
Συμπληρωματικές Ασκήσεις επανάληψης - Κρούσεις 2017 

1) Σχέσεις μαζών , υψών – ελαστική κρούση  

Η σφαίρα Σ1 του σχήματος μάζας m1 ,  αφήνεται ελεύθερη 
από ύψος H,   και στη συνέχεια συγκρούεται κεντρικά 
ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 μάζας m2. Μετά την κρούση 
οι σφαίρες ανέρχονται και σταματούν στιγμιαία η κάθε μια , 
στο ίδιο ύψος  h από το σημείο που έγινε η κρούση. 
Οι σφαίρες,  κρέμονται από αβαρή μη εκτατά νήματα ίσου 
μήκους στερεωμένα στα πάνω άκρα τους. Τριβές κατά τις 
κινήσεις δεν υπάρχουν και οι σφαίρες θεωρούνται 
σημειακές. 
Α . Ποια από τις παρακάτω σχέσεις  για τις μάζες των 

σφαιρών είναι σωστή; 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
α. m2=m1 , β. m2=2m1 , γ. m2=3m1 
B . Ποια από τις παρακάτω σχέσεις  μεταξύ των υψών  είναι σωστή; 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
α. h=H/4 , β. h=H/2 , γ. h=H/3  

2) Τρεις ερωτήσεις στις ελαστικές κρούσεις.  

Η σφαίρα Α κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με 
ταχύτητα υ1, χωρίς να στρέφεται και συγκρούεται 
κεντρικά  και ελαστικά με τη σφαίρα Β, ίσης ακτίνας, 
όπως στο σχήμα. Η σφαίρα Β μετά την κρούση μπορεί 
να συγκρουστεί ελαστικά με κατακόρυφο τοίχο.Να 

εξετάσετε την ορθότητα των παρακάτω προτάσεων, δικαιολογώντας τις απαντήσεις 
σας. 
i) Οι δυο σφαίρες μπορεί να ξανασυγκρουστούν πριν προλάβει η Β να κτυπήσει 
στον τοίχο. 
ii) Αν οι σφαίρες έχουν ίσες μάζες θα ξανασυγκρουστούν στην ίδια θέση με την 
πρώτη κρούση. 
iii) Αν m2= 2m1 οι σφαίρες δεν θα συγκρουστούν για 2η φορά. 
Απ: ΛΣΛ 

3) Ποσοστά μεταφοράς κινητικής ενέργειας-A.  

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται ένα σώμα Α μάζας m με 
ταχύτητα υ1 και συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β μάζας Μ > m. Η 
κρούση είναι κεντρική και ελαστική και κατά την κρούση 
μεταφέρεται στο σώμα Β το 75% της κινητικής ενέργειας του Α 
σώματος.  
i) Για τη μάζα του Β σώματος θα ισχύει: 
α) Μ=2m,       β) Μ=3m,   γ) Μ=4m,      δ) Μ=5m 
ii)  Αν Μ=4m, τότε το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του Α σώματος που 
μεταφέρεται στο ακίνητο σώμα Β θα είναι: 
α) 56%,     β)  64%,      γ) 75%,        δ) 84%. 
iii) Τι τιμή πρέπει να πάρει η μάζα Μ του σώματος Β, ώστε το ποσοστό της 
κινητικής ενέργειας που θα μεταφερθεί από το Α σώμα, στο Β, να είναι το ελάχιστο 
δυνατόν; 
Απ: β, β, Μ ∞ 

 
 



4) Ποσοστά μεταφοράς κινητικής ενέργειας-B.  

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινούνται στην ίδια ευθεία και προς 
την ίδια κατεύθυνση δυο σώματα Α και Β με μάζες m και Μ 
και ταχύτητες 2υ και υ αντίστοιχα, όπως στο σχήμα. Τα 
σώματα συγκρούονται μετωπικά και ελαστικά.  
i)   Η κινητική ενέργεια του Α σώματος, αυξάνεται, μειώνεται ή παραμένει σταθερή 
κατά την κρούση; 
ii)  Αν m=Μ, ποιο ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του Α σώματος 
μεταφέρεται στο Β; 
iii)  Αν το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του Α σώματος που μεταφέρεται  στο Β 
σώμα είναι 96%, τότε η σχέση των δύο μαζών είναι: 
α) Μ=2m,      β) Μ=3m       γ) Μ=4m. 
Απ: μειώνεται, 75%, γ 

5) Αποστάσεις σε μια ελαστική κρούση.  

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο σφαίρες με 
ίσες ακτίνες, σε απόσταση d1. Σε μια στιγμή 
κτυπώντας την Α σφαίρα, της προσδίδουμε μια 
ταχύτητα υ0, με αποτέλεσμα τη στιγμή t1=1s να 
συγκρουσθεί κεντρικά και ελαστικά με τη σφαίρα Β.  
i) Τη χρονική στιγμή t2=2s, η απόσταση των 

σφαιρών είναι: 
α) d< d1,   β) d= d1,   γ) d > d1. 

ii) Αν μέχρι τη στιγμή t2 η Β σφαίρα μετατοπίζεται κατά x2=1,5d1, τότε η σχέση 
μεταξύ των μαζών των δύο σφαιρών είναι: 

α) m1 =1,5 m2,    β) m1 = 2m2,    γ) m1 =3 m2. 
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 
Απ: β, γ 

6) Δυο σφαίρες σε δυο τοίχους 

Στο διπλανό σχήμα φαίνονται δύο ελαστικές 
σφαίρες Σ1 και Σ2 με μάζες m1 και  m2, 
αντίστοιχα, που μπορούν να κινούνται σε λείο 
οριζόντιο επίπεδο. Αρχικά οι δύο σφαίρες είναι 
ακίνητες, με τη σφαίρα Σ2 να απέχει απόσταση 
d/4 από τον τοίχο (Β), όπου d είναι η απόσταση 
μεταξύ των δύο κατακόρυφων λείων τοίχων (Α) 

και (Β). Κάποια στιγμή εκτοξεύουμε τη σφαίρα Σ1 προς τη σφαίρα Σ2 με ταχύτητα 
υ, έτσι ώστε να μην περιστρέφεται. Οι δύο σφαίρες συγκρούονται μετωπικά και 
ελαστικά και στη συνέχεια ξανασυναντώνται στο μέσο της απόστασης των δύο 
τοίχων αφού έχουν συγκρουστεί ελαστικά από μία φορά με αυτούς. Η αλγεβρική 
τιμή της ταχύτητας υ1΄, της σφαίρας Σ1 αμέσως μετά την κρούση της με τη Σ2 , 
και η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας υ συνδέονται με τη σχέση  

 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε.   
 
7) Κρούσεις σε κατακόρυφο επίπεδο 

Δύο απόλυτα ελαστικές σφαίρες Α και Β με μάζες και ακτίνες 
(M ,R) (m,r) αντίστοιχα είναι τοποθετημένες η μία πάνω στην 
άλλη. Η σφαίρα   
Β βρίσκεται πάνω και η Α κάτω. Τα κέντρα μάζας των σφαιρών 
βρίσκονται στην ίδια κατά κατακόρυφο. Οι σφαίρες αρχικά 



είναι ακίνητες. Το κάτω μέρος της μπάλας Α απέχει από το έδαφος απόσταση (h). 
Τις αφήνουμε να πέσουν ελεύθερα. 
Α) Να υπολογιστoύν οι ταχύτητες των σφαιρών την στιγμή που η σφαίρα Α φτάνει 
στο έδαφος. Οι αντιστάσεις του αέρα θεωρούνται αμελητέες. 
Β) Η σφαίρα Α συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με το έδαφος.                        
Στην συνέχεια συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με την σφαίρα Β.         
Να υπολογιστούν οι ταχύτητες των σφαιρών αμέσως μετά                            
την ολοκλήρωση των κρούσεων μεταξύ των σφαιρών Α και Β.                         
Οι χρόνοι των κρούσεων θεωρούνται αμελητέοι.  
Γ) Να υπολογιστεί το μέγιστο ύψος που θα φτάσει η σφαίρα Α                                
και η σφαίρα Β στις παρακάτω ειδικές περιπτώσεις :                                                                               
α. Έχουν  M = m                                                                                          
β. Έχουν  M >> m 

υ=υ0= gh2 , h+R, h+R+r, h+R, 9h+2R+h 

 
8) Σφαίρα πέφτει σε δίσκο-A 

Ένας δίσκος µάζας Μ ηρεµεί στο πάνω άκρο κατακόρυφου 
ελατηρίου, θέση Ο, όπως στο σχήµα. Από ορισµένο ύψος h 
αφήνεται να πέσει µια σφαίρα Α µάζας m<Μ και να 
συγκρουσθεί µετωπικά µε το δίσκο.     
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω 
προτάσεις:  
i)  Κατά την πτώση της σφαίρας Α η Μηχανική ενέργεια 
παραµένει σταθερή.  
ii)  Αν η κρούση είναι ελαστική, τότε:  

a)  Ο δίσκος θα εκτελέσει α.α.τ. γύρω από τη θέση Ο.  
b)  Η µέγιστη ταχύτητα του δίσκου θα είναι στη θέση Ο.  
c)  Η σφαίρα µετά την κρούση θα κινηθεί προς τα πάνω.  
d)  Η ενέργεια ταλάντωσης θα είναι ίση µε mgh.  
e)  Αν  Μ=3m,  τότε  η  ενέργεια  ταλάντωσης  του  δίσκου  θα  είναι  
ίση µε ¾ mgh.  
f)  Αν  Μ=3m,  τότε  η  µέγιστη  ταχύτητα  ταλάντωσης  του  δίσκου  

θα είναι ίση µε  
2
gh

 .  

Απ: ΣΣΣΣΛΣΣ 
 
9) Σφαίρα πέφτει σε δίσκο-B 

Ένας δίσκος µάζας Μ ηρεµεί στο πάνω άκρο κατακόρυφου 
ελατηρίου, θέση Ο, όπως στο σχήµα. Από ορισµένο ύψος h 
αφήνεται να πέσει µια σφαίρα Α µάζας m<Μ και να 
συγκρουσθεί µετωπικά µε το δίσκο.     
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω 
προτάσεις:  
i)  Κατά την πτώση της σφαίρας Α η Μηχανική ενέργεια 
παραµένει σταθερή.  
iii) Αν η κρούση είναι πλαστική, τότε:  

a)  Το σύστηµα θα εκτελέσει α.α.τ. γύρω από τη θέση Ο.  
b)  Η µέγιστη ταχύτητα του συστήµατος θα είναι στη θέση Ο.  
c)  Αµέσως µετά την κρούση η δυναµική ενέργεια ταλάντωσης εί- 
ναι ίση µε µηδέν.  
d)  Η ενέργεια ταλάντωσης θα είναι µικρότερη από mgh.  
e)  Αν Μ=3m, τότε η ενέργεια ταλάντωσης του συστήµατος θα εί- 
ναι ίση µε ¼ mgh.  
f)  Αν Μ=3m τότε το ποσοστό απώλειας της µηχανικής ενέργειας  



κατά την κρούση είναι ίσο µε 75%.  
g)  Αν Μ=3m, τότε η µέγιστη ταχύτητα του συσσωµατώµατος θα  

είναι ίση µε 
8
gh

. 

Aπ: ΣΛΛΛΣΛΣΛ 
 
10) Ελαστική κρούση δύο σφαιρών.  

Δύο μικρές σφαίρες Α και Β με ίσες 
ακτίνες, συγκρατούνται όπως στο σχήμα 
στις κορυφές ενός λείου ημικυκλικού 
οδηγού. Σε μια στιγμή αφήνουμε την Α 
να πέσει, κινούμενη κατά μήκος του 
οδηγού σε κατακόρυφο επίπεδο. Μετά 
από λίγο αφήνουμε να κινηθεί και την 
σφαίρα Β. Οι δυο σφαίρες συγκρούονται 
κεντρικά και ελαστικά στο σημείο Σ, η 
κατακόρυφη απόσταση του οποίου, από 
το χαμηλότερο σημείο της τροχιάς είναι 

y=0,25R. Αμέσως μετά την κρούση η ταχύτητα της Β σφαίρας είναι μηδενική. 
i) Η κίνηση των σφαιρών είναι: 

α) μεταφορική,   β) στροφική,    γ) σύνθετη. 
ii) Για τις πυκνότητες ρ1 και ρ2 των υλικών των σφαιρών Α και Β αντίστοιχα, ισχύει: 

α) ρ1/ρ2=1/3 β) ρ1/ρ2=1,    γ) ρ1/ρ2=3/1 
iii) Μετά την κρούση, η Α σφαίρα θα φτάσει μέχρι: 
α) Την θέση που αφέθηκε να κινηθεί. 
β) Πάνω από τη θέση Σ σε ύψος 3(R-y). 
γ) Πάνω από τη θέση Σ σε ύψος 3R. 
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 
Απ: μεταφορική, 1/3, 3R 
 
11) Πήρε τη σφαίρα κι έφυγε 

 
Μια σφαίρα Σ1 μάζας m1 είναι δεμένη στο πάνω άκρο 
κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k, που έχει το κάτω 
του άκρο ακλόνητο. Μια δεύτερη σφαίρα Σ2 μάζας m2, είναι 
τοποθετημένη πάνω στη πρώτη, και το σύστημα ηρεμεί σε 
ισορροπία όπως φαίνεται στο σχήμα.   
Ένα βλήμα μάζας m με οριζόντια ταχύτητα υο, σφηνώνεται 
ακαριαία στο κέντρο της σφαίρας Σ2 και το συσσωμάτωμα που 
προκύπτει, εγκαταλείπει τη σφαίρα Σ1 με οριζόντια ταχύτητα υο/2 .  
Αν δεν υπάρχει τριβή μεταξύ των σφαιρών,  και g  η επιτάχυνση 

της βαρύτητας, το πλάτος  της απλής αρμονικής ταλάντωσης, που θα εκτελεί το 
σύστημα σφαίρα  Σ1 – ελατήριο, μετά την κρούση είναι   

 
Απ: γ 
 
12) Αν δεν υπάρχει ο τοίχος; 

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα βλήμα μάζας m το οποίο 
κινείται οριζόντια και  
σφηνώνεται σε ακίνητο σώμα μάζας Μ = 3m, το οποίο 
ακουμπά σε τοίχο. Η ελάχιστη κινητική ενέργεια που πρέπει να 
έχει το βλήμα για να σφηνωθεί ολόκληρο στο σώμα είναι Κ. Αν 
δεν υπάρχει ο τοίχος και το σώμα μάζας Μ είναι ελεύθερο να 
κινηθεί στο λείο οριζόντιο επίπεδο, τότε η ελάχιστη κινητική 



ενέργεια που πρέπει να έχει το βλήμα ώστε να σφηνωθεί ολόκληρο στο σώμα είναι  

 

13) Πλάγια ελαστική κρούση  

Η σφαίρα του σχήματος με μάζα m1 συγκρούεται ελαστικά , 
όπως στο σχήμα με την αρχικά ακίνητη σφαίρα μάζας m2. 
Μεταξύ τους δεν αναπτύσσονται δυνάμεις τριβής. Ισχύει ότι 
εφφ = ¾ , και ότι θ = 45ο . Ο λόγος των μαζών είναι: 

 
 

Απ: γ 
 
14) Πλάγια κρούση δύο σφαιρών 
 
Δύο λείες σφαίρες Σ1 και Σ2 με ίσες μάζες και ίσες ακτίνες κινούνται σε κάθετες  
διευθύνσεις με ίσες κατά μέτρο ταχύτητες υ, χωρίς να περιστρέφονται, όπως  
φαίνεται στο σχήμα. Οι δύο σφαίρες συγκρούονται ελαστικά. Τη στιγμή που  
αρχίζει η σύγκρουση η ταχύτητα της Σ1 σχηματίζει γωνία φ με τη διάκεντρο των  
σφαιρών. Μετά την κρούση οι σφαίρες Σ1 και Σ2 κινούνται με ταχύτητες μέτρων  
υ1΄και υ2΄αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι αν   

 
Σε κάθε μία περίπτωση να κάνετε και ένα σχήμα στο οποίο να φαίνονται οι σφαίρες 
λίγο  
πριν και λίγο μετά την κρούση.  
Οι κινήσεις των σφαιρών γίνονται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. 
 
15) Μια πλάγια κρούση σφαιρών 

Μια σφαίρα Α κινείται µε ταχύτητα υ σε λείο οριζόντιο επίπεδο 
και συγκρούεται µε ακίνητη σφαίρα Β, ίσης µάζας όπως στο 
σχήµα. Στο σχήµα βλέπετε τις συνιστώσες  της  ταχύτητας, υx 
στη διεύθυνση της διακέντρου των δύο σφαιρών και υy σε 
κάθετη διεύθυνση.     
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω 
προτάσεις.  

i)  Μετά την κρούση η Α σφαίρα στον άξονα x θα έχει ταχύτητα µε φορά προς τα 
αριστερά και µέτρο ίσο µε υx .  
ii)  Μετά την κρούση η Α σφαίρα στον άξονα y θα έχει ταχύτητα µε φορά προς τα 
πάνω και µέτρο ίσο µε υy .  
iii) Η σφαίρα Β θα κινηθεί µετά την κρούση στη διεύθυνση x.  
iv)  Οι δύο σφαίρες θα κινηθούν σε κάθετες διευθύνσεις.  
v)  Το ποσοστό απώλειας της κινητικής ενέργειας της Α σφαίρας που  
οφείλεται στην κρούση είναι ίσο µε 100συν2θ, όπου θ η γωνία που σχηµατίζει η 
αρχική ταχύτητα µε τη διάκεντρο των δύο σφαιρών. 
Aπ: ΛΣΣΣΣ 
 
16) Πόσο τελικά θα απέχουν τα δυο σώματα;  

 
Σε ένα οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο 
σώματα Α και Β με μάζες m1=1kg και 



m2=2kg αντίστοιχα απέχοντας κατά d=1m. Το Β σώμα είναι δεμένο στο άκρο 
οριζοντίου ελατηρίου σταθεράς k=40Ν/m, το οποίο έχει το φυσικό μήκος του. Ο 
συντελεστής τριβής των σωμάτων με το επίπεδο είναι μ=0,8, ενώ g=10m/s2. Σε 
μια στιγμή εκτοξεύεται το σώμα Α με αρχική ταχύτητα υ0=5m/s, με κατεύθυνση 
προς το σώμα Β και κατά μήκος του άξονα του ελατηρίου, όπως στο σχήμα. 
i)  Να υπολογίστε την ταχύτητα του σώματος Α ελάχιστα πριν την κρούση. 
ii) Ποιες οι ταχύτητες των δύο σωμάτων μετά την μετωπική ελαστική τους κρούση; 
iii) Ποια θα είναι τελικά η απόσταση των δύο σωμάτων όταν ακινητοποιηθούν; 
iv) Τι ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του Α σώματος μετατρέπεται 
συνολικά σε θερμική ενέργεια εξαιτίας της τριβής; 
Απ: 3m/s, -1m/s, 2m/s, 42/160m, 93,6% 
 
17)  Μια κρούση σε ταλάντωση.  

 
Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί 
ένα σώμα Σ1 μάζας m1=2kg 
δεμένο στο άκρο οριζόντιου 
ιδανικού ελατηρίου σταθεράς 
k=80Ν/m. Εκτρέπουμε το Σ1 προς 
τ’ αριστερά φέρνοντάς το σε 

σημείο Β, που απέχει κατά d=0,9m από ένα σημείο Γ, στο οποίο βρίσκεται ένα 
δεύτερο σώμα Σ2. Τη στιγμή t=0 εκτοξεύουμε το σώμα Σ2 με ταχύτητα υ2=3m/s 
που έχει την διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου, αφήνοντας ταυτόχρονα το Σ1 να 
ταλαντωθεί. Τα δύο σώματα συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά τη στιγμή 
t1=0,5s, ενώ το Σ2 φτάνει ξανά στο σημείο Γ τη στιγμή t2=2s. 
i)   Να βρεθεί το αρχικό πλάτος ταλάντωσης του σώματος Σ1. 
ii)  Πόση είναι η μάζα του σώματος Σ2; 
iii) Να βρεθεί το έργο της δύναμης που ασκήθηκε στο Σ2 κατά τη διάρκεια της 
κρούσης. 
iv) Να υπολογιστεί η ενέργεια ταλάντωσης του Σ1 μετά την κρούση. 
Δίνεται π2≈10 
Aπ: 0,3m, 1kg, -4J, 7,6J 
 
18) Μια ΑΑΤ και μια Ελαστική Κρούση.  

Ένα σώμα Σ1 μάζας 1kg ηρεμεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου 
ελατηρίου, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Πάνω 
από το σώμα Σ1 και σε απόσταση h βρίσκεται ένα δεύτερο σώμα Σ2 
μάζας 1/3kg.  
Εκτρέπουμε κατακόρυφα το Σ1 κατά 0,2m και κάποια στιγμή που 
θεωρούμε t=0, το αφήνουμε να εκτελέσει ΑΑΤ. Μετά από λίγο 
αφήνουμε και το Σ2 να πέσει και να συγκρουσθεί κεντρικά και 
ελαστικά με το Σ1. Πήραμε τη γραφική παράσταση της 
απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο, για το Σ1, η οποία είχε τη 
μορφή του παρακάτω σχήματος. 

 
i)   Να βρεθεί η ενέργεια 
ταλάντωσης, πριν και μετά την 
κρούση. 
ii)  Ποια χρονική στιγμή για 
πρώτη φορά το σώμα Σ1 θα 
αποκτήσει επιτάχυνση ίση με την 
επιτάχυνση της βαρύτητας g; 
iii) Να βρεθεί η τιμή της 
ταχύτητας του σώματος Σ1 πριν 
και μετά την κρούση. 
iv)  Να βρεθεί η απόσταση h. 



Η διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα ενώ g=10m/s2. 
Απ: 2J, 8J, π/15s, 2m/s, -4m/s, 5m 
 
19) Ο κύβος και η σανίδα!  

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ολισθαίνει μια σανίδα 
μάζας Μ=8kg με ταχύτητα υ0=5m/s. Σε μια στιγμή 
αφήνουμε πάνω της, στο σημείο Α, ένα σώμα Σ 
μάζας m=2kg, χωρίς αρχική ταχύτητα. 

Παρατηρούμε ότι το Σ γλιστράει και τελικά σταματά την ολίσθησή του πάνω στη 
σανίδα, στο σημείο Β, όπου (ΑΒ)=2m. 
i)  Να βρεθεί η απώλεια της μηχανικής ενέργειας που οφείλεται στην ολίσθηση του 
σώματος Σ. 
ii)  Να υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος Σ και της 
σανίδας. 
iii) Η σανίδα και το σώμα Σ αλληλεπιδρούν εξαιτίας των τριβών που εμφανίζονται. 
Να υπολογιστούν τα έργα που παράγουν οι τριβές σε κάθε σώμα χωριστά. 
Απ: 20J, 0,5, 16J, -36J 
 
20) Τεταρτοκύκλιο και κρούση. 

Από το σημείο Α ενός λείου 
κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου 
αφήνουμε ελεύθερο να ολισθήσει ένα 
μικρό σώμα Σ1 που έχει μάζα m1=1kg.  
Στο κατώτερο σημείο Β του 
τεταρτοκυκλίου συναντά ένα άλλο 
ακίνητο σώμα Σ2 μάζας m2=3kg, με το 
οποίο συγκρούεται κεντρικά και 

ελαστικά. Το Σ2 στη συνέχεια κινείται στο οριζόντιο επίπεδο, που βρίσκεται στη 
διεύθυνση της εφαπτομένης του τεταρτοκυκλίου στο σημείο Β και σταματά αφού 
διανύσει διάστημα 1m. Τα δύο σώματα έχουν με το οριζόντιο επίπεδο τον ίδιο 
συντελεστή κινητικής τριβής μ=0,2. Να υπολογίσετε  
α. το μέτρο της ταχύτητας υ2’ του σώματος Σ2 αμέσως μετά την κρούση.  
β. το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ1 λίγο πριν την κρούση.  
γ. το ύψος h1 από το οποίο αφέθηκε ελεύθερο το σώμα Σ1 .   
δ. την υψομετρική διαφορά μεταξύ της θέσης Α από την οποία αφέθηκε το σώμα  
Σ1 και της θέσης στην οποία θα σταματήσει στιγμιαία μετά την κρούση.  
ε. την οριζόντια απόσταση μεταξύ των σωμάτων όταν θα σταματήσουν οριστικά.  
Δίνεται g = 10 m/s2 .   
Απ: 2m/s, 4m/s, 0,8m, 0,6m, 0m. 
 
21) Ελεύθερη πτώση και κρούση 

Ένα σώμα Σ με μάζα Μ = 4,5 kg αφήνεται να πέσει από ορισμένο ύψος. Μετά από 
χρόνο 2 s ένα βλήμα με μάζα m = 0,5 kg, που κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω, 
σφηνώνεται στο κέντρο μάζας του σώματος Σ, με ταχύτητα μέτρου υ0 . Μετά  
την κρούση, η οποία διαρκεί ελάχιστα, το συσσωμάτωμα κινείται προς τα πάνω και 
φτάνει μέχρι το ίδιο ύψος από το οποίο αφέθηκε το σώμα Σ. Να υπολογίσετε  
  α. το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.  
  β. το μέτρο της ταχύτητας υ0  του βλήματος.   
  γ. το κλάσμα της αρχικής κινητικής ενέργειας του συστήματος που έγινε θερμική  
ενέργεια κατά την κρούση.  
  δ. τους ρυθμούς μεταβολής της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας του                    
συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.  
Δίνεται g = 10 m/s2. 
Απ: 20m/s, 380m/s, 0,973, -1000J/s, 1000J/s. 
 



22) Βλήμα σφηνώνεται σε κύβο 

Βλήμα μάζας m = 0,2 kg κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ0 και σφηνώνεται 
σε σταθερό ξύλινο κύβο μάζας Μ = 4,8 kg σε βάθος d1  = 0,2 m. Αν ο κύβος ήταν 
ελεύθερος να κινηθεί στο λείο οριζόντιο επίπεδο, να υπολογίσετε  
  α. το βάθος στο οποίο θα εισχωρούσε το βλήμα μέσα σε αυτόν. Θεωρήστε ότι η 
μέση αντίσταση του ξύλου είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις.  
  β. το ποσοστό % της ελάττωσης της κινητικής ενέργειας του συστήματος βλήμα 
– κύβος κατά την κρούση. 
Απ: 0,192m, 96% 
 
23) Κρούση και ανακύκλωση 
 

Ένα ξύλινο σώμα μάζας Μ = 1,9 kg είναι δεμένο σε αβαρές και μη 
εκτατό νήμα (μη εκτατό = σταθερό μήκος) μήκους l και ισορροπεί με 
το νήμα σε κατακόρυφη  θέση.  Ένα βλήμα μάζας m = 0,1 kg που 
κινείται οριζόντια με ταχύτητα υ0  σφηνώνεται στο κέντρο μάζας του 
ξύλινου σώματος. Να υπολογίσετε   
α. το μέτρο της ταχύτητας υ0 του βλήματος, ώστε το νήμα να 
εκτραπεί κατά γωνία θ = 60, αν το νήμα έχει μήκος l = 90 cm.  
β. το μέτρο της ταχύτητας υ0 του βλήματος, ώστε το συσσωμάτωμα 
να φτάσει μέχρι τη θέση που το νήμα γίνεται οριζόντιο, αν το νήμα 
έχει μήκος l = 80 cm.  

Πόσο είναι το μέτρο της τάσης του νήματος αμέσως μετά την κρούση και στην 
ανώτερη θέση;  
γ. τη γωνία που σχηματίζει το νήμα με την αρχική κατακόρυφη θέση του, τη 
στιγμή που μηδενίζεται η τάση του, αν το νήμα έχει μήκος l = 80 cm και το βλήμα  
ταχύτητα υ0 = 100 m/s.  
δ. την ελάχιστη ταχύτητα του βλήματος και το ποσοστό % της απώλειας της 
κινητικής ενέργειας του συστήματος κατά την κρούση, ώστε το συσσωμάτωμα να 
εκτελέσει ανακύκλωση, αν το νήμα έχει μήκος l = 50 cm.  
ε. τη μέγιστη ταχύτητα του βλήματος, ώστε να μη σπάσει το νήμα, αν το μήκος 
του είναι l = 50 cm και το όριο θραύσης του είναι Τθρ = 120 Ν.  
Δίνεται g = 10 m/s2 

Απ: 60m/s, 60Ν, 0Ν, συνθ=-3/8, 100m/s, 95%, 100m/s 

24) Μια πλάγια πλαστική κρούση αλλά μετά τι;  

Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Σ1 μάζας m1=1kg 
δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς 
k=100Ν/m και φυσικού μήκους ℓ0=0,6m, το άλλο άκρο του 
οποίου είναι δεμένο σε σταθερό σημείο Ο. Σε απόσταση 
s=0,628m ηρεμεί ένα δεύτερο σώμα Σ2, της ίδιας μάζας, όπως 
στο σχήμα. Τα δύο σώματα θεωρούνται υλικά σημεία αμελητέων 
διαστάσεων. Μετακινούμε το σώμα Σ1 συσπειρώνοντας το 
ελατήριο κατά 0,4m  και σε μια στιγμή t0=0 το αφήνουμε να 
ταλαντωθεί, ενώ ταυτόχρονα εκτοξεύουμε οριζόντια με ταχύτητα 

υ2 το σώμα Σ2. Μόλις το σώμα Σ1 φτάσει στην θέση ισορροπίας του, τα  δύο 
σώματα συγκρούονται πλαστικά.  
i)   Με ποια ταχύτητα κινήθηκε το σώμα Σ2 πριν την κρούση; 
ii)  Να βρεθεί η ταχύτητα του συσσωματώματος Σ  αμέσως μετά την κρούση. 
iii) Πόση είναι η απώλεια της μηχανικής ενέργειας κατά την κρούση; 
iv) Μετά από λίγο το ελατήριο έχει δυναμική ενέργεια 4J. Για τη θέση αυτή: 
α)  Να υπολογιστεί η ταχύτητα του συσσωματώματος Σ. 
β)  Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του Σ, ως προς κατακόρυφο άξονα 
που περνά από το άκρο Ο του ελατηρίου; 



γ) Να βρεθεί η απόσταση του σημείου Ο, από τον φορέα της ταχύτητας του 
συσσωματώματος. 

Απ: 4m/s, 2 2m/s, 450, 8J, 2m/s, 0, 0,6m 
 
25) Σώμα με κολλημένο ελατήριο και κρούση 

Σώµα Α µάζας m1=1kg ολισθαίνει πάνω σε λείο οριζόντιο 
επίπεδο µε ταχύτητα υ0 = 4 m/s. Ακριβώς µπροστά του 
ηρεµεί ένα άλλο σώµα Β µε µάζα m2 = 5kg το οποίο έχει ένα 
αβαρές ελατήριο σταθεράς Κ=200N/m, στερεωµένο στο 
πίσω µέρος του.   

i)  Τι συµβαίνει µε τις ταχύτητες των δύο σωµάτων, τη στιγµή που η  
απόσταση των δύο σωµάτων είναι ελάχιστη;  
ii) Ποια η µέγιστη συµπίεση του ελατηρίου και ποιες οι ταχύτητες των δύο 
σωµάτων τη στιγµή αυτή;  
iii) Τι ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας έχει µετατραπεί σε δυναµική τη 
στιγµή αυτή;  
iv) Ποιες θα είναι οι τελικές ταχύτητες των σωµάτων Α και Β. 
Απ: 2/3m/s, 0,26m, 83,3%, -8/3m/s, 4/3m/s 
 
26) Ελεύθερη πτώση, κρούση και ταλάντωση 

Μια σφαίρα µάζας m1 =2kg αφήνεται να πέσει από ύψος h1=1,25m 
πάνω σε µια πλάκα, η οποία ηρεµεί στο πάνω άκρο ενός 
κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k=400Ν/m, όπως στο σχήµα. 
Μετά την ελαστική µεταξύ τους κρούση η σφαίρα ανεβαίνει κατά h2 
=0,45m.  
i)  Βρείτε τη µάζα της πλάκας.  
ii)  Κατά πόσο θα κατέβει η πλάκα µετά την κρούση;  
iii) Πόση είναι η µέγιστη δυναµική ενέργεια που θα αποκτήσει το 
ελατήριο;  
iv) Σε πόσο χρόνο, µετά την κρούση, η πλάκα θα επιστρέψει στην 

αρχική της θέση;  g=10m/s2.  
Απ: 8kg, 0,28m, 46,08J,π 20/2 s 
 
27) Βρείτε τη σταθερά του ελατηρίου 

 
Για να βρούµε τη σταθερά ενός ελατηρίου, 
πραγµατοποιούµε το εξής πείραµα. Στο άκρο του 
ελατηρίου δένουµε σώµα Α µάζας m1 = 4kg και στη  
βάση της κατακόρυφης κοίλης κυλινδρικής 
επιφάνειας εσωτερικής ακτίνας R = 0,5 m 
τοποθετούµε σώµα Β µάζας m2 = 1kg. Το σώµα Α,  
µόλις το ελατήριο αποκτήσει το φυσικό του µήκος,  

συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε το σώµα Β. Παρατηρούµε ότι για συµπίεση  
του ελατηρίου κατά 0,5m το σώµα Β µόλις εκτελεί ανακύκλωση. Αν οι διαστάσεις  
του σώµατος Β, θεωρούνται αµελητέες σε σχέση µε την ακτίνα της κυλινδρικής 
επιφάνειας, ποια η τιµή της σταθεράς k του ελατηρίου; g=10 m/s2.   
Απ: 156,25N/m 
 
28) Εκκρεμές και κρούσεις σε αμαξίδιο 

Το καροτσάκι του διπλανού σχήµατος έχει µάζα 4kg και 
ηρεµεί πάνω σε λείο έδαφος. Τα σώµατα Α και Γ µε µάζα 2kg 
το καθένα είναι ακίνητα πάνω στο καροτσάκι, µε το οποίο δεν 
παρουσιάζουν τριβή. Το σώµα Γ είναι δεµένο στο άκρο του 
ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m.    



Το σφαιρίδιο µάζας 1kg εξαρτάται από το σηµείο Ο µε νήµα µήκους l=0,4m. 
Εκτρέπουµε το σφαιρίδιο κατά γωνία θ=60° και το αφήνουµε ελεύθερο να  κινηθεί, 
οπότε φτάνοντας στην κατακόρυφη θέση  συγκρούεται ελαστικά µε το σώµα Α. Το 
σώµα Α µετά την κρούση µε το σφαιρίδιο συγκρούεται πλαστικά µε το σώµα Γ. Να 
υπολογίσετε:  
i)  Την ταχύτητα του σώµατος Α µετά την κρούση του µε το σφαιρίδιο.  
ii)  Τη συµπίεση του ελατηρίου τη στιγµή που το συσσωµάτωµα των Α και Γ και το 
καροτσάκι έχουν κοινή ταχύτητα.  
iii) Το ποσοστό ( %) της ενέργειας του σφαιριδίου που έχει αποθηκευτεί στο 
ελατήριο τη στιγµή της προηγούµενης ερώτησης, θεωρώντας επίπεδο µηδενικής 
δυναµικής ενέργειας, το επίπεδο που περνά από την θέση ισορροπίας του 
σφαιριδίου. g=10 m/s2 

Απ: 4/3m/s, 1/15m, 22,2% 
  
29) Σε τοίχο ή ελεύθερο; 

Ένα σώµα Α µάζας 1kg κινείται σε λείο οριζόντιο 
επίπεδο µε ταχύτητα υο=10m/s  και προσπίπτει σε ένα 
ελατήριο, σταθεράς k=100Ν/m, το οποίο και 
συσπειρώνει. Να βρεθούν:    
i)  Η µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου, όταν το 
ελατήριο είναι στερεωµένο:    
a)  Σε ανένδοτο τοίχο.   
b)  Σε σώµα Β µάζας 4kg, το οποίο µπορεί να κινείται 
χωρίς τριβές.  

ii)  Ποια είναι η τελική ταχύτητα του σώµατος Α σε κάθε περίπτωση; 
Απ: 1m, 8,0 m, -10m/s, -6m/s 
 
30) Κρούση, σώμα και σανίδα 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί σανίδα µάζας 3kg και µήκους 4m. Από το ένα 
άκρο της εκτοξεύουµε πάνω της σώµα Σ µάζας 1kg µε ταχύτητα υ0=4m/s. Αν το 
µισό τµήµα της σανίδας Α, δεν παρουσιάζει τριβή µε τη σφαίρα, ενώ το άλλο µισό 
Β παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης  µ=0,4 ζητούνται:     
i)  Ποια η ταχύτητα της σανίδας, όταν σταµατήσει πάνω της το σώµα Σ;   
ii)  Πόση απόσταση θα διανύσει το σώµα Σ στο τµήµα Β µέχρι να σταµατήσει.    
iii) Υπολογίστε τα έργα των δυνάµεων που ασκούνται στα σώµατα και βρείτε την 
απόσταση που διανύει η σανίδα µέχρι να σταµατήσει να κινείται πάνω της το σώµα 
Σ;  Δίνεται: g=10m/s2. 
Απ: 1m/s, 1,5m, -7,5J, +1,5J, 3/8m 
 
31) Σανίδα, βλήμα και κρούση  

Η σανίδα ΑΒ του σχήµατος έχει µάζα m2 = 6kg και 
µπορεί να κινείται στο οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές. 
Το βλήµα µάζας m0 = 0,4 kg κινείται οριζόντια µε 
ταχύτητα υ0 = 100 m/s και αφού διαπεράσει σώµα 
µάζας m1 = 4 kg κινείται µε ταχύτητα µέτρου υ0΄= 
50 m/s. Αρχικά η σανίδα και το σώµα µάζας m1 είναι 
ακίνητα. Αν η διάρκεια της κίνησης του βλήµατος 

είναι µέσα στο σώµα µάζας m1 είναι αµελητέα και το σώµα παρουσιάζει µε τη 
σανίδα συντελεστή τριβής µ = 0,3 να βρείτε:   
i)  την κοινή ταχύτητα της σανίδας και του σώµατος  
ii)  τη συνολική απώλεια της µηχανικής ενέργειας  
iii) το χρονικό διάστηµα που το σώµα µάζας m1 κινείται πάνω στη σανίδα  
iv)  το διάστηµα που διανύει το σώµα µάζας m1 πάνω στη σανίδα.  
Δίνεται g = 10 m/s2. 
Απ: 2m/s, 1980J, 1s, 2,5m 



32) Πάρε κόσμε κρούσεις, έχω απ’ όλες! 

 
Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε μία κάτοψη μιας οριζόντιας επιφάνειας. Δύο σφαίρες, 
η Σ1 με μάζα m1 = 3 kg και η Σ2 με μάζα m2 = 1 kg βρίσκονται απλώς σε επαφή 
στα άκρα ελατηρίου σταθεράς k. Το ελατήριο είναι συμπιεσμένο έχοντας τις δύο 
σφαίρες δεμένες με αβαρές και μη εκτατό νήμα. Η αποθηκευμένη ενέργεια είναι 
Uελ = 96 J.   
Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα και η σφαίρα Σ1 κινείται ευθύγραμμα και αφού  
συναντήσει τον τοίχο και συγκρουστεί, ανακλάται χωρίς απώλειες ενέργειας. Η 
σφαίρα Σ2 εισέρχεται στο τμήμα κυκλικού διαδρόμου και την στιγμή που τον 
εγκαταλείπει η ταχύτητα της σχηματίζει 600 γωνία με την αρχική διεύθυνση. Οι 
δύο σφαίρες συγκρούονται πλαστικά και την πορεία τους συναντούν οριζόντιο 
ελατήριο σταθεράς k2 που στο άκρο του έχει δεμένο σώμα μάζας m3. Η πρώτη 
κρούση με το σώμα μάζας m3 που είναι δεμένο στο ελατήριο είναι ελαστική, ενώ η 
δεύτερη που συμβαίνει μετά από Τ/2 (όπου Τ η περίοδος της ταλάντωσης του m3) 
και είναι πλαστική. Να βρείτε:  
α. τις κινητικές ενέργειες των σφαιρών όταν εγκαταλείπουν το ελατήριο.  
β. το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος m2 από την στιγμή που 
εγκαταλείπει το ελατήριο μέχρι και λίγο πριν συγκρουστεί πλαστικά.  
γ. την ταχύτητα του συσσωματώματος και την απώλεια της κινητικής ενέργειας 
κατά την πλαστική κρούση  
δ. την μάζα του σώματος m3  
ε. τον λόγο των πλατών των δύο ταλαντώσεων  
Όλες οι επιφάνειες είναι λείες. 

Απ: 24J, 72J, 12 3 kgm/s, 3m/s, 78J, 4kg, 
2
2

 


