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Στήριξη σε δύο λεία κεκλιμένα επίπεδα. 

Μια μη ομογενής ράβδος ΑΒ, μήκους ℓ και βάρους w, ισορροπεί σε επαφή 

με δύο λεία κεκλιμένα επίπεδα, με κλίσεις  θ=30° και φ=60°, σε οριζόντια 

θέση, όπως στο σχήμα. Η ροπή του βάρους της ράβδου, ως προς το κοινό 

σημείο Ο, της βάσης των δύο επιπέδων, έχει μέτρο: 
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Απάντηση: 

Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στη ράβδο, 

όπου η δύναμη στήριξης 
⃗� είναι κάθετη στο πρώτο και η 
⃗	 κάθετη στο 

δεύτερο κεκλιμένο επίπεδο. Αλλά τότε αν οι φορείς των δύο δυνάμεων τέ-

μνονται στο σημείο Γ, το τετράπλευρο ΟΑΓΒ είναι ένα ορθογώνιο παραλ-

ληλόγραμμο, στο οποίο η μια διαγώνιος, η ΑΒ, είναι η ράβδος μήκους ℓ, 

οπότε και η άλλη διαγώνιος (ΓΟ) έχει επίσης μήκος ℓ.   

Αφού η ράβδος ισορροπεί, με την επίδραση ομοεπιπέδων δυνάμεων, τότε ως προς οποιοδήποτε σημείο, το 

αλγεβρικό άθροισμα των ροπών, όλων των δυνάμεων, είναι ίσο με μηδέν. Άρα και ως προς το σημείο Γ, θα 

έχουμε: 

Στ=0 → F1∙0+F2∙0 + w∙x=0 → x=0 

Δηλαδή και ο φορέας του βάρους διέρχεται από το σημείο Γ, όπως στο σχήμα. 

Ας πάμε σε λίγη ακόμη Γεωμετρία. Το τρίγωνο ΑΜΓ είναι ισόπλευρο, αφού (ΑΜ)=(ΓΜ)= ½ ℓ και η μια παρά 

τη βάση γωνία, η  ��� = � = 60° . Τότε όμως το ύψος ΓΚ είναι και διάμεσος, οπότε (ΚΜ)= ¼ ℓ. 

Αλλά, με την ίδια συλλογιστική και το τρίγωνο ΟΜΒ είναι ισόπλευρο και το Δ είναι το μέσον της (ΜΒ), οπότε 

(ΔΜ)= ¼ ℓ.  

Οπότε για τη ροπή του βάρους ως προς το σημείο Ο, με θετικές τις αριστερόστροφες ροπές, έχουμε: 
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Σωστό το γ). 

dmargaris@gmail.com 
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