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Μια ισορροπία και δύο  επιταχυνόμενες κινήσεις 

Μια λεπτή ομογενής δοκός, μάζας m=10kg και μήκους ΑΒ=2m, ισορ-

ροπεί σε οριζόντια θέση, στηριζόμενη σε λείο τρίποδο και σε κύλιν-

δρο, με τον οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,4, ό-

πως στο σχήμα. Ο κύλινδρος μπορεί να στρέφεται γύρω από τον στα-

θερό οριζόντιο άξονά του, ο οποίος περνά από τα κέντρα των δύο βάσεών του.  

Δίνεται ακόμη (ΑΓ)=(ΔΒ)=0,5m και g=10m/s2. 

i)  Να υπολογιστούν οι δυνάμεις που δέχεται η δοκός από τρίποδο και κύλινδρο. 

ii)  Πριν τοποθετήσουμε τη δοκό στην παραπάνω θέση, θέτουμε σε δεξιόστροφη περιστροφή  τον κύλινδρο. 

Να υπολογιστεί η αρχική επιτάχυνση που θα αποκτήσει η δοκός, μόλις αφεθεί στην παραπάνω θέση. 

 iii) Αν τη θέση της δοκού πάρει ένα ορθογώνιο με ύψος h=0,5m, 

του ίδιου μήκους και μάζας Μ=100kg, το οποίο εμφανίζει την 

ίδια συμπεριφορά στις επαφές Γ και Δ, όσον αφορά τις τριβές, 

πόση θα είναι αντίστοιχα η επιτάχυνση που θα αποκτήσει; 

Απάντηση: 

Δυο μαθητές δίνουν τις ακόλουθες απαντήσεις: 

i) - Ο μαθητής Α: 

Στο σχήμα έχουν σημειωθεί οι ασκούμενες δυνάμεις, όπου Κ το 

μέσον (το κέντρο μάζας) της δοκού. Από την ισορροπία της δοκού 

έχουμε: 

ΣF=0 → Ν1+Ν2=w → Ν1+Ν2=100Ν  (1) 

Ενώ το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών, ως προς οποιοδήποτε σημείο, είναι μηδενικό και παίρνοντας το 

σημείο Γ, θα έχουμε:  

ΣτΓ=0 → Ν1∙(ΓΔ)-w∙(ΓΚ) = 0 → �� =
�

�
= 50� 

(�)
� �� = 50� 

- Μαθητής Β:  Συμφωνώ. 

ii)  Μόλις έρθει σε επαφή η δοκός με τον κύλινδρο, ο οποίος περι-

στρέφεται, όπως στο σχήμα, θα ασκηθεί πάνω του δύναμη τριβής 

ολίσθησης με φορά προς τα αριστερά, η αντίδραση της οποίας εί-

ναι η τριβή Τ, με φορά προς τα δεξιά, η οποία ασκείται στη δοκό 

όπως στο σχήμα. 

- Ο μαθητής Α: 

Από την ισορροπία της δοκού στην κατακόρυφη διεύθυνση έχουμε: 
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ΣFy=0 → Ν1+Ν2=w → Ν1+Ν2=100Ν  (1) 

Ενώ το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών ως προς οποιοδήποτε σημείο είναι μηδενικό, αφού η ράβδος δεν 

στρέφεται, οπότε παίρνοντας το σημείο Γ, έχουμε:  

ΣτΓ=0 → Ν1∙(ΓΔ)-w∙(ΓΚ) = 0 → �� =
�

�
= 50� 

(�)
� �� = 50� 

Αλλά τότε η τριβή έχει μέτρο: 

Τ=μΝ1=0,4∙50Ν=20Ν 

Με αποτέλεσμα η δοκός να αποκτά οριζόντια επιτάχυνση με φορά προς τα  δεξιά και μέτρο: 

� = �� → � =
�

�
= 2 �/�� 

- Μαθητής Β:  Δεν συμφωνώ. Δεν έχουμε ισορροπία της δοκού για να πάρουμε τις ροπές ως προς ο-

ποιοδήποτε σημείο. Πρέπει να δουλέψουμε με το κέντρο μάζας Κ: 

ΣτΚ=0 → Ν1∙(ΚΔ)=Ν2∙(ΓΚ) → Ν1=Ν2  
(�)
� �� =  �� = 50� 

Οπότε στη συνέχεια συμφωνώ…βρίσκοντας το ίδιο αποτέλεσμα! 

- Μαθητής Α:   Δεν καταλαβαίνω τη διαφωνία σου, αφού στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουμε. Απλά εσύ 

μπερδεύεσαι περισσότερο!!! 

iii) Στην περίπτωση του ορθογωνίου, έχουμε ξανά τις ίδιες δυνάμεις, 

όπως στο σχήμα. 

- Ο μαθητής Α: 

Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Από την ισορροπία της δοκού έχουμε: 

ΣFy=0 → Ν1+Ν2=w → Ν1+Ν2=1000Ν  (1α) 

Ενώ το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών ως προς οποιοδήποτε ση-

μείο ξανά είναι μηδενικό και παίρνοντας το σημείο Γ, έχουμε:  

ΣτΓ=0 → Ν1∙(ΓΔ)-w∙ ½ (ΓΔ) = 0 → �� =
�

�
= 500� 

(��)
�� �� = 500� 

Αλλά τότε η τριβή έχει μέτρο: 

Τ=μΝ1=0,4∙500Ν=200Ν 

Με αποτέλεσμα η δοκός να αποκτά οριζόντια επιτάχυνση με φορά προς τα  δεξιά και μέτρο: 

� = �� → � =
�

�
= 2 �/�� 

- Μαθητής Β:  Δεν συμφωνώ. Δεν έχουμε ισορροπία της δοκού για να πάρουμε τις ροπές ως προς ο-

ποιοδήποτε σημείο. Πρέπει να δουλέψουμε με το κέντρο μάζας Κ, οπότε αφού πάρουμε από την ισορ-

ροπία των δυνάμεων: 

ΣFy=0 → Ν1+Ν2=w → Ν1+Ν2=1000Ν 
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Στη συνέχεια θα έχουμε, ότι αφού το ορθογώνιο δεν αποκτά γωνιακή επιτάχυνση (δεν στρέφεται): 

ΣτΚ=Ι∙αγων → ΣτΚ=0 → Ν1∙ ½ (ΓΔ)+Τ∙ ½ h-Ν2∙ ½ (ΓΔ)=0→ 

Ν1∙0,5+μΝ1∙0,25-(1000-Ν1)0,5=0 → 

�� =
5.000

11
� → � = ��� =

2.000

11
� 

 Οπότε το ορθογώνιο εκτελεί μεταφορική κίνηση, με επιτάχυνση: 

� = �� → � =
�

�
=

20

11

�

��
= 1,8 

�

��
  

Σχόλιο: 

Ποιος έχει δίκιο στο τελευταίο ερώτημα; 

Προφανώς ο μαθητής Β. Όταν μιλάμε ότι Στ=0 για οποιοδήποτε σημείο, αναφερόμαστε στην ισορροπία του 

στερεού. Όχι όταν εκτελεί επιταχυνόμενη μεταφορική κίνηση. Τότε θα πρέπει να εφαρμόσουμε το 2ο νόμο 

του Νεύτωνα ως προς το κέντρο μάζας, θέτοντας γωνιακή επιτάχυνση μηδενική, οπότε ως προς το κέντρο 

μάζας, θα ισχύει Στ=0. 

dmargaris@gmail.com 

 

 


