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Τι κίνηση κάνει η ράβδος; 

Μια λεπτή οµογενής ράβδος (ΑΒ)  µήκους ℓ ηρεµεί σε µια παγωµένη λίµνη. Σε µια στιγµή 

δέχεται την επίδραση δύο σταθερών οριζόντιων δυνάµεων F1 και F2, όπου F2=2F1, κάθετων  

στην ράβδο, όπου (ΑΓ)= ¼ ℓ.    

i) Η ράβδος θα εκτελέσει: 

α) µόνο µεταφορική κίνηση 

β) µόνο στροφική κίνηση 

γ) Θα εκτελέσει σύνθετη κίνηση. 

ii)  Να εξετάσετε την ορθότητα ή µη της πρότασης:   

«Αφού η ράβδος δεν στρέφεται θα ισχύει Στ=0, ως προς οποιοδήποτε σηµείο». 

Απάντηση: 

i) Από τη στιγµή που η ράβδος είναι ένα ελεύθερο στερεό και δέχεται δύναµη µπορεί να εκτελέσει 

σύνθετη κίνηση, µια µεταφορική, που θα καθοριστεί από την συνισταµένη δύναµη: 
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Με κατεύθυνση προς τα δεξιά. 

Και µια στροφική γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνά από το κέντρο µάζας Ο: 

Στ=Ι·αγων →  F1· ½ ℓ-F2· ¼ ℓ =Ι·αγων → αγων =0 

Βλέπουµε δηλαδή, ότι ενώ αποκτά επιτάχυνση κέντρου µάζας και θα κινηθεί µεταφορικά, δεν αποκτά 

γωνιακή ταχύτητα, συνεπώς δεν θα περιστραφεί. Έτσι σωστή απάντηση είναι η α) και η ράβδος θα 

εκτελέσει µόνο µεταφορική κίνηση. 

ii)  Το ότι το στερεό δεν στρέφεται και η συνολική ροπή ως προς το κέντρο µάζας Ο προέκυψε µηδενική, 

δεν σηµαίνει ότι είναι επίσης µηδενική ως προς οποιοδήποτε άλλο σηµείο.  

Πράγµατι αν πάρουµε τη συνολική ροπή ως προς το άκρο Α, θα έχουµε: 
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Γιατί συµβαίνει αυτό; Μα η ράβδος δεν ισορροπεί, αλλά επιταχύνεται προς τα δεξιά, συνεπώς δεν 

µπορούµε να συγχέουµε την κατάσταση αυτή, µε την ισορροπία στερεού, όπου από την στιγµή που 

εξασφαλιστεί ότι ΣF=0, αν υπάρχουν ροπές, αυτές θα οφείλονται σε ζεύγη δυνάµεων. Και επειδή η 

ροπή του ζεύγους είναι ανεξάρτητη του σηµείου ή του άξονα ως προς τον οποίο υπολογίζεται, για να 

µην στρέφεται θα πρέπει να έχουµε Στ=0, ως προς οποιοδήποτε σηµείο. 
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