
Δύο τεταρτοκύκλια 

Tα δύο  κατακόρυφα τεταρτοκύκλια του σχήματος έχουν τη ίδια ακτίνα R. Σφαίρα μάζας m 

και  ακτίνας r αφήνεται να κυλίσει χωρίς να ολισθαίνει από το ανώτερο σημείο του  και στο 

εσωτερικό του πρώτου τεταρτοκύκλιου και στην συνέχεια μπαίνει στο εξωτερικό μέρος του 

δεύτερου τεταρτοκύκλιου χωρίς απώλειες ενέργειας όπου και εκεί συνεχίζει να κυλίεται 

χωρίς να ολισθαίνει. 

 

Να βρεθούν: 

A)Το συνθ   εκείνης της γωνία θ όπου η μικρή σφαίρα χάνει την επαφής με την εξωτερική 

επιφάνεια του δεύτερου τεταρτοκύκλιου σε σχέση με τις δύο ακτίνες R και r.Ποια θα 

έπρεπε να είναι η σχέση των δύο ακτίνων R και r ώστε η σφαίρα να  μην κυλίσει καθόλου 

στην εξωτερική επιφάνεια του δεύτερου τεταρτοκύκλιου. 

Β)Ποια η τελική κινητική ενέργεια της σφαίρας  λόγω της μεταφορικής κίνησης όταν φτάσει 

στο έδαφος. 

 

Για την σφαίρα Ιcm=2/5.m.r
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AΠΑΝΤΗΣΗ 

Με την βοήθεια της ΑΔΕ για τη κίνηση της σφαίρας στο πρώτο τεταρτοκύκλιο θα έχουμε 

 

m.g.(R-r)=1/2.m.U
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   άρα U=√g(R-r)/0,7  (1) 

Για την κίνηση της σφαίρα στο εξωτερικό του δεύτερου τεταρτοκύκλιου θα βρούμε με την 

βοήθεια της ΑΔΕ 
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Την στιγμή που η σφαίρα θα χάσει την επαφή της με το δεύτερο τεταρτοκύκλιο η μοναδική 

δύναμη που θα ασκείτε στη σφαίρα θα είναι το βάρος της και μία συνιστώσα του βάρους 

θα παίζει το ρόλο της κεντρομόλου δύναμης με τη βοήθεια της οποίας θα βρούμε 

m.g.συνθ=m.Uτελ
2
/(R+r) (3)   

 

από το ορθογώνιο τρίγωνο    

                                                                             h 

 

                                                                                     θ              R+r 

 

h=(r+R)(1-συνθ)  (4) 

 

Mε αντικατάσταση των σχέσεων (4) (3) και (1) στην (2) θα βρούμε μετά από πράξεις   

                                                          συνθ=2R/1,7(R+r) (5) 

 

Για να μην κυλίσει καθόλου η σφαίρα στη εξωτερική επιφάνεια του δεύτερου 

τεταρτοκύκλιου θα έπρεπε το θ=0rad  άρα από την εξίσωση (5) r=3R/17 

 

B)H σφαίρα μετά το χάσιμο της επαφής της με το δεύτερο τεταρτοκύκλιο θα κινείται μόνο 

με την επίδραση του βάρους της.Ετσι η κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής δεν θα 

αλλάξει.Με την βοήθεια της ΑΔΕ από την αρχική θέση μέχρι να φτάσει στο έδαφος θα 

έχουμε 

 

m.g.(2R-r)= Κτελ  + 1/2.2/5.m.r
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 με την βοήθεια των σχέσεων (3) και (5) μετά από 

πράξεις θα φτάσουμε Κτελ=m.g.(30R/17 –r)   
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