
Τρεις κύλινδροι που έχουν ίδιες μάζες M, ακτίνες R και 

ύψος h τοποθετούνται πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας 

φ. Αρχικά οι κύλινδροι ηρεμούν. Ο συντελεστής τριβής 

ολίσθησης μ είναι ο ίδιος και για τους τρεις κυλίνδρους 

και θεωρείται γνωστός. 

Ο πρώτος έχει σχήμα σωληνοειδές,  

όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.  

Ο δεύτερος κύλινδρος είναι συμπαγής 

και ομογενής. Ο τρίτος έχει όμοιο  

σχήμα με τον πρώτο, με τη διαφορά  

ότι είναι κλειστός από τις δύο μεριές  

με καπάκια αμελητέου βάρους και  

γεμάτος υγρό του οποίου η πυκνότητα ισούται με εκείνη 

των τοιχωμάτων του (στην περίπτωση αυτή στη μάζα M 

του κυλίνδρου συμπεριλαμβάνεται και η μάζα του υγρού). 

Η τριβή μεταξύ του υγρού και των τοιχωμάτων του 

δοχείου θεωρείται αμελητέα. 

Εάν η πυκνότητα του πρώτου κυλίνδρου είναι 3 φορές 

μεγαλύτερη από την πυκνότητα του δεύτερου ή του τρίτου 

κυλίνδρου, να βρεθούν: 

1. Οι εκφράσεις των γραμμικών επιταχύνσεων αcm των 

αξόνων των κυλίνδρων σε συνάρτηση με την επιτάχυνση 

της βαρύτητας g και τη γωνία φ του κεκλιμένου επιπέδου. 

Στην περίπτωση του τρίτου κυλίνδρου, θεωρήστε 

αμελητέες τις τριβές μεταξύ των εσωτερικών τοιχωμάτων 

του και του υγρού.  

Η ροπή αδράνειας κοίλου κυλίνδρου  δίνεται από τη σχέση 

Ι =
 

 
 m (R2 + r2), ενώ η ροπή αδράνειας  συμπαγούς 

κυλίνδρου δίνεται από τη σχέση Ι΄ = 
 

 
 m R2 

 



Υπόδειξη : Επειδή δεν αναπτύσσονται τριβές ανάμεσα στα 

τοιχώματα του τρίτου κυλίνδρου και του υγρού που 

περιέχει θεωρούμε ότι το υγρό συμμετέχει μόνο στη 

μεταφορική κίνηση. 

2. Η τιμή της γωνίας φ που πρέπει να σχηματίζει το 

κεκλιμένο επίπεδο με το οριζόντιο επίπεδο ώστε κανείς 

από τους τρεις κυλίνδρους να μην ολισθαίνει. 

3. Οι  εκφράσεις των  γωνιακών επιταχύνσεων σε 

συνάρτηση με την επιτάχυνση της βαρύτητας g , τη γωνία 

φ του κεκλιμένου επιπέδου και την ακτίνα R, στην 

περίπτωση κύλισης με ολίσθηση.   

Απάντηση : 1. acm1 = 
 

  
 g ημφ, acm2 = 

 

 
 g ημφ,  

acm3 = 
  

  
 g ημφ . 

2. φmax = τοξεφ(
  

 
μ) 

3. αγων1 = 
 

 
 
      

 
, αγων2 = 2 

      

 
, αγων3 = 
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