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Κίνηση ράβδου μετά από κρούση. 

Σε µια παγωµένη λίµνη ηρεµεί µια λεπτή οµογενής σανίδα ΑΒ µήκους ℓ=2m. Σε µια στιγµή 

(t0=0) συγκρούεται µαζί της µια κινούµενη σφαίρα, όπως στο σχήµα (α), µε αποτέλεσµα αµέ-

σως µετά την κρούση, το άκρο Α της σανίδας να αποκτήσει ταχύτητα µέτρου υmax= 0,7m/s, της 

ίδιας κατεύθυνσης µε την ταχύτητα της σφαίρας. Στη συνέχεια η ταχύτητα του σηµείο Α µετα-

βάλλεται και η ελάχιστη τιµή που παίρνει, είναι υmin= 0,1m/s, µε την ίδια κατεύθυνση.  

Αν η κίνηση της ράβδου γίνεται χωρίς να εµφανίζονται τριβές, να βρεθούν: 

i)   Η ταχύτητα του µέσου Ο της ράβδου. 

ii)  Ο αριθµός των περιστροφών που κάνει η ράβδος µέχρι τη στιγµή t1= 15π s. 

iii) Η ταχύτητα του άκρου Α την παραπάνω στιγµή t1. 

Απάντηση: 

i)  Η κίνηση που πραγµατοποιεί η ράβδος είναι σύνθετη, η οποία θεωρούµε ότι αποτελεί-

ται από µια µεταφορική µε ταχύτητα υΟ=υcm, η οποία παραµένει σταθερή αφού δεν α-

σκούνται τριβές και µια στροφική γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνά από το µέ-

σον της (cm) Ο, µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Αλλά τότε το σηµείο Α, αµέσως µε-

τά την κρούση, έχει ταχύτητα ίση µε το διανυσµατικό άθροισµα των ταχυτήτων υcm και 

υγρ=ω·R=ω·ℓ/2, που οφείλονται στην µεταφορική και την στροφική κίνηση της ρά-

βδου. Αλλά στο διπλανό σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι παραπάνω συνιστώσες, οπότε 

υmax=υcm+ω·ℓ/2 → 

υcm+ω· 7,0
2

2
=  → 

υcm+ω=0,7  (1) 

 Αλλά σε κάθε άλλη θέση, σχεδιάζοντας το παραλ-

ληλόγραµµο, για την εύρεση της ταχύτητας του 

σηµείου Α, επειδή το µέτρο της ταχύτητας υΑ, είναι 

η µια πλευρά ενός τριγώνου µε άλλες πλευρές την 

υcm και υγρ θα ισχύει: 

υcm-υγρ < υΑ < υcm+υγρ 

Ενώ τη στιγµή που το σηµείο Α διαγράφοντας µισή στροφή, παίρνει τη θέση του Β ισχύει: υΑ= υcm-υγρ 

η οποία είναι και η ελάχιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει το σηµείο Α. Έτσι 

υcm-υγρ=0,1 → υcm-ω·ℓ/2= 0,1 → 

υcm-ω=0,1  (2) 

Από (1) και (2) παίρνουµε µε πρόσθεση κατά µέλη 2υcm=0,8 → υcm=0,4m/s και ω=0,3rad/s. 
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ii)  Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής παραµένει σταθερή, συνεπώς η ράβδος στρέφεται κατά γωνία θ: 

θ=ω·∆t=0,3·15πrad=4,5π rad 

συνεπώς έχει κάνει 25,2
2

==
π

ϑ
N στροφές. 

iii)  Τη στιγµή t1 η ράβδος έχοντας κάνει (2+ ¼ ) περιστροφές, 

βρίσκεται στη θέση του διπλανού σχήµατος, οπότε η ταχύτη-

τα του άκρου Α, βρίσκεται σαν το διανυσµατικό άθροισµα της 

υcm και της υγρ=ω·R=0,3m/s.  Τότε: 

0,5m/sm/s3,04,0 2222 =+=+= γρυυυ cmA  

Ενώ η κατεύθυνσή της σχηµατίζει µε την διεύθυνση της υcm γωνία φ, όπου  
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