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Σειρά για μια ιδιαίτερη ελαστική κρούση  

Μια ομογενής ράβδος μήκους ℓ=1m και μάζας 

Μ=2,88kg μπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επί-

πεδο, γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το 

άκρο της Ο, χωρίς τριβές. Στο άλλο άκρο της ράβδου 

έχουμε καρφώσει ένα δίσκο μάζας m=2kg και ακτίνας 

R=0,2m, όπου το κέντρο του Κ ταυτίζεται με το άκρο 

της ράβδου, έχοντας έτσι κατασκευάσει ένα στερεό s, 

το οποίο συγκρατείται στη θέση Α του σχήματος, όπου 

η ράβδος σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία 

θ. Σε μια στιγμή αφήνουμε το στερεό s να περιστραφεί, 

με αποτέλεσμα τη στιγμή t1 που η ράβδος γίνεται κατακόρυφη, το κέντρο του δίσκου έχει ταχύτητα υ1=4m/s. 

Τη στιγμή αυτή ο δίσκος συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με σφαίρα της ίδιας ακτίνας με το δίσκο, η οποία 

ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο και η οποία, μετά την κρούση, αποκτά την μέγιστη δυνατή κινητική ενέργεια. 

i)   Να αποδειχτεί ότι για την αρχική γωνία, που σχηματίζει η ράβδος με την οριζόντια διεύθυνση, ισχύει 

ημθ=0,3 (συνθ=0,95). 

ii)  Να βρεθεί ο αρχικός ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του δίσκου, τη στιγμή που το στερεό s αφήνεται 

να κινηθεί, ως προς: 

α) Οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το κέντρο της Κ. 

β) Τον άξονα περιστροφής του στερεού στο Ο. 

iii) Ποια η στροφορμή του δίσκου και ποιος ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του, ως προς 

τον άξονα στο Ο, ελάχιστα πριν την κρούση; 

iv) Να υπολογιστεί η ταχύτητα την οποία θα αποκτήσει η σφαίρα, μετά την κρούση. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της Ιρ= 1/3 Μℓ2 και η αντίστοιχη ροπή 

αδράνειας του δίσκου ως προς κάθετο άξονα που περνά από το κέντρο του Κ, Ικ= ½ mR2 και g=10m/s2. 

Απάντηση: 

i)  Θεωρούμε το οριζόντιο επίπεδο που περνά από την κατώτερη θέση 

του κέντρου Κ του δίσκου ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας 

(U=0). Με εφαρμογή της ΑΔΜΕ για την κίνηση του στερεού s παίρ-

νουμε: 

Καρχ+Uαρχ=Κτελ+Uτελ → 

0 + ��ℓ(1 − 1
2 
��) + ��ℓ(1 − 
��) = 1

2 ���� + �� ℓ
2 
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Όπου �� = �� + �� = �
� �ℓ2 + ��

� ��2 + �ℓ2�, ενώ υ1=ω∙ℓ ή ω=4rαd/s και με αντικατάσταση στο S.Ι.: 

28,8 �1 − �
� 
��� + 20(1 − ημθ) = �

� (0,96 + 0,04 + 2)4� + 14,4 →  

ημθ=0,3 

ii) Στο παραπάνω σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στο στερεό, μόλις αφεθεί να κινηθεί 

στην θέση Α. Από το 2ο νόμο του Νεύτωνα παίρνουμε (δουλεύουμε με μέτρα): 

$%& = �� ∙ ()*+  

Όπου $% = �� ℓ
� ,-.� + ��ℓ,-.� και 

�� = �
� �ℓ2 + ��

� ��2 + �ℓ2� = �
� 2,88 ∙ 12/��2 + ��

� 2 ∙ 0,22 + 2 ∙ 12� /��2 = 3/��2→ 

()*+ = �M
2 + �� �ℓ,-.�

��
=

�2,88
2 + 2� 10 ∙ 1 ∙ 0,95

3 3(4/62 = 10,93(4/62 

α) Ως προς κάθετο άξονα που περνά από το κέντρο Κ του δίσκου θα 

έχουμε: 

478
49 = 4(�:�)

49 = 1
2 ��2 4�

49  

478
49 = 1

2 2 ∙ 0,22 ∙ 10,9 /��2/62 ≈ 0,4 /��2/62 

Κάθετος στο επίπεδο του δίσκου στο Κ, με κατεύθυνση όπως στο σχήμα. 

β) Ως προς τον άξονα στο άκρο Ο θα έχουμε για τον δίσκο: 

47=,�
49 = 4(�&�)

49 = >1
2 ��2 + �ℓ2? 4�

49  

47=,�
49 = >1

2 2 ∙ 0,22 + 2 ∙ 12? 10,9/��2/62 ≈ 22,2/��2/62 

Ίδιας κατεύθυνσης με τον προηγούμενο, αλλά πάνω στον άξονα, όπως στο σχήμα 

iii)  Τη στιγμή που η ράβδος γίνεται κατακόρυφη δεν ασκείται κάποια ροπή στο στερεό 

να το επιταχύνει  στροφικά, με αποτέλεσμα ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής 

του να είναι μηδενικός. Το ίδιο βέβαια θα ισχύει και για τον δίσκο, ενώ η στρο-

φορμή του ως προς τον άξονα περιστροφής στο Ο, έχει μέτρο: 

7&,� = �&� = ��
� ��� + �ℓ�� @A

ℓ  → 

7&,� = >1
2 2 ∙ 0,22 + 2 ∙ 12? ∙ 4

1 /��2/6 = 8,16/��2/6 

Κάθετη στο επίπεδο της σελίδας, όπως στο σχήμα (ίδιας κατεύθυνσης με τους προηγούμενους ρυθμούς). 

iv) Η μέγιστη κινητική ενέργεια που μπορεί να αποκτήσει η σφαίρα, είναι η ολική κινητική ενέργεια που 
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διαθέτει το στερεό s, ελάχιστα πριν την κρούση. Προφανώς για να συμβεί αυτό πρέπει να έχει ορισμένη 

«κατάλληλη» μάζα. Συνεπώς: 

BCD = �
� ��-� = �

� ���� = �
� 3 ∙ 4�E = 24E (1) 

Αλλά ως προς τον άξονα περιστροφής στο Ο, η στροφορμή του συστήματος στερεό s-σφαίρα, στη διάρ-

κεια της κρούσεως παραμένει σταθερή, αφού δεν έχουμε κάποια εξωτερική ροπή να ασκείται στο σύ-

στημα. Αν λοιπόν η σφαίρα πάρει όλη την κινητική ενέργεια του στερεού με την κρούση, αυτό θα μείνει 

ακίνητο μετά την κρούση, οπότε θεωρώντας τις δεξιόστροφες στροφορμές ως θετικές: 

7F⃗ �,H�I+ = 7F⃗ CD,JKLά → 

��� = ��-ℓ   (2) 

Από (1) και (2) παίρνουμε �� = 3∙4
-ℓ   και 

�
�

12
-ℓ -� = 24 → - = 4�/6 οπότε και  �� = 3/�   

Σχόλια: 

1) Αξίζει να επισημανθεί ότι παραπάνω θεωρήθηκε γνωστό ότι η σφαίρα, μετά την κρούση, εμφανίζει στρο-

φορμή ως προς το Ο, με μέτρο 7CD = ��-ℓ, πράγμα αμφίβολο  με βάση το σχολικό, οπότε θα μπορούσε 

να δίνεται ως δεδομένο, πράγμα που κάναμε σε προηγούμενη άσκηση. 

2) Θυμίζει κάτι το τελευταίο ερώτημα; Από την ελαστική κρούση υλικών σημείων ξέρουμε ότι για να έχουμε 

ανταλλαγή ταχυτήτων τα δυο σώματα πρέπει να έχουν ίσες μάζες. Και δω είχαμε ανταλλαγή ταχυτήτων 

(ο δίσκος πριν την κρούση είχε ταχύτητα 4m/s, ταχύτητα που απέκτησε κατόπιν η σφαίρα). 

Όμως η κρούση δεν έγινε μεταξύ δίσκου και σφαίρας, αλλά μεταξύ του στερεού s και της σφαίρας. Και η 

ανταλλαγή προέκυψε όταν η σφαίρα έχει μάζα 3kg. Φαίνεται το στερεό s να συμπεριφέρεται κατά την 

κρούση, ωσάν να ήταν υλικό σημείο με μάζα 3kg… 
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