
Ραβδάκια …. 

Δύο όμοια λεπτά  ελαστικά ραβδάκια  μάζας Μ=3kg και μήκους l=1m ισορροπούν κατακόρυφα με τη 

βοήθεια κοινού οριζόντιου άξονα που διέρχεται από το ένα τους άκρο Ο. Την χρονική στιγμή t=0 δίνουμε 

αρχική γωνιακή ταχύτητα ωο1=π r/s στην πρώτη ράβδο(έτσι ώστε η ράβδος να περιστρέφεται αντίθετα από 

τη φορά του ρολογιού) ενώ στο ελεύθερο άκρο της ράβδου ασκούμε συνεχώς κάθετη δύναμη F1 που το 

μέτρο της θα δίνεται από την σχέση F1=15ημφ (SI) όπου φ η γωνία που διαγράφει η ράβδος , ενώ στο 

ελεύθερο άκρο της δεύτερης ράβδου ασκούμε και πάλι κάθετη δύναμη F2=2π+15ημθ έτσι ώστε η ράβδος να 

περιστρέφεται σύμφωνα με τη φορά του ρολογιού. Την στιγμή που οι δύο ράβδοι θα συγκρουστούν ελαστικά 

καταργούμε τις δύο εξωτερικές δυνάμεις. Να βρεθούν: 

α. To είδος των κινήσεων που θα εκτελέσουν οι δύο ράβδοι πριν την πρώτη τους ελαστική κρούση. 

β. Η θέση όπου θα συμβεί η σύγκρουση των δύο ράβδων 

γ. Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων των μέτρων των ροπών των δυνάμεων F1 και F2 ως προς τον 

άξονα περιστροφής των ράβδων σε συνάρτηση με τη γωνία διαγραφής τους μέχρι την στιγμή της 

σύγκρουσης των δύο ράβδων και να υπολογιστεί το περικλειόμενο εμβαδό της κάθε γραφικής παράστασης 

με τον οριζόντιο άξονα των διαγραφόμενων γωνιών. 

δ. Οι γωνιακές ταχύτητες των δύο ράβδων μετά την  πρώτη τους ελαστική τους κρούση. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας λεπτής ράβδου 
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α. Με την βοήθεια του παρακάτω σχήματος και την εφαρμογή του 2
ου
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Πρώτη ράβδος :  |Στ|=Ι|αγων|  άρα  F1L-Wd=Iαγων  με αντικατάσταση του d=Lημφ/2 θα έχουμε 

15ημφ-15ημφ=1αγων  άρα αγων=0r/sec
2
.Δηλαδή η ράβδος θα κινείται ομαλά στροφικά αντίθετα από τη φορά 

του ρολογιού με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ωο1=π r/s. 

Δεύτερη ράβδος :  |Στ|=Ι|αγων|  άρα  F2L-Wd=Iαγων  με αντικατάσταση του d=Lημθ/2 θα έχουμε 

2π+15ημθ-15ημθ=1αγων  άρα αγων=2πr/sec
2
.Δηλαδή η ράβδος θα κινείται επιταχυνόμενη στροφικά σύμφωνα 

με τη  φορά του ρολογιού με γωνιακή επιτάχυνση σταθερού μέτρου αγων=2π r/sec
2
 

β. Την στιγμή που θα γίνει η κρούση των δύο ράβδων οι δύο ράβδοι θα έχουν καλύψει γωνία φ και  θ 

αντίστοιχα και για τις οποίες θα ισχύει φ+θ=2π  με φ=ωο1t &θ= αγωνt
2
/2 άρα 2π=πt+πt

2
 και με επίλυση της 

δευτεροβάθμιας εξίσωσης θα βρούμε t=1s. 

Έτσι η φ= ωο1t=π rad και φυσικά θ=αγωνt
2
/2=π rad δηλαδή οι ράβδοι θα συναντηθούν στο πάνω ανώτερο 

σημείο τους και στην κατακόρυφη θέση. 

γ. Το μέτρο της ροπής της κάθε δύναμη F1 και F2 θα δίνεται από τη σχέση 

τF1=F1L=15ημφ  και τF2=F2L= 2π+15ημθ οπότε οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις θα έχουν μορφή 

 



                   

 

       Τα περικλειόμενα εμβαδά εκφράζουν το έργο της κάθε ροπής της δύναμης και μπορούν να 

υπολογιστούν με τη βοήθεια της ΑΔΕ για κάθε ράβδο. 

Καρχ +WτF1=Uw + Kτελ      άρα    WτF1=ΜgL=30J   ενώ για τη δεύτερη ράβδο     WτF2=Uw + Kτελ =50J        

δ. Η πρώτη ράβδος θα φτάσει στο ανώτερό της σημείο με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ωο1=π r/s 

περιστρεφόμενη κατά φορά αντίθετη του ρολογιού ενώ η δεύτερη ράβδος θα φτάσει με γωνιακή ταχύτητα 

μέτρου ωο2=αγνωνt=2π r/s έτσι ώστε η ράβδος με περιστρέφεται με φορά σύμφωνα με το ρολόι. 

Με την βοήθεια της ΑΔΣ και της ΑΔΕ και κατά αναλογία με την κρούση δύο ελαστικών σφαιρών που έχουν 

ίδιες μάζες μπορούμε εύκολα να αποδείξουμε ότι οι ράβδοι θα ανταλλάξουν γωνιακές ταχύτητες μιας και 

έχουν ίσες ροπές αδράνειας. 

Έτσι μετά την ελαστική κρούση των δύο ράβδων η πρώτη θα στρέφεται κατά την φορά του ρολογιού με 

γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω1΄=2π r/s ενώ η δεύτερη ράβδος θα στρέφεται με φορά αντίθετης αυτής του 



ρολογιού και με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω2΄=π r/s μέχρι φυσικά να γίνει η επόμενη κρούση που και πάλι 

θα ξαναανταλλάξουν γωνιακές ταχύτητες  και  και  και… «το πολύ το κύριε ελέησον το βαριέται και ο 

παπάς»…. 
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