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Και κατά την περιστροφή σπάει ο άξονας… 

Μια οµογενής ράβδος µήκους ℓ=1m στρέφεται, γύρω από σταθερό οριζόντιο 

άξονα που περνά από το άκρο της Β, ενώ το άλλο της άκρου Α έχει ταχύτητα 

σταθερού µέτρου υΑ=4m/s. Τη στιγµή t=0, που η ράβδος είναι σε οριζόντια θέση, 

ο άξονας περιστροφής σπάει και η ράβδος κινείται πλέον ελεύθερη. 

i)  Να κάνετε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας του µέσου Κ της ράβδου, 

σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

ii) Να βρεθούν οι ταχύτητες (µέτρο και κατεύθυνση) των άκρων της ράβδου τη χρονική στιγµή t1=0,2s. 

∆ίνεται g=10m/s2. 

Απάντηση: 

i) Για όσο χρόνο στρέφεται η ράβδος και το άκρο Α έχει ταχύτητα σταθερού µέτρου, η ράβδος θα έχει 

σταθερή γωνιακή ταχύτητα αφού υΑ=ω·R →  
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Αυτή θα είναι και η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της ράβδου γύρω από νοητό οριζόντιο άξονα ο 

οποίος περνά από το µέσον της Κ (κέντρο µάζας της ράβδου) µετά την 

αποδέσµευσή της από τον άξονα. Τη στιγµή t=0 που σπάει ο άξονας, το 

κέντρο µάζας Κ έχει ταχύτητα υ0=ω· ½ ℓ=2m/s. Αυτή θα είναι και η αρχική 

ταχύτητα για την κατακόρυφη βολή που θα εκτελέσει το κέντρο µάζας, λόγω 

του βάρους της ράβδου. Αλλά για την ταχύτητα του κέντρου µάζας ισχύει: 

υ=υ0-gt → υ=2-10t (µονάδες στο S.Ι.) 

και η ζητούµενη γραφική παράσταση είναι όπως στο διπλανό διάγραµµα: 

ii)  Με βάση και το παραπάνω διάγραµµα βλέπουµε ότι τη στιγµή t1=0,2s η ταχύτητα του κέντρου µάζας 

Κ µηδενίζεται. Αντίθετα η γωνιακή ταχύτητα παραµένει σταθερή, αφού δεν ασκείται ροπή στη ράβδο. 

Εξάλλου τη στιγµή αυτή η ράβδος έχει περιστραφεί κατά γωνία: 

θ=ωt=4·0,2rad=0,8rad. 

Τα άκρα τότε, Α και Β έχουν ταχύτητες µέτρων υΑ=υΒ=ω·R=4·0,5m/s=2m/s, οι 

οποίες σχηµατίζουν µε την οριζόντια διεύθυνση γωνίες 
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όπως στο διπλανό σχήµα. 

 

Επιµέλεια:  ∆ιονύσης Μάργαρης 


