
Φθίνουσες-εξαναγκασμένες ταλαντώσεις 

1. Ένα σώμα μάζας m=1 kg που κινείται κατά μήκος του άξονα χ΄χ δέχεται τις 

δυνάμεις: α) F=-100χ (S.I), όπου χ η αλγεβρική τιμή της απομάκρυνσης του 

σώματος από τη θέση ισορροπίας του, και β) δύναμη αντίστασης στην κίνηση της 

μορφής F΄= -12υ (S.I), όπου υ η αλγεβρική τιμή της ταχύτητάς του. Την χρονική 

στιγμή t=0 το σώμα έχει μηδενική ταχύτητα και ξεκινά να εκτελεί φθίνουσα 

ταλάντωση με χρονική εξίσωση απομάκρυνσης από τη θέση ισορροπίας του της 

μορφής 6t0,5e (8t )    (S.I). 

α) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος τη χρονική στιγμή t=0. 

β) Να βρείτε την περίοδο της φθίνουσας ταλάντωσης. 

γ) Τη χρονική στιγμή t1 που το σώμα διέρχεται από τη θέση χ1 η αλγεβρική τιμή 

της επιτάχυνσής του ισούται με α1= +6m/s2 και η αλγεβρική τιμή της ταχύτητάς 

του ισούται με υ1= +2 m/s. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης αντίστασης ( F΄) 

από τη χρονική στιγμή t=0 έως τη χρονική στιγμή t1 . 

δ) Αν υποθέσουμε ότι στο σώμα δεν ασκείται η δύναμη αντίστασης, τότε να 

υπολογίσετε τη συχνότητα της περιοδικής κίνησης που εκτελεί. 

Δίνεται για τις πράξεις ημθ=0,8. 

 

2. Ένας ταλαντωτής μάζας m=2 kg εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση κατά μήκος 

του άξονα χ΄χ και δέχεται κατά μήκος του άξονα αυτού τις συγγραμμικές 

δυνάμεις: i) δύναμη επαναφοράς της μορφής Fεπ= -450χ (S.I), όπου χ η 

αλγεβρική τιμή της απομάκρυνσης από τη θέση χ=0, ii) δύναμη αντίστασης στη 

κίνηση της μορφής F΄= -4υ (S.I), όπου υ η αλγεβρική τιμή της ταχύτητάς του, και 

iii) περιοδική διεγείρουσα δύναμη της μορφής Fδ = 30συν14t (S.I). 

a) Να υπολογίσετε την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή. 

β) Να βρείτε τη χρονική διάρκεια κίνησης του ταλαντωτή μεταξύ δύο διαδοχικών 

μηδενισμών της δύναμης F΄. 

γ) Μεταβάλλουμε τη συχνότητα της δύναμης Fδ , έτσι ώστε να γίνει ίση με την 

ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή, οπότε αυτός αρχίζει να ταλαντώνεται με εξίσωση 

χ=0,5ημω0t (S.I). Να αποδείξετε ότι κάθε χρονική στιγμή ο ρυθμός με τον οποίο 

η δύναμη Fδ προσφέρει ενέργεια στον ταλαντωτή ισούται με το ρυθμό με τον οποίο 

αφαιρείται ενέργεια από το σώμα μέσω της δύναμης F΄. 


