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Ισχύει ή όχι η ΑΔΟ και η ΑΔΣ; 

 

Λεπτό δαχτυλίδι μάζας Μ = 1 kg  και ακτίνας R = 0,2 m 

κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε οριζόντιο  λείο 

δάπεδο με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ωο = 10 rad/s.Mε τη 

βοήθεια αβαρούς ακτίνας  R συγκρατείται στο κέντρο του 

δαχτυλιδιού δεύτερο σημειακό σώμα μάζας m = 1 kg που 

κινείται μαζί με το δαχτυλίδι. Κάποια χρονική αφαιρείται ακαριαία η αβαρής  ακτίνα χωρίς απώλεια 

ενέργειας. Αν η κρούση που θα ακολουθήσει ανάμεσα στο δαχτυλίδι και το σημειακό σώμα είναι ακαριαία 

και πλαστική να βρεθούν: 

α. Η αρχική κινητική ενέργεια του συστήματος πριν την αποκόλληση του σημειακού σώματος. 

β. Σε ποιο σημείου του δαχτυλιδιού θα γίνει η κρούση του σημειακού σώματος με το δαχτυλίδι. 

γ. Θα συνεχίζει να κυλίεται το σύστημα αμέσως μετά την κρούση;  ποιο μέτρο της ταχύτητας του σημείου 

επαφής του δαχτυλιδιού με το δάπεδο αμέσως μετά την κρούση. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

α. Η κινητική ενέργεια του συστήματος πριν την αφαίρεση της αβαρούς ακτίνας θα βρεθεί από τη σχέση     
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β. Tην στιγμή της αποκόλλησης της ακτίνας η ταχύτητα του κέντρου μάζας του δαχτυλιδιού είναι υcm = ωοR 

= 2 m/s.Την ίδια κατά μέτρο ταχύτητα έχει και το σημειακό σώμα. Η ταχύτητα του κέντρου μάζας καθώς και 

η οριζόντια ταχύτητα του σημειακού σώματος είναι συνεχώς ίδιες. Έτσι  το σημειακό σώμα και το κέντρο 

μάζας του δαχτυλιδιού θα βρίσκονται συνεχώς στην ίδια κατακόρυφο. Έτσι η σύγκρουση των δύο σωμάτων 

θα συμβεί όταν το σημειακό σώμα φτάσει στο χαμηλότερο σημείο του δαχτυλιδιού. 
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γ. Με την βοήθεια της ΑΔΣ ως προς το «γεωγραφικό» σημείο Α που βρίσκεται στο δάπεδο και είναι το 

σημείο επαφής με το δαχτυλίδι  για την στιγμή της κρούσης θα έχουμε και επειδή οι μάζες είναι ίδιες το 

κέντρο μάζας του τελικού συστήματος θα είναι σε απόσταση R/2 από το σημείο Α την στιγμή της κρούσης 
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Με την βοήθεια της Α.Δ.Ο.  στον οριζόντια άξονα θα έχουμε 

    
x, x,p p m (M m)            συσυ = 2 m/s   (2) 

Με αντικατάσταση του υσυσ στην σχέση (1) θα βρούμε ωσυσ = 20/3 rad/s.Παρατηρούμε υσυσ ≠ ωR άρα το 

σύστημα δεν συνεχίζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με συνολική ταχύτητα του κατώτερου άκρου του 

δαχτυλιδιού υκατ = υσυσ – ωσυσR/2  υκατ = 4/3 m/s και φορά προς τα εμπρός. 

Υ.Σ.1.Τελικά η λέξη ακαριαία κρούση μας βγάζει από πολλούς μπελάδες….Η ΑΔΟ και η ΑΔΣ ισχύουν 

σχεδόν παντού και πάντα στο στερεό αρκεί βέβαια dt0…. 

Υ.Σ.2.Η άσκηση ξεκίνησε από την συνάντηση των φίλων του υλικονέτ στο Ξυλόκαστρο και νομίζω ότι 

ακόμη καλά κρατεί… 

Υ.Σ.3.Τα σκοτεινά σημεία στο στερεό είναι τελικά ατελείωτα… 


