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Οι θέσεις και οι μετατοπίσεις των σφαιρών 

Σε ένα οικόπεδο μήκους 10m ηρεμούν δυο σφαίρες στις θέσεις Α και Β, όπως εμφανίζονται στο πάνω σχή-

μα. Σε μια στιγμή η σφαίρα στο Α, δέχεται ένα κτύπημα, με αποτέλεσμα να κινηθεί προς την πράσινη σφαί-

ρα και να συγκρουσθεί μαζί της. Μετά την κρούση η πρώτη σφαίρα επιστρέφει και σταματά τελικά στη θέ-

ση Δ, ενώ η πράσινη κινείται για λίγο και σταματά στη θέση Γ. Στο κάτω σχήμα εμφανίζονται οι τελικές 

θέσεις που σταματούν οι δυο σφαίρες. 

 

i) Μπορείτε με βάση τις δύο εικόνες να μετρήστε την αρχική και την τελική απόσταση μεταξύ των σφαι-

ρών; 

ii) Θέλοντας ο Αντώνης να περιγράψει μαθηματικά τις θέσεις 

και τις μετατοπίσεις των σφαιρών, παίρνει ένα σύστημα 

αξόνων xy, με αρχή τη θέση Α, όπως στο διπλανό σχήμα. 

Ποιες απαντήσεις δίνει ο Αντώνης στα παρακάτω ερωτή-

ματα; 

 α) Ποιες οι αρχικές θέσεις των δύο σφαιρών; 

 β) Ποια η μετατόπιση της πρώτης σφαίρας, μέχρι τη στιγμή της  σύγκρουσης; 

 γ) Ποιες οι τελικές θέσεις των σφαιρών; 

 δ) Ποιες οι συνολικές μετατοπίσεις κάθε σφαίρας και πόσο είναι το διάστημα που η κάθε μία διανύσει, 

μέχρι να ηρεμήσει; 

ii) Ο Γιάννης, θέλοντας να απαντήσει στα παραπάνω ερω-

τήματα, επιλέγει το σύστημα των αξόνων του διπλανού 

σχήματος. Με βάση αυτό ποιες απαντήσεις δίνει; 

Οι σφαίρες να θεωρηθούν υλικά σημεία αμελητέας ακτίνας. 

Απάντηση: 
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i) Με βάση την εικόνα, το μήκος του οικοπέδου αντιστοιχεί σε 10 μικρά 

τετράγωνα, όπως το μπλε στο διπλανό σχήμα. Αλλά τότε το κάθε τε-

τραγωνάκι έχει πλευρά 1m και η αρχική απόσταση των δύο σφαιρών 

που είναι 4 τετραγωνάκια θα είναι d=4m. 

ii) Με βάση το σύστημα αξόνων xy και με θετική, την κατεύθυνση προς τα δεξιά, ο Αντώνης λέει: 

α) Η πρώτη σφαίρα βρίσκεται αρχικά στη θέση x10=0 (στην αρχή του άξονα), ενώ η δεύτερη στη θέση 

x20=+4m. 

β) Η σύγκρουση θα συμβεί στη θέση xΒ=+4m, οπότε τη στιγμή αυτή η πρώτη 

σφαίρα θα έχει μετατοπισθεί κατά: 

Δx1=xΒ-x10=+4m-0m=+4m 

Στο σχήμα εμφανίζεται η αντίστοιχη μετατόπιση .x1

r
∆  

γ) Η πρώτη σφαίρα τελικά ηρεμεί στη θέση x1τ=-3m και η δεύτερη στη θέση x2τ=+6m. 

δ) Η πρώτη σφαίρα μετατοπίζεται κατά: 

Δx1ολ=x1τ-x10=-3m-0m=-3m 

Πράγμα που σημαίνει ότι μετατοπίσθηκε κατά 3m προς τα 

αριστερά (βλέπε σχήμα κόκκινο διάνυσμα), ενώ διένυσε διάστημα 

 s1ολ=|Δx1|+|Δx1|+|Δx1ολ|=4m+4m+3m=11m 

(κινήθηκε 4m δεξιά, 4m για να επιστρέψει στην αρχική της θέση Α και άλλα 3m προς τα αριστερά μέ-

χρι τη θέση Δ). 

Η δεύτερη σφαίρα μετατοπίζεται κατά: 

Δx2=x2τ-x10=6m-4m=+2m 

(θετική μετατόπιση, προς τα δεξιά, βλέπε σχήμα μπλε  διάνυσμα), ενώ το διάστημα που διένυσε ήταν: 

s=|Δx2|=2m. 

iii) Με βάση το σύστημα αξόνων xy, που όρισε ο Γιάννης και με θετική, την κατεύθυνση προς τα δεξιά, α-

παντάει: 

 

α) Η πρώτη σφαίρα βρίσκεται αρχικά στη θέση x10=+3m, ενώ η δεύτερη στη θέση x20=+7m. 

β) Η σύγκρουση θα συμβεί στη θέση xΒ=+7m, οπότε τη στιγμή αυτή η πρώτη 

σφαίρα θα έχει μετατοπισθεί κατά: 

Δx1=xΒ-x10=+7m-3m=+4m 
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Στο σχήμα εμφανίζεται η αντίστοιχη μετατόπιση 1x
r

∆ , ίδια με αυτήν που υπολόγισε ο Αντώνης! 

γ) Η πρώτη σφαίρα τελικά ηρεμεί στη θέση x1τ=0m και η δεύτερη στη θέση x2τ=+9m. 

δ) Η πρώτη σφαίρα μετατοπίζεται κατά: 

Δx1ολ=x1τ-x10=0m-3m=-3m 

Πράγμα που σημαίνει ότι μετατοπίσθηκε κατά 3m προς τα 

αριστερά (βλέπε σχήμα κόκκινο διάνυσμα), ενώ διένυσε διάστημα 

 s1ολ=|Δx1|+|Δx1|+|Δx1ολ|=4m+4m+3m=11m 

(κινήθηκε 4m δεξιά, 4m για να επιστρέψει στην αρχική της θέση Α και άλλα 3m προς τα αριστερά μέ-

χρι τη θέση Δ). 

Η δεύτερη σφαίρα μετατοπίζεται κατά: 

Δx2=x2τ-x10=9m-7m=+2m 

(θετική μετατόπιση, προς τα δεξιά, βλέπε σχήμα μπλε  διάνυσμα), ενώ το διάστημα που διένυσε ή-

ταν s=|Δx2|=2m. 
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