής δίσκος μάζας Μ=6kg και ακτίνας R=0,5m, κρέμεται από ένα 

μη ελαστικό νήμα, το οποίο έχει δεθεί σε σημείο Α της περιφέρειάς του. Δένουμε σε 

ένα άλλο σημείο Γ της περιφέρειας του δίσκου, στο άκρο μιας οριζόντιας ακτίνας 

ΚΓ,  ένα άλλο αβαρές και μη ελαστικό νήμα, στο άλλο άκρο του οποίου δένουμε ένα 

σώμα Σ μάζας m=1kg, το οποίο θεωρούμε υλικό σημείο. Συγκρατούμε τα δυο σώμα-

τα, ώστε τα νήματα να είναι κατακόρυφα και τεντωμένα και τη στιγμή t=0, τα αφή-

νουμε ελεύθερα να κινηθούν. Για τη στιγμή, αμέσως μόλις αφεθούν τα σώματα ελεύ-

θερα (t=0
+
) να βρεθούν: 

i)  Η επιτάχυνση του κέντρου Κ του δίσκου και η επιτάχυνση του σώματος Σ. 

ii)  Οι τάσεις των δύο νημάτων. 

iii) Η γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου. 

iii) Οι επιταχύνσεις των σημείων Α και Γ που έχουν δεθεί τα δυο νήματα. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονά του Ι= ½ ΜR
2
 και g=10m/s

2
. 

3.3.51. Η επιτάχυνση και η επιβράδυνση της δοκού. 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια ομογενής δοκός (ΑΒ) μήκους 4m και 

μάζας 30kg, η οποία μπορεί να στρέφεται, χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυ-

φο άξονα ο οποίος διέρχεται από το σημείο Ο της δοκού. Σε μια στιγμή, α-

σκούνται στη δοκό δυο οριζόντιες δυνάμεις F1=F2=28Ν, ίδιας διεύθυνσης και 

αντίθετης φοράς και διαρκώς κάθετες στη δοκό, όπως στο σχήμα (κάτοψη), 

όπου (ΑΓ)=d=1m. Η γραφική παράσταση της γωνιακής ταχύτητας της  ρά-

βδου σε συνάρτηση με το χρόνο, δίνεται στο διπλανό σχήμα, όπου τη στιγμή 

t1=10s μεταβάλλεται το μέτρο της μιας από τις παραπάνω δυνάμεις. 

i)  Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση της δοκού από 0-10s, καθώς και η γω-

νία που στρέφεται η δοκός στο παραπάνω χρονικό διάστημα. 

ii) Να υπολογιστεί η ροπή αδράνειας της δοκού ως προς τον άξονα περιστροφής στο Ο, καθώς και η από-

σταση του Ο από το άκρο Β της δοκού. 

iii) Να βρεθεί η επιτάχυνση του κέντρου μάζας Κ της δοκού της χρονικές  στιγμές: 

α) t0=0   και   β) t2=5s. 

iv) Ποιας δύναμης μειώσαμε το μέτρο μετά το 10
ο
 δευτερόλεπτο; Αφού δικαιολογήσετε την απάντησή  

σας, στη συνέχεια να υπολογίστε το νέο μέτρο της δύναμης αυτής. 
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Δίνεται η ροπή αδράνειας της δοκού ως προς κάθετο άξονα που περνά από το μέσον της Κ, 
2

cm m
12

1
I l . 

3.3.52. Μια ισορροπία και οι αρχικές επιταχύνσεις. 

Μια ομογενής  δοκός μήκους 2m και μάζας Μ=30kg, μπορεί να στρέ-

φεται χωρίς τριβές γύρω από άρθρωση στο άκρο της Α και ισορροπεί 

οριζόντια δεμένη με κατακόρυφο νήμα στο σημείο Ρ, όπου (ΡΒ)=0,5m 

και με οριζόντιο νήμα, το οποίο αφού περάσει από αβαρή τροχαλία, με 

την οποία δεν εμφανίζει τριβές, στο άλλο του άκρο ισορροπεί ένα σώ-

μα Σ,  όπως στο σχήμα. 

i)  Υποστηρίζεται ότι το κατακόρυφο νήμα δεν είναι απαραίτητο, αρκεί το σώμα Σ να έχει κατάλληλο βά-

ρος που να εξασφαλίζει την ισορροπία της δοκού. Να εξεταστεί αν  αυτό είναι μια λογική υπόθεση. 

ii) Αν η μάζα του σώματος Σ είναι ίση με m=10kg, να βρεθεί η δύναμη που ασκείται στη δοκό από την 

άρθρωση. 

iii) Σε μια στιγμή t=0, κόβουμε το κατακόρυφο νήμα. Αμέσως μετά (για t=0
+
) να υπολογιστούν: 

α) Επιτάχυνση του μέσου Ο της δοκού και του σώματος Σ. 

β) Η δύναμη που ασκείται στη δοκό από την άρθρωση. 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s
2
 και ροπή αδράνειας της  δοκού ως προς κάθετο άξονα που 

περνά από το ένα της άκρο .M
3

1
I 2

A l   

3.3.53. Ισορροπία, πτώση και μήκος νήματος. 

Δύο ομόκεντροι ομογενείς δίσκοι με ακτίνες R1=0,2m και R2=0,3m 

είναι κολλημένοι δημιουργώντας ένα στερεό s. Το στερεό s μπορεί να 

περιστρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα, ο 

οποίος έχει στερεωθεί σε κατακόρυφο τοίχο και διέρχεται από τα κέ-

ντρα των δίσκων, ως προς τον οποίο, το στερεό s παρουσιάζει ροπή 

αδράνειας Ι=0,24kg∙m
2
. Πάνω στον μεγάλο δίσκο στηρίζεται μια ομο-

γενής οριζόντια λεπτή δοκός μήκους 4m, η οποία είναι αρθρωμένη 

στο άκρο της Α, μάζας Μ=3kg. Η δοκός στηρίζεται στο σημείο Β, 

όπου (ΑΒ)=3m. Γύρω από τον μικρό δίσκο ακτίνας R1, τυλίγουμε ένα μακρύ αβαρές νήμα, στο άκρο του 

οποίου δένουμε ένα σώμα Σ, το οποίο απέχει h=0,5m από το έδαφος. 

i)  Αν η μάζα του σώματος Σ είναι m=1,5kg, αυτό ισορροπεί. Ποιος ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στα-

τικής τριβής μεταξύ δοκού και δίσκου, για την ισορροπία αυτή; 

ii) Αν το σώμα Σ έχει μάζα m=2kg, τότε κινείται προς τα κάτω, φτάνοντας στο έδαφος με ταχύτητα 

υ=1m/s, όπου και προσκολλάται.  

α) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση με την οποία κινήθηκε το σώμα Σ. 

β) Να υπολογιστεί η τριβή που ασκείται στη δοκό από τον δίσκο κατά την πτώση του σώματος Σ, καθώς 
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και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ δοκού και δίσκου. 

γ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της γωνιακής ταχύτητας του στερεού s, μέχρι τη στιγμή t΄=2s. 

δ) Πόσο θα είναι τελικά το μήκος του νήματος που θα παραμείνει σε επαφή με το έδαφος; 

Δίνεται ότι το νήμα δεν γλιστρά στο μικρό δίσκο ενώ και g=10m/s
2
. 

3.3.54. Ένας κυλινδρικός φλοιός επιταχύνεται. 

Ένας λεπτός κυλινδρικός φλοιός, μάζας Μ=20kg και ακτίνας R=50cm, φέρει σχι-

σμή βάθους y=10cm, εντός της οποίας έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα και ηρεμεί 

σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ασκούμε μια οριζόντια δύναμη F στο άκρο Α 

του νήματος, με αποτέλεσμα το σημείο Α να αποκτά μια σταθερή επιτάχυνση 

αΑ=0,9m/s
2
, ενώ ο φλοιός κυλίεται.  

i) Να βρεθεί η επιτάχυνση του άξονα του κυλινδρικού φλοιού. 

ii) Να υπολογιστεί η μετατόπιση του άξονα Ο του φλοιού, τη στιγμή t1 που το άκρο Α του νήματος έχει 

μετατοπιστεί κατά xΑ=4,5m;  Πόσο νήμα έχει ξετυλιχθεί μέχρι τη στιγμή αυτή; 

iii) Να βρεθεί το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F. 

iv) Τη στιγμή t2=4s, ο κυλινδρικός φλοιός, περνά σε ένα δεύτερο λείο οριζόντιο επίπεδο, όπου συνεχίζει 

την κίνησή του, ενώ συνεχίζει να ασκείται η ίδια δύναμη F στο άκρο Α του νήματος. Να υπολογιστεί η 

ταχύτητα του σημείου επαφής του φλοιού με το επίπεδο, σημείο Γ, τη χρονική στιγμή t3=7s. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου Ι= ½ ΜR
2
 και g=10m/s

2
. 

3.3.55. Μια ράβδος κρέμεται και μετά γλιστράει 

Μια ομογενής ράβδος ΑΒ μήκους 2m και μάζας 4kg, κρέμεται μέσω νήματος, το οποίο  δένεται στο άκρο 

της Β, από σταθερό σημείο Ο, ενώ στηρίζεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο (1) με το άκρο της Α. 

O O O

A

B B B

A A

 

i)  Σε ποια ή σε ποιες από τις παραπάνω θέσεις μπορεί να ισορροπεί η ράβδος; Να δικαιολογήσετε την α-

πάντησή σας, εξηγώντας και την ισορροπία και τη μη ισορροπία, για κάθε περίπτωση. 

ii) Η ράβδος αυτή τοποθετείται σε άλλο οριζόντιο επίπεδο (2) με το οποίο σχημα-

τίζει γωνία θ, και αφήνεται να πέσει, ξεκινώντας από την ηρεμία. Αν το άκρο 

της Α μετατοπισθεί κατά 0,2m, μέχρι που το άκρο Β να φτάσει στο επίπεδο: 

 α) Να αποδείξετε ότι το επίπεδο (2) είναι λείο. 

 β) Να βρεθεί η αρχική επιτάχυνση του άκρου Α. 

γ) Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια της ράβδου τη στιγμή που γίνεται οριζόντια (που το άκρο Β 

φτάνει στο επίπεδο…). 
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Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς κάθετο άξονα που περνά από το μέσον της Ι= 1/12 Μl
2
 , 

g=10m/s
2
, ενώ συνθ=0,8 και ημθ=0,6. 

3.3.56. Μια σφαίρα παίρνει την ανηφόρα 

Σε οριζόντιο επίπεδο κυλίεται μια σφαίρα με ταχύτητα κέντρου μάζας 

υ0cm=6m/s. Σε μια στιγμή συναντά στην πορεία της ένα κεκλιμένο επίπεδο 

κλίσεως θ (ημθ=0,6), στο οποίο συνεχίζει την κίνησή της, χωρίς να ανα-

πηδήσει. 

i)  Αν το κεκλιμένο επίπεδο είναι λείο, σε πόσο ύψος θα ανέβη το κέ-

ντρο Ο της σφαίρας; 

ii) Αν υπήρχε τριβή, με αποτέλεσμα να συνεχίσει η σφαίρα την κύλισή της, ποιο θα ήταν το αντίστοιχο μέ-

γιστο ύψος ανόδου; 

iii) Ποιος ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής, μεταξύ σφαίρας και κεκλιμένου επιπέδου, 

για την παραπάνω άνοδο; 

iii) Αν μεταξύ σφαίρας και κεκλιμένου επιπέδου είχαμε συντελεστές τριβής μ=μορ=0,125, πόση θερμική 

ενέργεια αναπτύσσεται κατά την άνοδο της σφαίρας κατά μήκος του επιπέδου, αν η ακτίνα της σφαί-

ρας ήταν R=0,2m και η μάζα της 1kg. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας της σφαίρας Ι= 2/5 mR
2
, ενώ g=10m/s

2
. 

3.3.57. Ένας τροχός σε κεκλιμένο επίπεδο 

Ένας τροχός μάζας 8kg ισορροπεί σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ, με την επίδραση 

δύναμης F, η οποία μέσω κατάλληλου μηχανισμού, ασκείται στο κέντρο του Ο, όπως 

στο σχήμα. 

i)  Να υπολογιστούν οι δυνάμεις που ασκούνται στον τροχό. 

ii) Σε μια στιγμή (t0=0) αυξάνουμε το μέτρο της δύναμης στην τιμή F1=60Ν. Να υπο-

λογιστεί η ταχύτητα του κέντρου Ο του τροχού τη στιγμή t1=4s. 

iii) Τη στιγμή t1, το μέτρο της δύναμης αυξάνεται στην τιμή F2=160Ν. 

 α) Να γίνει η γραφική παράσταση της ταχύτητας υcm του κέντρου Ο, σε συνάρτηση με το χρόνο από 0-

6s. 

β) Να υπολογιστούν τα έργα της δύναμης και της τριβής, από t0 μέχρι τη στιγμή t2=6s. 

γ) Να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας λόγω περιστροφής του τροχού, τη 

στιγμή t2. 

Δίνονται: Για τον τροχό Ι= ½ ΜR
2
  ως προς οριζόντιο άξονα, κάθετο στο επίπεδό του που περνά από το κέ-

ντρο του Ο, ημθ=0,6 και συνθ=0,8, g=10m/s
2
, ενώ για τους συντελεστές τριβής μεταξύ τροχού και επιπέδου 

μ=μs=0,5. 

3.3.58. Η περίοδος σε μια κύλιση 
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Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας ομογενής κύλινδρος ακτίνας R=(1/4π)m και μά-

ζας 4kg. Σε μια στιγμή t0=0 ασκείται στο κέντρο μάζας Ο του κυλίνδρου μια σταθε-

ρή οριζόντια δύναμη F, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυλίεται (χωρίς να ολισθαί-

νει).  

i) Αν ο κύλινδρος ολοκληρώνει μια πλήρη περιστροφή τη χρονική στιγμή 

t1=Τ1=1s, πόσο χρόνο διαρκεί η  2
η 
περιστροφή του  (διάρκεια της 2

ης
 περιόδου); 

ii)  Να υπολογιστεί το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F. 

iii) Να βρεθεί το μέτρο της τριβής που ασκείται στον κύλινδρο, καθώς και την επιτάχυνση του σημείου 

εφαρμογής της, τη χρονική στιγμή t1. 

iv)  Να υπολογιστεί η μεταβολή της ταχύτητας του σημείου Α, στο άκρο μιας αρχικά οριζόντιας ακτίνας, 

στη διάρκεια της 2
ης

 περιστροφής. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου Ι= ½ mR
2
. 

3.3.59. Μια ράβδος σε οριζόντιο επίπεδο 

Η ομογενής ράβδος του σχήματος, μήκους (ΑΒ)= l =4m και μάζας 

60kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t0=0 δέχεται την 

επίδραση δύο σταθερών οριζοντίων παραλλήλων δυνάμεων μέτρων 

F1=60Ν και F2=50Ν, οι οποίες σχηματίζουν με τη ράβδο γωνία θ 

(ημθ=0,8 ), όπως στο σχήμα, όπου (ΑΚ)=1m και (ΑΛ)=3,2m. 

i)  Να βρεθεί η ροπή (κατεύθυνση και μέτρο) κάθε  δύναμη ως προς 

το άκρο Α της ράβδου, καθώς και η συνολική ροπή των δυνάμε-

ων ως προς Α. 

ii)  Να υπολογιστούν οι ταχύτητες και οι επιταχύνσεις των σημείων 

Κ και Λ (σημεία εφαρμογής των δύο δυνάμεων) τη χρονική στιγ-

μή t1=1,2s. 

iii) Αν τη χρονική στιγμή t2=3s πάψει να ασκείται  στη ράβδο η δύναμη F2, ποια η επιτάχυνση του σημείου 

Κ, αμέσως μετά (τη στιγμή t2
+
); 

iv) Ερώτημα μόνο για Καθηγητές: Να βρεθεί η κεντρομόλος επιτάχυνση του σημείου Κ την παραπάνω 

στιγμή (t2
+
). 

Δίνεται g=10m/s
2
, ενώ η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς κάθετο σε αυτή άξονα που περνά από το μέ-

σον της Ι= (1/12)ml
2
. 

3.3.60. Ένας κύλινδρος σε  δύο επίπεδα 

Ένας ομογενής κύλινδρος μάζας 100kg και ακτίνας R=0,5m, ηρεμεί στο 

σημείο Ο ενός οριζοντίου επιπέδου Α, απέχοντας απόσταση d1=5m από το 

σημείο Μ, όπου το επίπεδο Α δίνει τη θέση του σε ένα δεύτερο λείο οριζό-

ντιο Β. Σε μια στιγμή ασκείται στο κέντρο Κ του κυλίνδρου μια σταθερή 

οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυλίε-
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ται (χωρίς να ολισθαίνει) και τη στιγμή t1=5s να φτάνει στο σημείο Μ. 

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

ii)  Να υπολογίσετε το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F, καθώς και την ταχύτητα του κυλίνδρου τη στιγ-

μή t1. 

iii) Θα συνεχιστεί η κύλιση και κατά την κίνησή του στο επίπεδο Β; Να δικαιολογήσετε αναλυτικά την 

απάντησή σας. 

iv) Να βρείτε πόσο απέχει από την αρχική του θέση, το κέντρο Κ του κυλίνδρου, τη στιγμή t2=10s. 

v) Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις της γωνιακής ταχύτητας και της ταχύτητας του κέντρου Κ, σε συ-

νάρτηση με το χρόνο, μέχρι τη στιγμή t2. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του (οριζόντιος άξονας που ενώνει 

τα κέντρα των βάσεών του) Ι= ½ mR
2
. 

 

 

 

Υλικό Φυσικής-Χημείας.  
Ε̟ειδή το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους… 

 


