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Ένα στερεό κυλίεται 

Σε οριζόντιο επίπεδο κυλίεται ένα στερεό s, το οποίο αποτελείται από 

έναν ομογενή κύλινδρο, ακτίνας R και μάζας m και μια σημειακή 

σφαίρα Σ αμελητέων διαστάσεων, μάζας m1= ½ m η οποία έχει προ-

σκολληθεί στην περιφέρεια του κυλίνδρου.  Σε μια στιγμή t0=0, το στε-

ρεό βρίσκεται στη θέση που δείχνει το σχήμα, με την ακτίνα ΟΑ οριζό-

ντια, έχοντας γωνιακή ταχύτητα ω. 

i)  Η κινητική ενέργεια του στερεού s, στη θέση αυτή, είναι ίση με: 

α) Κs= ¾ mR2ω2,     β) Κs=mR2ω2,     γ) Κs= 5/4 mR2ω2 

ii) Στην παραπάνω θέση, η γωνιακή ταχύτητα του στερεού: 

α) Μειώνεται,     β) Παραμένει σταθερή,     γ) Αυξάνεται. 

iii) Η τριβή που ασκείται στο στερεό από το επίπεδο: 

 α) Έχει φορά προς τα δεξιά. 

 β) Έχει φορά προς τα αριστερά. 

 γ) Είναι μηδενική. 

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

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

Απάντηση: 

i) Η κινητική ενέργεια του στερεού είναι ίση με το άθροισμα των κινητικών ενεργειών των μερών του: 
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Αλλά από τη στιγμή που ο κύλινδρος (μαζί με το Σ…) κυλίεται, η ταχύτητα του άξονα περιστροφής στο 

Ο συνδέεται με την γωνιακή ταχύτητα περιστροφής με τη σχέση υο=ω∙R. 

Για το υλικό σημείο Σ, το οποίο έχει ταχύτητα ίση με την ταχύτητα του 

άκρου Α της ακτίνας του κυλίνδρου, θεωρώντας σύνθετη την κίνησή του, 

μια μεταφορική και μια στροφική, θα έχουμε με βάση το διπλανό σχήμα: 
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Οπότε η παραπάνω εξίσωση (1) μας δίνει: 
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Σωστό το γ). 
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ii) Κατά την περιστροφή του στερεού s, το υλικό σημείο Σ, θα βρεθεί πιο ψηλά 

από το οριζόντιο επίπεδο που περνά από τον άξονα στο Ο. Αυτό σημαίνει ότι 

αν εφαρμόσουμε την ΑΔΜΕ για το στερεό ανάμεσα στη θέση που η ακτίνα 

ΟΑ είναι οριζόντια και στη θέση που θα βρεθεί, μετά από λίγο, αφού αυξάνεται 

η δυναμική ενέργεια, θα έχουμε μείωση της κινητικής ενέργειας και κατά συ-

νέπεια και μείωση της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής, με βάση το αποτέλεσμα για την ολική κινητική 

ενέργεια στο προηγούμενο ερώτημα. Σωστό το α). 

iii) Θεωρώντας την κίνηση του στερεού ως σύνθετη, μια μεταφορική και μια 

στροφική, αφού μειώνεται η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του στερεού, 

θα πρέπει να μειωθεί και η ταχύτητα του κέντρου μάζας του Κ, του στε-

ρεού s. Δεν χρειάζεται να μπούμε στον κόπο να βρούμε ποιο ακριβώς είναι 

το σημείο Κ, αφού δεν μας είναι απαραίτητη η εύρεσή του. Σίγουρα είναι 

ένα σημείο της ακτίνας ΟΑ… Όμως οι δυνάμεις που ασκούνται στο στε-

ρεό είναι τα δυο βάρη, η κάθετη αντίδραση του επιπέδου Ν και η τριβή. 

Οι τρεις πρώτες είναι κατακόρυφες, οπότε μόνο η τριβή είναι αυτή που μπορεί να προκαλέσει την επιβρά-

δυνση της μεταφορικής κίνησης του στερεού s. Αλλά τότε η τριβή θα έχει φορά προ τα αριστερά, όπως 

στο σχήμα. 

Σχόλιa: 

 Το κέντρο μάζας Κ απέχει κατά r από το Ο, όπου θεωρώντας ότι το ολικό βάρος περνά από το Κ θα έχουμε 

για τις ροπές των βαρών ως προς το Κ: 

τwολ=τw+τw1 → 0 =-w∙r+w1(R-r) → mg∙r= ½ mgR – ½ mgr → � = 	
� � 

 Με βάση την παραδοχή για σύνθετη κίνηση του στερεού s, το σημείο Ο έχει ταχύτητα ίση με υcm λόγω 

μεταφορικής κίνησης και γραμμική ταχύτητα υγρ=ω∙r λόγω κυκλικής κίνησης γύρω από το κέντρο μάζας 

Κ. Στο σχήμα αριστερά η ταχύτητα υcm του κέντρου μάζας Κ και δεξιά οι ταχύτητες του άξονα στο Ο. 

 

Η ταχύτητα όμως του κέντρου Ο του κυλίνδρου είναι οριζόντια, οπότε: 
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Για να μειωθεί λοιπόν η συνιστώσα ���! θα αναπτυχθεί η στατική τριβή με αντίθετη φορά. 
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Τα σχόλια αυτά, μπορούν να παραληφθούν από τους μαθητές και να αρκεστούν στις απαντήσεις 

των ερωτημάτων (αν δεν τους δημιουργηθούν περαιτέρω απορίες…). 

dmargaris@gmail.com 

 


