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Ας μη χτυπήσει στο έδαφος... (Don't Touch the Ground) 

Διονύσης Κωνσταντίνου, Andreas Meier, Zbigniew Trzmiel 

Μετάφραση στα ελληνικά: Διονύσης Κωνσταντίνου, από το αντίστοιχο αγγλικό πρωτότυπο: “iStage 3 – 

Football in Science Teaching” 

 

Λέξεις – κλειδιά: Κίνηση, περιστροφή, κύλιση, μεταφορική κινητική ενέργεια, κινητική ενέργεια περι-

στροφής, τριβή. 

Εμπλεκόμενα επιστημονικά πεδία: Φυσική, ΤΠΕ. 

Ηλικίες μαθητών: Προτείνονται δυο σύνολα δραστηριοτήτων. Το πρώτο είναι κατάλληλο για μαθητές 

ηλικίας 14-15 ετών και αμφότερα για μαθητές 16 -18 ετών. 

 

1)  Συνοπτικά:  

Οι μαθητές μελετούν την αναπήδηση μιας μπάλας, από την άποψη της κίνησης, της κινητικής ενέργει-

ας και της ορμής. Διαπιστώνουν ότι η κινητική ενέργεια ενός στερεού σώματος αποτελείται από μετα-

φορική και περιστροφική κινητική ενέργεια. 

 

2) Εισαγωγικό σημείωμα 

2.1) Περίληψη 

Οι τερματοφύλακες ισχυρίζονται ότι η απόκρουση γίνεται πολύ δύσκολη αν η μπάλα αναπηδήσει στο 

έδαφος μπροστά τους. Στην παρούσα διδακτική ενότητα οι μαθητές διερευνούν τους παράγοντες που 

προκαλούν μεταβολές στην κίνηση και την ενέργεια μιας μπάλας κατά την αναπήδηση. Έρχονται σε 

επαφή με τους φυσικούς νόμους που σχετίζονται με τη μεταφορική και περιστροφική κίνηση ενός 

στερεού σώματος, ιδιαίτερα στην περίπτωση της κύλισης. Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων βρίσκο-

νται δύο πειράματα κατάλληλα σχεδιασμένα για τη μελέτη του σχετικού φαινομένου. Οι μαθητές βι-

ντεοσκοπούν την κίνηση μιας μπάλας και την αναλύουν με ένα ψηφιακό εργαλείο ανάλυσης βίντεο. 

Αναμένεται ότι θα οδηγηθούν σε συμπεράσματα χρήσιμα για την περιγραφή της αναπήδησης της 

μπάλας, με όρους κίνησης, δύναμης, ορμής και ενέργειας. 

2.2) Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Οι μαθητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη φυσική των κινήσεων, το ρόλο της δύναμης στην κίνη-

ση καθώς και την κινητική και δυναμική ενέργεια, αναφορικά με τα υλικά σημεία. Επίσης να αναγνω-

ρίζουν και να  διαχειρίζονται διανυσματικά μεγέθη όπως η ταχύτητα και η ορμή και να προσθέτουν 

διανυσματικά μεγέθη. 

2.3) Θεωρία 

2.3.1) Κινηματική 

Η κύλιση είναι συνδυασμός μεταφορικής και περιστροφικής κίνησης όπου: 

1. Το κέντρο μάζας (cm) του σώματος εκτελεί μεταφορική κίνηση. Η ταχύτητά του ως προς το έ-

δαφος είναι 
cmv
r

. 
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2. Κάθε άλλο σημείο του σώματος συμμετέχει σε δύο κινήσεις: τη μεταφορική κίνηση με 
cmv
r

 και 

την περιστροφική κίνηση γύρω από το κέντρο μάζας του σώματος. 

Ας θεωρήσουμε ένα σημείο i του σώματος (στην περίπτωσή μας μιας σφαίρας.) Η ταχύτητα της δεύτε-

ρης κίνησης, ως προς το κέντρο μάζας, έχει μέτρο ωrv i

i

cmrel =,
. 

Η γωνιακή ταχύτητα ω [1/s] του σώματος, είναι διάνυσμα με διεύθυνση αυτή του άξονα της κίνησης. Η 
i

cmrelv ,
 [m/s] εφάπτεται στην τροχιά του σημείου i. Οι δύο ταχύτητες ακολουθούν τον κανόνα της δε-

ξιόστροφης εμπλοκής. ri [m] είναι η απόσταση του αντίστοιχου σημείου από τον άξονα περιστροφής. Η 
i

cmrelv ,
των σημείων της περιφέρειας είναι ίση με Rω, R είναι η ακτίνα του σώματος. 

Συνεπώς η ταχύτητα 
i

grv
r

του σημείου i του σώματος ως προς το έδαφος είναι ίση με το διανυσματικό 

άθροισμα των δύο ταχυτήτων (EIK.1) 

i

cmrelcm

i

gr vvv .+=
rrr

 

Η ταχύτητα grv
r

του ανώτερου σημείου του σώματος, ως προς το έδαφος, είναι ίση με 
cmv
r

2 (EIK.2) 

Η ταχύτητα ως προς το έδαφος, του σημείου που βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος είναι μηδέν 

(EIK.3).  Δηλαδή το σημείο αυτό είναι στιγμιαία ακίνητο. 

  

 

EIK. 1 EIK. 2 EIK. 3 

 

Η συνθήκη ωRvcm =  σημαίνει ότι το σώμα εκτελεί κύλιση χωρίς ολίσθηση. 

 

2.3.2) Κινητική Ενέργεια 

Ένα κινούμενο σφαιρικό σώμα έχει εν γένει μεταφορική και περιστροφική κινητική ενέργεια, Ekin,tr και 

Ekin,rot αντίστοιχα. 

2

2
1

, = mvE trkin
 και 2

2
1

, = ωIE rotkin
. 

Είναι m [kg] η μάζα, Ι [kg⋅m
2
] η ροπή αδράνειας, v [m/s] η ταχύτητα και ω [1/s] η γωνιακή ταχύτητα 

του σώματος. 

Θεωρούμε ένα σφαιρικό σώμα καθώς προσκρούει στο έδαφος και εστιάζουμε στο μικρό χρονικό διά-

στημα λίγο πριν και αμέσως μετά την πρόσκρουση
[i]

.  

Πριν από την επαφή: 

                                                           
[i]

 Ας θεωρήσουμε ακόμα ότι η κρούση είναι ελαστική. 
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 και  

Μετά την επαφή οι τιμές των δύο αυτών ποσοτήτων έχουν μεταβληθεί. 

 και  

Η δύναμη που αναπτύσσεται ανάμεσα στο έδαφος και τη μπάλα μπορεί να αναλυθεί σε συνιστώσες 

κατά τον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα. Αν θεωρήσουμε ότι η μπάλα δεν ολισθαίνει επάνω στο έ-

δαφος, τότε η οριζόντια συνιστώσα είναι στατική τριβή, της οποίας το έργο είναι μηδέν ενώ η ροπή 

της προκαλεί γωνιακή επιτάχυνση. Αυτό σημαίνει ότι η γωνιακή ταχύτητα της μπάλας μεταβάλλεται 

ως προς την τιμή και ενδεχομένως τη διεύθυνσή της. Παρ’ όλα ταύτα δεν λαμβάνει χώρα μετατροπή 

ενέργειας προς θερμότητα, παρά μόνο μετατροπή μεταφορικής κινητικής ενέργειας σε περιστροφική ή 

το αντίστροφο. Η κατακόρυφη συνιστώσα μαζί με το βάρος της μπάλας προκαλούν σ’ αυτή κατακόρυ-

φη επιτάχυνση. Δοθέντος ότι η μπάλα δεν ολισθαίνει στο έδαφος μπορούμε να εφαρμόσουμε την αρ-

χή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. 

 

Εpot είναι η δυναμική ενέργεια ενώ οι δείκτες (1) και (2) αναφέρονται στις καταστάσεις ελάχιστα πριν 

και αμέσως μετά την αναπήδηση της μπάλας. Μια και όλα αυτά συμβαίνουν στο επίπεδο του εδά-

φους, οι δύο δυναμικές ενέργειες είναι ίσες. Έτσι καταλήγουμε: 

 

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα της δράσης της τριβής επάνω στην μπάλα, καθώς είναι αρ-

κετοί οι παράγοντες που παρεμβαίνουν, όπως για παράδειγμα η επιφάνεια του εδάφους και η γωνια-

κή ταχύτητα της μπάλας  πριν από την πρόσκρουση. Επομένως δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν τα 

δεδομένα της κίνησης της μπάλας αμέσως μετά την αναπήδηση, κυρίως το νέο διάνυσμα της ταχύτη-

τάς της. 

2.4) Πειράματα και διαδικασίες 

1. Για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών τους ζητάμε να ρίξουν προς τα κάτω μια μι-

κρή μπάλα, δίνοντάς της μια αρχική περιστροφή 
[1]

. Ελπίζεται ότι οι μαθητές θα συσχετίσουν 

τις ιδιόμορφες  αναπηδήσεις της μπάλας με την αρχική της περιστροφή. 

 

2. Πρώτο Πείραμα (Πρώτη Ομάδα Δραστηριοτήτων) 

Οι μαθητές κατασκευάζουν μια ράμπα χρησιμοποιώντας δυο παράλληλες ράβδους. Η απόσταση 

των ράβδων πρέπει να είναι λίγο μικρότερη από τη διάμετρο της μπάλας (EIK.4.) Αφήνουν μια μι-

κρή μπάλα από το άνω σημείο της ράμπας και βιντεοσκοπούν την κίνησή της καθώς κυλά σ’ αυτή 

και εν συνεχεία στο οριζόντιο επίπεδο. Αναλύουν την κίνηση με ένα ψηφιακό εργαλείο ανάλυσης 

βίντεο, για παράδειγμα το Tracker.
[2]

 Μπορείτε να βρείτε μια εκτεταμένη παρουσίαση του λογι-

σμικού αυτού στο τεύχος iStage 1 – Teaching Materials for ICT in Natural Sciences
[3]

. Θα ήταν καλύ-

τερα να γίνει η βιντεοσκόπηση με μια σχετικά γρήγορη κάμερα, 120 fps ή και περισσότερο. 
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EIK.4 Η διάταξη του 1

ου
 πειράματος 

 
EIK.5 

Η συμπαγής σφαίρα (m, R, I= 5
2 mR

2
) 

εκτελεί κύλιση χωρίς ολίσθηση από τη 

θέση-1 στο έδαφος (θέση-2) και συνεχί-

ζει την κύλιση στο έδαφος. 

Παρατήρηση: Η ροπή αδράνειας μιας 

μπάλας ποδοσφαίρου βρίσκεται πιο 

κοντά στο 3
2 mR

2
. Εδώ χρησιμοποιούμε  

συμπαγή σφαίρα. 

Καθώς κυλάει στην ράμπα η ταχύτητα και η γωνιακή της ταχύτητα μεταβάλλονται ακολουθώντας τη 

σχέση v=Rω 

Η αρχή διατήρησης της ενέργειας γράφεται: mgh= 2
1 m

2

dv + 2
1 Iω

2
 =...= 10

7 m
2

dv , 
dv
r

 είναι  η ταχύτητα της 

μπάλας στη βάση της ράμπας.
 

Η κινητική ενέργεια μεταφοράς είναι ίση με 10
5 m

2

dv  

Η κινητική ενέργεια περιστροφής είναι ίση με 10
2 m

2

dv  

Συνεπώς:  
5

2

E

E

tr,kin

rot,kin
=  

 
EIK.6 

Στο προτεινόμενο πείραμα (EIK.6) η 

κίνηση της μπάλας πάνω στην ράμπα 

γίνεται στη βάση της σχέσης v=rω, ό-

που r είναι η απόσταση των σημείων 

επαφής της μπάλας με τις ράβδους από 

τον άξονα περιστροφής. Λόγω της κα-

τάλληλης κατασκευής της διάταξης εί-

ναι r<R. 

r 
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Συνεπώς το κλάσμα 
tr,kin

rot,kin

E

E

 

είναι μεγαλύτερο από 
5

2
 και οφείλει να γίνει ίσο προς 

5

2
 κατά την κύλιση 

της μπάλας στο οριζόντιο επίπεδο, αφού η απόσταση ανάμεσα στον άξονα περιστροφής και του ση-

μείου επαφής της μπάλας με αυτό γίνεται ίση προς R. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και μετά από μια σύ-

ντομη μεταβατική κατάσταση η ταχύτητα της μπάλας γίνεται fv
r

, που είναι μεγαλύτερη από την ταχύ-

τητα 
dv
r

, με την οποία φτάνει η μπάλα στο οριζόντιο επίπεδο. 

Η ταχύτερη κίνηση της μπάλας στο οριζόντιο επίπεδο μπορεί να γίνει αντιληπτή «διά γυμνού οφθαλ-

μού» από τους μαθητές, οι οποίοι μπορούν στη συνέχεια να αναλύσουν την κίνηση και να προσδιορί-

σουν τις δυο ταχύτητες 
dv
r

και fv
r

.  

Για την εξήγηση του φαινομένου είναι απαραίτητο να ληφθεί υπ’ όψη η κινητική ενέργεια περιστρο-

φής της μπάλας, διαφορετικά η εξήγηση με όρους διατήρησης της ενέργειας δεν φαίνεται εφικτή. 

Συνθεωρώντας το γεγονός ότι ένα στερεό σώμα έχει κινητική ενέργεια μεταφοράς και περιστροφής, 

μπορούμε να εξηγήσουμε ότι κάποιο ποσό περιστροφικής κινητικής ενέργειας μετετράπη σε κινητική 

ενέργεια μεταφοράς, σαν αποτέλεσμα της δράσης της τριβής μεταξύ εδάφους και μπάλας, επάνω σ’ 

αυτήν. 

2.5) Απαιτούμενα υλικά 

• Δύο ράβδοι μήκους 1m, οι σχετικοί ορθοστάτες και σύνδεσμοι, υλικά που κατά πάσα πιθανό-

τητα υπάρχουν σε όλα τα σχολικά εργαστήρια. 

• Μια μικρή μπάλα κατά προτίμηση συμπαγής και κατασκευασμένη από σκληρό καουτσούκ ή 

άλλο αντίστοιχων ιδιοτήτων υλικό. 

 

3) Δραστηριότητες των μαθητών 

3.1) Πρώτο πείραμα, Πρώτο σύνολο δραστηριοτήτων 
(ii)

 

Οι μαθητές: 

1. Κατασκευάζουν την πειραματική διάταξη 

2. Βιντεοσκοπούν το πείραμα 

3. Επεξεργάζονται το βίντεο με ένα εργαλείο ανάλυσης, για παράδειγμα το Tracker. 

4. Προσδιορίζουν τις ταχύτητες ελάχιστα πριν και αμέσως μετά την επαφή της μπάλας με το ορι-

ζόντιο επίπεδο (EIK.7 & EIK.8.) 

5. Μετρούν την ακτίνα της μπάλας και προσδιορίζουν τη γωνιακή της ταχύτητα όταν αρχίζει να 

κυλάει στο οριζόντιο επίπεδο (EIK.9.) 

6. Μετρούν τη μάζα της μπάλας και προσδιορίζουν τη μεταφορική κινητική ενέργεια ελάχιστα 

πριν (Ekin,tr(1)) και αμέσως μετά (Ekin,tr(2))  την επαφή με το οριζόντιο επίπεδο (EIK.9.) 

7. Εξηγούν τη μεταβολή αυτής της κινητικής ενέργειας. 

                                                           
(ii)

 Μετά την περιγραφή των δραστηριοτήτων παρατίθενται και ενδεικτικά αποτελέσματα. 
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EIK.7 Πρώτο μέρος της κίνησης, vd=1.85 m/s 

 
EIK.8 Δεύτερο μέρος της κίνησης vf=2.4 m/s 

 

 
EIK.9 ω=156 s

-1
, Ekin,tr(1)=2.46⋅10

-2
J, Ekin,tr(2)=4.14⋅10

-2
J 

3.2) Δεύτερο πείραμα, Δεύτερο σύνολο δραστηριοτήτων (iii)
 

Οι μαθητές θα κατασκευάσουν μια πειραματική διάταξη παρόμοια με αυτή του προηγούμενου πειρά-

ματος. Αυτή τη φορά, το κάτω άκρο της ράμπας θα βρίσκεται περίπου 0,6 m πάνω από το οριζόντιο 

επίπεδο (EIK.11.)  Θα αφήσουν την μπάλα να κυλίσει από το υψηλότερο σημείο και να πέσει στην ορι-

ζόντια επιφάνεια. Θα βιντεοσκοπήσουν την κίνηση και θα την αναλύσουν με  το λογισμικό ανάλυσης 

βίντεο, για παράδειγμα το Tracker 
[2]

. Στην περίπτωση αυτή το ενδιαφέρον κομμάτι της κίνησης αρχίζει 

αφού η μπάλα εγκαταλείψει τη ράμπα, έχοντας αποκτήσει αρκετή ιδιοπεριστροφή κατά την κύλιση 

                                                           
(iii)

 Παρατίθενται και ενδεικτικά αποτελέσματα. 
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πάνω σ’ αυτήν. Στο πείραμα αυτό οι μαθητές θα εμβαθύνουν σε ζητήματα κίνησης, ορμής και ενέρ-

γειας. 

 
EIK.10 Η διάταξη του δεύτερου πειράματος 

Δεύτερο σύνολο δραστηριοτήτων 

Οι μαθητές: 

1. Κατασκευάζουν την πειραματική διάταξη 

2. Αφήνουν την μπάλα να κυλίσει από την κορυφή της ράμπας, βιντεοσκοπούν την κίνηση και 

επεξεργάζονται το βίντεο με ένα εργαλείο ανάλυσης, για παράδειγμα το Tracker. 

3. Σχεδιάζουν το γράφημα χ-t της κίνησης και προσδιορίζουν την οριζόντια συνιστώσα της ταχύ-

τητας της μπάλας κατά την πτώση και κατά την άνοδο (EIK.11.) Εξηγούν τη μεταβολή στη vχ. 

 

EIK.11 

- 0,333 m/s και 1,125 m/s 

 

4. Μετρούν τη μάζα της μπάλας και υπολογίζουν το ποσό της Ekin,rot της μπάλας που μετετράπη 

σε Ekin,tr. Θα χρειαστεί να προσδιορίσουν την ταχύτητα της μπάλας, ελάχιστα πριν και αμέσως 

μετά την αναπήδηση  
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EIK.12 

 
EIK.13 

vfall,fin=2,55 m/s, Ekin,tr(1)=4,67∙10
-2

 J (EIK.12) και vrise,init=2,76 m/s, Ekin,tr(1)=5,47∙10
-2

 J (EIK.13) 

ΔEkin,tr=0.8⋅10
-2

 J = - ΔEkin,ror 

5. Προσδιορίζουν τη μεταβολή της ορμής της μπάλας 
→

pΔ  [kg⋅m/s] κατά την επαφή της με το έ-

δαφος. 
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EIK.14 

 

21 v,v
rr

 είναι οι ταχύτητες ελάχιστα πριν και αμέσως μετά την αναπήδηση. Στο συγκεκριμένο πείραμα 

τα μέτρα τους είναι 2,55 m/s και 2,76 m/s αντίστοιχα και η μεταξύ τους γωνία είναι φ=134
Ο
. Το  μέτρο 

της μεταβολής της ταχύτητας 
→

vΔ είναι 4,89 m/s και το διάνυσμά της σχηματίζει γωνία θ=24
Ο
 με τη 2v

r
. 

Η μεταβολή της ορμής προκύπτει από τη σχέση 
→

pΔ =m
→

vΔ . Η κατεύθυνσή της είναι ίδια με αυτή της 

→

vΔ και το μέτρο της είναι 7⋅10
-2

 kg⋅m/s 

6. Θεωρώντας ότι το δεύτερο μέρος της κίνησης είναι μια πλάγια βολή από το οριζόντιο επίπεδο, 

προσδιορίζουν τα αρχικά μεγέθη της βολής αυτής και υπολογίζουν το μέγιστο ύψος και το βε-

ληνεκές της. Συγκρίνουν τις τιμές που υπολόγισαν, με τις αντίστοιχες τιμές που προκύπτουν 

από το Tracker. Αιτιολογούν τις τυχόν διαφορές ανάμεσα στις τιμές που προκύπτουν από την 

ανάλυση του βίντεο και τις θεωρητικές τιμές.  

4) Συμπέρασμα 

Οι μαθητές εντοπίζουν τις μεταβολές στην κίνηση και την ενέργεια μιας μπάλας που αναπηδά στο έ-

δαφος και τις συσχετίζουν με τη δύναμη που δρα ανάμεσα στην μπάλα και το έδαφος, ιδιαίτερα την 

οριζόντια συνιστώσα καθώς και τη ροπή αυτής της δύναμης. Ταυτόχρονα καταλήγουν στο συμπέρα-

σμα ότι η κινητική ενέργεια ενός στερεού σώματος απαρτίζεται από δύο ενεργειακές ποσότητες, την 

κινητική ενέργεια μεταφοράς και την κινητική ενέργεια περιστροφής. Τέλος ελπίζεται ότι θα αντιμε-

τωπιστούν επαρκώς κάποιες γνωστικές δυσχέρειες, οι οποίες ενδεχομένως προκύπτουν από το γεγο-

νός ότι πολλές φορές κατά τη διδασκαλία της Μηχανικής χρησιμοποιείται το μοντέλο του υλικού ση-

μείου.  

5) Δυνατότητες συνεργασίας 

Μαθητές διαφορετικών σχολείων όχι υποχρεωτικά της ίδιας χώρας, μπορούν να επικοινωνήσουν και 

να ανταλλάξουν βίντεο, αναφορικά με το πρώτο σύνολο δραστηριοτήτων.  Ελπίζεται βασίμως ότι θα 

φτάσουν σε παρόμοια συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να συζητήσουν στο πλαίσιο μιας τηλεδιά-

σκεψης. Επίσης μπορούν να συναντηθούν και να εργαστούν από κοινού πάνω σε ένα σύνολο δραστη-

ριοτήτων όπως για παράδειγμα: 

1. Να μεταβούν σε κατάλληλο χώρο και να παρατηρήσουν την κίνηση μιας μπάλας πριν και μετά 

την επαφή της με το έδαφος, σε διάφορες περιπτώσεις. 

2. Να βιντεοσκοπήσουν και να αναλύσουν την κίνηση της μπάλας. 

3. Να διατυπώσουν συμπεράσματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της τριβής που αναπτύσσεται 

ανάμεσα στην μπάλα και το έδαφος, κατά την επαφή. 

4. Να προσδιορίσουν την ταχύτητα της μπάλας πριν και μετά το χτύπημα στο έδαφος, να μετρή-

σουν τη μάζα της και να υπολογίσουν τις αντίστοιχες κινητικές ενέργειες μεταφοράς. 

5. Να ζητήσουν από ένα συμμαθητή τους και δεινό ποδοσφαιριστή να κλωτσήσει την μπάλα με 

διάφορες τεχνικές, να βιντεοσκοπήσουν τις κινήσεις και να περιγράψουν κατά περίπτωση τα 

αποτελέσματα της επαφής της μπάλας με το έδαφος. 
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6. Να δώσουν εμπεριστατωμένη απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα: Γιατί οι τερματοφύλακες αντι-

μετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες να αποκρούσουν την μπάλα όταν αυτή χτυπήσει στο έδαφος 

μπροστά τους; 

7. Όταν τα έχουν τελειώσει όλα αυτά μπορούν να οργανώσουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα αφιε-

ρωμένο στην επιστήμη. Προφανώς το αποτέλεσμα ενός τέτοιου αγώνα είναι win-win και για 

τις δύο ομάδες, ανεξάρτητα από το τελικό σκορ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
[1]

 Μπορείτε να βρείτε ένα σχετικό βίντεο στη διεύθυνση  www.science-on-stage.de/iStage3_materials . 
[2]

 www.physlets.org/tracker . 
[3]

 www.science-on-stage.de/iStage1-download. 


