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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. 

Απάντηση: 

i)  Έστω ότι το επίπεδο ήταν λείο. Τότε στον κύλινδρο ασκούνται οι δυ-

νάμεις: Το βάρος �⃗⃗� , η κάθετη αντίδραση του επιπέδου �⃗⃗�  και η τάση 

του νήματος 𝐹 . Αλλά τότε οι δύο πρώτες περνάνε από το κέντρο μάζας 

Ο του κυλίνδρου, όχι όμως η τρίτη, με αποτέλεσμα να έχουμε συνολική 

ροπή (Στο≠0), ως προς το Ο. Άτοπο.  

Συνεπώς το επίπεδο δεν είναι λείο και θα εμφανιστεί και δύναμη στα-

τικής τριβής, όπως στο σχήμα, για να εξασφαλιστεί η ισορροπία του κυλίνδρου. 

ii) Από τη συνθήκη ισορροπίας του κυλίνδρου παίρνουμε: 

 

Από την σχέση (2), βρίσκουμε: 

Ν=mg∙συνθ-F=mg∙συνθ-mg∙ημθ=mg(συνθ-ημθ) 

Οπότε για να υπάρχει ισορροπία, η τριβή πρέπει να είναι στατική, δηλαδή: 

𝛵 ≤ 𝛵𝜊𝜌  → 𝑚𝑔 ∙ 𝜂𝜇𝜃 ≤ 𝜇𝜊𝜌 ∙ 𝛮  → 

𝑚𝑔 ∙ 𝜂𝜇𝜃 ≤ 𝜇𝜊𝜌 ∙ 𝑚𝑔(𝜎𝜐𝜈𝜃 − 𝜂𝜇𝜃) → 

𝜇𝜊𝜌 ≥
𝜂𝜇𝜃

𝜎𝜐𝜈𝜃−𝜂𝜇𝜃
 →  

𝜇𝜊𝜌 ≥
0,4

0,9 − 0,4
  ή  𝜇𝜊𝜌 ≥ 0,8 

𝛴𝐹 = 0 

ΣFy=0 →F+Ν=mg∙συνθ    (2) 

ΣFx=0 →Τ=wx=mg∙ημθ     (1) 

Στο=0 → F∙R-Τ∙R=0 → F=Τ         (3) 
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Συνεπώς ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής για την παραπάνω ισορροπία είναι: 

μορ,min=0,8. 

iii) Σχεδιάζουμε ξανά τις δυνάμεις που ασκούνται στον κύλινδρο. Αφού η ροπή της 

τάσης του νήματος 𝐹 , είναι αριστερόστροφη, θα πρέπει να εμφανιστεί στατική 

τριβή με φορά προς τα κάτω, όπως στο σχήμα, αφού μόνο τότε μπορούμε να 

εξασφαλίσουμε ότι η συνολική ροπή ως προς το κέντρο Ο, μπορεί να είναι μη-

δενική (Στο=0).  

Αλλά τότε στην διεύθυνση την παράλληλη προς το επίπεδο η συνισταμένη δύ-

ναμη (ΣFx) δεν θα είναι μηδενική, με αποτέλεσμα ο κύλινδρος να ολισθαίνει προς 

τα κάτω.  

Συμπέρασμα: Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπία του κυλίνδρου. 

dmargaris@gmail.com 
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