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1 Κίνηση Ράβδου σε κατακόρυφο επίπεδο

΄Εστω µια οµογενής ϱάβδος ΟΑ µάζας Μ και µήκους L που είναι αρθρωµένη
γύρω από ένα σηµείο της (π.χ. το άκρο της Ο) και αφήνεται ελεύθερη να
κινηθεί σε κατακόρυφο επίπεδο. Τι πρέπει να προσέξουµε ;

� Ροπή Αδράνειας: πριν αρχίσουµε να λύνουµε την άσκηση το πρώτο
πράγµα που πρέπει να υπολογιστεί είναι η Ροπή Αδράνειας γύρω από τον
άξονα περιστροφής (I(O)). Τι πρέπει να προσέξουµε ;

1. Η ϱοπή αδράνειας µιας οµογενούς ϱάβδους ως προς άξονα που διέρ-

χεται από το Κέντρο µάζας της συνήθως µας δίνεται (Icm =
1

12
ML2).

Επίσης η ϱοπή αδράνειας για ένα υλικό σηµείο (π.χ. µια κολληµένη
µικρή σφαίρα πάνω στην ϱάβδο) ισούται µε mr2.

2. Το ϑεώρηµα του Steiner µας επιτρέπει να υπολογίσουµε εύκολα την
ϱοπή αδράνειας της ϱάβδου ως προς ένα παράλληλο άξονα σε σχέση
µε εκείνο που διέρχεται από το κέντρο µάζας (Για παράδειγµα για µια
ϱάβδο η ϱοπή αδράνειας ως προς άξονα που διέρχεται από το άκρο

της ισούται µε : I(O) = Icm +M(
L

2
)2)

3. ΄Οταν έχουµε ένα σύστηµα σωµάτων (π.χ. ϱάβδο και κολληµένη
κάποια µάζα), υπολογίζουµε την ϱοπή αδράνειας του συστήµατος.
Είναι σηµαντικό να τα κάνω όλα ως προς τον άξονα περιστροφής
τους.
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� Στιγµιαία Επιτάχυνση: για µια ϱάβδο που περιστρέφεται στο κατα-
κόρυφο επίπεδο η γωνιακή επιτάχυνση δεν είναι σταθερή ! Κατά συ-
νέπεια ούτε η επιτρόχιος επιτάχυνση διαφόρων σηµείων της ϱάβδου δεν
είναι σταθερή, άρα µπορούν να υπολογιστούν ΜΟΝΟ σε συγκεκριµένες
ϑέσεις. Τι πρέπει να προσέξουµε ;

1. Η γωνιακή επιτάχυνση υπολογίζεται µε τον Θεµελιώδη Νόµο της

Στροφικής Κίνησης ως προς τον άξονα περιστροφής (..). Στ(..) =
I(..)αγων. Αρκεί ϐέβαια να υπολογιστεί σωστά η ϱοπή αδράνειας
όλων των εξωτερικών δυνάµεων.

2. Σε προβλήµατα που η µόνη δύναµη είναι το ϐάρος, στις κατακόρυφες
ϑέσεις Στ = 0, άρα η γωνιακή ταχύτητα έχει αποκτήσει την µέγιστη
ή την ελάχιστη τιµή της.

3. Αφού η κίνηση δεν είναι οµαλά µεταβαλλόµενη δεν ισχύουν οι γνω-
στές µας σχέσεις για την µεταβαλλόµενη στροφική κίνηση (ω = αγωνt

, θ =
1

2
αγωνt

2)

� Στιγµιαία ϑέση - ταχύτητα: Ο µόνος τρόπος για να υπολογίσουµε την
γωνία στροφής ή την γωνιακή ταχύτητα - γραµµική ταχύτητα σε κάποια
ϑέση είναι η χρήση των Ενεργειακών Εργαλείων (Θ.Μ.Κ.Ε. - Α.∆.Μ.Ε.)
Τι πρέπει να προσέξουµε ;

1. Το Θ.Μ.Κ.Ε. ισχύει πάντα αρκεί να είµαστε σε ϑέση να υπολογίσου-
µε το έργο όλων των δυνάµεων κατά την διάρκεια της κίνησης.
(∆K = ΣW ). Υπολογίζουµε το έργο των ϱοπών για τις δυνάµεις
(W = τθ) και το έργο του ϐάρους (WB = ±Mg∆h). ΄Οπου ∆h η
υψοµετρική διαφορά ανάµεσα στην αρχική και η τελική ϑέση του
κέντρου µάζας και κάθε επιµέρους µάζας στο σύστηµα. Προσοχή
στο ± του έργου του ϐάρους (ανύψωση - πτώση).

2. Η Α.∆.Μ.Ε. ισχύει όταν στο σύστηµα δρουν συντηρητικές δυνάµεις
(ϐαρυτικές, ηλεκτρικές, ελατηρίου, ταλάντωσης) ή µη συντηρητικές
που έχουν έργο µηδέν κατά την διαδροµή. Το πρώτο ϐήµα µας είναι
να ορίσουµε το ¨επίπεδο µηδενικής ϐαρυτικής ενέργειας (Uβ = 0)¨
ως το χαµηλότερο σηµείο της κίνησης. Για όλες τις µάζες ή το κέντρο
µάζας που ϐρίσκονται h πάνω από το σηµείο Uβ = 0 η δυναµική
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ϐαρυτική ενέργεια υπολογίζεται από την γνωστή σχέση Uβ = Mgh.
Αν κάποια µάζα είναι κάτω από το επίπεδο µηδενικής ϐαρυτικές
ενέργειες τότε η ενέργεια έχει αρνητική τιµή.

2 Τροχαλία & Μάζες µε αβαρές νήµα

΄Εστω τροχαλία µάζας Μ και ακτίνας R, αβαρές νήµα που τυλίγεται γύρω
από την περιφέρεια της τροχαλίας και σώµα ( ή σώµατα) που κινούνται
δεµένα στα άκρα του νήµατος. Το σχοινί δεν ολισθαίνει στην περιφέρεια της
τροχαλίας. Τι πρέπει να προσέξουµε ;

� Επιταχύνσεις: υπολογίζουµε την γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας
και την επιτάχυνση του σώµατος ( ή σωµάτων) επιλύοντας ένα σύστηµα
εξισώσεων. Για να το πετύχουµε αυτό χρησιµοποιούµε τον νόµο του Νε-
ύτωνα για τα σώµατα που εκτελούν µεταφορική κίνηση (ΣF = mα), τον
Θ.Ν.Σ.Κ. για την τροχαλία που περιστρέφεται εξαιτίας των τάσεων του
νήµατος (Στ = Iαγων) και τέλος τις γνωστές συνθήκες µη ολίσθησης του
νήµατος (x = Rθ,υ = ωR, α = αγωνR).

Υπολογίζουµε διάφορα στοιχεία της κίνησης των σωµάτων µε την χρήση
των κατάλληλων εξισώσεων κίνησης για την περιστροφή ή την µεταφορά,
εφόσον ϐέβαια µας Ϲητείτε ο χρόνος ή µας δίνεται κάποια χρονική στιγµή.

� Ενέργεια: όταν σε µια άσκηση δεν µας δίνεται µια χρονική στιγµή ή
δεν µας Ϲητείται τότε ο καλύτερος τρόπος να δουλέψουµε είναι τα γνω-
στά ενεργειακά εργαλεία (Θ.Μ.Κ.Ε. - Α.∆.Μ.Ε.), ώστε να υπολογίσουµε
µετατοπίσεις ή ταχύτητες των σωµάτων.

1. Το Θ.Μ.Κ.Ε. απλά προϋποθέτει να υπολογίσουµε το έργο όλων των
δυνάµεων στο υπό µελέτη σύστηµα και την µεταβολή της συνολικής
κινητικής ενέργειας του συστήµατος ( Μεταφορική για τα σώµατα και
περιστροφική για την τροχαλία).

* Το έργο του ϐάρους της τροχαλίας και της δύναµης από τον άξονα
της είναι µηδέν γιατί η τροχαλία δεν εκτελεί µεταφορική κίνηση.

* Το έργο του ϐάρους του σώµατος ( ή των σωµάτων) που κρέµονται
από την άκρη του νήµατος για µετατόπιση κατά ∆x είναι W =
±mg∆x.
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* Τέλος ενδιαφέρον έχει το έργο για τις τάσης του νήµατος πάνω στο
σώµα (Τ)και πάνω στην τροχαλία (Τ΄). Αναλυτικά υποθέτοντας ότι
το σώµα κατέρχεται κατά ∆x και η τροχαλία περιστρέφεται κατά
∆θ, προκύπτει ότι :

WT +WT ′ = −T∆x+ τT ′∆θ = −T∆x+ T ′R∆θ = 0

όπου ϐέβαια T = T ′ και x = R∆θ αφού το νήµα δεν ολισθαίνει.

* ΄Αρα τελικά προκύπτει ότι : ∆Kολ = Wϐαρους

2. Η Α.∆.Μ.Ε. µπορεί επίσης να εφαρµοστεί σε αυτό το πρόβληµα αφού
το συνολικό έργο των τάσεων είναι µηδέν. Εκτός και αν στο πρόβληµα
υπάρχει κάποια επιπλέον δύναµη µε µη µηδενικό έργο κατά την διαδρο-
µή. Για να εφαρµόσουµε την Α.∆.Μ.Ε. ορίζουµε το επίπεδο της µηδενικής
ϐαρυτικής ενέργειας συνήθως στο χαµηλότερο σηµείο της κίνησης του
σώµατος ή των σωµάτων.

Eµηχ(ολ) = Kσωµατων +Kτροχ + Uβ = σταθερή

Η ϐαρυτική δυναµική ενέργεια της τροχαλίας δεν µεταβάλλεται καθώς
η τροχαλία δεν εκτελεί µεταφορική κίνηση, άρα δεν χρειάζεται να την
συµπεριλάβουµε στην Α∆ΜΕ.

3 Σύνθετη Κίνηση Στερεού

΄Εστω στερεό (δίσκος, κύλινδρος, δακτύλιος, σφαίρα, κλπ) µάζας Μ, ακτίνας
R και ϱοπής αδράνειας Icm, που µπορεί να εκτελεί µεταφορική κίνηση και
ταυτόχρονα περιστροφική γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο
µάζας του. Οι ϐασικές µας περιπτώσεις είναι το ¨γιο-γιο¨ που το στερεό έχει
τυλιχθεί γύρω από αβαρές νήµα που δεν γλιστράει στην περιφέρεια του και
η ¨κύλιση χωρίς ολίσθηση¨. Τι πρέπει να προσέξουµε ;

� Επιταχύνσεις: Μια σύνθετη κίνηση είναι η επαλληλία µιας µεταφορι-
κής κίνησης του κέντρου µάζας και µιας περιστροφικής κίνησης γύρω από
το κέντρο µάζας. Τα ϐασικά µας εργαλεία είναι ο 2ος Νόµος του Νεύτωνα
για το κέντρο µάζας (ΣF = Mαcm) και για την περιστροφική κίνηση είναι
ο ΘΝΣΚ (Στ = Icmαγων). Τέλος οι συνθήκες µη ολίσθησης για το νήµα στο
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¨γιο-γιο¨ ή για την ¨κύλιση¨ (xcm = Rθ, υcm = ωR, αcm = αγωνR)µας
ενώνουν τα περιστροφικά µε τα µεταφορικά µεγέθη µε ένα σύστηµα τριών
εξισώσεων.)

� Ενέργεια:σε ένα πρόβληµα σύνθετης κίνησης πρέπει να είµαστε προσε-
κτικοί όταν χρησιµοποιούµε τα ενεργειακά εργαλεία. Η Κινητική Ενέρ-
γεια του σώµατος είναι άθροισµα της κινητικής λόγο µεταφορικής κίνησης

(Kµετ =
1

2
Mυ2cm) και της κινητικής λόγο περιστροφής (Kπερ =

1

2
Icmω

2).

Ο λόγος των δύο ¨συστατικών¨ της Κινητικής ενέργειας είναι σταθερός
για κάθε στερεό και εξαρτάται κυρίως από το σχήµα και τον τρόπο µε τον
οποίο η µάζα κατανέµεται γύρω από τον άξονα περιστροφής.

� ΄Εργο δύναµης -ϱοπής:Σε µια σύνθετη κίνηση, οι δυνάµεις που ασκο-
ύνται στον άξονα περιστροφής (π.χ. στο κέντρο µάζας) έχουν µόνο µετα-
ϕορικό ϱόλο( η ϱοπή τους ως προς τον άξονα περιστροφής είναι µηδέν),
άρα το έργο τους είναι µεταφορικό (W = F∆x). Οι δυνάµεις που έχουν
µη µηδενική ϱοπή και παίζουν ταυτόχρονα µεταφορικό και περιστροφικό
έργο έχουν συνολικό έργο W = (±F∆x) + (±τF∆θ).

1. ΄Εργο Τάσης στο ¨γιο-γιο¨: σε ένα γιο-γιο που το άκρο του νήµατος
είναι ακλόνητο το έργο της Τάσης του νήµατος πάνω στο στερεό
είναι µηδέν. Αρκεί να ϐρούµε την ταχύτητα του σηµείου στο οποίο
ασκείται η τάση, είναι µηδέν λόγω της σύνθετης κίνησης και της µη
ολίσθησης, άρα το έργο της δύναµης είναι µηδέν. ΄Εχει ενδιαφέρον

όµως να δούµε και αλλιώς την απόδειξη :

WT = −T∆xcm + τT∆θ = T∆xcm + TR∆θ = 0

2. ΄Εργο στατικής τριβής:Στην περίπτωση της κύλισης χωρίς ολίσθη-
σης η στατική τριβή ασκείται στο σηµείο επαφής του στερεού µε το
δάπεδο. Το σηµείο αυτό έχει ταχύτητα µηδέν λόγω της σύνθετης
κίνησης, άρα το έργο της στατικής τριβής είναι µηδέν. ΄Εχει ενδια-

ϕέρον όµως να δούµε και την άλλη απόδειξη :

WTστ = −Tστ∆xcm + τTστ∆θ = Tστ∆xcm + TστR∆θ = 0

� Ενέργεια: όταν σε µια άσκηση δεν µας δίνεται µια χρονική στιγµή ή
δεν µας Ϲητείται τότε ο καλύτερος τρόπος να δουλέψουµε είναι τα γνωστά
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ενεργειακά εργαλεία (Θ.Μ.Κ.Ε. - Α.∆.Μ.Ε.), ώστε να υπολογίσουµε µε-
τατοπίσεις ή ταχύτητες των σωµάτων. Είναι προφανές ότι σε περιπτώσεις
που δεν υπάρχουν εξωτερικές δυνάµεις πέρα από την ϐαρύτητα, µπο-
ϱούµε να εφαρµόσουµε και στα δυο προβλήµατα την Α∆ΜΕ αφού το
έργο της τάσης στην µία περίπτωση άσκησης και της στατικής τριβής
στην άλλη περίπτωση είναι µηδέν. ΄Ολα αυτά σε συνδυασµό πάντα
µε τις συνθήκες µη ολίσθησης που πρέπει να λαµβάνουµε προσεκτικά
υπόψη µας.
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