
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΥΒΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΛΙΣΘΑΙΝΕΙ  

 

ΘΕΜΑ: Ομογενές σώμα σχήματος κύβου ακμής α και μάζας m 

εφάπτεται με μια έδρα του, σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσεως θ  με 

το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. Να βρεθεί η 

συνθήκη, ώστε ο κύβος να ανατρέπεται περί την κατώτερη ακμή του Γ, 

όταν αφεθεί ελεύθερος. Δίνεται η ροπή αδράνειας του κύβου ως προς 

μια ακμή του, ίση με 2mα2/3. 

ΛΥΣΗ 

Θεωρώ στιγμιαίο άξονα περιστροφής περί του σημείου στο οποίο 

εφαρμόζεται η Ν και η Τ , έστω Γ. Την στιγμή της ανατροπής (t=0s) η 

ταχύτητα του κέντρου μάζας του κύβου είναι μηδενική. Άρα το cm έχει 

επιτρόχιο επιτάχυνση (αε).Επίσης η γωνία ανάμεσα στην (αε) και στην 



(αεy) είναι ίση με αυτήν μεταξύ των (αε) και (αεx) και ίση με  π/4 rad. 

(προκύπτει εύκολα τριγωνομετρικά) 

 

Εφαρμόζω τον θεμελιώδη νόμο της στροφικής κίνησης ως προς το Γ από 

το οποίο διέρχεται και ο στιγμιαίος άξονας : 

Στ(Γ) =ΙΓ αγων ή  

Wx (α/2) - Wy (α/2) = (2/3) mα2 αγων    ή 

(α/2)mg(ημθ-συνθ)= (2/3) mα2 αγων ή 

αγων = (3g/4α) (ημθ-συνθ)    (1)     

Ισχύει ότι : 

αεx = αε ημ(π/4)= αγων α( 
√2

2
) ( 
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2
)= αγων  
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2
    (2) 

Ομοίως  

αεy = αε συν(π/4)= αγων α( 
√2

2
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Για την κίνηση του cm του κύβου : 

ΣFx=mαεx  ή 

mgημθ-Τ=mαεx   (4) 

H (4) γίνεται με την βοήθεια των (1) & (2) λύνοντας ως προς Τ: 

Τ=mg(
5𝜂𝜇𝜃+3𝜎𝜐𝜈𝜃

8
)    (5)   

ΣFy=mαεy  ή 

N-mgσυνθ = mαεy   (6) 

H (6) γίνεται με την βοήθεια των (1) & (3) λύνοντας ως προς N: 

N=mg(
5𝜎𝜐𝜈𝜃+3𝜂𝜇𝜃

8
)     (7)   

Για να μην ολισθαίνει ο κύβος αρκεί : 

Τ < μ Ν 

Συνδυάζοντας τις (5) και (7) καταλήγουμε στη σχέση : 

εφθ <  
5𝜇−3

5−3𝜇
    (8) 

 

Η σχέση (8) αποτελεί την συνθήκη ώστε όταν ο κύβος αφεθεί , να 

ανατραπεί χωρίς να ολισθήσει. 

 

Παρόμοια μελέτη , αλλά για στερεό σε ηρεμία , έχει κάνει στον 

παρακάτω σύνδεσμο ο κ.Γκενές : 

http://ylikonet.gr/2017/05/15/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b5

%cf%85%ce%bd%cf%8e%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-

%cf%84%ce%b7%ce%bd-

%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%ba%cf%8c%ce%bc

%ce%b5%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%81/  

 

 

          Α.Β. 


