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Οι  μεταβολές της 

Μια µικρή σφαίρα µάζας 0,5kg αφήνεται

διανύσει απόσταση h=3,2m κτυπά σε

νηθεί µε οριζόντια ταχύτητα υ2=6m/s, 

i) Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια

και ελάχιστα µετά την κρούση

ii) Να υπολογιστούν η µεταβολή της

ρας, που οφείλονται στην κρούση

iii) Να βρεθεί ο ρυθµός µεταβολής

∆εν υπάρχει αντίσταση από τον αέρα

Απάντηση: 

Στο διπλανό σχήµα εµφανίζονται οι ταχύτητες

µετά την κρούση. 

Κατά την πτώση της σφαίρας, η µόνη

είναι το βάρος, δύναµη συντηρητική

παραµένει σταθερή. Θεωρώντας λοιπόν

περνά από το σηµείο κρούσης, ως επίπεδο

νέργειας, έχουµε: 
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i) Ελάχιστα πριν την κρούση η σφαίρα

K1

Και ορµή κατακόρυφη µε φορά

P1

Αµέσως µετά την κρούση: 

Και ορµή οριζόντια, ίδιας φοράς

P2
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μεταβολές της κινητικής ενέργειας και της ορμή

αφήνεται να πέσει ελεύθερα Από  σηµείο Α και αφού

κτυπά σε κεκλιµένο επίπεδο, µε αποτέλεσµα µετά να κ

=6m/s, όπως στο σχήµα. 

κινητική ενέργεια και την ορµή της σφαίρας ελάχιστα πριν

κρούση. 

µεταβολή της ορµής και της κινητικής ενέργειας της σφα

κρούση. 

ολής της ορµής της σφαίρας ελάχιστα πριν και ελάχιστα

τον αέρα, ενώ g=10m/s2. 

εµφανίζονται οι ταχύτητες της σφαίρας πριν και 

µόνη δύναµη που ασκείται πάνω της 

συντηρητική, συνεπώς η µηχανική ενέργεια 

Θεωρώντας λοιπόν το οριζόντιο επίπεδο που 

ως επίπεδο µηδενικής δυναµικής ε-

                                      Καρ+Uαρ=Κτελ+Uτελ → 
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smsmgh /8/2,310221 =⋅⋅==υ  

κρούση η σφαίρα έχει: 

JJmghm 162,3105,0
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µε φορά προς τα κάτω και µέτρο: 

smkgsmkgmP /4/85,011 ⋅=⋅⋅== υ  

JJmK 965,0
2
1

2
1 22

22 =⋅== υ  

ίδιας φοράς µε την ταχύτητα υ2 και µέτρο: 

smkgsmkgmP /3/65,022 ⋅=⋅⋅== υ  

Ορµή 

1

ορμής. 

και αφού 

να κι-

ελάχιστα πριν 

σφαί-

ελάχιστα µετά την κρούση. 
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ii) Η µεταβολή της ορµής της σφαίρας
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Αλλά µε βάση το διπλανό σχήµα
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Ενώ σχηµατίζει µε την οριζόντια

Ενώ η µεταβολή της κινητικής

iii) Από το γενικευµένο νόµο του Νεύτωνα

Συνεπώς τόσο πριν, όσο και µετά

µής της σφαίρας είναι κατακόρυφος

Σχόλια: 

1)  Η µεταβολή της κινητικής ενέργειας

ενώ η µεταβολή της ορµής είναι

πρέπει να πάρουµε τη µεταβολή

P =∆

2)  ∆εν πρέπει να συγχέουµε το διάνυσµα

(που είναι ίσος µε τη δύναµη). Έτσι

σµατα πριν και µετά την κρούση
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της σφαίρας είναι: 

)( 1212 PPPPP
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διπλανό σχήµα, η µεταβολή της ορµής έχει µέτρο: 
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οριζόντια διεύθυνση γωνία θ, όπου 
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κινητικής ενέργειας είναι ίση: 

JJJKKK 711912 −=−=−=∆  

του Νεύτωνα: 
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και µετά την επαφή της σφαίρας µε το επίπεδο ο ρυθµός

κατακόρυφος µε φορά προς τα κάτω και µέτρο: 
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κινητικής ενέργειας JK 7−=∆  σηµαίνει ότι η κινητική ενέργεια

ορµής είναι διάνυσµα. Αν θέλουµε να δούµε τι συµβαίνει µε

µεταβολή του µέτρου της ορµής: 

skgmskgmskgmPP /1/4/312 −=−=−= . 

διάνυσµα της ορµής µε το διάνυσµα του ρυθµού

δύναµη). Έτσι στο παρακάτω διάγραµµα έχουν σχεδιαστεί

κρούση. 
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Ορµή 

2

 

ο ρυθµός µεταβολής της ορ-

ενέργεια µειώνεται κατά 7J, 

συµβαίνει µε το µέτρο της ορµής 

ρυθµού µεταβολής της ορµής 

σχεδιαστεί τα αντίστοιχα διανύ-

dmargaris@sch.gr 


