
 

Σημαντικές Ασκήσεις στις Κρούσεις-Ταλαντώσεις 

1. 

 

Ένα σώμα με μάζα Μ = 4 kg  ισορροπεί πάνω σε ελατήριο 
σταθεράς k = 100 N/m.  Από ύψος  h = 5 m πάνω από τη μάζα 
Μ αφήνουμε να πέσει μάζα m = 1 kg, όπως φαίνεται στο 
διπλανό σχήμα.  Η κρούση  είναι μετωπική και ελαστική. Να 
υπολογίσετε 

α. τη  μέγιστη συμπίεση του ελατηρίου. 

β. το  πλάτος της ταλάντωσης του σώματος Μ, αν μετά την 
κρούση το σώμα m απομακρύνεται. Δίνεται: g=10 m/s2. 

[Απ. α. 1,2 m, β. 0,8 m] 

2. Δίσκος  μάζας Μ = 3 kg είναι συνδεδεμένος στο πάνω άκρο κατακόρυφου 
ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100 N/m του οποίου το άλλο άκρο είναι 
στερεωμένο στο έδαφος. Από ύψος h = 1,6 m πάνω από το κέντρο του δίσκου 
αφήνεται να πέσει ελεύθερα μικρή σφαίρα μάζας m = 1 kg (βλ. σχήμα προηγούμενης 
άσκησης) η οποία συγκρούεται με το δίσκο μετωπικά και πλαστικά. Η διάρκεια της 
κρούσης θεωρείται αμελητέα. Να υπολογίσετε 

α. την ελάττωση της μηχανικής ενέργειας του συστήματος εξ αιτίας της κρούσης. 

β. το πλάτος της αρμονικής ταλάντωσης την οποία θα εκτελέσει το συσσωμάτωμα. 

γ. την ελαστική δυναμική ενέργεια του ελατηρίου όταν το συσσωμάτωμα βρίσκεται 
στις ακραίες θέσεις της τροχιάς του. 

δ. το χρονικό ρυθμό μεταβολής της ορμής του συσσωματώματος αμέσως μετά την 
κρούση και όταν βρίσκεται στις ακραίες θέσεις της τροχιάς του. Δίνεται  

g = 10 m/s2.  [Απ. α. 12 J β. 0,3 m γ. 24,5 J, 0,5 J δ. 10 N, - 30 N, 30 N] 
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3. Δύο σφαίρες Α, Β με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα κρέμονται με κατακόρυφα 
νήματα που έχουν το ίδιο μήκος ℓ = 10 cm. Αρχικά οι δύο σφαίρες εφάπτονται 
μεταξύ τους. Εκτρέπουμε τη σφαίρα Α κατά γωνία 600 και την αφήνουμε ελεύθερη. 
Η  κρούση είναι απολύτως ελαστική.  Αν m2=2m1, να υπολογίσετε 

α. την ταχύτητα με την οποία η σφαίρα Α θα χτυπήσει τη Β. 

β. τις ταχύτητες με τις οποίες θα κινηθούν οι σφαίρες μετά την κρούση. 

γ. τις μέγιστες εκτροπές (ύψη) στην οποία θα βρεθούν οι σφαίρες μετά την κρούση. 

δ. την τάση του νήματος που ασκείται στη σφαίρα Β αμέσως μετά την κρούση αν 

m2 = 100 g; Δίνεται g = 10 m/s2. 

 [Απ. α.1m/s, β. – 1/3 m/s, 2/3 m/s, γ. 
1 1,  

180 45
m m ,δ. 

13
9

N ] 

4. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες αντίστοιχα m/2 και m, είναι συνδεδεμένα  στα 
άκρα οριζόντιου  ιδανικού ελατηρίου 
σταθεράς k και το σύστημα  ισορροπεί 
πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο όπως 
φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το ελατή- 

ριο βρίσκεται στο φυσικό του μήκος. 

Ένα βλήμα μάζας m/2 που κινείται οριζόντια κατά τη διεύθυνση του άξονα του 
ελατηρίου συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με το σώμα Σ1. Να υπολογίσετε 

α. το ποσοστό % της αρχικής κινητικής ενέργειας του βλήματος που μετατράπηκε 
σε θερμική κατά την κρούση. 

β. τη μέγιστη συμπίεση του ελατηρίου. 

Η διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα. Δίνονται: m =1kg, υ0=20 m/s,  

k = 800 N/m.       [Απ. α. 50%  β. 0,25 m] 

4. Στο σχήμα, το σώμα μάζας Μ = 1 kg εκτελεί αρμονική ταλάντωση πλάτους 

20 cm. Κάποια στιγμή ενώ βρίσκεται στη θέση x = 10 3cm+ και κινείται κατά τη 
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θετική κατεύθυνση συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με σώμα μάζας m =3kg που 
κινείται αντίθετα με ταχύτητα υ0. Να υπολογίσετε 

 

Α. την περίοδο της αρμονικής ταλάντωσης πριν και μετά την κρούση. 

Β. την ταχύτητα του σώματος μάζας Μ λίγο πριν γίνει η κρούση. 

Γ. το μέτρο της ταχύτητας υ0 ώστε η ταλάντωση του συσσωματώματος να έχει 

Γ1. πλάτος ταλάντωσης ίσο με αυτό που είχε το σώμα μάζας Μ πριν γίνει η κρούση.  
Γ2. το ελάχιστο δυνατό πλάτος. 

Δίνεται k = 900 Ν/m   [Απ. Α. 
2,

15 15
s sπ π

, Β. 3 m/s, Γ1. 3 m/s Γ2. 1 m/s] 

5. Ένα σώμα μάζας M = 3 kg είναι δεμένο στο ένα άκρο κατακόρυφου ελατηρίου 
του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωμένο σε οροφή, και αρχικά 
ισορροπεί με το ελατήριο τεντωμένο κατά d = 0,3 m. Τη χρονική στιγμή t = 0, λόγω 
κάποιου εσωτερικού αιτίου, το σώμα διασπάται βίαια σε δύο κομμάτια με μάζες m1 
και m2 για τις οποίες ισχύει m2 = 2m1. Το σώμα μάζας m1 παραμένει δεμένο στο 

ελατήριο εκτελώντας αρμονική ταλάντωση με πλάτος 0,2 2A m=  , ενώ το σώμα 
μάζας m2 κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω. 

α. Να υπολογίσετε τη σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης του σώματος m1. 

β. Να υπολογίσετε την ενέργεια που εκλύθηκε κατά τη διάσπαση του σώματος Μ. 

γ. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος μάζας m1 από τη θέση 
ισορροπίας του, θεωρώντας θετική τη φορά του βάρους. 

δ. Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της ορμής του σώματος μάζας m1 τη στιγμή 
της διάσπασης.  Δίνεται g = 10 m/s2. 

[Απ. α. Κ=100N/m, β. 3J, γ. ψ=0,2√2ημ(10t+3π/4), δ. -20Ν ] 
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6. 

 

Σε οριζόντιο επίπεδο υπάρχει ελατήριο, του 
οποίου το ένα άκρο είναι ακλόνητα 
στερεωμένο. Το ελατήριο έχει φυσικό μήκος 
ℓ0. Στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου 
ακουμπάμε σώμα μάζας m και σπρώχνουμε το 
σώμα, ώστε το ελατήριο να συμπιεστεί κατά 
ℓ0/4. Στη θέση αυτή η δύναμη που ασκεί το 
ελατήριο στο σώμα έχει μέτρο ίσο με το 
βάρος του σώματος. Το σύστημα αφήνεται 
ελεύθερο να κινηθεί 

και αφού διανύσει απόσταση ℓ0/8, το σώμα διασπάται σε δύο σώματα ίδιας μάζας. 
Το ένα κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα ίση κατά μέτρο με 
την ταχύτητα που είχε το m λίγο πριν τη διάσπαση. Το άλλο συνεχίζει την κίνησή 
του στο οριζόντιο επίπεδο, χωρίς να αναπηδήσει και αφού κάποια στιγμή 
αποχωριστεί από το ελατήριο σταματά σε απόσταση ℓ0/8 από το ελεύθερο άκρο του. 
Να υπολογίσετε 

α. το συντελεστή τριβής, που είναι ίδιος, μεταξύ σωμάτων και οριζοντίου επιπέδου. 

β. το ύψος που θα φτάσει το σώμα που κινήθηκε κατακόρυφα. 

γ. τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας και της ορμής, τη στιγμή της διάσπασης. 

δ. το συνολικό ποσό της θερμικής ενέργειας. 

Εφαρμογή: ℓ0= 96 cm, m =1kg, g = 10 m/s2. 

[Απ. α. 7/12 β.2cm γ.0,3j, 
10 .

10
Kg m

s
 δ. 1,4J] 

Επιμέλεια:Ζίκος Μαστροδήμος 
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