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Ένα δεύτερο θέμα στις κρούσεις. 

Αφήνουµε από ένα σηµείο Ο ενός λείου κεκλιµένου επιπέδου µια µικρή 

σφαίρα Α να κινηθεί και φτάνει στη βάση του επιπέδου έχοντας ταχύτη-

τα V. 

Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία, αλλά κάποια στιγµή στη διάρκεια της 

καθόδου, που η σφαίρα Α έχει ταχύτητα υ1, συγκρούεται κεντρικά και 

ελαστικά µε µια δεύτερη σφαίρα Β της ίδιας µάζας, η οποία κινείται προς τα πάνω και ελάχιστα πριν την 

κρούση έχει ταχύτητα µέτρου υ2. Τελικά η Α σφαίρα φτάνει στη βάση του επιπέδου µε ταχύτητα ξανά V. 

i)  Κατά την κρούση η Α σφαίρα: 

α) κέρδισε ενέργεια 

β) έχασε ενέργεια 

γ) τίποτα από τα δύο. 

ii) Η Β σφαίρα θα φτάσει στη βάση του επιπέδου µε ταχύτητα V2, όπου: 

α) V2<V β) V2 =V γ) V2> V 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

Απάντηση: 

i) Αν h το αρχικό ύψος που αφέθηκε η Α  σφαίρα, τότε στην αρχική θέση έχει δυναµική ενέργεια 

U=mgh, η οποία τη στιγµή που έχει φτάσει στη βάση του επιπέδου έχει µετατραπεί σε κινητική, συνε-

πώς mgh= ½ mV2  (1) , αφού η µηχανική της ενέργεια παραµένει σταθερή. 

Αφού και µετά την κρούση η Α σφαίρα φτάνει ξανά µε την ίδια ταχύτητα στη βάση του επιπέδου, θα 

έχει ξανά την ίδια κινητική ενέργεια, η οποία λόγω της σχέσης (1) είναι ίση µε την δυναµική ενέργεια 

που είχε τη στιγµή που αφέθηκε να κινηθεί. Συνεπώς λόγω κρούσης ούτε πήρε ούτε έχασε ενέργεια και 

σωστή είναι η γ) πρόταση. 

ii)  Για να µην αλλάξει η κινητική ενέργεια της Α σφαίρας, θα πρέπει η 

ταχύτητα µετά την κεντρική και ελαστική κρούση της µε την Β 

σφαίρα, να έχει µέτρο ίσο µε υ1. Αλλά από τη στιγµή που έγινε 

κρούση, η ταχύτητα µετεβλήθη, οπότε η µόνη δυνατότητα που έ-

χουµε είναι να άλλαξε φορά, δηλαδή υ1΄=-υ1. 

Αλλά από τη στιγµή που οι σφαίρες έχουν ίσες µάζες, ανταλλάσσουν ταχύτητες, συνεπώς υ1΄=υ2 και 

υ2΄=υ1, πράγµα που σηµαίνει ότι οι δυο σφαίρες πριν την κρούση είχαν ίσες κατά µέτρο ταχύτητες. 

Αλλά από την διατήρηση της µηχανικής ενέργειας της Α σφαίρας, αµέσως µετά την κρούση, µέχρι τη 

βάση του επιπέδου έχουµε: 

Καρχ+ Uαρχ= Κτελ+Uτελ → 
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mVmghm =+′υ  (2) 

Με τον ίδιο τον ίδιο τρόπο αντίστοιχα για την Β σφαίρα θα έχουµε: 
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mVmghm =+′υ   (3) 

Αλλά τα πρώτα µέλη των δύο παραπάνω εξισώσεων είναι ίσα, συνεπώς θα είναι και τα δεύτερα µέλη 

ίσα, οπότε V2=V, δηλαδή και η Β σφαίρα θα  φτάσει στη βάση του επιπέδου µε ταχύτητα ίσου µέτρου 

µε την Α. 

Σωστή λοιπόν η β) πρόταση. 
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