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ΚΡΟΥΣΕΙΣ 

1. Δύο μπίλιες μπιλιάρδου, μάζας 170 � η κάθε μία, οι οποίες κινούνται σε 
οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητες με μέτρα 1 �/� και 2 �/� και με αντίθετες 
φορές, συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. α) Να προσδιοριστούν οι 
ταχύτητές τους μετά την κρούση. β) Πόση είναι η μέγιστη δυναμική ενέργεια του 

συστήματος των δύο σφαιρών κατά τη διάρκεια της κρούσης; 
[Απάντηση: α) −2 �/�, 1 �/�, β) 0,3825 �] 

2. Σφαίρα μάζας 0,5 �� κινούμενη με ταχύτητα 2 �/� συγκρούεται 

ελαστικά με κατακόρυφο τοίχο. Η γωνία πρόσπτωσης της σφαίρας στον τοίχο 
είναι 30°. α) Να υπολογιστεί η ταχύτητα ανάκλασης της σφαίρας. β) Να 
υπολογιστεί η μεταβολή της ορμής της σφαίρας. γ) Αν η διάρκεια της κρούσης 
είναι 0,05 �, να υπολογιστεί η μέση δύναμη που δέχτηκε η σφαίρα από τον τοίχο. 

[Απάντηση: α) 2 �/�, 30°, β) √3
��∙�

�
, οριζόντια, γ) 20√3 �, οριζόντια  ] 

3. Βλήμα μάζας � = 100 � κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα � = 400 �/� 
σφηνώνεται σε ακίνητο κομμάτι ξύλου μάζας 1,9 �� το οποίο ηρεμεί πάνω σε 

οριζόντιο έδαφος. α) Να υπολογιστεί η ταχύτητα την οποία αποκτά το 
συσσωμάτωμα βλήματος-ξύλου. β) Μεταξύ ξύλου και εδάφους ο συντελεστής 
τριβής ολίσθησης είναι � = 0,5. Σε πόση απόσταση θα σταματήσει το 
συσσωμάτωμα; γ) Να υπολογιστεί η θερμότητα που παράγεται τόσο κατά την 

ενσφήνωση του βλήματος όσο και κατά την επιβράδυνση του 

συσσωματώματος. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας � = 10 �/��. Η 
διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα. 

[Απάντηση: α) 20 �/�,  β) 40 �, γ) 7600 �, 400 � ] 

4. Μικρό σώμα μάζας 100 � είναι κρεμασμένο από το ένα άκρο σκοινιού 
μήκους 2 � του οποίου το άλλο είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Κομμάτι 
σιλικόνης μάζας 50 �, το οποίο κινείται με οριζόντια ταχύτητα, προσκολλάται 

στο σώμα. Το συσσωμάτωμα που δημιουργείται διαγράφει κατακόρυφο κύκλο 
και οριακά καταφέρνει να κάνει ανακύκλωση. Να υπολογιστεί η ταχύτητα της 

σιλικόνης. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας � = 10 �/��. Η διάρκεια της 
κρούσης θεωρείται αμελητέα. 

[Απάντηση: 30 �/� ] 

5. Δύο σφαίρες με μάζες 1 �� και 1,5 �� είναι κρεμασμένες μέσω δύο 
νημάτων μήκους 1,6 � από ένα σημείο της 

οροφής. Εκτρέπουμε τη μικρότερη σφαίρα 
κατά γωνία 60° από την κατακόρυφη και την 
αφήνουμε ελεύθερη. Οι σφαίρες 
συγκρούονται μετωπικά και ελαστικά. α) Να 

υπολογιστούν οι μέγιστες γωνίες που θα 
σχηματίσουν τα νήματα με την κατακόρυφη 
μετά την κρούση. β) Να υπολογιστούν οι 
τάσεις του νήματος στο οποίο είναι δεμένη η 

μικρότερης μάζας σφαίρα λίγο πριν και λίγο 
μετά την κρούση. Δίνεται η επιτάχυνση της 

βαρύτητας � = 10 �/��. 
[Απάντηση: α) "�#$% = 0,98, "�#$� = 0,68, β) 20 ', 10,4 ' ] 
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6. Χαλύβδινη σφαίρα μάζας 1 �� κινούμενη με ταχύτητα 2 �/� πάνω σε 
οριζόντιο τραπέζι συγκρούεται κεντρικά με αρχικά ακίνητη μολύβδινη σφαίρα 
μάζας 2 ��. Μετά την κρούση η πρώτη σφαίρα αποκτά ταχύτητα μέτρου 

0,5 �/�, αντίθετης φοράς. Να εξεταστεί αν η κρούση είναι ελαστική και αν όχι 
να υπολογιστεί το ποσοστό της ενέργειας της 1ης σφαίρας το οποίο 
μετατράπηκε σε θερμότητα. 

[Απάντηση: α) όχι,  β) ( 15,6%] 

7. Από την οροφή ενός κτηρίου αφήνεται ελεύθερο να πέσει σώμα μάζας 
0,4 ��. 2 � αργότερα ένα δεύτερο σώμα μάζας 0,2 �� κινούμενο με ταχύτητα 

μέτρου 10√2 �/� με διεύθυνση η οποία σχηματίζει γωνία 45° ως προς τον 

ορίζοντα και φορά προς τα πάνω συγκρούεται πλαστικά με το πρώτο. Να 
υπολογιστούν α) η ταχύτητα του συσσωματώματος και β) το ποσό θερμότητας 

που εκλύεται κατά την κρούση. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 

� = 10 �/��. 

[Απάντηση: α) 
%*√%*

+
 �/�, εφθ=3, β) 

�**

+
�] 

8. Σώμα Σ1 με μάζα �% κινείται σε οριζόντιο επίπεδο ολισθαίνοντας προς 
άλλο σώμα Σ2 με μάζα 
�� = 2�%, το οποίο αρχικά 

είναι ακίνητο. Έστω �* η  
ταχύτητα που έχει το σώμα 
Σ1 τη στιγμή ,* = 0 και ενώ βρίσκεται σε απόσταση - = 1 � από το σώμα Σ2. 
Αρχικά, θεωρούμε ότι το σώμα Σ2 είναι ακίνητο πάνω στο επίπεδο δεμένο στο 

ένα άκρο  οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου με αμελητέα μάζα και σταθερά 
ελατηρίου �, και το οποίο έχει το φυσικό του μήκος ℓ*. Το δεύτερο άκρο του 
ελατηρίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο τοίχο, όπως φαίνεται στο σχήμα. 
Αμέσως μετά τη κρούση, που είναι κεντρική και ελαστική, το σώμα Σ1 αποκτά 

ταχύτητα με μέτρο �%΄ = √10 �/s και φορά αντίθετη της αρχικής ταχύτητας. 
Δίνεται ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης των δύο σωμάτων με το οριζόντιο 

επίπεδο είναι � = 0,5 και ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι � = 10 �/��. α) 
Να υπολογίσετε την αρχική ταχύτητα �* του σώματος Σ1. β) Να υπολογίσετε το 

ποσοστό της κινητικής ενέργειας που μεταφέρθηκε από το σώμα Σ1 στο σώμα 
Σ2 κατά την κρούση. γ) Να υπολογίσετε το συνολικό χρόνο κίνησης του σώματος 
Σ1 από την αρχική χρονική στιγμή ,* μέχρι να ακινητοποιηθεί τελικά. Δίνεται: 

√10 ≅ 3,2. δ) Να υπολογίσετε τη μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου, αν δίνεται 

ότι �� = 1 �� και � = 105 �/�. Θεωρήστε ότι η χρονική διάρκεια της κρούσης 
είναι αμελητέα και ότι τα δύο σώματα συγκρούονται μόνο μία φορά. (Πανελλ. 
εξετάσεις 2013). 

[Απάντηση: α) 10 �/�, β) 
1**

2
%, γ) ( 0,75 �, δ) 

3

4
 � ] 

 

 


