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Ρυθμός μεταβολής της στροφορμής. 

Η ομογενής ράβδος ΟΑ μήκους ℓ=2m και μάζας Μ=12kg μπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο 

επίπεδο γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο της Ο και ισορροπεί σε 

οριζόντια θέση, όπως στο σχήμα, όπου το σώμα Σ έχει μάζα m=4kg.  

 

Το σώμα Σ είναι δεμένο στο πάνω άκρο ιδανικού ελατηρίου και κρέμεται από ένα νήμα. 

i)  Υπολογίστε τις δυνάμεις που ασκούνται στη ράβδο και στο σώμα Σ. 

ii)  Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα που κρέμεται το σώμα Σ. Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της 

στροφορμής, ως προς τον άξονα (κατά τον άξονα) περιστροφής που περνά από το Ο, α-

μέσως μετά,  του συστήματος ράβδος-ελατήριο-σώμα Σ. 

iii) Ποιος ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του σώματος Σ; 

Δίνεται: g=10m/s
2
. 

Απάντηση: 

Στο σχήμα εμφανίζονται οι δυνάμεις που ασκούνται στη ράβδο και στο σώμα Σ. 

 

 

i) Από την ισορροπία της ράβδου έχουμε: 

FΣ
→

=0   

οπότε: 

ΣFx=0 ή 
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Fx=0 

 Συνεπώς η δύναμη F από τον άξονα στο άκρο Ο, δεν έχει οριζόντια συνιστώσα, αλλά 

είναι κατακόρυφη. 

Ακόμη ΣFy=0 ή 

F+Fελ-w=0  (1) 

Ακόμη για τις ροπές ως προς το άκρο Ο έχουμε: 

Στ=0 ή 

Fελ∙ℓ-Μg∙ℓ/2 =0 ή 

Fελ=Μg/2= 60Ν. 

Έτσι η (1) δίνει: 

F=w-Fελ= 60Ν 

Αλλά και το σώμα Σ ισορροπεί: 

0=Σ
→

F  � 

Τ=mg+Fελ =100Ν 

ii) Για το ρυθμό μεταβολής της στροφορμής του συστήματος έχουμε: 

εξτΣ=
dt

dL
 

Αλλά οι εξωτερικές δυνάμεις που ασκούνται στο σύστημα είναι η δύναμη F του άξονα 

και τα δύο βάρη, οπότε παίρνοντας ως θετικές τις δεξιόστροφες ροπές έχουμε:: 

22 /200
2

skgmmgl
l

Mg
dt

dL
=+⋅=  

iii) Για το σώμα Σ έχουμε: 

22

1 /200 smkglFlw
dt

dL
⋅=⋅+⋅=Σ= ελτ  

Σχόλιο: 

Ο στόχος της παρούσας άσκησης είναι να ξεδιαλύνουμε, πώς βρίσκουμε το ρυθμό μεταβολής 

της στροφορμής ενός υλικού σημείου, αλλά και ενός συστήματος. Τι σημαίνει ότι τη μια φορά 

παίρνουμε τις ροπές όλως των δυνάμεων, ενώ την άλλη τις ροπές των εξωτερικών δυνάμεων.  

Στο παράδειγμά μας οι δύο ρυθμοί είναι ίσοι. Γιατί; 

Γιατί τη στιγμή αυτή η ράβδος ισορροπεί, αφού δεν έχει αλλάξει καμιά δύναμη από αυτές που 

ασκούνται πάνω της. Η ράβδος μετά από λίγο θα αποκτήσει γωνιακή επιτάχυνση, αφού θα αλ-

λάξει το μέτρο της δύναμης του ελατηρίου, αλλά αμέσως μετά το κόψιμο του νήματος για τη 

ράβδο Στ=0. 
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