
Ερωηήζεις πολλαπλής επιλογής 

1. Καηά ηελ θεληξηθή αλειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ (νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξνύζεο απνηεινύλ κνλσκέλν ζύζηεκα), δηαηεξείηαη ζηαζεξή : 

α. ε θηλεηηθή ελέξγεηα θάζε ζθαίξαο 

β. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζθαηξώλ 

γ. ε νξκή θάζε ζθαίξαο 

δ. ε νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζθαηξώλ.  

2. Μηα θξνύζε ιέγεηαη πιάγηα όηαλ: 

α. δελ ηθαλνπνηεί ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο. 

β. δελ ηθαλνπνηεί ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο. 

γ. νη ηαρύηεηεο ησλ θέληξσλ κάδαο ησλ ζσκάησλ πξηλ από ηελ θξνύζε έρνπλ ηπραία 

δηεύζπλζε. 

δ. νη ηαρύηεηεο ησλ θέληξσλ κάδαο ησλ ζσκάησλ πξηλ από ηελ θξνύζε είλαη παξάιιειεο.  

3. Σε κηα ειαζηηθή θξνύζε δελ δηαηεξείηαη 

α. ε νιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

β. ε νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

γ. ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

δ. ε θηλεηηθή ελέξγεηα θάζε ζώκαηνο. 

4. Σε θάζε θξνύζε 

α. ε ζπλνιηθή νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπγθξνπόκελσλ ζσκάησλ δηαηεξείηαη. 

β. ε ζπλνιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή. 

γ. ε κεραληθή ελέξγεηα θάζε ζώκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή. 

δ. ε νξκή θάζε ζώκαηνο δηαηεξείηαη ζηαζεξή. 

5. Σε κηα θξνύζε δύν ζθαηξώλ 

α. ην άζξνηζκα ησλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ησλ ζθαηξώλ πξηλ από ηελ θξνύζε είλαη πάληα ίζν 

κε ην άζξνηζκα ησλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ηνπο κεηά από ηελ θξνύζε. 

β. νη δηεπζύλζεηο ησλ ηαρπηήησλ ησλ ζθαηξώλ πξηλ θαη κεηά από ηελ θξνύζε βξίζθνληαη 

πάληα ζηελ ίδηα επζεία. 

γ. ην άζξνηζκα ησλ νξκώλ ησλ ζθαηξώλ πξηλ από ηελ θξνύζε είλαη πάληα ίζν κε ην 

άζξνηζκα ησλ νξκώλ ηνπο κεηά από ηελ θξνύζε. 

δ. ην άζξνηζκα ησλ ηαρπηήησλ ησλ ζθαηξώλ πξηλ από ηελ θξνύζε είλαη πάληα ίζν κε ην 

άζξνηζκα ησλ ηαρπηήησλ ηνπο κεηά από ηελ θξνύζε 

6. Σε θάζε θξνύζε ηζρύεη 

α. ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο. 

β. ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο. 

γ. ε αξρή δηαηήξεζεο ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ. 

δ. όιεο νη παξαπάλσ αξρέο. 

7. Αλ έλα ζώκα ζπγθξνπζηεί ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα ίζεο κάδαο ηόηε ε ηαρύηεηά 

ηνπ ζα: 

α. δηπιαζηαζηεί.  

β. παξακείλεη ζηαζεξή.  

γ. κεδεληζηεί.  

δ. αλαζηξαθεί. 

8. Σώκα κάδαο m θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ π. Σηελ πνξεία ζπγθξνύεηαη 

κεησπηθά κε άιιν ζώκα θαη επηζηξέθεη θηλνύκελν κε ηαρύηεηα κέηξνπ 2π. Τν κέηξν ηεο 

κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ είλαη: 
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α. 0.  

β. mπ.  

γ. 2mπ.  

δ. 3mπ. 

9. Αλ έλα ζώκα ζπγθξνπζηεί ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα κεγαιύηεξεο κάδαο ηόηε ε 

ηαρύηεηά ηνπ ζα: 

α. κεησζεί αιιά ζα δηαηεξήζεη ηελ ίδηα θνξά. 

β. κεησζεί θαη ζα αιιάμεη θνξά. 

γ. απμεζεί αιιά ζα δηαηεξήζεη ηελ ίδηα θνξά. 

δ. απμεζεί θαη ζα αιιάμεη θνξά. 

10. Σώκα κε κάδα m1 ζπγθξνύνληαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα κάδαο m2. 

Μεηά ηελ θξνύζε ηα δπν ζώκαηα έρνπλ αληίζεηεο ηαρύηεηεο. Ο ιόγνο ησλ καδώλ m1/ m2 ζα 

είλαη: 

α. 1/2.   

β. 1/3.  

γ. 2/3.  

δ. 3/1. 

11. Αλ έλα θηλνύκελν ζώκα ζπγθξνπζηεί κεησπηθά θαη ειαζηηθά κε άιιν αθίλεην ίζεο 

κάδαο, ηόηε ε ηαρύηεηά ηνπ 

α. ζα δηπιαζηαζηεί. 

β. ζα δηαηεξεζεί ζηαζεξή. 

γ. ζα κεδεληζηεί. 

δ. ζα αλαζηξαθεί. 

12. Γηα λα ραξαθηεξίζνπκε σο ειαζηηθή κηα θξνύζε δύν ζσκάησλ, πξέπεη λα 

α. δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε ζπλνιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ζσκάησλ πνπ ζπγθξνύνληαη. 

β. δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε ζπλνιηθή νξκή ησλ ζσκάησλ πνπ ζπγθξνύνληαη. 

γ. παξακέλεη αθίλεην ην έλα από ηα δύν ζώκαηα κεηά ηελ θξνύζε. 

δ. είλαη ίζεο νη κάδεο ησλ δύν ζσκάησλ. 

13. Καηά ηελ ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ 

α. ε νιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ζσκάησλ παξακέλεη ζηαζεξή. 

β. ε θηλεηηθή ελέξγεηα θάζε ζώκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή. 

γ. ε νιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ζσκάησλ απμάλεηαη. 

δ. ε νιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ζσκάησλ ειαηηώλεηαη.  

14. Καηά ηελ πιαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ  

α. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζσκάησλ παξακέλεη ζηαζεξή. 

β. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζσκάησλ απμάλεηαη. 

γ. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζσκάησλ ειαηηώλεηαη. 

δ. ε θηλεηηθή ελέξγεηα θαη ε νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζσκάησλ ειαηηώλεηαη. 

15. Αλ έλα θηλνύκελν ζώκα ζπγθξνπζηεί κεησπηθά θαη ειαζηηθά κε άιιν αθίλεην 

κεγαιύηεξεο κάδαο, ηόηε  

α. ζα ειαηησζεί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπ θαη ε θνξά ηεο ηαρύηεηαο ζα δηαηεξεζεί. 

β. ζα ειαηησζεί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπ θαη ε θνξά ηεο ηαρύηεηαο ζα αληηζηξαθεί. 

γ. ζα απμεζεί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπ θαη ε θνξά ηεο ηαρύηεηαο ζα δηαηεξεζεί. 

δ. ζα απμεζεί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπ θαη ε θνξά ηεο ηαρύηεηαο ζα αληηζηξαθεί.  
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Ερωηήζεις Σωζηό - Λάθος 

1. Κξνύζε ζην κηθξόθνζκν νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν ζην νπνίν ηα «ζπγθξνπόκελα» 

ζσκαηίδηα αιιειεπηδξνύλ κε ζρεηηθά κεγάιεο δπλάκεηο γηα πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα. 

2. Όηαλ κηα ζθαίξα πξνζθξνύεη ειαζηηθά ζε έλα ηνίρν, ηόηε πάληα ηζρύεη π=-π′ ( π ε 

ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο πξηλ ηελ θξνύζε, π′ ε ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο κεηά ηελ θξνύζε). 

3. Καηά ηε πιαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ πάληα ηζρύεη pπξηλ =pκεηά ( pπξηλ ε νξκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξηλ ηελ θξνύζε, pκεηά  ε νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ θξνύζε). 

4. Καηά ηελ θξνύζε δύν ζσκάησλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πάληα 

δηαηεξείηαη. 

5. Σώκα Α ζπγθξνύεηαη ειαζηηθά θαη θεληξηθά κε αθίλεην αξρηθά ζώκα Β πνπ έρεη ηελ 

ίδηα κάδα κε ην Α. Τόηε ε ηαρύηεηα ηνπ Α κεηά ηελ θξνύζε κεδελίδεηαη. 

6. Έθθεληξε νλνκάδεηαη ε θξνύζε αλ νη ηαρύηεηεο ησλ ζσκάησλ βξίζθνληαη ζε ηπραία 

δηεύζπλζε.  

7. Έθθεληξε νλνκάδεηαη ε θξνύζε ζηελ νπνία νη ηαρύηεηεο ησλ θέληξσλ κάδαο ησλ 

ζσκάησλ πνπ ζπγθξνύνληαη είλαη παξάιιειεο 

8. Σε θάζε θξνύζε ηζρύεη ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο.  

9. Μηθξή ζθαίξα, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε νξηδόληην επίπεδν, 

ζπγθξνύεηαη ειαζηηθά θαη πιάγηα κε θαηαθόξπθν ηνίρν. Σηελ πεξίπησζε απηή ε γσλία 

πξόζπησζεο ηεο ζθαίξαο είλαη ίζε κε ηε γσλία αλάθιαζεο. 

10. Σηηο αλειαζηηθέο θξνύζεηο δελ δηαηεξείηαη ε νξκή.  

11. Όηαλ κηα ζθαίξα κηθξήο κάδαο πξνζθξνύεη ειαζηηθά θαη θάζεηα ζηελ επηθάλεηα ελόο 

ηνίρνπ, αλαθιάηαη κε ηαρύηεηα ίδηνπ κέηξνπ θαη αληίζεηεο θνξάο από απηή πνπ είρε πξηλ 

από ηελ θξνύζε. 

12. Μία εηδηθή πεξίπησζε αλειαζηηθήο θξνύζεο είλαη ε πιαζηηθή θξνύζε. 

13. Καηά ηελ θξνύζε δύν ζσκάησλ ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ ελόο ζώκαηνο είλαη 

αληίζεηε ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ άιινπ ζώκαηνο. 

14. Σηηο κεησπηθέο θξνύζεηο νη ηαρύηεηεο ησλ ζσκάησλ πξηλ θαη κεηά ηελ θξνύζε, έρνπλ 

ηελ ίδηα δηεύζπλζε. 

15. Σηελ αλειαζηηθή θξνύζε ε νιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ζσκάησλ πξηλ ηελ θξνύζε 

είλαη κεγαιύηεξε από ηελ νιηθή θηλεηηθή ηνπο ελέξγεηα κεηά ηελ θξνύζε. 

16. Γηα λα ραξαθηεξίζνπκε σο ειαζηηθή κηα θξνύζε δύν ζσκάησλ, πξέπεη λα δηαηεξείηαη 

ζηαζεξή ε ζπλνιηθή νξκή ησλ ζσκάησλ πνπ ζπγθξνύνληαη. 

17. Καηά ηελ ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα θάζε ζώκαηνο 

παξακέλεη ζηαζεξή. 

18. Καηά ηελ θξνύζε δύν ζσκάησλ ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ ελόο ζώκαηνο είλαη 

αληίζεηε ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ άιινπ ζώκαηνο. 

19. Καηά ηελ ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ ε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

ελόο ζώκαηνο είλαη αληίζεηε ηεο κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ άιινπ ζώκαηνο. 
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Ερωηήζεις πολλαπλής επιλογής με αιηιολόγηζη 

1. Γύν ζώκαηα Α θαη Β, κε κάδεο 3m θαη m αληίζηνηρα, βξίζθνληαη αθίλεηα πάλσ ζε 

ιείν νξηδόληην επίπεδν. Γίλνπκε ζην ζώκα Β αξρηθή ηαρύηεηα π έηζη ώζηε λα ζπγθξνπζηεί 

θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε ην αθίλεην ζώκα Α. Πνηα είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Β κεηά 

ηελ θξνύζε; 

α. π/2   β. -π/2   γ. π/4 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

2. Μηθξό ζώκα Σ1 κάδαο m πνπ θηλείηαη κε ηαρύηεηα π ζπγθξνύεηαη θεληξηθά κε αξρηθά 

αθίλεην κηθξό ζώκα Σ2 κάδαο 2m. Μεηά ηελ θξνύζε ην Σ1 παξακέλεη αθίλεην. Μεηά ηελ 

θξνύζε ε θηλεηηθή  ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δπν ζσκάησλ: 

α. απμήζεθε  β. ειαηηώζεθε  γ. παξέκεηλε ε ίδηα 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

3. Σε κεησπηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ Α θαη Β πνπ έρνπλ κάδεο m θαη 2m, αληίζηνηρα, 

δεκηνπξγείηαη ζπζζσκάησκα πνπ παξακέλεη αθίλεην ζην ζεκείν ηεο ζύγθξνπζεο. Ο ιόγνο 

ησλ κέηξσλ ησλ νξκώλ ησλ δύν ζσκάησλ πξηλ από ηελ θξνύζε, είλαη 

α. 1/2.   β. 2.   γ. 1. 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

4. Γύν κηθξά ζώκαηα κε κάδεο m1 θαη m2 ζπγθξνύνληαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά. Αλ ΓΚ1 

είλαη ε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο κάδαο m1 θαη ΓΚ2 είλαη ε κεηαβνιήο 

ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο κάδαο m2 ιόγσ ηεο ειαζηηθήο θξνύζεο, ηόηε ηζρύεη 

α. ΓΚ1/ΓΚ2= -1  β. ΓΚ1/ΓΚ2=1  γ. ΓΚ1/ΓΚ2=m1/m2 . 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

5. Σώκα κάδαο m, ην νπνίν έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ, ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε ζώκα 

κάδαο 4m. Μεηά ηελ θξνύζε, ην ζπζζσκάησκα κέλεη αθίλεην. Η κεραληθή ελέξγεηα πνπ 

ράζεθε θαηά ηελ θξνύζε, είλαη: 

α. 5/4K .   β. Κ.   γ. 7/4K 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

6. Γύν ζώκαηα Α θαη Β κε κάδεο mA θαη mB, 

αληίζηνηρα, ζπγθξνύνληαη κεησπηθά. Οη ηαρύηεηέο ηνπο 

πξηλ θαη κεηά ηελ θξνύζε, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν 

θαίλνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. Ο ιόγνο ησλ καδώλ 

mΑ θαη mΒ είλαη: 

α. 
5

3

B

A

m

m
 β. 

2

1

B

A

m

m
 γ. 

3

2

B

A

m

m
 δ.

2

3

B

A

m

m
 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

7. Σθαίξα Σ1 θηλνύκελε πξνο αθίλεηε ζθαίξα Σ2, 

ίζεο κάδαο κε ηελ Σ1, ζπγθξνύεηαη κεησπηθά θαη ειαζηηθά κε απηήλ. Τν πνζνζηό ηεο 

αξρηθήο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο Σ1 πνπ κεηαβηβάδεηαη ζηε Σ2 θαηά ηελ θξνύζε είλαη 

α. 50%.   β. 100%.   γ. 75%. 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

8. Σθαίξα Α κάδαο mA ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε δεύηεξε αθίλεηε ζθαίξα 

Β κάδαο mB. Τν πνζνζηό ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο πνπ έρεη κεηαθεξζεί από ηελ Α ζηε Β 

κεηά ηελ θξνύζε γίλεηαη κέγηζην όηαλ: 

α. mA = mΒ   β. mA < mΒ   γ. mA > mΒ 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  
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9. Αθίλεην ζώκα Σ κάδαο Μ βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Βιήκα κάδαο m 

θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα π=100m/s ζε δηεύζπλζε πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο 

ηνπ ζώκαηνο Σ θαη ζθελώλεηαη ζ’ απηό. Αλ ε ηαρύηεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ακέζσο κεηά 

ηελ θξνύζε είλαη π1=2m/s, ηόηε ν ιόγνο ησλ καδώλ m/Μ είλαη ίζνο κε: 

α. 50   β. 1/25   γ. 49 . 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

10. Σώκα κάδαο m θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ π1. Τν ζώκα ζπγθξνύεηαη κε 

θαηαθόξπθν ηνίρν θαη αλαθιάηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ π2 όπνπ π2<π1. Η θξνύζε είλαη : 

α. Διαζηηθή  β. Αλειαζηηθή. 

Πνηα από ηηο δύν πεξηπηώζεηο είλαη ε ζσζηή; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

11. Σώκα κάδαο m πνπ θηλείηαη κε ηαρύηεηα π ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη πιαζηηθά κε 

αθίλεην ζώκα δηπιάζηαο κάδαο. Η ηαρύηεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο κεηά ηελ θξνύζε έρεη 

κέηξν 

α. 2π.  β. π/2.  γ. π/3. 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο  

12. Σώκα κάδαο mΑ πνπ θηλείηαη κε ηαρύηεηα πΑ ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη πιαζηηθά κε 

αθίλεην ζώκα κάδαο mΑ=2mΑ. Η κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

δπν ζσκάησλ, ε νπνία παξαηεξήζεθε θαηά ηελ θξνύζε είλαη: 

α. ΓΚ=
6

2

AAm .  β. ΓΚ=
3

2

AAm .  γ. ΓΚ=
3

2 2

AAm . 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

13. Σθαίξα κάδαο m1 πξνζπίπηεη κε ηαρύηεηα π1 ζε αθίλεηε ζθαίξα κάδαο m2, κε ηελ 

νπνία ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά. Μεηά ηελ θξνύζε ε ζθαίξα κάδαο m1 γπξίδεη 

πίζσ κε ηαρύηεηα κέηξνπ ίζνπ κε ην 1/5  ηεο αξρηθήο ηεο ηηκήο. Γηα ην ιόγν ησλ καδώλ 

ηζρύεη: 

α. m2/m1=3/2  β. m2/m1=2/3  γ. m2/m1=1/3 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

14. Έλα απηνθίλεην Α κάδαο Μ βξίζθεηαη ζηακαηεκέλν ζε θόθθηλν θαλάξη. Έλα άιιν 

απηνθίλεην Β κάδαο m, ν νδεγόο ηνπ νπνίνπ είλαη απξόζεθηνο, πέθηεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

απηνθηλήηνπ Α. Η θξνύζε ζεσξείηαη θεληξηθή θαη πιαζηηθή. Αλ ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε ην 

ζπζζσκάησκα έρεη ην 1/3 ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο πνπ είρε ακέζσο πξηλ ηελ θξνύζε, ηόηε ζα 

ηζρύεη: 

α. m / M =1/6   β. m / M =1/2  γ. m / M =1/3 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

15. Σθαίξα κάδαο m θηλνύκελε κε ηαρύηεηα κέηξνπ π1 ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη 

ειαζηηθά κε αθίλεηε ζθαίξα ίζεο κάδαο. Να βξείηε ηηο ζρέζεηο πνπ δίλνπλ ηηο ηαρύηεηεο ησλ 

δύν ζθαηξώλ, κεηά ηελ θξνύζε, κε εθαξκνγή ησλ αξρώλ πνπ δηέπνπλ ηελ ειαζηηθή θξνύζε.  

16. Σθαίξα A πνπ θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη πιαζηηθά 

κε άιιε όκνηα αιιά αθίλεηε ζθαίξα Β πνπ βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν. Να απνδείμεηε όηη ε 

θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο κεηά ηελ θξνύζε είλαη ίζε κε ην κηζό ηεο θηλεηηθήο 

ελέξγεηαο ηεο ζθαίξαο Α, πξηλ από ηελ θξνύζε.  

17. Μηα κηθξή ζθαίξα κάδαο m1 ζπγθξνύεηαη κεησπηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεηε κηθξή 

ζθαίξα κάδαο m2. Μεηά ηελ θξνύζε νη ζθαίξεο θηλνύληαη κε αληίζεηεο ηαρύηεηεο ίζσλ 

κέηξσλ. Ο ιόγνο ησλ καδώλ ησλ δύν ζθαηξώλ είλαη m2/m1 : 

α. 1  β. 3  γ. 1/3 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
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18. Γύν ζώκαηα, ην Α κε κάδα m1 θαη ην Β 

κε κάδα m2
 
είλαη δηαξθώο ζε επαθή θαη θηλνύληαη 

ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα π. 

Τα ζώκαηα ζπγθξνύνληαη θεληξηθά κε ζώκα Γ 

κάδαο 4m1 , ην νπνίν αξρηθά είλαη αθίλεην. 

Μεηά ηελ θξνύζε ην Α ζηακαηά, ελώ ην Β θνιιάεη ζην Γ θαη ην ζπζζσκάησκα απηό θηλείηαη 

κε ηαρύηεηα π/3. Τόηε ζα ηζρύεη: 

α. m1 /m2 =2  β. m1 /m2 =1/2  γ. m1 /m2 =1 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  

19. Αλάκεζα ζε δύν παξάιιεινπο ηνίρνπο ΑΓ θαη ΒΓ, ππάξρεη ιείν νξηδόληην δάπεδν. 

Τα επζύγξακκα ηκήκαηα ΑΒ θαη ΓΓ είλαη θάζεηα ζηνπο ηνίρνπο. Σθαίξα Σ1
 
θηλείηαη πάλσ 

ζην δάπεδν, κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, κέηξνπ π, παξάιιειε ζηνπο ηνίρνπο, θαη θαιύπηεη ηε 

δηαδξνκή από ην ΑΒ κέρξη ην ΓΓ ζε ρξόλν t1
 

Σηε ζπλέρεηα δεύηεξε ζθαίξα Σ2 πνπ έρεη 

ηαρύηεηα κέηξνπ π ζπγθξνύεηαη ειαζηηθά κε 

ηνλ έλα ηνίρν ππό γσλία θ=60
ν
 

θαη, ύζηεξα 

από δηαδνρηθέο ειαζηηθέο θξνύζεηο κε ηνπο 

ηνίρνπο, θαιύπηεη ηε δηαδξνκή από ην ΑΒ 

κέρξη ην ΓΓ ζε ρξόλν t2. Οη ζθαίξεο εθηεινύλ 

κόλν κεηαθνξηθή θίλεζε. Tόηε ζα ηζρύεη:  

α. t2= 2t1  β. t2= 4t1  γ. t2= 8t1 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 
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Αζκήζεις 

1. Έλα νκνγελέο ζώκα κάδαο 995g είλαη θξεκαζκέλν κε ζρνηλί από δέλδξν θαη 

ηζνξξνπεί. Σθαίξα κάδαο 5g ρηππά νξηδόληηα ην ζώκα κε 200m/sec θαη ζθελώλεηαη ζην 

θέληξν κάδαο απηνύ. Να βξεζεί α) ε % κεηαβνιή ηεο αξρηθήο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο β) ζε πόζν ύςνο πάλσ από ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε ζα αλέβεη ην ζπζζσκάησκα. 

g=10m/sec². 

2. Μηα ζθαίξα κάδαο m1 ζπγθξνύεηαη ηειείσο ειαζηηθά θαη κεησπηθά κε δεύηεξε 

αθίλεηε ζθαίξα κάδαο m2. Πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ιόγνο ησλ καδώλ ησλ δύν ζθαηξώλ, ώζηε 

κεηά από ηελ θξνύζε νη ζθαίξεο λα θηλεζνύλ κε ηαρύηεηεο ηνπ ίδηνπ κέηξνπ θαη αληίζεηεο 

θνξάο;  

3. Μία ζθαίξα κάδαο m1 θηλείηαη κε ηαρύηεηα π θαη ζπγθξνύεηαη κεησπηθά θαη 

ειαζηηθά κε άιιε αθίλεηε ζθαίξα κάδαο m2. Μεηά ηελ θξνύζε ε δεύηεξε ζθαίξα θηλείηαη κε 

ηαρύηεηα π2 =1,2π. Να βξείηε: 

α. ην ιόγν ησλ καδώλ m1/m2 

β. ην πνζνζηό ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο Α πνπ κεηαβηβάζηεθε ζηε Β. 

4. Γύν ζθαίξεο Α θαη Β, κε κάδεο m1=0,6kg θαη m2=0,4kg, θηλνύληαη επζύγξακκα πάλσ 

ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηεο πνπ έρνπλ κέηξα π1=5m/s θαη π2=10m/s, αληίζηνηρα. 

Τα θέληξα ησλ ζθαηξώλ βξίζθνληαη πάλσ ζηνλ άμνλα x΄x. Η ζθαίξα Α θηλείηαη πξνο ηε 

ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ άμνλα ελώ ε ζθαίξα Β πξνο ηελ αξλεηηθή. Οη ζθαίξεο ζπγθξνύνληαη 

κεησπηθά. 

Α. Αλ ε θξνύζε είλαη πιαζηηθή, λα βξείηε 

α. ηελ θνηλή ηαρύηεηα ησλ ζθαηξώλ κεηά ηελ θξνύζε. 

β. ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Β. Αλ ε θξνύζε είλαη ειαζηηθή, λα βξείηε  

α. ηηο ηαρύηεηεο ησλ ζθαηξώλ κεηά ηελ θξνύζε. 

5. Ξύιηλνο θύβνο κάδαο Μ=2kg εξεκεί πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν. Έλα βιήκα κάδαο 

m=0,2kg εθηνμεύεηαη νξηδόληηα, κε ηαρύηεηα κέηξνπ π0=200m/s ελαληίνλ ηνπ θύβνπ. Τν 

βιήκα βγαίλεη από ηνλ θύβν κε ηαρύηεηα κέηξνπ π=100m/s. Μεηά ηελ θξνύζε ν θύβνο 

νιηζζαίλεη πάλσ ζην νξηδόληην επίπεδν θαη ζηακαηάεη αθνύ δηαλύζεη δηάζηεκα s=20m. Να 

βξείηε 

α. ηελ απώιεηα θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ θξνύζε. 

β. ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θύβνπ θαη επηπέδνπ.  

γ. ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ δέρηεθε ν θύβνο από ην βιήκα. 

Η δηάξθεηα θίλεζεο ηνπ βιήκαηνο κέζα ζηνλ θύβν ζεσξείηαη πνιύ κηθξή.  

6. Γπν ζώκαηα m1=1kg θαη m2=2kg πνπ θηλνύληαη ζε θάζεηεο δηεπζύλζεηο κε ηαρύηεηεο 

π1=3m/s θαη π2=2m/s ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά. Να βξεζεί ε ηαρύηεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο 

θαη ην πνζνζηό απώιεηαο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. 

7. Γπν ζώκαηα m1=5kg m2=10kg θηλνύληαη ζε αληίζεηε δηεύζπλζε κε ηαρύηεηεο 

π1=3m/s θαη π2=2m/s θαη ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά. Πνηα ε ηαρύηεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο; 

Αλ ην ζπζζσκάησκα θηλείηαη ζε νξηδόληην επίπεδν κε ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο 0,2 λα 

βξεζεί πόζν ζα κεηαηνπηζηεί κέρξη λα ζηακαηήζεη.   

8. Σώκα κάδαο m1 θηλνύκελν ζε νξηδόληην επίπεδν ζπγθξνύεηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 

π1=15m/s θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα κάδαο m2. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

θξνύζεο ζεσξείηαη ακειεηέα. Ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε, ην ζώκα κάδαο m1 θηλείηαη 

αληίξξνπα κε ηαρύηεηα κέηξνπ π1΄=9m/s. 

α. Να πξνζδηνξίζεηε ην ιόγν ησλ καδώλ m1/m2 . 
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β. Να βξεζεί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο κάδαο m2 ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 

γ. Να βξεζεί ην πνζνζηό ηεο αξρηθήο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο κάδαο m1 πνπ 

κεηαβηβάζηεθε ζην ζώκα κάδαο m2 ιόγσ ηεο θξνύζεο. 

δ. Να ππνινγηζζεί πόζν ζα απέρνπλ ηα ζώκαηα όηαλ ζηακαηήζνπλ. 

Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ επηπέδνπ θαη θάζε ζώκαηνο είλαη κ=0,1. 

Γίλεηαη g=10m/s
2
. 
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Προβλήμαηα 

1. Τξεηο ζθαίξεο Α, Β θαη Γ βξίζθνληαη πάλσ ζε 

ιείν νξηδόληην επίπεδν όπσο ζην ζρήκα. Η ζθαίξα Β 

θηλείηαη κε ηαρύηεηα π. Αλ όιεο νη θξνύζεηο είλαη 

ειαζηηθέο λα βξεζνύλ νη ηαρύηεηεο ησλ ζθαηξώλ κεηά 

ηελ ηέηαξηε θξνύζε. Γίλεηαη όηη νη κάδεο ησλ mΑ=mΒ 

mΓ=2mΑ. 

2. Τα ζώκαηα ηνπ ζρήκαηνο ζπγθξνύνληαη 

θεληξηθά θαη ειαζηηθά. Τε ζηηγκή ηεο θξνύζεο ην Α είλαη 

αθίλεην θαη ην ειαηήξην έρεη ην θπζηθό ηνπ κήθνο.  

Α) Να βξεζεί ε ελέξγεηα πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκηθή ιόγσ 

ηεο θίλεζεο ηνπ Α.  

Β) Σε πνηα ζέζε ζα ζηακαηήζεη ην Β κεηά ηε δεύηεξε θξνύζε ηνπ κε ην Α. Γίλνληαη 

mA=mB=2kg, π=10m/s, k=100N/m, κ=0.2. 

3. Τν ζώκα κάδαο m=1kg είλαη δεκέλν ζηελ άθξε λήκαηνο 

κήθνπο L=1m όπσο ζην ζρήκα. Τν m αθήλεηαη λα θηλεζεί θαη 

ζπγθξνύεηαη ειαζηηθά κε ην Μ=2kg όηαλ δηέξρεηαη από ηελ 

θαηαθόξπθν. Αλ Τν Μ θηλείηαη δεμηά θαη ζηακαηά αθνύ δηαλύζεη 

κήθνο s=3m πάλσ ζην νξηδόληην επίπεδν πνπ έρεη ζπληειεζηή ηξηβήο 

κ=0,2. Να βξεζεί ην ύςνο πνπ ζα θζάζεη ην m κεηά ηελ θξνύζε. g=10m/s
2
. 

4. Σην ειεύζεξν άθξν ειαηεξίνπ ζηαζεξάο 

100N/m ηνπνζεηείηαη ζώκα κάδαο Μ=1kg ρσξίο λα 

ζπλδέεηαη κε απηό. Πξνθαινύκε ζπζπείξσζε ηνπ 

ειαηεξίνπ θαηά Γx θαη ην αθήλνπκε ειεύζεξν. Τν Μ 

απνθηά ηαρύηεηα 8m/s θαη ζπγθξνύεηαη κε ην m=3kg 

πνπ είλαη δεκέλν ζηελ άθξε λήκαηνο κε κήθνο 

L=0,35m. Η θξνύζε είλαη ειαζηηθή θαη ην επίπεδν ιείν. Να βξεζεί: 

α) ην Γx  

β) νη ηαρύηεηεο ησλ ζσκάησλ κεηά ηελ θξνύζε γ) ε ηαρύηεηα ηνπ m όηαλ ην λήκα 

ζρεκαηίδεη γσλία 90
ν
 κε ηελ θαηαθόξπθν. g=10m/s

2
. 

5. Σώκα Σ1 κε κάδα m1=1kg θαη ηαρύηεηα 

π1 θηλείηαη ζε νξηδόληην επίπεδν θαη θαηά κήθνο 

ηνπ άμνλα x΄x ρσξίο ηξηβέο, όπσο ζην ζρήκα. 

Τν ζώκα Σ1 ζπγθξνύεηαη κε ζώκα Σ2 κάδαο 

m2=3kg πνπ αξρηθά είλαη αθίλεην. Η θξνύζε 

νδεγεί ζηε ζπγθόιιεζε ησλ ζσκάησλ. Να 

δηθαηνινγήζεηε γηαηί ην ζπζζσκάησκα πνπ πξνθύπηεη από ηε ζπγθόιιεζε ζα ζπλερίζεη λα 

θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x΄x.  

α. Να εμεγήζεηε γηαηί ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ζα είλαη κεγαιύηεξε από ηελ 

αξρηθή θνηλή ζεξκνθξαζία ησλ δύν ζσκάησλ. 

β. Να ππνινγίζεηε ην ιόγν K2/K1 όπνπ Κ2 ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο θαη Κ1 

ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο Σ1 πξηλ ηελ θξνύζε. 

γ. Να δηθαηνινγήζεηε αλ ν ιόγνο K2/K1 κεηαβάιιεηαη ή όρη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζώκα 

κάδαο m1 εθηλείην κε ηαρύηεηα δηπιάζηα ηεο π1.  
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6. Σε ιείν νξηδόληην επίπεδν ππάξρνπλ 

ηα ζώκαηα κε κάδεο mA=5kg, mΓ=15kg. Τν 

ζώκα Γ θηλείηαη κε ηαρύηεηα 6m/s θαη 

ζπγθξνύεηαη ειαζηηθά κε ην Β. κεηά ηελ 

θξνύζε ην B έρεη ηαρύηεηα 2m/s θαη 

ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε ην Α. Να βξεζεί: 

α) ε κάδα ηνπ Β  

β) ε απώιεηα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θαηά ηελ πιαζηηθή θξνύζε θαη  

γ) ε κέγηζηε ζπζπείξσζε ηνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k=320N/m. 

7. Τξεηο ζθαίξεο Α, Β θαη Γ βξίζθνληαη πάλσ ζε ιείν 

νξηδόληην επίπεδν. Η ζθαίξα Β θηλείηαη κε ηαρύηεηα π. Αλ 

όιεο νη θξνύζεηο είλαη ειαζηηθέο λα βξεζεί ν ιόγνο ηεο 

αξρηθήο πξνο ηελ ηειηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο Β. 

Γίλεηαη όηη νη κάδεο ησλ Α θαη Γ είλαη ίζεο ελώ ην Β έρεη ηε 

κηζή κάδα ζε ζρέζε κε ην Α.  

8. Τξεηο ζθαίξεο Α, Β θαη Γ βξίζθνληαη πάλσ ζε ιείν 

νξηδόληην επίπεδν. Η ζθαίξα Α θηλείηαη κε ηαρύηεηα π. Αλ 

όιεο νη θξνύζεηο είλαη ειαζηηθέο λα βξεζνύλ νη ηαρύηεηεο 

ησλ ζσκάησλ κεηά ην ηέινο ηεο ηξίηεο θξνύζεο. Γίλεηαη 

ΜΑ=2ΜΒ θαη ΜΓ=3ΜΑ.  

9. Γπν θηβώηηα κε κάδα Μ1=5kg θαη M2=4kg 

αληίζηνηρα βξίζθνληαη αθίλεηα ζε νξηδόληην επίπεδν κε ζπληειεζηή ηξηβήο κ=0,2. Βιήκα 

m=1kg πνπ θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα πν=300m/s ρηππά ζην πξώην από ην νπνίν 

εμέξρεηαη κε πo/2. Σηε ζπλέρεηα ζθελώλεηαη ζην δεύηεξν. Πόζν δηάζηεκα ζα δηαλύζεη θάζε 

ζώκα κέρξη λα ζηακαηήζεη; g=10m/s
2
 

10. Σώκα κάδαο m1=1kg θηλείηαη πάλσ ζε ζηδεξνηξνρηά 

ζρήκαηνο ηεηαξηνθπθιίνπ αθηίλαο R=5m. Αξρηθά ην ζώκα 

εξεκεί ζηελ θνξπθή Α. Τν επίπεδν ηεο ζηδεξνηξνρηάο είλαη 

θαηαθόξπθν. Όηαλ θζάλεη ζηε βάζε Γ ηνπ ηεηαξηνθπθιίνπ 

έρεη ράζεη, ιόγσ ηξηβήο, κεραληθή ελέξγεηα ίζε κε ην 19% 

ηεο αξρηθήο ηνπ δπλακηθήο ελέξγεηαο. Σηε ζέζε Γ 

ζπγθξνύεηαη κεησπηθά θαη πιαζηηθά κε αθίλεην ζώκα 

κάδαο m2=2kg, ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν ζηε κηα άθξε 

ηδαληθνύ νξηδόληηνπ ειαηεξίνπ, ηνπ νπνίνπ ε άιιε άθξε είλαη ζηεξεσκέλε ζε θαηαθόξπθν 

ηνίρσκα. Τν ειαηήξην βξίζθεηαη ζην θπζηθό ηνπ κήθνο θαη έρεη ζηαζεξά k=600N/m. Να 

βξείηε 

α. ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο κάδαο m1, ηε ζηηγκή πνπ ζπγθξνύεηαη κε ην ζώκα 

κάδαο m2, ζηε ζέζε Γ.  

β. ηελ απώιεηα θηλεηηθήο ελέξγεηαο εμαηηίαο ηεο πιαζηηθήο θξνύζεο. 

γ. ηε κέγηζηε ζπκπίεζε ηνπ ειαηεξίνπ, αλ ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ 

ζπζζσκαηώκαηνο θαη νξηδόληηνπ επηπέδνπ είλαη κ=0,25.  

11. Σώκα κάδαο Μ=5kg εξεκεί πάλσ ζε ιείν νξηδόληην 

επίπεδν. Βιήκα κάδαο m=1kg θηλείηαη νξηδόληηα κε 

ηαρύηεηα 60m/s θαη ζπκπηέδεη ην ειαηήξην ζηαζεξάο 

k=100N/m. Πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε ζπζπείξσζε ηνπ 

ειαηεξίνπ; ).  

12. Σώκα κάδαο Μ θέξεη κπξνζηά ηνπ ειαηήξην 

 

 

 

Z

Α

Γ

m1

m2
Εδυν=0

 

 

Α Β Γ
υ

υΑ Β Γ

Μ
mυ

υΑ Β Γ



Γ΄ Λσκείοσ  Κρούζεις 

Επιμέλεια Ε. Παπαδημηηρίοσ                    11 

ζηαζεξάο θ θαη θηλείηαη κε ηαρύηεηα π. Τν ζώκα ζπγθξνύεηαη κε αθίλεην ζώκα κάδαο 2Μ. 

Να βξεζεί ε ειάρηζηε απόζηαζε ησλ δπν ζσκάησλ. 

13. Έλαο θύβνο κάδαο m1=2kg θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε 

ηαρύηεηα κέηξνπ π1=10m/s. Μπξνζηά ηνπ, ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε, θηλείηαη νκαιά έλαο άιινο 

θύβνο κάδαο m2=8kg κε ηαρύηεηα κέηξνπ π2=5m/s. Σηελ πίζσ 

πιεπξά ηνπ είλαη ζηεξεσκέλν ηδαληθό ειαηήξην θπζηθνύ 

κήθνπο l0=1m θαη ζηαζεξάο k=1000Ν/m. Ο άμνλαο ηνπ 

ειαηεξίνπ ζπκπίπηεη κε ηελ επζεία πνπ ελώλεη ηα θέληξα 

κάδαο ησλ δύν θύβσλ. Να βξείηε 

α. ηελ ειάρηζηε απόζηαζε ζηελ νπνία ζα πιεζηάζνπλ νη θύβνη. 

β. ηηο ηαρύηεηεο κε ηηο νπνίεο θηλνύληαη κεηά ηνλ απνρσξηζκό ηνπο. 

14. Βιήκα κάδαο m1=250g θηλείηαη νξηδόληηα θαη πξνζθξνύεη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 

π0=100m/s ζε αθίλεην μύιηλν θύβν κάδαο m2=12,25kg. Τν ζπζζσκάησκα πνπ πξνθύπηεη 

νιηζζαίλεη πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν ζπκπηέδνληαο ηδαληθό 

ειαηήξην ζηαζεξάο k=100N/m. Τν ειαηήξην είλαη 

ηνπνζεηεκέλν κε ηνλ άμνλά ηνπ θαηά ηε δηεύζπλζε ηεο 

θίλεζεο ηνπ βιήκαηνο θαη ην άιιν ηνπ άθξν είλαη 

ζηεξεσκέλν ζε αθιόλεην θαηαθόξπθν ηνίρσκα. Δπηπιένλ ην ειαηήξην έρεη ην ειεύζεξν 

άθξν ηνπ ζ’ επαθή κε ηνλ θύβν θαη βξίζθεηαη ζην θπζηθό ηνπ κήθνο. Γεδνκέλνπ όηη ν 

ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο θαη ηνπ επηπέδνπ είλαη κ=0,2, 

λα βξείηε 

α. ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ακέζσο κεηά ηελ κεησπηθή θξνύζε.  

β. ηε κέγηζηε ζπκπίεζε ηνπ ειαηεξίνπ. 

15. Σθαίξα κάδαο m=1kg αθήλεηαη λα πέζεη ειεύζεξα από ύςνο h1=5m, 

πάλσ ζε δίζθν κάδαο Μ=10kg, ν νπνίνο ηζνξξνπεί ζηεξεσκέλνο ζηελ άθξε 

θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k=1000Ν/m, όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα. Η ζθαίξα ζπγθξνύεηαη κεησπηθά κε ην δίζθν θαη ε δηάξθεηα ηεο 

θξνύζεο είλαη πάξα πνιύ κηθξή. Μεηά ηελ θξνύζε ηεο ε ζθαίξα θζάλεη 

ζε ύςνο h2=1,25m. Να βξείηε:  

α. ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηεο ζθαίξαο θαη ηνπ δίζθνπ ακέζσο κεηά ηελ 

θξνύζε. 

β. ην επί ηνηο % πνζνζηό ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο πνπ είρε ε ζθαίξα ιίγν 

πξηλ ηελ θξνύζε, θαη “ράζεθε” εμαηηίαο ηεο θξνύζεο.  

γ. ηε κέγηζηε ζπκπίεζε ηνπ ειαηεξίνπ, ζε ζρέζε κε ην θπζηθό ηνπ κήθνο. 

16. Σθαίξα κάδαο m=1kg αθήλεηαη λα πέζεη από ύςνο h=0,8 m πάλσ ζε 

δίζθν κάδαο Μ=3kg, ν νπνίνο ηζνξξνπεί ζηεξεσκέλνο ζηελ άθξε 

θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξά k=200Ν/m, όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα. Η ζθαίξα ζπγθξνύεηαη κεησπηθά θαη πιαζηηθά κε ην δίζθν. Να 

βξείηε:  

α. ηελ απώιεηα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζθαίξα-δίζθνο 

θαηά ηελ θξνύζε.  

β. ηε κέγηζηε ζπζπείξσζε ηνπ ειαηεξίνπ, ζε ζρέζε κε ην θπζηθό ηνπ 

κήθνο. 

γ. ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζθαίξαο-δίζθνο, ηε ζηηγκή θαηά 

ηελ νπνία ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ είλαη ίζνο κε κεδέλ  
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17. Σώκα κάδαο m1=1kg αθήλεηαη λα πέζεη ειεύζεξα από ύςνο h=5m πάλσ ζε δίζθν 

κάδαο m2=4kg πνπ ηζνξξνπεί πξνζαξκνζκέλνο ζε θαηαθόξπθν ηδαληθό 

ειαηήξην ζηαζεξάο k=10
4
 N/m, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Η θξνύζε 

ζεσξείηαη ειαζηηθή. Να βξείηε 

α. ηελ ηαρύηεηα π1 κε ηελ νπνία ε κάδα m1 ζα πξνζθξνύζεη ζην δίζθν. 

β. ηελ πξόζζεηε ζπζπείξσζε x1 ηνπ ειαηεξίνπ, από ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ 

δίζθνπ. 

γ. ην ύςνο h1, πάλσ από ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ δίζθνπ, ζην νπνίν ζα 

αλαπεδήζεη ε κάδα m1 κεηά ηελ θξνύζε. 

18. Έζησ ζώκα (Σ) κάδαο Μ=1kg θαη θσληθό βιήκα (β) κάδαο m=0,2kg. 

Γηα λα ζθελώζνπκε κε ηα ρέξηα καο νιόθιεξν ην βιήκα ζην ζηαζεξό 

ζώκα (Σ), όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, πξέπεη λα δαπαλήζνπκε ελέξγεηα 

100J.  

Έζησ ηώξα όηη ην ζώκα (Σ) πνπ είλαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην 

επίπεδν, ππξνβνιείηαη κε ην βιήκα (β). Τν βιήκα απηό θηλνύκελν 

νξηδόληηα κε θηλεηηθή ελέξγεηα Κ πξνζθξνύεη ζην ζώκα (Σ) θαη 

αθνινπζεί πιαζηηθή θξνύζε.  

α. Γηα Κ=100J ζα κπνξνύζε ην βιήκα λα ζθελσζεί νιόθιεξν ζην ζώκα (Σ);  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

β. Πνηα είλαη ε ειάρηζηε θηλεηηθή ελέξγεηα Κ πνπ πξέπεη λα έρεη ην βιήκα, ώζηε λα 

ζθελσζεί νιόθιεξν ζην ζώκα (Σ);  

γ. Γηα πνηα ηηκή ηνπ ιόγνπ m/M ην βιήκα κε θηλεηηθή ελέξγεηα Κ=100J ζθελώλεηαη 

νιόθιεξν ζην (Σ); Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

19. Η θξνύζε ησλ δπν ζθαηξώλ είλαη ειαζηηθή. Η κάδα 

2m κεηά ηελ θξνύζε εθηειεί αλαθύθισζε. Αλ ε αθηίλα ηνπ 

θύθινπ είλαη 20cm, λα βξεζεί ε ειάρηζηε ηαρύηεηα π κε 

ηελ νπνία θηλείηαη ε κάδα m. Η αθηίλα ηεο ζθαίξαο 2m 

ζεσξείηαη ακειεηέα ζε ζρέζε κε ηελ αθηίλα ηεο θπθιηθήο 

ηξνρηάο. g=10m/s
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