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ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 
 

Απλή Εισαγωγική Άσκηση 
Σώμα μάζας m=0,1Kg εκτελεί α.α.τ. μεταξύ δύο θέσεων που απέχουν d=20cm. Σε χρόνο Δt=0,4sec το 
σώμα εκτελεί 4 ταλαντώσεις και η απομάκρυνση του κάθε χρονική στιγμή από τη θέση ισορροπίας δίνεται 
από τη σχέση χ=Αημωt.  
a) Να γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας και της επιτάχυνσης της ταλάντωσης του σώματος σε 

συνάρτηση με το χρόνο και να σχεδιάσετε τις γραφικές τους παραστάσεις. 
b) Να υπολογίσετε τη δύναμη που δέχεται το σώμα τη χρονική στιγμή που διέρχεται από τη θέση χ1=-

0,05m.  
c) Να βρείτε την ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή που διέρχεται από τη θέση χ1=-0,05m. 

(τριγωνομετρικά). 
d) Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης και το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τα στιγμή που το 

μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής ισούται με 10 Ν. 
Θεωρήστε για τις πράξεις: π2=10. 
 
Αρχική Φάση 
Ένα σώμα μάζας m=0,2Kg εκτελεί απλή α.α.τ. πλάτους Α=0,1m και f=0,5Hz. 

a) Να υπολογίσετε την αρχική φάση της ταλάντωσης του σώματος στις παρακάτω περιπτώσεις: 
i) Τη χρονική στιγμή t=0 το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του με αρνητική ταχύτητα. 

ii) Τη χρονική στιγμή t=0 το σώμα διέρχεται από τη θέση χ=
2

A
, κινούμενο προς τη θέση μέγιστης 

απομάκρυνσης. 
iii) Τη χρονική στιγμή t=0 το σώμα διέρχεται από τη θέση χ1<0 κινούμενο με ταχύτητα μέτρου 

max3

2


 = +  . 

b) Να γράψετε την εξίσωση της δύναμης που δέχεται το σώμα, σε συνάρτηση με το χρόνο για τις τρεις 
παραπάνω περιπτώσεις. 

Θεωρήστε για τις πράξεις: π2=10. 
 
Με γραφική Παράσταση 
Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση χ-t για ένα σώμα μάζας 

m=0,5Kg που εκτελεί α.α.τ.  
a) Ν.β. τη υmax και την αmax που αποκτά το σώμα καθώς και την αρχική 

φάση φ της ταλάντωσης. 
b) Να γράψετε τις εξισώσεις της ταχύτητας της επιτάχυνσης και της 

συνισταμένης δύναμης που δέχεται το σώμα σε συνάρτηση με το 
χρόνο και να σχεδιάσετε τις αντίστοιχες Γ.Π. 

c) Να γράψετε την εξίσωση της δυναμικής ενέργειας U σε συνάρτηση 
με το χρόνο και να κάνετε την Γ.Π. 

Θεωρήστε για τις πράξεις: π2=10. 
 
Με σύγκριση εξισώσεων 

Ένα σώμα μάζας m=0,2Kg  που εκτελεί α.α.τ. έχει εξίσωση ταχύτητας max (2 )
4

t


   = + , ενώ η μέγιστη 

δυναμική του ενέργεια είναι 25J. Να υπολογίσετε: 



Φυσική Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου_________ - 2 -_____________________________Ασκήσεις 

e) Τη υmax καθώς και την ταχύτητα του τη χρονική στιγμή 
T

t
2

= . 

f) Την απομάκρυνση του σώματος τις χρονικές στιγμές που η ταχύτητα του ισούται με 1 2,5 3 = +  . 

g) Το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας του σώματος τις χρονικές στιγμές που η δυναμική ενέργεια της 
ταλάντωσης είναι 16J. 

h) Το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος και το ρυθμό μεταβολής της δυναμικής 
ενέργειας της ταλάντωσης όταν το σώμα διέρχεται από τη θέση χ2=+2m με υ>0. 

Θεωρήστε για τις πράξεις: π2=10. 
 
Με κατακόρυφο ελατήριο 
Το κατακόρυφο ελατήριο του διπλανού σχήματος έχει σταθερά Κ. Το ένα 
άκρο του είναι στερεωμένο στην οροφή, ενώ στο άλλο άκρο του έχουμε 
στερεώσει σώμα μάζας m=3Kg. Εκτρέπουμε το σώμα από τη Θ.Ι. του μέχρι 
να φτάσει στη θέση Φ.Μ. του ελατηρίου και τη χρονική στιγμή t=0 το 
αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί από τη θέση αυτή χωρίς αρχική ταχύτητα. 
Το σώμα σταματά στιγμιαία για πρώτη φορά μετά από χρόνο Δt=0,1π sec, 
έχοντας διανύσει διάστημα ΔS=0,2m. 

a) Να υπολογίσετε τη γωνιακή συχνότητα ω της ταλάντωσης. 
b) Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος από τη 

Θ.Ι. του σε συνάρτηση με το χρόνο, θεωρώντας ως θετική τη φορά 
της αρχικής εκτροπής. 

c) Να υπολογίσετε τη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου και τη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης τη 

χρονική στιγμή 1

2
t s

30


= . 

d) Τη στιγμή που το σώμα διέρχεται για πρώτη φορά από τη Θ.Ι. του ασκούμε σε αυτό στιγμιαία δύναμη 

F  με αποτέλεσμα η φορά της ταχύτητας του να  αντιστραφεί ακαριαία και το μέτρο της να αυξηθεί 
κατά 1m/s. Να υπολογίσετε το νέο πλάτος της ταλάντωσης του σώματος. 

 
Με δύο ελατήρια 
1. Στο διπλανό σχήμα το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο, τα δύο ελατήρια έχουν την ίδια σταθερά Κ=50Ν/m 
και βρίσκονται στην κατάσταση φυσικού μήκους (Φ.Μ.). Εκτρέπουμε το σώμα μάζας m=1Kg προς τα δεξιά 
κατά χ1 και το διατηρούμε ακίνητο στη θέση Δ, ασκώντας του οριζόντια δύναμη μέτρου F=20N. Τη χρονική 

στιγμή t=0 αφήνουμε το σώμα ελεύθερο να κινηθεί καταργώντας τη δύναμη F , και αυτό κινείται χωρίς 
τριβές πάνω στο οριζόντιο δάπεδο. 

a) Ν.α.ο. το σώμα θα εκτελέσει α.α.τ. 
b) Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης καθώς και την ενέργεια που ξοδέψαμε για να εκτρέψουμε 

το σώμα από την αρχική του θέση μέχρι τη θέση Δ. 
c) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη στιγμή που η δύναμη επαναφοράς έχει 

μέτρο F 10 3N= . 
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2. Τα δύο ελατήρια του σχήματος (1) είναι συνδεδεμένα 
σε σειρά και το σώμα μάζας m=1Kg εκτελεί ταλαντώσεις με 

περίοδο 1T 0,1 2s=  . Αν τα δύο ελατήρια συνδεθούν 

παράλληλα όπως στο σχήμα (2), το σώμα μάζας m θα 

εκτελεί ταλαντώσεις με περίοδο 2T s
15


= . 

a) Να υπολογίσετε τη σταθερά επαναφοράς της 
ταλάντωσης του σώματος, για τις δύο περιπτώσεις. 

b) Να υπολογίσετε τις σταθερές κ1 και κ2 των δύο 
ελατηρίων. 

c) Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις χρειάζεται να ξοδέψουμε περισσότερη ενέργεια για να θέσουμε το 
σώμα σε ταλάντωση πλάτος Α; 

Θεωρήστε αμελητέες τις πάσης φύσεως τριβές 
 
Φθίνουσες Ταλαντώσεις 
Σώμα μάζας m είναι δεμένο στο ένα άκρο ελατηρίου σταθερής Κ=400 N/m το άλλο άκρο του οποίου είναι 
στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Το σώμα εκτελεί φθίνουσες ταλαντώσεις μικρής απόσβεσης με συχνότητα 
f = 10 Hz και με πλάτος που μειώνεται εκθετικά με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση  

(0,5ln2)t0.4e   (S.I.)−= . 

Να υπολογίσετε: 
a) Το πλάτος της φθίνουσας ταλάντωσης τη χρονική στιγμή που έχουν ολοκληρωθεί 40 ταλαντώσεις. 
b) Την επί τοις εκατό απώλεια ενέργειας κατά τη διάρκεια των 20 πρώτων ταλαντώσεων  
c) Τη χρονική στιγμή, από την t=0, όπου το πλάτος της φθίνουσας ταλάντωσης έχει μειωθεί στο μισό. 
d) Τον αριθμό των πλήρων ταλαντώσεων από τη χρονική στιγμή t=0 μέχρι τη στιγμή που η ενέργεια της 

ταλάντωσης του σώματος έχει υποδιπλασιαστεί. 
 
Σύνθεση Ταλαντώσεων 
Ένα σώμα κάνει ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις με εξισώσεις:        

                       ( )1 2 210 20             20 -            ( . .)   x t x t S I   =  =    

       οι οποίες γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από το ίδιο σημείο.  
Α. Να γράψετε την εξίσωση της σύνθετης ταλάντωσης στις περιπτώσεις όπου: 
      i) A2= 10 m,                ii) A2= 8 m,              iii) A2= 14 m. 
Β. Να γράψετε την εξίσωση της σύνθετης ταλάντωσης όταν 

1 20,8 10     και    0,8 3 10  (S.I)x t x t = =  

     Στη συνέχεια να κάνετε τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις. 
 
Διακρότημα 
Ένα σώμα κάνει ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις με εξισώσεις: 

               ( )1 2 1 25 1004          5 1000          ,       x t x t x x cm t s       =  =           

       Οι δύο ταλαντώσεις έχουν ίδια διεύθυνση και ίδια θέση ισορροπίας. 
       i) Ποια είναι η εξίσωση της συνισταμένης κίνησης; 
       ii) Ποια είναι η περίοδος και ποια η συχνότητα της συνισταμένης κίνησης; 
       iii) Να βρείτε τη μέγιστη τιμή του πλάτους της συνισταμένης κίνησης και τη συχνότητα της αυξομείωσης   

του πλάτους (συχνότητα του διακροτήματος). 
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Κρούσεις 

Ένας δίσκος μάζας Μ = 0,5 Kg ισορροπεί δεμένος στην πάνω άκρη κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου 

σταθεράς Κ = 25 N/m. Ano ύψος h = 0,6 m πάνω από το δίσκο αφήνεται να πέσει ένα άλλο σώμα μάζας m = 

0,5 kg, το οποίο συγκρούεται μετωπικά πλαστικά με το δίσκο πάνω στη διεύθυνση του κατακόρυφου 

ελατηρίου. Να βρεθούν:  

α) Η εξίσωση της απομάκρυνσης του συσσωματώματος από την Τ.ΘΙΤ, θεωρώντας σαν t=0 τη στιγμή της 

κρούσης,  

β) Το χρονικό διάστημα Δt που μεσολαβεί από τη στιγμή της κρούσης μέχρι τη στιγμή που η ταχύτητα του 

συσσωματώματος μηδενίζεται για πρώτη φορά.  

γ) Η μέγιστη ταχύτητα του συσσωματώματος.  

g = 10 m/s2, θεωρείστε τον άξονα +χ προς τα κάτω. 

 

 
 
 


