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Ένα σύστημα σε ισορροπία και επιτάχυνση 

 Το στερεό s του σχήματος, αποτελείται από δύο κολλημένους ομοαξονικούς ο-

μογενείς κυλίνδρους με ακτίνες R=0,4m και r= ½R  αντίστοιχα. Το στερεό s μπο-

ρεί να  στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος ταυτίζεται με 

τον άξονα των κυλίνδρων που συνδέει τα κέντρα των δύο βάσεων. Γύρω από τον 

μικρό κύλινδρο έχουμε τυλίξει ένα μη εκτατό και αμελητέου βάρους νήμα, στο 

άλλο άκρο του οποίου έχουμε δέσει ένα σώμα Σ. Γύρω από τον μεγάλο κύλινδρο 

αντίθετα, έχουμε τυλίξει ένα άλλο, όμοιο με το προηγούμενο, νήμα και ασκώντας 

στο άκρο του Α μια δύναμη �⃗, μέτρου F=10Ν, ισορροπούμε όλο το σύστημα, 

όπως στο σχήμα. 

i) Να υπολογιστεί η μάζα του σώματος Σ. 

ii) Διπλασιάζουμε το μέτρο της ασκούμενης δύναμης �⃗  με αποτέλεσμα τη στιγμή t1 που το άκρο του νήματος 

Α έχει μετατοπισθεί κατά d=1,6m, να έχει ταχύτητα μέτρου υΑ=2m/s. 

α) Να υπολογιστεί η ενέργεια που μεταφέρθηκε στο σύστημα μέσω του έργου της δύναμης. 

β) Να βρεθεί η ροπή αδράνειας του στερεού s. 

iii) Για τη χρονική στιγμή t1 να υπολογιστούν: 

α) Η ισχύς της δύναμης �⃗. 

β) Ο ρυθμός μεταβολής της μηχανικής ενέργειας του στερεού s και του σώματος Σ. 

γ) Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής, ως προς τον άξονα Ο περιστροφής: 

γ1) του σώματος Σ,   γ2) του στερεού s,    γ3) του συστήματος. 

 Δίνεται ότι ένα υλικό σημείο το οποίο κινείται με ταχύτητα υ, παρουσιάζει ως προς ένα 

τυχαίο σημείο Γ, στροφορμή μέτρου L=mυ∙d, όπου d η απόσταση του σημείου Γ από τον 

φορέα της δύναμης, με κατεύθυνση όπως στο σχήμα. Δίνεται επίσης g=10m/s2. 

Απάντηση: 

i) Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα, 

όπου Τ=Τ  ́η τάση του νήματος, ενώ η δύναμη �⃗ μεταφέρεται μέσω του άλλου 

νήματος ασκούμενη εφαπτομενικά στο στερεό s. Αφού το σώμα Σ ισορροπεί: 

ΣF=0 → Τ=w=mg (1) 

Αλλά και το στερεό s ισορροπεί, οπότε: 

Στο=0 → Τ ∙́r-F∙R = 0 → Τ΄=Τ=
��
�

��
= 2� = 20�

(�)
�� 

m=T/g=2kg. 
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ii) Τη στιγμή t1 που η ταχύτητα του άκρου Α του νήματος είναι ίση με υΑ=2m/s και το 

σημείο που το νήμα έρχεται σε επαφή με το στερεό, θα έχει την ίδια ταχύτητα, άρα 

και η γραμμική ταχύτητα των σημείων της περιφέρειας του μεγάλου κυλίνδρου έχει 

επίσης μέτρο 2m/s. Αλλά αν τη στιγμή αυτή το στερεό στρέφεται με γωνιακή ταχύ-

τητα ω, θα ισχύουν: 

υΑ=ω∙R  και υΒ=ω∙r  →  

� =
�� 

�
=

2 

�,�
���/� = 5���/�  και υΒ= ½ υΑ=1m/s. 

Οπότε και το σώμα Σ κινείται προς τα πάνω με ταχύτητα μέτρου υΣ=1m/s. 

α) Η ενέργεια που μεταφέρεται στο σύστημα μέσω του έργου της δύναμης, είναι ίσο: 

Ε=WF=F1∙ΔsΑ=F1∙d= 20Ν∙1,6m=32J. 

β) Στο παραπάνω χρονικό διάστημα το στερεό περιστρέφεται κατά γωνία θ, όπου d=θ∙R, ενώ αντίστοιχα 

το αριστερό νήμα τυλίγεται κατά Δh=θ∙r= θ∙ ½ R= ½ d=0,8m. Πράγμα που σημαίνει ότι και το σώμα Σ 

ανέβη κατά 0,8m, με αποτέλεσμα να έχει αυξήσει τη μηχανική το ενέργεια κατά: 

ΔΕμ,Σ=ΔU+ΔΚ=mg∙Δh+ ½ mυΒ
2=2∙10∙0,8J+ ½ ∙2∙12J=17J 

Αλλά με βάση τη διατήρηση της ενέργειας, αφού μεταφέρθηκε στο σύστημα ενέργεια 32J και τα 17J 

κατέληξαν στο σώμα Σ, τα υπόλοιπα 32J-17J=15J τα έχει ως κινητική ενέργεια το στερεό s: 

�� =
1

2
!�� → # =

2��

�� =
2 ∙ 15

5� %&'� = 1,2 %&'� 

iii) α) Η ισχύς της δύναμης, ίση με τον ρυθμό με τον οποίο μεταφέρει ενέργεια στο σύστημα, είναι: 

ΡF=F1∙υΑ=20Ν∙2m/s= 40 W. 

β) Εφαρμόζουμε το 2ο νόμο του Νεύτωνα για το σώμα Σ και το στερεό s: 

ΣFΣ=m∙αΣ → Τ-mg=m∙αΣ (2) 

Στs=Ι∙αγων → F∙R-Τ΄∙r=Ι∙αγων → F∙R – Τ∙ ½ R= Ι∙αγων  (3) 

Όπου αΣ =αγων∙r= αγων∙ ½ R  (4) 

Από (2), (3) και (4) παίρνουμε: 

()*+

(��),)�
=

*∙-./0
�

�� �

�1∙-./0
 → T=21,25N 

Οπότε για το στερεό s έχουμε: 

�2�

�3
= 4� + 4,΄ = 4� − 8΄�9 = 40;/� − 21,25 ∙ 1;/� = 18,75;/� 

Ενώ για το σώμα Σ η ενέργειά του αυξάνεται εξαιτίας της ενέργειας που μεταφέρεται σε αυτό μέσω του 

έργου της τάσης του νήματος, οπότε: 

�>?

�3
= 4, = @ ∙ �9 = 21,25 ;/� 
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γ) Για τους ρυθμούς μεταβολής της στροφορμής, ως προς τον άξονα περιστροφής στο Ο, έχουμε: 

γ1) Για το σώμα Σ, με θετικές τις δεξιόστροφες ροπές: 

�A?

�3
= BCD = (@ − '&)� → 

�A?

�3
= (21,25 − 2 ∙ 10)0,2 %&'�/�� = 0,25 %&'�/��. 

γ2) Για το στερεό s: 

EFG

EH
= BCD = �I − 8� = (20 ∙ 0,4 − 21,25 ∙ 0,2)%&'�/�� = 3,75%&'�/��. 

γ3) Για το σύστημα: 

�AKLKM

�3
= BCD,NO = �I − P� =

(20 ∙ 0,4 − 2 ∙ 10 ∙ 0,2)%&'�

�� = 4%&'�/��. 

Όλοι οι παραπάνω ρυθμοί είναι οριζόντιοι, κάθετοι στο επίπεδο του σχήματος 

με φορά προς τα μέσα, όπως στο σχήμα. 

Σχόλια: 

1) Κατά τον υπολογισμό της ισχύος είτε της δύναμης F είτε της τάσης επιλέξαμε την 

ισχύ δύναμης και τον υπολογισμό μέσω της σχέσης Ρ=F∙υ. Θα μπορούσαμε εναλλακτικά να υπολογίσουμε 

την αντίστοιχη ισχύ, «βλέποντας» ροπές. Τότε θα γράφαμε: 

Ρ=τ∙ω= (F∙R)∙ω=F∙(R∙ω)=F∙υΑ. 

2) Θα μπορούσαμε στο ερώτημα iii).β) να υπολογίσουμε για το σώμα Σ χωριστά το ρυθμό μεταβολής κινη-

τικής και δυναμικής ενέργειας: 

��?

�3
= 4, + 4Q = (8 − '&) �9  

�R?

�3
= −

�P

�3
= −4Q = '& �9  

Οπότε: 

��?

�3
+

�R?

�3
= 4, = 21,25 ;/� 

3) Για τη στροφορμή του σώματος Σ, ως προς το Ο, έχουμε L=m∙υΣ∙r, οπότε: 

�A?

�3
=

�('��)

�3
= '

��

�3
� = '�� = (B�)� = BC = 0,25 %&'�/��. 
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