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Θέµα Α - Επιλογής

Στις ερωτήσεις που ακολουθούν να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Α.1. Σε µια κεντρική πλαστική κρούση:

(α) διατηρείται η ορµή του συστήµατος των σωµάτων που συγκρούονται.

(ϐ) η κινητική ενέργεια του συστήµατος των σωµάτων που συγκρούονται
διατηρείται.

(γ) η κινητική ενέργεια του συστήµατος των σωµάτων πριν είναι µικρότερη
από αυτήν µετά την κρούση.

(δ) τα σώµατα µετά την κρούση κινούνται σε διευθύνσεις που σχηµατίζουν
γωνία.

Α.2. Σώµα µάζας m κινείται οριζόντια µε ταχύτητα µέτρου υ. Στην
πορεία του συγκρούεται µετωπικά και πλαστικά µε άλλο σώµα και ε-
πιστρέφει κινούµενο µε ταχύτητα µέτρου 2υ. Το µέτρο της µεταβολής
της ορµής του ϑα είναι :

(α) 0

(ϐ) mυ

(γ) 2mυ

(δ) 3mυ
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Α.3. Σε µία κρούση δύο σφαιρών:

(α) το άθροισµα των κινητικών ενεργειών των σφαιρών πριν την κρούση
είναι πάντα ίσο µε το άθροισµα των κινητικών ενεργειών µετά από την
κρούση.

(ϐ) οι διευθύνσεις των ταχυτήτων πριν και µετά την κρούση ϐρίσκονται
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 από την κρούση.

(δ) το άθροισµα των ταχυτήτων των σφαιρών πριν από την κρούση είναι
πάντα ίσο µε το άθροισµα των ταχυτήτων µετά την κρούση.

Α.4. Σε µια µετωπική πλαστική κρούση:

(α) η µηχανική ενέργεια του συστήµατος παραµένει σταθερή.

(ϐ) η κινητική ενέργεια του συστήµατος παραµένει σταθερή.

(γ) δεν διατηρείται η ορµή.

(δ) η ορµή του συστήµατος παραµένει σταθερή.

Α.5. Σε µια πλαστική κρούση:

(α) δεν διατηρείται η ορµή.

(ϐ) η τελική κινητική ενέργεια του συστήµατος είναι µεγαλύτερη της αρχι-
κής.

(γ) η κινητική ενέργεια του συστήµατος δεν διατηρείται.

(δ) η αρχική κινητική ενέργεια του συστήµατος είναι µεγαλύτερη της αρ-
χικής.

Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 2 http://perifysikhs.wordpress.com



Φυσική Β Λυκείου, Γενικής Παιδείας Επαναληπτικά Θέµατα - Κρούση

Α.6. ∆ύο σώµατα µε µάζες m και 2m συγκρούονται µεταξύ τους. Κατά
την διάρκεια της επαφής τους:

(α) Μεγαλύτερου µέτρου δύναµη ασκεί το σώµα µε την µεγαλύτερη µάζα.

(ϐ) Μεγαλύτερου µέτρου δύναµη ασκεί το σώµα µε την µικρότερη µάζα.

(γ) Μεγαλύτερου µέτρου δύναµη ασκεί το σώµα µε την µεγαλύτερη τα-
χύτητα πριν την κρούση.

(δ) Οι δυνάµεις που ασκεί το ένα σώµα στο άλλο είναι ίσων µέτρων.

Α.7. Η ορµή ενός σώµατος παραµένει σταθερή όταν:

(α) εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση.

(ϐ) συγκρούεται µε ένα άλλο σώµα.

(γ) δέχεται σταθερή συνισταµένη δύναµη.

(δ) εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση.

Α.8. ∆ύο σώµατα που κινούνται αποτελούν ένα µηχανικό σύστηµα µε
συνολική ορµή µηδέν. Τότε οι ταχύτητες των σωµάτων είναι :

(α) αντίθετης ϕοράς.

(ϐ) ίδιας ϕοράς.

(γ) κάθετες µεταξύ τους.

(δ) υπό γωνία 60o µεταξύ τους.

Α.9. Ακίνητο σώµα µάζας m διασπάται ακαριαία σε δυο κοµµάτια Α
και Β µε µάζας mA =

m

3
και mB =

m

3
αντίστοιχα. Μετά την διάσπαση:

(α) το µέτρο της ταχύτητας του Β είναι διπλάσιο από το µέτρο της ταχύτητας
του Α.

(ϐ) η ορµή του Β έχει διπλάσιο µέτρο και αντίθετη ϕορά από την ορµή του
Α.
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(γ) η ορµή του Α έχει διπλάσιο µέτρο και αντίθετη ϕορά από την ορµή του
Β.

(δ) οι ορµές των δυο σωµάτων έχουν ίσα µέτρα και αντίθετες ϕορές.

Θέµα Β - Επιλογής µε αιτιολόγηση

Στις ερωτήσεις που ακολουθούν να επιλέξετε την σωστή απάντηση αιτιολο-

γώντας αναλυτικά την επιλογή σας.

Β.1. Σφαίρα Α που κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο συγκρούε-
ται κεντρικά και πλαστικά µε άλλη όµοια αλλά ακίνητη σφαίρα Β
που ϐρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Για τις Κινητικές ενέργειες του
συστήµατος πριν και µετά την κρούση ϑα ισχύει :

(α) Kπριν = Kµετά

(ϐ) Kπριν = 2Kµετά

(γ) Kπριν = 3Kµετά

Β.2. Σε µετωπική κρούση δύο σωµάτων Α και Β που έχουν µάζας
m και 2m, αντίστοιχα , δηµιουργείται συσσωµάτωµα που παραµένει
ακίνητο στο σηµείο της σύγκρουσης. Ο λόγος των µέτρων των ορµών
των δυο σωµάτων πριν από την κρούση είναι :

(α)
1

2

(ϐ) 2

(γ) 1

Β.3. Σώµα µάζας m που κινείται µε ταχύτητα υ συγκρούεται κεντρικά
και πλαστικά µε ακίνητο σώµα διπλάσιας µάζας. Η ταχύτητα του
συσσωµατώµατος µετά την κρούση έχει µέτρο:

(α) 2υ
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(ϐ)
υ

2

(γ)
υ

3

Β.4. Σώµα µάζας m, το οποίο έχει κινητική ενέργεια Κ, συγκρούεται
πλαστικά µε σώµα µάζας 4m. Μετά την κρούση το συσσωµάτωµα πα-
ϱαµένει ακίνητο. Η µηχανική ενέργεια που χάθηκε κατά την κρούση,
είναι :

(α)
5

4
K

(ϐ) K

(γ)
7

4
K

Β.5.΄Ενα αυτοκίνητο Α µάζας Μ ϐρίσκεται σταµατηµένο σε κόκκινο
ϕανάρι. ΄Ενα άλλο αυτοκίνητο Β µάζας m ο οδηγός του οποίου είναι
απρόσεκτος, πέφτει στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου Α. Η κρούση
µπορεί να ϑεωρηθεί κεντρική και πλαστική. Αν αµέσως µετά την
κρούση το συσσωµάτωµα έχει κινητική ενέργεια ίση µε το 1/3 της
κινητικής ενέργειας που είχε το αυτοκίνητο Β πριν την κρούση τότε
ϑα ισχύει :

(α)
m

M
=

1

6

(ϐ)
m

M
=

1

2

(γ)
m

M
=

1

3
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Β.6. Σώµα µάζαςmA κινείται σε οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα µέτρου
υA και συγκρούεται 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 :

(α) ∆K = −mAυ
2
A

6

(ϐ) ∆K = −mAυ
2
A

3

(γ) ∆K = −2mAυ
2
A

3

Β.7. Ακίνητο σώµα Σ µάζας Μ ϐρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο ε-
πίπεδο. Βλήµα µάζας m κινείται µε οριζόντια ταχύτητα υ = 100m/s
σε διεύθυνση που διέρχεται από το κέντρο µάζας του σώµατος και
σφηνώνεται σε αυτό. Αν η ταχύτητα του συσσωµατώµατος αµέσως
µετά την κρούση είναι V = 2m/s, τότε ο λόγος των µαζών

m

N
είναι

ίσος µε:

(α) 50

(ϐ)
1

25

(γ) 49

Β.8. Σώµα Σ1 κινούµενο προς ακίνητο σώµα Σ2, ίσης µάζας µε το
Σ1, συγκρούεται µετωπικά και πλαστικά µε αυτό. Το ποσοστό της
αρχικής κινητικής ενέργειας του Σ1 που έγινε ϑερµότητα κατά την
κρούση είναι :

(α) 0%

(ϐ) 25%

(γ) 50%
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Β.9. Σώµα µάζαςm κινείται οριζόντια µε ταχύτητα υ . Στην πορεία του
συγκρούεται πλαστικά µε ακίνητο σώµα µάζας M = 3m . Η απόλυτη
τιµή της µεταβολής της ορµής και της κινητικής ενέργειας ∆Kολ του
συστήµατος είναι αντίστοιχα:

α. |∆~Pολ| = 0 , |∆Kολ| =
mυ2

3

ϐ. |∆~Pολ| = mυ , |∆Kολ| =
mυ2

3

γ. |∆~Pολ| = 0 , |∆Kολ| =
3mυ2

8

δ. |∆~Pολ| =
3mυ

4
, |∆Kολ| =

3mυ2

8

Θέµα Γ - Ασκήσεις & Προβλήµατα

Γ.1. Σώµα µάζας M = 5kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο.Βλήµα κινο-
ύµενο οριζόντια µε ταχύτητα µέτρου υ1 = 100m/s και µάζαςm = 0, 2kg
, διαπερνά το σώµα χάνοντας το 75% της κινητικής του ενέργειας και
εξέρχεται µε ταχύτητα ~υ′1. Να υπολογιστεί :

(α) το µέτρο της ταχύτητας ~υ′1 του ϐλήµατος και της ταχύτητας ~υ′2 του σώµα-
τος αµέσως µετά την έξοδο του ϐλήµατος.
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ηαπύηεηα  με θαηεύζοκζε πνμξ ημκ ημίπμ. Ε πεγή εθπέμπεη θύμαηα 

ζοπκόηεηαξ  θαη μ παναηενεηήξ αθμύεη δομ ήπμοξ, έκακ απεοζείαξ από ηεκ πεγή 

ζοπκόηεηαξ  θαη έκα μεηά από ηεκ ακάθιαζε ζημ θαηαθόνοθμ εμπόδημ ζοπκόηεηαξ . Τηξ 

δύμ ζοπκόηεηεξ ηηξ ζοκδέεη ε ζπέζε: 

α) .β) 

.γ) . 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε. Να 

δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Ακίμηςη ηυηςική πηγή 

εκπέμπει ήυξ πξσ έυει ρσυμόςηςα . Έμαπ κιμξύμεμξπ παοαςηοηςήπ Α αμςιλαμβάμεςαι όςι ξ 

ήυξπ ασςόπ έυει ρσυμόςηςα  πξσ μεςαβάλλεςαι ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ, όπωπ ταίμεςαι ρςξ 

διάγοαμμα. Άοα ξ παοαςηοηςήπ: 

α) απξμακούμεςαι από ςημ πηγή με ρςαθεοή ςαυύςηςα. 

β) πληριάζει ςημ πηγή με ρςαθεοή επιςάυσμρη. 

γ) απξμακούμεςαι από ςημ πηγή με ρςαθεοή επιςάυσμρη. 

Να επιλένεςε ςη ρωρςή απάμςηρη και μα 

δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ. 

.

Σώμα μάδαξ  ενεμεί ζε 

μνηδόκηημ επίπεδμ. Βιήμα θηκμύμεκμ μνηδόκηηα με 

ηαπύηεηα μέηνμο  θαη μάδαξ , δηαπενκά ημ ζώμα πάκμκηαξ ημ 

% ηεξ θηκεηηθήξ ημο εκένγεηαξ θαη ελένπεηαη με ηαπύηεηα . Να οπμιμγηζηεί: 

α) ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ  ημο βιήμαημξ θαη ηεξ ηαπύηεηαξ  ημο ζώμαημξ αμέζςξ μεηά 

ηεκ έλμδμ ημο βιήμαημξ. 

β) Τμ πμζμζηό ηεξ ανπηθήξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο βιήμαημξ πμο μεηαθένζεθε ζημ ζώμα θαηά 

ηεκ θνμύζε. 

(ϐ) Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του ϐλήµατος που µετα-
ϕέρθηκε στο σώµα κατά την κρούση.
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(γ) Η µεταβολή της ορµής του ϐλήµατος και του σώµατος από τη στιγµή
που ηρεµούσε το σώµα µέχρι την έξοδο του ϐλήµατος.

(δ) Η µέση δύναµη που δέχεται το σώµα κατά τη διάρκεια της διέλευσης
του ϐλήµατος, αν αυτή διαρκεί ∆t = 0, 01s.

Γ.2. ΄Ενα ξύλινο σώµα µάζας m2 = 0, 96kg είναι ακίνητο πάνω σε λείο
οριζόντιο επίπεδο. ΄Ενα ϐλήµα µάζας m1 = 40g κινείται οριζόντια µε
ταχύτητα µέτρου υ1 = 200m/s και σφηνώνεται στο σώµα, σε ϐάθος
d = 7, 68cm. Να υπολογιστεί :

(α) το µέτρο της ταχύτητας του συσσωµατώµατος µετά την κρούση.

(ϐ) το ποσοστό της µηχανικής ενέργειας που µετατρέπεται σε ϑερµότητα (να
ϑεωρήσετε ότι όλη η απώλεια της µηχανικής ενέργειας του συστήµατος
γίνεται ϑερµότητα και ότι το επίπεδο µηδενικής δυναµικής ενέργειας
είναι το οριζόντιο επίπεδο).

(γ) η µέση δύναµη που ασκεί η σφαίρα στο ξύλο καθώς εισχωρεί σε αυτό.

(δ) η µετατόπιση του συστήµατος ξύλο-ϐλήµα µέχρι να σφηνωθεί το ϐλήµα
στο ξύλο.

Γ.3. Το σώµα του παρακάτω σχήµατος έχει µάζαM = 0, 98kg και ισορ-
ϱοπεί δεµένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου νήµατος µήκους l = 2m.
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α) Τμ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ  ημο ζώμαημξ μάδαξ  ειάπηζηα πνηκ ηεκ θνμύζε. 

β) Τμ ζοκεμίημκμ ηεξ ηειηθήξ γςκίαξ απόθιηζεξ  πμο ζα ζπεμαηίζεη ημ κήμα με ηεκ 

θαηαθόνοθμ μεηά ηεκ ειαζηηθή θνμύζε. 

γ) Τμ δηάζηεμα  μέπνη κα ζηαμαηήζεη ημ ζώμα . 

δ) Τμ πμζμζηό απώιεηαξ ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο  θαηά ηεκ θνμύζε. 

Δίκμκηαη μ ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ μεηαλύ ζώμαημξ θαη επηπέδμο  θαη ε 

επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ . 

 Τμ ζώμα ημο παναθάης ζπήμαημξ έπεη μάδα  θαη ηζμννμπεί δεμέκμ ζημ 

θάης άθνμ θαηαθόνοθμο κήμαημξ μήθμοξ . Κάπμηα πνμκηθή ζηηγμή βιήμα 

μάδαξ  ζθεκώκεηαη ζημ ζώμα μάδαξ  θαη ημ 

ζοζζςμάηςμα πμο πνμθύπηεη, εθηειώκηαξ θοθιηθή θίκεζε, θηάκεη 

ζε ζέζε όπμο ημ κήμα ζπεμαηίδεη με ηεκ θαηαθόνοθε 

γςκία  ηέημηα ώζηε  θαη ζηαμαηά ζηηγμηαία. 

Να οπμιμγίζεηε: 

α) Τμ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ ημο ζοζζςμαηώμαημξ αμέζςξ μεηά 

ηεκ θνμύζε. 

β) Τεκ ανπηθή ηαπύηεηα  ημο βιήμαημξ. 

γ) Τεκ ηάζε ημο κήμαημξ πνηκ ηεκ θνμύζε. 

δ) Τεκ ηάζε ημο κήμαημξ αμέζςξ μεηά ηεκ θνμύζε. 

ε) Τε μεπακηθή εκένγεηα, πμο μεηαηνάπεθε ζε ζενμόηεηα ζηεκ πιαζηηθή θνμύζε. 

Δίκεηαη ε επηηάποκζε βανύηεηαξ . 

Έκα βιήμα μάδαξ , βάιιεηαη με μνηδόκηηα ηαπύηεηα 

μέηνμο  θαη δηαπενκά έκα θηβώηημ μάδαξ  πμο ήηακ ανπηθά 

αθίκεημ ζηε ζέζε  με ιείμο μνηδόκηημο δαπέδμο. Τμ βιήμα ελένπεηαη από ημ θηβώηημ με 

ηαπύηεηα . Ακ μ ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ μεηαλύ δαπέδμο θαη θηβςηίμο 

είκαη , όπμο  ε ζέζε ημο θηβςηίμο ζημ (S.I.), κα οπμιμγίζεηε: 

α) Τεκ ηαπύηεηα ημο θηβςηίμο αμέζςξ μεηά ηεκ θνμύζε. 

Κάποια χρονική στιγµή ϐλήµα µάζας m = 0, 02kg
σφηνώνεται στο σώµα µάζαςM και το συσσωµάτω-
µα που προκύπτει, εκτελώντας κυκλική κίνηση,
ϕτάνει σε ϑέση όπου το νήµα σχηµατίζει µε την
κατακόρυφη γωνία φ τέτοια ώστε συνφ = 0, 6 και
σταµατά στιγµιαία. Να υπολογίσετε:

(α) Το µέτρο της ταχύτητας του συσσωµατώµατος αµέσως µετά την κρούση.

(ϐ) Την αρχική ταχύτητα υ0 του ϐλήµατος.

(γ) Την τάση του νήµατος πριν την κρούση.
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(δ) Την τάση του νήµατος αµέσως µετά την κρούση.

(ε) Τη µηχανική ενέργεια, που µετατράπηκε σε ϑερµότητα στην πλαστική
κρούση.

∆ίνεται η επιτάχυνση ϐαρύτητας g = 10m/s2.

Γ.4. ΄Ενα ϐλήµα µάζαςm = 0, 1kg σφηνώνεται µε ταχύτητα υ = 100m/s
σε ακίνητο κιβώτιο µάζας M = 0, 9kg όπως ϕαίνεται στο παρακάτω
σχήµα. Το κιβώτιο µπορεί να ολισθαίνει σε λείο οριζόντιο δάπεδο.
Αν η δύναµη αντίστασης που εµφανίζεται µεταξύ ϐλήµατος και κιβω-
τίου κατά την κρούση ϑεωρηθεί σταθερού µέτρου F = 4500N , να
υπολογίσετε:

http://perifysikhs.wordpress.com 
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β) Τμ πμζμζηό μεηαβμιήξ ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο βιήμαημξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θνμύζεξ. 

γ) Τμ δηάζηεμα πμο ζα δηακύζεη ημ θηβώηημ μέπνη κα ζηαμαηήζεη. 

δ) Τμ μέηνμ ημο ζηηγμηαίμο νοζμμύ μεηαβμιήξ ηεξ μνμήξ ημο θηβςηίμο ζηε ζέζε . 

ε) Τε ζοκμιηθή ζενμόηεηα πμο μεηαθένζεθε ζημ πενηβάιιμκ ζηε δηάνθεηα ημο θαηκμμέκμο. 

Δίκεηαη ε επηηάποκζε βανύηεηαξ . 

Έκα βιήμα μάδαξ  ζθεκώκεηαη με ηαπύηεηα  ζε αθίκεημ 

θηβώηημ μάδαξ  όπςξ θαίκεηαη ζημ παναθάης ζπήμα. Τμ θηβώηημ μπμνεί κα 

μιηζζαίκεη ζε ιείμ μνηδόκηημ δάπεδμ. Ακ ε δύκαμε ακηίζηαζεξ πμο εμθακίδεηαη μεηαλύ βιήμαημξ 

θαη θηβςηίμο θαηά ηεκ θνμύζε ζεςνεζεί ζηαζενμύ μέηνμο , κα οπμιμγίζεηε: 

α) Τεκ θμηκή ηαπύηεηα ημο ζοζζςμαηώμαημξ. 

β) Τε μεηαβμιή ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο 

ζοζηήμαημξ (βιήμα – θηβώηημ) θαηά ηε 

δηάνθεηα ηεξ θνμύζεξ. 

γ) Τμ πνόκμ πμο δηανθεί ε θίκεζε ημο 

βιήμαημξ ζε ζπέζε με ημ θηβώηημ. 

δ) Πόζμ βαζηά εηζπςνεί ημ βιήμα ζημ θηβώηημ. 

 Τμ οιηθό ζεμείμ μάδαξ  αθήκεηαη κα θηκεζεί από ημ ζεμείμ Α εκόξ ιείμο 

θαηαθόνοθμο μδεγμύ ζε ζπήμα ηεηανημθοθιίμο αθηίκαξ . Όηακ ημ οιηθό ζεμείμ 

θηάζεη ζημ ζεμείμ Β ζογθνμύεηαη ακειαζηηθά με μία ιεπηή μμμγεκή θαηαθόνοθε νάβδμ μάδαξ M=9 

kg θαη μήθμοξ  πμο μπμνεί κα πενηζηνέθεηαη πςνίξ ηνηβέξ γύνς από ημ 

ανζνςμέκμ άθνμ ηεξ Ο. Μεηά ηεκ θνμύζε ημ οιηθό ζεμείμ απμθηά ηαπύηεηα μέηνμο ίζμο με ημ 

μηζό από αοηό πμο είπε ειάπηζηα 

πνηκ ηεκ θνμύζε θαη ακηίζεηεξ 

θμνάξ. 

Ακ δίκμκηαη ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ 

νάβδμο ςξ πνμξ μνηδόκηημ άλμκα 

πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ μάδαξ 

ηεξ θαη ε 

επηηάποκζε ηεξ 

(α) Την κοινή ταχύτητα του συσσωµατώµατος.

(ϐ) Τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας του συστήµατος (ϐλήµα { κιβώτιο)
κατά τη διάρκεια της κρούσης.

(γ) Το χρόνο που διαρκεί η κίνηση του ϐλήµατος σε σχέση µε το κιβώτιο.

(δ) Πόσο ϐαθιά εισχωρεί το ϐλήµα στο κιβώτιο.

Γ.5. ΄Εστω σώµα µάζας M = 1kg και κωνικό ϐλήµα (ϐ) µάζας m =
0, 2kg. Για να σφηνώσουµε µε τα χέρια µας ολόκληρο το ϐλήµα στο
σταθερό σώµα (Σ), όπως ϕαίνεται στο σχήµα, πρέπει να δαπανήσουµε
ενέργεια 100J . ΄Εστω τώρα ότι το σώµα (Σ) που είναι ακίνητο σε
λείο οριζόντιο επίπεδο, πυροβολείται µε το ϐλήµα(ϐ). Το ϐλήµα αυτό
κινούµενο οριζόντια µε κινητική ενέργεια Κ προσκρούει στο σώµα (Σ)
και ακολουθεί πλαστική κρούση.

(α) ΓιαK = 100J ϑα µπορούσε το ϐλήµα να σφηνωθεί ολόκληρο στο σώµα
(Σ) ; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ

 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο  

Έστω σώμα (Σ) μάζας Μ = 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 οριζόντιο επίπεδο, 
πυροβολείται με το βλήμα (β). Το βλήμα 
αυτό κινούμενο οριζόντια με κινητική ενέργεια Κ 
προσκρούει στο σώμα (Σ) και ακολουθεί πλαστική κρούση. 

Σ
β

α. Για Κ = 100 J θα μπορούσε το βλήμα να σφηνωθεί 
ολόκληρο στο σώμα (Σ);  

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 7 

β. Ποια είναι η ελάχιστη κινητική ενέργεια Κ που πρέπει 
να έχει το βλήμα, ώστε να σφηνωθεί ολόκληρο στο σώμα 
(Σ); 

Μονάδες 12 

γ. Για ποια τιμή του λόγου   
M
m

 το βλήμα με κινητική 

ενέργεια Κ = 100 J σφηνώνεται ολόκληρο στο (Σ); 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 6 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα 
θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη 
σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 

(ϐ) Ποια είναι η ελάχιστη κινητική ενέργεια Κ που πρέπει να έχει το ϐλήµα
ώστε να σφηνωθεί ολόκληρο στο σώµα (Σ) ;

(γ) Για ποια τιµή του λόγου
m

M
το ϐλήµα µε κινητική ενέργεια K = 100J

σφηνώνεται ολόκληρο ; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

Γ.6. Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί ένα σώµα Α µάζας M = 2kg. ΄Ε-
να ϐλήµα µάζας m = 0, 1kg που κινείται οριζόντια µε ταχύτητα υ0 =
100m/s, συγκρούεται µε το σώµα Α, το διαπερνά σε χρόνο ∆t = 0, 2s
και εξέρχεται µε ταχύτητα υ1 = 20m/s.

(α) Βρείτε την αρχική ορµή του ϐλήµατος.

(ϐ) Υπολογίστε την ταχύτητα του σώµατος Α µετά την κρούση.

(γ) Ποια η µεταβολή της ορµής του ϐλήµατος ;

(δ) Βρείτε την µέση δύναµη που δέχτηκε το ϐλήµα κατά το πέρασµά του
µέσα από το σώµα Α.

(ε) Σε µια στιγµή ο ϱυθµός µεταβολής της ορµής του σώµατος Α είναι
50kgm/s2, ποιος ο αντίστοιχος ϱυθµός µεταβολής της ορµής του ϐλήµα-
τος την ίδια χρονική στιγµή ;

(στ) Αν το σώµα Α παρουσιάζει µε το έδαφος συντελεστή τριβής ολίσθησης
µ = 0, 2 , πόση απόσταση ϑα διανύσει το σώµα Α, µετά την κρούση,
µέχρι να σταµατήσει ;

∆ίνεται : g = 10m/s2.
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