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Μια ράβδος στο άκρο νήματος 

Μια ομογενής ράβδος μήκους ℓ=0,4m και μάζας m=0,6kg έχει προσδεθεί στο 

μέσον της Μ, μέσω αμελητέου βάρους και μη εκτατού νήματος, μήκους d=1m, 

με σταθερό σημείο Ο. Η ράβδος συγκρατείται στη θέση που δείχνει το σχήμα, 

όπου το νήμα είναι τεντωμένο σχηματίζοντας γωνία θ με την κατακόρυφο, όπου 

ημθ=0,6, ενώ το νήμα είναι κάθετο στη ράβδο. Σε μια στιγμή αφήνουμε τη ράβδο 

ελεύθερη να κινηθεί. Να βρεθούν: 

i)   Οι αρχικές επιταχύνσεις του μέσου Μ και των δύο άκρων Α και Β της ράβδου. 

ii)  Ο αρχικός ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της ράβδου, ως προς οριζόντιο άξονα: 

α) Ο οποίος περνά από το σημείο πρόσδεσης Ο. 

β) Ο οποίος είναι κάθετος στη ράβδο, στο μέσον της Μ. 

iii)  Να σχεδιάστε τη ράβδο τη στιγμή που το νήμα γίνεται κατακόρυφο και για τη θέση αυτή να υπολογι-

στούν: 

α) Οι ταχύτητες των άκρων Α και Β της ράβδου. 

β) Η στροφορμή και ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της ράβδου ως προς το σημείο Ο. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας μιας ομογενούς ράβδου ως προς κάθετο άξονα που περνά από το μέσον της Ιcm= 

mℓ2/12 και g=10m/s2. 

Απάντηση: 

i) Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στη ράβδο, 

όπου και το βάρος και η τάση διέρχονται από το κέντρο μάζας Μ (το μέσον 

της ράβδου). Αναλύοντας το βάρος, όπως στο σχήμα παίρνουμε: 

ΣFy=0 → Τ=mg∙συνθ  και 

ΣFx=m∙αcm → mg∙ημθ=m∙αcm → 

αcm=g∙ημθ=10∙0,6m/s2=6m/s2 

Αλλά από τη στιγμή που οι  δυνάμεις περνούν από το κέντρο μάζας, δεν έχουμε 

ροπές ως προς το Μ, με αποτέλεσμα η ράβδος να μην αποκτά κάποια γωνιακή επι-

τάχυνση, οπότε δεν πρόκειται και να περιστραφεί. Αυτό σημαίνει ότι η κίνηση της 

ράβδου θα είναι μεταφορική, με αποτέλεσμα όλα τα σημεία της να αποκτούν την 

ίδια επιτάχυνση, ίση με την αcm, όπως δείχνεται στο σχήμα. 

ii) Για τους αρχικούς ρυθμούς μεταβολής της στροφορμής της ράβδου, έχουμε: 

α) Ως προς οριζόντιο άξονα που περνά από το σημείο πρόσδεσης του νήματος Ο: 
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Κάθετο στο επίπεδο της σελίδας με φορά προς τα μέσα, όπως στο σχήμα. 

β) Ως προς οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το μέσον Μ της ράβδου: 
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Αφού οι ασκούμενες δυνάμεις περνούν από το Μ. 

iii) Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ράβδος εκτελεί μεταφορική κίνηση, χωρίς να έ-

χουμε περιστροφή. Συνεπώς η θέση της όταν το νήμα γίνεται κατακόρυφο, είναι όπως στο σχήμα. 

α) Αλλά στη διάρκεια της κίνησης αυτής (από την αρχική θέση μέχρι τη 

θέση με κατακόρυφο το νήμα), η μόνη δύναμη που παράγει έργο είναι το 

βάρος, οπότε εφαρμόζοντας την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέρ-

γειας και θεωρώντας το οριζόντιο επίπεδο που περνά από το μέσον της 

ράβδου στην τελική θέση  ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας, 

έχουμε: 

Καρχ+Uαρχ=Κτελ + Uτελ → 

��ℎ =
1
2

��� 
� → �� = "2�ℎ = "2��(1 − %�&�) 

Όμως από τριγωνομετρία:  ημ2θ+συν2θ=1, οπότε συνθ=0,8 και με αντικατάσταση: 

�� = "2��(1 − %�&�) = "2 ∙ 10 ∙ 1(1 − 0,8)�/� = 2�/�. 

Αφού όμως έχουμε μεταφορική κίνηση, όλα τα σημεία του στερεού θα έχουν την ίδια ταχύτητα, οριζό-

ντιας διεύθυνσης,  με μέτρο: 

υΑ=υΒ=υcm=2m/s 

β) Το κέντρο μάζας της ράβδου, τη στιγμή που περνά από τη χαμηλότερη θέση της τροχιάς του κινείται σε 

κυκλική τροχιά ακτίνας R=d, οπότε ως προς το κέντρο της τροχιάς έχει στροφορμή, κάθετη στο επίπεδο 

της κίνησης, όπως στο παραπάνω σχήμα, με μέτρο: 

LΟ=m∙υcm∙d= 0,6∙2∙1 kgm2/s= 1,2 kgm2/s 

Όσον αφορά το ρυθμό μεταβολής της στροφορμής, ως προς το Ο, θα έχουμε: 

��)

��
= ��) = 0 

Αφού τόσο το βάρος, όσο και η τάση του νήματος διέρχονται από το Ο, οπότε η ροπές τους είναι 

μηδενικές. 
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