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ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΜΕ ΑΚΙΔΑ 

 

Λεπτό δαχτυλίδι μάζας Μ = 100 g και ακτίνας R = 

10 cm κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε 

οριζόντιο  λείο επίπεδο. Το λεπτό δαχτυλίδι φέρει 

μικρή προεξοχή σε σχήμα ακίδας αμελητέας 

μάζας. Από κάποιο ύψος Η = 84 cm από το έδαφος 

αφήνουμε ελεύθερο σημειακό σώμα μάζας m = 

100 g και ενώ πέφτει συναντά την ακίδα (και καρφώνεται πάνω της) όταν αυτή βρίσκεται σε ύψος h = 4 cm 

από το δάπεδο. Η σύγκρουση των δύο σωμάτων είναι τέλεια πλαστική και ακαριαία και το σύστημα 

ακινητοποιείται στιγμιαία στροφικά. Να βρεθούν: 

α. Η κινητική ενέργεια του δαχτυλιδιού πριν την κρούση με το σημειακό σώμα. 

β. Η απώλεια ενέργειας του συστήματος εξαιτίας της πλαστικής κρούσης 

γ.Η μέγιστη κινητική ενέργεια  που θα αποκτήσει το  σύστημα  μετά την κρούση 

Δίνεται η ροπή αδράνειας του δακτυλιδιού Ι0 = MR
2
, και g = 10 m/s

2
. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

α. Mε τη βοήθεια της ΑΔΕ για το σημειακό σώμα θα βρούμε: 
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Με τη βοήθεια του ΠΘ θα βρούμε το απόστημα της ταχύτητας του 

σημειακού σώματος από το σημείο επαφής του δαχτυλιδιού με το δάπεδο   
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To κέντρο μάζας του συστήματος θα βρίσκεται σε ύψος d που θα βρεθεί με τη βοήθεια του παρακάτω 

σχήματος  

 

Mε τη  βοήθεια όμοιων τριγώνων  ισχύει  (R-h)/R=(d-h)/R/2  και μετά από πράξεις d=(R+h)/2 

Με την βοήθεια της  Α.Δ.Σ. για το  σύστημα με άξονα περιστροφής το σημείο επαφής Ο του δαχτυλιδιού με 

το δάπεδο και που ανήκει στο δάπεδο  θα έχουμε 

-muy +ΜuoR +MR
2
ωο=(Μ+m)ucm(R+h)/2   (1) 

 Με την βοήθεια της  Α.Δ.O. για το  σύστημα στο οριζόντιο άξονα xx΄ θα έχουμε 

Μuo=(M+m)ucm  (2) 

Mε την βοήθεια των σχέσεων (1) και (2) θα βρούμε uo=32/13m/s 

Άρα η ολική κινητική ενέργεια του δαχτυλιδιού πριν την κρούση με το σημειακό σώμα θα είναι  

Koλ=1/2Μuo
2
+1/2Iωο

2
≈0,606J 

β. Με τη βοήθεια της Α.Δ.Ε. πριν και μετά την κρούση θα έχουμε 

Κολ +1/2mu
2
=1/2(M+m)ucm

2
 + Q   και μετά τις πράξεις   Q≈1,255J 

γ.Αμέσως μετά την κρούση των δύο σωμάτων και επειδή δεν υπάρχουν τριβές το σύστημα θα κινηθεί προς 

τα εμπρός μεταφορικά εξαιτίας της αρχικής ταχύτητας του κέντρου μάζας  αλλά η ροπή του βάρους του 
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συστήματος θα θέλει να στρέψει το σύστημα αριστερόστροφα και έτσι θα αρχίσει και η αριστερόστροφη 

στροφική κίνηση. Η κινητική ενέργεια του συστήματος θα γίνει μέγιστη όταν το σημειακό σώμα θα φτάσει 

στο χαμηλότερό του σημείο μιας και η δυναμική του ενέργεια θα γίνει ελάχιστη ενώ στην συνέχεια η ροπή 

του βάρους του συστήματος θα θέλει να στρέψει το σύστημα δεξιόστροφα. 

Με την βοήθεια της ΑΔΕ θα  έχουμε 

mgh + 1/2(M+m)ucm
2
=Kmaxολ 

Κmaxολ=0,19J 

 

 


