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ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 

1. Σώμα μάζας � = 2 �� είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς 

� = 450 �/�, το άλλο άκρο του οποίου είναι 
στερεωμένο σε τοίχο. Στο σώμα ασκείται 

οριζόντια δύναμη ��  και αυτό ισορροπεί ακίνητο 

με το ελατήριο να έχει επιμηκυνθεί κατά 
� = 0,4 �, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Τη 
χρονική στιγμή � = 0 αφήνουμε το σώμα 
ελεύθερο να κινηθεί στο λείο οριζόντιο επίπεδο, 

καταργώντας τη δύναμη �� .  

α) Να υπολογιστεί το μέτρο της δύναμης �� .  

β) Να αποδειχθεί ότι η κίνηση του σώματος είναι 
απλή αρμονική ταλάντωση και να γραφεί η εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με 

το χρόνο, θεωρώντας θετική τη φορά της δύναμης �� .  

γ) Να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του σώματος καθώς και η κινητική και 
δυναμική του ενέργεια τη χρονική στιγμή που το σώμα έχει διανύσει διάστημα � = 1 � 
από τη χρονική στιγμή � = 0.  

δ) Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης του ελατηρίου από τη χρονική στιγμή � = 0 μέχρι 
τη στιγμή που έχει διανύσει διάστημα �.  

ε) Τη χρονική στιγμή � = ��
��  �  ελευθερώνουμε το άκρο του ελατηρίου το οποίο ήταν 

στερεωμένο στον τοίχο και το σώμα κινούμενο ελεύθερα φτάνει σε μη λεία επιφάνεια με 

την οποία ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι 0,5. Πόση απόσταση θα διανύσει στην 
επιφάνεια αυτή και επί πόσο χρόνο θα κινηθεί μέχρι να σταματήσει;  

Δίνεται � = 10 �/��. Το ελατήριο θεωρείται ιδανικό και αβαρές. 

[Απάντηση: α) 180 Ν, β) � = 0,4�� �15� + �
�� (� ), γ) 90 #, 9 $, 27 $, δ) 27 $, ε) 0,9 �, 0,6 �] 

2. Στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς 100 �/�, του οποίου το κάτω 
άκρο είναι στερεωμένο στο δάπεδο, είναι συνδεδεμένος δίσκος μάζας 0,75 ��. Πάνω στο 

δίσκο βρίσκεται σώμα μάζας 0,25 ��. Πιέζουμε το σύστημα προς τα κάτω από την αρχική 
του θέση κατά 0,2 � και τη χρονική στιγμή � = 0 το αφήνουμε ελεύθερο, οπότε εκτελεί 
κατακόρυφη αρμονική ταλάντωση.  
α) Να γραφεί η εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο, αν θεωρηθεί η προς 

τα πάνω φορά ως θετική.  
β) Να αποδειχθεί ότι το σώμα θα εγκαταλείψει το δίσκο.  
γ) Να βρεθεί η θέση του και η ταχύτητά του τη στιγμή που εγκαταλείπει το δίσκο.  
δ) Να υπολογιστεί το ύψος, πάνω από τη θέση εγκατάλειψης του δίσκου, στο οποίο θα 
ανέβει το σώμα.  

ε) Να υπολογιστεί η περίοδος και το πλάτος της ταλάντωσης του συστήματος ελατήριο – 
δίσκος που απομένει.  

Δίνεται � = 10 �/��.  

[Απάντηση: α) � = 0,2�� �10� + '�
� � (� ), γ) θέση φυσ. μήκους, √3 �/�, δ) 0,15 �, ε) 0,1*√3 �, 

≅ 0,17 �] 

3. Από το ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς 100 �/�, του οποίου το άλλο άκρο είναι 
στερεωμένο στην οροφή έχουμε κρεμάσει σώμα μάζας 1 ��. Απομακρύνουμε το σώμα από 
τη θέση ισορροπίας του τραβώντας το προς τα κάτω κατά 0,1 � και τη χρονική στιγμή 
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� = 0 το αφήνουμε ελεύθερο. Το σώμα δέχεται, εκτός από τη δύναμη του ελατηρίου και 
δύναμη αντίστασης από τον αέρα της μορφής � = ,-., όπου . η ταχύτητα του σώματος. 
Λόγω της αντίστασης του αέρα το μειώνεται το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος 

κατά 2% σε κάθε περίοδό του.  
α) Να υπολογιστεί η σταθερά εκθετικής μείωσης / της φθίνουσας ταλάντωσης. 
β) Αν είναι γνωστό ότι η σταθερά / συνδέεται με το συντελεστή απόσβεσης με τη σχέση 

/ = 0
�1, να υπολογιστεί ο συντελεστής απόσβεσης -.  

γ) Να γραφεί η χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος, αν θεωρηθεί θετική η 
φορά κατά την οποία εκτράπηκε αρχικά το σώμα από τη θέση ισορροπίας του.  

δ) Πόση ενέργεια πρέπει να προσφέρουμε μέσω εξωτερικής περιοδικής δύναμης ��  σε 

χρόνο * � για να διατηρήσουμε το πλάτος της ταλάντωσης σταθερό; Θεωρούμε ότι η τιμή 
της - είναι αρκετά μικρή ώστε η συχνότητα της φθίνουσας ταλάντωσης να είναι ίση με την 
ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή.  

Δίνεται 230,98 5 ,0,2 και 6� 5 7,4.  

[Απάντηση: α)  7� �87, β) �� ��/�, γ)  � = 0,1689
: ∙ �� �10� + �

�� (� ), δ) 0,432 $] 

4. Σώμα μάζας � = 0,5 <� εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας 
διεύθυνσης και συχνότητας που γίνονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και έχουν 

εξισώσεις �7 =  0,1(√3 , 1)��2*� και �� = 0,2�� �2*� + �
'� (� ).  

α) Να γραφεί η χρονική εξίσωση της συνισταμένης κίνησης.  
β) Να υπολογιστεί η ταχύτητα τη χρονική στιγμή � = 0,25 �.  
γ) Να υπολογιστεί η δύναμη επαναφοράς � όταν η απομάκρυνση είναι � = 10 =� και να 
κατασκευαστεί τι διάγραμμα � =  >(�).  

Δίνεται *� = 10. 

[Απάντηση: α)  � = 0,1√6�� �2*� + �
?�   (� ), β) ,0,2*√3 �/�, γ) ,2 #] 

5. Λείο κεκλιμένο επίπεδο έχει γωνία κλίσης @ = 30°. Στα σημεία Α και Β στερεώνουμε τα 
άκρα δύο ιδανικών ελατηρίων με σταθερές 
�7 = 60 #/� και �� = 140 #/� αντίστοιχα. Στα 
ελεύθερα άκρα των ελατηρίων, δένουμε σώμα Σ1 

μάζας �7 = 2 �� και το κρατάμε στη θέση όπου τα 
ελατήρια έχουν το φυσικό τους μήκος (όπως 
φαίνεται στο σχήμα). Τη χρονική στιγμή �� = 0 
αφήνουμε το σώμα Σ1 ελεύθερο.  

α) Να αποδείξετε ότι το σώμα Σ1 εκτελεί απλή 
αρμονική ταλάντωση.  
β) Να γράψετε τη σχέση που δίνει την 
απομάκρυνση του σώματος Σ1 από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με το χρόνο. Να 

θεωρήσετε θετική φορά τη φορά από το Α προς το Β.  
γ) Κάποια χρονική στιγμή που το σώμα Σ1 βρίσκεται στην αρχική του θέση, τοποθετούμε 
πάνω του (χωρίς αρχική ταχύτητα) ένα άλλο σώμα Σ2 μικρών διαστάσεων μάζας 
�� = 6 ��. Το σώμα Σ2 δεν ολισθαίνει πάνω στο σώμα Σ1 λόγω της τριβής που δέχεται από 

αυτό. Το σύστημα των δύο σωμάτων κάνει απλή αρμονική ταλάντωση. Να βρείτε τη 
σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης του σώματος Σ2.  
δ) Να βρείτε τον ελάχιστο συντελεστή οριακής στατικής τριβής που πρέπει να υπάρχει 
μεταξύ των σωμάτων Σ1 και Σ2, ώστε το Σ2 να μην ολισθαίνει σε σχέση με το Σ1.  

Δίνεται: � = 10 �/��. (Πανελλ. εξετάσεις 2012). 
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[Απάντηση: β) � = 0,05�� �10� + �
�� (� ), γ) 150 �/�, δ) 

�√'
' ] 

7. Σώμα μάζας B = 2 �� εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους 0,1 � πάνω σε λείο 

οριζόντιο επίπεδο στερεωμένο στο ένα άκρο ιδανικού 
οριζόντιου ελατηρίου  σταθεράς 800 �/�, του οποίου το 
άλλο άκρο είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Κομμάτι 
πηλού μάζας � = 0,5 ��, που κινείται οριζόντια με 

ταχύτητα 4 �/�, τη χρονική στιγμή � = 0 χτυπά το πρώτο 
σώμα τη στιγμή που αυτό περνά από τη θέση ισορροπίας 
του κινούμενο κατά την ίδια φορά με τον πηλό και προσκολλάται πάνω του.  
α) Να γραφεί  η χρονική εξίσωση της ταλάντωσης του σώματος μάζας Μ πριν την κρούση, 

θεωρώντας τη φορά κίνησης του πηλού ως θετική.  
β) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.  
γ) Να γραφεί η χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης του συσσωματώματος μετά την 
κρούση.  
δ) Να υπολογιστεί η απώλεια ενέργειας του συστήματος κατά την κρούση.  

Η χρονική διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα. 

[Απάντηση: α) � = 0,1��20� (� ), β) 2,4 �/�, γ) � = 0,06√5��(8√5�) (� ), δ) 0,8 $ ] 

8. Σώμα μάζας 2 �� είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς 800 �/� του 
οποίου το άλλο άκρο είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο 

και βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Μετακινούμε 
οριζόντια το σώμα κατά 10 =� από τη θέση ισορροπίας του 
συσπειρώνοντας το ελατήριο και τη χρονική στιγμή � = 0 το 

αφήνουμε ελεύθερο.  Τη χρονική στιγμή � =  77�
7��  � το σώμα, 

εξαιτίας εσωτερικών δυνάμεων, σπάει σε δύο κομμάτια ίσων μαζών από τα οποία το ένα 
συνεχίζει να ταλαντώνεται κατά την ίδια φορά ενώ το άλλο κινείται προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. Το σώμα αυτό φτάνει σε τραχύ οριζόντιο έδαφος με το οποίο έχει 

συντελεστή τριβής ολίσθησης 0,5 και σταματά αφού έχει διανύσει 0,9 �.  
α) Να γραφεί η χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης του ενιαίου σώματος, θεωρώντας ως 
θετική τη φορά της αρχικής του απομάκρυνσης από τη θέση ισορροπίας του.  
β) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του ενιαίου σώματος ακριβώς πριν τη διάσπασή του.  

γ) Να υπολογιστούν οι ταχύτητες των σωμάτων αμέσως μετά τη διάσπαση.  
δ) Να βρεθεί το νέο πλάτος της ταλάντωσης μετά τη διάσπαση.  
ε) Πόση ενέργεια εκλύθηκε κατά τη διάσπαση;  

Δίνεται � = 10 �/��. Η χρονική διάρκεια της «έκρηξης» του αρχικού σώματος θεωρείται 

αμελητέα. 

[Απάντηση: α) � = 0,1�� �20� + �
�� (� ), β) 1 �/�, γ) 5 �/�, ,3 �/�, δ)C��

D ∙ 1087�, ε) 16 $] 
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