Άζθεζε 6
Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζπληειεζηή απνθαηάζηαζεο
θαη ηνπ ρξόλνπ θξνύζεο δύν ζθαηξώλ
6.1. θνπόο
θνπφο ηεο Άζθεζεο απηήο είλαη ε κειέηε ηεο θξνχζεο δχν ζθαηξψλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο
θηλεηηθήο ελέξγεηαο πνπ ράλεηαη ζε απηήλ, ηνπ ζπληειεζηή απνθαηάζηαζεο ηνπ πιηθνχ ησλ
ζθαηξψλ, ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο θξνχζεο φπσο θαη ησλ δπλάκεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη
κεηαμχ ησλ δχν φκνησλ κεηαιιηθψλ ζθαηξψλ.
6.2. Δηζαγσγή
Θα νξίζνπκε ηελ θξνχζε ζαλ κία ρξνληθά ζχληνκε (100-200 κs) αιιειεπίδξαζε δχν
ζσκάησλ, θαηά ηελ νπνία νη ηαρχηεηεο ησλ ζσκάησλ κεηαβάιινληαη. Αλ ζηα ζπγθξνπφκελα
ζψκαηα δελ αζθνχληαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο, ηφηε ε ελέξγεηα θαη νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαηεξνχληαη. ηελ παξνχζα αλάιπζε πεξηζζφηεξν ζα ζηεξηρζνχκε ζην λφκν δηαηήξεζεο ηεο
κεραληθήο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ην άζξνηζκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζπλ ηελ
δπλακηθή ελέξγεηα, δηαηεξείηαη.
Ζ δηαθνξά ησλ θηλεηηθψλ ελεξγεηψλ ησλ δχν ζσκάησλ πξηλ θαη κεηά ηελ θξνχζε,
θαζνξίδεη ην κέξνο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο πνπ ράλεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα. Ζ
θξνχζε ιέγεηαη ειαζηηθή φηαλ ε απψιεηα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο είλαη κεδέλ θαη ζηηο
θπζηθέο δηεξγαζίεο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν θαηά πξνζέγγηζε. Ο ιφγνο ησλ ζρεηηθψλ
ηαρπηήησλ ησλ δχν ζσκάησλ κεηά θαη πξηλ ηελ θξνχζε νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο
απνθαηάζηαζεο k:

k

u2  u1
1  2

(6.1)

φπνπ u θαη π είλαη νη ηαρχηεηεο ησλ ζσκάησλ κεηά θαη πξηλ ηελ θξνχζε.

6.3. Μέζνδνο
6.3.1. Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή απνθαηάζηαζεο
ην πείξακα κηα κεηαιιηθή ζθαίξα Β ζπγθξνχεηαη κε κηα φκνηα αθίλεηε ζθαίξα Α (ρ. 6.1).
Έζησ φηη αγλννχληαη νη απψιεηεο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο πνπ νθείινληαη ζηελ επίδξαζε
ηνπ αέξα θαη ηηο ηξηβέο ζην ζχζηεκα αλάξηεζεο ησλ δχν ζθαηξψλ. Αλ ε θξνχζε είλαη
ειαζηηθή, νη ζθαίξεο ζα αληαιιάμνπλ ηηο ηαρχηεηέο ηνπο, δειαδή ε ζθαίξα Β ζα
αθηλεηνπνηεζεί. ε πεξίπησζε κε ειαζηηθήο θξνχζεο ε ζθαίξα Β δελ ζηακαηά ηειείσο.
Πξάγκαηη, αλ νη ηαρχηεηεο ησλ ζθαηξψλ ιίγν πξηλ ηελ θξνχζε είλαη πΑ = 0 θαη πΒ = V0
(βι. ρ. 6.1), ηφηε κεηά ηελ θξνχζε νη ζθαίξεο ζα θηλνχληαη πξνο ηα αξηζηεξά κε ηαρχηεηεο
uA θαη uB, αληίζηνηρα.
Απφ ην λφκν δηαηήξεζεο ηεο νξκήο θαη ηελΔμ. (6.1) έρνπκε:
uA + uB = V0
uA − uB = kV0
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(6.2)
(6.3)

Λχλνληαο ηηο Δμ. (6.2) θαη (6.3) σο πξνο uA θαη uB έρνπκε:
uA 

V0
(1  k )
2

(6.4)

uB 

V0
(1  k )
2

(6.5)

Μεηξψληαο ηηο ηαρχηεηεο uB θαη V0, κπνξνχκε απφ ηελ Δμ. (6.5) λα ππνινγίζνπκε ηνλ
ζπληειεζηή απνθαηάζηαζεο, k.
Γηα ζθαίξεο πνπ ζπγθξνχνληαη κε κηθξέο απψιεηεο (k ≈ 1), ε ηαρχηεηα uB είλαη πνιχ
κηθξή θαη ζπλεπψο δχζθνια κεηξήζηκε κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα.
Ζ θαηάζηαζε βειηηψλεηαη αλ νη ζθαίξεο αθεζνχλ λα ζπγθξνπζηνχλ n θνξέο, ζε κία
πεηξακαηηθή δηάηαμε φπσο απηή πνπ βιέπνπκε ζην ρ. 6.1.

Α

B

ρήκα 6.1

εκεηψλνπκε φηη ν αξηζκφο, n, πξέπεη λα είλαη δπγφο, δηφηη έηζη κεδελίδεηαη ε επίδξαζε ηεο
κηθξνδηαθνξάο ζηηο κάδεο ησλ ζθαηξψλ πνπ ελδερνκέλσο λα ππάξρεη. Μεηά απφ n θξνχζεηο ε
ηαρχηεηα uA(n) ηεο ζθαίξαο Α ζα είλαη πεξίπνπ n θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ ηαρχηεηα, uB,
πνπ ε ζθαίξα Β απνθηά κεηά ηελ πξψηε θξνχζε.
Μεηά ηελ πξψηε θξνχζε νη ηαρχηεηεο ησλ ζθαηξψλ είλαη uA(1) θαη uB (1) (βι. Δμ. (6.4)
θαη (6.5)) θαη θαηεπζχλνληαη πξνο ηα αξηζηεξά. Μεηά απφ κία εκηπεξίνδν ηεο ηαιάλησζήο
ηνπο νη ζθαίξεο ζα βξεζνχλ ζηηο ζέζεηο ηζνξξνπίαο ηνπο ζρεδφλ ηαπηφρξνλα θαη ζα
ζπγθξνπζηνχλ κε αξρηθέο ηαρχηεηεο uA(1) θαη uB(1). Μεηά ηε δεχηεξε θξνχζε νη ζθαίξεο ζα
θηλνχληαη πξνο ηα δεμηά κε ηαρχηεηεο uA(2) θαη uB(2).
Απφ ην λφκν δηαηήξεζεο ηεο νξκήο θαη ηελ Δμ. (6.1) έρνπκε:
uΒ(2) + uΑ(2) = uA + uB

(6.6)

uΒ(2) − uΑ(2) = k(uA − uB)

(6.7)

Απφ ηηο Δμ. (6.6), (6.7) θαη (6.4), (6.5) έρνπκε:
uA
uB

( 2)

( 2)

V0
(1  k 2 )
2

(6.8)

V0
(1  k 2 )
2

(6.9)
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Δπαλαιακβάλνληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία n θνξέο ζα έρνπκε γηα ηε n-νζηε θξνχζε:
uA

( n)



V0
(1  k n )
2

(6.10)

uB

( n)



V0
(1  k n ) ,
2

(6.11)

φπνπ uA(n) θαη uB(n) είλαη νη ηαρχηεηεο ησλ ζθαηξψλ Α θαη Β κεηά απφ ηελ n-νζηε θξνχζε.
Μεηξψληαο ηελ ηαρχηεηα uA(n) θαη ηελ αξρηθή ηαρχηεηα V0 ηεο ζθαίξαο Β, απφ ηελ Δμ.
(6.10) κπνξνχκε λα βξνχκε ηνλ ζπληειεζηή απνθαηάζηαζεο, k:
1/ n

 2u A( n ) 

k  1 
V0 


(6.12)

6.3.2. Μέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο
ην πείξακα νη ζθαίξεο ζπγθξνχνληαη φηαλ απηέο βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο, θαζψο
ζηε ζέζε απηή ε ηαρχηεηα ηεο ζθαίξαο κπνξεί λα ππνινγηζηεί εχθνια απφ ηελ αξρηθή
εθηξνπή s (βι. ρ. 6.2).

l
h

s

π

ρήκα 6.2

ην ρ. 6.2 θαίλνληαη ε αλψηαηε θαη ε θαηψηαηε ζέζε ηεο ζθαίξαο Β φηαλ απηή
ηαιαληψλεηαη ζαλ έλα εθθξεκέο. Ζ ηαρχηεηα ηεο ζθαίξαο ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο, δειαδή ιίγν
πξηλ απηή ζπγθξνπζηεί κε ηε ζθαίξα Α, βξίζθεηαη απφ ην λφκν δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο θαη
είλαη:

  2 gh

(6.13)

Απφ ηε γεσκεηξία έρνπκε
s 2  l 2  (l  h)2  2lh  h2

Δπνκέλσο
h

s 2 h2 s 2


2l 2l 2l

(6.14)

εκεηψλνπκε φηη ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε δεκηνπξγεί ζθάικα κηθξφηεξν απφ 1 %, φηαλ
ν δεχηεξνο φξνο ηεο Δμ. (6.14) είλαη 100 θνξέο κηθξφηεξνο ηνπ πξψηνπ:
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h2
s2
 0,01
2l
2l

ή
h2 s 4
s2
 3  0,01
2l 8l
2l

Απφ ηελ ηειεπηαία ζρέζε πξνθχπηεη ε αληζφηεηα:
s  0,1

l
2

ηνλ βαζκφ πνπ ην κήθνο αλάξηεζεο l είλαη πεξίπνπ 60 cm, γηα λα ηζρχεη ε Δμ. (6.14) κε
ζθάικα κηθξφηεξν απφ 1 %, ε εθηξνπή ηεο ζθαίξαο απφ ηε ζέζε ηζνξξνπίαο δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ηελ ηηκή:
s  3 cm.

(6.15)

Με ηε ρξήζε ηεο Δμ. (6.14), ε Δμ. (6.13) απινπνηείηαη θαη παίξλεη ηε κνξθή

s

g
l

(6.16)



2 s
T

(6.17)

ή

φπνπ Σ είλαη ε πεξίνδνο ηαιάλησζεο ηεο ζθαίξαο Β, φηαλ απηή εθηειεί ηαιαληψζεηο κηθξνύ
πιάηνπο.

6.3.3. Μέηξεζε ηνπ ρξόλνπ θξνύζεο δύν ζθαηξώλ
Γηα ηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ θξνχζεο δχν κεηαιιηθψλ ζθαηξψλ ρξεζηκνπνηείηαη ην θχθισκα
πνπ θαίλεηαη ζην ρ. 6.3.
Ζ πεγή ηάζεο U0 θνξηίδεη έλαλ ππθλσηή ρσξεηηθφηεηαο C(1 κF) κέζσ κηαο αληίζηαζεο
R (10 kΩ) θαη ηνπ δηαθφπηε Γ1, ν νπνίνο είλαη θιεηζηφο κφλν φηαλ νη ζθαίξεο είλαη ζε επαθή.

ρήκα 6.3
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Παξάιιεια κε ηνλ ππθλσηή είλαη ζπλδεδεκέλν έλα ςεθηαθφ βνιηφκεηξν πνπ έρεη πνιχ
κεγάιε αληίζηαζε εηζφδνπ ( > 109 Ω). Σνλ δηαθφπηε Γ2 ηνλ θιείλνπκε κφλν φηαλ ζέινπκε λα
εθθνξηίζνπκε ηνλ ππθλσηή, δηαζθαιίδνληαο έηζη κεδεληθέο αξρηθέο ζπλζήθεο.
Έζησ φηη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 θιείλεη ν δηαθφπηεο Γ1. Σφηε ε ηάζε ζηνλ ππθλσηή ζα
αξρίζεη λα απμάλεη εθζεηηθά ζχκθσλα κε ηνλ λφκν:



U c  U 0 1  e t / RC



(6.18)

Αλ ε θφξηηζε ηνπ ππθλσηή δηαθνπεί ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 θαη ν ιφγνο t0/RC είλαη
κηθξφο (βι. ρ. 6.4), γηα παξάδεηγκα 10-2, ηφηε ε εθζεηηθή ζπλάξηεζε κπνξεί λα
αληηθαηαζηαζεί κε ηνπο δχν πξψηνπο φξνπο ηεο ζεηξάο Taylor:
2
 

t
1 t 
U c  U 0 1  e  t / RC  U 0 1  1  0   0   ... 

  RC 2!  RC 

 





(6.19)

Ζ Δμ. (6.18) απινπνηείηαη θαη παίξλεη ηε κνξθή
Uc  U0

t0
RC

(6.20)

θαζψο ν ηξίηνο φξνο ηεο ζεηξάο Taylor είλαη κηθξφηεξνο απφ 10-4 θαη κπνξεί λα αγλνεζεί.

Uc

U0
Φφξηηζε
κέζσ
R = 10 kΩ

Δθθφξηηζε
κέζσ Rνξγ

t0

t

ρήκα 6.4

Απφ ηελ Δμ. (6.20) πξνθχπηεη φηη ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο θφξηηζεο ε ηάζε ζηνλ ππθλσηή
απμάλεη γξακκηθά, ελψ ν ρξφλνο θξνχζεο ησλ δχν κεηαιιηθψλ ζθαηξψλ είλαη
t0 

UC
RC
U0

(6.21)

Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 πνπ ν δηαθφπηεο Γ1 αλνίγεη, ε ηάζε ζηνλ ππθλσηή παχεη λα
κεηαβάιιεηαη θαη ε έλδεημε ηνπ βνιηφκεηξνπ „„παγψλεη‟‟ ζηελ ηηκή Uc, πνπ δίλεηαη απφ ηνλ
ηχπν (6.20). Ζ πεξαηηέξσ ρξνληθή εμέιημε ηεο ηάζεο Uc εμαξηάηαη απφ ηε ζηαζεξά ρξφλνπ
εθθφξηηζεο ηνπ ππθλσηή. Ζ ζηαζεξά απηή ζηε δηάηαμε ηεο Άζθεζεο είλαη αξθεηά κεγάιε
(άλσ ησλ 100 s) ψζηε ε αλάγλσζε ηεο Uc λα γίλεηαη άλεηα κε κηθξφ ζθάικα.
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6.4. Πεηξακαηηθή δηάηαμε
Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε απνηειείηαη απφ δχν επηρξπζσκέλεο κεηαιιηθέο ζθαίξεο Α θαη Β (βι.
ρ. 6.1 θαη 6.3). Δίλαη αλαξηεκέλεο κε 4 λήκαηα ε θαζεκηά γηα ηελ απνθπγή ηεο πεξηζηξνθήο
ηνπο γχξσ απφ ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα θαη γηα λα δηαηεξείηαη ζηαζεξφ ην επίπεδν
ηαιάλησζεο.
Ζ κεηαηφπηζε ησλ ζθαηξψλ απφ ηε ζέζε ηζνξξνπίαο κπνξεί λα κεηξεζεί κε ηε βνήζεηα
ελφο θαλφλα, ν νπνίνο βξίζθεηαη θάησ απφ ηηο ζθαίξεο.
Σελ ίδηα απνζηνιή έρεη θαη έλαο κεηαθηλνχκελνο θαηαθφξπθνο „„βξαρίνλαο‟‟, ν νπνίνο
βνεζά ηελ αλάγλσζε ηεο κεηαηφπηζεο ηεο ζθαίξαο Β φηαλ απηή αθήλεηαη λα ζπγθξνπζηεί κε
ηε ζθαίξα Α.
ηα πεηξάκαηα ε ζθαίξα Α είλαη αθίλεηε, ελψ ε ζθαίξα Β εθηξέπεηαη απφ ηε ζέζε
ηζνξξνπίαο θαη ζηε ζπλέρεηα αθήλεηε λα ζπγθξνπζηεί κε ηε ζθαίξα Α.
Οη ζθαίξεο Α θαη Β, φπσο θαη νη δχν ιεπηνί αγσγνί πνπ είλαη ειεθηξηθά ζπλδεδεκέλνη κε ηηο
ζθαίξεο (ρ. 6.3), ζρεκαηίδνπλ έλα είδνο ειεθηξηθνχ δηαθφπηε, ν νπνίνο θιείλεη φηαλ νη
ζθαίξεο έξρνληαη ζε επαθή.
Δπεηδή νη ζθαίξεο είλαη φκνηεο, ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο, φηαλ νη ζθαίξεο κφιηο εθάπηνληαη,
ε απφζηαζε ησλ θέληξσλ ηνπο είλαη ίζε κε δχν αθηίλεο. Δπηπιένλ νη δχν ζθαίξεο θξέκνληαη
απφ λήκαηα πνπ έρνπλ ίδην κήθνο.

Βηβιηνγξαθία
1. Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Φπζηθήο, Σφκνο Η, ΔΜΠ, Σνκέαο Φπζηθήο, ΔΜΦΔ, Δθδφζεηο
πκκεηξία (Αζήλα, 2010).
6.5. Δθηέιεζε
6.5.1. Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή απνθαηάζηαζεο
1. Απνκαθξχλεηε ηε ζθαίξα Β θαη πξνθαιέζηε ηαιαληψζεηο κηθξνύ πιάηνπο ζηε ζθαίξα А.
Μεηξήζηε ηνλ ρξφλν 20 ηαιαληψζεσλ θαη βξείηε ηελ πεξίνδν, Σ, απηψλ ησλ ηαιαληψζεσλ.
2. Μεηαηνπίζηε ηε ζθαίξα Β ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε sΒ (πεξίπνπ 10 cm) θαη
αθήζηε ηε λα ζπγθξνπζηεί κε ηελ αθίλεηε ζθαίξα Α.
3. Μεηά ηελ εηθνζηή θξνχζε ζπγθξαηήζηε ηε ζθαίξα Β καθξηά απφ ηελ Α γηα λα
ζηακαηήζνπλ νη ζπγθξνχζεηο.
4. Ζ ζθαίξα Α ζα ηαιαληψλεηαη. Μεηξήζηε ην πιάηνο sΑ απηψλ ησλ ηαιαληψζεσλ.
5. Δπαλαιάβαηε ην βήκα 2 ηξεηο θνξέο.

6.5.2. Μέηξεζε ηνπ ρξόλνπ θξνύζεο ησλ ζθαηξώλ
1. πλαξκνινγήζηε ην θχθισκα πνπ θαίλεηαη ζην ρ. 6.3.
2. Μεηαηνπίζηε ηε ζθαίξα Β ζε απνζηάζεηο sΒ απφ 2 έσο 20 cm (6-8 κεηξήζεηο
ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηελ αθξίβεηα ηνπ ράξαθα).
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3. Λίγν πξηλ ειεπζεξψζεηε ηε ζθαίξα Β, κεδελίζηε ηελ έλδεημε ηνπ ςεθηαθνχ βνιηνκέηξνπ,
εθθνξηίδνληαο ηνλ ππθλσηή C κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαθφπηε Γ2.
4. Διεπζεξψζηε ηε ζθαίξα Β θαη κεηά ηελ θξνχζε ζπγθξαηήζηε ηε ζθαίξα Α γηα λα κελ
μαλαζπγθξνπζηνχλ νη ζθαίξεο. Ακέζσο παηήζηε ην θνπκπί „„DATA-H‟‟ ηνπ νξγάλνπ θαη
ζηε ζπλέρεηα ζεκεηψζηε ηελ ηηκή ηεο ηάζεο ζηνλ ππθλσηή. Με ην πάηεκα απηνχ ηνπ
θνπκπηνχ ην βνιηφκεηξν „„παγψλεη‟‟ ηελ ηηκή ηεο ηάζεο πνπ είρε εθείλε ηε ζηηγκή ν
ππθλσηήο.
5. Δπαλαιάβαηε ην βήκα 4 ηξεηο θνξέο γηα θάζε sΒ
6. Με ηε βνήζεηα ηνπ ςεθηαθνχ πνιπκέηξνπ κεηξήζηε ηηο ηηκέο U0 θαη R ηνπ θπθιψκαηνο
πνπ θαίλεηαη ζην ρ. 6.3.
Ζ ηηκή ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ππθλσηή, C, αλαγξάθεηαη πάλσ ζηελ θάζε ζπζθεπή.
6.6.

Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ

6.6.1. Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή απνθαηάζηαζεο k
1. Απφ ηε ζρέζε
T  2

l
g

θαη απφ ηελ πεξίνδν ηαιαληψζεσλ ηεο ζθαίξαο Α, ππνινγίζηε ην ηζνδχλακν κήθνο l ηνπ
απινχ (καζεκαηηθνχ) εθθξεκνχο.
2. Απφ ηελ Δμ. (6.17), βξείηε ηηο ηαρχηεηεο V0 ηεο ζθαίξαο Β θαη uA(20) ηεο ζθαίξαο Α.
3. Τπνινγίζηε ηνλ ζπληειεζηή απνθαηάζηαζεο k.
4. Τπνινγίζηε ην πνζνζηφ ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο πνπ ράλεηαη ζε κία θξνχζε ζπλαξηήζεη
ηνπ k. Γηα ηελ ηηκή ηνπ k πνπ βξήθαηε ππνινγίζηε ην πνζνζηφ απηφ.
6.6.2. Μέηξεζε ηνπ ρξόλνπ θξνύζεο ησλ ζθαηξώλ
1. Τπνινγίζηε ηηο ηαρχηεηεο ηεο ζθαίξαο Β (V0 ) ηελ ψξα ηεο θξνχζεο, γηα ηα αληίζηνηρα sΒ.
2. Απφ ηελ Δμ. (6.21), ππνινγίζηε ηνλ ρξφλν θξνχζεο t0 ησλ ζθαηξψλ γηα θάζε sΒ.
3. ρεδηάζηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ t0 ζπλαξηήζεη ηεο ηαρχηεηαο V0, ε ζρεηηθή
ζεσξεηηθή αλάιπζε ηεο νπνίαο δίλεη κία ζρέζε ηχπνπ (V0)−1/5.
4. Απφ ηε ζρέζε
F

(m )
t

βξείηε ηε κέζε δχλακε πνπ πξνθαιεί ηε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο ζε ρξφλν Γt = t0
γηα ηα δηάθνξα sΒ πνπ έρεηε κεηξήζεη. Ζ κάδα ηεο θάζε ζθαίξαο ζεσξείηαη γλσζηή θαη είλαη
0,268 kg.
5. πκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα:
sΒ (cm)

68

UC(mV)

Uc (mV)

V0 = uΒ(m/s) t0 (κs)

F (N)

