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Δυο ράβδοι σε κίνηση 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο οριζόντιες όμοιες ομογενείς ρά-

βδοι, όπως στο διπλανό σχήμα. Οι ράβδοι μπορούν να στρέφονται χωρίς 

τριβές γύρω από δυο σταθερούς κατακόρυφους άξονες, όπου ο πρώτος 

περνά από το μέσον Κ της ράβδου ΑΒ, ενώ ο δεύτερος από το άκρο Δ της 

ΓΔ. Οι ράβδοι είναι παράλληλοι απέχοντας απόσταση d=2m. Θέλοντας να 

τους θέσουμε σε περιστροφή και να αποκτήσουν την ίδια γωνιακή ταχύ-

τητα, ασκούμε στα άκρα τους Α και Γ κατάλληλες δυνάμεις F1 και F2, για 

ορισμένα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή, έστω t0=0 

οι ράβδοι να βρίσκονται στις αρχικές θέσεις του σχήματος, στρεφόμενες με την γωνιακή ταχύτητα που θέ-

λουμε, χωρίς να ασκούνται πια πάνω τους οι παραπάνω δυνάμεις. Δίνεται η ροπή αδράνειας μιας ομογενούς 

ράβδου ως προς κάθετο άξονα που περνά από το μέσον της Ι= Μℓ2/12. 

i)   Αν το έργο της δύναμης F1, στη διάρκεια της επιτάχυνσης της πρώτης ράβδου είναι ίσο με 4J, πόσο είναι 

το αντίστοιχο έργο της δύναμης F2; 

Δίνεται ότι κάθε ράβδος έχει μάζα Μ=6kg και μήκος ℓ=2m. 

ii) Να βρεθεί η γωνιακή ταχύτητα που απέκτησαν οι ράβδοι. 

iii) Να υπολογισθούν οι δυνάμεις που οι άξονες ασκούν στις ράβδους τη στιγμή t0=0. 

iv) Τη στιγμή t0=0 αφαιρούνται ταυτόχρονα οι δυο άξονες  περιστροφής και οι ράβδοι κινούνται ως ελεύθερα 

στερεά. Να υπολογιστούν τη χρονική στιγμή t1=2,25π s≈7 s: 

α)  οι ταχύτητες των άκρων Α και Γ των δύο ράβδων,  

β) η απόσταση μεταξύ των δύο αυτών άκρων. 

Απάντηση: 

i) Το έργο κάθε δύναμης μετρά την κινητική ενέργεια που αποκτά η αντίστοιχη ράβδος. Έτσι για τα έργα 

των δυνάμεων F1 και F2 θα έχουμε: 

�� = �� = �� ���	�   και  �� = �� = �� �
	� 

Όμως από το θεώρημα του Steiner για τη ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα στο άκρο Δ της δεύτερης 

ράβδου, βρίσκουμε: 

   �
 =    ��� +  �ℓ2�� = 112 ℓ2 + 14 ℓ2 = 13 ℓ2
 

Οπότε με διαίρεση των δύο παραπάνω εξισώσεων θα έχουμε: 

   ��   �� = ������
 ������� = ���ℓ�

����ℓ� = 4 → 
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   �� = 4 �� = 16  

ii) Λύνοντας μια από τις παραπάνω εξισώσεις για την κινητική ενέργεια, ως προς ω, παίρνουμε: 

�� = �� ���	� = ��! ℓ�	� → 

	 = "24�1ℓ2 = 1ℓ "24�1 = 12 "24 ∙ 46  $%&/( = 2 $%&/(  
iii) Στην πρώτη ράβδο, το κέντρο μάζας της Κ παραμένει ακίνητο, οπότε από 

το 2ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε: 

ΣF=0 → FΚ=0 

αφού δεν υπάρχει άλλη οριζόντια δύναμη που να ασκείται στη ράβδο (το 

βάρος και η δύναμη στήριξης Ν είναι κατακόρυφες και αλληλοεξουδετε-

ρώνονται. 

Αντίθετα το κέντρο μάζας Ο της ράβδου ΓΔ εκτελεί ομαλή κυκλική κί-

νηση γύρω από τον άξονα στο άκρο Δ, οπότε πρέπει να δέχεται κεντρομόλο δύναμη μέτρου: 

)* = *+ = *,-./ = �0�
1 = 	� ℓ�  → 

*+ = 	� ℓ2 = 6 ∙ 2� ∙ 1 2 = 242 

Από ποιον ασκείται η δύναμη αυτή στη ράβδο; Ασκείται από τον άξονα στο άκρο Δ της ράβδου, είναι η 

δύναμη *⃗
 , όπου στο σχήμα, την έχουμε μεταφέρει στο κέντρο μάζας Ο, ως *⃗4. 

iv) Μόλις απελευθερώσουμε τον άξονα που περνά από το κέντρο μάζας Κ της πρώτης ράβδου, δεν θα συμβεί 

τίποτα!!! Γιατί; Γιατί και πριν ο άξονας δεν έκανε κάτι!  Προσέξτε το αποτέλεσμα του προηγούμενου 

ερωτήματος. Δεν ασκούσε καμιά δύναμη στην ράβδο. Ήταν σαν να μην υπήρχε!!! Συνεπώς η ράβδος ΑΒ 

θα συνεχίσει την περιστροφή της γύρω από έναν νοητό κατακόρυφο άξονα, ο οποίος και αυτός περνά από 

το Κ, με την ίδια γωνιακή ταχύτητα. 

Αντίθετα η δεύτερη ράβδος ΓΔ, δεν μπορεί να συνεχίσει την προηγούμενη κίνησή της, α-

φού δεν υπάρχει ο άξονας στο Δ που της ασκούσε την απαραίτητη κεντρομόλο δύναμη *⃗4. 

Αλλά τότε το κέντρο μάζας της Ο, θα πάψει να εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση και θα κινη-

θεί ευθύγραμμα και ομαλά, στη διεύθυνση της ταχύτητας που είχε τη στιγμή t0=0. Η ταχύ-

τητα αυτή είναι κάθετη στη ράβδο, όπως στο σχήμα και έχει μέτρο: 

5+ = 	 ℓ2 = 2 ∙ 22  6/( = 26/( 

Ταυτόχρονα όμως θα συνεχίζει να περιστρέφεται, με την ίδια γωνιακή ταχύτητα (δεν δέχτηκε κάποια ροπή 

για να αλλάξει το ω) γύρω από κατακόρυφο νοητό άξονα, ο οποίος δεν θα ασκεί καμιά δύναμη στη ράβδο. 

Ποιος είναι αυτός; Ο μόνος τέτοιος άξονας είναι ο άξονας που περνάει από το κέντρο μάζας Ο, όπως 

προηγουμένως προέκυψε από τη μελέτη της ράβδου ΑΒ! 
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Με βάση αυτά: Η ράβδος ΑΒ εκτελεί ομαλή στροφική κίνηση και τη χρονική στιγμή t1 έχει διαγράψει 

γωνία: 

7� = 	8� = 2 ∙ 2,25; $%& = 4,5; $%& = <4; + ;2= $%& 

Έχει δηλαδή κάνει δύο πλήρεις περιστροφές και π/2 ακόμη, οπότε βρίσκεται στη θέση που δείχνει το 

παρακάτω σχήμα. 

Η ράβδος ΓΔ, εκτελεί μια σύνθετη κίνηση, όπου το κέντρο μάζας της Ο, έχει μετακινηθεί οριζόντια κατά: 

Δx2=υcm∙t1=υο∙t1=2∙2,25π m≈2∙7m=14m. 

Ενώ ταυτόχρονα έχει περιστραφεί, επίσης κατά γωνία θ2=θ1 και βρίσκεται στη θέση του σχήματος: 

 

α) Για τις ταχύτητες των άκρων των δύο ράβδων, θα έχουμε: 

Ράβδος ΑΒ. Τα άκρα έχουνε γραμμικές ταχύτητες, κάθετες στη ράβδο με φορές όπως στο σχήμα και 

μέτρα: 

υΑ=υΒ= ω∙ ½ ℓ=2m/s 

Ράβδος ΓΔ: Το άκρο Γ έχει από τη μια ταχύτητα λόγω μεταφορικής κίνησης, ίση με την ταχύτητα του 

κέντρου μάζας Ο και από την άλλη, λόγω περιστροφής γραμμική ταχύτητα, όπως στο σχήμα με μέτρο 

υγρ= 2m/s (όπως και για τα άκρα της ράβδου ΑΒ). Αλλά τότε για το μέτρο της ταχύτητας θα έχουμε: 

5> = ?@5��A� + B5CDE� = F2� + 2�6/( = 2√26/( 

Ενώ το παραλληλόγραμμο των ταχυτήτων, είναι τετράγωνο, με αποτέλεσμα η ταχύτητα  5⃗>  να σχημα-

τίζει με τη ευθεία ΚΟ, πάνω στην οποία κινείται το μέσον Ο της ΓΔ, γωνία φ=45°, όπως φαίνεται στο 

σχήμα. 

β) Η απόσταση των άκρων Α και Γ είναι ίση με την απόσταση των μέσων των δύο ράβδων Κ και Ο, οπότε 

με βάση το σχήμα θα έχουμε: 

DΑΓ=DΚΟ=d+Δx2 =2m+14m=16m 

Σχόλιο: 

Μετά από όλα αυτά θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί: Δηλαδή δεν έχει καμιά σημασία αν ο άξονας περι-

στροφής που περνά από το κέντρο μάζας, όπως αυτός της ράβδου ΑΒ, είναι πραγματικός ή νοητός; 

Προφανώς έχει σημασία στη διάρκεια που ασκήθηκε η δύναμη F1 με σκοπό την επιτάχυνση της ράβδου. Αν 

ο άξονας δεν υπήρχε, η ράβδος δεν θα μπορούσε να μπει σε περιστροφή με το κέντρο μάζας ακίνητο.  
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Αυτό που παραπάνω βρήκαμε ήταν, ότι από τη στιγμή που η ράβδος στρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα, 

ο άξονας δεν παίζει κάποιο ρόλο, οπότε μπορεί και να λείπει… 

Ή για να το πω με άλλα λόγια: 

Ένα ελεύθερο στερεό μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα με κάποια γωνιακή ταχύτητα, μόνο ως προς νοητό 

άξονα ο οποίος περνά από το κέντρο μάζας του, αφού τότε δεν απαιτείται να ασκείται κάποια δύναμη πάνω 

του από τον άξονα. 

Αξίζει βέβαια να μην ξεχνάμε και κάτι ακόμη. Ως προς τον άξονα που περνά από το κέντρο μάζας, το στερεό 

έχει και την μικρότερη ροπή αδράνειας… 

dmargaris@gmail.com 

 

 

 


