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Όταν έρχονται τα κάτω πάνω… 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχουμε έναν ομογενή κύλιν-

δρο, γύρω από τον οποίο έχουμε τυλίξει ένα αβαρές 

νήμα, το οποίο αφού περάσει από μια τροχαλία (με ο-

ριζόντιο το ελεύθερο τμήμα του) στο άλλο άκρο του 

έχουμε κρεμάσει ένα σώμα Σ μάζας m. Ασκώντας μια 

οριζόντια δύναμη F στο κέντρο του κυλίνδρου πετυ-

χαίνουμε το σώμα Σ να ισορροπεί, όπως στο σχήμα. 

i)   Να εξετάσετε αν μπορεί ταυτόχρονα να ισορροπεί 

και ο κύλινδρος. 

ii)  Αν η μάζα του κυλίνδρου είναι Μ=4m, τότε η δύναμη F, για την επίτευξη της ισορροπίας του σώματος 

Σ, έχει μέτρο: 

α) F=mg,   β) F=2mg,   γ) F=3mg,   δ) F=4mg 

Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του που συνδέει τα κέντρα των δύο βάσεών του 

Ι= ½ ΜR2. 

Απάντηση: 

Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στα σώ-

ματα, όπου το νήμα ασκεί δυνάμεις ίσου μέτρου (την τάση του νήματος 

Τ) τόσο  στο σώμα Σ, όσο και στον κύλινδρο. 

i) Από την ισορροπία του σώματος Σ παίρνουμε: 

ΣFΣ=0 → Τ=w=mg 

Όμως τότε, αν πάρουμε τις ροπές των δυνάμεων που ασκούνται στον 

κύλινδρο, ως προς το κέντρο Ο θα έχουμε: 

ΣτΟ=τF+τW1+τΝ+τΤ= Τ΄∙R=mg∙R ≠ 0 

Πράγμα που σημαίνει ότι ο κύλινδρος θα αποκτήσει γωνιακή επιτάχυνση και θα περιστραφεί. 

ii) Με βάση το προηγούμενο ερώτημα, ο κύλινδρος θα περιστραφεί αριστερόστροφα, 

εξαιτίας της ροπής της τάσης του νήματος Τ ,́ οπότε για να ισορροπεί το σώμα Σ, 

θα πρέπει ο κύλινδρος να επιταχυνθεί προς τα  δεξιά, έτσι ώστε η επιτάχυνση του 

άκρου Α του νήματος να είναι μηδενική. Αν συμβεί αυτό, τότε και κάθε σημείο 

του νήματος, άρα και το σώμα Σ θα έχει μηδενική επιτάχυνση. Έτσι στην περί-

πτωση αυτή, θεωρώντας την κίνηση του κυλίνδρου ως επαλληλία μιας μεταφορι-

κής κίνησης με επιτάχυνση αcm και μιας στροφικής με γωνιακή επιτάχυνση αγων, το άκρο του νήματος Α 

θα έχει τις επιταχύνσεις που έχουν σημειωθεί στο διπλανό σχήμα, όπου |αcm|=|αεπ|=αγων∙R (1). 
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Αλλά τότε  εφαρμόζοντας το 2ο νόμο του Νεύτωνα για τον κύλινδρο έχουμε: 

Μεταφορική κίνηση:  ΣFx=Μ∙αcm → F-Τ΄= 4m∙αcm → F-mg= 4m∙αcm  (2) 

Στροφική κίνηση:    Στ=Ι∙αγων → Τ΄R = ½ ΜR2 ∙αγων 
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Από (2) και (3) παίρνουμε: 

F-mg=2mg  → F=3mg 

Σωστό το γ). 
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