
Περιοδική κίνηση 

Στο παρακάτω σχήμα  κύβος  ακμής a=0,2m  και η σφαίρα έχουν ίσες μάζες Μ1=Μ2=1Kg 

βρίσκονται σε επαφή και τα ελατήρια έχουν το φυσικό τους μήκος. Το οριζόντιο επίπεδο 

είναι λείο και τα ελατήρια έχουν σταθερές Κ1=Κ2=100Ν/m. To ελατήριο Κ1 είναι δεμένο στο 

κέντρο της  σφαίρας κατά τέτοιο τρόπο που η σφαίρα να μπορεί να περιστρέφεται γύρω 

από οριζόντιο άξονα που περνάει από το κέντρο της. 
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Συσπειρώνουμε το ελατήριο Κ1 κατά x1=0,1m και με τη βοήθεια στιγμιαίας ροπής ζεύγους 

δίνουμε στη σφαίρα που έχει ακτίνα R=0,1m γωνιακή ταχύτητα ω0=10r/sec με φορά όπως 

και η φορά του ρολογιού. Την στιγμή t=o η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη. Αν η κρούση των 

δύο στερεών είναι κεντρική και ελαστική και διαρκεί ελάχιστα να βρεθούν: 

A)   Oι γραφικές παραστάσεις των απομακρύνσεων των δύο  κέντρων μαζών των στερεών 

σωμάτων σαν συνάρτηση του χρόνου αν θετική φορά θεωρηθεί η φορά της αρχικής 

ταχύτητα του κέντρου μάζας της σφαίρας  και θέση x=0 για το κάθε σώμα η αρχική 

θέση ισορροπίας του κέντρου μάζας τους. 

Β)   H  περίοδος του παραπάνω περιοδικού φαινομένου. 

Γ)   H γωνιακή  μετατόπιση της σφαίρας μέχρι τη στιγμή που θα αποκτήσει η σφαίρα για 

δεύτερη φορά τη μέγιστη κινητική της ενέργεια. Πόση είναι αυτή η μέγιστη κινητική 

ενέργεια της σφαίρας; 

Δ)   Aν υπάρχουν  χρονικές στιγμές  που η σφαίρα να φαίνεται ότι κυλάει χωρίς να 

ολισθαίνει. Πότε συμβαίνει αυτό για πρώτη φορά; 

Για τη σφαίρα Ιcm=0,4M.R
2
. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

A)Eπειδή το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο δεν υπάρχει δύναμη που να μπορεί να προκαλέσει 

ροπή στην σφαίρα. Ετσι η σφαίρα θα εκτελεί ομαλή στροφική κίνηση με σταθερή γωνιακή 

ταχύτητα ωο και ταυτόχρονα το κέντρο μάζας της θα εκτελεί Γ.Α.Τ. μέχρι να γίνει η πρώτη 

κρούση. Εκεί η κρούση  είναι κεντρική-ελαστική άρα και οι δυνάμεις την στιγμή της 

κρούσης δεν μπορούν να προκαλέσουν ροπή. Έτσι η στροφική της κατάσταση δεν θα 

αλλάξει. Τα δύο σώματα επειδή έχουν ίδιες μάζες θα ανταλλάξουν  τα κέντρα μάζας τους 

γραμμικές ταχύτητες. Η κρούση αυτή θα ξανασυμβεί όταν ο κύβος θα επιστρέψει στην 

θέση ισορροπίας του και το φαινόμενο θα επαναλαμβάνεται. Η περίοδος  ταλάντωσης του 

κάθε κέντρου μάζας αν ήταν ολοκληρωμένη θα ήταν  T1=T2=2π√Μ/Κ=π/5sec.To πλάτος 



ταλάντωσης του κάθε κέντρου μάζας θα είναι Α1=Α2=x1=0,1m  έτσι η γραφική παράσταση 

της απομάκρυνσης του κέντρου μάζας του κάθε σώματος θα δίνεται από την παρακάτω 

γραφική παράσταση 

 

 

B)H περίοδος της παραπάνω κίνησης είναι Τ=Τ1/2 +Τ2/2=π/5 sec 

 

Γ)Η σφαίρα αποκτά μέγιστη κινητική ενέργεια στην θέση ισορροπίας  και ενώ το κέντρο 

μάζας της έχει ταχύτητα υcm . Πρώτη φορά αυτό συμβαίνει όταν φτάνει στην ΘΙΤ  δηλαδή 

την στιγμή t1=π/20 sec ενώ δεύτερη φορά συμβαίνει αμέσως μετά την δεύτερη κρούση με 

τον κύβο δηλαδή την χρονική στιγμή t2=3π/20 sec.H σφαίρα σε όλη την παραπάνω χρονική 

διάρκεια εκτελεί και ομαλή στροφική κίνηση με σταθερή γωνιακή ταχύτητα την ωο. Αρα   

θ=ωο.t2= 3π/2  rad 

Κmax=Kπερ +Κμετ= ½.Ι.ωο
2
 +1/2 .Μ.Ucmmax

2
=0,7J 

 

Δ)Η σφαίρα για να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει στιγμιαία θα πρέπει το κατώτερο σημείο 

της να έχει συνολική ταχύτητα 0.Θα πρέπει  να ισχύει ΙUcmΙ=ΙUπερΙ =ωο.R=1m/sec.H 

μέγιστη ταχύτητα του κέντρου μάζας είναι Ucmmax=ω.Α=1m/sec.Παρατηρώ το σώμα θα 

φαίνεται ότι κυλάει χωρίς να ολισθαίνει μόνο την στιγμή πριν γίνει η κρούση της σφαίρας 

με τον κύβο και ενώ η σφαίρα κινείται προς τα δεξιά. Αυτό δεν συμβαίνει και στην δεύτερη 

κρούση γιατί τότε η συνολική ταχύτητα είναι Uκατ=Ucmmax+Uπερ=2m/sec.Ετσι αυτό θα 

συμβαίνει τις χρονικές στιγμές 

t=T1/4 + k.T     άρα για πρώτη φορά  t4=π/20 sec. 
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