
Κρούση – Ταλάντωση - Κύλιση 

Η ξύλινη σφαίρα του παρακάτω σχήματος έχει μάζα Μ=1 kg και ακτίνα R= 0,1m .Η σφαίρα  

είναι δεμένη με οριζόντιο ελατήριο  σταθεράς Κ=14000Ν/m στο κέντρο της  κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε η σφαίρα να μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα 

που διέρχεται από το κέντρο της σφαίρας. 

 

 

Σημειακό βλήμα έχει μάζα m=0,1Kg και κινείται με οριζόντια ταχύτητα Uo= 200m/sec  σε 

απόσταση D> R πάνω από οριζόντιο έδαφος. Την χρονική στιγμή t=0 το βλήμα διέρχεται 

ακαρικαία μέσα από την σφαίρα και εξέρχεται από αυτή με οριζόντια ταχύτητα μέτρου 

Uo/2.Το αποτέλεσμα της κρούσης αυτής είναι η σφαίρα να αρχίσει αυτόματα μετά την 

κρούση να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Να βρεθούν: 

Α)  Η απόσταση D,  αν υποθέσουμε ότι  δεν θα αναπτυχθεί στατική τριβή από το 

έδαφος στην διάρκεια της κρούσης 

 
B) Το είδος της κίνησης του κέντρου μάζας της σφαίρας καθώς και η περίοδος της κίνησης 

του κέντρου μάζας. 

Γ)  Το ποσό ενέργειας που «χάθηκε» κατά την παραπάνω κρούση. 

Δ)  Ο μέγιστος ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας λόγω περιστροφής της 

σφαίρας. 

Για την σφαίρα Ιcm=0,4M.R
2
   και  ημ2φ=2ημφσυνφ 

 

 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

Α)Επειδή η σφαίρα μετά την κρούση κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει θα πρέπει  να ισχύει η 

σχέση   Ucm=ω.R (1) 

Με την βοήθεια της ΑΔΟ    θα έχουμε  

  m.Uo =M.Ucm + m.Uo/2    άρα  Ucm=10m/sec    και από την σχέση (1) ω=100r/sec 

 

Mε την βοήθεια της ΑΔΣ θα έχουμε 

m.Uo(D-R)=I.ω +m.Uo(D-R)/2   άρα  D=0,14m 



 

B)Για την περιστροφική κίνηση της σφαίρας παίρνουμε την σχέση  Τστ.R=0,4.M.R
2
.aγων   

άρα Τστ=0,4Μ.acm (2) 

 

Για την μεταφορική κίνηση της σφαίρας Fελ-Τστ=Μ.acm (3)   

 

Από την (2) και (3)   Τστ=2Kx/7 (4) 

 

Θεωρώντας θετική τη φορά της αρχικής ταχύτητας του κέντρου μάζας της σφαίρας 

ΣF=Tστ-Fελ=2Kx/7 – Kx=-5Kx/7       άρα η κίνηση του κέντρου μάζας είναι γ.α.τ. με 

D=5K/7=10000N/m  άρα η περίοδος της κίνησης θα είναι  T=2π√Μ/D=π/50 sec 

 

Γ)Με την βοήθεια της ΑΔΕ για την κρούση θα έχουμε 

 

½.m.Uo
2
 =1/2.m(Uo/2)

2
 +1/2.M.Ucm

2
 +1/2.I.ω

2
 + Qκρ   άρα  μετά από πράξεις Qκρ=1430J 

 

Δ)Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας λόγω περιστροφής δίνεται από την σχέση 

ΔΚπερ/Δt=Στ.ω=Τστ.R.ω= - 2Κ.x.U/7=-2K.A.ημωt .ω.Α.συνωt/7  =-K.A
2
.ω.ημ2ωt/7 

Ucm=ω.Α    άρα Α=0,1m   άρα   ΔΚπερmax/Δt=2000J/sec. 
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