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Επαναληπτικη άσκηση στην Μηχανική 

Στερεού-Κρούσεις 

Σφαίρα Σ2 μάζας m2=m=2kg ηρεμεί στερεωμένη στο αριστερό άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθε-

ράς k=150N/m το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Μια λεπτή και ομογενής 

ράβδος ΟΓ μάζας Μ=6kg και μήκους 

L=1m έχει το άκρο της Ο στερεωμένο 

σε άρθρωση, γύρω από την οποία 

μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές 

και σε κατακόρυφη απόσταση h=1,6m 

από τον άξονα του ελατηρίου. Η θέση 

ισορροπίας της σφαίρας Σ2  βρίσκεται 

στην ίδια κατακόρυφη με το άκρο Γ 

της ράβδου, όταν αυτή κατά τη διάρ-

κεια της περιστροφής της διέρχεται 

από την οριζόντια θέση. Σφαίρα Σ1 

μάζας m1=m κινείται στο ίδιο κατακό-

ρυφο επίπεδο με τη ράβδο ΟΓ και σε 

διεύθυνση που σχηματίζει γωνία 120
ο
 

με τον άξονα του ελατηρίου και συγκρούεται ελαστικά αλλά όχι κεντρικά με την ακίνητη σφαίρα Σ2 έχοντας 

λίγο πριν την κρούση ταχύτητα μέτρου u=�√�m/s, με αποτέλεσμα αμέσως μετά η Σ2 να αρχίσει να εκτελεί 

απλή αρμονική ταλάντωσης κατά μήκος του άξονα του ελατηρίου. Οι σφαίρες Σ1 και Σ2, το ελατήριο και η 

ράβδος βρίσκονται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο, ενώ οι σφαίρες μπορούν να θεωρηθούν υλικά σημεία. 

α) Να αποδείξετε ότι αμέσως μετά την κρούση η σφαίρα Σ1 θα κινηθεί κατακόρυφα. 

β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των ταχυτήτων των δύο σφαιρών αμέσως μετά την κρούση και το πλάτος τα-

λάντωσης της Σ2. 

Καθώς η σφαίρα κινείται κατακόρυφα καρφώνεται στο άκρο Γ της ράβδου, η οποία περιστρέφεται κατά την 

φορά των δεικτών του ρολογιού και την στιγμή της σύγκρουσης βρίσκεται σε οριζόντια θέση έχοντας γωνι-

ακή ταχύτητα μέτρου ω1=8rad/s. Να υπολογίσετε: 

γ) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του συστήματος ράβδος-σφαίρα αμέσως μετά την πλαστική σύγκρου-

ση της σφαίρας με το άκρο της ράβδου. 

δ) το μέτρο της δύναμης που δέχεται η ράβδος από τη σφαίρα Σ1 τη στιγμή που η ράβδος – σφαίρα γίνεται 

κατακόρυφη για 1
η
 φορά μετά την σύγκρουση. 
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Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το μέσο της και είναι κάθετος σε 

αυτή υπολογίζεται από τη σχέση ��� = ��	 
�	. Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10m/s
2
 ενώ η σύ-

γκρουση ράβδου -σφαίρας Σ1 έχει αμελητέα χρονική διάρκεια.  

 

Λύση: 

α) Έστω φ η γωνία που σχηματίζουν τα διανύσματα των ταχυτήτων �� ���� ��	 των σφαιρών Σ1 και Σ2 α-

ντίστοιχα, αμέσως μετά την κρούση. Από την Αρχή Διατήρησης της Ορμής έχουμε: 

 

���� = ���� ⇒ ��,��� = ���,���	 + �	,���	 + 2��,����	,���� !" 

⇒ #� = �#	��	 + #	�		 + 2$#��%$#�	%� !" 

⇒ #	�	 = #	��	 + #	�		 + 2$#��%$#�	%� !" ⇒ �	 = ��	 + �		 + 2���	� !"  $1% 

 

Επειδή η κρούση διαρκεί αμελητέα χρονική διάρκεια, η θέση των σφαιρών δεν αλλάζει κατά τη διάρ-

κειά της, οπότε η βαρυτική δυναμική ενέργεια των σφαιρών παραμένει σταθερή. Επιπλέον η κρούση εί-

ναι ελαστική, δεν υπάρχουν απώλειες ενέργειας, οπότε η Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας ανάγεται σε 

διατήρηση της Κινητικής ενέργειας των σφαιρών λίγο πριν και αμέσως μετά την κρούση, οπότε: 

12 #�	 = 12 #��	 + 12 #�		  ⇒ �	 = ��	 + �		   $2% 

Από τις (1), (2) έχουμε: 

2���	� !" = 0 ⇒ " = 90)  

Επειδή λοιπόν η Σ2 εκτελεί ταλάντωση κατά μήκος του άξονα του ελατηρίου, η Σ1 θα κινηθεί κατακό-

ρυφα προς τα πάνω. 

 

β)  
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Με εφαρμογή της Α.Δ.Ο χωριστά στους δύο άξονες Οx και Οψ έχουμε:  

��*,��� = ��*,��� ⇒ #�* = #�	 ⇒ �	 = �� !60) ⇒ ,- = -√�./0  

και 

��1,��� = ��1,��� ⇒ #�1 = #�� ⇒ �� = �2360) ⇒ ,4 = 5./0  

 

Η σφαίρα Σ2 εκτελεί ταλάντωση με γωνιακή συχνότητα 

6��� = 7 8# = 71502 = 5√3;<=/> 

Η ταχύτητα της σφαίρας Σ2 αμέσως μετά την κρούση αποτελεί και την μέγιστη ταχύτητα για την ταλά-

ντωση που θα εκτελέσει, οπότε: 

�	 = ��?* = 6���@ ⇒ @ = �	6��� ⇒ A = B, �.  

 

γ) Η σφαίρα Σ1 κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω με την επίδραση μόνο του βάρους της που είναι συντη-

ρητική δύναμη. Υπολογίζουμε την ταχύτητα της σφαίρας Σ1 λίγο πριν συγκρουστεί με την ράβδο, ε-

φαρμόζοντας την Α.Δ.Μ.Ε. θεωρώντας ως επίπεδο μηδενικής βαρυτικής δυναμικής ενέργειας το οριζό-

ντιο επίπεδο που περιλαμβάνει τον άξονα του ελατηρίου και έχουμε: 

 

C��� + DE,��� = F��� + DE,��� ⇒ 12 #���	 = 12 #���G	 + #�Hℎ 

⇒ ��G = ���	 − 2Hℎ = K36 − 2 ⋅ 10 ⋅ 1,6 ⇒ ��G = 2#/> 

Ελάχιστα πριν η σφαίρα Σ1 καρφωθεί στο άκρο Γ της ράβδου έχει στροφορμή ως προς(κατά) τον άξονα 

περιστροφής της ράβδου μέτρου 

�M� = #���G � 

και με διεύθυνση κάθετη στη σελίδα με φορά προς τα έξω $⨀%, ενώ η ράβδος που περιστρέφεται σύμ-

φωνα με τη φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού έχει στροφορμή ως προς(κατά) τον άξονα πε-

ριστροφής της μέτρου 

�� = �$O%6� 

και με διεύθυνση κάθετη στη σελίδα και με φορά τα μέσα$⊗%. 
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Επειδή η κρούση ράβδου-σφαίρας γίνεται σε αμελητέο χρόνο , οι ροπές των εξωτερικών δυνάμεων δεν 

προκαλούν μεταβολή στην στροφορμή του συστήματος (είναι ΔL=Στεξ ·Δt με Δt→0 ) , κατά συνέπεια 

ισχύει η αρχή της διατήρησης της στροφορμής για την κρούση κι έχουμε ότι: 

Q$O% ⋅ 6� − #���G � = �RSR�$O%6	 ⇒ 13 T�	6� − #���G � = U13 T�	 + #�	V 6	 

6	 =  13 T�	6� − #���G � 13 
�	 + #��	 = 13 ⋅ 6 ⋅ 1	 ⋅ 8 − 2 ⋅ 2 ⋅ 113 ⋅ 6 ⋅ 1	 + 2 ⋅ 1	 = 16 − 42 + 2 ⇒ Y- = �Z[\/0  

 

δ) Η σφαίρα δέχεται το βάρος της και τη δύναμη ]� από τη ράβδο, ενώ η ράβδος 

δέχεται το βάρος της, τη δύναμη ]′�από το σώμα(αντίδραση της ]� ) και τη δύ-

ναμη ]���_  από την άρθρωση. Όταν το σύστημα διέρχεται από την κατακόρυφη 

θέση του, οι ροπές των βαρών της σφαίρας και της ράβδου είναι μηδενικές κα-

τά τον άξονα περιστροφής της ράβδου, διότι οι φορείς των αντίστοιχων δυνά-

μεων διέρχονται από την άρθρωση. Επομένως και η επιτρόχιος επιτάχυνση των 

διαφόρων σημείων του ενιαίου στερεού ράβδος-σφαίρα στην κατακόρυφη θέση 

είναι μηδενική. Έτσι, η δύναμη που ασκείται στη σφαίρα από την ράβδο θα εί-

ναι κατακόρυφη με φορά προς την άρθρωση ώστε μαζί το βάρος της σφαίρας 

να παίζουν τον ρόλο της απαραίτητης κεντρομόλου δύναμης για την κυκλική 

κίνηση που εκτελεί η σφαίρα. 

Για την κυκλική κίνηση που διαγράφει η σφαίρα Σ1 είναι: 

`] = #<a�b� ⇒ ] − #H = # cdef
g = # $hig%f

g = #6j	�    (3) 

όπου ω3 το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του συστήματος ράβδος-σφαίρα στην κατώτερη θέση του. 

 

Από το ΘΜΚΕ έχουμε(στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί μό-

νο οι δυνάμεις που εκτελούν έργο): 

12 QRSR�$O%6j	 − 12 QRSR�6		 = TH �2 + #H� 

⇒ 6j = 76		 + TH� + 2#H��RSR�$O%  

⇒ 6j = 79 + 6 ⋅ 10 ⋅ 1 + 2 ⋅ 2 ⋅ 10 ⋅ 14 ⇒ 6j = √34 ;<=/> 

Έτσι, από την (3) έχουμε: 

] = #H + #6j	� = 2 ⋅ 10 + 2 ⋅ 34 ⋅ 1 ⇒ k = llm  
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Άρα, το μέτρο της δύναμης που ασκείται στη ράβδο από τη σφαίρα Σ1 είναι: 

kG = llm  

 

Επιμέλεια: 

Πέτρος Καραπέτρος 

 

 

 


