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Μια αατ και μια ελαστική κρούση. 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Σ μάζας m, δεμένο στο 

άκρο ιδανικού ελατηρίου. Μετακινούμε το σώμα Σ προς τα αρι-

στερά συμπιέζοντας το ελατήριο, προσφέροντάς του ενέργεια 4J 

και το αφήνουμε να κινηθεί, εκτελώντας αατ, με σταθερά επαναφο-

ράς D=k. Μετά από λίγο, τη στιγμή t1, το σώμα Σ συγκρούεται κε-

ντρικά και ελαστικά με δεύτερο ακίνητο σώμα Σ1. Στο διπλανό διά-

γραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης του Σ από 

τη θέση ισορροπίας του. 

i) Η στιγμή t1 συνδέεται με την περίοδο ταλάντωσης πριν την κρούση με τη σχέση: 

α) t1= ¼ Τ,   β)  t1= 1/3 Τ,   γ)  t1= 2/5 Τ,   δ) t1= ½ Τ 

ii) Πόσο μεταβάλλεται η περίοδος ταλάντωσης λόγω κρούσης; 

iii) Το σώμα Σ1 έχει μάζα m1, όπου: 

α) m1 < m,    β) m1 = m,    γ) m1 > m. 

iv) Με ποια κινητική ενέργεια θα κινηθεί το σώμα Σ1 μετά την κρούση; 

Απάντηση: 

i) Το σώμα Σ ξεκινά την ταλάντωσή του από τη θέση x=-Α και συγκρούεται 

ελαστικά με το σώμα Σ1, τη στιγμή t1 στη θέση x=+ ½ Α. Αλλά τότε με 

χρήση του περιστρεφόμενου διανύσματος του διπλανού σχήματος, αυτό 

διαγράφει τη γωνία φ. Όμως θ=30° (ορθογώνιο τρίγωνο με πλευρά ίση με 

το μισό της υποτείνουσας), οπότε φ=90°+30°= 120° = 2π/3 rad. Έτσι: 
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Σωστό το β). 

ii) Η περίοδος ταλάντωσης δεν θα μεταβληθεί λόγω κρούσης, αφού καθορίζεται από τη μάζα του σώματος 

κα τη σταθερά επαναφοράς D=k και όχι από το πλάτος και την ενέργεια ταλάντωσης: 

� = 2���  

iii) Τη στιγμή t1 που γίνεται η κρούση το σώμα Σ βρίσκεται στη θέση x= ½ Α και, με βάση το διάγραμμα, 

τόσο θα είναι και το νέο πλάτος ταλάντωσης (προσέξτε την απομάκρυνση x=- ½ Α). Αυτό σημαίνει ότι 

μηδενίζεται η ταχύτητα του Σ αμέσως μετά την κρούση, αφού η θέση αυτή είναι ακραία. Για να συμβεί 
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αυτό, θα πρέπει στην κεντρική ελαστική κρούση να συγκρούονται δύο σώματα με ίσες μάζες.  

Σωστό το  β). 

iv) Η κινητική ενέργεια με την οποία θ κινηθεί το σώμα Σ1, θα είναι ίση με την κινητική ενέργεια που είχε το 

Σ, πριν την κρούση (ανταλλαγή ταχυτήτων). Οπότε από την ενέργεια ταλάντωσης του Σ πριν την κρούση, 

παίρνουμε: 
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