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Άςκηςη ςτην ιςορροπία ςυςτήματοσ ςτερεών ςωμάτων 

 

Ομογενήσ, ιςοπαχήσ και άκαμπτη ράβδοσ ΑΒ, μήκουσ L και μάζασ 

Μ=20kg, ιςορροπεί οριζόντια έχοντασ το άκρο τησ Α αρθρωμένο ςε 

κατακόρυφο τοίχο. Στο άλλο άκρο Β τησ ράβδου κρέμεται ςώμα 

μάζασ m1=5kg. Η ράβδοσ εφάπτεται ςτο ςημείο Γ ςε απόςταςη L/4 

από το άκρο Β, με ςύςτημα 2 ομοαξονικών ςυγκολλημένων 

κυλίνδρων ςυνολικήσ μάζασ m=5kg, με ακτίνεσ R και r=0,5R, το 

οποίο είναι ακλόνητα ςτερεωμένο και μπορεί να περιςτρέφεται 

γύρω από οριζόντιο μεταλλικό άξονα που ςυμπίπτει με τον άξονα 

ςυμμετρίασ του. Στην περιφέρεια του μικρού κυλίνδρου είναι 

τυλιγμένο πολλέσ φορέσ αβαρέσ και μη εκτατό νήμα, ςτο ελεύθερο 

άκρο του οποίου ιςορροπεί δεμένο δεύτερο ςώμα μάζασ m2=10kg. 

Να υπολογίςετε: 

Α.  το μέτρο τησ κατακόρυφησ δύναμησ που αςκεί το ςύςτημα των 

κυλίνδρων ςτη ράβδο 

Α                                                                             Γ                     Β 
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Β.  το μέτρο τησ ςτατικήσ τριβήσ μεταξύ τησ ράβδου και του 

ςυςτήματοσ των κυλίνδρων 

Γ.  τη δύναμη που αςκεί η άρθρωςη ςτη ράβδο 

Δ.  το μέτρο τησ δύναμησ που αςκείται ςτο κέντρο των κυλίνδρων. 

Δίνεται η επιτάχυνςη τησ βαρύτητασ g=10m/s2.  
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Α.  Για τη ράβδο 
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Β.  Για το ςώμα μάζασ m2 

     ΣF=0 οπότε Τ΄2=m2g=10∙10 δηλαδή Τ2΄=100Ν και 
     Τ2=  Τ2΄=100Ν ωσ δράςη- αντίδραςη. 
    
 
    Για το ςύςτημα τησ διπλήσ τροχαλίασ 

    Στ(ο)=0 άρα Τ΄R=T2r δηλαδή T΄R=T20,5R που δίνει    
    Τ΄=0,5T2=0,5∙100 που δίνει Τ΄=50Ν ςυνεπώσ είναι ωσ δράςη- 
    αντίδραςη Τ=Τ΄=50Ν 
 
 
Γ.  Για το ςώμα μάζασ m1 

     ΣF=0 οπότε Τ1΄=m1g=5∙10 που δίνει Τ1΄=50Ν και Τ1=Τ1΄=50Ν  
     ωσ δράςη-αντίδραςη. 
 
 
     Για τη ράβδο 

     ΣFx=0 οπότε FAx=T=50N και ΣFy=0 οπότε  
     FAy=N-Mg-T1=200-20∙10-50 άρα FAy=50N 

     και FA= Fx
2 + Fy

2 = 502 + 502 άρα FA=50 𝟐N 

     με κλίςη: εφθ=
FAy

FAx
=

50

50
 =1 άρα θ=45ο ωσ προσ το οριζόντιο 

     επίπεδο.  
 
 
Δ.  Είναι Ν΄=Ν =200Ν ωσ δράςη- αντίδραςη. 
     Για το ςύςτημα των κυλίνδρων 

    ΣFx=0 άρα FOx =T΄=50Ν και 

    ΣFy=0 άρα FOy=mg+N΄+Τ2=5∙10+200+100 οπότε FOy=350N. 

    Έτςι FO= FOx
2 + FOy

2= 502 + 3502 ςυνεπώσ FO=250 𝟐N. 

 


