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3.2. Ισορροπία στερεού. Ομάδα Γ. 

21) Ισορροπίες και αντίστροφη κύλιση. 

Πάνω σε μια μισοβυθισμένη στο έδαφος  σφαίρα, ακτίνας 

R=(3/π)m, στηρίζεται μια ομογενής δοκός ΑΒ μήκους 6m και βά-

ρους 300Ν, η οποία ισορροπεί οριζόντια με την επίδραση μιας κα-

τακόρυφης δύναμης F, η οποία ασκείται στο άκρο της Β, όπως στο 

σχήμα. 

i) Αν (ΑΓ)=2m, όπου Γ το σημείο της ράβδου το οποίο εφάπτεται της σφαίρας, να υπολογιστεί η δύναμη F, 

για την παραπάνω ισορροπία. 

ii) Αυξάνουμε το μέτρο της ασκούμενης  δύναμης F, διατηρώντας 

την κατακόρυφη, με αποτέλεσμα το άκρο Β της ράβδου να 

αρχίσει να ανέρχεται, χωρίς η δοκός να γλιστράει πάνω στη 

σφαίρα. Με τον τρόπο αυτό, φέρνουμε τη δοκό να ισορροπεί 

όπως στο σχήμα, ενώ F1=100Ν.  

α) Πόσο απέχει το σημείο Δ, σημείο επαφής της δοκού με τη 

σφαίρα, από το άκρο Α; 

β) Ποια γωνία σχηματίζει η δοκός με την οριζόντια διεύθυνση; 

γ) Να υπολογιστεί το μέτρο της τριβής που ασκείται στη δοκό. 

δ) Ποιος ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής μεταξύ δοκού και σφαίρας για την παραπάνω 

ισορροπία; 

22) Τρία βαρέλια ισορροπούν 

Τρία κυλινδρικά δοχεία ισορροπούν όπως στο σχήμα, όπου δυο εμπόδια 

(τάκοι…) εμποδίζουν τα κάτω να κινηθούν. Στο σχήμα βλέπετε τις τρεις 

βάσεις των δοχείων, όπου τα δυο κάτω έχουν ίσες ακτίνες R2=R3=1,6m, 

ενώ το πάνω ακτίνα R=0,4m. Η επιφάνεια του Β δοχείου είναι λεία, ενώ 

μεταξύ Α και Γ ο συντελεστής οριακής  στατικής τριβής έχει τιμή μs=0,8. 

Το δοχείο Α έχει μάζα m=160kg, ενώ g=10m/s2. 

i)  Να βρείτε τις δυνάμεις που ασκούνται στο πάνω δοχείο Α. 

ii)  Γύρω από το Α έχουμε τυλίξει έναν αβαρή ιμάντα, μέσω του οποίου ασκούμε πάνω του  μια οριζόντια 

δύναμη F=40Ν. Να βρείτε την τριβή που εμφανίζεται μεταξύ των δοχείων Α και Γ. 

iii) Να εξετάσετε αν μπορούμε, αυξάνοντας το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F, να μηδενίσουμε τη δύναμη 

που ασκείται στο δοχείο Α από το Β, χωρίς να έχουμε περιστροφή. 

iv) Αν η δύναμη πάρει την τιμή F3=1.000Ν, να εξετάσετε αν ο κύλινδρος θα γλιστρήσει ή όχι, αμέσως μετά. 

23) Ισορροπίες και τριβές 
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 Γύρω από έναν τροχό  ακτίνας R και μάζας  Μ=10kg, τυλίγουμε ένα αβαρές 

νήμα, το οποίο αφού το περάσουμε από μια αβαρή τροχαλία, στο άλλο άκρο 

του κρεμάμε έναν αβαρή δίσκο. Ο τροχός ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το 

οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μs=0,6, ενώ εμποδίζεται να κινηθεί 

από ένα ακλόνητο εμπόδιο ύψους h=R, με το οποίο ο τροχός δεν εμφανίζει τριβές.  

i) Να βρείτε τις δυνάμεις που ασκούνται στον τροχό, πριν βάλουμε κάποια σταθμά στο δίσκο. 

ii) Μπορεί ο τροχός να υπερπηδήσει το εμπόδιο, αν τοποθετήσουμε στο δίσκο κατάλληλα σταθμά; 

iii) Τοποθετούμε στο δίσκο σταθμά μάζας m=2kg. Να εξετάσετε αν ο δίσκος θα κατέβει ή όχι, υπολογίζοντας 

και την δύναμη που ασκεί το εμπόδιο  στον τροχό. 

iv) Αν το οριζόντιο επίπεδο ήταν λείο, ενώ αντίθετα αναπτυσσόταν τριβές μεταξύ τροχού και εμποδίου με 

συντελεστές τριβής μ=μs=0,6, τότε: 

α) Να υπολογιστεί η δύναμη στον τροχό από το οριζόντιο επίπεδο, όταν στο  δίσκο βάζαμε σταθμά 

m1=2,5kg. 

β) Ποια η μάζα των σταθμών που πρέπει να τοποθετηθούν στο δίσκο, ώστε ο τροχός να χάσει την επαφή 

του με το οριζόντιο επίπεδο; 

Δίνεται η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς κάθετο άξονα που περνά από το κέντρο μάζας του Ι= ½ 

ΜR2 και g=10m/s2. 

24) Ένας κυλινδρικός φλοιός σε  ένα σκαλοπάτι. 

1. Το σκαλοπάτι είναι λείο. 

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. Το σώμα 

ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο εμφανίζει συντελεστές τριβής μ=μs=0,5, 

σε επαφή με λείο σκαλοπάτι, ύψους h=20cm. Σε μια στιγμή ασκούμε μια οριζόντια 

δύναμη F=20Ν στο άκρο Α του νήματος χωρίς να κινηθεί ο φλοιός.  

i)  Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που ασκούνται στον κυλινδρικό φλοιό.  

ii)  Αυξάνουμε το μέτρο της δύναμης στην τιμή F1=120Ν και παρατηρούμε ότι ο φλοιός περιστρέφεται, 

χωρίς να ανεβαίνει στο σκαλοπάτι. Για τη στιγμή που έχει ξετυλιχθεί νήμα μήκους l=1m: 

α) Πόση είναι η κινητική ενέργεια του φλοιού;  

β) Με ποιο ρυθμό αυξάνεται η κινητική του ενέργεια; 

iii) Επαναλαμβάνουμε το πείραμα αυξάνοντας το μέτρο της ασκούμενης δύναμης στην τιμή F3=300Ν με 

αποτέλεσμα  το στερεό να ανέβει στο σκαλοπάτι. 

α) Να υπολογιστεί  η αρχική επιτάχυνση του κέντρου Ο, του κυλινδρικού φλοιού. 

β) Ποια τιμή παίρνει ο ρυθμός μεταβολής του μέτρου της ταχύτητας του κέντρου Ο, στη θέση όπου το 

Ο απέχει κατά h1=60cm από το οριζόντιο επίπεδο;  

Δίνεται η ροπή αδράνειας του φλοιού, ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι= ½ mR2 και g=10m/s2. 

25) Ένας κυλινδρικός φλοιός σε  ένα σκαλοπάτι. Συνέχεια. 
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2. Το σκαλοπάτι δεν είναι λείο. 

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. Το σώμα 

ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με σκαλοπάτι ύψους h=20cm, με το 

οποίο εμφανίζει τριβή με συντελεστές τριβής μ=μs=0,5. Σε μια στιγμή ασκούμε 

μια οριζόντια δύναμη F=20Ν στο άκρο Α του νήματος χωρίς να κινηθεί ο φλοιός.  

i)  Να υπολογίσετε την τριβή και την κάθετη αντίδραση που ασκείται στον κυλινδρικό φλοιό, από το σκα-

λοπάτι.  

ii)  Αυξάνουμε σιγά-σιγά το μέτρο της δύναμης F με σκοπό να κινηθεί ο φλοιός. Να εξετάσετε τι πρόκειται 

να συμβεί πρώτα: 

 α) Ο φλοιός θα εκτελέσει περιστροφική κίνηση χωρίς να ανέβει στο σκαλοπάτι. 

 β) Ο κυλινδρικός φλοιός θα αρχίσει να ανεβαίνει στο σκαλοπάτι, εκτελώντας σύνθετη κίνηση. 

iii) Επαναλαμβάνουμε το πείραμα ασκώντας οριζόντια δύναμη F1=120Ν, με αποτέλεσμα  το στερεό να α-

νέβει στο σκαλοπάτι. 

α) Να υπολογιστεί η αρχική επιτάχυνση του κέντρου Ο, του κυλινδρικού φλοιού. 

β) Ποια τιμή παίρνει η παραπάνω επιτάχυνση (επιτρόχια) μόλις το κέντρο Ο απέχει κατά h1=60cm από 

το οριζόντιο επίπεδο;  

Δίνεται η ροπή αδράνειας του φλοιού, ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι= ½ mR2 και g=10m/s2. 

26) Η δοκός και το αντίβαρο 

Η ομογενής δοκός ΑΒ μήκους l=2m και βάρους w=200Ν, ισορροπεί 

όπως στο σχήμα, σχηματίζοντας γωνία θ με το μη λείο οριζόντιο επί-

πεδο, όπου ημθ=0,6. Το άκρο Β είναι δεμένο στο ένα άκρο νήματος, το 

οποίο αφού περάσει από τροχαλία, στο άλλο του άκρο έχει δεθεί σαν 

αντίβαρο ένα σώμα Σ βάρους w1=160Ν, το οποίο στηρίζεται στο ίδιο 

επίπεδο. Και τα δυο τμήματα του νήματος είναι κατακόρυφα. 

i)  Να βρείτε τις δυνάμεις που ασκεί το επίπεδο στη δοκό και στο 

σώμα Σ. 

ii) Τοποθετούμε ένα δεύτερο σώμα Σ1, βάρους w2=100Ν, το οποίο θεωρούμε υλικό σημείο, πάνω στη  δοκό 

σε ένα σημείο Γ, το οποίο απέχει απόσταση x=(ΓΑ)=0,5m από το άκρο Α, το οποίο ισορροπεί, χωρίς να 

διαταράσσεται η ισορροπία της δοκού. 

α) Ποιος ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής μεταξύ του Σ1 και της δοκού για την παρα-

πάνω ισορροπία. 

β) Να βρείτε ξανά τις  δυνάμεις που ασκεί το οριζόντιο επίπεδο σε δοκό και αντίβαρο Σ. 

iii) Ποια είναι η μέγιστη απόσταση (ΔΑ) από το άκρο Α της δοκού, στην οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε 

το σώμα Σ1, χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία της  δοκού; 

iv) Αν ο συντελεστής τριβής μεταξύ του σώματος Σ1 και της δοκού ήταν μ=0,5 και αφήσουμε το σώμα Σ1 
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στην παραπάνω θέση Δ, να υπολογίσετε την τριβή που ασκείται στη δοκό από το οριζόντιο επίπεδο και 

η οποία εξασφαλίζει την ισορροπία της. 

27) Κύλινδρος εν γωνία… 

Ένας ομογενής κύλινδρος μάζας 20kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με κα-

τακόρυφο τοίχο, όπως στο διπλανό σχήμα. Τυλίγουμε γύρω του ένα αβαρές νήμα, 

στο άκρο Α του οποίου ασκούμε κατακόρυφη δύναμη F της μορφής F=3t (μονάδες 

στο S.Ι.). Παρατηρούμε ότι το άκρο Α του νήματος αρχίζει να κινείται προς τα 

πάνω  τη χρονική στιγμή t1. Δίνεται ότι ο κύλινδρος εμφανίζει τόσο με το οριζόντιο 

επίπεδο, όσο και με τον κατακόρυφο τοίχο, συντελεστές τριβής μ=μs=0,5, ενώ 

g=10m/s2. 

i) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο κύλινδρο τις χρονικές στιγμές: 

α) t0=0  και β) t2 =10s. 

ii) Αν τη στιγμή t2=10s ο κύλινδρος δέχεται από τον τοίχο οριζόντια δύναμη μέτρου Ν2=25Ν, να υπολογίστε 

την κατακόρυφη δύναμη που δέχεται από το οριζόντιο επίπεδο. 

iii) Να υπολογιστεί η χρονική στιγμή  που ο κύλινδρος θα αρχίσει να περιστρέφεται. 

28) Ένας ακόμη κύλινδρος εν γωνία… 

Ένας ομογενής κύλινδρος, ακτίνας R=0,5m και μάζας 32kg, ηρεμεί σε λείο ορι-

ζόντιο επίπεδο, σε επαφή με κατακόρυφο τοίχο, με τον οποίο εμφανίζει συντελε-

στές τριβής μ=μs=0,8,  όπως στο διπλανό σχήμα. Ένας άνθρωπος τυλίγει γύρω 

του ένα αβαρές νήμα και τραβώντας το, όπως στο σχήμα, όπου το νήμα σχημα-

τίζει με την κατακόρυφο διεύθυνση γωνία θ όπου ημθ=0,6, ασκεί στο κύλινδρο 

δύναμη F της μορφής F=10t (μονάδες στο S.Ι.). 

i) Να εξετάσετε αν ο κύλινδρος θα ισορροπεί ή όχι και να υπολογίσετε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω 

του τη χρονική στιγμή t1=5s.  

ii) Να υπολογίσετε τη ροπή κάθε δύναμης ως προς: 

α) Το κέντρο Ο,   

β) το σημείο Α επαφής του κυλίνδρου με τον τοίχο. 

iii) Υποστηρίζει κάποιος ότι κάποια στιγμή ο κύλινδρος θα εγκαταλείψει το οριζόντιο επίπεδο. Μπορεί να 

συμβεί αυτό και αν ναι, ποια στιγμή θα συμβεί; 

Δίνεται g=10m/s2. 

29) Η τριβή εξασφαλίζει την ισορροπία; 

Η ομογενής ράβδος ΑΒ του σχήματος, βάρους ���⃗ , ισορροπεί σε οριζόντια θέση, δεμένη στο άκρο της Β με 

νήμα, το οποίο σχηματίζει γωνία θ με τη ράβδο όπου εφθ=0,5, ενώ το άλλο της άκρο Α, στηρίζεται σε μη λείο 

κατακόρυφο τοίχο. 

i) Να υπολογιστεί ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής μεταξύ ράβδου και τοίχου, για την 
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παραπάνω ισορροπία. 

 

Δίνεται ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής μεταξύ ράβδου και τοίχου μs=0,5. 

ii)  Αν στο άκρο Β κρεμάσουμε μέσω νήματος, μια σφαίρα βάρους ���⃗ � τότε: 

α) Η ασκούμενη τριβή θα αυξηθεί. 

β) Το σύστημα θα συνεχίσει να ισορροπεί. 

γ) Η ράβδος θα γλιστρήσει στο άκρο της Α. 

iii) Ποια η ελάχιστη απόσταση x, από το άκρο Α της ράβδου, στην οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα 

σώμα Σ βάρους ���⃗ �, χωρίς να ολισθήσει η ράβδος.  

30) Η ράβδος ισορροπεί οριζόντια, ό,τι και να συμβεί… 

Μια λεπτή οριζόντια ομογενής ράβδος ΑΒ είναι αρθρωμένη σε 

κατακόρυφο τοίχο στο άκρο της Α και μέσω νήματος έχει επί-

σης προσδεθεί στον ίδιο τοίχο, το μέσον της Μ. Στο άκρο της Β 

κρέμεται μέσω αβαρούς νήματος μήκους l μια σφαίρα μάζας m. 

i)  Η κατακόρυφη συνιστώσα Fy, της  δύναμης που δέχεται η 

ράβδος από την άρθρωση στο άκρο της Α: 

α) Έχει φορά προς τα πάνω. 

β) Έχει φορά προς τα κάτω. 

γ) Είναι μηδενική. 

ii)  Αν η ράβδος έχει βάρος w και g η επιτάχυνση της βαρύτητας, τότε το μέτρο της παραπάνω συνιστώσας 

Fy είναι: 

α) Fy = w+ mg,    β) Fy = w,    γ) Fy = mg. 

iii) Εκτρέπουμε τη σφαίρα από τη θέση ισορροπίας της Γ, φέρνοντάς την στη θέση Δ, η οποία απέχει κατα-

κόρυφα απόσταση h= ½ l από την αρχική θέση Γ, και την αφήνουμε να κινηθεί. Η μέγιστη τιμή του 

μέτρου της κατακόρυφης συνιστώσας Fy που δέχεται η ράβδος από την άρθρωση είναι τώρα: 

α) Fy = mg,    β) Fy = 2mg,    γ) Fy = 3mg. 

31) Μια ράβδος σε δύο κεκλιμένα επίπεδα. 

Στο σχήμα βλέπετε δύο κεκλιμένα επίπεδα (1) και (2), με κλίσεις  φ=60° και 

θ=30° αντίστοιχα. Μια οριζόντια ομογενής ράβδος ΑΒ βάρους w=100Ν, ι-

σορροπεί σε επαφή με τα δύο επίπεδα.  

i)   Μπορούν και τα δύο επίπεδα να είναι λεία ή όχι; Να δικαιολογήσετε 

3.2.30.  
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την απάντησή σας. 

ii)  Αν δίνεται ότι το επίπεδο (1) είναι λείο, να βρεθούν: 

α)  Η δύναμη που δέχεται η ράβδος στο άκρο της Α από το επίπεδο. 

β)  Ο ελάχιστος συντελεστής της οριακής στατικής τριβής μεταξύ ράβδου και επιπέδου (2), για την πα-

ραπάνω ισορροπία. 

32) Ομοαξονικοί κύλινδροι σε κεκλιμένο επίπεδο… 

Το στερεό του σχήματος, βάρους ���⃗ , αποτελείται από δύο κολλημένους ομοα-

ξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες R και r= ½R  αντίστοιχα. Το στερεό ισορροπεί 

όπως στο σχήμα σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ, όπου ημθ=0,6, ενώ στον δί-

σκο ακτίνας r έχουμε τυλίξει αβαρές μη εκτατό νήμα και στο άκρο του Α α-

σκούμε δύναμη �⃗, παράλληλης στο επίπεδο.  

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

ii) Να σχεδιάστε την τριβή που ασκείται στο στερεό, δικαιολογώντας και την κατεύθυνσή της. 

iii) Το μέτρο της δύναμης �⃗ είναι ίσο: 

α) F=0,8w,    β) F=w,     γ) F=1,2w.    

iv) Αν για τους συντελεστές οριακής στατικής τριβής και τριβής ολίσθησης ισχύει μ=μs=
�

�
 και κάποια στιγμή 

αυξήσουμε το μέτρο της ασκούμενης δύναμης �⃗ στην τιμή F=1,5w, τι θα συμβεί με το στερεό: 

α) Θα μετακινηθεί προς τα πάνω. 

β) Θα περιστραφεί. 

γ) Θα εκτελέσει σύνθετη κίνηση. 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

33) Ισορροπία κυλίνδρου σε κεκλιμένο επίπεδο. 

Ένας ομογενής κύλινδρος ηρεμεί σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ, με τη βο-

ήθεια νήματος, το οποίο έχουμε τυλίξει γύρω του, με διεύθυνση κάθετη στο 

επίπεδο, όπως στο πρώτο από τα διπλανά σχήματα. Δίνεται ημθ=0,4 και 

συνθ≈0,9. 

i)  Να αποδείξτε ότι το κεκλιμένο επίπεδο δεν είναι λείο. 

ii) Να υπολογιστεί ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής, με-

ταξύ κυλίνδρου και επιπέδου, για την παραπάνω ισορροπία. 

iii) Υποστηρίζεται ως εναλλακτική ισορροπία, αυτή του δεύτερου σχήμα-

τος. Να εξετάσετε αν είναι δυνατή η ισορροπία αυτή. 

 

34) Το εμπόδιο εξασφαλίζει την ισορροπία 

F
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Μια ομογενής λεία ράβδος ΑΒ, μήκους ℓ=1m και βάρους 

w=40Ν, ισορροπεί όπως στο σχήμα, σχηματίζοντας γωνία θ με 

το λείο οριζόντιο επίπεδο, όπου ημθ=0,6 (συνθ=0,8), δεμένη με 

οριζόντιο νήμα, στο άκρο της Α. Η ράβδος στηρίζεται στην κο-

ρυφή Γ ενός βαρέος ορθογωνίου, ύψους h, το οποίο ισορροπεί 

σε μη λείο επίπεδο. 

i)   Αν h=45,6cm, να υπολογιστεί η τάση του νήματος και η  

δύναμη που ασκείται στη ράβδο από το οριζόντιο επίπεδο. 

ii) Να βρεθεί το ελάχιστο ύψος hmin του ορθογωνίου, ώστε να μην χάνει η ράβδος την επαφή με το λείο 

οριζόντιο επίπεδο, διατηρώντας σταθερή την κλίση της θ με το επίπεδο, με δεδομένο ότι το ορθογώνιο 

παραμένει ακίνητο. 

ii) Να βρεθεί η τριβή που ασκείται στο ορθογώνιο από το επίπεδο στην παραπάνω περίπτωση,  

35) Ένας κύλινδρος ισορροπεί 

Στο σχήμα βλέπουμε έναν κύλινδρο βάρους w=42Ν και ακτίνας R, που 

στο κεντρικό του τμήμα φέρει εγκοπή ακτίνας r=0,4R, και στην οποία 

έχουμε τυλίξει ένα αβαρές και μη εκτατό νήμα, το άκρο του οποίου έ-

χουμε δέσει σε σταθερό σημείο Α του εδάφους, έτσι ώστε το νήμα να 

σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8. 

 Ασκούμε στο κέντρο του κυλίνδρου οριζόντια δύναμη με μέτρο F=12Ν 

και ο κύλινδρος ισορροπεί. 

i)  Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στον κύλινδρο, δικαιολογώντας την κατεύθυνσή τους, χωρίς να 

προβείτε σε υπολογισμούς.  

ii) Να υπολογίστε το όριο θραύσης του νήματος, ώστε να εξασφαλίζεται η παραπάνω ισορροπία. 

iii) Ποιος ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής μεταξύ κυλίνδρου επιπέδου, ο οποίος εξασφα-

λίζει την απαραίτητη δύναμη στατικής τριβής; 

iii) Πόση θα ήταν η τάση του νήματος στην περίπτωση που είχαμε τυλίξει αντίθετα το νήμα στη σχισμή; 

36) Μια τετράγωνη πλάκα που δεν ανατρέπεται… 

Μια ομογενής τετράγωνη πλάκα πλευράς α=1m και μάζας 50kg 

(w=500Ν) ηρεμεί όρθια, σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει 

συντελεστές τριβής μs=μ=0,3. Ασκούμε στην κορυφή Α μια  δύναμη 

F, κάθετη στη διαγώνιο ΑΓ, όπως στο σχήμα. 

i)   Αν η δύναμη F έχει μέτρο F=100Ν, να υπολογιστούν όλες οι δυ-

νάμεις που ασκούνται στην πλάκα και να βρεθούν οι ροπές τους 

ως προς το κέντρο της Ο. 

ii) Να βρεθεί η επιτάχυνση της κορυφής Α, αν αυξήσουμε το μέτρο της ασκούμενης δύναμης στην τιμή 

F
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F1=170Ν. 

iii) Ποια είναι η μέγιστη επιτάχυνση που μπορεί να αποκτήσει το κέντρο μάζας Ο της πλάκας, χωρίς να 

αρχίσει η πλάκα να ανατρέπεται και για ποια τιμή της ασκούμενης δύναμης θα συμβεί αυτό;  

37) Ένα στερεό που ολισθαίνει 

Σε «αβαρή» δίσκο ακτίνας R υπάρχει κολλημένη μία ομογενής 

ράβδος μήκους L και μάζας m=1kg σχηματίζοντας ένα νέο στε-

ρεό, όπως φαίνεται στο σχήμα. 

Α. Να υπολογιστεί η σταθερή κατακόρυφη δύναμη που πρέπει 

να ασκείται στο σημείο Α της οριζόντιας διαμέτρου ΑΓ, ώστε 

το στερεό να παραμένει ακίνητο με τη διάμετρο ΑΓ οριζόντια. 

Β. Να υπολογιστεί η σταθερή δύναμη που πρέπει να ασκείται 

στο σημείο Α, της οριζόντιας διαμέτρου ΑΓ, ώστε το στερεό να 

κινείται μόνο μεταφορικά χωρίς να χάνει την επαφή του με το 

έδαφος, με επιτάχυνση α=1m/s2 και με τη διάμετρο ΑΓ να πα-

ραμένει συνεχώς οριζόντια. Δίνονται: μ=1 και g=10m/s2. 

38) Σκαλοπάτι – σκαλοπάτι… 

Ένας ομογενής κύλινδρος μάζας Μ=10kg και ακτίνας R, ισορροπεί σε 

λείο οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με σκαλοπάτι ύψους h=0,4R, όταν 

στο άκρο Α μιας οριζόντιας ακτίνας ΟΑ έχει προσκολληθεί σημειακή 

μάζα m=1kg, στην οποία ασκούμε οριζόντια δύναμη μέτρου F=40Ν, 

όπως στο σχήμα. Δίνονται οι συντελεστές τριβής μεταξύ κυλίνδρου 

και σκαλοπατιού μ=μs=0,8 και g=10m/s2. 

i)  Να υπολογιστεί η τριβή που ασκείται στον κύλινδρο στο σημείο 

επαφής του με το σκαλοπάτι. 

ii) Να βρεθεί η κάθετη αντίδραση Ν από το σκαλοπάτι και να επιβεβαιωθεί ότι μπορεί να ασκηθεί η  παρα-

πάνω απαιτούμενη στατική τριβή. 

iii) Πόση δύναμη δέχεται ο κύλινδρος από το οριζόντιο επίπεδο; 

iv) Αρχίζουμε να μειώνουμε το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F. Ποια η ελάχιστη τιμή της δύναμης, η 

οποία είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ισορροπίας του κυλίνδρου; 

39) Και μία και δύο ισορροπίες. 

Η ομογενής δοκός ΑΒ βάρους 500Ν, ισορροπεί όπως στο σχήμα, δεμένη στο 

άκρο της Α με οριζόντιο νήμα, με το οποίο σχηματίζει γωνία θ, όπου ημθ=0,8, 

ενώ το άκρο της Β στηρίζεται σε κύβο πλευράς α=0,4m, στο κέντρο της πάνω 

βάσης του. 

Μ
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i)  Να υπολογιστεί η τάση του νήματος. 

ii)  Ποιος ο ελάχιστος συντελεστής τριβής μεταξύ δοκού και κύβου για να εξασφαλίζεται η παραπάνω ισορ-

ροπία; 

iii) Να υπολογιστεί η ροπή της κάθετης αντίδρασης του επιπέδου, η οποία ασκείται στον κύβο, ως προς το 

κέντρο Ο του κύβου. 

40) Δυο ισορροπίες, η μία με ράβδο  

Ένα σώμα Σ μάζας m ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο κατακό-

ρυφου ιδανικού ελατηρίου, στη θέση (1) του σχήματος. Δέ-

νουμε μέσω νήματος, το σώμα Σ στο άκρο ομογενούς ρά-

βδου μάζας Μ=2m, το άλλο άκρο της οποίας στηρίζεται σε 

λείο οριζόντιο επίπεδο και αφήνουμε το σύστημα να ταλα-

ντωθεί. Εξαιτίας αποσβέσεων, μετά από λίγο το σώμα Σ η-

ρεμεί ξανά στη θέση (2). 

i)  Στη θέση (2) το ελατήριο είναι κατακόρυφο ή όχι; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

ii) Αν U1 η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου στη θέση (1) και U2 η αντίστοιχη στη θέση (2), ισχύει: 

α) U2=2U1,   β) U2=3U1,   γ) U2=4U1,   δ) U2=5U1. 

iii) Να αποδείξτε ότι η απώλεια της μηχανικής ενέργειας, εξαιτίας των αποσβέσεων, είναι ίση με την αρχική 

δυναμική ενέργεια του ελατηρίου U1. 

 

 

Υ λ ι κ ό  Φ υ σ ι κ ή ς - Χ η μ ε ί α ς  
Γιατί το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους… 

 

 

Σ(1)
(2)


