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Κρούσεις. Ομάδα Δ΄.
4.1.41. Μια κρούση και οι τριβές.
Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο σώματα Α και Β με μάζες m=1kg και Μ=3kg αντίστοιχα, τα οποία
απέχουν απόσταση d=4,75m. Το Β είναι δεμένο στο άκρο ιδανικού οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς
k=240Ν/m,
το οποίο έχει το φυσικό μήκος του. Σε μια στιγμή, ασκούμε στο Α
σώμα μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=10Ν, με
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κατεύθυνση προς το σώμα Β, για χρονικό διάστημα 2s (η δύναμη
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παύει στη συνέχεια), οπότε το σώμα αποκτά ταχύτητα v=4m/s. Τα
δυο σώματα συγκρούονται μετά από λίγο μετωπικά, με αποτέλεσμα να προκληθεί συσπείρωση του
ελατηρίου ίση με 0,05m, μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητα του Β σώματος. Αν τα σώματα εμφανίζουν τον ίδιο
συντελεστή τριβής με το οριζόντιο επίπεδο, ενώ ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής είναι ίσος με τον
συντελεστή τριβής ολίσθησης και g=10m/s2, να βρεθούν:
i) Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ των σωμάτων και του επιπέδου.
ii) Η ταχύτητα του σώματος Α, ελάχιστα πριν την κρούση.
iii) Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του σώματος Α, που μεταφέρεται στο Β σώμα κατά την κρούση.
Είναι η παραπάνω κρούση ελαστική ή όχι;
iv) Η τελική απόσταση μεταξύ των σωμάτων, όταν σταματήσει η κίνησή τους.

4.1.42. Κρούση σφαίρας με άλλη ακίνητη.
Μια σφαίρα Α μάζας m1=0,6kg κινείται (χωρίς να στρέφεται) σε λείο οριζόντιο
επίπεδο με ταχύτητα υ1=2m/s και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με
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δεύτερη ακίνητη σφαίρα Β, ίσης ακτίνας και μάζας m2=0,4kg.
i) Να βρεθούν οι ταχύτητες των σφαιρών μετά την κρούση.
ii) Να υπολογιστεί η μεταβολή της ορμής και της κινητικής ενέργειας κάθε σφαίρας, που οφείλεται στην
κρούση.
iii) Κάποια στιγμή t1 στη διάρκεια της κρούσης, η ταχύτητα της Α σφαίρας παίρνει την τιμή u1=1m/s. Να
υπολογιστεί η ολική κινητική ενέργεια των δύο σφαιρών τη στιγμή αυτή.
iv) Ποια η ελάχιστη κινητική ενέργεια των δύο σφαιρών στη διάρκεια της κρούσης;

4.1.43. Ας βγάλουμε την τρίχα και ας απογειωθούμε!
Ένα σώμα Α μάζας m=0,5kg κινείται ευθύγραμμα σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ0 και
συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερο σώμα Β, μάζας Μ=1kg, το οποίο ηρεμεί δεμένο στο κάτω
άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, το οποίο έχει το φυσικό του μήκος l0=2m και σταθερά k=50Ν/m, όπως στο
διπλανό σχήμα. Το σώμα Α μετά ην κρούση κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα μέτρου υΑ΄=2,5m/s.
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i) Να βρεθεί η αρχική ταχύτητα υ0 του Α σώματος, καθώς και η κινητική ενέργεια
που μεταφέρθηκε στη διάρκεια της κρούσης στο σώμα Β.
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ii) Να υπολογίστε το μήκος του ελατηρίου τη στιγμή που το σώμα Β χάνει την
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επαφή με το οριζόντιο επίπεδο.
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iii) Την παραπάνω χρονική στιγμή να υπολογιστούν η κινητική ενέργεια και η
επιτάχυνση του σώματος Β.
iv) Αν το μέγιστο ύψος από το οριζόντιο επίπεδο στο οποίο θα φτάσει το σώμα Β είναι Η=1m, ενώ στη
θέση αυτή το ελατήριο έχει μήκος l=1,7m, να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια του σώματος στη θέση
αυτή.
Δίνεται g=10m/s2, ενώ η δυναμική ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης του ελατηρίου δίνεται από την σχέση
U= ½ k(Δl)2, ενώ οι διαστάσεις των σωμάτων θεωρούνται αμελητέες, θεωρούνται δηλαδή υλικά σημεία.

4.1.44. Κρούσεις και μεταβολή της ορμής.
Ένα σώμα Σ1 μάζας 2kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή
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ταχύτητα υ1=3m/s με διεύθυνση κάθετη σε κατακόρυφο τοίχο. Στην
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πορεία του συναντά δεύτερο σώμα Σ2 μάζας 1kg, το οποίο απέχει κατά
d=6m από τον τοίχο. Τα δυο σώματα συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Αν το Σ2 συγκρούεται στη
συνέχεια επίσης ελαστικά με τον τοίχο, ζητούνται:
i) Οι ταχύτητες των σωμάτων Σ1 και Σ2 μετά την πρώτη κρούση τους.
ii) Η απόσταση από τον τοίχο που θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη κρούση μεταξύ των σωμάτων Σ1 και Σ2.
iii) Η μεταβολή της ορμής του σώματος Σ1, που οφείλεται:
α) στην πρώτη κρούση με το Σ2.
β) στην δεύτερη μεταξύ τους κρούση.
Τα δυο σώματα θεωρούνται υλικά σημεία αμελητέων διαστάσεων (σε σχέση με τα 6m της απόστασης d!),
αλλά και η διάρκεια των κρούσεων θεωρείται επίσης αμελητέα.

4.1.45. Μια έκκεντρη κρούση δύο σφαιρών.
Δύο λείες, ομογενείς σφαίρες με μάζες m1 =0,1kg, m2=0,2kg και την ίδια
ακτίνα R, κινούνται χωρίς να περιστρέφονται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με
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παράλληλες ταχύτητες μέτρων υ1=0,6m/s και υ2=0,9m/s, όπως στο σχήμα,
όπου η απόσταση των φορέων των ταχυτήτων είναι ίση με την ακτίνα των
σφαιρών. Οι σφαίρες συγκρούονται ελαστικά.
i) Να βρεθούν οι ταχύτητες των δύο σφαιρών μετά την κρούση.
ii) Να υπολογιστεί η μεταβολή της ορμής της Α σφαίρας, που οφείλεται στην κρούση.
iii) Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης F1 που ασκήθηκε στη διάρκεια της κρούσης στην Α σφαίρα.
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Ε̟ειδή το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους…
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