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Μια δοκός ακουμπά σε κοντύτερο τοίχο. 

Μια οµογενής δοκός µήκους (ΑΒ)= 4m και βάρους 300Ν, στηρίζεται 

όπως στο σχήµα σε τοίχο ύψους h=1,8m, σε σηµείο Γ, όπου (ΑΓ)=1m και 

σε λείο οριζόντιο έδαφος.  

i)  Να βρεθεί η δύναµη που ασκείται στην δοκό στο σηµείο στήριξης Γ. 

ii) Να υπολογιστεί ο ελάχιστος συντελεστής στατικής οριακής τριβής 

µεταξύ του κατακόρυφου τοίχου και της δοκού, για να υπάρξει η 

παραπάνω ισορροπία. 

iii) Αν πάνω στη ράβδο τοποθετήσουµε ένα σώµα Σ αµελητέων 

διαστάσεων και βάρους w1, το οποίο εµφανίζει µε τη δοκό συντελεστή οριακής τριβής µs1=0,8, να 

εξετάσετε αν το σύστηµα θα συνεχίσει να ισορροπεί, δεχόµενοι ότι ο συντελεστής οριακής στατικής 

τριβής µεταξύ σανίδας και τοίχου, έχει τιµή, ίση µε αυτή που υπολογίστηκε στο προηγούµενο ερώτηµα. 

Απάντηση: 

i) Αφού η δοκός ισορροπεί 0=∑F
r

, οπότε αφού το βάρος και η 

δύναµη στήριξης F1 στο άκρο Β είναι κατακόρυφες, κατακόρυφη θα 

είναι και η δύναµη F που ασκείται στη δοκό στο σηµείο στήριξης Γ. 

 Παίρνοντας τώρα τις ροπές ως προς το άκρο Β, έχουµε: 

Στ=0 → w· ½ ℓ·συνθ-F·(ΒΓ)·συνθ=0 → 
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ii)  Αναλύουµε την παραπάνω δύναµη F, σε δύο συνιστώσες, µια Ν 

κάθετη στη δοκό και µια παράλληλη Τ. Η Ν είναι η κάθετη αντίδραση και Τ η τριβή που ασκείται στη 

δοκό. Αλλά η γωνία µεταξύ και Ν είναι ίση µε την γωνία θ που σχηµατίζει η δοκός µε το οριζόντιο 

επίπεδο, αφού έχουν τις πλευρές κάθετες. Αλλά 8,06,0
3

8,1
=→== συνθηµϑ . Οπότε: 

NNFT 1206,0200 =⋅=⋅= ηµϑ  και 

Ν= NNF 1608,0200 =⋅=⋅συνϑ  

Η παραπάνω τριβή είναι στατική, συνεπώς Τ ≤ Τορ → Τ ≤ µs·Ν → 
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Συνεπώς ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής είναι 75,0min =sµ  
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iii)  Το πρώτο που πρέπει να εξετάσουµε είναι αν το σώµα Σ γλιστρήσει πάνω στη σανίδα, στην περίπτωση 

που αυτή είναι ακίνητη. Στο δεξιό σχήµα έχουµε σχεδιάσει τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα Σ. 

Με την υπόθεση ότι το σώµα Σ δεν θα γλιστρήσει τότε ΣF=0 ή F2=w1. Αν µιλήσουµε σε άξονες το 

σώµα ισορροπεί στον άξονα y, Ν1=w1y=w1·συνθ. Τ1=w1x=w·ηµθ=0,6w1. Αλλά η µέγιστη τιµή της 

στατικής τριβής, η οριακή τριβή έχει µέτρο Τ1ορ=µs1·Ν1=0,8· w1·συνθ =0,64w1.  Συµπέρασµα; Αν η 

δοκός παραµείνει ακίνητη, τότε το σώµα Σ δεν θα γλιστρήσει πάνω της και η τριβή που θα δεχτεί θα 

είναι στατική. 

Ερχόµαστε τώρα να εξετάσουµε αν η δοκός µπορεί να ισορροπήσει µετά την τοποθέτηση του 

σώµατος Σ. Στο αριστερό σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στη δοκό, όπου F2΄=w1. 

Ας υποθέσουµε ότι η δοκός ισορροπεί, τότε ΣF=0 και Στ=0, ως προς οποιοδήποτε σηµείο. 

Αλλά οι δυνάµεις F1, F2΄ και w είναι κατακόρυφες, οπότε και η δύναµη F που ασκεί ο τοίχος στη δοκό 

είναι ξανά κατακόρυφη.  
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Συνεπώς η τριβή συνεχίζει να είναι στατική (άλλης τιµής από προηγουµένως) και η δοκός ισορροπεί 

ξανά. 

Σχόλιο: 

Ας προσέξουµε ότι δεν συζητήσαµε καθόλου για το σηµείο στο οποίο τοποθετήσαµε το σώµα Σ. Αυτό 

σηµαίνει ότι θα έχουµε ισορροπία για οποιαδήποτε θέση. 

 

Επιµέλεια: 

 ∆ιονύσης Μάργαρης 

 

 

 


