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Οµογενής ράβδος ΑΒ µάζας M 

= 2 Kg και µήκους L = 0,3 m, 
µπορεί να περιστρέφεται χωρίς 
τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα 
που είναι κάθετος στη ράβδο στο 
σηµείο Α. Η ράβδος αφήνεται 
ελεύθερη από την οριζόντια θέση 
και όταν φτάνει στην κατακόρυφο 
κτυπά σε ακίνητο σώµα µάζας m = 
5 Kg. Μετά τη κρούση η ράβδος 
αναπηδά προς τα πίσω και 
ακινητοποιείται στιγµιαία όταν 
σχηµατίζει γωνία 60 µοίρες µε την 
κατακόρυφο. Να βρεθεί µε πόση 
ταχύτητα απέκτησε η µάζα M αµέσως µετά τη κρούση. 
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∆ίνονται: α) Η ροπή αδράνειας ράβδου µάζας Μ και µήκους L, ως προς 
άξονα που περνά κάθετα από το µέσο της είναι: Ιcm = 1/12ΜL2. β) g = 10 m/s2. 
(Η λύση δεν είναι ακέραιος αριθµός). 
Η λύση στην επόµενη σελίδα 
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ΛΥΣΗ 
 

Υπολογίζουµε, από το νόµο του Steiner, τη ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς το Α: 

ΙΑ = ΙCM + M(L/2)2 = 1/12ML2 + 1/4ML2 ⇒ IA = 1/3ML2. 

Εφαρµόζοντας Αρχή ∆ιατήρησης 
Μηχανικής Ενέργειας από τη θέση Ι 
µέχρι τη θέση ΙΙ έχουµε: 
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U1 = K2 ⇒ 
MgL/2= ½IAω2 ⇒ 

MgL/2 = ½⋅1/3ML2ω2 ⇒ 

L
g3

=ω ⇒ ω = 10 rad/s 

 
H ράβδος µετά την ανάκρουση της 
ανεβαίνει στο µισό ύψος απ’ αυτό από 
το οποίο έπεφτε (θέση ΙΙΙ). Άρα η 
κινητική ενέργεια που έχει µετά τη 
κρούση θα είναι προφανώς η µισή αυτής που είχε πριν τη κρούση (αφού η τελική 
δυναµική ενέργεια της είναι η µισή της αρχικής δυναµικής ενέργειας). Άρα αν ω΄: η 
γωνιακή ταχύτητα της ράβδου µετά την κρούση έχουµε: 

½IAω΄2= ½(½IAω2) ⇒  
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Κατά την κρούση όµως ισχύει η Αρχή ∆ιατήρησης της Στροφορµής. Οπότε έχουµε: 

ΙΑω = ΙΑω΄+ mυL 
και λύνοντας ως προς την ταχύτητα υ του σώµατος έχουµε 

υ = 0,341 m/s 
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