
ΕΚΦΕ Πειραιά-Καλλίπολθσ 

1 
 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Το αντικείμενο του ςχιματοσ αφινεται από φψοσ Η και οδθγείται ςτο εςωτερικό του 

κατακόρυφου κοίλου κυλίνδρου, για να διαγράψει κυκλικι τροχιά, ακτίνασ R. Ζθτείται το 

μικρότερο αρχικό φψοσ Η, ϊςτε να εκτελζςει αςφαλι ανακφκλωςθ. 

Το ςϊμα είναι ομογενζσ, ζχει μάηα m,ακτίνα r και ροπι αδράνειασ   . 

 
1θ προςπάκεια. (Προτείνεται από το ςχολικό βιβλίο και από τα βοηθήματα που 

αςχολοφνται με το θέμα.)  Υπολογίηουμε το φψοσ εξαςφαλίηοντασ ότι δεν χάνεται θ επαφι 

ςτο ανϊτερο ςθμείο Α. 

Αν μθδενιςτεί οριακά θ κάκετθ δφναμθ επαφισ ςτο Α, το βάροσ κα είναι θ κεντρομόλοσ:  

 
ν το ςϊμα κυλίεται θ Κινθτικι του Ενζργεια είναι: 

 
και θ Μθχανικι Ενζργεια διατθρείται: 

 

 

 
Αν το ςϊμα είναι ςυμπαγήσ ςφαίρα (λ=2/5) το μικρότερο φψοσ είναι 2,7R, ενϊ αν είναι 

ρόδα (δακτφλιοσ, λ=1), είναι 3R. 
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Στθ κζςθ Γ, που θ αντίςτοιχθ ακτίνα ςχθματίηει γωνία κ με τθν κατακόρυφθ, θ αντίςτοιχθ 

ελάχιςτθ ταχφτθτα κα υπολογιςτεί από τθ διατιρθςθ τθσ Μθχανικισ Ενζργειασ: 

 

 
Από τθν κυκλικι κίνθςθ υπολογίηουμε τθ δφναμθ Ν: 

 

 
Κατά τθν κφλιςθ οι νόμοι τθσ κίνθςθσ δίνουν: 

 

 

 
Η τριβι είναι ςτατικι: 

 
Η παραπάνω ςχζςθ δείχνει ότι για μικρζσ γωνίεσ ο απαιτοφμενοσ ςυντελεςτισ τριβισ 

γίνεται πολφ μεγάλοσ. Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίηουν τθν τιμι του ςυντελεςτι 

ςε ςχζςθ με τθ γωνία ςε μοίρεσ. Το πρϊτο αντιςτοιχεί ςε ςυμπαγι ςφαίρα και το δεφτερο 

ςε δακτφλιο. 

Οι τιμζσ αυτζσ είναι απαγορευτικζσ και αναγκαςτικά, από κάποια γωνία και μετά, κα 

γίνεται ολίςθηςη. 

Επομζνωσ θ Μηχανική Ενζργεια δεν διατηρείται και το ελάχιςτο φψοσ κα είναι 

μεγαλφτερο από αυτό που υπολογίςτθκε. 
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2θ προςπάκεια. Υπολογίηουμε το φψοσ εξαςφαλίηοντασ ότι διατθρείται θ Μθχανικι 

Ενζργεια και το ςϊμα δεν ολιςκαίνει ςε κανζνα ςθμείο τθσ τροχιάσ του. Δθλαδι ςυνεχίηει 

θ κφλιςθ και ςτο τυχαίο ςθμείο Γ, που βρίςκεται ςε φψοσ . 

Για να μθν ολιςκαίνει και ςτο τμιμα του κεκλιμζνου επιπζδου που επιταχφνεται, κα 

πρζπει θ γωνία κλίςθσ φ του επιπζδου να ικανοποιεί τθ ςχζςθ: 

 
Το ςϊμα κα ζχει Μθχανικι Ενζργεια: 

 

 
Και κα πρζπει να είναι ίςθ με τθν αρχικι που είχε ςτο ςθμείο που αφζκθκε: 

 
Το ςϊμα κυλίεται και ιςχφει θ εξίςωςθ (3) τθσ προθγοφμενθσ μελζτθσ για τθ ςτατικι τριβι 

 

 
Από τθν κυκλικι κίνθςθ υπολογίηουμε τθ δφναμθ Ν: 

 
Επομζνωσ θ ελάχιςτθ Κινθτικι Ενζργεια, θ ελάχιςτθ Μθχανικι  και το ελάχιςτο φψοσ κα 

είναι: 

 

 
Η παράςταςθ: 

 
μεγιςτοποιείται όταν  δθλαδι 

 
Ο υπολογιςμόσ αυτισ τθσ γωνίασ κα μασ δϊςει τθ κζςθ που μεγιςτοποιείται θ ελάχιςτθ 

Μθχανικι Ενζργεια, που απαιτείται για να μθ γίνει ολίςκθςθ. Χρθςιμοποιϊντασ τουσ 

τφπουσ τθσ Τριγωνομετρίασ: 
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υπολογίηουμε τθν παράςταςθ  f(θ) και τθν τιμι του ελάχιςτου φψουσ, που απαιτείται για 

να μθ γίνει ολίςκθςθ: 

 

 
Παρατθροφμε ότι για πολφ μεγάλουσ ςυντελεςτζσ τριβήσ, οδηγοφμαςτε ςτο αποτζλεςμα 

τησ πρώτησ μελζτησ. 

Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει τισ τιμζσ που υπολογίςτθκαν, με τθ βοικεια λογιςτικϊν 

φφλλων, για τθν παράςταςθ f(θ) για διάφορεσ τιμζσ του ςυντελεςτι τριβισ, για τθ 

ςυμπαγι ςφαίρα (λ=2/5) και το δακτφλιο (λ=1). Στθν πρϊτθ μελζτθ οι τιμζσ τθσ f(θ)  είχαν 

βρεκεί 2,7 για τθ ςφαίρα και 3 για το δακτφλιο. 

μ ςφαίρα δακτφλιοσ 

1 2,712 3,062 

0,9 2,714 3,076 

0,8 2,718 3,095 

0,7 2,724 3,124 

0,6 2,732 3,167 

0,5 2,746 3,236 

0,4 2,772 3,358 

0,3 2,826 3,603 

0,2 2,972 4,202 

0,1 3,625 6,385 

Από τθ μελζτθ του πίνακα φαίνεται ότι δεν μπορεί να υπολογιςτεί το ελάχιςτο φψοσ, 

χωρίσ να γνωρίηουμε τθν τιμι του ςυντελεςτι τριβισ. Για τθ ςφαίρα, και για μεγάλουσ 

ςυντελεςτζσ τριβισ, οι τιμζσ για το φψοσ είναι κοντινζσ, αλλά για το δακτφλιο διαφζρουν 

αρκετά, ειδικά ςτισ μικρότερεσ τιμζσ του ςυντελεςτι. 

Οι δυο προςπάκειεσ υπολογιςμοφ ςτθρίχτθκαν ςε διαφορετικά κριτιρια. Η αλικεια 

βρίςκεται κάπου ανάμεςα, αφοφ κα μποροφςε να γίνει θ ανακφκλωςθ και με μια μικρι 

διαδρομι με ολίςκθςθ. Η πρϊτθ προςπάκεια οδθγεί ςε ςθμαντικό ςφάλμα, που για 

μεγάλουσ ςυντελεςτζσ τριβισ μικραίνει, ενϊ θ δεφτερθ δίνει αςφαλζςτερο αποτζλεςμα. 

 

Γιάννθσ Θάνοσ 


