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Μια ράβδος σε λείο επίπεδο 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ηρεμεί μια λεπτή ομογενής ράβδος μάζας 

Μ=3kg και μήκους ℓ=4m. Σε μια στιγμή t0=0 ασκείται στο σημείο Α 

της ράβδου, το οποίο απέχει 0,5m από το άκρο της, μια σταθερή ορι-

ζόντια δύναμη �⃗, μέτρου F=3Ν, με διεύθυνση κάθετη στη ράβδο. Τη 

χρονική στιγμή t1=√3s η ράβδος έχει περιστραφεί κατά 90° και βρί-

σκεται στη θέση δεξιά στο  διπλανό σχήμα. 

i)  Να υπολογιστεί η αρχική επιτάχυνση του σημείου Α, εφαρμογής της δύναμης �⃗. 

ii)  Να βρεθεί η ταχύτητα του μέσου Κ της ράβδου τη στιγμή t1. 

iii) Πόσο είναι το έργο της δύναμης �⃗ από 0-t1 και με ποιο ρυθμό προσφέρει ενέργεια στη ράβδο τη στιγμή 

t1;  

iv) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σημείου Α τη στιγμή t1. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου, ως προς κάθετο άξονα ο οποίος περνά από το μέσον της, Ι=Μℓ2/12. 

  

Απάντηση: 

i)  Θεωρώντας την κίνηση της ράβδου ως σύνθετη, μια μεταφορική με 

ταχύτητα υcm και μια στροφική γύρω από κατακόρυφο άξονα που 

περνά από το κέντρο μάζας Κ, παίρνουμε από το 2ο νόμο του Νεύ-

τωνα: 

Μεταφορική κίνηση:  ΣF=Μ∙αcm → F=Μ∙αcm →  

��� = �� = 33  
/� = 1
/�. 
Στροφική κίνηση (θετική φορά η αντιωρολογιακή):  Στ=Ιcm∙αγων → 

���� = � ∙ �112 �ℓ = 12 3 ∙ 1,53 ∙ 4 ���/� = 1,125���/�. 
Αλλά τότε το σημείο Α έχει την επιτάχυνση �⃗�� εξαιτίας της μεταφορικής κίνησης και την �⃗�� λόγω 

στροφικής κίνησης με μέτρο: 

αεπ=αγων∙R= αγων∙d=1,125∙1,5 m/s2≈1,69m/s2. 

Οπότε η συνολική επιτάχυνση του σημείου Α έχει την κατεύθυνση της δύναμης και μέτρο: 

αΑ=αcm+αεπ=1 m/s2+1,69 m/s2=2,69 m/s2. 

ii) Με βάση το προηγούμενο ερώτημα το κέντρο μάζας Κ της ράβδου αποκτά σταθερή επιτάχυνση, οπότε θα 
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εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, για την οποία: 

υcm=αcm∙t  (1)   και Δx = ½ αcm∙t2  (2) 

Και με αντικατάσταση στην (1) παίρνουμε: 

���,� = ��� ∙  � = 1 ∙ √3
� = √3
/� 

iii) Με αντικατάσταση στην (2) υπολογίζουμε τη μετατόπιση Δx1=(ΚΚ΄) 

του κέντρου μάζας Κ, μέχρι τη στιγμή t1 : 

"#� = 12 ��� ∙  � = 12 1 ∙ $√3%
 = 1,5
 

Στη διάρκεια της παραπάνω κίνησης, το σημείο εφαρμογής της δύνα-

μης �⃗ διαγράφει την καμπύλη τροχιά ΑΑ  ́του διπλανού σχήματος, ο-

πότε το έργο της δύναμης, μπορεί να υπολογιστεί, αν χωρίσουμε τη 

διαδρομή σε πολύ μικρές μετατοπίσεις ds και υπολογίζοντας τα αντίστοιχα στοιχειώδη έργα. Το ολικό 

έργο θα προκύψει με πρόσθεση: 

&' = ( &) = ( � ∙ �� ∙ *�+, = ( � ∙ �# = � ∙ ( �# = � ∙ -./΄1 = � ∙ #� 

Όμως x1= (ΚΑ΄)=(ΚΚ΄)+(ΚΑ)=Δx1+d=1,5m+1,5m=3m, οπότε: 

&' = � ∙ #� = 3 ∙ 32 = 92 

Εξάλλου τη στιγμή t1, το σημείο εφαρμογής της δύναμης Α, έχει συνιστώσες 

ταχύτητας αυτές που έχουν  σημειωθεί στο διπλανό σχήμα, όπου �⃗�� η ταχύ-

τητα εξαιτίας της μεταφορικής κίνησης και  �⃗�4 η γραμμική ταχύτητα, εξαιτίας 

της κυκλικής κίνησης, γύρω από το κέντρο μάζας της ράβδου. Αλλά τότε ο 

ρυθμός με τον οποίο μεταφέρεται ενέργειας στη ράβδο, μέσω του έργου της δύναμης, ίσος με την ισχύ της 

δύναμης είναι: 

Δ&Δ = 6' = � ∙ ��� = 3√3 2/� 

iv) Τη στιγμή t1 η ροπή της δύναμης, ως προς το μέσον Κ της ράβδου είναι μη-

δενική, οπότε ή γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου είναι επίσης μηδενική. Αλλά 

τότε το σημείο Α έχει μια κεντρομόλο επιτάχυνση ακ=ω2R, λόγω κυκλικής 

κίνησης και μια επιτάχυνση ίση με την αcm, εξαιτίας της μεταφορικής κίνησης, με κατευθύνσεις όπως στο 

διπλανό σχήμα. 

Για να υπολογίσουμε την γωνιακή ταχύτητα της ράβδου τη στιγμή t1 εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Κ.Ε για το 

παραπάνω χρονικό διάστημα, παίρνοντας: 

Κτελ-Καρχ=WF → 
� 7��� + � 9��: = &'  → 

12 7��� + 12 112 7ℓ: = &'  
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: = ;24&' − 127���
7ℓ = ;24 ∙ 9 − 12 ∙ 3 ∙ 33 ∙ 4 ���/� = 1,5���/� 

Οπότε: 

αΚ=ω2∙(ΚΑ)= 1,52∙1,5 m/s2 =3,375m/s2. 

Ενώ η επιτάχυνση του σημείου Α έχει την διεύθυνσης της δύναμης, με κατεύθυνση προς το κέντρο Κ της 

ράβδου και μέτρο: 

�= = �> − ��� = -3,375 − 11
/�2 = 2,375
/�2. 
Σχόλια: 

1) Για το έργο μιας σταθερής δύναμης κατά μήκος τυ-

χαίας καμπύλης, η απόδειξη στο iii) ερώτημα μας λέει 

ότι: 

«Το έργο είναι ίσο με το γινόμενο του μέτρου της 

δύναμης επί την προβολή της τροχιάς στη διεύ-

θυνση της δύναμης». 

&' = ( &)@
= � ∙ # 

2) Προφανώς δεν είναι απαραίτητο κανένα ΘΜΚΕ στο iv) ερώτημα! Το έργο τη δύναμης είναι ίσο με την 

κινητική ενέργεια που απέκτησε η ράβδος.  
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