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Φυσική Γ Λυκείου 

Ενότητα: Κρούσεις 

Τίτλος: «Ελαστική ή ανελαστική κρούση;» 

 

Ονοματεπώνυμο: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Στις κρούσεις ένα από τα ερωτήματα 

που αντιμετωπίζετε είναι αν είναι 

ελαστικές ή όχι. Στην παρούσα 

πειραματική άσκηση θα 

πειραματισθείτε με την κρούση 2 

μικρών σφαιρών και θα 

προσδιορίσετε  το είδος της κρούσης 

που πραγματοποιούν. 

 

 

 

 

 

 

Όργανα και υλικά 

Πλάγιος μεταλλικός οδηγός 

2 μικρές σφαίρες (μπίλιες) μία γυάλινη και μία μεταλλική 

Ζυγός 

Διαστημόμετρο 

Εικόνα 1: Η πειραματική διάταξη 

Εικόνα 2: Η m2 στο κάτω μέρος του οδηγού 
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2 φωτοπύλες F1 

Διαδικασία 

Στον εργαστηριακό πάγκο βλέπετε στερεωμένο έναν πλάγιο οδηγό από αλουμίνιο. Στη βάση του οδηγού  

βρίσκονται δύο φωτοπύλες η (1) και η (2), που είναι  ρυθμισμένες στη λειτουργία F1.  

Οι δύο σφαίρες έχουν μάζες m1 (μεταλλική) και m2 (γυάλινη). Η m1 θα αφεθεί να κυλίσει από το σημείο Ο. 

Η  m2  τοποθετείται μεταξύ των δύο φωτοπυλών (1) και (2).   

 

Εικόνα 3: Ο μεταλλικός οδηγός και οι φωτοπύλες 

Πειραματική διαδικασία 

Αφήνετε τη χαλύβδινη σφαίρα να κυλήσει. Η m1 περνάει από τη φωτοπύλη (1) όπου καταγράφεται ο χρόνος 

διέλευσης της Δt1. Στη συνέχεια χτυπάει την m2. Από την φωτοπύλη (2) μετά την κρούση περνά πρώτα η m2 

και στη συνέχεια η m1. Η φωτοπύλη (2) καταγράφει διαδοχικά τους δύο χρόνους διέλευσης Δt1
’ και Δt2

’ . 

Μετρήσεις και Υπολογισμοί 

Με τη βοήθεια του διαστημόμετρου και του ζυγού συμπληρώστε τον Πίνακα 1  με τα στοιχεία για τις δύο 

σφαίρες. 

Πίνακας 1: τα στοιχεία των δύο σφαιρών 

 

 

 

 

Πίνακας 2: οι μετρήσεις 

 

Καταγράψετε τις ενδείξεις των φωτοπυλών  στον 

Πίνακα 2 και υπολογίστε τις ταχύτητες.  

D1 διάμετρος της m1  (m)  

m1 μάζα (Kg)  

D2 διάμετρος της m2  

m2 μάζα (Kg)  

Πριν την κρούση 

Δt1 (s) U1 (m/s) 
 

Μετά την κρούση 

Δt1
’(s) U1

’(m/s) 
 

Δt2
’(s) U2

’(m/s) 
 

Ο 

m2 

(2) 
(1) 
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Επεξεργασία των μετρήσεων 

Για να απαντήσετε στο αρχικό σας ερώτημα ποια από τα παρακάτω σας είναι χρήσιμα  (τσεκάρετε τις 

σωστές επιλογές) 

Η αρχή διατήρησης της μάζας  

Η αρχή διατήρησης της ορμής  

Η αρχή διατήρηση της ενέργειας  

Η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας  

Η διατήρηση της κινητικής ενέργειας   

 

Σύμφωνα με τις επιλογές σας συμπληρώστε τον Πίνακα 3 με τα κατάλληλα μεγέθη 

Πίνακας 3: Νέες μετρήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπεράσματα 

• Η κρούση που μελετήσατε είναι ελαστική ή ανελαστική; Στην περίπτωση που είναι ανελαστική, 

ποιο είναι το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που μετασχηματίζεται σε θερμότητα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Θα μπορούσατε να βάλετε στην κάτω θέση την μεταλλική σφαίρα και να αφεθεί να κυλήσει η 

γυάλινη σφαίρα. Θεωρείστε ότι  D1= D2=0,015m και m1(γυάλινη)=4,50g , m2(μεταλλική)=12,90g.  

Η γυάλινη σφαίρα περνά από τη θέση της F1 σε χρόνο Δt = 0,0127 s. Η μεταλλική σφαίρα περνά 

από τη θέση της F2 σε χρόνο Δt’
 = 0,0268s. 

Υπολογίστε τα απαραίτητα μεγέθη για να προβλέψετε την κίνηση που κάνει η κάθε σφαίρα.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Περιγράψετε τι θα συνέβαινε αν είχατε δύο ίδιες μεταλλικές σφαίρες. Θα συνέβαινε το ίδιο αν είχατε δύο 

ίδιες γυάλινες σφαίρες; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Πριν την κρούση 

  
 

  
 

Μετά την κρούση 

  
 

  
 


