
Υλικό Φυσικής-Χημείας Στερεό 

www.ylikonet.gr 

 

1

Δύο ράβδοι σε δύο συνδέσεις 

Διαθέτουμε δύο ομογενείς ράβδους τις οποίες μπορούμε να συνδέσουμε κατασκευ-

άζοντας είτε το στερεό (1), είτε το στερεό (2), όπως στο διπλανό σχήμα. Στο πρώτο, 

το άκρο της ράβδου ΟΜ συνδέεται στο μέσον της ράβδου ΑΒ, ενώ αντίθετα στο 

δεύτερο με το άκρο της Α. Τα δυο στερεά ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ενώ 

μπορούν να στρέφονται στο επίπεδο αυτό, γύρω από κατακόρυφους άξονες, κάθε-

τους στο επίπεδό τους, που διέρχονται από το άκρο Ο της μιας ράβδου.  

i) Αν Ι1 η ροπή αδράνειας του στερεού (1) και Ι2 η αντίστοιχη του στερεού (2), 

ισχύει: 

α) Ι1<Ι2,         β) Ι1=Ι2,        γ) Ι1 >Ι2. 

ii) Στα δυο στερεά ασκείται η ίδια, σταθερού μέτρου, οριζόντια δύναμη F, παράλληλη στον άξονα της ράβδου 

ΑΒ, όπως στο σχήμα. Μόλις ολοκληρωθεί μια περιστροφή, μεγαλύτερη κινητική ενέργεια θα έχει: 

α) Το στερεό (1),    β) Το στερεό (2),    γ) Τα δύο στερεά θα έχουν την ίδια κινητική ενέργεια. 

iii) Πρώτο θα ολοκληρώσει μια περιστροφή: 

α) Το στερεό (1),    β) Το στερεό (2),    γ) Τα δύο στερεά θα ολοκληρώσουν ταυτόχρονα μια περιστροφή. 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας, ενώ η ροπή αδράνειας μιας ράβδου δεν δίνεται και δεν θεωρείται 

γνωστή. 

Απάντηση: 

i) Για τις δύο ροπές αδράνειας ως προς τον άξονα στο άκρο Ο, αν ℓ το μήκος της ράβδου ΟΜ, έχουμε: 
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Όπου d η απόσταση του μέσου της ράβδου ΑΒ (του κέντρου μάζας της) από τον άξονα. Αλλά d>ℓ (η 

υποτείνουσα μεγαλύτερη από την κάθετη πλευρά…), συνεπώς και Ι2 > Ι1. Σωστό το α). 

ii) Και στις δύο περιπτώσεις, στα στερεά ασκείται η ίδια ροπή με μέτρο τ=F∙ℓ, όπου ℓ το μήκος της ράβδου 

ΟΜ. Αλλά τότε μέχρι να ολοκληρωθεί μια περιστροφή, η ασκούμενη δύναμη (ή αν προτιμάτε η ροπή της 

δύναμης) παράγει έργο: 

W=τ∙φ=F∙ ℓ∙2π 

Ίδιο και στις δύο περιπτώσεις, οπότε τα στερεά θα αποκτήσουν και ίσες κινητικές ενέργειες.  
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iii) Μόλις στα στερεά ασκηθεί η δύναμη F, αυτά θα επιταχυνθούν στροφικά αποκτώντας γωνιακή επιτάχυνση, 

σύμφωνα με το 2ο νόμο του Νεύτωνα: 
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Αλλά αφού Ι1<Ι2 θα ισχύει αγων,1>αγων,2  οπότε το στερεό (1) θα ολοκληρώσει σε μικρότερο χρόνο την 

πρώτη περιστροφή του. Σωστό το α). 
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