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Άξονας πάνω στον κύβο 
 

Μάρτιος 2007 
 

∆ώδεκα ίδιοι οµογενείς ράβδοι, µάζας m και 
µήκους ℓ η καθεµία, είναι συνδεδεµένες έτσι ώστε 
να σχηµατίζουν το περίγραµµα ενός κύβου. Πόση 
είναι η ροπή αδράνειας του συστήµατος ως προς 
άξονα που περνά από το σηµείο τοµής των 
διαγωνίων δύο απέναντι πλευρών του κύβου; 

∆ίνεται ότι η ροπή αδράνειας οµογενούς 
ράβδου ως προς άξονα περιστροφής κάθετο σ΄ 
αυτήν και διερχόµενο από το µέσο της είναι 
Ιcm=1/12mℓ2, όπου m η µάζα της ράβδου και ℓ το 
µήκος της. 

 
Η λύση στην επόµενη σελίδα 
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ΛΥΣΗ 
 
 Α Β  

Ο  
Ξέρουµε ότι η ροπή αδράνειας του συστήµατος 
θα είναι ίση µε το άθροισµα των ροπών 
αδράνειας των επιµέρους ακµών του κύβου. 

∆ Γ 

Λόγω συµµετρίας, η ροπή αδράνειας της 
πλευράς ΑΒΓ∆ (σχήµα 1) είναι ίση µε τη ροπή 
αδράνειας της ΕΖΗΘ. 

Ε
Ζ

Ο΄ 
Άρα: ΙΑΒΓ∆ = ΙΕΖΗΘ. (Ι) Θ Η  

 Σχήµα 1 
 
 
 
Όµως η πλευρά ΑΒΓ∆ αποτελείται από 4 ίσες ακµές η 
οποίες απέχουν εξίσου απόσταση ℓ/2 (το µισό του 
µήκους της ακµής) από τον άξονα ΟΟ΄ (σχήµα 2).  cm ΑΆρα ΙΑΒΓ∆ = 4ΙΑΒ (ΙΙ) (πάλι για λόγους συµµετρίας) Β
Εφαρµόζοντας το νόµο του Steiner, η ροπή αδράνειας 
της ΑΒ ως προς τον ΟΟ΄ θα είναι ΙΑΒ = Ιcm + m(ℓ/2)2 = 
1/12mℓ2 + 1/4mℓ2 ⇒ IAB = 1/3mℓ2. 

ℓ/2 Ο 

Οπότε από (ΙΙ) ⇒ ΙΑΒΓ∆ = 4/3mℓ2. 
Σχήµα 2  και από (Ι) ⇒ ΙΕΖΗΘ = 4/3mℓ2. 

 
 
Αποµένουν οι κατακόρυφες ακµές ΑΕ, ΒΖ, ΓΗ και ∆Θ. Για 
λόγους πάλι συµµετρίας θα ισχύει ΙΑΕ = ΙΒΖ = ΙΓΗ = Ι∆Θ   (ΙΙΙ) Ο
Υπολογίζουµε λοιπόν τη ροπή αδράνειας της ∆Θ (σχήµα 3). ∆ 

2
2l  Εφαρµόζοντας πάλι Steiner, έχουµε Ι∆Θ = Ιcm + m(∆Ο)2. Όµως 

αφενός Ιcm = 0 (αφού όλα τα υλικά σηµεία από τα οποία 
αποτελείται η ράβδος βρίσκονται πάνω στον άξονα),  cm 

αφετέρου 
2
2l

=∆Ο .  Ο΄
Θ Οπότε Ι∆Θ = mℓ2/2. Και από (ΙΙΙ) ⇒ ΙΑΕ = ΙΒΖ = ΙΓΗ = mℓ2/2 

 
Σχήµα 3  

 
Συνεπώς: ΙΟΛ = ΙΑΒΓ∆ + ΙΕΖΗΘ + ΙΑΕ + ΙΒΖ + ΙΓΗ + Ι∆Θ = 14/3mℓ2

 


