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Μηχανική Στερεού

Μια σφαίρα που πήρε ανάποδες στροφές.
Η σφαίρα του παρακάτω σχήµατος έχει ακτίνα R=0,2m και µάζα m=1kg.H σφαίρα την χρονική στιγµή t=0
βάλλεται µε αρχική ταχύτητα υcm=10m/sec και ταυτόχρονα µε την βοήθεια στιγµιαίας εξωτερικής ροπής
δίνεται στη σφαίρα κατάλληλη γωνιακή ταχύτητα έτσι ώστε το ανώτερο σηµείο της σφαίρας να έχει
µηδενική ταχύτητα. Η σφαίρα κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο µέχρι να συγκρουστεί µετωπικά
ακαριαία κεντρικά και ελαστικά µε κύβο ακµής α=0,4m και µάζας m=1Kg που είναι ακίνητος και δεµένος
µε οριζόντιο ελατήριο σταθεράς Κ=π2Ν/m. Αν η αρχική απόσταση των κέντρων µάζας των δύο σωµάτων
ήταν x=10,4m να βρεθούν:

A) O αριθµός των περιστροφών που θα εκτελέσει η σφαίρα µέχρι να επιστέψει στην αρχική της θέση.
Β) Aν η σφαίρα τελικά κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει ή όχι
Γ) Η γραφική παράσταση της γωνιακής ταχύτητας τη σφαίρας σε συνάρτηση µε το χρόνο καθώς η
γραφική παράσταση της ταχύτητας του κέντρου µάζας της σφαίρας σαν συνάρτηση του χρόνου αν
θετική φορά θεωρηθεί η αρχική φορά της ταχύτητας του κέντρου µάζας.
Aπάντηση:
Α) Το ανώτερο σηµείο της σφαίρας δεν έχει συνολικά ταχύτητα. Αυτό σηµαίνει ότι
η γωνιακή ταχύτητα είναι τέτοια ώστε η γραµµική ταχύτητα περιστροφής και η
ταχύτητα λόγω της µεταφορικής κίνησης της σφαίρας έχουν στο ανώτερό της
σηµείο συνισταµένη 0. Έτσι η σφαίρα ενώ εκτελεί µεταφορική κίνηση προς τα
αριστερά θα εκτελεί και δεξιόστροφη περιστροφική κίνηση.
Η κίνηση εκτελείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε αποτέλεσµα και η µεταφορική αλλά και η
στροφική κίνηση της σφαίρας να µην µπορούν να αλλάξουν. Ετσι η σφαίρα θα εκτελεί οµαλή
µεταφορική κίνηση προς τα αριστερά και ταυτόχρονα να εκτελεί οµαλή στροφική κίνηση δεξιόστροφη
µε ω=

υ cm
R

=50r/s. Η σφαίρα θα συγκρουστεί κεντρικά και ελαστικά µε τον κύβο, µετά από χρόνο:

x−R−
t1 =

υ cm

a
2 = 1s

Επειδή οι δυνάµεις την στιγµή της κρούσης είναι κεντρικές δεν θα επηρεάσουν και πάλι την στροφική
κατάσταση της σφαίρας µιας και δεν µπορούν να προκαλέσουν ροπή. Η κρούση όµως των δύο σωµάτων
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είναι ελαστική και τα σώµατα έχουν τις ίδιες µάζες. Έτσι τα σώµατα θα ανταλλάξουν τις µεταφορικές
τους ταχύτητες. Η σφαίρα θα µείνει µεταφορικά ακίνητη και ο κύβος θα πάρει την ταχύτητα του
κέντρου µάζας της σφαίρας. Ο κύβος θα εκτελέσει ΓΑΤ και σε χρόνο t2=Τ/2=1s θα επιστρέψει στην
αρχική του θέση για να ξανασυγκρουστεί µε τη σφαίρα που παραµένει υποµονετικά στην θέση της
περιστρεφόµενη γύρω από το κέντρο µάζας της δεξιόστροφα. Τότε θα συµβεί και η δεύτερη κρούση
µεταξύ του κύβου και της σφαίρας οπότε τα δύο σώµατα τα ανταλλάξουν και πάλι ταχύτητες µε την
σφαίρα όµως αυτή τη φορά να κινείται προς τα δεξιά. Ο χρόνος που θα κάνει για να φτάσει στην αρχική

x−R−
της θέση θα είναι και πάλι t 3 =

υ cm

a
2 = 1s .Τελικά η συνολική γωνία στροφής της σφαίρας ήταν

θ=ω·tολ=50.3=150rad ή Ν=75/π περιστροφές.
Β) Μετά την κρούση η κατεύθυνση της ταχύτητας του κέντρου µάζας έχει αλλάξει
χωρίς όµως να αλλάξει η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής. Έτσι το κατώτερο
σηµείο της σφαίρας θα έχει τώρα συνολικά ταχύτητα 0.Αρα η σφαίρα τώρα θα
κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.
Γ)Η γωνιακή ταχύτητα της σφαίρας είναι συνεχώς σταθερή µιας και δεν ασκήθηκε καµία ροπή στην
σφαίρα σε όλη την διάρκεια της κίνησής της. Η ταχύτητα του κέντρου µάζας της σφαίρας άλλαξε
εξαιτίας των δύο κρούσεων της σφαίρας µε τον κύβο. Έτσι η γραφικές παραστάσεις θα έχουν την
παρακάτω µορφή
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