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Δυο διαφορετικές επιταχύνσεις ενός κυλίνδρου 

Γύρω από έναν ακίνητο ομογενή κύλινδρο έχουμε τυλίξει 

ένα μη εκτατό νήμα, αμελητέας μάζας, στο άκρο του οποίου 

ασκούμε μια σταθερή οριζόντια δύναμη F. 

i) Για μετακίνηση κατά x του άκρου του νήματος, ο κύλιν-

δρος αποκτά μεγαλύτερη κινητική ενέργεια: 

α) Αν στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό ά-

ξονα, όπως στο (Α) σχήμα. 

β) Αν κυλίεται σε οριζόντιο επίπεδο, όπως στο (Β) 

σχήμα. 

γ) Και στις δυο περιπτώσεις αποκτά την ίδια κινητική ενέργεια. 

ii) Αν Ρ1 η ισχύς της δύναμης για μετατόπιση κατά x του άκρου του νήματος, στο Α σχήμα και Ρ2 η αντίστοιχη 

ισχύς για το Β σχήμα, ισχύει: 

α) Ρ1 < Ρ2,    β) Ρ1 =  Ρ2,     γ) Ρ1 > Ρ2. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του Ι= ½ mR2. 

Απάντηση: 

i) Σε κάθε περίπτωση ο κύλινδρος αποκτά κινητική ενέργεια, ίση με το έργο της ασκούμενης δύναμης. Αλλά 

το έργο αυτό είναι ίσο με W=F∙x, συνεπώς και στις δύο περιπτώσεις ο κύλινδρος αποκτά την ίδια κινητική 

ενέργεια. Σωστό το γ). 

ii) Η ισχύς της δύναμης υπολογίζεται από την εξίσωση: 

Ρ=F∙υ 

Όπου υ η ταχύτητα του σημείου εφαρμογής της, δηλαδή του άκρου του νήματος. 

Έτσι στο (Α) σχήμα, το σημείο Γ του κυλίνδρου έχει γραμμική ταχύτητα υ, ίση 

με την ταχύτητα κάθε σημείου του νήματος, άρα και του άκρου του Σ, όπου 

υ=ωR. 

Αλλά από το ΘΜΚΕ βρίσκουμε για την γωνιακή ταχύτητα τη στιγμή αυτή: 

�� ���� − 0 = �	 →  
�� �� 
����� = �	 → 

�� = �� ���  → 

�� = �� = ���� = 2����      (1) 

Στο (Β) σχήμα, ο κύλινδρος κυλίεται οπότε θα ισχύει υcm=ωR και η κινητική του ενέργεια γράφεται: 
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�� = 12 
���� + 12 ���� = 12 
���� + 12 12 
����� = 34 
����  

Οπότε ξανά από το ΘΜΚΕ παίρνουμε: 

�� − 0 = �	 → �� 
���� = �	 → 

��� = �4�	3
  

Ερχόμαστε τώρα στις ταχύτητες του ανώτερου σημείου Γ. Αυτό έχει κάθε 

στιγμή την ταχύτητα του κέντρου μάζας λόγω μεταφορικής κίνησης και την 

γραμμική ταχύτητα υγρ=ωR=υcm εξαιτίας της στροφικής κίνησης του κυλίν-

δρου, γύρω από τον άξονά του. Αλλά τότε και το άκρο του νήματος Σ έχει 

ταχύτητα: 

υΣ=υΓ=2υcm. 

Με βάση αυτά, η ισχύς της δύναμης στην θέση αυτή θα είναι: 

�� = ��� = 2���� = 2������   (2) 

Από την σύγκριση των (1) και (2) προκύπτει ότι Ρ1 < Ρ2 και σωστό είναι το α). 
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