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4.1 Επανάληψη - Κρούσεις

Μερικές ερωτήσεις με δικαιολόγηση και λίγα προβλήματα για επανάληψη στις Κρούσεις, για χρήση στην
εξ' αποστάσεως εκπαίδευση λόγω κορονοϊού (covid-19)... Επιμέλεια: Γ.Χ.Π.

4.1.1 Ερωτήσεις

1. Σώμα μάζας m1 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας m2. Το πρώτο σώμα
μετά την κρούση έχει ταχύτητα διπλάσιου μέτρου από το δεύτερο σώμα, και τα σύο σώματα
κινούνται αντίθετα.
Ο λόγος των μαζών m1

m2
είναι:

(αʹ) m1

m2
=

1

3
(βʹ) m1

m2
=

1

4
(γʹ) m1

m2
=

1

5

2. Σώμα μάζας m1 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας m2 = 4m1.
Το ποσοστό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος m1 είναι:
(αʹ) −25% (βʹ) −64% (γʹ) −75%

3. Σε μή-κεντρική ελαστική κρούση ενός σώματος με άλλο ακίνητο και ίσης μάζας η γωνία των
ορμών των σωμάτων μετά την κρούση είναι θ = 90◦.
Η κρούση είναι:
(αʹ) ελαστική (βʹ) ανελαστική (γʹ) δεν γίνεται να ξέρουμε

4. Σώμα μάζας m1 κινούμενο με κινητική ενέργεια K1 συγκρούεται πλαστικά με σώμα μάζας m2 =
2m1, και το συσσωμάτωμα μένει ακίνητο.
Η απώλεια κινητικής ενέργειας του συστήματος είναι:
(αʹ) K1 (βʹ) 3K1 (γʹ) 3K1
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5. Σώμα μάζας m1 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας m2. Το σώμα m1

μετά την κρούση κινείται με ταχύτητα που έχει αντίθετη φορά και το μισό μέτρο από αυτή που
είχε πριν την κρούση.
Ο λόγος των μαζών m1

m2
είναι:

(αʹ) m1

m2
=

1

3
(βʹ) m1

m2
= 3 (γʹ) m1

m2
=

1

2

6. Σώμα μάζας m1 και ταχύτητας v1 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με κινούμενο σώμα
μάζας m2 = 3m1. Το σώμα m1 μετά την κρούση κινείται με ταχύτητα που έχει αντίθετη φορά και
ίσο μέτρο με αυτή που είχε πριν την κρούση.
Η ταχύτητα v2 του σώματος m2 είναι:
(αʹ) −v1

2
(βʹ) −v1

3
(γʹ) v1

3

7. Ένα σώμα αφήνεται να πέσει από ύψος h πάνω από το ελεύθερο άκρο κατακόρυφου ιδανικού
ελατηρίου σταθεράς k. Η κίνηση του σώματος γίνεται στη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου
χωρίς τριβές και αντιστάσεις από τον αέρα. Το σώμα αφού συμπιέσει το ελατήριο το εγκαταλείπει
στο ίδιο σημείο που το συνάντησε.
Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος είναι μέγιστο.

(αʹ) τη στιγμή που έρχεται σε επαφή με το ελατήριο.
(βʹ) στη θέση όπου η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται είναι μηδέν.
(γʹ) στη θέση μέγιστης συσπείρωσης.

8. Σώμα Α μάζας m1, προσπίπτει με ταχύτητα μέτρου v σε ακίνητο σώμα Β μάζας m2 = m1/3,
σχηματίζοντας συσσωμάτωμα. Κατά την κρούση το 25% της αρχικής κινητικής ενέργειας του
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συστήματος γίνεται θερμότητα. Αν το σώμα Α προσπέσει στο σώμα Β με ταχύτητα μέτρου 2v,
το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του συστήματος που θα γίνει θερμότητα είναι
(αʹ) 25% (βʹ) 50% (γʹ) 75%

9. To βλήμα μάζας m του σχήματος κινούμενο με
ταχύτητα μέτρου v και σε κατεύθυνση που σχημα-
τίζει γωνία θ ως προς τον ορίζοντα, συγκρούεται
πλαστικά με το αρχικά ακίνητο σώμα μάζας M ,
που ισορροπεί στο λείο οριζόντιο επίπεδο.

M

m

v

θ

Η μεταβολή της ορμής του συστήματος βλήμα-ξύλο κατά την κρούση

(αʹ) είναι μηδέν.
(βʹ) έχει μέτρο mv ημ θ και φορά κατακόρυφη προς τα πάνω.
(γʹ) έχει μέτρο (M +m)v ημ θ και φορά κατακόρυφη προς τα πάνω.

10. Οι σφαίρες του σχήματος έχουν ίσες μάζες (m1 =
m2) και ίσες ταχύτητες (v1 = v2) και συγκρούο-
νται πλαστικά.
Αν κατά την κρούση χάνεται το 75% της αρχικής
κινητικής ενέργειας του συστήματος τότε το συ-
νημίτονο της γωνίας φ με την οποία συγκρούονται
είναι:

v⃗1

m1

v⃗2
m2

φ

(αʹ) συνφ = −1

2
(βʹ) συνφ =

1

2 (γʹ) συνφ = −
√
2

2

11. Οι σφαίρες του σχήματος έχουν μάζες m1 και
m2 = 4m1 και ταχύτητες v1 και v2 = v1/2 και
συγκρούονται πλαστικά.
Αν οι σφαίρες κινούνται σε κάθετες διευθύνσεις,
το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας που
μετατρέπεται σε θερμότητα κατά την κρούση είναι:

v⃗1 m1

v⃗2

m2

(αʹ) 37, 5% (βʹ) 500

8
% (γʹ) 62.5%

12. Το σώμα Σ1 μάζας M βρίσκεται πάνω σε λείο ορι-
ζόντιο δάπεδο και είναι δεμένο στην άκρη ιδανι-
κού οριζόντιου ελατηρίου που βρίσκεται στο φυ-
σικό του μήκος και του οποίου η άλλη άκρη εί-
ναι ακλόνητα στερεωμένη. Το σώμα Σ2 μάζας m,
του σχήματος, κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα
v0 κτυπά κεντρικά στο ακίνητο σώμα μάζας M .

Σ1 kΣ2 v0

Για να έχουμε την ίδια μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου είτε η κρούση είναι ελαστική είτε
πλαστική, θα πρέπει ο λόγος των μαζών m/M να είναι
(αʹ) 1 (βʹ) 2 (γʹ) 3
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4.1.2 Ασκήσεις

1. Σώμα m1 = 1kg συγκρούεται ελαστικά την χρο-
νική στιγμή t = 0 με ακίνητο σώμα μάζας m2 =
3kg, έχοντας ταχύτητα v1 = 8m/s. Τα δύο σώματα
έχουν τριβή ολίσθησης με το κεκλιμένο επίπεδο με
συντελεστή µ = 0, 5, ενώ η γωνία του επιπέδου εί-
ναι τέτοια ώστε ημφ = 0, 6 και συνφ = 0, 8.
Να υπολογίσετε: φ

m2

m1

v1

(αʹ) Την απόσταση που θα διανύσει το σώμαm2 μετά την κρούση μέχρι να σταματήσει στιγμιαία.
(βʹ) Την απόσταση των δύο σωμάτων όταν το m2 σταματάει στιγμιαία.
(γʹ) Την μεταβολή της ορμής του σώματος m1 κατά μέτρο και κατεύθυνση.
(δʹ) Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του m1 που μεταφέρθηκε στο m2 κατά την

κρούση.

2. Σώμα μάζας M = 2kg συγκρούεται ανελαστικά
κινούμενο με ταχύτητα v1 με ακίνητο σώμα m =
1kg που είναι δεμένο σε νήμα μήκους ℓ = 40cm
από σταθερό σημείο. Μετά την κρούση το νήμα
με το σώμα m εκτρέπεται σε μέγιστη γωνία φ =
60◦ ενώ το σώμα M διανύει διάστημα S = 1.6m
μέχρι να σταματήσει λόγω τριβών. Ο συντελεστής
τριβής σώματος-επιπέδου είναι µ = 0, 5 και το g =
10 sim/s2.

ℓ

mM

v⃗1

(αʹ) Να υπολογίσετε την ταχύτητα v′2 του σώματος m ακριβώς μετά την κρούση.
(βʹ) Να βρείτε την τάση του νήματος στο σώμα m ακριβώς μετά την κρούση.
(γʹ) Να υπολογίσετε την ταχύτητα v′1 του σώματος M ακριβώς μετά την κρούση.
(δʹ) Να υπολογίσετε το ποσοστό απώλειας ενέργειας κατά την κρούση.
(εʹ) Να βρείτε την μεταβολή της ορμής του σώματος M κατά την κρούση, κατά μέτρο και κα-

τεύθυνση.

3. Ένα σώμα μάζας m1 = 2kg κινούμενο σε οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται με ταχύτητα μέτρου v1
κεντρικά και ελαστικά με σώμα μάζας m2 = 3kg που κινείται με ταχύτητα μέτρου v2 = 2m/s σε
αντίθετη κατεύθυνση από το m1. Η χρονική διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα. Tο σώμα
μάζας m2 κατά την κρούση έχει μεταβολή ορμής με αλγεβρική τιμή ∆p1 = +8kgm/s, θεωρώντας
θετική την φορά της ταχύτητας v1.

(αʹ) Να προσδιορίσετε την ταχύτητα v′2 του σώματος m2 ακριβώς μετά την κρούση.
(βʹ) Να βρεθούν οι αλγεβρικές τιμές των ταχυτήτων v1 και v′1 του σώματος μάζας m1 αμέσως

πρίν και μετά την κρούση.
(γʹ) Να βρεθεί το % ποσοστό της μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος μάζας m1 σε

σχέση με την αρχική κινητική του ενέργεια, λόγω της κρούσης.
(δʹ) Να υπολογισθεί πόσο θα απέχουν τα σώματα όταν σταματήσουν. Δίνεται ότι ο συντελεστής

τριβής ολίσθησης μεταξύ του επιπέδου και κάθε σώματος είναι µ = 0, 5.

Δίνεται g = 10m/s2.
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4. Από το ανώτερο σημείο A ενός λείου κατακόρυ-
φου τεταρτοκυκλίου ακτίνας R = 1, 6m αφήνεται
ελεύθερο να κινηθεί ένα σώμα μάζας m1 = 1Kg.
Φτάνοντας στη βάση Γ του τεταρτοκυκλίου το
σώμα συνεχίζει να κινείται σε λείο οριζόντιο δά-
πεδο και συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με
ακίνητο σώμα μάζας m2 = 1Kg, που είναι στε-
ρεωμένο σε ελατήριο σταθεράς k = 120N/m, που
στο άλλο άκρο είναι στερεωμένο ακίνητο σώμα μά-
ζας m3 = 3Kg. Ο άξονας του ελατηρίου συμπίπτει
με την ευθεία κίνηση των δύο σωμάτων.

A R Ο

Γ

m1

m2 m3

Δ

k

(αʹ) Να βρείτε την κοινή ταχύτητα του συσσωματώματος m1-m2 αμέσως μετά την κρούση.
(βʹ) Να περιγραφεί η διαδικασία του φαινομένου μετά την κρούση.
(γʹ) Να βρεθεί η ταχύτητα των σωμάτων τη στιγμή της μέγιστης παραμόρφωσης του ελατηρίου.
(δʹ) Να βρεθεί η μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου.
(εʹ) Να βρεθούν οι τελικές ταχύτητες των σωμάτων m1,2 και m3 τη στιγμή που το ελατήριο

αποκτά ξανά το φυσικό του μήκος.
Δίνεται g = 10 m/s2.

5. Στην ελεύθερη άκρη ελατηρίου σταθεράς k =
400N/m βρίσκεται στερεωμένο σώμα m1 = 3kg
που ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Βλήμα
μάζας m2 = 1kg κινούμενο πλάγια με γωνία θ
ως προς το οριζόντιο επίπεδο και ταχύτητα v2 =
40m/s συγκρούεται πλαστικά με το σώμα m1 και
το συσσωμάτωμα ξεκινάει να κάνει απλή αρμονική
ταλάντωση στο οριζόντιο επίπεδο.

k
Σ1

Σ2

v⃗2

θ

(αʹ) Βρείτε την ταχύτητα του συσσωματώματος ακριβώς μετά την κρούση.
(βʹ) Να υπολογίσετε την μεταβολή της ορμής του συστήματος κατά την κρούση κατά μέτρο και

κατεύθυνση.
(γʹ) Βρείτε την (μέση) δύναμη που δέχεται το συσσωμάτωμα από το έδαφος κατά τη διάρκεια της

κρούσης, αν αυτή διαρκεί ∆t = 0.01s.
(δʹ) Να υπολογίσετε το ποσοστό απώλειας κινητικής ενέργειας του συστήματος κατά την κρούση.
(εʹ) Να γράψετε την εξίσωση ταλάντωσης του συσσωματώματος θεωρώντας θετική φορά προς

τα δεξιά.

6. Σώμα μάζας M = 4kg ισορροπεί πάνω σε κατακό-
ρυφο ελατήριο σταθεράς k, το οποίο είναι συμπιε-
σμένο κατά ∆ℓ = 0.4m. Την χρονική στιγμή t = 0
το σώμα διασπάται σε δύο κομμάτια (λόγω εσωτε-
ρικής έκρηξης) μαζών m1 = 1kg και m2 = 3kg.
To m1 μένει στερεωμένο στο ελατήριο και ξεκι-
νάει απλή αρμονική ταλάντωση, ενώ το m2 κινεί-
ται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα
v2 =

√
3m/s.

k

M
Θ.Ι.

Θ.Φ.Μ.

∆ℓ

k

m1

v⃗1

m2

v⃗2

(αʹ) Βρείτε την σταθερά k του ελατηρίου.
(βʹ) Βρείτε την ταχύτητα v1 του m1 ακριβώς μετά την έκρηξη.
(γʹ) Υπολογίστε το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος m1.
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(δʹ) Βρείτε το ποσοστό της ενέργειας της έκρηξης η οποία γίνεται ενέργεια ταλάντωσης.
(εʹ) Να γράψετε την χρονική εξίσωση της ταλάντωσης θεωρώντας θετική φορά προς τα πάνω.
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