
              ΦΥΣΙΚΗ  Β  ́ΤΑΞΗΣ  ΚΡΟΥΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΑ

1. Σώμα Σ2 μάζας  βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο
επίπεδο και είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου, το άλλο άκρο
του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο. Ένα δεύτερο σώμα
Σ1 μάζας  κινείται οριζόντια με ταχύτητα

μέτρου  και συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με το Σ2.

Να υπολογίσετε:

α) τις ταχύτητες των δύο σωμάτων μετά την κρούση. (-6m/s, 4m/s)

β) το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος Σ2. (16Kg.m/s)

γ) το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του σώματος Σ1 που μεταφέρθηκε
στο σώμα Σ2. (64%)

δ) τη μέγιστη συσπείρωση  του ελατηρίου. (0.8m)

Δίνεται η σταθερά του ελατηρίου .

2. Το σώμα μάζας  του παρακάτω σχήματος, ακουμπάει
χωρίς να έχει προσδεθεί στο ελεύθερο άκρο οριζόντιου ιδανικού

ελατηρίου σταθεράς . Το ελατήριο είναι συμπιεσμένο σε
σχέση με το φυσικό του μήκος κατά  με τη βοήθεια
νήματος. Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται και το σώμα
μάζας   συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με το αρχικά ακίνητο
σώμα μάζας .  Το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο.  To   μετά
την κρούση κινείται σε μη λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας
κλίσης  που παρουσιάζει τριβές με συντελεστή τριβής



ολίσθησης .

Α. Να υπολογίσετε:

α)  το μέτρο της ταχύτητας του σώματος   λίγο πριν την κρούση του με
το σώμα  .  (10m/s)

β) τις ταχύτητες των σωμάτων αμέσως μετά την ελαστική τους κρούση.
(-6m/s, 4m/s)

γ)  το διάστημα που θα διανύσει το   μέχρι να σταματήσει.  (1m)

Β.  Θα επιστρέψει το   στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου,  αν υποτεθεί
ότι το μήκος του κεκλιμένου επιπέδου είναι αρκετά μεγάλο για την
κίνηση του σώματος; (ΝΑΙ)

Δίνεται η επιτάχυνση βαρύτητας .

3. Ένα σώμα μάζας  ισορροπεί δεμένο στο κάτω άκρο

κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς , το άλλο
άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο σε οροφή. Κάποια στιγμή
ένα βλήμα μάζας  βάλλεται από απόσταση  κάτω

από το σώμα Μ με αρχική ταχύτητα μέτρου  και με φορά
προς τα πάνω και συγκρούεται πλαστικά με το σώμα μάζας Μ. Να
υπολογίσετε:

α) Το μέτρο της ταχύτητας του βλήματος λίγο πριν την κρούση. (8√3m/s)



β) Το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος αμέσως μετά την
κρούση.( √3m/s )

γ) Τη θερμότητα που αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια της κρούσης.
(420J)

δ) Τη μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου από την αρχική του θέση. (1m)

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας .

4. Ένα σώμα μάζας  ισορροπεί δεμένο στο κάτω άκρο

κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς . Δεύτερο
σώμα μάζας , βάλλεται από το έδαφος από το σημείο Κ με

αρχική ταχύτητα  και μετά από
χρόνο  συγκρούεται ανελαστικά με το  .  Μετά την κρούση
το σώμα   αφού εξέλθει από το   με ταχύτητα

μέτρου  απομακρύνεται χωρίς να επηρεάζει την εξέλιξη του
φαινομένου.

Να υπολογίσετε:

α)  το μέτρο της ταχύτητας του σώματος   ελάχιστα πριν την κρούση.
(2m/s)

β)  το μέτρο της ταχύτητας του σώματος   αμέσως μετά την κρούση.



(0.5m/s)

γ)  τη μέγιστη μετατόπιση του σώματος   μέχρι να σταματήσει
στιγμιαία.( √3/20m)

δ) την αρχική μηχανική ενέργεια του συστήματος ελατήριο – σώμα
μάζας   –  σώμα μάζας   θεωρώντας σαν επίπεδο μηδενικής
δυναμικής βαρυτικής ενέργειας αυτό που διέρχεται από το σημείο Κ.
(198,5J)

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας .

5. Σώμα μάζας m1 κινούμενο σε οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται με
ταχύτητα μέτρου υ1=15m/s κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα
μάζας m2. Η χρονική διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα. Αμέσως
μετά την κρούση, το σώμα μάζας m1 κινείται αντίρροπα με ταχύτητα
μέτρου υ1΄=9m/s.
α. Να προσδιορίσετε το λόγο των μαζών m1/m2 . ( ¼ )
 β. Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας του σώματος μάζας m2 αμέσως
μετά την κρούση. (6m/s)
 γ. Να βρεθεί το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του σώματος
μάζας m1 που μεταβιβάστηκε στο σώμα μάζας m2 λόγω της κρούσης.
(64%)
 δ. Να υπολογισθεί πόσο θα απέχουν τα σώματα όταν σταματήσουν.
(58,5m)
Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του επιπέδου και κάθε σώματος
είναι μ=0,1. ∆ίνεται g=10m/s2 .


