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20. Ένα βλήμα που κινείται με ταχύτητα υ, εκρήγνυται και διασπάται σε δυο ίδια κομμάτια. Λίγο μετά την 

έκρηξη το ένα κομμάτι κινείται με ταχύτητα 3 υ . Τι ταχύτητα θα έχει το άλλο κομμάτι; 

[ΑΠ: − υ] 

 

21. Βλήμα αφήνεται ελεύθερο από σημείο Κ. Όταν το βλήμα διανύσει κατακόρυφη απόσταση h=80m και 

φθάσει στο σημείο Ο διασπάται σε δύο κομμάτια ίσης μάζας. Το ένα κομμάτι κινείται κατακόρυφα προς τα 

πάνω και φθάνει μέχρι το σημείο Κ. Να βρεθεί η ταχύτητα υ2 του άλλου κομματιού αμέσως μετά τη 

διάσπαση. Δίνεται g=10m/s
2
. 

[ΑΠ: υ=120m/s με κατεύθυνση κατακόρυφη προς τα κάτω] 

 

22. Ένα βλήμα που έχει μάζα m=9kg κινείται με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ=20m/s και διασπάται σε δύο 

κομμάτια. Το κομμάτι μάζας m1 έχει ταχύτητα μέτρου υ1=30m/s και κινείται στην κατεύθυνση της αρχικής 

ταχύτητας. Το κομμάτι μάζας m2 με m2<m1 έχει ταχύτητα υ2=15m/s και κινείται σε αντίθετη φορά από το 

m1. Να βρείτε: α) τις μάζες των δύο κομματιών, και, β) το μέτρο της μέσης δύναμης που ασκεί το ένα σώμα 

στο άλλο κατά τη διάρκεια της έκρηξης αν αυτή διαρκεί χρόνο Δt1=0,01s. 

[ΑΠ: m1=7kg και m2=2kg, F =7000N] 

 

22α. Διαστημόπλoιο κινείται στο διάστημα με ταχύτητα μέτρου υ=2000m/s και ξαφνικά σπάει σε δύο 

κομμάτια με μάζες m1 και m2 ( όπου m1 =5m2  ). Αν το κομμάτι μάζας m1 κινείται με ταχύτητα μέτρου 

υ1=4000m/s, ίδιας κατεύθυνσης με την αρχική, να βρείτε την ταχύτητα του άλλου κομματιού. 

 

22β. Βλήμα μάζας 2 Kgr κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα 200m/sec σφηνώνεται σε ξύλινο κιβώτιο μάζας 

8kgr, που ηρεμούσε σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Να υπολογιστεί η μεταβολή της ορμής κάθε σώματος κατά 

την διάρκεια της κρούσης. 

 

23. Βλήμα κινείται με ταχύτητα υ=10m/s και διασπάται σε δύο κομμάτια που έχουν μάζες m1=4kg και 

m2=16kg. Η ταχύτητα του πρώτου κομματιού έχει μέτρο υ1=40m/s και σχηματίζει γωνία θ, με συνθ=4/5 την 

αρχική ταχύτητα του βλήματος. Να βρεθεί η ταχύτητα του άλλου κομματιού. 

[ΑΠ: υ2=7,5m/s σε διεύθυνση που σχηματίζει γωνία φ με την αρχική ταχύτητα με συνφ=3/5] 

 

23α. Σε οριζόντιο δρόμο κινούνται δύο σφαίρες, η μια προς την άλλη, με ταχύτητες υ1=4m/s και υ2 = 6m/s. 

Οι σφαίρες έχουν μάζες m1=5kg και m2=4kg αντίστοιχα. 

 α) Πόση ορμή έχει κάθε σφαίρα; 

 β) Ποια η συνολική ορμή του συστήματος των δύο σφαιρών; 

γ) Αν οι δύο σφαίρες συγκρουστούν πλαστικά πόση θα είναι η ταχύτητα του συσσωματώματος; 

 

24. Βλήμα μάζας m=6kg βάλλεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα μέτρου υ 0 

=20m/s. Μετά από χρονικό διάστημα Δt=1s, διασπάται ακαριαία σε δύο τμήματα με μάζες m 1 =2kg και m 2 

=4kg. Το πρώτο κομμάτι συνεχίζει να κινείται με ταχύτητα μέτρου υ 1 =40m/s, ίδιας φοράς με τη φορά της 

υ0. Δίνεται ότι g=10m/s
 2 

και ότι: √13 = 3,6. 

      α) Να προσδιορισθεί η ταχύτητα του άλλου κομματιού αμέσως μετά τη διάσπαση. 

      β) Σε πόσο χρόνο το δεύτερο κομμάτι θα φτάσει στο έδαφος μετά τη διάσπαση; 

[ΑΠ: 5m/s, 1,3sec] 

 

24α. Μια σφαίρα μάζας 100gr που κινείται οριζόντια με ταχύτητα 100m/sec, σφηνώνεται στο κέντρο 

ξύλινου κύβου μάζας 1900gr, που ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης 

ανάμεσα στον κύβο και στο οριζόντιο έδαφος είναι μ=0,1 και g=10m/sec
2
, να βρεθούν. 

α) Η ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση. 

β) Η μεταβολή της ορμής της σφαίρας κατά την κρούση. 

γ) Το διάστημα που θα διανύσει το συσσωμάτωμα μέχρι να σταματήσει. 

 

25. Σώμα μάζας m=1000Kg κινείται ευθύγραμμα και οριζόντια υ=1000m/s. Ξαφνικά εκρήγνυται και 

διασπάται σε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι μάζας m1=800kg έχει οριζόντια ταχύτητα υ1=1500m/s .Να 

βρεθούν: 

      α) η ορμή και η ταχύτητα του δεύτερου κομματιού, 
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      β) να γίνει ποιοτικό σχήμα του προβλήματος 

Αν η ταχύτητα με την οποία διασπάται το m1 έχει μέτρο υ1=1200m/s, να βρεθεί η ταχύτητα και η φορά 

κίνησης του δεύτερου σώματος. 

[ΑΠ: -200.000kgm/s, -1000m/s , 200m/s] 

 

25α. Ένα βλήμα μάζας m=0,1kg κινείται με ταχύτητα υ=100m/s και σφηνώνεται σε ακίνητο σώμα Α μάζας 

Μ=1,9kg. Το συσσωμάτωμα κινείται στο οριζόντιο επίπεδο και σταματά αφού μετατοπισθεί κατά x=10m. 

 
 

α) Ποια είναι η κοινή ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση;  

β) Βρείτε την δύναμη της τριβής που ασκήθηκε στο συσσωμάτωμα κατά τη διάρκεια της κίνησής 

του.  

γ) Πόσο χρόνο διαρκεί η κίνηση μετά την κρούση;  

Δίνεται g=10m/s2. 

 

26. Ο «Τιτανικός» είχε μάζα m και κινούνταν με ταχύτητα υ, όταν συγκρούστηκε με ακίνητο κομμάτι πάγου 

μάζας 19m. Αν η κρούση ήταν πλαστική, να προσδιορίσετε την ταχύτητα του «Τιτανικού» ακριβώς μετά τη 

σύγκρουση. 

[ΑΠ: υ/20] 

 

26α. Πάνω σε όχημα με μάζα 800kg το οποίο βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο, υπάρχει πυροβόλο που 

εκτοξεύει βλήμα μάζας 10kg, με οριζόντια ταχύτητα 200m/s, προς τα δεξιά. Ποια είναι η ταχύτητα του 

οχήματος μετά την εκτόξευση αν: 

 α) Το όχημα ήταν ακίνητο και 

 β) αν είχε ταχύτητα 4m/s αντίθετης κατεύθυνσης από αυτήν του βλήματος. 

 

27. Πυροβόλο μάζας Μ=200kg φέρει βλήμα μάζας m=4kg και ηρεμεί αρχικά σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Το 

πυροβόλο εκπυρσοκροτεί και το βλήμα εξέρχεται από το πυροβόλο με οριζόντια ταχύτητα μέτρου 100m/s. 

Το πυροβόλο, αφού διανύσει 10m στο λείο επίπεδο, εισέρχεται σε επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει 

συντελεστή τριβής μ=0,1. Δίνεται ότι g=10m/s
2
. Να υπολογίσετε: 

      α) την ταχύτητα του πυροβόλου μετά την εκπυρσοκρότηση. 

      β) την ταχύτητα του πυροβόλου στο τέλος των 10 πρώτων μέτρων. 

      γ) το διάστημα που θα διανύσει στο τραχύ επίπεδο μέχρι να σταματήσει. 

[ΑΠ: 2m/s, 2m/s, 2m] 

 

27α. Δυο σφαίρες με μάζες m1=5kg και m2=10kg κινούνται οριζόντια με ταχύτητες μέτρων u1=6m/s και 

u2=9m/s αντίστοιχα, που έχουν ίδια διεύθυνση και αντίθετες φορές. Αν μετά την κρούση οι δυο σφαίρες 

μένουν ενωμένες, να βρείτε την κοινή ταχύτητα τους. 

 

28. Βλήμα μάζας m=15kg κινείται οριζόντια σε ύψος h πάνω από το δάπεδο. Τη στιγμή t o =0 και ενώ 

κινείται με ταχύτητα μέτρου 400m/s, διασπάται σε δύο κομμάτια με λόγο μαζών m 1 /m 2 =1/2. Αμέσως μετά 

την έκρηξη, το πρώτο κομμάτι κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση με ταχύτητα μέτρου 400m/s. 

Δίνεται g=10m/s
 2
 . Να θεωρήσετε τις αντιστάσεις από τον αέρα αμελητέες. 

      α) Να βρεθεί η ταχύτητα του άλλου κομματιού. 

      β) Αν τα δύο τμήματα χρειάζονται 10s για να πέσουν στο έδαφος, σε ποιο ύψος βρισκόταν το βλήμα πριν 

διασπαστεί; 

      γ) Πόσο είναι το μέτρο της μεταβολής της ορμής κατά την κρούση για το κάθε κομμάτι; 

      δ) Πόση είναι η απόσταση των κομματιών όταν φτάνουν στο έδαφος; 

[ΑΠ: 800m/s, 500m, 4000kg∙m/s, 12000m] 

 

28α. Ένα βλήμα έχει μάζα m = 10kg και κινείται στο κενό με σταθερή ταχύτητα υ0 = 400m/s. Κάποια στιγμή 
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το βλήμα εκρήγνυται σε δύο κομμάτια εκ των οποίων το ένα έχει μάζα m1 = 4kg και κινείται με ταχύτητα υ1 

= 185m/s. Να βρεθεί η ταχύτητα του άλλου κομματιού, όταν η υ1 είναι: 

 α) ομμόροπη της υ0 και  

   β) αντίρροπη της υ0. 

 

29. Ένα κανόνι μάζας Μ=1000kg μαζί με το βλήμα του κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα 

μέτρου V=5m/s. Τη χρονική στιγμή tο=0 εκτοξεύει βλήμα με ταχύτητα μέτρου 400m/s προς τα πάνω και με 

γωνία 60
 ο

 ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Πόση πρέπει να είναι η μάζα του βλήματος, έτσι ώστε καθώς αυτό 

εξέρχεται από την κάνη του κανονιού, το κανόνι να σταματήσει να κινείται; 

[ΑΠ: 25kg] 

 

 29α. Κανόνι μάζας m1=500kgr είναι στερεωμένο στο δάπεδο μιας βάρκας μάζας m2=1000kgr. Η βάρκα 

αρχικά είναι ακίνητη. Από την κάνη του κανονιού βγαίνει βλήμα μάζας m3=1kgr με οριζόντια ταχύτητα 

μέτρου u0=750m/sec. Να βρείτε την ταχύτητα με την οποία θα κινηθεί η βάρκα μετά τον πυροβολισμό. Οι 

αντιστάσεις από το νερό να μη ληφθούν υπόψη. 

 

30. Σώμα μάζας m1=5kg που κινείται με ταχύτητα μέτρου υ1=8m/s, συγκρούεται και παραμένει ενωμένο 

(πλαστική κρούση) με δεύτερο σώμα μάζας m2=15kg που αρχικά ήταν ακίνητο. Να βρείτε: 

      α) την κοινή ταχύτητα υκ των σωμάτων μετά την κρούση, 

      β) τη μεταβολή της ορμής του κάθε σώματος κατά τη διάρκεια της συσσωμάτωσης, 

      γ) το μέτρο της μέσης τιμής της δύναμης F 2→1 που ασκεί το σώμα μάζας m2 στο σώμα μάζας m1,  καθώς 

και το μέτρο της μέσης τιμής της δύναμης F 1→2 που ασκεί το σώμα m1 στο σώμα m2, αν η  συσσωμάτωση 

διαρκεί χρόνο Δt=0,01s. 

[ΑΠ: α) υκ=2m/s κατά την κατεύθυνση της υ1 , β) ΔΡ1=-30kg.m/s κατά την αντίθετη κατεύθυνση της υ1 , 

ΔΡ2=30kg.m/s κατά την κατεύθυνση της υ1 ,  

γ) F 2-1=-3000N, F 1-2=3000N] 

 

30α. Ένα σώμα Α μάζα m1=2kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ1=14m/s και προσπίπτει 

στο ελεύθερο άκρο ενός ελατηρίου, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε δεύτερο σώμα Β 

m2=5kg, το οποίο είναι ακίνητο. Σε μια στιγμή μετά από ελάχιστο χρόνο το σώμα Β έχει ταχύτητα υ2΄=6m/s 

και επιτάχυνση α2=4m/s2. Ζητούνται για τη στιγμή αυτή: 

 
 

 α) Η ταχύτητα του σώματος Α και 

β) Η επιτάχυνση του Α σώματος. 

 

31. Σώμα μάζας m=1kg συγκρούεται πλαστικά με ταχύτητα υ=10 m/s με σώμα μάζας M=19kg. Η διάρκεια 

της σύγκρουσης είναι 0,05sec. Να βρεθούν: 

 
 

      α) η ταχύτητα του συσσωματώματος, 

      β) η μέση δύναμη αντίστασης που ασκείται στο σώμα m, 

      γ) η μέση δύναμη προώθησης που ασκείται στο σώμα Μ, 

      δ) το διάστημα που κινείται το m μέσα στο Μ, μέχρι να σταματήσει. 

[ΑΠ: 0,5m/s , 190N, 190N, 0,26m] 

 

 31α. Δυο αστροναύτες με μάζες m1=70kgr και m2=90kgr αντίστοιχα βρίσκονται στο διάστημα αρχικά 

ακίνητοι, δεμένοι με ένα σχοινί. Με τη βοήθεια του σχοινιού τραβάει ο ένας τον άλλον. Αν κατά τη στιγμή 
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της συνάντησης ο αστροναύτης με μάζα m1 έχει ταχύτητα μέτρου u1=18m/sec, να βρείτε την ταχύτητα u2 

του άλλου αστροναύτη. Θεωρήστε ότι οι δυνάμεις βαρύτητας στους αστροναύτες είναι αμελητέες. 

 

32. Σώμα Σ1 μάζας m1=4kg κινείται με ταχύτητα υ1=10m/s και συγκρούεται με άλλο σώμα Σ2 τριπλάσιας 

μάζας m2 που κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση με ταχύτητα μέτρου υ2=4m/s. Δίνεται θετική φορά η φορά 

της υ1. Αν μετά την κρούση τα σώματα κινούνται ενωμένα, να βρείτε: 

      α) την ταχύτητα υκ του συσσωματώματος που δημιουργείται μετά την κρούση, 

      β) τη μεταβολή της ορμής του κάθε σώματος, 

      γ) την τιμή της μέσης δύναμης που ασκεί το ένα σώμα στο άλλο, αν η συσσωμάτωση διαρκεί χρόνο   

Δt=0,01s. 

[ΑΠ: α) υκ=-0,5m/s, β) ΔΡ1=-42kg.m/s, ΔΡ2=42kg.m/s, γ) F 2-1=-4200N, F 1-2=4200N] 

 

33. Δύο σώματα έχουν μάζες m1=3kg και m2=5kg και κινούνται με κάθετες ταχύτητες μέτρων υ1=20m/s και 

υ2=16m/s αντίστοιχα. Τα σώματα συγκρούονται και παραμένουν ενωμένα μετά την κρούση. Να βρείτε το 

μέτρο και την διεύθυνση της κοινής ταχύτητας των σωμάτων μετά την κρούση. 

[ΑΠ: υκ=12,5m/s με διεύθυνση που σχηματίζει γωνία θ με την υ1 τέτοια ώστε εφθ=4/3] 

 

33α. Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Α μάζας Μ=2kg. Ένα βλήμα μάζας m=0,1kg που κινείται 

οριζόντια με ταχύτητα υ0= 100m/s, συγκρούεται με το σώμα Α, το διαπερνά σε χρόνο Δt=0,2s και εξέρχεται 

με ταχύτητα υ1=20m/s. 

 
 

 i) Βρείτε την αρχική ορμή του βλήματος. 

 ii) Υπολογίστε την ταχύτητα του σώματος Α μετά την κρούση. 

 iii) Ποια η μεταβολή της ορμής του βλήματος; 

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

 v) 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; 

 Δίνεται g=10m/s2. 

 

34. Η σφαίρα του σχήματος έχει ταχύτητα μέτρου υ1=300 m/s και μάζα m1=100 g. Ο ξύλινος κύβος έχει 

μάζα Μ=2,4kg και κινείται αντίθετα με ταχύτητα μέτρου V=5 m/s. Η σφαίρα διαπερνά τον κύβο και 

εξέρχεται από αυτόν, με ταχύτητα μέτρου υ΄1=28 m/s. Να υπολογίσετε: 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

      α) την ορμή του συστήματος «σφαίρα-κύβος» ,αμέσως πριν την κρούση. 

      β) την ταχύτητα του κύβου αμέσως μετά την κρούση. 

      γ) τη μεταβολή της ορμής της σφαίρας κατά την κρούση. 

      δ) τη μέση δύναμη που δέχεται ο κύβος από το βλήμα, αν η διάρκεια της κρούσης ήταν 10ms. 

     

35. Ένας ακίνητος ξύλινος κύβος μάζας Μ = 0,8 kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Βλήμα μάζας m = 0,2 kg 

κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ = 100 m/s και σφηνώνεται στον κύβο. Ο συντελεστής τριβής 

μεταξύ κύβου και επιπέδου είναι μ = 0,5. Δίνεται g = 10m/s
2
. 

      α) Να βρεθεί η μετατόπιση του σώματος μέχρι να σταματήσει. 


