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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο οι ενότητες «Κρούσεις», «Ταλα-
ντώσεις», «Κύματα» και «Φαινόμενο Doppler» της διδακτέας ύλης της Φυσικής Ομά-
δας προσανατολισμού θετικών σπουδών της Γ΄ Λυκείου.

Σε κάθε κεφάλαιο περιέχονται:
•  Θεωρία, όπου δίνεται έμφαση σε απαιτητικά σημεία, ώστε ο μαθητής να κατανοή-

σει τις έννοιες της Φυσικής και να εμβαθύνει σε αυτές.
•  Παρατηρήσεις που βοηθούν τον μαθητή να κατανοήσει βασικά σημεία και να απο-

φύγει τυχόν «παγίδες» που θα τον οδηγήσουν σε λανθασμένη επίλυση. Οι παρα-
τηρήσεις αυτές θα βοηθήσουν τον μαθητή ιδιαίτερα στην επανάληψη που θα κά-
νει για τις εξετάσεις του Ιουνίου.

•  Βασικές ασκήσεις υποδειγματικά λυμένες. Στη διαδικασία της επίλυσης παρου-
σιάζονται σε πλαίσιο «σημεία-κλειδιά» που βοηθούν τον μαθητή να βγάλει χρήσιμα 
συμπεράσματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για τη λύση των ασκήσεων. 

•  Ερωτήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της διδακτέας ύλης και βοηθούν στην 
καλύτερη κατανόηση της θεωρίας.

•  Ασκήσεις και προβλήματα προς λύση, των οποίων το πλήθος και η πολυμορφία 
εξασφαλίζουν τη σωστή προετοιμασία του μαθητή.

•  Κριτήρια αξιολόγησης, για να ελέγξει ο μαθητής τις γνώσεις του.

Στο τέλος του βιβλίου βρίσκονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις και οι λύσεις των 
ασκήσεων, των προβλημάτων και των κριτηρίων αξιολόγησης.
 
Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και τους μαθητές μου, που με τις παρατηρή-
σεις τους βοήθησαν στη συγγραφή του βιβλίου αυτού, και ευελπιστώ στις υποδείξεις 
τους για την περαιτέρω βελτίωσή του.   
  
 

Ο συγγραφέας
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Στα παιδιά μου 
Στάθη, Στέλλα, Σοφία
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση: Είναι κάθε ευθύγραµµη κίνηση στην οποία το διάνυσµα
∆xτης ταχύτητας υ→ παραµένει σταθερό. Ισχύει: υ = –––∆t

Ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση: Είναι κάθε ευθύγραµµη κίνηση στην
οποία το διάνυσµα της επιτάχυνσης α→ παραµένει σταθερό.

1Ισχύουν: υ = υ0 + αt, ∆x = υ0t + ––– αt2
2

Eλεύθερη πτώση: Είναι η κίνηση που κάνει ένα σώµα µόνο µε την επίδραση του
1βάρους του. Ισχύουν: α = g (σταθερό), υ = gt, h = ––– gt2

2

Νόµοι του Νεύτωνα

1ος Νόµος: Όταν η συνισταµένη δύναµη που ασκείται σε ένα σώµα είναι µηδέν, τότε
το σώµα είτε είναι ακίνητο είτε κινείται ευθύγραµµα οµαλά.

υ = 0 ή
ΣF

→→
= 0 { υ→→ = σταθερό

2ος Νόµος: Η επιτάχυνση α→ ενός σώµατος είναι ανάλογη της συνισταµένης δύνα-
µης ΣF

→
που ασκείται στο σώµα και αντιστρόφως ανάλογη της µάζας m

του σώµατος.
ΣF

→→

α→→ = ––––m

3ος Νόµος: Όταν το σώµα Α ασκεί δύναµη F
→

στο σώµα Β, τότε και το σώµα Β ασκεί
στο σώµα Α δύναµη F

→
΄ ίσου µέτρου και αντίθετης φοράς µε την F

→
(Νό-

µος δράσης – αντίδρασης).

Ορµή: Είναι ένα φυσικό διανυσµατικό µέγεθος µε µέτρο που δίνεται από τη σχέση
p = mυ και κατεύθυνση ίδια µε αυτή της ταχύτητας.
Μονάδα µέτρησης: 1 kg · m/s (SI)
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∆p→→Ο ρυθµός µεταβολής της ορµής δίνεται από τη σχέση: ΣF
→→

= –––
∆t

Έργο σταθερής δύναµης F: Είναι ένα φυσικό µονόµετρο µέγεθος µε µέτρο ίσο
µε το εσωτερικό γινόµενο της δύναµης F

→
επί τη µετατόπιση s→ του σηµείου εφαρµο-

γής της.

WF = F
→

· s→ = F · sσυνφ, όπου φ η γωνία που σχηµατίζουν τα διανύσµατα F
→

και s→.

Αν φ = 0, WF = F · s

Αν φ = 90ο, WF = 0

Αν φ = 180ο, τότε WF = –F · s

Μονάδα µέτρησης: 1 Joule (SI)

Έργο µεταβλητής δύναµης: Όταν η δύναµη δεν
είναι σταθερή, το έργο της δεν µπορεί να υπολο-
γιστεί από τη σχέση W = F · sσυνφ. Στην ειδική
περίπτωση που η δύναµη έχει σταθερή διεύθυνση
και µέτρο που µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε τη
µετατόπιση του σώµατος, το έργο της είναι ίσο
αριθµητικά µε το εµβαδόν της γραφικής παράστα-
σης F = f(x).

Θεώρηµα έργου - ενέργειας (ΘΜΚΕ): Κατά την κίνηση ενός σώµατος η µεταβολή
της κινητικής του ενέργειας είναι ίση µε το αλγεβρικό άθροισµα των έργων των δυ-
νάµεων που δρουν πάνω του ή, ισοδύναµα, είναι ίση µε το έργο της συνισταµένης
δύναµης.

∆Κ = ΣWF
→→ = WΣF

→→

Το ΘΜΚΕ είναι µία άλλη µορφή της διατήρησης ενέργειας, γι’ αυτό δεν υπάρχει κα-
νένας περιορισµός στην εφαρµογή του.
Με το ΘΜΚΕ µπορούµε να υπολογίσουµε:

�� την ταχύτητα ενός σώµατος,

�� το έργο µιας µεταβλητής δύναµης µε άγνωστο τύπο,

�� το έργο µεταβλητής δύναµης που το µέτρο της δεν µπορεί να γραφτεί σε συνάρ-
τηση µε την αποµάκρυνση.

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόµος
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Συντηρητική δύναµη: Είναι η δύναµη που έχει τις παρακάτω ιδιότητες:

�� Σε µια κλειστή διαδροµή το έργο της είναι µηδέν.

�� Το έργο της είναι ανεξάρτητο της τροχιάς του σώµατος και εξαρτάται µόνο απ’
την αρχική και την τελική θέση.

�� Το έργο της δίνεται από τη σχέση W = Uαρχ – Uτελ (διαφορά δυναµικής ενέργειας).
Συντηρητικές δυνάµεις είναι το βάρος, η ηλεκτροστατική δύναµη και η δύναµη
του ελατηρίου.

Αρχή διατήρησης µηχανικής ενέργειας: Όταν σε ένα σώµα ασκούνται µόνο συ-
ντηρητικές δυνάµεις ή µη συντηρητικές δυνάµεις που το έργο τους είναι µηδέν, τότε
η µηχανική ενέργεια του συστήµατος διατηρείται. Η διατήρηση της µηχανικής ενέρ-
γειας προκύπτει από το ΘΜΚΕ.

Κτελ – Καρχ = Wολ = Uαρχ – Uτελ ή  Κτελ + Uτελ = Uαρχ + Kαρχ ή
Εµηχ(αρχ) = Εµηχ(τελ)

Έργο τριβής ολίσθησης: Για την τριβή ολίσθησης
(Τ = µΝ) ισχύουν τα παρακάτω:

�� Εάν η τριβή είναι σταθερή, τότε WT = –Τ · s. To
έργο της τριβής είναι αρνητικό, γιατί αντιτίθε-
ται στην κίνηση του σώµατος. (Αυτό ισχύει στις
περισσότερες περιπτώσεις, όχι όµως πάντοτε.)

�� Η τριβή δεν είναι συντηρητική δύναµη, άρα το έργο της εξαρτάται από την τρο-
χιά του σώµατος.

Ιδανικό ελατήριο: Είναι το ελατήριο για το οποίο ισχύουν τα παρακάτω:

�� ∆ε γίνονται µόνιµες παραµορφώσεις.

�� Ισχύει ο νόµος του Hooke: F = kx, όπου k είναι
η σταθερά ελατηρίου, που εξαρτάται από τη
φύση του ελατηρίου και έχει µονάδα 1 N/m, και
x είναι η επιµήκυνση ή η συσπείρωση του ελα-
τηρίου, δηλαδή η αποµάκρυνσή του από τη θέση
του φυσικού µήκους.

Βασικές γνώσεις

11

,

enot.1.kef.1.qxd:Layout 1  04-10-15  14:25  ������ 11



�� Η δύναµη του ελατηρίου τείνει πάντοτε να επα-
ναφέρει το ελατήριο στο φυσικό του µήκος.

�� Η δύναµη του ελατηρίου ασκείται και στα δύο
άκρα του.

∆υναµική ενέργεια ελατηρίου:
�� Όταν το ελατήριο επιµηκύνεται ή συσπειρώνεται προσωρινά κατά x, έχει δυναµική 

1ενέργεια U = ––– kx2.
2

�� Όταν το ελατήριο είναι στη θέση του φυσικού µήκους, τότε δεν έχουµε αποθη-
κευµένη δυναµική ενέργεια στο ελατήριο, δηλαδή U = 0.

Έργο δύναµης ελατηρίου: Για τη δύναµη του ελατηρίου F
→

ελ ισχύουν τα παρακάτω:
�� Είναι συντηρητική δύναµη, οπότε:

1           1� Το έργο της δίνεται από τη σχέση: W = Uαρχ – Uτελ = ––– kx2
αρχ – ––– kx2

τελ2           2
� Σε µία κλειστή διαδροµή το έργο της είναι µηδέν.

�� ∆εν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη σχέση W = F · sσυνφ, γιατί η δύναµη Fελ

δεν είναι σταθερή. Επειδή όµως Fελ = kx, το έργο της µπορεί να υπολογιστεί και
από το εµβαδόν της γραφικής παράστασης Fελ = f(x).

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόµος
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KΕΦΑΛΑΙΟ 1 o
EΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ

Κρούση ονοµάζεται το φαινόµενο κατά το
οποίο, όταν δύο ή περισσότερα σώµατα
έρχονται σε επαφή, η κινητική κατάσταση
ενός τουλάχιστον απ’ αυτά µεταβάλλεται
απότοµα. Οι αλλαγές αυτές οφείλονται
στις ισχυρές δυνάµεις που αναπτύσσονται
ανάµεσα στα σώµατα που συγκρούονται
κατά τη διάρκεια της επαφής τους. Οι δυ-
νάµεις αυτές εµφανίζονται µεταξύ των µο-
ρίων των σωµάτων εξαιτίας της παραµόρ-
φωσης των σωµάτων και τείνουν να επαναφέρουν τα µόρια στις αρχικές τους θέσεις. 
Η έννοια της κρούσης επεκτείνεται και στον µικρόκοσµο και συµπεριλαµβάνει και
φαινόµενα στα οποία τα «συγκρουόµενα» σωµατίδια δεν έρχονται σε επαφή.
Ειδικά στον µικρόκοσµο, κρούση ονοµάζεται και κάθε φαινόµενο στο οποίο τα «συ-
γκρουόµενα» σωµατίδια αλληλεπιδρούν µε σχετικά µεγάλες δυνάµεις για πολύ µι-
κρό χρόνο. Το φαινόµενο αυτό στη σύγχρονη φυσική ονοµάζεται και σκέδαση.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑ ΚΡΟΥΣΗ
Ανάλογα µε τη διεύθυνση στην οποία κινούνται τα σώµατα πριν από τη σύγκρουση,
οι κρούσεις διακρίνονται σε κεντρικές, έκκεντρες και πλάγιες.
Κεντρική (ή µετωπική) ονοµάζεται η κρούση στην οποία τα διανύσµατα των ταχυ-
τήτων των κέντρων µάζας των σωµάτων βρίσκονται στην ίδια ευθεία (σχήµα Ι). Εάν
τα σώµατα που συγκρούονται είναι σφαίρες, οι ταχύτητές τους µετά την κρούση θα
βρίσκονται επίσης στην ίδια αρχική διεύθυνση. 
Έκκεντρη ονοµάζεται η κρούση στην οποία οι ταχύτητες των κέντρων µάζας των
σωµάτων είναι παράλληλες (σχήµα ΙΙ).
Πλάγια ονοµάζεται η κρούση στην οποία οι ταχύτητες των κέντρων µάζας των σω-
µάτων βρίσκονται σε τυχαίες διευθύνσεις (σχήµα ΙΙΙ).

15

Χιλιάδες σωµατίδια εκρήγνυνται από το σηµείο
σύγκρουσης δύο σχετικιστικών ιόντων χρυσού.
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ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ
Επειδή το φαινόµενο της κρούσης διαρκεί πολύ λίγο χρόνο, ακόµη και αν υπάρχουν
εξωτερικές δυνάµεις, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι οι ωθήσεις τους (ΩF = F∆t) εί-
ναι αµελητέες κατά τη διάρκεια της κρούσης. Εποµένως, κατά τη διάρκεια της κρού-
σης η ορµή του συστήµατος διατηρείται. ∆ηλαδή: p→αρχ = p→τελ.

ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ������
Κατά τη σύγκρουση δύο σωµάτων ένα µέρος της µηχανικής ενέργειας µετατρέπεται
σε θερµότητα. Επειδή το φαινόµενο της κρούσης διαρκεί πολύ λίγο χρόνο, µπορούµε
να θεωρήσουµε ότι κατά τη διάρκεια της κρούσης η θέση των σωµάτων, άρα και η
δυναµική τους ενέργεια, που εξαρτάται από τη θέση τους, δε µεταβάλλεται. Εποµέ-
νως, οποιαδήποτε αλλαγή στη µηχανική ενέργεια οφείλεται σε αλλαγή της κινητι-
κής ενέργειας των σωµάτων. 
Ανάλογα µε το αν διατηρείται ή όχι η κινητική ενέργεια του συστήµατος, οι κρού-
σεις διακρίνονται σε ελαστικές και ανελαστικές.
Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία διατηρείται η κινητική ενέργεια του συ-
στήµατος των συγκρουόµενων σωµάτων. ∆ηλαδή: Καρχ = Κτελ. 
Ανελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία ένα µέρος της αρχικής κινητικής ενέρ-
γειας των σωµάτων µετατρέπεται σε θερµότητα. 
Η ανελαστική κρούση που οδηγεί στη συγκόλληση των σωµάτων, δηλαδή στη δη-
µιουργία συσσωµατώµατος, ονοµάζεται πλαστική.

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόµος

16

Επειδή σε όλες τις κρούσεις έχουµε διατήρηση της ορµής, για να
βρούµε εάν η κρούση είναι ελαστική ή ανελαστική, ελέγχουµε εάν
έχουµε ή όχι διατήρηση της κινητικής ενέργειας του συστήµατος
κατά τη διάρκεια της κρούσης.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ
Έστω ότι δύο σφαίρες, µε µάζες m1, m2 και ταχύτητες υ1, υ2 αντίστοιχα, συγκρού-
ονται κεντρικά και ελαστικά. Μετά τη σύγκρουση οι ταχύτητες των σωµάτων εί-
ναι υ1́ και υ2́.

Για τον υπολογισµό των ταχυτήτων υ1́ και υ2́ υποθέτουµε ότι οι σφαίρες µετά τη σύ-
γκρουση κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.
Από την αρχή διατήρησης της ορµής έχουµε:
m1υ1 + m2υ2 = m1υ1́ + m2υ2́ (1)  ή  m1(υ1 – υ1́) = m2(υ2́ – υ2) (2) 
Από την αρχή της διατήρησης της κινητικής ενέργειας έχουµε:
1               1             1        1–––– m1υ1

2 + –––– m2υ2
2 = –––– m1υ1́

2 + –––– m2υ2́
2 (3)  ή  m1(υ1

2 – υ1́
2) = m2(υ2́

2 – υ2
2) (4)

2               2             2        2
∆ιαιρώντας κατά µέλη τις σχέσεις (2) και (4), προκύπτει: υ1 + υ1́ = υ2́ + υ2 (5)
Επιλύοντας το σύστηµα των σχέσεων (1) και (5) ως προς υ1́ και υ2́, έχουµε:

2m2 m1 – m2 2m1 m2 – m1υ1́ = ––––––– υ2 + ––––––– υ1 (6)    και    υ2́ = ––––––– υ1 + ––––––– υ2  (7)m1 + m2 m1 + m2 m1 + m2 m1 + m2

Από τη σχέση (5) προκύπτει: 
υ1 – υ2 = υ2́ – υ1́ ή  υ1 – υ2 = –(υ1́ – υ2́), δηλαδή οι διαφορές των αλγεβρικών τιµών των
ταχυτήτων των δύο σωµάτων πριν και µετά την κρούση είναι αντίθετες.

Ειδικές περιπτώσεις
�� Τα δύο σώµατα έχουν ίσες µάζες  

Από τις σχέσεις (6) και (7), για m1 = m2 προκύπτει:

Κεφάλαιο 1: Ελαστική κρούση

17

Στις παραπάνω σχέσεις (6) και (7) αντικαθιστούµε την αλγε-
βρική τιµή των ταχυτήτων. Έτσι, εάν έχουµε ορίσει τη θετική φορά
προς τα δεξιά και ένα σώµα κινείται προς τα αριστερά, είτε πριν είτε
µετά την κρούση, η ταχύτητά του έχει αρνητικό πρόσηµο.
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υ1́ = υ2 και υ2́ = υ1

∆ηλαδή, τα δύο σώµατα ανταλλάσσουν ταχύτητες.

�� Το ένα σώµα είναι αρχικά ακίνητο
Από τις σχέσεις (6) και (7), για υ2 = 0 προκύπτει:

m1 – m2 2m1υ1́ = ––––––– υ1 και   υ2́ = ––––––– υ1m1 + m2 m1 + m2

Παράδειγµα
Το σώµα µε µάζα m1 = 2 kg και ταχύτητα
υ1 = 60 m/s συγκρούεται κεντρικά και
ελαστικά µε αρχικά ακίνητο σώµα µάζας
m2 = 4 kg.

Aπάντηση
Ορίζουµε ως θετική φορά της κίνησης τη φορά προς τα δεξιά. 
Οι ταχύτητες των σωµάτων µετά την κρούση είναι: 

2kg – 4kg 
υ1́ = ––––––––– 60 m/s  ή  υ1́ = –20 m/s     

2kg + 4kg 

2 · 2kg 
υ2́ = ––––––––– 60 m/s  ή  υ2́ = 40 m/s  

2kg + 4kg 

Το αρνητικό πρόσηµο στην ταχύτητα υ1́ σηµαίνει ότι µετά την κρούση το σώµα µά-
ζας m1 κινείται προς τα αριστερά, ενώ το θετικό πρόσηµο στην ταχύτητα υ2́ σηµαί-
νει ότι µετά την κρούση το σώµα µάζας m2 κινείται προς τα δεξιά.

�� Το ένα σώµα είναι αρχικά ακίνητο και έχει πολύ µεγάλη µάζα
Έστω ότι το σώµα µάζας m2 είναι ακίνητο και η µάζα του είναι πολύ µεγαλύτερη
από τη µάζα του κινούµενου σώµατος µάζας m1. 

m1 – m2 2m1Από τις σχέσεις υ1́ = ––––––– υ1 και υ2́ = ––––––– υ1, διαιρώντας µε m2 έχουµε:m1 + m2 m1 + m2

m1 m2 m1––– – ––– ––– – 1m2 m2 m2υ1́ = ––––––––– υ1 ή υ1́ = ––––––– υ1m1 m1 m1––– + ––– ––– + 1m2 m2 m2

m1Για m2 >> m1, ––– → 0, εποµένως: υ1́ = –υ1 καιm2

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόµος
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2m1––––m2υ2́ = ––––––––– υ1  ή  υ2́ = 0m1 m1––– + –––m2 m2

Εποµένως, µετά την κρούση το σώµα µάζας m1 έχει ταχύτητα
ίδιου µέτρου και αντίθετης φοράς από αυτήν που είχε πριν από
την κρούση. Το σώµα µάζας m2 παραµένει πρακτικά ακίνητο.
Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, όταν µικρή σφαίρα µάζας m1

προσκρούει ελαστικά και κάθετα στην επιφάνεια ενός τοίχου,
η σφαίρα ανακλάται µε ταχύτητα ίδιου µέτρου και αντίθετης
φοράς από την αρχική. 

�� Πλάγια ελαστική κρούση
Έστω µικρή σφαίρα µάζας m που προσκρούει ελαστικά και πλάγια στην επιφά-
νεια ενός τοίχου. Η οξεία γωνία π που σχηµατίζει η διεύθυνση της ταχύτητας µε
την κάθετη στον τοίχο στο σηµείο πρόσπτωσης ονοµάζεται γωνία πρόσπτωσης.
Μετά την πρόσκρουση η σφαίρα ανακλάται µε ταχύτητα ίδιου µέτρου και η οξεία
γωνία α που σχηµατίζει η διεύθυνση της ταχύτητας µε την κάθετη στον τοίχο (γω-
νία ανάκλασης) είναι ίση µε τη γωνία πρόσπτωσης π.

Απόδειξη
Αναλύουµε την ταχύτητα της σφαίρας σε δύο συνι-
στώσες, τη µία (υy) παράλληλη στον τοίχο και την
άλλη (υx) κάθετη σ’ αυτόν. 
Η υx θα αλλάξει φορά και θα διατηρήσει το µέτρο
της. Επειδή η δύναµη που ασκείται στη σφαίρα κατά
την κρούση είναι κάθετη στον τοίχο, η υy δε µεταβάλ -
λεται.
Το µέτρο της ταχύτητας µετά την κρούση είναι:
υ΄= √       υx́

2 + υý
2 = √     υx

2 + υy
2 = υ, δηλαδή το µέτρο της

ταχύτητας δε µεταβάλλεται.

Κεφάλαιο 1: Ελαστική κρούση
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Για τη γωνία πρόσπτωσης π και τη γωνία ανάκλασης α ισχύουν:
υy υýηµπ = ––– και ηµα = –––υ υ΄

Επειδή υy = υý και υ = υ΄, προκύπτει: 
ηµπ = ηµα ή π = α
Η µεταβολή της ορµής της σφαίρας είναι ίση µε τη µεταβολή της στον άξονα x΄x: 
∆p→ = p→τελ – p→αρχ ή  ∆p = mυx́ – (–mυx)  ή  ∆p = 2mυx

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κεντρική ελαστική κρούση 

∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε µάζες m1 και m2 αντίστοιχα συγκρούονται κεντρικά και
ελαστικά, όπως φαίνεται στο σχήµα.

�� ∆ιατήρηση της ορµής του συστήµατος και µεταβολή της ορµής για κάθε
σώµα ξεχωριστά
Για το σύστηµα των δύο σωµάτων ισχύει η αρχή της διατήρησης της ορµής, δηλαδή:
p→τελ = p→αρχ ή  p→1 + p→2 = p→1́  + p→2́

Ορίζοντας θετική φορά τη φορά προς τα δεξιά, έχουµε:       
m1υ1 + m2υ2 = m1υ1́ + m2υ2́

Για κάθε σώµα ξεχωριστά έχουµε µεταβολή της ορµής.
∆p1 = m1υ1́ – m1υ1 και ∆p2 = m2υ2́ – m2υ2

Από τη σχέση p→1 + p→2 = p→1́  + p→2́  προκύπτει:
∆p→1 = –∆p→2, δηλαδή οι µεταβολές των ορµών των δύο σωµάτων είναι αντίθετες.            

�� ∆ιατήρηση της κινητικής ενέργειας  του συστήµατος και µεταβολή της κινη-
τικής ενέργειας για κάθε σώµα ξεχωριστά 
Για το σύστηµα των δύο σωµάτων ισχύει η αρχή της διατήρησης της κινητικής
ενέργειας, δηλαδή:

1. 

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόµος
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Καρχ = Κτελ ή  Κ1 + Κ2 = Κ1́  + Κ2́ ή      
1 1            1        1–––– m1υ1

2 + –––– m2υ2
2 = –––– m1υ1́

2 + –––– m2υ2́
2

2               2             2        2
Για κάθε σώµα ξεχωριστά έχουµε µεταβολή της κινητικής ενέργειας. 

1 1                                          1        1∆Κ1 = Κ1́  – Κ1 = –––– m1υ1́
2 – –––– m1υ1

2 και  ∆Κ2 = Κ2́ – Κ2= –––– m2υ2́
2 – –––– m2υ2

2

2 2                                            2        2
Από τη σχέση Κ1 + Κ2= Κ1́  + Κ2́ προκύπτει:
∆Κ1 = –∆Κ2

�� Ποσοστό µεταβολής της κινητικής ενέργειας των σωµάτων του συστήµατος
κατά τη διάρκεια της κρούσης
Για το σώµα Σ1 έχουµε:

1  1–––– m1υ1́
2 – –––– m1υ1

2

Κ1́  – Κ1 2                2                                ∆Κ1πΚ1
% = ––––––––––––––––– 100% ή πΚ1

% = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––100% ή πΚ1
% = –––––––100%

Κ1 1                                             Κ1–––– m1υ1
2

2                          
∆Κ2 Για το σώµα Σ2 οµοίως προκύπτει: πΚ2

% = ––––––– 100%
Κ2

Το ποσοστό δεν έχει έννοια για ένα σώµα εάν αρχικά ήταν ακίνητο.

�� Η δύναµη που δέχονται τα σώµατα κατά τη διάρκεια της κρούσης 
Εάν η κρούση διαρκεί χρόνο ∆t, η µέση δύναµη F1 που δέχεται το σώµα Σ1 από
το σώµα Σ2 κατά τη διάρκεια της κρούσης δίνεται από τη σχέση:

∆p→1F
→

1 = –––––––––
∆t

m1υ1́ – m1υ1Ορίζοντας θετική τη φορά προς τα δεξιά, έχουµε: F1 = ––––––––––––––––––––––––
∆t

Οµοίως, η µέση δύναµη F2  που δέχεται το σώµα Σ2 από το σώµα Σ1  κατά τη διάρ-
κεια της κρούσης δίνεται από τη σχέση:

∆p→2 m2υ2́ – m2υ2F
→

2 = ––––––––– ή  F2 = ––––––––––––––––––––––––
∆t ∆t

Κεφάλαιο 1: Ελαστική κρούση
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Λόγω του νόµου δράσης – αντίδρασης ισχύει: F
→

1 = –F
→

2

�� Το θεώρηµα έργου – ενέργειας κατά τη διάρκεια της ελαστικής κρούσης 
Κατά τη διάρκεια της κρούσης στο σώµα Σ1 ασκείται δύναµη F1 από το σώµα Σ2.
Εάν η δύναµη F1  είναι η µοναδική δύναµη που µεταβάλλει την κινητική ενέργεια
του σώµατος, εφαρµόζοντας το θεώρηµα έργου – ενέργειας, µπορούµε να υπο-
λογίσουµε το έργο αυτής της δύναµης:

1        1WF1 
= Κτελ – Καρχ= –––– m1υ1́

2 – –––– m1υ1
2

2                2
Οµοίως, για το έργο της δύναµης F2 που δέχεται το σώµα Σ2 από το σώµα Σ1

ισχύει: 
1        1WF2 

= Κτελ – Καρχ= –––– m2υ2́
2 – –––– m2υ2

2

2                2

Μετωπική ελαστική κρούση µε ακίνητο σώµα µεγάλης µάζας

Έστω µικρή σφαίρα µάζας m1 που προσκρούει ελαστικά και κάθετα στην επιφάνεια
ενός τοίχου. Μετά την πρόσκρουση η σφαίρα ανακλάται µε ταχύτητα ίδιου µέτρου
και αντίθετης φοράς από την αρχική. 
Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουµε διατήρηση ορµής, γιατί ο τοίχος κάπου στηρίζε-
ται και συνεπώς κατά την κρούση δέχεται εξωτερικές δυνάµεις. Θεωρώντας θετική
φορά τη φορά της τελικής ταχύτητας, η µεταβολή της ορµής της σφαίρας είναι: 
∆p→ = p→τελ – p→αρχ ή  ∆p = m1υ1́ – (–m1υ1)  ή  ∆p = 2m1υ1

Ελαστική κρούση και κυκλική κίνηση

Σε σηµείο Ο στερεώνουµε δύο αβαρή και µη εκτατά
νήµατα (1) και (2) µε µήκη �1 = �2 = �, στα ελεύθερα
άκρα των οποίων δένουµε σώµατα Σ1 και Σ2 µε µάζες
m1 και m2 αντίστοιχα. Το σώµα Σ2 ισορροπεί στην κα-
τακόρυφη θέση. Εκτρέπουµε το νήµα (1) κατά γωνία
φ, έτσι ώστε το σώµα Σ1 να βρίσκεται σε ύψος h από
την κατώτερη θέση, και αφήνουµε το σώµα Σ1 ελεύ-
θερο να κινηθεί, οπότε τα σώµατα Σ1 και Σ2 συγκρού-
ονται κεντρικά και ελαστικά. 

3. 

2. 

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόµος
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�� Υπολογισµός της ταχύτητας υ1 του σώµατος Σ1 ακριβώς πριν από τη σύ-
γκρουση
Εφαρµόζοντας το θεώρηµα έργου – ενέργειας, έχουµε: 
1–––– m1υ1

2 – 0 = m1gh  ή  υ1 = √  2gh
2
Η απόσταση h συνδέεται µε το µήκος � του νήµατος µε τη σχέση:
h = � – x ή  h = � – �συνφ  ή  h = �(1– συνφ)

Εποµένως: υ1 = √          2g�(1– συνφ)

�� Υπολογισµός των ταχυτήτων αµέσως µετά τη σύγκρουση
Επειδή το σώµα Σ2 είναι αρχικά ακίνητο, οι ταχύτητες των σωµάτων αµέσως µετά
την κρούση δίνονται από τις σχέσεις: 

m1 – m2 2m1υ1́ = ––––––– υ1 και  υ2́ = ––––––– υ1m1 + m2 m1 + m2

�� Υπολογισµός των τάσεων των νηµάτων ακριβώς πριν από
την κρούση
Ακριβώς πριν από την κρούση τα νήµατα βρίσκονται στην κα-
τακόρυφη θέση. Το σώµα Σ1 έχει ταχύτητα υ1 = √          2g�(1– συνφ),
ενώ το σώµα Σ2 είναι ακίνητο. 
Για το σώµα Σ1 η συνισταµένη δύναµη στη διεύθυνση του
νήµατος είναι ίση µε την κεντροµόλο δύναµη, εποµένως:

υ1
2 2g�(1– συνφ) 

Τ1 – w1 = m1 ––– ή  Τ1 – w1= m1 ––––––––––––
� �

ή  T1 = m1g + 2m1g(1 – συνφ)  ή  T1 = m1g(3 – 2συνφ)
Το σώµα Σ2 είναι ακίνητο, άρα:
ΣF = 0  ή  Τ2 – w2 = 0  ή  Τ2 = w2 ή  Τ2 = m2g

�� Υπολογισµός των τάσεων των νηµάτων αµέσως µετά την κρούση
Επειδή η χρονική διάρκεια της κρούσης είναι αµελητέα, τα σώ-
µατα που συγκρούονται θεωρούµε ότι βρίσκονται στο ίδιο ση-
µείο ακριβώς πριν και αµέσως µετά την κρούση. Άρα, αµέσως
µετά την κρούση, τα νήµατα βρίσκονται στην κατακό-

m1 – m2ρυφη θέση. Το σώµα Σ1 έχει ταχύτητα υ1́ = ––––––– υ1 και το m1 + m22m1σώµα Σ2 έχει ταχύτητα υ2́ = ––––––– υ1. m1 + m2

Κεφάλαιο 1: Ελαστική κρούση
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(Εάν m1 > m2, δε µεταβάλλεται η φορά της κίνησης του σώµατος Σ1.)
Εποµένως:

υ1́
2 υ1́

2

Τ1́ – w1 = m1 ––– ή Τ1́ = m1g + m1 –––
� �

υ2́
2 υ2́

2

Τ2́ – w2 = m2 ––– ή Τ2́ = m2g + m2 –––
� �

�� Υπολογισµός των µέγιστων υψών h1 και h2

των σωµάτων µετά την κρούση
Έστω ότι m1 > m2, οπότε το σώµα Σ1 συνεχίζει
να κινείται προς τα δεξιά και µετά την κρούση
το µέγιστο ύψος στο οποίο φτάνει είναι h1. Από
την αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας
έχουµε:

1 υ1́
2

––– m1υ1́
2 = m1gh1 ή  h1 = –––

2                                 2g
Οµοίως, για το σώµα Σ2 προκύπτει: 

1 υ2́
2

––– m2υ2́
2 = m2gh2 ή  h2 = –––

2                                 2g

BAΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.1) ∆ύο σώµατα µε µάζες m1 = 4 kg και m2 = 6 kg
κινούµενα αντίθετα, όπως φαίνεται στο σχήµα, µε
ταχύτητες µε µέτρα υ1 = 20 m/s και υ2 = 10 m/s
αντίστοιχα, συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά.
Να υπολογιστούν:
α) οι ταχύτητες των σωµάτων αµέσως µετά την κρούση,
β) η µεταβολή της ορµής κάθε σώµατος,
γ) η αλγεβρική τιµή της δύναµης που δέχεται κάθε σώµα κατά τη διάρκεια της
κρούσης, εάν η κρούση διαρκεί χρόνο ∆t = 0,1 s.

Απάντηση

α) Υπολογισµός ταχυτήτων µετά την κρούση 
Οι ταχύτητες των σωµάτων µετά την κρούση δίνονται από τις σχέσεις:

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόµος
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2m2 m1 – m2 2m1 m2 – m1υ1́ = ––––––– υ2 + ––––––– υ1 και  υ2́ = ––––––– υ1 + ––––––– υ2m1 + m2 m1 + m2 m1 + m2 m1 + m2

Ορίζοντας θετική τη φορά προς τα δεξιά και αντι-
καθιστώντας τις αλγεβρικές τιµές των ταχυτήτων,
έχουµε:

υ1́ = –16 m/s και υ2́ = 14 m/s 

Το αρνητικό πρόσηµο της ταχύτητας υ1́ σηµαίνει
ότι µετά την κρούση το σώµα µάζας m1 κινείται
προς τα αριστερά. 

β) Υπολογισµός µεταβολής της ορµής
Η µεταβολή της ορµής του σώµατος µάζας m1

είναι:

∆p1 = p1́ – p1 ή  ∆p1 = m1υ1́ – m1υ1 ή     
∆p1 = –144 kg · m/s 

Οµοίως, για το σώµα µάζας m2 βρίσκουµε:

∆p2 = 144 kg · m/s 

γ) Υπολογισµός δύναµης που δέχονται τα σώµατα
Η µέση δύναµη που δέχεται το σώµα µάζας m1

κατά τη διάρκεια της κρούσης είναι ίση µε τον
ρυθµό µεταβολής της ορµής του, δηλαδή:

∆p→1F
→

1 = –––– ή  F1 = –1.440 Ν∆t
Οµοίως, για το σώµα µάζας m2 βρίσκουµε:
F2 = 1.440 Ν   

Κεφάλαιο 1: Ελαστική κρούση
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Στις σχέσεις που δίνουν τις
ταχύτητες υ1́ και υ2́ των σω-
µάτων µετά την κρού ση,
αντικαθιστούµε την αλγε-
βρική τιµή των ταχυτήτων υ1

και υ2 µε βάση τη θετική φο -
ρά που έχουµε ορίσει.
Εάν µετά τους υπολογι-
σµούς προκύψει αρνητική
τιµή για µία από τις ταχύτη-
τες, π.χ. για την υ1́, σηµαίνει
ότι το σώµα m1 µετά την
κρούση κινείται σε αντίθε-
τη φορά από αυτήν που έχει
επιλεγεί ως θετική.

Κατά τη διάρκεια µίας κρού-
σης, όταν το σύστηµα των
σω µάτων είναι µονωµένο,
ισχύει η αρχή διατήρησης της
ορµής για το σύστηµα, όχι
όµως για κάθε σώµα ξεχωρι-
στά, για το οποίο έχουµε µε-
ταβολή της ορµής. 

Σε ένα µονωµένο σύστηµα,
από τη σχέση ∆p→ολ = 0 προ-
κύπτει:
∆p→1 + ∆p→2 = 0  ή  ∆p→1 = – ∆p→2

∆p→1 ∆p→2και –––– = – ––––
∆t        ∆t

ή  F
→

1 = –F
→

2
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1.2) Σώµα Σ2 µάζας m2 = 2 kg ισορροπεί δεµένο στο
άκρο κατακόρυφου αβαρούς, µη εκτατού νήµατος
µήκους �� = 1 m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στε-
ρεωµένο σε σηµείο Ο στην οροφή. Στη θέση ισορ-
ροπίας το σώµα Σ2 έρχεται σε επαφή µε οριζόντιο
επίπεδο µε συντελεστή τριβής ολίσθησης µ = 0,1.
Στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και σε απόσταση s = 3 m
από το σώµα µάζας m2 βρίσκεται ακίνητο σώµα Σ1 µάζας m1 = 4 kg. Τη χρονική
στιγµή t = 0 το σώµα Σ1 αρχίζει να κινείται µε αρχική ταχύτητα υ0 = √ 10 m/s προς
το σώµα Σ2, µε το οποίο συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά. Να υπολογιστούν:
α) η ταχύτητα του σώµατος Σ1 ακριβώς πριν από την κρούση,
β) το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος
Σ1 κατά τη διάρκεια της κρούσης,
γ) το µέγιστο ύψος στο οποίο θα φτάσει το σώµα Σ2 και η τάση του νήµατος στην
αντίστοιχη θέση. 
∆ίνεται g = 10 m/s2. 

Απάντηση

α) Υπολογισµός της ταχύτητας του σώµατος Σ1 ακριβώς πριν από την κρούση 
Για να βρούµε την ταχύτητα του σώµατος Σ1 ακριβώς πριν από την κρούση µε το
σώµα Σ2, εφαρµόζουµε το θεώρηµα έργου – ενέρ-
γειας για την κίνηση του σώµατος από τη χρονική
στιγµή t = 0 µέχρι να συγκρουστεί µε το σώµα Σ2. Η
µόνη δύναµη που µεταβάλλει την κινητική ενέργεια
του σώµατος Σ1 είναι η τριβή, εποµένως:

1               1Κτελ – Καρχ = WT ή  ––– m1υ1
2 – ––– m1υ0

2 = –Ts  (1)
2               2

Αλλά Τ = µΝ και ΣFy = 0 ή N = w1, άρα: Τ = µm1g
Εποµένως, η σχέση (1) γίνεται: 

1                1––– m1υ1
2 – ––– m1υ0

2 = –µm1gs  ή  υ1
2 = υ0

2 – 2µgs  ή  υ1 = 2 m/s
2                2

β) Υπολογισµός της ταχύτητας του σώµατος Σ1 αµέσως µετά την κρούση
Επειδή το σώµα Σ2 είναι αρχικά ακίνητο, η ταχύτητα του σώµατος Σ1 αµέσως µετά
την κρούση δίνεται από τη σχέση: 

m1 – m2 2υ1́ = ––––––– υ1 ή  υ1́ = ––– m/sm1 + m2 3

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόµος
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Υπολογισµός του ποσοστού µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος Σ1

Το ποσοστό µεταβολής της κινητικής ενέργειας του
σώµατος Σ1 κατά τη διάρκεια της κρούσης είναι: 

Κ1́  – Κ1πΚ1 
% = ––––––––––––––––– 100%  ή

Κ1

1 1–––– m1υ1́
2 – –––– m1υ1

2

2 2  
πΚ1

% = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 100%  ή
1               –––– m1υ1

2

2                          
υ1́

2 – υ1
2

πΚ1
= –––––––––––––––– 100%  ή  πΚ1

% = –88,88%
υ1

2

Η µείωση της ενέργειας του σώµατος Σ1 οφείλεται
στην ενέργεια που µεταφέρθηκε στο σώµα Σ2 κατά τη διάρκεια της κρούσης.

γ) Υπολογισµός της ταχύτητας του σώµατος Σ2 αµέσως µετά την κρούση 
Αµέσως µετά την κρούση η ταχύτητα του σώµατος Σ2 είναι: 

2m1 8υ2́ = ––––––– υ1 ή  υ2́ = ––– m/sm1 + m2 3

Υπολογισµός του µέγιστου ύψους που φτάνει το σώµα Σ2

Έστω ότι µετά την κρούση το µέγιστο ύψος στο οποίο φτάνει το σώµα Σ2 είναι
h2. Από την αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας έχουµε:

1 υ2́
2

––– m2υ2́
2 = m2gh2 ή  h2= ––– ή  h2 = 0,355 m 

2 2g

Υπολογισµός της τάσης του νήµατος
Στην παραπάνω θέση η συνισταµένη των δυνάµεων στη διεύθυνση του νήµατος
είναι µηδέν, άρα:
T – w2συνφ = 0  ή  T = w2συνφ     

� – h2Αλλά ΟΑ= � – h2, άρα συνφ = –––––– ή  συνφ = 0,645, εποµένως: T �� 12,9 N
�

Κεφάλαιο 1: Ελαστική κρούση
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Η µεταβολή της κινητικής
ενέργειας του συστήµατος
δύο σωµάτων κατά τη διάρ-
κεια της ελαστικής κρού σης
είναι µηδέν. Όµως για κάθε
σώµα ξεχωριστά έχου µε µε-
ταβολή της κινητικής του
ενέργειας και ισχύει:

∆Κ1 = –∆Κ2

Η αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέρ-
γειας ισχύει όταν οι δυνάµεις είναι συντη-
ρητικές ή όταν ασκούνται και µη συντη-
ρητικές δυνάµεις που το έργο τους είναι
µηδέν. Για παράδειγµα, η τάση του νή-
µατος είναι κάθετη στη µετατόπιση του
σώµατος και εποµένως δεν παράγει έργο.
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1.3) Σώµα Σ µεγάλου µήκους και µάζας
Μ = 3 kg βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επί-
πεδο. Σώµα Σ2 µάζας m2 = 3 kg είναι το-
ποθετηµένο στην άκρη του σώµατος Σ,
όπως φαίνεται στο σχήµα. Ο συντελε-
στής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος
Σ και σώµατος Σ2 είναι µ = 0,2. Το σφαι-
ρίδιο µάζας m1 = 1 kg ισορροπεί δεµένο στο άκρο κατακόρυφου νήµατος µήκους
�� = 1,6 m. Εκτρέπουµε το νήµα κατά γωνία φ = 60ο και αφήνουµε το σφαιρίδιο
ελεύθερο να κινηθεί, οπότε τη χρονική στιγµή t = 0, φτάνοντας στην κατώτερη
θέση, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε το σώµα Σ2. Να υπολογιστούν:
α) οι ταχύτητες του σφαιριδίου και του σώµατος Σ2 αµέσως µετά την κρούση,
β) η τελική ταχύτητα του σώµατος Σ,
γ) η χρονική στιγµή κατά την οποία το σώµα Σ2 σταµατά να κινείται ως προς το
σώµα Σ,
δ) η τελική θέση του σώµατος Σ2  ως προς το σώµα Σ.
∆ίνεται g = 10 m/s2.
Απάντηση
α) Υπολογισµός της ταχύτητας του σφαιριδίου ακριβώς πριν από την κρούση 

Λόγω της αρχής διατήρησης της µηχανι-
κής ενέργειας, η δυναµική ενέργεια που
έχει το σφαιρίδιο στην αρχική του θέση
µετατρέπεται σε κινητική ενέργεια στην
κατώτερη θέση, δηλαδή: 

1m1gh1 = ––– m1υ1
2 (1)

2
Αλλά h1 = � – x ή      

�h1 = � – �συν60ο ή h1= ––– (2) 
2

Αντικαθιστώντας τη σχέση (2) στη σχέση (1), προκύπτει:  
�      1m1g ––– = ––– m1υ1

2 ή υ1
2 = g� ή  υ1 = 4 m/s 

2 2

Υπολογισµός των ταχυτήτων του σφαιριδίου και του σώµατος Σ2 αµέσως
µετά την κρούση 
Επειδή το σώµα Σ2 είναι αρχικά ακίνητο, η ταχύτητα του σφαιριδίου αµέσως µετά
την κρούση δίνεται από τη σχέση: 

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόµος
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m1 – m2υ1́ = ––––––– υ1 ή  υ1́ = –2 m/sm1 + m2

Το αρνητικό πρόσηµο της ταχύτητας υ1́

σηµαίνει ότι το σφαιρίδιο µετά την κρού-
ση κινείται προς τα δεξιά.
Η ταχύτητα του σώµατος Σ2 αµέσως µετά
την κρούση δίνεται από τη σχέση: 

2m1υ2́ = ––––––– υ1 ή  υ2́ = 2 m/sm1 + m2

β) Υπολογισµός της τελικής ταχύτητας του σώµατος Σ 
Μετά τη σύγκρουση µε το σφαιρίδιο το
σώµα Σ2 αρχίζει να κινείται προς τα αρι-
στερά µε αρχική ταχύτητα υ2́. 
Η δύναµη της τριβής ολίσθησης Τ2 που
ασκείται από το σώµα Σ στο σώµα Σ2 επι-
βραδύνει το σώµα Σ2. Αντίθετα, η δύναµη της
τριβής ολίσθησης Τ1 που ασκείται από το
σώµα Σ2 στο σώµα Σ επιταχύνει το σώµα Σ.
Λόγω του νόµου δράσης – αντίδρασης, οι
δύο δυνάµεις Τ1 και Τ2 έχουν ίσα µέτρα και
αντίθετη φορά. Όταν οι ταχύτητες του σώµατος Σ2 και
του σώµατος Σ γίνουν ίσες, οπότε δεν κινείται το ένα
ως προς το άλλο, δεν υπάρχει πλέον η δύναµη της τρι-
βής ολίσθησης και το σύστηµα εξακολουθεί να κινεί-
ται µε την κοινή ταχύτητα που έχει αποκτήσει.  
Η συνισταµένη των εξωτερικών δυνάµεων που ασκούνται στο σύστηµα σώµα
Σ-σώµα Σ2 είναι µηδέν, εποµένως ισχύει η αρχή διατήρησης της ορµής, δηλαδή:

m2υ2́m2υ2́ = (m2 + M)υΚ ή  υΚ = ––––––– ή  υΚ = 1 m/sm2 + Μ
γ) Υπολογισµός της επιβράδυνσης α2 του σώµατος Σ2

Στο σώµα Σ2 ασκούνται το βάρος του w2  και η δύ-
ναµη από το σώµα Σ, που αναλύεται στην κάθετη δύ-
ναµη Ν2 και στην τριβή Τ2. Εφαρµόζοντας τον θεµε-
λιώδη νόµο της δυναµικής, έχουµε:
ΣFx = m2α2 ή  Τ2 = m2α2 ή  µΝ2 = m2α2

Κεφάλαιο 1: Ελαστική κρούση
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Όταν σε κεντρική ελαστική κρούση
µεταξύ δύο σωµάτων Σ1 και Σ2 ισχύει
m2 = 3m1 και το σώµα Σ2 είναι αρ-
χικά ακίνητο, ενώ το Σ1 έχει αρχική

υ1ταχύτητα υ1, τότε: υ2́ = υ1́ = –––
2

Όταν ένα σώµα Α ασκεί µία δύναµη
FA σε ένα σώµα Β, τότε και το σώµα
Β ασκεί στο σώµα Α δύναµη FB, ίσου
µέτρου και αντίθετης φοράς µε τη δύ-
ναµη FA. (Νό µος δράσης – αντίδρα σης) 

Οι δύο δυνάµεις ασκούνται σε δια-
φορετικά σώµατα και εποµένως δεν
τις προσθέτουµε, όταν µελετάµε το
κάθε σώµα ξεχωριστά. 
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Αλλά Ν2 = w2 ή  N2 = m2g, εποµένως: µm2g = m2α2 ή  α2 = µg  ή  α2 = 2 m/s2

Υπολογισµός του χρόνου κίνησης του σώµατος Σ2 ως προς το σώµα Σ 
Το σώµα Σ2 εκτελεί οµαλά επιβραδυνόµενη κίνηση µε επιβράδυνση µέτρου
α2 = 2 m/s2 και σταµατά να κινείται ως προς το σώµα Σ, όταν αποκτήσουν κοινή
ταχύτητα, δηλαδή όταν η ταχύτητά του γίνει υΚ = 1 m/s. Η χρονική στιγµή t που
η ταχύτητα του σώµατος Σ2 γίνεται υΚ = 1 m/s, δίνεται από τη σχέση:

υ2́ – υΚυK = υ2́ – α2t  ή  t = ––––––– ή  t = 0,5 sα2

δ) Υπολογισµός της επιτάχυνσης α του σώµατος Σ
Σύµφωνα µε τον νόµο δράσης – αντίδρασης η τριβή T1 που ασκείται από το σώµα
Σ2 στο σώµα Σ έχει µέτρο ίσο κατά απόλυτη τιµή µε το µέτρο της τριβής T2 που
ασκείται από το σώµα Σ στο σώµα Σ2. Εφαρµόζοντας τον θεµελιώδη νόµο της δυ-
ναµικής, έχουµε: ΣFx = Μα  ή  Τ1 = Μα

m2α2Αλλά Τ1 = Τ2 = m2α2, εποµένως: m2α2 = Μα  ή  α = ––––– ή  α = 2 m/s2

M       
Υπολογισµός της απόστασης που διανύει το σώµα Σ  µέχρι τη χρονική στιγµή
t = 0,5 s
Το σώµα Σ εκτελεί οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα µε επι-
τάχυνση α. Μέχρι τη χρονική στιγµή t = 0,5 s το σώµα Σ έχει διανύσει απόσταση 

1sΚ, που δίνεται από τη σχέση: sΚ = ––– αt2 ή  sΚ = 0,25 m
2

Υπολογισµός της απόστασης που διανύει το σώµα Σ2 µέχρι τη χρονική στιγµή
t = 0,5 s 
Το σώµα Σ2 κάνει οµαλά επιβραδυνόµενη κίνηση µε αρχική ταχύτητα υ2́ και επι-
βράδυνση α2. Μέχρι τη χρονική στιγµή t = 0,5 s το σώµα Σ2 έχει διανύσει απόσταση 

1s2, που δίνεται από τη σχέση: s2 = υ2́t – ––– α2t2 ή   s2 = 0,75 m
2

Υπολογισµός της τελικής θέσης του σώµατος Σ2 ως προς το σώµα Σ
Εποµένως, η τελική θέ ση
του σώµατος Σ2 ως προς το
σώµα Σ είναι:
∆x = s2 – sK ή  ∆x = 0,5 m
Θεωρούµε ότι το µήκος του
σώµατος Σ είναι µεγαλύ-
τερο από 0,5 m. Σε διαφορετική περίπτωση, το σώµα Σ2 θα εγκαταλείψει το σώµα
Σ χωρίς να έχουν προλάβει να αποκτήσουν κοινή ταχύτητα.

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόµος
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1.4) Τη χρονική στιγµή t0 = 0 s από τη βάση
Α ενός λείου κεκλιµένου επιπέδου µε µήκος
AB = �� = 10 m και γωνία κλίσης φ = 30ο

εκτοξεύουµε σώµα Σ1, µάζας m1= 1 kg, µε
ταχύτητα µέτρου υ0 = 10 m/s. Ταυτόχρονα
από την κορυφή Β του κεκλιµένου επιπέ-
δου αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί σώµα
Σ2 µάζας m2 = 3 kg, όπως φαίνεται στο σχήµα. Τα δύο σώµατα συγκρούονται κε-
ντρικά και ελαστικά. ∆ίνεται g = 10 m/s2.
Να υπολογιστούν:
α) η χρονική στιγµή που θα συναντηθούν τα δύο σώµατα,
β) οι ταχύτητες των δύο σωµάτων ακριβώς πριν από την κρούση,
γ) οι ταχύτητες των δύο σωµάτων αµέσως µετά την κρούση,
δ) οι µεταβολές των ορµών του σώµατος Σ1 και του σώµατος Σ2 κατά τη διάρ-
κεια της κρούσης,
ε) το έργο της συνισταµένης δύναµης που δέχεται το σώµα Σ2 κατά τη διάρκεια
της κρούσης.

Απάντηση

α) Υπολογισµός των επιταχύνσεων των δύο σωµάτων
Εφαρµόζουµε τον 2ο νόµο του Νεύτωνα
για τα σώµατα Σ1 και Σ2:
ΣF1 = m1α1 ή  –m1gηµφ = m1α1

ή  α1 = –gηµφ  ή  α1 = –5 m/s2

ΣF2 = m2α2 ή  –m2gηµφ = m2α2

ή  α2 = –gηµφ  ή  α2 = –5 m/s2

Υπολογισµός της χρονικής στιγµής που συναντώνται τα δύο σώµατα
Τη χρονική στιγµή t0 = 0 s το σώµα Σ1 βρίσκεται στη
θέση x01

= 0 και το σώµα Σ2 βρίσκεται στη θέση
x02

= �. Τη χρονική στιγµή t1 της συνάντησης για τις
θέσεις x1 και x2 των δύο σωµάτων Σ1 και Σ2 αντί-
στοιχα ισχύει x1 = x2. Εποµένως:

1                     1x1 = x2 ή  υ0t1 – ––– |α1|t1
2 = � – ––– |α2|t1

2

2                     2
�ή υ0t1 = � ή  t1 = ––– ή  t1 = 1 sυ0         
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β) Υπολογισµός των ταχυτήτων των δύο σωµάτων ακριβώς πριν από την κρούση
Το σώµα Σ1 εκτελεί ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη κίνηση στη θετική κατεύ-
θυνση του άξονα x΄x µε αρχική ταχύτητα υ0, ενώ το σώµα Σ2 εκτελεί ευθύγραµµη
οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση στην αρνητική κατεύθυνση του άξονα x΄x. Θεωρούµε
θετική τη φορά κίνησης προς τα πάνω. Τη χρονική στιγµή t1 της συνάντησής τους
και ακριβώς πριν συγκρουστούν τα δύο σώµατα µεταξύ τους, ισχύουν:
υ1 = υ0 – |α1|t1 ή υ1 = 5 m/s και  υ2 = –|α2|t1 ή  υ2 = –5 m/s

γ) Υπολογισµός των ταχυτήτων των δύο σωµάτων αµέσως µετά την κρούση
Επειδή η κρούση είναι κεντρική και ελαστική, οι ταχύτητες των σωµάτων αµέ-
σως µετά την κρούση υπολογίζονται από τις σχέσεις:

2m2 m1 – m2υ1́ = ––––––– υ2 + ––––––– υ1 ή  υ1́ = –10 m/sm1 + m2 m1 + m2

2m1 m2 – m1υ2́ = ––––––– υ1 + ––––––– υ2 ή  υ2 = 0m1 + m2 m1 + m2

∆ηλαδή, αµέσως µετά την κρούση το σώµα Σ1 κινείται προς τα κάτω και το σώµα
Σ2 ακινητοποιείται στιγµιαία.

δ) Υπολογισµός της µεταβολής της ορµής του σώµατος Σ1

Εάν p→1 είναι η ορµή του σώµατος Σ1 ακριβώς πριν από την κρούση και p→1́ είναι
η ορµή του σώµατος Σ1 αµέσως µετά την κρούση, η µεταβολή της ορµής του σώ-
µατος Σ1 κατά τη διάρκεια της κρούσης υπολογίζεται από τη σχέση:
∆p→1 = p→1́ – p→1 ή  ∆p1 = m1υ1́ – m1υ1 ή  ∆p1 = –15 kg · m/s

Υπολογισµός της µεταβολής της ορµής του σώµατος Σ2

Κατά τη διάρκεια της κρούσης ισχύει η αρχή διατήρησης της ορµής για το σύ-
στηµα των δύο σωµάτων. Εποµένως, η µεταβολή ∆p2 της ορµής του σώµατος Σ2

κατά τη διάρκεια της κρούσης υπολογίζεται από τη σχέση:
∆p→1 + ∆p→2 = 0  ή ∆p2 = –∆p1 ή  ∆p2 = 15 kg · m/s

ε) Υπολογισµός του έργου της συνισταµένης δύναµης που δέχεται το Σ2

Εφαρµόζουµε το θεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος Σ2

κατά τη διάρκεια της κρούσης:
1                 1Κ2́ – Κ2 = WΣF ή  ––– m2υ2́

2 – ––– m2υ2
2 = WΣF ή  WΣF = –37,5 J

2                 2

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόµος
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1.5) Σκέδαση είναι στον µικρόκοσµο το
φαινόµενο στο οποίο τα «συγκρουόµενα»
σωµατίδια:
α) αλληλεπιδρούν µε σχετικά µεγάλες δυ-
νάµεις για πολύ µικρό χρόνο.
β) έρχονται σε επαφή για µεγάλο χρόνο.
γ) δεν αλληλεπιδρούν µεταξύ τους.
δ) όταν έρχονται σε επαφή, µεταβάλλεται
η κινητική τους ενέργεια.

1.6) Κεντρική ονοµάζεται η κρούση στην
οποία τα διανύσµατα των ταχυτήτων των
κέντρων µάζας των σωµάτων που συ-
γκρούονται:
α) είναι αντίθετα.
β) είναι κάθετα µεταξύ τους.
γ) βρίσκονται σε τυχαίες διευθύνσεις.
δ) βρίσκονται πάνω στη ίδια ευθεία.

1.7) Έκκεντρη ονοµάζεται η κρούση στην
οποία οι ταχύτητες των κέντρων µάζας των
σωµάτων που συγκρούονται:
α) είναι παράλληλες.
β) βρίσκονται σε κάθετα µεταξύ τους επί-
πεδα.
γ) είναι ίσες.

πδ) σχηµατίζουν γωνία ––– rad.
3

1.8) Πλάγια ονοµάζεται η κρούση µεταξύ
δύο σωµάτων στην οποία:
α) δε διατηρείται η ορµή του συστήµατος
των δύο σωµάτων.

β) διατηρείται πάντοτε η κινητική ενέργεια
των σωµάτων.
γ) οι ταχύτητες των κέντρων µάζας των σω-
µάτων που συγκρούονται βρίσκονται σε
τυχαίες διευθύνσεις.
δ) διατηρείται η ορµή του κάθε σώµατος
κατά τη διάρκεια της κρούσης.

1.9) Μία κρούση δύο σωµάτων είναι ελα-
στική, όταν:
α) έχουµε διατήρηση της ορµής και της κι-
νητικής ενέργειας του συστήµατος των σω-
µάτων.
β) η κινητική ενέργεια των σωµάτων είναι
σταθερή.
γ) η ορµή των σωµάτων είναι σταθερή.
δ) έχουµε µείωση της κινητικής ενέργειας
και των δύο σωµάτων.

1.10) Μία κρούση δύο σωµάτων είναι ανε-
λαστική, όταν:
α) ένα µέρος της αρχικής κινητικής ενέρ-
γειας των σωµάτων µετατρέπεται σε θερ-
µότητα.
β) δε µειώνεται η κινητική ενέργεια του συ-
στήµατος των σωµάτων.
γ) οι ταχύτητες των σωµάτων δε µεταβάλ-
λονται κατά τη διάρκεια της κρούσης.
δ) µειώνεται η ορµή του συστήµατος των
σωµάτων που συγκρούονται.

1.11) Ποια πρόταση είναι σωστή;

Κεφάλαιο 1: Ελαστική κρούση
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λαπλής επιλογής.
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α) Όλες οι ανελαστικές κρούσεις δύο σω-
µάτων είναι και πλαστικές.
β) Σε όλες τις κρούσεις έχουµε διατήρηση
της ενέργειας.
γ) Σε όλα τα είδη των κρούσεων η µετα-
βολή της κινητικής ενέργειας του ενός σώ-
µατος είναι αντίθετη της µεταβολής της κι-
νητικής ενέργειας του άλλου σώµατος.
δ) Όλες οι έκκεντρες κρούσεις είναι ανε-
λαστικές.

1.12) Σε µία κρούση δύο σφαιρών: 
α) το άθροισµα των κινητικών ενεργειών
των σφαιρών πριν από την κρούση είναι
πάντα ίσο µε το άθροισµα των κινητικών
ενεργειών τους µετά την κρούση.
β) οι διευθύνσεις των ταχυτήτων των σφαι-
ρών πριν και µετά από την κρούση βρίσκο-
νται πάντα στην ίδια ευθεία. 
γ) το άθροισµα των ορµών των σφαιρών
πριν από την κρούση είναι πάντα ίσο µε το
άθροισµα των ορµών τους µετά την κρού-
ση. 
δ) το άθροισµα των ταχυτήτων των σφαι-
ρών πριν από την κρούση είναι πάντα ίσο
µε το άθροισµα των ταχυτήτων τους µετά
την κρούση.  

(Θέµα Πανελλαδικών 2006)

1.13) Σώµα που κινείται οριζόντια µε ορµή
µέτρου p1 = 10 kg · m/s προσπίπτει κάθετα
σε κατακόρυφο τοίχο και ανακλάται οριζό-
ντια µε ορµή ίδιου µέτρου. Το µέτρο της
µεταβολής της ορµής είναι:
α) 0                β) 5 kg · m/s          
γ) 10 kg · m/s      δ) 20 kg · m/s

1.14) Ποια πρόταση είναι σωστή;
α) Ένα σώµα µπορεί να έχει κινητική ενέρ-
γεια διάφορη του µηδενός και ορµή ίση µε
µηδέν.
β) Ένα σύστηµα σωµάτων µπορεί να έχει
κινητική ενέργεια διάφορη του µηδενός και
ορµή ίση µε µηδέν.
γ) Σε ένα σύστηµα σωµάτων οι εσωτερικές
δυνάµεις µεταβάλλουν την ορµή του συ-
στήµατος. 
δ) Η ορµή και η κινητική ενέργεια συνδέο-

p2

νται µε τη σχέση Κ = ––– .m

1.15) ∆ύο σφαίρες µε µάζες m1, m2 και τα-
χύτητες υ1, υ2 αντίστοιχα συγκρούονται κε-
ντρικά και ελαστικά, όπως φαίνεται στο
σχήµα. Οι ταχύτητες των σφαιρών µετά
την κρούση είναι υ1́ και υ2́. Ποια σχέση εί-
ναι σωστή;

α) υ1 + υ2 = υ1́ + υ2́ β) υ1 – υ2 = υ2́ – υ1́

υ1 υ1́γ) υ1υ2 = υ1́υ2́ δ) ––– = –––υ2 υ2́

1.16) ∆ύο σφαίρες µε µάζες m1, m2, µε
m1 ≠ m2, και ταχύτητες υ1, υ2 = 0 αντίστοιχα
συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Οι
ταχύτητες των σφαιρών µετά την κρούση
είναι υ1́ και υ2́ . Ποια σχέση είναι σωστή;

m1 – m2 3m1α) υ1́ = –––––––– υ1 β) υ2́  = ––––––– υ1m1 + m2 m1 + m2

m1 + m2γ) υ1́  = υ2́  = ––––––– υ1 δ) υ2́ =υ1 και υ1́ =0m1 – m2

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόµος
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1.17) ∆ύο σφαίρες µε µάζες m1, m2 = 3m1

και ταχύτητες υ1, υ2 = 0 αντίστοιχα συ-
γκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Οι τα-
χύτητες των σφαιρών µετά την κρούση εί-
ναι υ1́ και υ2́. Ποια σχέση είναι σωστή;
α) υ1́ = –υ2́         β) υ1́ = υ2́    

γ) υ1́ = 2υ2́          δ) υ2́ = –2υ1́ 

1.18) Μία σφαίρα, κινούµενη οριζόντια,
συγκρούεται ελαστικά µε κατακόρυφο
τοίχο. Η ταχύτητα της σφαίρας πριν και
µετά την κρούση είναι υ→1 και υ→1́ αντίστοιχα.
Ποια σχέ ση είναι σωστή;
α) υ→1́ = υ→1                β) p→1́ = –p→1

γ) K1́ = –Κ1        δ) K1́ = 0

1.19) ∆ύο σφαίρες µε ίσες µάζες και ταχύ-
τητες υ1, υ2 = 0 συγκρούονται κεντρικά και
ελαστικά. Οι ταχύτητες των σφαιρών µετά
την κρούση είναι υ1́ και υ2́. Ποια πρόταση
είναι σωστή;
α) Η κινητική ενέργεια της αρχικά ακίνη-
της σφαίρας αµέσως µετά την κρούση εί-
ναι ίση µε την κινητική ενέργεια που είχε
η κινούµενη σφαίρα πριν από την κρούση.
β) Οι δύο σφαίρες µετά την κρούση έχουν
τις ίδιες ταχύτητες.
γ) Η ορµή της κινούµενης σφαίρας παρα-
µένει σταθερή και µετά την κρούση.
δ) Η απόσταση των σφαιρών µετά την
κρούση µένει σταθερή.

1.20) ∆ύο σώµατα που κινούνται έχοντας
διαφορετική κινητική ενέργεια συγκρούο-
νται κεντρικά και ελαστικά. Ποια πρόταση
είναι σωστή;
α) Τα ποσοστά µεταβολής της κινητικής

ενέργειας των δύο σωµάτων κατά τη διάρ-
κεια της κρούσης είναι ίσα κατά απόλυτη
τιµή. 
β) Μεταβάλλεται η συνολική ορµή των σω-
µάτων και διατηρείται η συνολική κινητική
τους ενέργεια. 
γ) Για τη µεταβολή της ορµής των δύο σω-
µάτων ισχύει η σχέση ∆p→1 = –∆p→2. 
δ) Μεταξύ των δύο σωµάτων αναπτύσσο-
νται ασθενείς δυνάµεις για µεγάλο χρονικό
διάστηµα.

1.21) Μία σφαίρα Α µάζας m1 κινούµενη
µε ταχύτητα υ1 συγκρούεται κεντρικά και
ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα Β µάζας m2.
Μετά την κρούση η σφαίρα Β έχει ταχύ-

υ1τητα υ2́ = –––. Ποια σχέση είναι σωστή;
2

α) m2 = 2m1 β) m2 = 3m1 

γ) m2 = m1 δ) 3m2 = m1 

1.22) Οι σφαίρες Α και Β του σχήµατος,
µε mA > mB και υ1 > υ2, συγκρούονται κε-
ντρικά και ελαστικά. Ποια πρόταση είναι
σωστή;

α) Η κινητική ενέργεια του συστήµατος
των σφαιρών διπλασιάζεται.
β) Το ποσοστό µεταβολής της ορµής της
σφαίρας Α είναι ίσο µε το ποσοστό µετα-
βολής της ορµής της σφαίρας Β.
γ) Κατά τη διάρκεια της κρούσης η δύναµη

Κεφάλαιο 1: Ελαστική κρούση
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που δέχεται η σφαίρα Α είναι µεγαλύτερη
από τη δύναµη που δέχεται η σφαίρα Β.
δ) Η ορµή της σφαίρας Α µετά τη σύ-
γκρουση είναι µικρότερη από την ορµή της
πριν από τη σύγκρουση. 

1.23) Μία σφαίρα Α µάζας m1 κινούµενη
µε ταχύτητα υ1 συγκρούεται κεντρικά και
ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα Β µάζας m2.
Το ποσοστό µεταβολής της κινητικής ενέρ-
γειας της σφαίρας Α εξαρτάται:
α) από την αρχική ταχύτητα της σφαίρας Α.
β) από τις µάζες των σφαιρών. 
γ) από την αρχική ορµή της σφαίρας Α.
δ) από τον χρόνο που διαρκεί η κρούση
των σφαιρών.

1.24) Σφαίρα µάζας m κινείται µε ταχύτητα
υ0, όπως φαίνεται στο σχήµα, και συγκρού-
εται ελαστικά µε οριζόντιο επίπεδο. Ποια
πρόταση είναι σωστή;

α) Ισχύει η αρχή διατήρησης της ορµής για
τη σφαίρα.
β) Η δύναµη που δέχεται η σφαίρα από το
οριζόντιο επίπεδο κατά τη διάρκεια της
κρούσης είναι παράλληλη µε το οριζόντιο
επίπεδο.
γ) Η γωνία πρόσπτωσης π της σφαίρας εί-
ναι διπλάσια από τη γωνία ανάκλασης α.

δ) Η ορµή της σφαίρας διατηρείται στην
οριζόντια διεύθυνση.

1.25) Σφαίρα µάζας m1 που κινείται οριζό-
ντια µε ταχύτητα µέτρου υ0 συγκρούεται
έκκεντρα και ελαστικά µε αρχικά ακίνητη
σφαίρα µάζας m2 = m1. Ποια πρόταση εί-
ναι σωστή;
α) Οι ταχύτητες των σφαιρών µετά την
κρούση είναι ίσες. 
β) Μετά την κρούση οι σφαίρες έχουν ίσες
ορµές. 
γ) Τα διανύσµατα των ορµών των σφαιρών
σχηµατίζουν γωνία 90ο.
δ) Η κινητική ενέργεια του συστήµατος
µειώνεται.

1.26) Σφαίρα µπιλιάρδου Α συγκρούεται
κεντρικά και ελαστικά µε άλλη σφαίρα Β
ακίνητη και ίσης µάζας. 

Ποιο από τα παρακάτω σχήµατα παριστά-
νει τις ταχύτητες των δύο σφαιρών αµέσως
µετά την κρούση;

α)  (Ι)      β) (ΙΙ)       γ) (ΙΙΙ)        δ) (IV)
(Θέµα Πανελλαδικών 2000)
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1.27) Μία σφαίρα συγκρούεται ελαστικά
µε κατακόρυφο τοίχο, όπως φαίνεται στο
σχήµα. Τα µέτρα της ταχύτητας της σφαί-
ρας πριν και µετά την κρούση είναι υ και υ΄
αντίστοιχα. Ποια σχέση είναι σωστή;

α) υ→x́ = υ→x β) υ→ý = –υ→y

γ) υ΄ = υ δ) π̂ > α̂

1.28) Μία σφαίρα προσκρούει ελαστικά
και πλάγια σε έναν κατακόρυφο τοίχο. Ποια
πρόταση είναι σωστή;
α) Η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση µε τη γω-
νία ανάκλασης.
β) Η σφαίρα µετά την κρούση κινείται σε
οριζόντια διεύθυνση.
γ) Επειδή η σφαίρα κινείται σε διαφορε-
τική διεύθυνση από την αρχική, η κινητική
της ενέργεια µεταβάλλεται.
δ) Η ορµή της σφαίρας παραµένει σταθερή.

1.29) Σφαίρα Σ1 κινούµενη προς ακίνητη
σφαίρα Σ2, ίσης µάζας µε τη Σ1, συγκρού-
εται µετωπικά και ελαστικά µε αυτήν. Το
ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας
της Σ1 που µεταβιβάζεται στη Σ2 κατά την
κρούση είναι:
α) 50% β) 100% γ) 75%

(Θέµα Πανελλαδικών 2006)

1.30) ∆ύο σώµατα µε µάζες m1 = 2 m2 και
m2 συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά.
Αν ∆Κ1 είναι η µεταβολή της κινητικής
ενέργειας του σώµατος µάζας m1 και ∆Κ2

είναι η µεταβολή της κινητικής ενέργειας
του σώµατος µάζας m2 λόγω της ελαστικής
κρούσης, τότε ισχύει:

α) ∆Κ1 = –∆Κ2

β) ∆Κ1 = 2∆Κ2

γ) ∆Κ2 = –2∆Κ1

1.31) ∆ύο σώµατα µε µάζες m1 και m2, κι-
νούµενα µε ταχύτητες υ1 και υ2 αντίστοιχα,
σε οριζόντιο επίπεδο προς την ίδια κατεύ-
θυνση, συγκρούονται κεντρικά και ελα-
στικά.Οιµάζεςκαιοι ταχύτητεςτωνδύοσω-
µάτων συνδέονται µε τις σχέσεις m1 = 2m2

και υ1 = 2υ2 αντίστοιχα. Η ταχύτητα του σώ-
µατος µάζας m1 µετά τη σύγκρουση είναι:

Κεφάλαιο 1: Ελαστική κρούση
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2υ1 υ1 υ1α) υ1́ = –––– β) υ1́  = ––– γ) υ1́ = – –––
3                   3             3

1.32) ∆ύο σφαίρες έχουν µάζες m1 και m2

που συνδέονται µε τη σχέση m1 = 3m2. Οι
δύο σφαίρες κινούνται στην ίδια ευθεία µε
αντίθετες ταχύτητες µε µέτρα υ1 = υ2 = υ
και συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά.
Μετά την κρούση οι δύο σφαίρες έχουν τα-
χύτητες υ1́ και υ2́ αντίστοιχα. Ποια σχέση
είναι σωστή;
α) υ1́ = υ2́ = υ β) υ1́ = 0 και υ2́ = 2υ
γ) υ1́ = 2υ και υ2́ = υ 

1.33) Μία σφαίρα Α µάζας m1 που κινεί-
ται µε ταχύτητα υ1 συγκρούεται κεντρικά
και ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα Β µάζας
m2 = 7m1. Το ποσοστό στα εκατό της αρχι-
κής κινητικής ενέργειας της σφαίρας Α που
µεταφέρθηκε στη σφαίρα Β είναι ίσο µε:
α) 43,75% β) 50% γ) 70%  

1.34) Μία σφαίρα Α µάζας m1 κινούµε-
νη µε ταχύτητα υ1 συγκρούεται κεντρικά
και ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα Β µάζας
m2 = 11m1. Το ποσοστό στα εκατό της κι-
νητικής ενέργειας που διατήρησε η σφαίρα
Α σε σχέση µε την αρχική της κινητική
ενέργεια κατά τη διάρκεια της κρούσης εί-
ναι ίσο µε:
α) 20% β) 50% γ) 69,44%  

1.35) Οι σφαίρες Α και Β του σχήµατος, µε
ίσες µάζες και κινούµενες µε ταχύτητες µε
µέτρα υΑ = 20 m/s και υΒ = 10 m/s αντί-
στοιχα, συγκρούονται κεντρικά και ελα-
στικά. Εάν οι ταχύτητες των σφαιρών µετά

την κρούση είναι υΆ και υΒ́ αντίστοιχα, ποια
σχέση είναι σωστή; 

α) υΆ = 10 m/s και υΒ́ = 20 m/s
β) υΆ = –10 m/s και υΒ́ = 20m/s
γ) υΆ = 10 m/s και υΒ́ = –20m/s

1.36) Σώµα µάζας m1 = 4m2 κινούµενο σε
οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα υ1 συγκρού-
εται κεντρικά και ελαστικά µε αρχικά ακί-
νητο σώµα µάζας m2. Ποια πρόταση είναι
σωστή;
α) Εάν p1 και p1́ είναι τα µέτρα της ορµής
του σώµατος µάζας m1 πριν και µετά τη σύ-
γκρου ση αντίστοιχα, ισχύει 3p1 = 5p1́.
β) Εάν Κ1 και Κ1́ είναι η κινητική ενέργεια
του σώµατος µάζας m1 πριν και µετά τη σύ-
γκρου ση αντίστοιχα, ισχύει 9Κ1́ = 25Κ1.
γ) Οι ρυθµοί µεταβολής της ορµής των δύο
σωµάτων κατά τη διάρκεια της σύγκρου-
σης είναι ίσοι.

1.37)∆ύο σώµατα µε µάζες m1 και m2 = 2m1,
κινούµενα µε ταχύτητες υ1 = 2υ και υ2 = υ
αντίστοιχα σε οριζόντιο επίπεδο προς την
ίδια κατεύθυνση, συγκρούονται κεντρικά
και ελαστικά. Το ποσοστό στα εκατό της
µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώ-
µατος µάζας m1 κατά τη διάρκεια της κρού-
σης είναι: 

α) –88,88%      β) –25%      γ) –75%  

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόµος
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1.38) Τα σώµατα (Α) και (Β) µε µάζες m1

και m2 αντίστοιχα και ίσες κινητικές ενέρ-
γειες κινούνται µε σταθερές ταχύτητες
στην ίδια κατεύθυνση και κάποια στιγµή
συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά.
Ποια πρόταση είναι σωστή;

α) Τα σώµατα πριν από τη σύγκρουση έχουν
ίδια ορµή.
β) Τα σώµατα έχουν ίσες µάζες.
γ) Το σώµα (Β) έχει µεγαλύτερη µάζα από
το σώµα (Α).

1.39) Μία µικρή σφαίρα µάζας m1 µε ορµή
p1 συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε
ακίνητη µικρή σφαίρα µάζας m2. Μετά την
κρούση η ορµή της σφαίρας µάζας m1 µε-

1ταβάλλεται κατά ∆p1 = – ––– p1. Οι µάζες 
3

των σφαιρών συνδέονται µε τη σχέση:

α) m1 = 4m2 β) m1 = 5m2 γ) m1 = 3m2

1.40) Μία µικρή σφαίρα µάζας m1 µε κινη-
τική ενέργεια Κ1 συγκρούεται µετωπικά
και ελαστικά µε ακίνητη µικρή σφαίρα
µάζας m2 < m1. Μετά την κρούση η κινη-
τική ενέργεια Κ2́ της σφαίρας µάζας m2 είναι

9Κ2́ = ––– Κ1. Οι µάζες των σφαιρών συν-
25

δέονται µε τη σχέση:

α) m1 = 3m2 β) m1 = 9m2 γ) m1 = 6m2

1.41) Μία σφαίρα µάζας m1 είναι δεµένη
σε νήµα. Αφήνουµε τη σφαίρα από ύψος
h = 1,8 m και, όταν φτάνει στο κατώτερο
σηµείο, συγκρούεται κεντρικά και ελα-
στικά µε αρχικά ακίνητη σφαίρα µάζας
m2 = m1 που βρίσκεται σε οριζόντιο επί-
πεδο. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µε-
ταξύ της σφαίρας µάζας m2  και του οριζό-
ντιου επιπέδου είναι µ = 0,1. Μετά τη σύ-
γκρουση η σφαίρα µάζας m2  θα σταµατή-
σει µετά από χρόνο: 

α) ∆t = 4 s      β) ∆t = 2 s      γ) ∆t = 6 s

1.42) Μία σφαίρα µάζας m1 είναι δεµένη
σε νήµα. Αφήνουµε τη σφαίρα από την ορι-
ζόντια θέση και, όταν φτάνει στο κατώτε-
ρο σηµείο, συγκρούεται κεντρικά και ελα-
στικά µε αρχικά ακίνητη σφαίρα µάζας
m2 = 3m1 που βρίσκεται σε οριζόντιο επί-
πεδο, όπως φαίνεται στο σχήµα. Αµέσως
µετά τη σύγκρουση η τάση του νήµατος
έχει µέτρο: 

Κεφάλαιο 1: Ελαστική κρούση
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3m1g 3m1gα) Τ = ––––– β) Τ = ––––– γ) Τ = m1g4                       2

1.43) Μία σφαίρα Α µάζας  mΑ είναι δεµένη
σε νήµα. Αφήνουµε τη σφαίρα από ύψος h
και, όταν φτάνει στο κατώτερο σηµείο, συ-
γκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε αρ-
χικά ακίνητη σφαίρα Β µάζας mΒ = 2mΑ

που είναι επίσης δεµένη σε νήµα, όπως
φαίνεται στο σχήµα.

Ποια πρόταση είναι σωστή;
α) Η σφαίρα Β θα φτάσει σε ύψος µεγαλύ-
τερο του h.
β) Οι δύο σφαίρες µετά τη σύγκρουση θα
κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση.

hγ) Η σφαίρα Α θα φτάσει σε ύψος hΑ = –––.
9

1.44) Ραδιενεργός πυρήνας που ηρεµεί στιγ-
µιαία στη θέση Ο διασπάται σε τρία σωµα-

τίδια. Τα δύο από αυτά έχουν ορµές µε ίσα
µέτρα |px| = |py| αµέσως µετά τη διάσπαση,
όπως δείχνει το σχήµα. Ποιο από τα διανύ-
σµατα p→A, p→B, p→Γ του σχήµατος αντιστοιχεί
στην ορµή του τρίτου σωµατιδίου;

α) p→A β) p→B γ) p→Γ

(Θέµα Πανελλαδικών 2000)

1.45) Μία µικρή σφαίρα µάζας m1 συγκρού-
εται µετωπικά και ελαστικά µε ακίνητη µι-
κρή σφαίρα µάζας m2. Μετά την κρούση οι
σφαίρες κινούνται µε αντίθετες ταχύτητες

m1ίσων µέτρων. Ο λόγος των µαζών ––– των m2

δύο σφαιρών είναι: 
1            1α) 1      β) ––– γ) –––
3 2

(Θέµα Πανελλαδικών 2004)

1.46) Ανάµεσα σε δύο παράλληλους τοί-
χους ΑΓ και Β∆ υπάρχει λείο οριζόντιο δά-
πεδο. Τα ευθύγραµµα τµήµατα ΑΒ και Γ∆
είναι κάθετα στους τοίχους. Σφαίρα Σ1 κι-
νείται πάνω στο δάπεδο, µε σταθερή ταχύ-
τητα µέτρου υ παράλληλη στους τοίχους,
και καλύπτει τη διαδροµή από το ΑΒ µέ-
χρι το Γ∆ σε χρόνο t1. Στη συνέχεια δεύτερη
σφαίρα Σ2 που έχει ταχύτητα µέτρου υ συ-
γκρούεται ελαστικά µε τον έναν τοίχο υπό

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόµος
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γωνία φ = 60ο και, ύστερα από διαδοχικές
ελαστικές κρούσεις µε τους τοίχους, καλύ-
πτει τη διαδροµή από το ΑΒ µέχρι το Γ∆
σε χρόνο t2. Οι σφαίρες εκτελούν µόνο µε-
ταφορική κίνηση. Τότε θα ισχύει:
α) t2 = 2t1 β) t2 = 4t1 γ) t2 = 8t1

√3                     1∆ίνονται: ηµ60ο = ––––, συν60ο = –––
2                      2

(Θέµα Πανελλαδικών 2012)

1.47) Σφαίρα Σ1 µε µάζα m1 = 5m κινού-
µενη µε ταχύτητα µέτρου υ1 = υ συγκρού-
εται κεντρικά και ελαστικά µε σφαίρα Σ2

µε µάζα m2 = m, που ισορροπεί δεµένη στο
άκρο κατακόρυφου νήµατος µήκους �,
όπως φαίνεται στο σχήµα. Ποια πρόταση
είναι σωστή;
α) Το µέτρο της τάσης του νήµατος αµέσως

25mυ2
µετά τη σύγκρουση είναι T = mg + ––––––.

9�

β) Μετά τη σύγκρουση η σφαίρα Σ2 φτάνει
25υ2

σε ύψος h = ––––.
9g

γ) Οι κινητικές ενέργειες K1́ και K2́ των
σφαιρών Σ1 και Σ2 αντίστοιχα µετά την κρού -

K1́ 5ση συνδέονται µε τη σχέση ––– = –––.
K2́ 4

1.48) Σε σταθερό σηµείο Ο είναι στερεω-
µένα δύο αβαρή και µη εκτατά νήµατα (1)
και (2) ίδιου µήκους �, στα άκρα των
οποίων είναι δεµένες δύο σφαίρες Σ1 και Σ2

µε µάζες m1 = m και m2 = 3m αντίστοιχα.
Εκτρέπουµε τη σφαί ρα Σ1, έτσι ώστε το
νήµα (1) να έρθει στην οριζόντια θέση,
όπως φαίνεται στο σχήµα, και την αφή-
νουµε ελεύθερη να κινηθεί. Η κρούση µε-
ταξύ των σφαιρών είναι κεντρική και ελα-
στική. Ποια πρόταση είναι σωστή;
α) Τα µέγιστα ύψη h1 και h2 που φτάνουν
οι σφαίρες Σ1 και Σ2 αντίστοιχα µετά την
κρούση συνδέονται µε τη σχέση h2 = 3h1.
β) Εάν T1 και T1́ είναι τα µέτρα της τάσης
του νήµατος (1) ακριβώς πριν και αµέσως
µετά τη σύγκρουση, ισχύει 2T1́ = T1.

Κεφάλαιο 1: Ελαστική κρούση
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γ) Για την κίνηση της σφαίρας Σ1 µέχρι τη
σύγκρουση δεν µπορούµε να χρησιµοποι-
ήσουµε την αρχή διατήρησης της µηχανι-
κής ενέργειας, γιατί η τάση του νήµατος
δεν είναι συντηρητική δύναµη.

1.49) Σε σταθερό σηµείο είναι στερεωµένο
αβαρές και µη εκτατό νήµα µήκους �, στο
άκρο του οποίου είναι δεµένη σφαίρα Σ1 µε
µάζα m1. Εκτρέπουµε τη σφαίρα Σ1, έτσι
ώστε το νήµα να σχηµατίζει γωνία 60o µε
την κατακόρυφη, όπως φαίνεται στο σχή -
µα, και την αφήνουµε ελεύθερη. Όταν το
νήµα φτάσει στην κατακόρυφη θέση, η
σφαί ρα Σ1 συγκρούεται κεντρικά και ελα-
στικά µε αρχικά ακίνητη σφαίρα Σ2 µάζας
m2 = 3m1, που βρίσκεται σε οριζόντιο επί-
πεδο. Αµέσως µετά τη σύγκρουση κόβεται
το νήµα. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης
µεταξύ των σφαιρών και του οριζόντιου
επιπέδου είναι µ = 0,1. Ποια πρόταση εί-
ναι σωστή; 
α) Η απόσταση µεταξύ των δύο σφαιρών,
όταν σταµατήσουν, είναι s = 2,5 �.
β) Πρώτα σταµατά η σφαίρα Σ1.
γ) Το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής
της κινητικής ενέργειας της σφαίρας Σ1

κατά τη διάρκεια της κρούσης είναι –25%.

1.50)∆ύο σφαίρες Σ1 και Σ2 µε µάζες m1=m
και m2 = 2m αντίστοιχα, κινούµενες µε τα-
χύτητες µέτρων υ1 = υ και υ2 = 2υ, προ-
σκρούουν ελαστικά σε κατακόρυφους τοί-
χους, όπως φαίνεται στο σχήµα, και στη συ-
νέχεια συγκρούονται µεταξύ τους κεντρικά
και ελαστικά. Ποια πρόταση είναι σωστή;

α) Η µεταβολή της ορµής της σφαίρας
Σ2 µετά και από τις δύο κρούσεις είναι
∆p2 = –4mυ.
β) Η κινητική ενέργεια της σφαίρας Σ1 µετά 

3mυ2
και από τις δύο κρούσεις είναι K΄́1 = –––––.

2
γ) Εάν η πρόσκρουση της σφαίρας Σ1 στον
τοίχο διαρκεί χρόνο ∆t, η δύναµη που δέχε-
ται η σφαίρα Σ1 κατά τη διάρκεια της πρό-

mυσκρουσης έχει µέτρο F = –––.
∆t

1.51) Σφαίρα Σ1 µε µάζα m1 = m, κινού-
µενη σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύ-
τητα µέτρου υ, συγκρούεται κεντρικά και
πλαστικά µε αρχικά ακίνητη σφαίρα Σ2 µε
µάζα  m2 = 3m. Το συσσωµάτωµα συνεχί-
ζει την κίνησή του σε λείο κεκλιµένο επί-
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πεδο και σταµατά στιγµιαία σε σηµείο Α
που απέχει από το οριζόντιο επίπεδο από-
σταση h, όπως φαίνεται στο σχήµα. Ποια
πρόταση είναι σωστή;

υ2
α) Ισχύει η σχέση h = ––––.

16g
β) Η ορµή της σφαίρας Σ2 αµέσως µετά την

p1κρούση έχει µέτρο p2́ = –––, όπου p1 το µέ-
4

τρο της ορµής της σφαίρας Σ1 ακριβώς πριν
από την κρούση.
γ) Εάν η κρούση ήταν κεντρική ελαστική,
η σφαίρα Σ2 θα έφτανε σε ύψος h΄ = 4h.

1.52)∆ύο σώµατα αµελητέων διαστάσεων
µε µάζες m1 και m2 συγκρούονται κεντρικά
σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Η θέση x κάθε
σώµατος στην ευθεία γραµµή που τα ενώ-
νει µετριέται από κοινή αρχή. Η γραφική
παράσταση της θέσης του σώµατος m1 φαί-
νεται στο σχήµα (1) και του σώµατος m2

στο σχήµα (2).∆ίνεται ότι m1 = 1 kg και ότι

η διάρκεια επαφής των δύο σωµάτων κατά
την κεντρική κρούση είναι αµελητέα. Η
κρούση των δύο σωµάτων είναι:

α) ελαστική. β) ανελαστική.
γ) πλαστική.

(Θέµα Επαναληπτικών Πανελλαδικών
Εξετάσεων 2015)

1.53) Σώµα µάζας m1 = 1 kg κινούµενο
σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα
υ1 = 20 m/s συγκρούεται κεντρικά και
ελαστικά µε αρχικά ακίνητο σώµα µάζας
m2 = 9 kg. Να υπολογιστούν:

α) οι ταχύτητες των σωµάτων αµέσως µετά
την κρούση,

β) η µεταβολή της κινητικής ενέργειας κάθε
σώµατος κατά τη διάρκεια της κρούσης,
γ) η απόσταση d µεταξύ των δύο σωµάτων
µετά από χρόνο ∆t = 2 s από τη στιγµή της
κρούσης.

1.54) Σώµα µάζας Σ1 κινούµενο οριζόντια
µε ταχύτητα υ1 συγκρούεται κεντρικά και
ελαστικά µε αρχικά ακίνητο σώµα Σ2 µά-
ζας m2, µε m2 < m1. Εάν το ποσοστό στα
εκατό της µεταβολής της κινητικής ενέρ-
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γειας του σώµατος Σ1 είναι πΚ1
% = –75%,

να υπολογιστούν:

α) η σχέση των µαζών των σωµάτων Σ1

και Σ2,
β) το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής
της ορµής του σώµατος Σ1.

1.55) ∆ύο σώµατα µε µάζες m1 = 4 kg και
m2 = 8 kg κινούµενα αντίθετα µε ταχύτη-
τες µέτρων υ1 = 8 m/s και υ2 = 10 m/s αντί-
στοιχα συγκρούονται κεντρικά και ελα-
στικά. Να υπολογιστούν:

α) οι ταχύτητες των σωµάτων αµέσως µετά
την κρούση,
β) η αλγεβρική τιµή της µέσης δύναµης που
δέχεται το σώµα µάζας m1 κατά τη διάρ-
κεια της κρούσης, εάν η κρούση διαρκεί
χρόνο ∆t = 0,1 s.

1.56) Μία σφαίρα συγκρούεται ελαστικά
µε άλλη όµοια σφαίρα που αρχικά ηρεµεί.
α) Να αποδείξετε ότι, εάν η σύγκρουση δεν
είναι κεντρική, οι διευθύνσεις των ταχυτή-
των υ1́, υ2́ των σωµάτων µετά τη σύγκρουση
είναι µεταξύ τους κάθετες.
β) Εάν φ1 είναι η γωνία που σχηµατίζει η
ταχύτητα υ1́ µε τη διεύθυνση της αρχικής

υ2́στοίχιση ταχύτητας, ισχύει εφφ1 = –––.
υ1́

1.57) Σώµα Σ2 µάζας m2 = 6 kg βρίσκεται
ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο µε συντελε-
στή τριβής ολίσθησης µ = 0,2. Στο ίδιο ορι-
ζόντιο επίπεδο και σε απόσταση ∆x1=16 m
από το σώµα Σ2 βρίσκεται σώµα Σ1 µάζας
m1 = 2 kg. Τη χρονική στιγµή t = 0 το σώµα
Σ1 αρχίζει να κινείται οριζόντια µε αρχική
ταχύτητα µέτρου υ0 = 10 m/s προς το σώ -
µα Σ2, µε το οποίο συγκρούεται κεντρικά
και ελαστικά. Να υπολογιστούν: 

α) η ταχύτητα του σώµατος Σ1 ακριβώς πριν
από τη σύγκρουση,
β) η απόσταση µεταξύ των σωµάτων, όταν
αυτά σταµατήσουν.
∆ίνεται g = 10 m/s2.

1.58) ∆ύο σώµατα µε µάζες m1 = 1 kg και
m2 = 2 kg βρίσκονται σε λείο οριζόντιο επί-
πεδο και απέχουν µεταξύ τους απόσταση
∆x = 24 m. Τη χρονική στιγµή t = 0 τα δύο
σώµατα αρχίζουν κινούνται αντίθετα, πλη-
σιάζοντας το ένα το άλλο. Το σώµα µάζας
m1 κινείται µε σταθερή ταχύτητα µέτρου
υ1 = 10 m/s και το σώµα µάζας m2 µε επι-
τάχυνση α2 χωρίς αρχική ταχύτητα. Τα δύο
σώµατα συγκρούονται κεντρικά και ελα-
στικά τη χρονική στιγµή t1 = 2 s. Να υπο-
λογιστούν:
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α) η θέση στην οποία συγκρούονται τα δύο
σώµατα,
β) η επιτάχυνση του σώµατος µάζας m2,
γ) οι ταχύτητες των σωµάτων αµέσως µετά
τη σύγκρουση.

1.59) ∆ύο ελαστικές σφαίρες µε µάζες
m1 = 4 kg και m2 = 1 kg κινούνται σε λείο
οριζόντιο επίπεδο, αποµακρυνόµενες η µία
από την άλλη, µε ταχύτητες υ1 = –10 m/s
και υ2 = 20 m/s αντίστοιχα, όπως φαίνεται
στο σχήµα. Οι σφαίρες συγκρούονται ελα-
στικά µε δύο τοίχους και στη συνέχεια συ-
γκρούονται µεταξύ τους κεντρικά και ελα-
στικά. Να υπολογιστούν:

α) η µεταβολή της ορµής της κάθε σφαίρας
κατά τη σύγκρουσή της µε τον τοίχο,
β) οι ταχύτητες των σφαιρών αµέσως µετά
τη σύγκρουση µεταξύ τους.

1.60) Σώµα Σ1 µάζας m1 = 2m είναι δεµένο
στο άκρο αβαρούς, µη εκτατού νήµατος
µήκους � = 0,4 m, του οποίου το άλλο άκρο
είναι στερεωµένο σε σταθερό σηµείο Ο.
Εκτρέπουµε το νήµα, ώστε να σχηµατίζει
γωνία φ = 60ο µε την κατακόρυφη, και αφή-
νουµε το σώµα Σ1 ελεύθερο να κινηθεί.
Όταν το σώµα Σ1 περνά από την κατώτερη
θέση, συγκρούεται ελαστικά και κεντρικά
µε αρχικά ακίνητο σώµα Σ2 µάζας m2 = m

που βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο µε συ-
ντελεστή τριβής ολίσθησης µ = 0,1. Να
υπολογιστούν:

α) η ταχύτητα του σώµατος Σ1 ακριβώς
πριν από τη σύγκρουση, 
β) οι ταχύτητες των σωµάτων Σ1 και Σ2 αµέ-
σως µετά τη σύγκρουση,
γ) το χρονικό διάστηµα και η απόσταση
που θα διανύσει το σώµα Σ2 µέχρι να στα-
µατήσει.
∆ίνεται g = 10 m/s2.

1.61) Σώµα Σ2 µάζας m2 = 2 kg είναι δε-
µένο στο άκρο αβαρούς, µη εκτατού νή-
µατος (2) µήκους � = 0,9 m, του οποίου
το άλλο άκρο είναι στερεωµένο σε σηµείο
Ο στην οροφή. Το σώµα Σ2 ισορροπεί ακί-
νητο στην κατακόρυφη θέση. Στο σηµείο
Ο στερεώνουµε άλλο αβα ρές και µη
εκτατό νήµα (1) µήκους � = 0,9 m, στο
ελεύθερο άκρο του οποίου δένουµε σώµα
Σ1 µάζας m1 = 1 kg. Εκτρέπουµε το νήµα
(1), έτσι ώστε να σχηµατίζει γωνία φ = 60ο

µε την κατακόρυφη, και αφήνουµε το σώ -
µα Σ1 ελεύθερο να κινηθεί. Τα σώµατα Σ1

και Σ2 συγκρούονται κεντρικά και ελα-
στικά. Να υπολογιστούν:
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α) η ταχύτητα του σώµατος Σ1 ακριβώς
πριν από την κρούση,
β) οι ταχύτητες των σωµάτων Σ1 και Σ2 αµέ-
σως µετά την κρούση,
γ) το µέτρο της τάσης του νήµατος (2) ακρι-
βώς πριν και αµέσως µετά την κρούση,
δ) το συνηµίτονο της γωνίας φ΄ που σχη-
µατίζει το νήµα (1) τη στιγµή που το σώµα
Σ1 σταµατάει στιγµιαία.
∆ίνεται g = 10 m/s2.

1.62) Σε δύο σηµεία Κ και Λ είναι στερε-
ωµένα δύο αβαρή µη εκτατά νήµατα (1) και
(2) µεγάλου µήκους, στα ελεύθερα άκρα
των οποίων είναι δεµένα σώµατα µε µάζες
m1 = 3m2 και m2. Εκτρέπουµε τα δύο νήµα-
τα από την κατακόρυφη, έτσι ώστε τα δύο

σώµατα να απέχουν από λείο οριζόντιο επί-
πεδο αποστάσεις h1 = 0,8 m και h2 = 1,8 m
αντίστοιχα, και τα αφήνουµε ελεύθερα να
κινηθούν.

Τη στιγµή που τα δύο σώµατα φτάνουν στο
έδαφος, κόβονται τα δύο νήµατα και µετά
από κάποιο χρονικό διάστηµα τα δύο σώ-
µατα συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά.
Να υπολογιστούν:
α) οι ταχύτητες των σωµάτων τη στιγµή
που φτάνουν στο οριζόντιο επίπεδο,
β) οι ταχύτητες των σωµάτων αµέσως µετά
τη σύγκρουση,
γ) το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής της
κινητικής ενέργειας κάθε σώµατος κατά τη
διάρκεια της κρούσης.
∆ίνεται g = 10 m/s2.

1.63) Σώµα Σ1 µάζας m1 = 1 kg είναι δε-
µένο στο άκρο αβαρούς, µη εκτατού νή-
µατος µήκους � = 1,8 m, του οποίου το
άλλο άκρο είναι στερεωµένο σε σηµείο Ο
στην οροφή. Σώµα Σ2 µάζας m2 = 3 kg βρί-
σκεται ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο στη
θέση Α, της οποίας η κατακόρυφη διέρχε-

ται από το σηµείο Ο. Εκτρέπουµε το νήµα,
ώστε το σώµα Σ1 να βρεθεί σε οριζόντια
θέση, και του προσδίδουµε αρχική ταχύ-
τητα υ0 = 8 m/s, οπότε κάποια στιγµή συ-
γκρούεται ελαστικά και κεντρικά µε το
σώµα Σ2. Να υπολογιστούν:

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόµος

46

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

enot.1.kef.1.qxd:Layout 1  05-10-15  19:07  ������ 46



α) η ταχύτητα του σώµατος Σ1 ακριβώς
πριν από τη σύγκρουση,
β) το µέτρο της µεταβολής της ορµής του
σώµατος Σ1 από την αρχική θέση µέχρι
ακριβώς πριν από τη σύγκρουση, 
γ) το έργο της δύναµης F που δέχεται το
σώµα Σ2 κατά τη διάρκεια της κρούσης.
∆ίνεται g = 10 m/s2.

1.64) Σώµα Γ µάζας mΓ = 4 kg είναι δεµένο
στο άκρο αβαρούς, µη εκτατού νήµατος
µήκους � = 1,6 m, του οποίου το άλλο
άκρο είναι στερεωµένο σε σηµείο Ο στην
οροφή. Το σώµα ισορροπεί στην κατακό-
ρυφη θέση και βρίσκεται σε λείο οριζόντιο
επίπεδο. Στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο βρί-
σκονται ακίνητο σώµα Β µάζας mB = 4 kg
και σώµα Α µάζας mA = 1 kg που κινείται
µε οριζόντια ταχύτητα υΑ = 10 m/s. Το
σώµα Α συγκρούεται κεντρικά και ελα-

στικά µε το σώµα Β, το οποίο στη συνέ-
χεια συγκρούεται επίσης κεντρικά και ελα-
στικά µε το σώµα Γ. Να υπολογιστούν:
α) οι ταχύτητες των σωµάτων Α και Β αµέ-
σως µετά τη σύγκρουση µεταξύ τους,

β) η µεταβολή της ορµής καθενός από τα
σώµατα Α και Β κατά τη διάρκεια της σύ-
γκρουσης µεταξύ τους,
γ) το µέτρο της δύναµης που δέχεται το
σώµα Β κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης
µε το σώµα Γ, αν αυτή η σύγκρουση διαρ-
κεί χρονικό διάστηµα ∆t = 0,2 s,
δ) η γωνία που σχηµατίζει το νήµα µε την
κατακόρυφη, όταν το σώµα Γ σταµατά
στιγµιαία.
∆ίνεται g = 10 m/s2.

1.65) Από το άκρο Α ενός λείου τεταρτο-
κυκλίου ΑΒ ακτίνας R = 2,45 m αφήνεται
σφαίρα µάζας m1 = 4 kg. Στο οριζόντιο
επίπεδο µε συντελεστή τριβής ολίσθησης
µ = 0,2 που βρίσκεται στη συνέχεια του
τεταρτοκυκλίου, και στη θέση Γ που απέ-
χει από το άκρο Β του τεταρτοκυκλίου
απόσταση ΓΒ = ∆x = 10 m, βρίσκεται ακί-
νητο σώµα µάζας m2 = 2kg. Τα δύο σώµατα
συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Να
υπολογιστούν:

α) η ταχύτητα υ0 του σώµατος µάζας m1,
όταν φτάνει στο οριζόντιο επίπεδο,
β) η ταχύτητα υ1 του σώµατος µάζας m1

ακρι βώς πριν από τη σύγκρουση,
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γ) οι ταχύτητες των σωµάτων αµέσως µετά
τη σύγκρουση,
δ) το ποσοστό στα εκατό κατά απόλυτη
τιµή της αρχικής δυναµικής ενέργειας του
σώµατος µάζας m1 που έγινε θερµότητα
κατά τη διάρκεια της κίνησής του στο ορι-
ζόντιο επίπεδο.
∆ίνεται g = 10 m/s2.

1.66) Στο σχήµα οι σφαίρες Σ1, Σ2 έχουν
µάζες m1 = m2 = 2 kg, τα µήκη των λείων  κε-

3√3 κλιµένων επιπέδων είναι �1 = ––––– m και 
10

�2 = 0,4 m και οι γωνίες κλίσης φ1 = 60ο και
φ2 = 30ο αντίστοιχα. Το οριζόντιο επίπεδο
είναι λείο και έχει µεγάλο µήκος. Τη χρο-
νική στιγµή t = 0 αφήνουµε από τις κο -
ρυφές των κεκλιµένων επιπέδων τις δύο
σφαίρες, οι οποίες συγκρούονται κεντρικά
και ελαστικά στο λείο οριζόντιο επίπεδο.
Να υπολογιστούν:

α) τα µέτρα των ταχυτήτων των δύο σφαι-
ρών, όταν αυτές φτάνουν στο οριζόντιο επί-
πεδο,
β) οι ταχύτητες των σφαιρών αµέσως µετά
τη σύγκρουση,
γ) το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής της
κινητικής ενέργειας της σφαίρας Σ1 κατά
την κρούση,

δ) το ποσοστό στα εκατό της κινητικής της
ενέργειας που διατήρησε η σφαίρα Σ1 κατά
τη διάρκεια της κρούσης.
∆ίνεται g = 10 m/s2.

1.67) Τρεις µικρές ελαστικές σφαίρες µε
µάζες m1 = 2 kg, m2 = 4 kg και m3 = 8 kg
ισορροπούν κατακόρυφα, δεµένες στα
άκρα τριών αβαρών και µη εκτατών νηµά-
των µεγάλου µήκους που είναι στερεωµένα
στην οροφή. Οι τρεις σφαίρες εφάπτονται
µεταξύ τους και τα κέντρα τους βρίσκονται
στην ίδια οριζόντια ευθεία. Εκτρέπουµε τη
σφαίρα µάζας m1, έτσι ώστε να βρίσκεται
σε ύψος h1 = 1,75 m από το κατώτερο ση-
µείο, και της προσδίδουµε αρχική ταχύ-
τητα µέτρου υ0 = 17 m/s. Να υπολογιστούν:

α) η ταχύτητα της σφαίρας µάζας m1 ακρι-
βώς πριν από τη σύγκρουσή της µε τη
σφαίρα µάζας m2,
β) η ταχύτητα της σφαίρας µάζας m3 αµέ-
σως µετά τη σύγκρουσή της µε τη σφαίρα
µάζας m2, 
γ) το µέγιστο ύψος h3 στο οποίο θα φτάσει
η σφαίρα µάζας m3,
δ) το ποσοστό στα εκατό της µηχανικής
ενέργειας της σφαίρας µάζας m1 που µετα-
φέρθηκε στη σφαίρα µάζας m3. 
∆ίνεται g = 10 m/s2.
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1.68) Οι δύο ελαστικές σφαίρες µε µάζες
m1 και m2  βρίσκονται σε λείο οριζόντιο δά-
πεδο. Η σφαίρα µάζας m1 κινείται µε ταχύ-
τητα υ1, ενώ η σφαίρα µάζας m2 είναι αρ-
χικά ακίνητη. Οι σφαίρες συγκρούονται
κεντρικά και ελαστικά µεταξύ τους και στη
συνέχεια η σφαίρα µάζας m2 συγκρούεται
ελαστικά µε λείο τοίχο. 

α) Να βρεθεί η σχέση των µαζών, ώστε η
απόσταση µεταξύ των σφαιρών µετά από
τις δύο κρούσεις να παραµένει σταθερή.
β) Να βρεθεί η σχέση των µαζών, ώστε η
σφαίρα µάζας m2 να αποκτήσει τη µέγιστη
κινητική ενέργεια.  

1.69) Όχηµα Σ µεγάλου µήκους και µάζας
Μ = 15 kg βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επί-
πεδο. Σώµα Σ2 µάζας m2 = 5 kg είναι τοπο-
θετηµένο στην άκρη του οχήµατος, του
οποίου η επιφάνεια δεν είναι λεία. Το σφαι-
ρίδιο µάζας m1 = 1 kg ισορροπεί δεµένο
στο άκρο κατακόρυφου νήµατος µήκους
� = 1,6 m. Προσδίδουµε οριζόντια ταχύ-

τητα υ0 = 10 m/s στο σφαιρίδιο και αυτό,
διαγράφοντας ηµικύκλιο, συγκρούεται κε -
ντρικά και ελαστικά µε το σώµα Σ2, όπως
φαίνεται στο σχήµα. Να υπολογιστούν:
α) η ταχύτητα του σφαιριδίου ακριβώς πριν
από την κρούση,
β) η τελική κινητική ενέργεια του συστή-
µατος όχηµα-σώµα Σ2,
γ) το έργο της τριβής.
∆ίνεται g = 10 m/s2.

1.70) Σώµα Σ1 µάζας m1 = 4 kg αφήνεται
από την άκρη Α ενός λείου τεταρτοκυκλίου
που απέχει από λείο οριζόντιο επίπεδο
απόσταση h = 0,45 m. Άλλο σώµα Σ2 µά-
ζας m2 = 2 kg αφήνεται από σηµείο λείου
κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ = 30ο

που απέχει απόσταση � = 1,6 m από τη
βάση του κεκλιµένου επιπέδου. Στο οριζό-
ντιο επίπεδο είναι τοποθετηµένο οριζόντιο
ιδανικό ελατήριο µεγάλου µήκους. Τα σώ-
µατα Σ1 και Σ2 συγκρούονται ταυτόχρονα
µε το ελατήριο. Να υπολογιστούν:

α) τα µέτρα των ταχυτήτων των σωµάτων
Σ1 και Σ2 ακρι βώς πριν συγκρουστούν µε το
ελατήριο,
β) η κοινή ταχύτητα που θα αποκτήσουν
τα σώµατα Σ1 και Σ2,
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γ) η µέγιστη δυναµική ενέργεια του ελατη-
ρίου.
∆ίνεται g = 10 m/s2.

1.71) ∆ύο σφαίρες αµελητέων ακτίνων µε
µάζες m1 και m2, µε m1 = m2 = m, αφήνο-
νται διαδοχικά να πέσουν από το ίδιο ύψος
h1 = 1,8 m επί οριζοντίου επιπέδου. Οι
σφαίρες κινούνται πά νω στην ίδια κατακό-
ρυφο. Αφήνεται πρώτα η σφαίρα µάζας m1

και µετά η σφαίρα µάζας m2. Η σφαίρα µά-
ζας m1 προσκρούει στο οριζόντιο επίπεδο
και αρχίζει να κινείται κατακόρυφα προς
τα πάνω. Μόλις αποχωριστεί από το επί-
πεδο, συγκρούεται µετωπικά µε την κατερ-
χόµενη σφαίρα µάζας m2. Να βρεθεί το
ύψος h2, στο οποίο θα φτάσει η σφαίρα µά-
ζας m2. 
Να θεωρηθεί ότι, όταν οι σφαίρες συγκρού-
ονται, έχουν διανύσει την ίδια κατακόρυφη
απόσταση από το σηµείο εκκίνησης. Όλες
οι κρούσεις είναι απολύτως ελαστικές και
η αντίσταση του αέρα θεωρείται αµελητέα.
∆ίνεται g = 10 m/s2.

(Θέµα Πανελλαδικών 1990)

1.72) Σώµα Σ1 µάζας m1 = 1 kg είναι δε-
µένο στο άκρο αβαρούς, µη εκτατού νήµα-
τος µήκους � = 0,8 m, του οποίου το άλλο
άκρο είναι στερεωµένο σε σηµείο Ο στην
οροφή. Εκτρέπουµε το νήµα, έτσι ώστε το
σώµα Σ1 να βρεθεί στην οριζόντια θέση, και
το αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί. Όταν το
σώµα Σ1 περνάει από την κατώτερη θέση
συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε αρ-
χικά ακίνητο σώµα Σ2 µάζας m2 = 7 kg που

βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο
ίδιο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ακίνητο
σώµα Σ3 µάζας m3 = 7 kg, το οποίο ισορ-
ροπεί δεµένο στο ελεύθερο άκρο οριζό-
ντιου ιδανικού ελατηρίου, όπως φαίνεται
στο σχήµα. Μετά τη σύγκρουσή του µε το
σώµα Σ1, το σώµα Σ2 έρχεται σε επαφή µε
το ελατήριο. Να υπολογιστούν:

α) οι ταχύτητες των σωµάτων Σ1 και Σ2 αµέ-
σως µετά τη σύγκρουση µεταξύ τους,
β) η κοινή ταχύτητα που αποκτούν στιγ -
µιαία τα σώµατα Σ2 και Σ3,
γ) η µέγιστη ενέργεια του ελατηρίου.

1.73) Σώµα Σ1 µάζας m1 = 1 kg αφήνεται
ελεύθερο να κινηθεί κατά µήκος λείου κε-
κλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ = 30ο

από σηµείο που απέχει απόσταση s = 0,4 m
από τη βάση του κεκλιµένου επιπέδου. Το
σώµα Σ1 συνεχίζει την κίνησή του σε λείο
οριζόντιο επίπεδο όπου βρίσκεται ακίνητο
σώµα Σ2 µάζας m2 = 3 kg, µε το οποίο συ-
γκρούεται ελαστικά και κεντρικά το σώµα
Σ1. Στη συνέχεια το σώµα Σ2 συγκρούεται
επίσης κεντρικά και ελαστικά µε σώµα Σ3

µάζας m3 = 3 kg που αρχικά ισορροπεί δε-
µένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατη-
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ρίου σταθεράς k = 100 N/m. Μετά την τε-
λευταία αυτή σύγκρουση, το ελατήριο έρ-
χεται σε επαφή µε κατακόρυφο τοίχο. Να
υπολογιστούν:

α) οι ταχύτητες των σωµάτων Σ1 και Σ2 αµέ-
σως µετά τη σύγκρουση µεταξύ τους,
β) το µέγιστο ύψος που φτάνει το σώµα Σ1

µετά τη σύγκρουση µε το Σ2,
γ) η µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου.
Θεωρούµε ότι το σύστηµα ελατήριο-σώµα
Σ3 δε χάνει ενέργεια κατά την επαφή του
µε τον κατακόρυφο τοίχο.

1.74)Μία σφαίρα Σ1 µε µάζα m1 = 3 kg κι-
νούµενη σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε τα-
χύτητα µέτρου υ1 = 10 m/s, όπως φαίνεται
στο σχήµα, συγκρούεται κεντρικά και ελα-
στικά µε ακίνητη σφαίρα Σ2 µάζας m2 = 9 kg.
Η σφαίρα Σ2 απέχει απόσταση d = 5 m από
κατακόρυφο τοίχο. Μετά τη σύγκρουση
µεταξύ των δύο σφαιρών, η σφαίρα Σ1 προ-
σκρούει στον κατακόρυφο τοίχο. Μετά την
πρόσκρουσή της στον τοίχο, η σφαίρα Σ1

διατηρεί το 64% της κινητικής της ενέρ-
γειας που είχε µετά τη σύγκρουση µε τη
σφαίρα Σ2. Να υπολογιστούν:

α) η αλγεβρική τιµή της ορµής κάθε σφαί-
ρας αµέσως µετά τη σύγκρουση µεταξύ
τους,
β) το ποσοστό στα εκατό της κινητικής
ενέργειας της σφαίρας Σ1 που µεταφέρθηκε
στη σφαίρα Σ2 κατά τη διάρκεια της κρού-
σης µεταξύ τους,
γ) η απόσταση µεταξύ των δύο σφαιρών
τη στιγµή της πρόσκρουσης της σφαίρας
Σ1 στον τοίχο,
δ) πόσο µεταβάλλεται η απόσταση µεταξύ
των δύο σφαιρών κάθε δευτερόλεπτο, µε-
τά την πρόσκρουση της σφαίρας Σ1 στον
τοίχο.

1.75) Σφαίρα Σ2 µάζας m2 = 2 kg είναι δε-
µένη στο άκρο αβαρούς, µη εκτατού κατα-
κόρυφου νήµατος µήκους � = 0,4 m, του
οποίου το άλλο άκρο είναι στερεωµένο σε
σταθερό σηµείο. Η σφαίρα ισορροπεί στην
κατακόρυφηθέση.Σεοριζόντιοεπίπεδοβρί-
σκεται ακίνητη σφαίρα Σ1 µάζας m1 = 1 kg
που απέχει απόσταση d = 1 m από τη σφαί-
ρα Σ2. Τη χρονική στιγµή t0 = 0 s ασκείται
οριζόντια σταθερή δύναµη µέτρου F = 5,5 N
στη σφαίρα Σ1, η οποία στη συνέχεια συ-
γκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε τη
σφαίρα Σ2. Τη στιγµή της σύγκρουσης κα-
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ταργείται η δύναµη F. Ο συντελεστής τρι-
βής ολίσθησης µεταξύ της σφαίρας Σ1 και
του οριζόντιου επιπέδου είναι µ = 0,1. Να
υπολογιστούν:
α) η αλγεβρική τιµή της ταχύτητας της
σφαίρας Σ1 ακριβώς πριν από τη σύγκρου-
ση,
β) το µέτρο της τάσης του νήµατος αµέσως
µετά την κρούση,
γ) η θέση στην οποία θα σταµατήσει η
σφαίρα Σ1,
δ) η γωνία που σχηµατίζει το νήµα µε την
κατακόρυφη, όταν η σφαίρα Σ2 έχει τη µέ-
γιστη δυναµική ενέργεια, καθώς και το µέ-
τρο της τάσης του νήµατος σε αυτή τη θέση.

1.76) Σε σταθερό σηµείο Ο είναι στερεω-
µένο κατακόρυφο αβαρές και µη εκτατό
νήµα µήκους � = 3 m, στο άκρο του οποίου
είναι δεµένη σφαίρα Σ1, µε µάζα m1 = 1 kg.
Εκτρέπουµε τη Σ1 ώστε να απέχει από-
σταση h1 = 1 m από λείο οριζόντιο επίπεδο,
και της προσδίδουµε ταχύτητα µέτρου υ0,
όπως φαίνεται στο σχήµα. Όταν το νήµα
φτάνει στην κατακόρυφη θέση, η Σ1 συ-
γκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε αρ-
χικά ακίνητη σφαίρα Σ2 µάζας m2 = 1 kg,
που βρίσκεται στο οριζόντιο επίπεδο. Στην
κατακόρυφη θέση το µέτρο της τάσης του

νήµατος ακριβώς πριν από την κρούση εί-
ναι T = 22 N. Λίγο µετά τη σύγκρουση η
σφαίρα Σ2 αρχίζει να κινείται σε κατακό-
ρυφο τεταρτοκύκλιο ακτίνας R = 1,2 m και
σταµατά στιγµιαία σε ύψος h2 = 1,65 m. Να
υπολογιστούν:
α) το µέτρο της ταχύτητας υ0,
β) το ποσοστό στα εκατό της αρχικής µη-
χανικής ενέργειας της Σ1 που µεταφέρθηκε
στη Σ2 κατά τη διάρκεια της κρούσης,
γ) το µέτρο της ταχύτητας της Σ2 στο ανώ-
τερο σηµείο Α του τεταρτοκυκλίου,
δ) η θερµότητα που παράγεται κατά την κί-
νηση της Σ2 στο τεταρτοκύκλιο.

1.77) Σε σταθερό σηµείο Ο είναι στερεω-
µένο κατακόρυφο αβαρές και µη εκτατό
νήµα µήκους � = 1 m, στο άκρο του οποίου
είναι δεµένη σφαίρα Σ2 µάζας m2. Σε λείο
οριζόντιο επίπεδο κινείται σφαίρα Σ1, µάζας
m1 = 2 kg µε m1 < m2, µε ταχύτητα µέτρου
υ1 = 10 m/s, που προσκρούει ελαστικά σε
χαµηλό σταθερό κατακόρυφο τοίχο υπό
γωνία πρόσπτωσης φ = 60ο. Μετά την πρό-
σκρουση στον τοίχο, η Σ1 συγκρούεται κε-
ντρικά και ελαστικά µε τη Σ2. Το έργο του
βάρους της Σ2 από τη στιγµή της σύγκρου-
σης µέχρι η Σ2 να σταµατήσει στιγµιαία εί-
ναι W2 = –96 J. Να υπολογιστούν:
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α) το µέτρο της µεταβολής της ορµής της
Σ1 κατά την πρόσκρουσή της στον τοίχο,
β) το µέτρο της δύναµης που δέχεται η Σ1

από τον τοίχο, εάν η πρόσκρουση διαρκεί
χρόνο ∆t = 0,2 s,
γ) η µάζα της σφαίρας Σ2,
δ) το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής
του µέτρου της τάσης του νήµατος κατά τη
διάρκεια της κρούσης των δύο σφαιρών.

1.78) Σώµα µάζας m1 κινούµενο σε οριζό-
ντιο επίπεδο συγκρούεται µε ταχύτητα µέ-
τρου υ1 = 15 m/s κεντρικά και ελαστικά µε
ακίνητο σώµα µάζας m2. Η χρονική διάρκεια
της κρούσης θεωρείται αµελητέα. Αµέσως
µε τά την κρούση, το σώµα µάζας m1 κινεί-
ται αντίρροπα µε ταχύτητα µέτρου υ1́ = 9 m/s.

α) Να προσδιορίσετε τον λόγο των µαζών
m1–––.m2

β) Να βρείτε το µέτρο της ταχύτητας του
σώµατος µάζας m2 αµέσως µετά την κρούση.
γ) Να βρείτε το ποσοστό στα εκατό της αρ-
χικής κινητικής ενέργειας του σώµατος µά-
ζας m1 που µεταβιβάστηκε στο σώµα µά-
ζας m2 λό γω της κρούσης.
δ) Να υπολογίσετε πόσο θα απέχουν τα σώ-
µατα, όταν σταµατήσουν. 
Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µετα-
ξύ του επιπέδου και κάθε σώµατος είναι
µ = 0,1. 

(Θέµα Πανελλαδικών 2008)

1.79) Ένα σώµα Σ1 µάζας m1 = 1 kg είναι
δεµένο στο ελεύθερο άκρο αβαρούς και µη
εκτατού νήµατος µήκους � = 0,4 m, το άλλο
άκρο του οποίου είναι στερεωµένο σε στα-
θερό σηµείο Ο. Εκτρέπουµε το νήµα, ώστε
να σχηµατίζει γωνία φ = 60ο µε την κατα-
κόρυφη, και αφήνουµε το σώµα ελεύθερο
να κινηθεί. Όταν το σώµα διέρχεται από
την κατακόρυφη θέση, συγκρούεται κε-
ντρικά και ελαστικά µε αρχικά ακίνητο
σώµα Σ2 µάζας m2 = 3 kg, που είναι ακί-
νητο επάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στη
συνέχεια το σώµα Σ2 συγκρούεται πλα-
στικά µε σώµα Σ3 µάζας m3 = 9 kg, που αρ-
χικά ισορροπεί στο οριζόντιο επίπεδο, όπως
φαίνεται στο σχήµα. Να υπολογιστούν:

α) η ταχύτητα του σώµατος Σ1 ακριβώς
πριν από τη σύγκρουσή του µε το σώµα Σ2, 
β) οι ταχύτητες των σωµάτων Σ1 και Σ2 αµέ-
σως µετά τη σύγκρουση µεταξύ τους,
γ) η τάση του νήµατος αµέσως µετά τη σύ-
γκρουση των σωµάτων Σ1 και Σ2,
δ) το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής της
κινητικής ενέργειας του σώµατος Σ2 κατά
τη διάρκεια της σύγκρουσής του µε το σώ -
µα Σ3.
∆ίνεται g = 10 m/s2.
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1.80) Α. Επάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο
βρίσκονται δύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε µάζες
m1 = 10 kg και m2 = 30 kg αντίστοιχα. Το
σώµα Σ1 είναι ακίνητο, ενώ το σώµα Σ2 κι-
νείται στη θετική κατεύθυνση µε σταθερή
ταχύτητα µέτρου υ2 = 10 m/s. Τη χρονική
στιγµή t0 = 0 s που τα δύο σώµατα απέ-
χουν απόσταση  d = 12 m, το σώµα Σ1 δέ-
χεται σταθερή οριζόντια δύναµη µέτρου
F = 40 N, όπως φαίνεται στο σχήµα. Να
υπολογιστούν:

α1) πόσο απέχουν µεταξύ τους τα δύο σώ-
µατα τη χρονική στιγµή t1 = 1 s,
α2) η χρονική στιγµή t2 κατά την οποία τα
δύο σώµατα έρχονται σε επαφή και η τα-
χύτητα του σώµατος Σ1 αυτή τη χρονική
στιγµή.
Β. Τη χρονική στιγµή καταργείται η δύ-
ναµη F και τα δύο σώµατα συγκρούονται
κεντρικά και ελαστικά. Να υπολογιστούν:
β1) οι ταχύτητες των σωµάτων αµέσως
µετά την κρούση,
β2) το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής
της κινητικής ενέργειας του σώµατος Σ1

κατά τη διάρκεια της κρούσης.

1.81) Σώµα Σ1 µάζας m1 = 1 kg εκτοξεύε-
ται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα
επάνω µε ταχύτητα µέτρου υ0 = 40 m/s,
όπως φαίνεται στο σχήµα. Στη θέση Α, που

βρίσκεται στην ίδια κατακόρυφη µε το
σώµα Σ1 και σε ύψος h1 = 60 m από το έδα-
φος, συγκρατείται ακίνητο σώµα Σ2 µάζας
m2 = 3 kg. Τη χρονική στιγµή t1 που το
σώµα Σ1 φτάνει στη θέση Α αφήνουµε
ελεύθερο το σώµα Σ2, οπότε τα δύο σώ-
µατα συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά.
Οι αντιστάσεις του αέρα θεωρούνται αµε-
λητέες. Να υπολογιστούν:
α) η χρονική στιγµή t1 που το σώµα Σ1 διέρ-
χεται από τη θέση Α,
β) οι ταχύτητες των σωµάτων αµέσως µετά
τη σύγκρουση µεταξύ τους,
γ) η µηχανική ενέργεια του σώµατος Σ2 τη
χρονική στιγµή που σταµατά στιγµιαία,
δ) η κινητική ενέργεια του σώµατος Σ1 ακρι-
βώς πριν χτυπήσει στο έδαφος.
∆ίνεται g = 10 m/s2.

1.82) Επάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρί-
σκονται τέσσερα σώµατα Σ1, Σ2, Σ3 και Σ4

µε µάζες  m1 = 1 kg,  m2 = 3 kg,  m3 = 9 kg
και  m4 = 27 kg αντίστοιχα. Το σώµα Σ1 κι-
νείται στη θετική κατεύθυνση του άξονα
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x΄x µε ταχύτητα µέτρου υ1 = 40 m/s, ενώ
τα άλλα τρία σώµατα Σ2, Σ3 και Σ4 είναι ακί-
νητα στις θέσεις Β, Γ και ∆ αντίστοιχα,
όπως φαίνεται στο σχήµα. Το σώµα Σ1 συ-
γκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε το
σώµα Σ2 και στη συνέχεια συγκρούονται
κεντρικά και ελαστικά το σώµα Σ2 µε το
σώµα Σ3 και το σώµα Σ3 µε το σώµα Σ4. Το
οριζόντιο επίπεδο δεξιά από το σηµείο ∆
είναι τραχύ. Ο συντελεστής τριβής ολίσθη-
σης µεταξύ των σωµάτων και του µη λείου
τµήµατος του οριζόντιου επιπέδου είναι
µ = 0,5. Να υπολογιστούν:
α) οι ταχύτητες των σωµάτων Σ2, Σ3 και Σ4

αµέσως µετά τις κρούσεις µεταξύ τους,
β) το ποσοστό στα εκατό της αρχικής κι-
νητικής ενέργειας του σώµατος Σ1 που µε-
ταφέρθηκε στο σώµα Σ4,
γ) το µέτρο της δύναµης που δέχεται το
σώµα Σ3 κατά τη διάρκεια της σύγκρουσής
του µε το σώµα Σ2, εάν η διάρκεια της κρού-
σης είναι ∆t = 0,1 s,
δ) το διάστηµα που διανύει το σώµα Σ4 µέ-
χρι να σταµατήσει. 
∆ίνεται g = 10 m/s2.

1.83) Στα σηµεία Α (x0 = 0 m) και Β ενός
οριζόντιου επιπέδου βρίσκονται ακίνητα
δύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε µάζες m1 = 2 kg
και m2 = 6 kg αντίστοιχα, όπως φαίνεται
στο σχήµα. Το τµήµα AB = 4 m του επιπέ-

δου είναι τραχύ, το τµήµα ΒΓ = 8 m είναι
λείο και δεξιά του σηµείου Γ το επίπεδο εί-
ναι επίσης τραχύ. Ο συντελεστής τριβής
ολίσθησης µεταξύ των σωµάτων Σ1 και Σ2

και των τµηµάτων του επιπέδου που δεν
είναι λεία είναι µ = 0,2. Τη χρονική στιγµή
t0 = 0 s το σώµα Σ1 δέχεται σταθερή οριζό-
ντια δύναµη µε θετική κατεύθυνση και µέ-
τρο F = 8 N. Τη χρονική στιγµή t1 το σώµα
Σ1 έρχεται σε επαφή µε το σώµα Σ2 και ταυ-
τόχρονα καταργείται η δύναµη F. Τα δύο
σώµατα συγκρούονται κεντρικά και ελα-
στικά. Να υπολογιστούν:
α) η ταχύτητα του σώµατος Σ1 ακριβώς
πριν από την κρούση,
β) οι ταχύτητες των δύο σωµάτων αµέσως
µετά την κρούση,
γ) το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής της
κινητικής ενέργειας του σώµατος Σ1 κατά
τη διάρκεια της κρούσης,
δ) η χρονική στιγµή και η θέση στην οποία
θα σταµατήσει το σώµα Σ2.
∆ίνεται g = 10 m/s2.

1.84) Στη θέση Α (x0 = 0 m) επάνω σε λείο
οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ακίνητο σώ-
µα Σ1 µάζας m1 = 3 kg. Τη χρονική στιγµή
t0 = 0 s το σώµα Σ1 δέχεται οριζόντια δύ-
ναµη F στη θετική κατεύθυνση του άξονα
x΄x, όπως φαίνεται στο σχήµα. Η αλγε-
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βρική τιµή της δύναµης F µεταβάλλεται
σύµφωνα µε τη σχέση F = 10 + x SI. Στη
θέση Β (x2 = 10 m) βρίσκεται ακίνητο σώµα
Σ2 µάζας m2 = 2 kg. Το σώµα Σ1 συγκρούε-
ται κεντρικά και ελαστικά µε το σώµα Σ2

και ταυτόχρονα καταργείται η δύναµη F.
Να υπολογιστούν:
α) η επιτάχυνση του σώµατος Σ1 στη θέ ση
x1 = 5 m, 
β) η ταχύτητα του σώµατος Σ1 ακριβώς
πριν από την κρούση,
γ) οι ταχύτητες των δύο σωµάτων αµέσως
µετά την κρούση,
δ) η απόσταση των δύο σωµάτων  µετά από
χρονικό διάστηµα ∆t = 2 s από τη στιγµή
της σύγκρουσης µεταξύ τους.

1.85) Επάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο
κινείται σώµα Σ1 µάζας m1 = 10 kg. Τη
χρονική στιγµή t0 = 0 s που το σώµα διέρ-
χεται από τη θέση x0 = 0 m µε ταχύτητα
υ0 = 10 m/s δέχεται δύο οριζόντιες δυνά-
µεις F1 και F2 µε αντίθετες κατευθύνσεις,
όπως φαίνεται στο σχήµα. Οι αλγεβρικές
τιµές των δύο δυνάµεων µεταβάλλονται
σύµφωνα µε τις σχέσεις F1 = 40 + 2x SI και
F2 = 20 + 2x SI αντίστοιχα. Τη χρονική
στιγµή t1 = 5 s καταργούνται οι δύο δυνά-
µεις F1 και F2 και ταυτόχρονα το σώµα Σ1

συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε αρ-
χικά ακίνητο σώµα Σ2 µάζας m2 = 30 kg,

που βρίσκεται επάνω στο οριζόντιο επί-
πεδο. Να υπολογιστούν:
α) η ταχύτητα του σώµατος Σ1 ακριβώς
πριν από την κρούση,
β) οι ταχύτητες των δύο σωµάτων αµέσως
µετά την κρούση,
γ) το ποσοστό στα εκατό της κινητικής
ενέργειας που διατήρησε το σώµα Σ1 κατά
τη διάρκεια της κρούσης,
δ) το µέτρο της δύναµης F που δέχεται το
σώµα Σ1 κατά τη διάρκεια της κρούσης, εάν
γνωρίζουµε ότι η διάρκεια της κρούσης εί-
ναι ∆t = 0,1 s.

1.86) Ένα σώµα Σ1 µάζας m1 = 4 kg κινεί-
ται επάνω σε τραχύ οριζόντιο επίπεδο που
βρίσκεται σε ύψος h = 20 m από το έδα-
φος. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µε-
ταξύ του οριζόντιου επιπέδου και του σώ-
µατος είναι µ = 0,5. Τη χρονική στιγµή
t0 = 0 s το σώµα διέρχεται µε ταχύτητα
υ0 = 10 m/s από το σηµείο Α, το οποίο απέ-
χει από το άκρο Β του οριζόντιου επιπέδου
απόσταση d = 6,4 m, όπως φαίνεται στο
σχήµα. Στο σηµείο Β βρίσκεται ακίνητο
σώµα Σ2 µε το οποίο συγκρούεται κεντρικά
και ελαστικά το σώµα Σ1. Η ταχύτητα του
σώµατος Σ2 αµέσως µετά την κρούση έχει

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόµος
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αλγεβρική τιµή υ2́ = 3 m/s. Να υπολογι-
στούν:
α) η ταχύτητα του σώµατος Σ1 ακριβώς
πριν από την κρούση,
β) η µάζα του σώµατος Σ2,
γ) το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος Σ2

ακριβώς πριν φτάσει στο έδαφος,
δ) η απόσταση των δύο σωµάτων, όταν το
σώµα Σ2 φτάνει στο έδαφος.
∆ίνεται g = 10 m/s2.

1.87) Α. Σώµα Σ1 µάζας m1 = 4 kg είναι δε-
µένο στο άκρο αβαρούς και µη εκτατού νή-
µατος µήκους � = 2,7 m, του οποίου το άλλο
άκρο είναι στερεωµένο σε σταθερό σηµείο
Ο. Εκτρέπουµε το νήµα στη θέση Α, όπου
σχηµατίζει γωνία φ = 60ο µε την κατακό-
ρυφη, και προσδίδουµε στο σώµα ταχύ-

τητα µέτρου υ0 = 3 m/s κάθετη στη διεύ-
θυνση του νήµατος, όπως φαίνεται στο
σχήµα. Να υπολογιστούν:
α1) το µέγιστο ύψος που φτάνει το σώµα
Σ1, 
α2) το µέτρο της ταχύτητας που έχει το
σώµα Σ1, όταν φτάνει στην κατώτερη θέση.
Β. Όταν το σώµα Σ1 διέρχεται από την κα-
τώτερη θέση, συγκρούεται κεντρικά και
ελαστικά µε αρχικά ακίνητο σώµα Σ2 µά-
ζας m2 = 4 kg, που βρίσκεται επάνω σε λείο
οριζόντιο επίπεδο. Στη συνέχεια το σώµα
Σ2 συγκρούεται µε ακίνητο σώµα Σ3 µάζας
m3 = 12 kg, που επίσης βρίσκεται στο ορι-
ζόντιο επίπεδο. Να υπολογιστούν:
β1) το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος Σ3

αµέσως µετά τη σύγκρουσή του µε το σώµα
Σ2, καθώς και τι ποσοστό στα εκατό της αρ-
χικής µηχανικής ενέργειας που είχε το σώ -
µα Σ1 στη θέση Α µεταφέρθηκε στο σώµα Σ3,
β2) η µεταβολή της ορµής του σώµατος Σ1

από τη θέση Α µέχρι και αµέσως µετά τη
σύγκρουσή του µε το σώµα Σ2.
∆ίνεται g = 10 m/s2.

Κεφάλαιο 1: Ελαστική κρούση
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KΕΦΑΛΑΙΟ 2o
ANEΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ

Στον µακρόκοσµο η ελαστική κρούση αποτελεί µία εξιδανίκευση. Στην πραγµατι-
κότητα όλες οι κρούσεις είναι ανελαστικές, δηλαδή χαρακτηρίζονται από την παρα-
µόρφωση των σωµάτων, οπότε ένα µέρος της αρχικής κινητικής ενέργειας των σω-
µάτων µετατρέπεται σε θερµότητα.
Η πλαστική κρούση είναι µία ειδική περίπτωση ανελαστικής κρούσης, κατά την
οποία µετά τη σύγκρουση τα δύο σώµατα συγκολλώνται, δηµιουργώντας ένα συσ-
σωµάτωµα. Εποµένως, στην πλαστική κρούση ισχύει ό,τι και στην ανελαστική.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ανελαστική κεντρική κρούση

Έστω δύο σφαίρες µε µάζες m1 και m2 που συγκρούονται κεντρικά και ανελαστικά,
όπως φαίνεται στο σχήµα. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν τα παρακάτω:

�� Οι σφαίρες πριν και µετά τη σύγκρουση κινούνται πάνω στην ίδια ευθεία.
�� Ισχύει η αρχή διατήρησης της ορµής για το σύστηµα των σφαιρών. ∆ηλαδή: 

p→αρχ = p→τελ και ορίζοντας θετική τη φορά κίνησης προς τα δεξιά, έχουµε:
m1υ1 + m2υ2 = m1υ1́ + m2υ2́

Στην παραπάνω σχέση αντικαθιστούµε την αλγεβρική τιµή των ταχυτήτων.
�� Η κινητική ενέργεια του συστήµατος µειώνεται. Η µείωση της κινητικής ενέρ-

γειας είναι κατά απόλυτη τιµή ίση µε τη θερµότητα που παράγεται. 
1            1            1        1Q = |∆Κ| = |Κτελ – Καρχ| = |––– m1υ1́

2 + ––– m2υ2́
2 – ––– m1υ1

2 – ––– m2υ2
2|2           2            2        2

1.
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Πλαστική κεντρική κρούση

Έστω δύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε µάζες m1 και m2 και ταχύτητες υ1 και υ2 αντίστοιχα,
που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Τα δύο σώµατα συγκρούονται κεντρικά και
πλαστικά. Το συσσωµάτωµα µετά τη σύγκρουση κινείται µε ταχύτητα υκ . 

�� ∆ιατήρηση της ορµής του συστήµατος και µεταβολή της ορµής για κάθε σώµα
ξεχωριστά
Για το σύστηµα ισχύει η αρχή διατήρησης της ορµής.
p→αρχ = p→τελ και ορίζοντας θετική τη φορά κίνησης προς τα δεξιά, έχουµε:

m1υ1 + m2υ2m1υ1 + m2υ2 = (m1 + m2)υκ   ή  υκ = –––––––––––m1 + m2

Για κάθε σώµα ξεχωριστά έχουµε µεταβολή της ορµής.
∆p1 = m1υκ – m1υ1 και  ∆p2 = m2υκ – m2υ2

�� Μείωση της κινητικής ενέργειας του συστήµατος
Μέρος της κινητικής ενέργειας του συστήµατος µετατρέπεται σε θερµότητα. Η
µείωση της κινητικής ενέργειας του συστήµατος κατά απόλυτη τιµή είναι:

1  1            1|∆Κ| = ––– m1υ1
2 + ––– m2υ2

2 – ––– (m1 + m2)υκ
2 = Q

2  2            2

�� Η δύναµη που δέχονται τα σώµατα κατά τη διάρκεια της κρούσης 
Εάν η κρούση διαρκεί χρόνο ∆t, η µέση δύναµη F1 που δέχεται το σώµα Σ1 από 

∆p→1το σώµα Σ2 κατά τη διάρκεια της κρούσης δίνεται από τη σχέση: F
→

1 = ––––∆t
m1υκ – m1υ1Ορίζοντας θετική τη φορά προς τα δεξιά, έχουµε: F1 = ––––––––––

∆t
Οµοίως, η δύναµη F2 που δέχεται το σώµα Σ2 από το σώµα Σ1 κατά τη διάρκεια 

m2υκ – m2υ2της κρούσης δίνεται από τη σχέση:  F2 = ––––––––––
∆t

Λόγω του νόµου δράσης – αντίδρασης ισχύει  F
→

1 = –F
→

2.

2.

κ
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�� Το θεώρηµα έργου – ενέργειας κατά τη διάρκεια της πλαστικής κρούσης 
Κατά τη διάρκεια της κρούσης στο σώµα Σ1 ασκείται µόνο η µέση δύναµη F1 από
το σώµα Σ2  που µεταβάλλει την κινητική ενέργεια του Σ1. Εφαρµόζοντας το θε-
ώρηµα έργου – ενέργειας, υπολογίζουµε το έργο αυτής της δύναµης:

1           1WF1
= ∆Κ1 = ––– m1υκ

2 – ––– m1υ1
2 (1)

2           2
Οµοίως, για το έργο της µέσης δύναµης F2 που δέχεται το σώµα Σ2 από το σώµα
Σ1 ισχύει: 

1           1WF2
= ∆Κ2 = ––– m2υκ

2 – ––– m2υ2
2 (2)

2           2
Προσθέτοντας κατά µέλη τις σχέσεις (1) και (2), έχουµε:

1                    1      1WF1
+ WF2

= ––– (m1 + m2)υκ
2 – ––– m1υ1

2 – ––– m2υ2
2 = ∆Κ  ή  |WF1

+ WF2
| = |∆Κ| = Q     

2                     2      2

�� Ποσοστά µεταβολής στην πλαστική κρούση

Έστω ότι το σώµα Σ2 είναι αρχικά ακίνητο. Κατά τη διάρκεια της κρούσης έχουµε:
• Ποσοστό µεταβολής της κινητικής ενέργειας του συστήµατος

1 1–––– (m1 + m2)υκ
2 – –––– m1υ1

2
Κτελ – Καρχ 2 2  πΚ % = ––––––––––––––––––––––– 100%  ή  πΚ % = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 100%

Καρχ 1               –––– m1υ1
2

2                          
• Ποσοστό µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος Σ1

1 1–––– m1υκ
2 – –––– m1υ1

2
Κτελ1

– Καρχ1 2 2  πΚ1
% = ––––––––––––––––––––––– 100%  ή  πΚ1

% = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 100%
Καρχ1

1               –––– m1υ1
2

2                          

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόµος
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• Ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του σώµατος Σ1  που µεταφέρ-
θηκε στο σώµα Σ2

1–––– m2υκ
2

2  
π% = ––––––––––––––––––– 100%

1               –––– m1υ1
2

2                          
• Ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του σώµατος Σ1  που διατήρησε

το σώµα Σ1

1–––– m1υκ
2

2  
π% = ––––––––––––––––––– 100%

1               –––– m1υ1
2

2                          

Πλαστική κρούση και κυκλική κίνηση

Σε σηµείο Ο στερεώνουµε αβαρές και µη εκτατό
νήµα µε µήκος �, στο ελεύθερο άκρο του οποίου δέ-
νουµε σώµα Σ1 µε µάζα m1. Εκτρέπουµε το νήµα κατά
γωνία φ, έτσι ώστε το σώµα Σ1 να βρίσκεται σε ύψος
h από την κατώτερη θέση, και αφήνουµε το σώµα Σ1

ελεύθερο να κινηθεί. Όταν το σώµα Σ1 περνάει από
την κατώτερη θέση, συγκρούεται πλαστικά µε αρ-
χικά ακίνητο σώµα Σ2 µάζας m2.

�� Υπολογισµός της ταχύτητας υ1 του σώµατος Σ1 ακριβώς πριν από τη σύ-
γκρουση
Εφαρµόζοντας το θεώρηµα έργου – ενέργειας, έχουµε: 
1               ––––m1υ1

2 – 0 = m1gh  ή  υ1= √  2gh
2                          

�� Υπολογισµός της ταχύτητας υκ του συσσωµατώµατος αµέσως µετά τη σύ-
γκρουση

Λόγω της αρχής διατήρησης της ορµής έχουµε: 
m1υ1p→αρχ = p→τελ ή  m1υ1 = (m1 + m2)υκ ή  υκ= ––––––––m1 + m2

�� Υπολογισµός της τάσης του νήµατος ακριβώς πριν, αµέσως µετά  την κρούση
και σε τυχαία θέση

3.

Κεφάλαιο 2: Ανελαστική και πλαστική κρούση
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Ακριβώς πριν από την κρούση το νήµα βρίσκεται στην κατακόρυφη θέση. Το
σώµα Σ1 έχει ταχύτητα υ1 = √  2gh, εποµένως:

υ1
2 υ1

2 υ1
2

FK = Τ1 – w1 = m1 –––– ή  Τ1 = w1 + m1 –––– ή  Τ1 = m1g + m1 ––––
� � ��

Αµέσως µετά την κρούση το νήµα βρίσκεται στην κατακόρυφη θέση και το συσ-
m1υ1σωµάτωµα έχει ταχύτητα υκ = –––––––––––––––––. Εποµένως:m1 + m2

υ2
κ υκ

2

FḰ = Τ1́ – (w1 + w2) = (m1 + m2) –––– ή  Τ1́ = (m1 + m2)g + (m1 + m2) ––––� ��

Όταν το νήµα σχηµατίζει γωνία φ µε την κατακόρυφη και το συσσωµάτωµα έχει
ταχύτητα υ, η τάση του νήµατος υπολογίζεται από τη σχέση:

υ2 υ2
Τ – (w1 + w2)συνφ = (m1 + m2) –––– ή  Τ = (m1 + m2)gσυνφ + (m1 + m2) ––––� ��

�� Υπολογισµός του µέγιστου ύψους που φτάνει το συσσωµάτωµα
Έστω ότι µετά την κρούση το µέγιστο ύψος στο οποίο
φτάνει το συσσωµάτωµα είναι h΄. Από την αρχή διατή-
ρησης της µηχανικής ενέργειας έχουµε:
1 υ2

κ–––– (m1 + m2)υ2
κ = (m1 + m2)gh΄  ή  h΄= ––––

2 2g

BAΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
2.1) ∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε µάζες m1 = 4 kg και
m2 = 2 kg κινούνται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε
ταχύτητες µέτρου υ1 = 10 m/s και υ2 = 5 m/s αντί-
στοιχα που έχουν αντίθετη κατεύθυνση. Τα δύο
σώµατα συγκρούονται κεντρικά και πλαστικά.

συνφ

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόµος
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Να υπολογιστούν:
α) η ταχύτητα του συσσωµατώµατος,
β) το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος
Σ1 κατά τη διάρκεια της κρούσης,
γ) το έργο της δύναµης που δέχεται το σώµα Σ1 κατά τη διάρκεια της κρούσης.

Απάντηση
α) Yπολογισµός της ταχύτητας του συσσωµατώµατος

Για τη σύγκρουση ισχύει η αρχή διατήρησης της ορµής. Ορίζοντας θετική τη φορά
προς τα δεξιά, έχουµε:

m1υ1 – m2υ2m1υ1 – m2υ2 = (m1 + m2)υκ ή  υκ= ––––––––––– ή  υκ = 5 m/sm1 + m2

β) Yπολογισµός του ποσοστού µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος Σ1

Το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος Σ1 δί-
νεται από τη σχέση:

1 1–––– m1υκ
2 – –––– m1υ1

2 
2 2 υκ

2 – υ1
2

π % = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 100%  ή  π% = ––––––––––––––– 100%  ή  π% = –75%
1                                                  υ1

2
–––– m1υ1

2
2  

γ) Yπολογισµός του έργου της δύναµης που δέχεται το σώµα Σ1

Εφαρµόζοντας το θεώρηµα έργου – ενέργειας για το σώµα Σ1, έχουµε:
1           1                    1WF1

= ––– m1υκ
2 – ––– m1υ1

2 ή  WF1
= ––– m1(υκ

2 – υ1
2)  ή  WF1

= –150 J2           2                  2

2.2) Σώµα Σ µάζας Μ = 2 kg βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σώµα Σ2 µά-
ζας m2 = 1 kg είναι τοποθετηµένο στην άκρη του σώµατος Σ, όπως φαίνεται στο

Για να υπολογίσουµε το έργο της δύναµης που δέχονται τα σώµατα κατά τη διάρκεια της
κρούσης, δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη σχέση WF = F∆x, γιατί η δύναµη F δεν
είναι σταθερή. Το έργο υπολογίζεται από το θεώρηµα έργου – ενέργειας που ισχύει σε
όλες τις περιπτώσεις, γιατί είναι µία έκφραση της αρχής διατήρησης της ενέργειας.
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σχήµα. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης
µεταξύ σώµατος Σ και σώµατος Σ2 είναι
µ = 0,4. Ένα σφαιρίδιο µάζας m1 = 1 kg
αφήνεται από την άκρη Α τεταρτοκυ-
κλίου ακτίνας R = 1 m και, φτάνοντας
στην άλλη άκρη Β του τεταρτοκυκλίου
µε ταχύτητα υ1 = 4 m/s, συγκρούεται πλα-
στικά µε το σώµα Σ2 που αρχικά είναι ακίνητο. Να υπολογιστούν:
α) το ποσοστό στα εκατό της αρχικής µηχανικής ενέργειας του σφαιριδίου που
έγινε θερµότητα κατά την κίνησή του στο τεταρτοκύκλιο,
β) η τελική ταχύτητα του συστήµατος,
γ) το ελάχιστο µήκος του σώµατος Σ, ώστε το συσσωµάτωµα να µην πέσει από
το σώµα Σ,
δ) η θερµότητα που παράγεται κατά τη διάρκεια του φαινοµένου. 
∆ίνεται g = 10 m/s2.

Απάντηση
α) Υπολογισµός του ποσοστού της αρχικής µηχανικής ενέργειας του σφαιριδίου

που έγινε θερµότητα 
Όταν το σφαιρίδιο βρίσκεται στη θέση Α, η µηχανική
του ενέργεια είναι ίση µε τη δυναµική του ενέργεια
U = m1gR.  Όταν το σφαιρίδιο βρίσκεται στη θέση Β,
η µηχανική του ενέργεια είναι ίση µε την κινητική 

1του ενέργεια K = –––– m1υ1
2.  Άρα, το ποσοστό της αρ-

2
χικής µηχανικής ενέργειας του σφαιριδίου που έγινε
θερµότητα, λόγω της δύναµης της τριβής που δέχεται κατά την κίνησή του στο
τεταρτοκύκλιο, είναι:

1–––– m1υ1
2 – m1gR

2 υ1
2 – 2gR

π % = ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 100%  ή  π% = ––––––––––––––––– 100%  ή  π% = –20%
m1gR 2gR

β) Υπολογισµός της ταχύτητας του συσσωµατώµατος αµέσως µετά τη σύ-
γκρουση 
Για τη σύγκρουση του σφαιριδίου µε το σώµα Σ2 ισχύει η αρχή διατήρησης της
ορµής, εποµένως η ταχύτητα υκ του συσσωµατώµατος αµέσως µετά τη σύγκρουση
δίνεται από τη σχέση:
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m1υ1m1υ1 = (m1 + m2)υκ ή  υκ = ––––––––––––––––– ή  υκ = 2m/sm1 + m2

Υπολογισµός της τελικής ταχύτητας του συστήµατος 
Το συσσωµάτωµα αρχίζει να κινείται πάνω
στο σώµα Σ µε ταχύτητα υκ και σταθερή επι-
βράδυνση µέτρου α2, λόγω της τριβής ολίσθη-
σης Τ1  που δέχεται από το σώµα Σ. Το σώµα
Σ αρχίζει να επιταχύνεται, λόγω της τριβής
ολίσθησης Τ2 που δέχεται από το συσσωµά-
τωµα. Λόγω του νόµου δράσης – αντίδρασης,
οι δύο δυνάµεις Τ1 και Τ2 έχουν ίσα µέτρα και
αντίθετη φορά, δηλαδή Τ

→

1 = Τ
→

2. Όταν το σώµα Σ και το συσσωµάτωµα αποκτή-
σουν ίδια ταχύτητα, δεν ασκείται πλέον τριβή ολίσθησης και το σύστηµα κινεί-
ται µε σταθερή ταχύτητα υ. Επειδή η συνισταµένη των εξωτερικών δυνάµεων που
ασκούνται στο σύστηµα σε όλη τη διάρκεια του φαινοµένου είναι µηδέν, ισχύει
η αρχή διατήρησης της ορµής: 

(m1 + m2)υκ(m1 + m2)υκ = (m1 + m2 + Μ)υ  ή  υ = ––––––––––––––––––––––––– ή  υ = 1 m/sm1 + m2 + Μ

γ) Υπολογισµός της επιβράδυνσης του συσσωµατώµατος
Για το συσσωµάτωµα ισχύει:
ΣFx = (m2 + m1)α2 ή  Τ1 = (m2 + m1)α2 ή  µΝ1 = (m2 + m1)α2

Αλλά N1 = (m2 + m1)g, εποµένως: 
µ(m2 + m1)g = (m2 +m1)α2 ή  α2 = µg  ή  α2 = 4 m/s2

Υπολογισµός της επιτάχυνσης του σώµατος Σ
Για το σώµα Σ ισχύει: ΣFx = Μα  ή  Τ2 = Μα      
Αλλά Τ2 = Τ1 = (m2 + m1)α2, άρα: 

(m1 + m2)α2(m2 + m1)α2 = Μα   ή  α = ––––––––––––––––––––––––– ή α = 4 m/s2
Μ

Υπολογισµός ελάχιστου µήκους του σώµατος Σ
Το συσσωµάτωµα κάνει επιβραδυνόµενη κίνηση µε αρχική ταχύτητα υκ και στα-
θερή επιβράδυνση µέτρου α2 µέχρι τη χρονική στιγµή t1 που αποκτά ταχύτητα
υ = 1 m/s. Η χρονική στιγµή t1 και η απόσταση s1  που διανύει σ’ αυτό το χρονικό
διάστηµα το συσσωµάτωµα υπολογίζονται από τις σχέσεις της επιβραδυνόµενης
κίνησης:

Κεφάλαιο 2: Ανελαστική και πλαστική κρούση
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υκ – υ
υ = υκ – α2t1 ή  t1= –––––α2

ή  t1 = 0,25 s            
1s1 = υκt1 – –––– α2t1

2

2
3ή  s1 = –––– m 8

Το σώµα Σ εκτελεί επιταχυνόµενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα µε σταθερή επι-
τάχυνση α. Μέχρι τη χρονική στιγµή t1 = 0,25 s το σώµα Σ έχει διανύσει από-
σταση sκ που δίνεται από τη σχέση:

1                     1sκ = –––– αt1
2 ή  sκ = –––– m 

2                   8
H τελική θέση του συσσωµατώµατος ως προς το σώµα Σ είναι:
∆x = s1– sκ ή  ∆x = 0,25 m 
Εποµένως, για να µην πέσει το συσσωµάτωµα από το σώµα Σ, πρέπει το µήκος
του σώµατος Σ να είναι τουλάχιστον 0,25 m.  

δ) Υπολογισµός της αρχικής και της
τελικής µηχανικής ενέργειας του
συστήµατος
Η αρχική και η τελική µηχανική ενέρ-
γεια του συστήµατος είναι:
Εαρχ = m1gR  ή  Εαρχ = 10 J 

1Ετελ = –––– (m2 + m1 + Μ)υ2

2
ή  Ετελ = 2 J 

Υπολογισµός της θερµότητας που
παράγεται
Η θερµότητα που παράγεται σε όλη
τη διάρκεια του φαινοµένου είναι:
Q = |Eτελ – Eαρχ| ή  Q = 8 J
Η θερµότητα αυτή οφείλεται:
α) στο έργο της τριβής κατά την κίνηση του σφαιριδίου στο τεταρτοκύκλιο,
β) στη θερµότητα που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της κρούσης και κατά τη
σχετική κίνηση των σωµάτων.

Όταν στη διάρκεια ενός φαινοµένου ασκού-
νται και µη συντηρητικές δυνάµεις των
οποίων το έργο είναι διάφορο του µηδενός,
δεν ισχύει η αρχή διατήρησης της µηχανικής
ενέργειας. Από το θεώρηµα έργου – ενέρ-
γειας προκύπτει: Κτελ – Καρχ= WF1

+ WF2
,

όπου WF1
το συνολικό έργο των συντηρη-

τικών και WF2
το συνολικό έργο των µη συ-

ντηρητικών δυνάµεων.
Αλλά WF1

= Uαρχ – Uτελ, άρα: 
Κτελ – Καρχ = Uαρχ – Uτελ+ WF2

ή
(Κτελ+Uτελ) – (Καρχ+Uαρχ) = WF2

ή ∆Εµηχ= WF2

∆ηλαδή, η µεταβολή της µηχανικής ενέρ-
γειας είναι ίση µε το συνολικό έργο των
εξωτερικών µη συντηρητικών δυνάµεων.
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2.3) Σφαιρίδιο Σ1 µάζας m1 = 1 kg
είναι δεµένο στο άκρο αβαρούς, µη
εκτατού νήµατος µήκους ��  = 0,9 m,
του οποίου το άλλο άκρο είναι στε-
ρεωµένο σε σταθερό σηµείο Ο. Εκ -
τρέπουµε το νήµα, ώστε να σχηµα-
τίζει γωνία φ = 60ο µε την κατακό-
ρυφη, και αφήνουµε το σφαιρίδιο ελεύθερο να κινηθεί. Όταν το σφαιρίδιο περνά
από την κατώτερη θέση, συγκρούεται κεντρικά µε αρχικά ακίνητο σώµα Σ2 µά-
ζας m2 = 3 kg που βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Η ταχύτητα του σώµα-
τος Σ2 αµέσως µετά την κρούση είναι υ2́ = 1 m/s.  
α) Να υπολογιστεί το µέτρο της ταχύτητας του σφαιριδίου αµέσως µετά τη σύ-
γκρουση. 
β) Να προσδιοριστεί το είδος της κρούσης. 
γ) Αφού το σώµα Σ2 διανύσει κάποιο διάστηµα στο οριζόντιο επίπεδο, συναντά
τη βάση κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου στο οποίο συνεχίζει την κίνησή του και
σταµατά στιγµιαία σε σηµείο που απέχει από το οριζόντιο επίπεδο απόσταση
h2 = 0,04 m. Να ελεγχθεί εάν το τεταρτοκύκλιο είναι λείο. 
∆ίνεται g = 10 m/s2.
Απάντηση
α) Υπολογισµός της ταχύτητας του Σ1 ακριβώς πριν από την κρούση 

Λόγω της αρχής
της διατήρησης
της µηχανικής
ενέργειας, η δυ-
ναµι κή ενέργεια
που έχει το σφαι-
ρίδιο στην αρχι -
κή του θέση µε-
τατρέπεται σε κινητική ενέργεια στην
κατώτερη θέση, δηλαδή: 

�m1gh1 = –––– m1υ1
2 (1)2

Αλλά  h1= � – x ή h1 = � – �συν60ο ή
�h1 = –––– (2) 2

Για να χρησιµοποιήσουµε τις σχέσεις
m1 – m2 2m1υ1́ = ––––––– υ1 και υ2́ = ––––––– υ1 πουm1 + m2 m1 + m2

δίνουν τις ταχύτητες των σωµάτων
µετά την κρούση, πρέπει το σώµα m2

να είναι αρχικά ακίνητο και η
κρούση να είναι κεντρική και ελα-
στική. Εάν δε γνωρίζουµε το είδος της
κρούσης, εφαρµόζουµε την αρχή δια-
τήρησης της ορµής και ελέγχουµε εάν
διατηρείται η κινητική ενέργεια του συ -
στήµατος κατά τη διάρκεια της κρού-
σης. Εάν η κινητική ενέργεια διατηρεί-
ται, η κρούση είναι ελαστική.
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Αντικαθιστώντας τη σχέση (2) στη σχέση (1), προκύπτει:  
� 1m1g –––– = ––––m1υ1

2 ή  υ1 = √ g� ή  υ1 = 3 m/s
2    2

Υπολογισµός της ταχύτητας του Σ1 αµέσως µετά την κρούση 
Για τη σύγκρουση του σφαιριδίου και του σώµα-
τος Σ2 ισχύει η αρχή διατήρησης της ορµής του
συστήµατος, δηλαδή:

m1υ1 – m2υ2́m1υ1 = m1υ1́ + m2υ2́ ή  υ1́ = –––––––––––––––––––––––––m1

ή  υ1́ = 0
∆ηλαδή, µετά τη σύγκρουση το σφαιρίδιο µένει
ακίνητο και το σώµα Σ2 αρχίζει να κινείται προς
τα αριστερά.

β) Υπολογισµός της ενέργειας ακριβώς πριν και αµέσως µετά την κρούση
Για να προσδιορίσουµε το είδος της κρούσης, ελέγχουµε εάν ισχύει η διατήρηση
της κινητικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της κρούσης.

1Καρχ = –––– m1υ1
2 ή  Καρχ = 4,5 J

2
1Κτελ = –––– m2υ2́

2 ή  Κτελ = 1,5 J
2

Η κινητική ενέργεια µειώθηκε, εποµένως η κρούση είναι ανελαστική.
Η µείωση της κινητικής ενέργειας του συστήµατος κατά τη διάρκεια της κρού-
σης οφείλεται στην παραγωγή θερµότητας, δηλαδή: |∆Κ1| = Q1 = 3 J

γ) Υπολογισµός της αρχικής και της τελικής ενέργειας του σώµατος Σ2

Η κινητική ενέργεια του σώµατος Σ2 ακριβώς πριν αρχίσει να ανέρχεται στο τε-
1ταρτοκύκλιο είναι: Κ2 = ––––m2υ2́

2 ή  Κ2 = 1,5 J2
Η ενέργεια του σώµατος Σ2 στο σηµείο του τεταρτοκυκλίου που σταµατά είναι
ίση µε τη δυναµική του ενέργεια:  U2 = m2gh2  ή U2 = 1,2 J
Η διαφορά της ενέργειας οφείλεται στο έργο της τριβής που µετατρέπει ένα µέ-
ρος της µηχανικής ενέργειας σε θερµότητα, δηλαδή: Q2 = 0,3 J
Εποµένως, το τεταρτοκύκλιο δεν είναι λείο.

2.4) Από τις τρεις κορυφές ενός τετραγώνου, που βρίσκεται σε λείο οριζόντιο
επίπεδο, διέρχονται τρεις σφαίρες µε µάζες m1 = 2 kg, m2 = 4 kg και m3 = 4 kg.
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Οι σφαίρες, κινούµενες µε ταχύτητες σταθερού µέ-
τρου υ1 = 5 √2 m/s, υ2 = 7,5 m/s και υ3 = 5 m/s αντί-
στοιχα, κατευθύνονται προς την τέταρτη κορυφή
του τετραγώνου, όπως φαίνεται στο σχήµα. Θεω-
ρούµε ότι οι τρεις σφαίρες φτάνουν ταυτόχρονα
στην τέταρτη κορυφή και συγκρούονται πλαστικά.
Να υπολογιστούν:
α) η ταχύτητα του συσσωµατώµατος,
β) το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής του µέτρου της ορµής της σφαίρας µά-
ζας m2,
γ) το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής της κινητικής ενέργειας της σφαίρας
µάζας m2.

Απάντηση
α) Υπολογισµός της ταχύτητας του συσσωµατώµατος 

Κατά τη σύγκρουση των δύο σωµάτων
έχουµε ΣF

→

εξ = 0, άρα ισχύει η αρχή διατή-
ρησης της ορµής στον άξονα x΄x και στον
άξονα y΄y. 
Στον άξονα x΄x έχουµε:

m1υ1x
+ m3υ3p→αρχx

= p→τελx
ή  m1υ1x

+ m3υ3 = mολυκx
ή  υκx

= ––––––––––––––––––––––––– ή mολ

m1υ1συν45ο + m3υ3υκx
= ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ή  υκx

= 3 m/smολ

Στον άξονα y΄y έχουµε:
p→αρχy

= p→τελy
ή  m1υ1y

+ m2υ2 = mολυκy
ή

m1υ1y
+ m2υ2

υκy
= ––––––––––––––––––––––––– ή mολ

m1υ1ηµ45ο + m2υ2υκy
= ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ή  υκy

= 4 m/smολ

Εάν σε πλάγια πλαστική κρούση η
συνισταµένη των εξωτερικών δυνά-
µεων στον άξονα x΄x και στον άξονα
y΄y είναι µηδέν, έχουµε διατήρηση
της ορµής σε κάθε άξονα ξεχωριστά.
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Εποµένως, προκύπτει:
υκ =  √     υ2

κx
+ υ2

κy
ή  υκ = 5 m/s

Η εφαπτοµένη της γωνίας φ που σχηµατίζει η ταχύτητα
υκ µε τον άξονα x΄x είναι: 

υκy 4εφφ = –––––– ή  εφφ = ––––
υκx

3

β) Υπολογισµός του ποσοστού µεταβολής του µέτρου της ορµής της σφαίρας
µάζας m2

Το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής του µέτρου της ορµής της σφαίρας µάζας
m2 δίνεται από τη σχέση:

m2υκ – m2υ2 υκ – υ2π% = ––––––––––––––––––––––––– 100%  ή  π% = –––––––––––––– 100%  ή π% = –33,33%m2υ2 υ2

γ) Υπολογισµός του ποσοστού µεταβολής της κινητικής ενέργειας της σφαίρας
µάζας m2

Το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής της κινητικής ενέργειας της σφαίρας µά-
ζας m2 δίνεται από τη σχέση:

1 1–––– m2υκ
2 – –––– m2υ2

2

2 2 υκ
2 – υ2

2

π % = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 100%  ή  π% = ––––––––––––––– 100%  ή  π% = –55,55%
1                                                  υ2

2
–––– m2υ2

2

2  

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολ-
λαπλής επιλογής.

2.5) Μία κρούση δύο σωµάτων είναι πλα-
στική, όταν:
α) έχουµε διατήρηση της ορµής του συστή-
µατος των δύο σωµάτων.
β) έχουµε συγκόλληση των σωµάτων.
γ) η µηχανική ενέργεια του συστήµατος
των σωµάτων αυξάνεται.
δ) τα σώµατα αποκτούν κοινή ταχύτητα

που έχει µέτρο πάντοτε µικρότερο από τα
µέτρα των ταχυτήτων που έχουν τα σώ-
µατα ακριβώς πριν από την κρούση.

2.6) Κατά την πλαστική κρούση δύο σω-
µάτων:
α) η κινητική ενέργεια του συστήµατος των
σωµάτων αυξάνεται.
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β) η ορµή κάθε σώµατος ξεχωριστά µετα-
βάλλεται.
γ) η µάζα του συστήµατος των σωµάτων
µεταβάλλεται.
δ) τα σώµατα µετά την κρούση κινούνται
χωριστά.

2.7) Η ανελαστική κρούση µεταξύ δύο
σφαιρών:
α) είναι πάντα µη κεντρική.
β) είναι πάντα πλαστική.
γ) είναι πάντα κεντρική.
δ) είναι κρούση, στην οποία πάντα µέρος
της κινητικής ενέργειας των δύο σφαιρών
µετατρέπεται σε θερµότητα.

(Θέµα Πανελλαδικών – Ιούλιος 2009)

2.8) Μία σφαίρα προσκρούει ανελαστικά
και πλάγια σε έναν κατακόρυφο  τοίχο.
Ποια πρόταση είναι σωστή;
α) Το µέτρο της ταχύτητας της σφαίρας µει-
ώνεται. 
β) Μετά την κρούση η σφαίρα έχει µεγα-
λύτερη κινητική ενέργεια.
γ) Κατά τη διάρκεια της κρούσης δεν ισχύει
η αρχή διατήρησης της ενέργειας.
δ) Η ορµή της σφαίρας παραµένει σταθερή.

2.9) ∆ύο σφαίρες µε µάζες m1 και m2 ≠ m1

συγκρούονται κεντρικά και πλαστικά και
µετά την κρούση το συσσωµάτωµα µένει
ακίνητο. Οι σφαίρες πριν από την κρούση: 
α) έχουν ίσες κατά µέτρο ταχύτητες.
β) έχουν αντίθετες ορµές. 
γ) έχουν την ίδια κινητική ενέργεια.
δ) κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.

2.10) Σώµα A µάζας m1 = 2 kg κινείται
σε οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα µέτρου
υ1 = 10 m/s και συγκρούεται πλαστικά µε
αρχικά ακίνητο σώµα B µάζας m2. Εάν το
συσσωµάτωµα έχει ταχύτητα υκ = 5 m/s, η
µάζα του σώµατος B είναι:
α) m2 = 1 kg      β) m2 = 2 kg 
γ) m2 = 3 kg      δ) m2 = 1,5 kg

2.11) Σώµα A µε µάζα m1 και κινητική ενέρ-
γεια Κ1 = 40 J, κινούµενο σε οριζόντιο
επίπεδο, συγκρούεται πλαστικά µε αρχικά
ακίνητο σώµα B µάζας m2. Εάν η µείω-
ση της µηχανικής ενέργειας του συστήµα-
τος κατά τη διάρκεια της κρούσης είναι
|∆Ε| = 30 J, η µάζα του σώµατος B είναι:
α) m2 = 2m1 β) m2 = m1

m1γ) m2 = 3m1 δ) m2 = –––
2 

2.12) Σώµα Α µάζας m1 κινείται σε οριζό-
ντιο επίπεδο µε ταχύτητα µέτρου υ1. Από
σηµείο που απέχει από το οριζόντιο επί-
πεδο απόσταση h, αφήνουµε σώµα Β µά-
ζας m2 το οποίο συγκρούεται κεντρικά και
πλαστικά µε το σώµα Α, όταν αυτό διέρχε-
ται από την κατακόρυφη στην οποία κινεί-
ται το σώµα Β. Ποια πρόταση είναι σωστή;

α) Ισχύει η αρχή διατήρησης της ορµής για
το σύστηµα.
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β) Ισχύει η αρχή διατήρησης της ορµής για
το σύστηµα µόνο στον άξονα x΄x.
γ) Στον άξονα y΄y η µεταβολή της ορµής
είναι ∆p = m1√  2gh.
δ) Η κινητική ενέργεια του συστήµατος πα-
ραµένει σταθερή κατά τη διάρκεια της
κρούσης. 

2.13) Ποια πρόταση είναι σωστή;
α) Στην ανελαστική κρούση έχουµε διατή-
ρηση της ενέργειας, ενώ στην πλαστική
όχι.
β) Όταν συγκρούονται δύο σώµατα, οι
εσωτερικές δυνάµεις µεταβάλλουν την κι-
νητική ενέργεια των σωµάτων.
γ) Στην πλαστική κρούση µεταξύ δύο σω-
µάτων η θερµότητα που παράγεται είναι
πάντοτε µεγαλύτερη από τη συνολική κι-
νητική ενέργεια των σωµάτων.
δ) Η ορµή και η κινητική ενέργεια ενός σώ-
µατος συνδέονται µε τη σχέση Κ = 2pυ.

2.14) Σφαίρα A µάζας m1 κινείται σε οριζό-
ντιο επίπεδο µε ταχύτητα µέτρου υ1 = 10 m/s
και συγκρούεται ανελαστικά µε αρχικά
ακίνητη σφαίρα B µάζας m2 = m1. Εάν η
ταχύτητα της σφαίρας Β µετά την κρούση
είναι υ2́ = 8 m/s, η ταχύτητα της σφαίρας Α
µετά την κρούση είναι:  
α) υ1́ = 2 m/s      β) υ1́ = –2 m/s
γ) υ1́ = 0             δ) υ1́ = 4 m/s

2.15) Μία σφαίρα Α µάζας mΑ ισορροπεί
δεµένη στην άκρη νήµατος, όπως φαίνεται
στο σχήµα. Βλήµα µάζας mΒ, κινούµενο µε
ταχύτητα υ0 που σχηµατίζει γωνία φ µε την

οριζόντια διεύθυνση, συγκρούεται πλα-
στικά µε τη σφαίρα Α. Το µέγιστο ύψος που
θα φτάσει το συσσωµάτωµα µετά την
κρού ση, εξαρτάται: 

α) µόνο από την ταχύτητα υ0.
β) µόνο από τη µάζα mΒ.
γ) µόνο από τη γωνία φ.
δ) από την ταχύτητα υ0, τη µάζα mΒ, τη µάζα
mA και τη γωνία φ.

2.16) Βλήµα µάζας m1 = m, κινούµενο ορι-
ζόντια µε ταχύτητα µέτρου υ1, διέρχεται από
αρχικά ακίνητο σώµα Α µάζας m2 = 10m.
Μετά την κρούση το σώµα Α έχει ταχύτητα

υ1µέτρου υ2́ = –––. Η ταχύτητα του βλήµατος 
20

µετά την κρούση είναι: 
υ1 υ1α) υ1́ = ––– β) υ1́ = –––
4                  2

γ) υ1́ = υ1 δ) υ1́ = 0 

2.17) Ένα σώµα µάζας m1 κινούµενο οριζό-
ντια µε ταχύτητα υ1 συγκρούεται µετωπικά
και πλαστικά µε ένα ακίνητο σώµα µάζας
m2 = 4m1 και αποκτούν κοινή ταχύτητα υκ.
Ποια σχέση είναι σωστή;
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α) 5υκ = υ1 β) υκ = υ1

γ) 2υκ = υ1 δ) 4υκ = υ1

2.18) Μία σφαίρα µάζας m αφήνεται από
ύψος h και συγκρούεται ανελαστικά µε το
έδαφος. Το µέτρο της µεταβολής της ορµής
της σφαίρας κατά τη διάρκεια της κρούσης
είναι: 
α) ∆p = 2m√  2gh       β) ∆p = 0

γ) ∆p < 2m√  2gh      δ) ∆p > 2m√  2gh

2.19) Ένα καρότσι µεγάλου µήκους, του
οποίου η επιφάνεια δεν είναι λεία, είναι

ακίνητο επάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο.
Επάνω στο καρότσι βρίσκεται ακίνητο
σώµα Α µάζας m. Ένα βλήµα συγκρούεται
κεντρικά και πλαστικά µε το σώµα Α. Ποια
πρόταση είναι σωστή;
α) Το καρότσι θα επιταχύνεται συνεχώς.
β) Το καρότσι επιταχύνεται αρχικά και µε -
τά επιβραδύνεται.
γ) Το καρότσι επιταχύνεται µέχρι να απο-
κτήσει κοινή ταχύτητα µε το συσσωµά-
τωµα. 
δ) Το συσσωµάτωµα επιβραδύνεται συνε-
χώς.

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις. Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

2.20) Ένα σώµα µάζας m1, κινούµενο µε
ταχύτητα µέτρου υ0  και διεύθυνση που
σχηµατίζει γωνία 60ο µε την οριζόντια, συ-
γκρούεται πλαστικά µε ακίνητο σώµα µά-
ζας m2 = m1 και τα δύο σώµατα αποκτούν
κοινή ταχύτητα υκ. Ποια σχέση είναι σω-
στή;

α) 2υκ = υ0 β) 4υκ = υ0 γ) υκ = 2υ0

2.21) Μία σφαίρα µάζας m1, κινούµενη
οριζόντια µε ταχύτητα µέτρου υ0, συγκρού-
εται κεντρικά και πλαστικά µε ακίνητο
σώµα διπλάσιας µάζας. Το ποσοστό στα

εκατό της µείωσης της κινητικής ενέργειας
του συστήµατος των σωµάτων κατά τη
διάρκεια της κρούσης είναι ίσο µε:
α) –30%      β) –45%      γ) –66,66%                     

2.22) Από την κορυφή λείου κεκλιµένου
επιπέδου, που απέχει απόσταση h από ορι-
ζόντιο επίπεδο, αφήνουµε µικρή σφαίρα
µάζας m1. Ταυτόχρονα από την άκρη Α ενός
λείου τεταρτοκυκλίου, ακτίνας R, αφήνου -
µε µικρή σφαίρα µάζας m2 = 3m1. Οι δύο
σφαίρες συγκρούονται πλαστικά στο λείο
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οριζόντιο επίπεδο και ακινητοποιούνται.
Ποια σχέση είναι σωστή;
α) 3R = h      β) 9R = h      γ) 4R = h

2.23) Σώµα µάζας m βρίσκεται ακίνητο σε
λείο οριζόντιο επίπεδο. ∆ύο βλήµατα µε
ίσες µάζες m1 = m2, κινούµενα µε ταχύτη-
τες µε µέτρα υ1 και υ2 που σχηµατίζουν γω-
νίες 30ο και 60ο µε το οριζόντιο επίπεδο
αντίστοιχα, συγκρούονται πλαστικά µε το
σώµα µάζας m την ίδια χρονική στιγµή.
Εάν µετά τη σύγκρουση το συσσωµάτωµα
ακινητοποιείται, ποια σχέση είναι σωστή;

υ2 υ2     1 υ2 √2
α) ––– = √3     β) ––– = ––– γ) ––– = –––υ1 υ1 2      υ1 2

2.24) Ένα σώµα µάζας m1, κινούµενο ορι-
ζόντια µε ταχύτητα µέτρου υ1 = 20 m/s, συ-
γκρούεται µετωπικά µε ένα ακίνητο σώµα
µάζας m2 = m1. Μετά τη σύγκρουση η τα-
χύτητα του σώµατος µάζας m2 έχει µέτρο
υ2́ = 15 m/s. Η σύγκρουση των σωµάτων
είναι:

α) ελαστική.             β) ανελαστική.           
γ) πλαστική.

2.25) Ένα σώµα Α µάζας m1, κινούµενο ορι-
ζόντια µε ταχύτητα µέτρου υ1, συγκρούεται
µετωπικά και πλαστικά µε ένα δεύτερο
σώµα Β µάζας m2 = m1 που αρχικά είναι ακί-
νητο. Το συσσωµάτωµα συγκρούεται στη
συνέχεια κεντρικά και πλαστικά µε τρίτο
σώµα Γ µάζας m3 = 2m1 που αρχικά είναι
ακίνητο. Το ποσοστό στα εκατό της αρχικής
του ενέργειας που διατήρησε το σώµα Α
µετά και τη δεύτερη κρούση είναι ίσο µε:

α) 10%         β) 6,25%          γ) 15%  

2.26) Μια σφαίρα Α µάζας mΑ είναι δεµένη
στην άκρη νήµατος, όπως φαίνεται στο σχή -
µα. Εκτρέπουµε το νήµα από την κατακό-
ρυφη, έτσι ώστε το σώµα να απέχει από-
σταση h από την κατώτερη θέση, και αφή-
νουµε το σώµα ελεύθερο να κινηθεί. Όταν το
σώµα φτάνει στο κατώτερο σηµείο, συ-
γκρούεται κεντρικά και πλαστικά µε σφαίρα
Β µάζας mΒ = mΑ. Το συσσωµάτωµα σταµατά
στιγµιαία σε ύψος h1. Tο ποσοστό στα εκατό
της µεταβολής της δυναµικής ενέργειας του
σώµατος Α από την αρχική θέση µέχρι να στα -
µατήσει στιγµιαία το συσσωµάτωµα είναι:

α) –25%      β) –50%      γ) –75%   
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2.27) Ένα σώµα Α µάζας m1 αφήνεται από
ύψος h1 από το έδαφος. Το σώµα συγκρού-
εται µε το έδαφος και ανέρχεται µέχρι ύψους

2h1h2 = ––––.
3

Ποια πρόταση είναι σωστή;
α) Η κρούση είναι ελαστική.  
β) Το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής της
κινητικής ενέργειας του σώµατος Α κατά τη
διάρκεια της κρούσης είναι ίσο µε –33,33%.
γ) Το µέτρο της µεταβολής της ορµής του
σώµατος Α κατά τη διάρκεια της κρούσης
είναι ίσο µε ∆p = 2pαρχ, όπου pαρχ  το µέτρο
της ορµής του σώµατος Α ακριβώς πριν
από την κρούση.

2.28)Ένα κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο επάνω
σε οριζόντιο επίπεδο. Ένα βλήµα µάζας m,
που κινείται οριζόντια µε ταχύτητα µέτρου
υ0, συγκρούεται µε το κιβώτιο και εξέρχε-

υ0ται από αυτό µε ταχύτητα µέτρου  –––. Ποια 
2

πρόταση είναι σωστή;
α) Η θερµότητα που αναπτύσσεται κατά τη

3mυ0
2

διάρκεια της κρούσης είναι ίση µε ––––––.
8

β) Το µέτρο της µεταβολής της ορµής του
mυ0κιβωτίου είναι ίσο µε ––––.

2
γ) Η κινητική ενέργεια του κιβωτίου µετά
την κρούση είναι ίση µε την κινητική ενέρ-
γεια του βλήµατος, ανεξάρτητα από τη µά -
ζα του κιβωτίου.

2.29) Μία σφαίρα Α µε µάζα m1 και ταχύ-
τητα µέτρου υ0  συγκρούεται  κεντρικά και

πλαστικά µε σώµα Β µάζας m2 = 4m1, που
κινείται µε ταχύτητα ίσου µέτρου αλλά
αντίθετης φοράς. Ο λόγος της αρχικής κι-
νητικής ενέργειας του σώµατος Β προς την
τελική κινητική ενέργεια που έχει µετά την
κρούση είναι:

25            1            4α) –––– β) ––– γ) ––––
9             3            25

2.30) ∆ύο σώµατα µε ίσες µάζες m, κινού-
µενα σε κατευθύνσεις που σχηµατίζουν
γωνία φ = 120ο, όπως φαίνεται στο σχήµα,
µε ταχύτητες ίσου µέτρου υ, συγκρούονται
πλαστικά. Η θερµότητα που αναπτύσσεται
κατά τη διάρκεια της κρούσης είναι ίση µε:

mυ2 3mυ2
α) ––––– β) mυ2 γ) ––––––

2                            4

2.31) Σώµα µάζας m, το οποίο έχει κινη-
τική ενέργεια Κ, συγκρούεται πλαστικά µε
σώµα µάζας 4m. Μετά την κρούση το συσ-
σωµάτωµα µένει ακίνητο. Η µηχανική ενέρ-
γεια που χάθηκε κατά την κρούση είναι: 

5K 7Kα) –––– β) K γ) ––––
4             4

(Θέµα Πανελλαδικών 2005)
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2.32) Σε µετωπική κρούση δύο σωµάτων Α
και Β, που έχουν µάζες m και 2m αντίστοιχα,
δηµιουργείται συσσωµάτωµα που παρα-
µένει ακίνητο στο σηµείο της σύγκρουσης.
Ο λόγος των µέτρων των ορµών των δύο
σωµάτων πριν από την κρούση είναι: 

1α) ––– β) 2       γ) 1 
2

(Θέµα Πανελλαδικών 2004)

2.33) ∆ύο σώµατα µε µάζες m1 = 2 kg και 
m2 = 3 kg κινούνται χωρίς τριβές στο ίδιο
οριζόντιο επίπεδο και σε κάθετες διευθύν-
σεις µε ταχύτητες υ1 = 4 m/s και υ2 = 2 m/s
(όπως στο σχήµα) και συγκρούονται πλα-
στικά.

Η κινητική ενέργεια του συσσωµατώµατος
είναι:
α) 5 J      β) 10 J      γ) 20 J

(Θέµα Πανελλαδικών 2010)

2.34) Σώµα µάζας m που κινείται µε ταχύ-
τητα υ συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά
µε ακίνητο σώµα διπλάσιας µάζας. Η ταχύ-
τητα του συσσωµατώµατος µετά την κρού-
ση έχει µέτρο:

υ           υα) 2υ      β) ––– γ) –––
2           3
(Θέµα Πανελλαδικών 2005)

2.35) ∆ύο σώµατα µε µάζες m1 = m και
m2 = m και ταχύτητες µε µέτρα υ1 = 4υ και
υ2 = 2υ αντίστοιχα κινούνται σε οριζόντιο
επίπεδο στην ίδια κατεύθυνση, όπως φαί-
νεται στο σχήµα. Τα δύο σώµατα κάποια
στιγµή συγκρούονται κεντρικά και πλα-
στικά. Ποια πρόταση είναι σωστή;

α) Οι κινητικές ενέργειες των σωµάτων δε
µεταβάλλονται κατά την κρούση.
β) Η µεταβολή της ορµής των δύο σωµά-
των είναι ∆p1 = –mυ και ∆p2 = 3mυ αντί-
στοιχα.
γ) Το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος µά-
ζας m2 αυξήθηκε κατά 50% κατά τη διάρ-
κεια της κρούσης.

2.36) ∆ύο σώµατα µε µάζες m1 και m2 και
ταχύτητες ίσου µέτρου κινούνται σε διευ-
θύνσεις που σχηµατίζουν γωνίες φ1 = 30ο και
φ2 = 60ο αντίστοιχα µε τον άξονα x΄x. Τα δύο
σώµατα συγκρούονται πλαστικά και το
συσσωµάτωµα κινείται στη διεύθυνση του
άξονα x΄x. Ποια σχέση που συνδέει τις µά-
ζες των δύο σωµάτων είναι σωστή;

α) m2 = m1 β) m2 = m1√3    γ) m1 = m2√3
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2.37) Σώµα µάζας m1 = m κινείται οριζόντια
υ0µε ταχύτητα µέτρου υ1= ––– και συγκρού-
2

εται πλαστικά µε σώµα µάζας m2 = m, που
κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω µε τα-

υ0 √3χύτητα µέτρου υ2 = ––––––, όπως φαίνεται 
2

στο σχήµα. 

Η ταχύτητα του συσσωµατώµατος σχηµα-
τίζει µε την ταχύτητα του σώµατος µάζας
m2 γωνία:
α) 45ο β) 30ο γ) 60ο

2.38) Μία σφαίρα αφήνεται από ύψος h
από το έδαφος. Κάθε φορά που συγκρού-
εται µε το έδαφος χάνει το 10% της κινη-
τικής της ενέργειας που έχει πριν από την
κρούση. Μετά από τρεις κρούσεις η σφαί -
ρα θα φτάσει σε ύψος: 
α) h3 = (0,9)3 h β) h2 = (0,9)2 h
γ) h3 = (0,1)3 h

2.39)∆ύο σώµατα Α και Β είναι ακίνητα σε
οριζόντιο επίπεδο. Βλήµα µάζας m κινού-
µενο µε οριζόντια ταχύτητα µέτρου υ0 συ-
γκρούεται µε το σώµα Α και εξέρχεται από

υ0αυτό µε ταχύτητα µέτρου –––. Στη συνέχεια 
2

το βλή µα συγκρούεται µε το σώµα Β και 
υ0εξέρχεται από αυτό µε ταχύτητα µέτρου –––. 
4

Εάν pA και pΒ είναι τα µέτρα των ορµών
των σωµάτων Α και Β αντίστοιχα µετά τη
σύγκρουση µε το βλήµα, ποια σχέση είναι
σωστή;  
α) pA = pΒ β) pA = 2pΒ γ) 2pA = pΒ

2.40) Βλήµα µάζας m που κινείται οριζό-
ντια µε ταχύτητα µέτρου υ0 συγκρούεται
πλαστικά µε ακίνητο σώµα. Στην πρώτη
περίπτωση το σώµα Σ εφάπτεται µε κατα-
κόρυφο τοίχο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση
το σώµα Σ είναι ελεύθερο να κινηθεί, όπως
φαίνεται στο σχήµα. Η θερµότητα που ανα-
πτύσσεται κατά τη διάρκεια της κρούσης: 

α) είναι µεγαλύτερη στην πρώτη περί-
πτωση. 
β) είναι µεγαλύτερη στη δεύτερη περί-
πτωση. 
γ) είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις. 

2.41) Σώµα Σ1 µάζας m1 ισορροπεί δεµένο
στο άκρο νήµατος µήκους � το οποίο στη-
ρίζεται στο σηµείο Ο, όπως φαίνεται στο
σχήµα. Σώµα Σ2 µάζας m2 κινούµενο ορι-
ζόντια συγκρούεται πλαστικά µε το σώµα
Σ1. Η ταχύτητα του συσσωµατώµατος αµέ-
σως µετά την κρούση είναι υκ. Η τάση του
νήµατος αµέσως µετά την κρούση είναι: 
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α) T = (m1 + m2)g
υ2

κβ) T = (m1 + m2) –––
�

υ2
κγ) T = (m1 + m2) ––– + (m1 + m2)g�

2.42) ∆ύο βλήµατα µε µάζες m1 = m2 = m
και ταχύτητες µέτρου υ0 κινούνται το ένα

οριζόντια και το άλλο κατακόρυφα προς τα
κάτω, όπως φαίνεται στο σχήµα. Τα δύο
βλήµατα συγκρούονται ταυτόχρονα πλα-
στικά µε σώµα µάζας M = 3m που βρίσκε-
ται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο.
Το µέτρο της µεταβολής  της ορµής του συ-
στήµατος κατά τη διάρκεια της κρούσης εί-
ναι: 

α) 2mυ0 β) mυ0 γ) 5mυ0

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
(Η επιτάχυνση της βαρύτητας θεωρείται γνωστή και ίση µε g = 10 m/s2.)

2.43) Κιβώτιο µάζας M = 4,9 kg είναι το-
ποθετηµένο σε οριζόντια επιφάνεια µε συ-
ντελεστή τριβής ολίσθησης µ = 0,4. Βλήµα
µάζας m = 0,1 kg εκτοξεύεται οριζόντια µε
ταχύτητα υβ = 600 m/s και σφηνώνεται στο
κιβώτιο. Να υπολογιστούν:

α) η ταχύτητα υκ του συσσωµατώµατος
αµέσως µετά το σφήνωµα του βλήµατος,
β) το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής της
κινητικής ενέργειας του συστήµατος των
δύο σωµάτων κατά τη διάρκεια της κρούσης,
γ) το διάστηµα που θα διανύσει το συσσω-
µάτωµα µέχρι να σταµατήσει.

2.44) Κιβώτιο µάζας M = 48 kg είναι το-
ποθετηµένο σε οριζόντια επιφάνεια µε συ-
ντελεστή τριβής ολίσθησης µ = 0,2. Βλή-
µατα µε µάζες m1 = 1 kg και m2 = 1 kg, κι-
νούµενα οριζόντια σε αντίθετες κατευθύν-
σεις και µε ταχύτητες µε µέτρα υ1 = 400 m/s
και  υ2 = 200 m/s αντίστοιχα, σφηνώνονται
ταυτόχρονα στο κιβώτιο, όπως φαίνεται
στο σχήµα. Να υπολογιστούν:

α) η ταχύτητα υκ του συσσωµατώµατος αµέ-
σως µετά το σφήνωµα των δύο βληµάτων,
β) η συνολική µέση δύναµη που δέχεται το
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κιβώτιο κατά τη διάρκεια της κρούσης, εάν
η κρούση διαρκεί χρόνο ∆t = 0,1 s,
γ) η µεταβολή της ορµής του βλήµατος µά-
ζας m2 κατά τη διάρκεια της κρούσης,
δ) ο χρόνος που θα κινηθεί το συσσωµά-
τωµα µέχρι να σταµατήσει.  

2.45) Όχηµα µάζας Μ κινείται σε λείο ορι-
ζόντιο επίπεδο προς τα δεξιά µε ταχύτητα
µέτρου υ3 = υ. Ένας αθλητής (Α) µε µάζα
m1 = 2 m κινείται προς τα δεξιά µε ταχύτητα
µέτρου υ1=4υ, ενώ αθλητής (Β) µάζας m2=m
κινείται προς τα αριστερά µε ταχύτητα µέ-
τρου υ2 = 2υ, όπως φαίνεται στο σχήµα. Οι
δύο αθλητές πηδάνε ταυτόχρονα στο όχηµα,
οπότε η ορµή του οχήµατος αυξάνεται κατά
50%. Να υπολογιστούν:

Μ
α) ο λόγος των µαζών ––– ,m
β) το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής
της κινητικής ενέργειας του οχήµατος κατά
τη διάρκεια της κρούσης.

2.46) Σώµα µάζας Μ ισορροπεί κατακό-
ρυφα δεµένο στο άκρο αβαρούς και µη
εκτατού νήµατος µήκους � = 10 m που εί-
ναι στερεωµένο σε σηµείο Ο, όπως φαίνε-
ται στο σχήµα. Βλήµα µάζας m = 1 kg εκτο-
ξεύεται οριζόντια µε ταχύτητα υβ = 300 m/s
και σφηνώνεται στο σώµα M. Η µέγιστη
δυναµική ενέργεια που αποκτά το συσσω-
µάτωµα κατά την κίνησή του µετά την
κρούση είναι U = 1.500 J. 

Να υπολογιστούν:

α) η µάζα M του σώµατος,
β) το µέτρο της τάσης του νήµατος αµέσως
µετά την κρούση,
γ) το ποσοστό στα εκατό της αρχικής κινη-
τικής του ενέργειας που διατήρησε το βλή-
µα αµέσως µετά την κρούση,
δ) η γωνία που σχηµατίζει το νήµα µε την
κατακόρυφη στη θέση στην οποία το συσ-
σωµάτωµα έχει µέγιστη δυναµική ενέργεια.

2.47) Σώµα Σ1 µάζας m1 είναι δεµένο στο
άκρο αβαρούς, µη εκτατού νήµατος µή-
κους �, του οποίου το άλλο άκρο είναι στε-
ρεωµένο σε σηµείο Ο, όπως φαίνεται στο
σχήµα. Εκτρέπουµε το νήµα κατά γωνία φ,
έτσι ώστε το σώµα Σ1 να βρίσκεται σε ύψος
h από το κατώτερο σηµείο, και το αφή-
νουµε ελεύθερο να κινηθεί. Όταν το σώµα
Σ1 περνά από την κατώτερη θέση, συγκρού-
εται πλαστικά µε αρχικά ακίνητο σώµα Σ2

µάζας m2 = 3m1. Να υπολογιστούν:
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α) το µέγιστο ύψος h1, σε σχέση µε το αρ-
χικό ύψος h, που φτάνει το συσσωµάτωµα
κατά την κίνησή του µετά την κρούση,
β) το ποσοστό στα εκατό της αρχικής δυνα-
µικής ενέργειας του σώµατος Σ1 που µετα-
φέρθηκε στο σώµα Σ2 κατά τη διάρκεια της
κρούσης. 

2.48) Σώµα Σ1 µάζας m1 = 4 kg είναι δεµένο
στο άκρο αβαρούς, µη εκτατού νήµατος  µή-
κους � = 1,8 m, του οποίου το άλλο άκρο εί-
ναι στερεωµένο σε σηµείο Ο, όπως φαίνεται
στο σχήµα. Εκτρέπουµε το νήµα, έτσι ώστε
το σώµα Σ1 να βρεθεί στην οριζόντια θέση,
και το αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί. 

Όταν το σώµα Σ1 φτάνει στην κατώτερη
θέση, συγκρούεται µε αρχικά ακίνητο κι-
βώτιο µάζας M = 18 kg. Μετά την κρούση
το σώµα Σ1 κινείται σε αντίθετη κατεύ-
θυνση από την αρχική και το ανώτερο ύψος
που φτάνει είναι h = 0,45 m. 
α) Να βρεθεί το µέτρο της ταχύτητας του
κιβωτίου αµέσως µετά την κρούση.
β) Να ελεγχθεί το είδος της κρούσης. 
γ) Να υπολογιστεί το µέτρο της µεταβολής
της ορµής του σώµατος Σ1 κατά τη διάρ-
κεια της κρούσης. 
Θετική ορίζεται η φορά προς τα δεξιά.

2.49) Σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται

ακίνητο σώµα Σ2 µάζας m2 = 3m και σε µε-
γάλη απόσταση απ’ αυτό σώµα Σ3 µάζας
m3 = 2m που κινείται προς τα αριστερά µε
ταχύτητα µέτρου υ3 = 5 m/s, όπως φαίνεται
στο σχήµα. Βλήµα µάζας m1 = m, κινούµενο
οριζόντια προς τα δεξιά µε ταχύτητα µέτρου
υ1 = 40 m/s, σφηνώνεται στο σώµα Σ2. Στη
συνέχεια το συσσωµάτωµα συγκρούεται
πλαστικά µε το σώµα Σ3. Να υπολογιστούν:

α) η ταχύτητα του συστήµατος των τριών
σωµάτων µετά τις δύο κρούσεις,
β) το ποσοστό στα εκατό της αρχικής κι-
νητικής του ενέργειας που διατήρησε το
βλήµα µετά τις δύο κρούσεις, 
γ) το συνολικό έργο των δυνάµεων που δέ-
χτηκε το βλήµα κατά τη διάρκεια και των
δύο κρούσεων, θεωρώντας ότι m1 = 1 kg.

2.50) ∆ύο σώµατα µε µάζες m1 = 2 kg και
m2 = 4 kg βρίσκονται σε λείο οριζόντιο επί-
πεδο και κινούνται σε αντίθετες κατευθύν-
σεις µε ταχύτητες µέτρων υ1 = 20 m/s και
υ2 = 5 m/s αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο
σχήµα. Τα δύο σώµατα συγκρούονται πλα-
στικά και στη συνέχεια το συσσωµάτωµα
ανέρχεται κατά µήκος κεκλιµένου επιπέ-
δου γωνίας κλίσης φ = 30ο και µε συντελε-

√3στή τριβής ολίσθησης µ = –––. Να υπολο-
10

γιστούν:
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α) η ταχύτητα του συσσωµατώµατος αµέ-
σως µετά την κρούση,
β) η µέγιστη δυναµική ενέργεια του συσ-
σωµατώµατος,

γ) το ποσοστό στα εκατό της αρχικής κινη-
τικής ενέργειας του συστήµατος των σω-
µάτων που έγινε θερµότητα κατά τη διάρ-
κεια της κρούσης.

2.51) Σώµα µάζας Μ = 11m ισορροπεί κα-
τακόρυφα, δεµένο στο άκρο αβαρούς και
µη εκτατού νήµατος µεγάλου µήκους, που
είναι στερεωµένο σε σηµείο Ο, όπως φαί-
νεται στο σχήµα. Βλήµα µάζας m1 = m,
κινούµενο µε ταχύτητα µέτρου υ1 = 240 m/s
που σχηµατίζει γωνία φ = 60ο µε το οριζό-
ντιο επίπεδο, σφηνώνεται στο σώµα µάζας
M. Να υπολογιστούν:

α) η ταχύτητα του συσσωµατώµατος αµέ-
σως µετά την κρούση,
β) το ποσοστό στα εκατό της αρχικής ενέρ-
γειας του βλήµατος που έγινε θερµότητα
κατά τη διάρκεια της κρούσης,
γ) το µέγιστο ύψος που θα φτάσει το συσ-
σωµάτωµα,
δ) η µεταβολή της ορµής του συστήµατος
κατά τη διάρκεια της κρούσης, εάν η µάζα
του βλήµατος είναι m1 = 1 kg.

2.52) Σε σηµείο Ο κατακόρυφου τοίχου
στερεώνουµε νήµα στο ελεύθερο άκρο
του οποίου δένουµε σώµα µάζας m. Εκ-
τρέπουµε το νήµα κατά γωνία φ = 60ο και
αφήνουµε το σώµα µάζας m ελεύθερο να
κινηθεί.

Κάθε φορά που το σώµα χτυπάει στον
τοίχο χάνει το 20% της κινητικής του ενέρ-
γειας που έχει ακριβώς πριν από την κρού-
ση. Να βρεθεί η µέγιστη γωνία που σχηµα-
τίζει το νήµα µε τον τοίχο µετά από:
α) τη δεύτερη κρούση,
β) ν κρούσεις.

2.53) Σώµα µάζας m1=2 kg κινείται µε τα-
χύτητα µέτρου υ1 = 10 m/s που σχηµατίζει
γωνία φ1 = 30ο µε την οριζόντια. ∆εύτερο
σώµα µάζας m2 = 6 kg κινείται µε ταχύτητα
µέτρου υ2 = 10 m/s που σχηµατίζει γωνία

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
(Η επιτάχυνση της βαρύτητας θεωρείται γνωστή και ίση µε g = 10 m/s2.)
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φ2 = 60ο µε την οριζόντια, ενώ τρίτο σώµα
µάζας m3 = 4 kg κινείται οριζόντια µε ταχύ-
τητα µέτρου υ3 = 10 m/s, όπως φαίνεται στο
σχήµα. Τα τρία σώµατα συγκρούονται ταυ-
τόχρονα πλαστικά. Να υπολογιστούν:

α) το µέτρο της ταχύτητας του συσσωµα-
τώµατος,
β) η µεταβολή της κινητικής ενέργειας του
συστήµατος κατά απόλυτη τιµή, κατά τη
διάρκεια της κρούσης.

2.54) Ένα όχηµα µάζας M = 4 kg κινείται
σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα µέ-
τρου υ = 5 m/s. Μικρό σώµα µάζας m1=1 kg,
κινούµενο µε ταχύτητα µέτρου υ1 = 10 m/s
που σχηµατίζει γωνία 30ο µε την κατακό-
ρυφη, συγκρούεται µε το όχηµα. Μετά την
κρούση το σώµα µάζας m1 κινείται µε τα-
χύτητα µέτρου υ1́ = 4 m/s που σχηµατίζει
γωνία 60ο µε την κατακόρυφη, όπως φαί-
νεται στο σχήµα. 

α) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του οχήµα-
τος µετά την κρούση. 
β) Να ελεγχθεί το είδος της κρούσης.

2.55) Βλήµα µάζας m = 0,1 kg κινείται µε
σταθερή οριζόντια ταχύτητα υ1 = 100 m/s
και σφηνώνεται σε ένα ακίνητο κοµµάτι
ξύλου µάζας Μ = 1,9 kg. Μετά την κρού-
ση το συσσωµάτωµα ξύλο-βλήµα κινείται
ελεύθερα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο.
Να υπολογιστούν:
α) το µέτρο της ταχύτητας του συσσωµα-
τώµατος αµέσως µετά την κρούση,
β) η κινητική ενέργεια του βλήµατος που
µετατράπηκε σε θερµότητα κατά την κρού -
ση.

(Θέµα Πανελλαδικών 2000)

2.56) Βλήµα µάζας m = 1 kg, το οποίο κι-
νείται οριζόντια µε ταχύτητα υ = 200 m/s,
συναντά ξύλινο κιβώτιο µάζας Μ = 99 kg
που αρχικά ηρεµεί σε οριζόντια επιφάνεια
και σφηνώνεται σ’ αυτό. Η κρούση βλήµα-
τος - κιβωτίου είναι πλαστική. Αµέσως µετά
την κρούση το συσσωµάτωµα αρχίζει να
ολι σθαίνει και τελικά σταµατά σε από-
σταση x = 0,4 m. Να υπολογίσετε:
α) την ταχύτητα του συσσωµατώµατος αµέ -
σως µετά την κρούση,
β) την απώλεια της κινητικής ενέργειας
κατά την κρούση,
γ) τον συντελεστή τριβής ολίσθησης µε-
ταξύ του συσσωµατώµατος και της οριζό-
ντιας επιφάνειας. 

(Θέµα Πανελλαδικών 2000)
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2.57) Ένα παιδί µάζας m = 10 kg στέκεται
κάτω από µία κούνια παιδικής χαράς, ακρι-
βώς κάτω από το σηµείο που ισορροπεί η
κούνια. Ένας νεαρός µάζας Μ = 40 kg ξε-
κινάει µε την κούνια χωρίς αρχική ταχύ-
τητα από ύψος h = 2,5 m από το έδαφος
και κατά τη σύγκρουση µε το παιδί, το αρ-
πάζει και συνεχίζουν µαζί την αιώρηση. Να
βρεθούν: 
α) το ύψος που θα φτάσει η κούνια µετά τη
σύγκρουση,
β) η µεταβολή κατά απόλυτη τιµή της µη-
χανικής ενέργειας του συστήµατος εξαι-
τίας της σύγκρουσης.
Η µάζα της κούνιας να θεωρηθεί αµελητέα.
Τριβές δεν υπάρχουν, οι διαστάσεις του παι-
διού και του νεαρού να µη ληφθούν υπόψη
και η διάρκεια της κρούσης να θεωρηθεί
αµελητέα.

(Θέµα Εξετάσεων 1979)

2.58) Ένα κοµµάτι ξύλο µάζας Μ = 1,9 kg
είναι δεµένο στο ένα άκρο νήµατος µήκους
� = 0,9m, το άλλο άκρο του οποίου είναι
δεµένο σε ακλόνητο σηµείο. Το ξύλο ισορ-
ροπεί µε το νήµα σε κατακόρυφη θέση.
Βλήµα µάζας m = 0,1 kg, που κινείται ορι-
ζόντια µε ταχύτητα υ0, σφηνώνεται στο
ξύλο. Το σύστηµα βλήµα-ξύλο εκτρέπεται,
ώστε η µέγιστη απόκλιση του νήµατος από
την αρχική κατακόρυφη θέση του να είναι
φ = 60ο. Να υπολογιστούν: 
α) η ταχύτητα υ0 του βλήµατος,
β) το ποσοστό στα εκατό της ελάττωσης της
κινητικής ενέργειας του συστήµατος βλή µα-
ξύλο κατά την κρούση. 

(Θέµα Εξετάσεων 1988)

2.59) ∆ύο σφαίρες µε µάζες m1 = 1 kg και
m2 = 2 kg κινούνται, χωρίς να περιστρέφο-
νται, πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο στην
ίδια διεύθυνση µε αντίθετη φορά και µε τα-
χύτητες που έχουν µέτρα υ1 = 10 m/s και
υ2 = 2 m/s αντίστοιχα. Οι σφαίρες συγκρού-
ονται µετωπικά και µετά την κρούση η
σφαίρα µάζας m1 κινούµενη στην αρχική
διεύθυνση και φορά έχει ταχύτητα µέτρου
υ1́ = 4 m/s. 
α) Να βρεθεί η ταχύτητα της σφαίρας µά-
ζας m2 µετά την κρούση. 
β) Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια του
συστήµατος των δύο σφαιρών πριν από την
κρούση. 
γ) Να δικαιολογηθεί αν η κρούση ήταν ελα-
στική ή ανελαστική.

(Θέµα Εξετάσεων 1999)

2.60) Σώµα Σ1 µε µάζα m1 = 1 kg και ταχύ-
τητα υ1 κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και
κατά µήκος του άξονα x΄x χωρίς τριβές,
όπως στο σχήµα. Το σώµα Σ1 συγκρούεται
µε σώµα Σ2 µάζας m2 = 3 kg που αρχικά εί-
ναι ακίνητο. Η κρούση οδηγεί στη συγκόλ-
ληση των σωµάτων. 

α) Να δικαιολογήσετε γιατί το συσσωµά-
τωµα που προκύπτει από τη συγκόλληση
θα συνεχίσει να κινείται κατά µήκος του
άξονα x΄x. 
β) Να εξηγήσετε γιατί η θερµοκρασία του
συσσωµατώµατος θα είναι µεγαλύτερη
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από τη αρχική κοινή θερµοκρασία των δύο
σωµάτων. 

Κ2γ) Να υπολογίσετε τον λόγο –––, όπου Κ2 η
Κ1

κινητική ενέργεια του συσσωµατώµατος
και Κ1 η κινητική ενέργεια του σώµατος Σ1

πριν από την κρούση. 
Κ2δ) Να δικαιολογήσετε αν ο λόγος ––– µετα-
Κ1

βάλλεται ή όχι στην περίπτωση που το
σώµα µάζας m1 εκινείτο µε ταχύτητα δι-
πλάσια της υ1.

(Θέµα Πανελλαδικών 2004)

2.61) Σώµα Σ1, µάζας m1 = 2 kg, κινείται
επάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο στη θε-
τική κατεύθυνση του άξονα x΄x µε ταχύ-
τητα µέτρου υ1 = 20 m/s. Το σώµα Σ1 συ-
γκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε σώµα
Σ2, µάζας m2 > m1, που βρίσκεται επίσης
στο οριζόντιο επίπεδο και είναι δεµένο στο
ελεύθερο άκρο αβαρούς και µη εκτατού νή-
µατος µήκους � = 0,7 m το άλλο άκρο του
οποίου είναι στερεωµένο σε σταθερό ση-
µείο Ο, όπως φαίνεται στο σχήµα. Κατά τη
διάρκεια της κρούσης η κινητική ενέργεια
του σώµατος Σ1 µειώνεται κατά 64%. 

Στη συνέχεια το σώµα Σ1 συγκρούεται κε-
ντρικά και πλαστικά µε σώµα Σ3, µάζας

m3 = 8 kg, που κινείται στην αρνητική κα-
τεύθυνση του άξονα x΄x µε ταχύτητα µέ-
τρου υ3 = 4 m/s. Να υπολογιστούν: 
α) η µάζα του σώµατος Σ2,
β) η ταχύτητα του σώµατος Σ2, όταν το
νήµα γίνεται κατακόρυφο για πρώτη φορά,
και η τάση του νήµατος σε αυτή τη θέση,
γ) το ποσοστό στα εκατό της κινητικής
ενέργειας των σωµάτων Σ1 και Σ3 που έγινε
θερµότητα κατά τη διάρκεια της κρούσης
µεταξύ τους,
δ) το έργο της συνισταµένης δύναµης που
δέχεται το σώµα Σ1 κατά τη διάρκεια της
σύγκρουσής του µε το Σ3.

2.62) ∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε µάζες
m1 = 4 kg και m2 = 4 kg κινούνται σε αντί-
θετες κατευθύνσεις επάνω σε λείο οριζόντιο
επίπεδο µε ταχύτητες µε µέτρα υ1 = 10 m/s
και υ2 = 4 m/s αντίστοιχα, όπως φαίνεται
στο σχήµα. Στην προέκταση του οριζό-
ντιου επιπέδου υπάρχει λείο τεταρτοκύ-
κλιο ΑΒ ακτίνας R = 0,4 m. Όταν τα σώ-
µατα Σ1 και Σ2 έρχονται σε επαφή, συ-
γκρούονται κεντρικά και πλαστικά. Να υπο-
λογιστούν:

α) η ταχύτητα του συσσωµατώµατος αµέ-
σως µετά την κρούση,

Σ1

xx΄

υ1υ3
Σ2

Σ3

Ο

�
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β) το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής
της κινητικής ενέργειας του σώµατος Σ2

κατά τη διάρκεια της κρούσης,
γ) το µέτρο της ταχύτητας του συσσωµα-
τώµατος, όταν διέρχεται από τη θέση Β,
δ) το µέγιστο ύψος που θα φτάσει το συσ-
σωµάτωµα.

2.63) ∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε µάζες
m1 = 4 kg και m2 = 8 kg κινούνται σε κά-
θετες διευθύνσεις επάνω στο ίδιο οριζόντιο
επίπεδο. Τη χρονική στιγµή t0 = 0 s τα σώ-
µατα Σ1 και Σ2 διέρχονται από τα σηµεία Α
και Β µε ταχύτητες µε µέτρα υ1 = 3 m/s και
υ02

=4m/s αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχή -
µα. Γνωρίζουµε ότι AO = 3 m και BO = 4 m.
Το σώµα Σ1 κινείται στο λείο τµήµα του ορι-
ζόντιου επιπέδου, ενώ το σώµα Σ2 κινείται
σε µη λείο τµήµα του επιπέδου. Ο συντελε-
στής τριβής ολίσθησης µεταξύ του σώµατος
Σ2 και του µη λείου τµήµατος του επιπέδου
είναι µ = 0,2. Τα δύο σώµατα φτάνουν ταυ-
τόχρονα στο σηµείο Ο και συγκρούονται
πλαστικά. Να υπολογιστούν:

α) η χρονική στιγµή t1 που συγκρούονται
τα δύο σώµατα και το µέτρο της ταχύτητας
του σώµατος Σ2 ακριβώς πριν από την
κρούση,

β) η κοινή ταχύτητα των δύο σωµάτων αµέ-
σως µετά την κρούση,
γ) το µέτρο της µεταβολής της ορµής του
σώµατος Σ1 κατά τη διάρκεια της κρούσης,
δ) το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής της
κινητικής ενέργειας του σώµατος Σ2 κατά
τη διάρκεια της κρούσης.

2.64) Ένα βλήµα Σ1, µάζας m1 = 1 kg,
κινείται οριζόντια µε ταχύτητα µέτρου
υ1 = 24 m/s και συγκρούεται κεντρικά µε
σώµα Σ2, µάζας m2, που είναι ακίνητο επάνω
σε οριζόντιο επίπεδο. Μετά τη σύγκρουση
το σώµα Σ2 έχει ταχύτητα µέτρου υ2́ =4 m/s.
Στη συνέχεια το βλήµα συγκρούεται κε-
ντρικά και πλαστικά µε ακίνητο σώµα Σ3,
µάζας m3 = 3 kg, που βρίσκεται επίσης στο
οριζόντιο επίπεδο και είναι δεµένο στο
ελεύθερο άκρο αβαρούς και µη εκτατού νή-
µατος µήκους � το άλλο άκρο του οποίου
είναι στερεωµένο σε σταθερό σηµείο Ο,
όπως φαίνεται στο σχήµα. Αµέσως µετά τη
σύγκρουση το συσσωµάτωµα κινείται µε
ταχύτητα µέτρου υκ = 3 m/s και σταµατά
στιγµιαία σε θέση όπου το νήµα είναι ορι-
ζόντιο. Να υπολογιστούν:

α) το µήκος � του νήµατος,

Σ1

Σ2

υ1

υ2
O

y

x
A

B

Σ1
Σ2 Σ3

Ο
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β) η ταχύτητα του βλήµατος τη στιγµή που
εξέρχεται από το σώµα Σ2,
γ) η µάζα m2 του σώµατος Σ2,
δ) η µεταβολή της κινητικής ενέργειας του
βλήµατος κατά τη διάρκεια της σύγκρου-
σής του µε το σώµα Σ2.

2.65) Σώµα Σ1, µάζας m1 = 7,5 kg, είναι ακί-
νητο στη θέση x0 = 0 m επάνω σε λείο ορι-
ζόντιο επίπεδο το οποίο βρίσκεται σε ύψος
h = 1,6 m από το έδαφος. Τη χρονική στιγµή
t0 = 0 s στο σώµα Σ1 ασκείται οριζόντια δύ-
ναµη µε θετική κατεύθυνση και αλγεβρική
τιµή που µεταβάλλεται σύµφωνα µε τη
σχέση F = 20 + 10x (SI). Στη θέση x1 = 2 m
του οριζόντιου επιπέδου βρίσκεται ακί-
νητο σώµα Σ2, µάζας m2 = 7,5 kg. Τα σώ-
µατα Σ1 και Σ2 συγκρούονται κεντρικά και
πλαστικά. Όταν το συσσωµάτωµα που
προκύπτει από την πλαστική κρούση εγκα-
ταλείπει το οριζόντιο επίπεδο, εκτελεί ορι-
ζόντια βολή. Να υπολογιστούν:

α) η ταχύτητα του σώµατος Σ1 ακριβώς
πριν από τη σύγκρουσή του µε το σώµα Σ2,
β) η µεταβολή της ορµής του σώµατος Σ1

κατά τη διάρκεια της κρούσης,
γ) το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής της

κινητικής ενέργειας του σώµατος Σ1 κατά
τη διάρκεια της κρούσης,
δ) η ταχύτητα του συσσωµατώµατος ακρι-
βώς πριν φτάσει στο έδαφος.

2.66) Από τη βάση ενός λείου κεκλιµένου
επιπέδου µε γωνία κλίσης φ^ = 30ο εκτοξεύ-
ουµε σώµα Σ1, µάζας m1 = 3 kg, µε ταχύ-
τητα µε µέτρο υ0 = 10 m/s και διεύθυνση
παράλληλη στο κεκλιµένο επίπεδο. Όταν το
σώµα Σ1 έχει διανύσει διάστηµα Σ1 = 6,4 m,
συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά µε
σώµα Σ2, µάζας m2 = 1 kg, που κινείται σε
αντίθετη κατεύθυνση από το σώµα Σ1 µε
ταχύτητα µέτρου υ2 = 2 m/s, όπως φαίνε-
ται στο σχήµα. 

Να υπολογιστούν:
α) η ταχύτητα του σώµατος Σ1 ακριβώς πριν
από τη σύγκρουσή του µε το σώµα Σ2,
β) η ταχύτητα του συσσωµατώµατος αµέ-
σως µετά την κρούση,
γ) το ποσοστό στα εκατό της κινητικής
ενέργειας που διατήρησε το σώµα Σ1 κατά
τη διάρκεια της κρούσης,
δ) το µέγιστο ύψος που θα φτάσει το συσ-
σωµάτωµα κατά την κίνησή του στο κεκλι-
µένο επίπεδο.

Σ1 F

h

Σ2x΄ x

x1x0

Σ1

Σ2

υ0

υ2
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2.67) Ένα ξύλινο σώµα Σ1, µάζας m1 = 2 kg,
ισορροπεί δεµένο στο ελεύθερο άκρο αβα-
ρούς και µη εκτατού νήµατος το άλλο άκρο
του οποίου είναι στερεωµένο σε σταθερό
σηµείο Ο. Ένα βλήµα, µάζας mβ = 1 kg, που
κινείται οριζόντια µε ταχύτητα µέτρου
υβ = 20 m/s, διαπερνά το σώµα Σ1 και εξέρ-
χεται από αυτό µε ταχύτητα υβ́. Μετά τη
σύγκρουση το σώµα Σ1 έχει ταχύτητα µέ-
τρου υ1́ = 5 m/s. Στη συνέχεια το βλήµα,
κινούµενο οριζόντια, σφηνώνεται σε δεύ-
τερο ξύλινο σώµα Σ2, µάζας m2 = 1,5 kg,
το οποίο είναι δεµένο στο ελεύθερο άκρο
λεπτής αβαρούς ράβδου το άλλο άκρο της
οποίας είναι στερεωµένο σε σταθερό ση-
µείο Κ, όπως φαίνεται στο σχήµα. Να υπο-
λογιστούν:

α) η ταχύτητα µε την οποία το βλήµα εξέρ-
χεται από το σώµα Σ1,
β) η ταχύτητα του συσσωµατώµατος που
προκύπτει από τη σύγκρουση του βλήµα-
τος µε το σώµα Σ2,
γ) το µήκος της αβαρούς ράβδου, ώστε το
συσσωµάτωµα να εκτελέσει οριακά ανα-
κύκλωση,
δ) το συνολικό ποσό της θερµότητας που
εκλύεται κατά τις δύο κρούσεις.

Σ1 Σ2

UB= 0

υβ υβ́

Ο Κ
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1ο Kριτήριο Αξιολόγησης

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ
ΘΕΜΑ 1ο
Να βρεθεί η σωστή απάντηση σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις.
1) ∆ύο σφαίρες που κινούνται µε ταχύτητες υ1 και

υ2 συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά, όπως
φαίνεταιστοσχήµα.Ποιαπρότασηείναισωστή;
α) Έχουµε διατήρηση της ορµής και της κινη-
τικής ενέργειας για κάθε σώµα ξεχωριστά.
β) Τα έργα των δυνάµεων που ασκούνται στις
δύο σφαίρες κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης είναι ίσα κατά απόλυτη τιµή, µόνο όταν
οι µάζες των σφαιρών είναι ίσες.
γ) Το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής της κινητικής ενέργειας της µίας σφαίρας
κατά τη διάρκεια της κρούσης είναι ίσο κατά απόλυτη τιµή µε το ποσοστό στα εκατό
της µεταβολής της κινητικής ενέργειας της άλλης, µόνο εάν οι κινητικές ενέργειες
των δύο σφαιρών πριν από την κρούση είναι ίσες.
δ) Οι µεταβολές των ορµών των δύο σφαιρών κατά τη διάρκεια της κρούσης είναι ίσες.

2) ∆ύο σφαίρες Σ1 και Σ2 µε µάζες m1 και m2, που κινούνται µε ταχύτητες υ1 και υ2 αντί-
στοιχα στην ίδια κατεύθυνση, συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Οι αλγεβρικές
τιµές των ταχυτήτων των σφαιρών Σ1 και Σ2 µετά την κρούση είναι υ1́ και υ2́ αντί-
στοιχα. Ποια πρόταση είναι σωστή;

2m2α) Ισχύει η σχέση υ2́ = ––––––– υ1.m1 + m2

β) Εάν m1 = m2, τότε υ1́ = υ1 και υ2́ = υ2.
2m2 m1 – m2γ) Ισχύει η σχέση υ1́ = ––––––– υ2 + ––––––– υ1.m1 + m2 m1 + m2

δ) Ισχύει η σχέση υ1 + υ2 = υ1́ + υ2́.

3) Όταν µία σφαίρα προσκρούει ελαστικά και πλάγια σε έναν τοίχο µε ταχύτητα µέτρου
υ, τότε:
α) η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση µε τη γωνία ανάκλασης, µόνο όταν είναι µεγαλύ-
τερη από 30ο.
β) το µέτρο της ορµής της σφαίρας παραµένει σταθερό κατά τη διάρκεια της πρό-
σκρουσης.
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γ) η ταχύτητα της σφαίρας αµέσως µετά την πρόσκρουση έχει τις ίδιες συνιστώσες
στους άξονες x΄x και y΄y µε την αρχική ταχύτητα υ.
δ) Η κινητική ενέργεια της σφαίρας ακριβώς πριν από την κρούση είναι µεγαλύτερη
από την κινητική ενέργεια της σφαίρας αµέσως µετά την κρούση.

4) Σφαίρα µάζας m1 = 2m κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε σταθερή ταχύτητα και
συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα µάζας m2 = m. Μετά την
κρούση οι αλγεβρικές τιµές των ορµών των δύο σφαιρών συνδέονται µε τη σχέση:
α) 2p1́ = p2́ β) 4p1́ = p2́ γ) p1́ = p2́ δ) 2p1́ = –p2́

5) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες;
α) Κατά την ελαστική κρούση δύο σωµάτων η ορµή κάθε σώµατος παραµένει σταθερή.
β) Η έκκεντρη κρούση είναι πάντα ελαστική.
γ) Η έννοια της κρούσης δεν µπορεί να επεκταθεί στον µικρόκοσµο, επειδή τα σω-
µατίδια δεν έρχονται σε επαφή.
δ) Επειδή η διάρκεια της κρούσης είναι πολύ µικρή, οι ωθήσεις των εξωτερικών δυ-
νάµεων –εάν υπάρχουν– δεν είναι αµελητέες.
ε) Όταν µία σφαίρα µικρής µάζας προσκρούει ελαστικά και κάθετα στην επιφάνεια ενός
τοίχου, ο ρυθµός µεταβολής της ορµής της κατά τη διάρκεια της κρούσης είναι µηδέν.

ΘΕΜΑ 2ο
Να βρεθεί και να αιτιολογηθεί η σωστή απάντηση σε καθεµία από τις παρακάτω
ερωτήσεις.
1) Στο άκρο Α ενός λείου τεταρτοκυκλίου ΑΒ,

ακτίνας R, συγκρατείται ακίνητο σώµα Σ1, µά-
ζας m1. Στο άκρο Β του τεταρτοκυκλίου βρί-

m1σκεται σώµα Σ2, µάζας m2 = –––, το οποίο εί-
2

ναι δεµένο στο ελεύθερο άκρο αβαρούς και µη
εκτατού νήµατος µήκους � το άλλο άκρο του
οποίου είναι στερεωµένο σε σταθερό σηµείο Ο,
όπως φαίνεται στο σχήµα. Αφήνουµε το σώµα Σ1 ελεύθερο να κινηθεί, οπότε, φτά-
νοντας στο σηµείο Β, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε το σώµα Σ2. Το σώµα
Σ2 µετά την κρούση εκτελεί οριακά ανακύκλωση. Ποια σχέση είναι σωστή;

45� 3�α) R = –––– β) R = ––– γ) R = 2�
32 2
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2) Ένα σώµα Σ1, µάζας m1, κινείται µε ταχύτητα
µέτρου υ1 επάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο
που βρίσκεται σε ύψος h από το έδαφος, όπως
φαίνεται στο σχήµα. Το σώµα Σ1 συγκρούεται
κεντρικά και ελαστικά µε αρχικά ακίνητο σώµα
Σ2, µάζας m2, που βρίσκεται επίσης στο οριζό-
ντιο επίπεδο. Εάν οι οριζόντιες µετατοπίσεις
των σωµάτων Σ1 και Σ2 τη χρονική στιγµή που
φτάνουν στο έδαφος συνδέονται µε τη σχέση
|x1| = |x2|, ποια σχέση είναι σωστή;
α) m1 = m2 β) m1 = 3m2 γ) m2 = 3m1

3) Σώµα Σ1, µάζας m1, που κινείται µε ταχύτητα
µέτρου υ1, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά
µε αρχικά ακίνητο σώµα Σ2, µάζας m2 = 4m1.
Ακριβώς µετά τη σύγκρουση των δύο σωµά-
των Σ1 και Σ2 οι ταχύτητές τους υ1́ και υ2́ αντίστοιχα συνδέονται µε τη σχέση:

υ1́ 3 υ1́ 3 υ1́ 5α) ––– = –– β) ––– = – –– γ) ––– = – ––
υ2́ 2 υ2́ 2 υ2́ 2

ΘΕΜΑ 3ο
∆ύο µικρές σφαίρες Σ1 και Σ2, µε µάζες m1 = 1 kg
και m2 = 5 kg, κινούµενες σε λείο οριζόντιο επίπεδο
µε ταχύτητες µε µέτρα υ1 = 12 m/s και υ2 = 6 m/s
αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήµα, συγκρούο-
νται κεντρικά και ελαστικά. Τη χρονική στιγµή
t0 = 0 s οι δύο σφαίρες απέχουν απόσταση d = 18 m.
Να υπολογιστούν:
α) η χρονική στιγµή που θα συγκρουστούν οι σφαίρες,
β) οι αλγεβρικές τιµές των ταχυτήτων των σφαιρών αµέσως µετά την κρούση,
γ) η µέση αλγεβρική τιµή της δύναµης F1 που δέχεται η σφαίρα Σ1 κατά τη διάρκεια της
κρούσης, αν η κρούση διαρκεί ∆t = 0,05 s,
δ) το έργο της δύναµης F2 που δέχεται η σφαίρα Σ2 κατά τη διάρκεια της κρούσης.
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ΘΕΜΑ 4ο
Ένα σώµα Σ1, µάζας m1 = 4 kg, αρχικά ηρεµεί στη
θέση x0 = 0 m επάνω σε οριζόντιο επίπεδο, όπως φαί-
νεται στο σχήµα. Τη χρονική στιγµή t0 = 0 s το σώµα
δέχεται οριζόντια δύναµη F, το µέτρο της οποίας µε-
ταβάλλεται σε συνάρτηση µε τη θέση του σώµατος,
όπως φαίνεται στο διάγραµµα του σχήµατος. Όταν το
σώµα Σ1 διέρχεται από τη θέση x2 = 8 m, συγκρού-
εται κεντρικά και ελαστικά µε σώµα Σ2, µάζας
m2 = 12 kg, που αρχικά ισορροπεί σε αυτή τη θέση.
Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ των σω-
µάτων Σ1 και Σ2 και του οριζόντιου επιπέδου είναι
µ = 0,25. Να υπολογιστούν:
α) το µέτρο της επιτάχυνσης του σώµατος Σ1 στη θέση x1 = 4 m,
β) η ταχύτητα του σώµατος Σ1 στη θέση x2 = 8 m,
γ) οι ταχύτητες των σωµάτων Σ1 και Σ2 αµέσως µετά τη σύγκρουση µεταξύ τους,
δ) η απόσταση µεταξύ των δύο σωµάτων, όταν σταµατήσουν.
∆ίνεται g = 10 m/s2.
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2ο Kριτήριο Αξιολόγησης

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο
Να βρεθεί η σωστή απάντηση σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις.
1) Για να ισχύει η αρχή διατήρησης της ορµής σε ένα σύστηµα σωµάτων, θα πρέπει:

α) η συνισταµένη των εσωτερικών δυνάµεων να είναι µηδέν.
β) το σύστηµα να είναι µονωµένο.
γ) οι εσωτερικές δυνάµεις να είναι συντηρητικές.
δ) να ισχύει η αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας.

2) Σώµα Σ1 κινείται οριζόντια µε σταθερή ταχύτητα µέτρου υ = 10 m/s και συγκρούεται
κεντρικά µε ακίνητο σώµα ίσης µάζας. Κατά τη σύγκρουση δε δηµιουργείται συσσω-
µάτωµα. Μετά τη σύγκρουση η ταχύτητα του Σ1 έχει µέτρο υ΄ = 2 m/s. Η κρούση εί-
ναι:
α) πλαστική. β) ανελαστική. γ) κεντρική ελαστική. δ) πλάγια ελαστική.

3) Κατά την ελαστική κρούση δύο σωµάτων ισχύει η σχέση:

α) ∆Κ1 = ∆Κ2 β) ∆υ→1 = ∆υ→2 γ) ∆p→1 = ∆p→2

δ) F
→

1 = – F
→

2, όπου F
→

1 και F
→

2 οι δυνάµεις που ασκούν τα σώµατα µεταξύ τους κατά τη
διάρκεια της κρούσης.

4) ∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε µάζες m1 και m2 αντί-
στοιχα, µε m2 > m1, κινούνται όπως φαίνεται στο
σχήµα και συγκρούονται κεντρικά και πλα-
στικά. Μετά την κρούση το συσσωµάτωµα κι-
νείται κατά τη θετική φορά. Ποια σχέση που
συνδέει τις ταχύτητες, τις ορµές και τις κινητι-
κές ενέργειες των σωµάτων Σ1 και Σ2 πριν από
την κρούση είναι σωστή;
α) |p1| = |p2| β) |υ2| > |υ1| γ) Κ1 > Κ2 δ) Κ1 = Κ2

5) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες;
α) Κατά την πλαστική κρούση δύο σωµάτων η κινητική ενέργεια του συσσωµατώ-
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µατος είναι µεγαλύτερη από την κινητική ενέργεια του συστήµατος των σωµάτων
πριν από την κρούση.
β) Όταν µία σφαίρα προσκρούει ελαστικά σε έναν τοίχο, τότε πάντα ισχύει υ→΄ = –υ→

( υ→ η ταχύτητα της σφαίρας πριν από την κρούση, υ→΄ η ταχύτητα της σφαίρας µετά
την κρούση).
γ) Όταν σώµα Α συγκρούεται ανελαστικά και κεντρικά µε ακίνητο αρχικά σώµα Β
που έχει ίδια µάζα µε το Α, τότε µετά την κρούση η ταχύτητα του σώµατος Α µηδε-
νίζεται.
δ) Έκκεντρη ονοµάζεται η κρούση στην οποία οι ταχύτητες των σωµάτων βρίσκο-
νται σε τυχαίες διευθύνσεις.
ε) Κατά τη διάρκεια της κρούσης η επιτάχυνση των σωµάτων που συγκρούονται εί-
ναι διάφορη του µηδενός.

ΘΕΜΑ 2ο
Να βρεθεί και να αιτιολογηθεί η σωστή απάντηση σε καθεµία από τις παρακάτω
ερωτήσεις.

1) Σφαίρα Α που κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά
µε ακίνητη σφαίρα Β ίσης µάζας που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Εάν Κ η κινητική
ενέργεια του συσσωµατώµατος και ΚΑ η κινητική ενέργεια της σφαίρας Α πριν από
την κρούση, ισχύει η σχέση:
α) 2Κ = ΚΑ β) 3Κ = ΚΑ γ) 3Κ = 2ΚΑ

2) Σε µετωπική κρούση δύο σωµάτων Α και Β που έχουν µάζες 2m και 3m αντίστοιχα,
δηµιουργείται συσσωµάτωµα που παραµένει ακίνητο στο σηµείο της σύγκρουσης. Ο
λόγος των κινητικών ενεργειών των δύο σωµάτων πριν από την κρούση είναι:

ΚΑ 3 ΚΑ ΚΑα) ––– = ––– β) ––– = 2 γ) ––– = 1
ΚΒ 2 ΚΒ ΚΒ

3) Σφαίρα Α µάζας mA που κινείται σε οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται κεντρικά και ελα-
στικά µε ακίνητη σφαίρα Β µάζας mB = 3mA. Το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής
της κινητικής ενέργειας της σφαίρας Α κατά τη διάρκεια της κρούσης είναι:
α) –50% β) –75% γ) –30%

93
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ΘΕΜΑ 3ο
∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε µάζες m1 = m2 = 2 kg κινού-
νται µε ταχύτητες υ1 = υ2 = 20 m/s που σχηµατίζουν
γωνία 30ο µε τον άξονα x΄x, όπως φαίνεται στο σχήµα.
Τα δύο σώµατα συγκρούονται πλαστικά. Να υπολογι-
στούν:
α) το µέτρο και η διεύθυνση της ορµής του συστήµα-
τος των δύο σωµάτων,
β) το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος Σ1 κατά
τη διάρκεια της κρούσης,
γ) το µέτρο της µεταβολής της ορµής του σώµατος Σ1 κατά τη διάρκεια της κρούσης.

ΘΕΜΑ 4ο
Από την κορυφή Α ενός κεκλιµένου
επιπέδου ΑΓ, γωνίας κλίσης φ = 30ο

και ύψους h = 0,5 m, αφήνουµε σώµα
Σ1 µάζας m1 = 1 kg. Το τµήµαΑΒ του
κεκλιµένου επιπέδουέχεισυντελεστή

√3τριβής ολίσθησης µ = –––, ενώ το τµήµα ΒΓ είναι λείο. Όταν το σώµα Σ1 φτάνει στο ση-
6

µείο Γ έχει χάσει το 10% της αρχικής του µηχανικής ενέργειας και συνεχίζει να κινείται
σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ακίνητο σώµα Σ2 µάζας
m2 = 2 kg µε το οποίο το σώµα Σ1 συγκρούεται πλαστικά. Μετά την κρούση το συσσω-
µάτωµα σταµατά στιγµιαία στο σηµείο ∆ του λείου τεταρτοκυκλίου ακτίνας R = 0,1 m. Να
υπολογιστούν:
α) η απόσταση ΑΒ,
β) η ταχύτητα του συσσωµατώµατος αµέσως µετά την κρούση,
γ) το ποσοστό στα εκατό της αρχικής δυναµικής ενέργειας του σώµατος Σ1 που έγινε θερ-
µότητα κατά τη διάρκεια της κρούσης,
δ) η γωνία που σχηµατίζει η ακτίνα ∆Ο του τεταρτοκυκλίου µε την κατακόρυφη και το µέ-
τρο της δύναµης που δέχεται το συσσωµάτωµα από το τεταρτοκύκλιο στη θέση ∆.
∆ίνεται g = 10 m/s2.
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3ο Kριτήριο Αξιολόγησης

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο
Να βρεθεί η σωστή απάντηση σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις.
1) Σώµα προσκρούει σε τοίχο. Εάν υ1 = υ το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος πριν από

υτην πρόσκρουση και υ2 = –– το µέτρο της ταχύτητάς του αµέσως µετά την πρόσκρου-
2

ση, η κρούση είναι:
α) κεντρική ελαστική. β) πλάγια ελαστική. γ) πλαστική. δ) ανελαστική.

2) Σώµα µάζας m προσκρούει ελαστικά σε τοίχο, όπως φαί-
νεται στο σχήµα. Ποια σχέση είναι σωστή;
α) Κ1 > Κ2

β) p→1 = p→2

γ) υ→1 = υ→2

δ) α^ = β^

3) ∆ύο σώµατα µε µάζες m1 και m2, κινούµενα
µε ταχύτητες µε µέτρα υ1 και υ2 αντίστοιχα σε
λείο οριζόντιο επίπεδο προς αντίθετες κατευ-
θύνσεις, συγκρούονται κεντρικά και ελαστι-
κά. Οι µάζες και τα µέτρα των ταχυτήτων των
δύο σωµάτων συνδέονται µε τις σχέσεις m1 = 2m2 και υ1 = υ2 = υ αντίστοιχα. Η ταχύ-
τητα του σώµατος µάζας m2 µετά τη σύγκρουση έχει µέτρο:

5υ υα) υ2́ = 0 β) υ2́ = ––– γ) υ2́ = υ δ) υ2́ = ––
3 2

4) Σώµα αφήνεται από σηµείο Α που απέχει από το έδαφος απόσταση h. Μετά την πρό-
hσκρουση στο έδαφος το σώµα φτάνει σε ύψος –––. Ποια πρόταση είναι σωστή;
2

α) Η κρούση είναι ελαστική.
β) Το έργο της συνολικής δύναµης που δέχεται το σώµα κατά τη διάρκεια της κρούσης

mgh
είναι ίσο µε –––––.

2
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γ) Το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος κατά
τη διάρκεια της κρούσης είναι –50%.
δ) Το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής του µέτρου της ορµής του σώµατος κατά τη
διάρκεια της κρούσης είναι –50%.

5) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες;
α) Όταν µία σφαίρα προσκρούει ελαστικά και πλάγια σε έναν κατακόρυφο τοίχο, τότε
η δύναµη που ασκείται στον τοίχο έχει κατακόρυφη διεύθυνση.
β) Κατά τη διάρκεια µίας κρούσης η δυναµική ενέργεια των σωµάτων –που εξαρτά-
ται από τη θέση τους στον χώρο– δε µεταβάλλεται.
γ) Προσεγγιστικά η ελαστική κρούση µπορεί να θεωρηθεί ως κρούση ανάµεσα σε δύο
σκληρά σώµατα.
δ) Οι πλάγιες κρούσεις είναι πάντοτε ελαστικές.
ε) Κατά τη διάρκεια µίας ελαστικής κρούσης τα ποσοστά στα εκατό κατά απόλυτη
τιµή της µεταβολής της κινητικής ενέργειας των σωµάτων είναι πάντοτε ίσα.

ΘΕΜΑ 2ο
Να βρεθεί και να αιτιολογηθεί η σωστή απάντηση σε καθεµία από τις παρακάτω
ερωτήσεις.
1) ∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε µάζες

m1 = m2 κινούνται σε οριζόντιο
επίπεδο µε ταχύτητες υ1 και υ2

που σχηµατίζουν γωνίες 30ο και
60ο µε τον άξονα y΄y αντίστοιχα,
όπως φαίνεται στο σχήµα. Τα δύο
σώµατα συγκρούονται πλαστικά και µετά τη σύγκρουση το συσσωµάτωµα κινείται
στη διεύθυνση του άξονα y΄y. Τα µέτρα των ταχυτήτων των δύο σωµάτων συνδέο-
νται µε τη σχέση:
α) υ1 = υ2√3 β) υ1 = υ2 γ) 2υ1 = υ2

2) Σώµα µάζας mA κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα µέτρου υA και συ-
γκρούεται κεντρικά και πλαστικά µε ακίνητο σώµα µάζας mB = 2mA. Η µεταβολή της
κινητικής ενέργειας του συστήµατος των δύο σωµάτων, η οποία παρατηρήθηκε κατά
την κρούση, είναι:

mAυΑ
2 mAυΑ

2 2mAυΑ
2

α) ∆Κ = – –––––– β) ∆Κ = – –––––– γ) ∆Κ = – –––––––
6 3 3

(Θέµα Πανελλαδικών 2009)

y

y
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3) Σώµα Α µε ορµή µέτρου pΑ = p συγκρούεται πλαστικά µε σώµα Β µε ορµή µέτρου
pΒ = p. Μετά την κρούση το συσσωµάτωµα έχει ορµή µε µέτρο pσ = p√3. Η γωνία
που σχηµατίζουν οι αρχικές ταχύτητες των δύο σωµάτων είναι:
α) 60ο β) 120ο γ) 90ο

ΘΕΜΑ 3ο
∆ύο σώµατα Β και Γ, µε µάζες mΒ = 1 kg και
mΓ = 2 kg αντίστοιχα, συνδέονται στα δύο άκρα
ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 400 N/m το
οποίο βρίσκεται στο φυσικό του µήκος σε λείο
οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήµα. Τρίτο σώµα Α, µάζας mΑ = 1 kg, κινείται
µε ταχύτητα υ0 = 20 m/s και συγκρούεται πλαστικά µε το σώµα Β. Να βρεθούν:
α) η κοινή ταχύτητα που θα αποκτήσουν και τα τρία σώµατα,
β) το ποσοστό στα εκατό της µεταβολής της µηχανικής ενέργειας του συστήµατος των
τριών σωµάτων κατά τη διάρκεια της κρούσης,
γ) η µέγιστη δυναµική ενέργεια του ελατηρίου και η µέγιστη συσπείρωσή του,
δ) η κινητική ενέργεια του συστήµατος των τριών σωµάτων, όταν η συσπείρωση του ελα-
τηρίου είναι x = 0,25 m.

ΘΕΜΑ 4ο
Έστω σώµα (Σ) µάζας M = 1 kg και κωνικό βλήµα (β) µάζας
m = 0,2 kg. Για να σφηνώσουµε µε τα χέρια µας ολόκληρο
το βλήµα στο σταθερό σώµα (Σ), όπως φαίνεται στο σχήµα,
πρέπει να δαπανήσουµε ενέργεια 100 J.
Έστω τώρα ότι το σώµα (Σ), που είναι ακίνητο σε λείο ορι-
ζόντιο επίπεδο, πυροβολείται µε το βλήµα (β). Το βλήµα αυτό κινούµενο οριζόντια µε
κινητική ενέργεια Κβ προσκρούει στο σώµα (Σ) και ακολουθεί πλαστική κρούση.
α) Για Κβ = 100 J θα µπορούσε το βλήµα να σφηνωθεί ολόκληρο στο σώµα (Σ); Να αι-
τιολογήσετε την απάντησή σας.
β) Ποια είναι η ελάχιστη κινητική ενέργεια Κβ που πρέπει να έχει το βλήµα, ώστε να
σφηνωθεί ολόκληρο στο σώµα (Σ);

mγ) Για ποια τιµή του λόγου ––– το βλήµα µε κινητική ενέργεια Kβ = 100 J σφηνώνεται
Μ

ολόκληρο στο (Σ); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Θέµα Πανελλαδικών 2005)
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