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Επαναληπτικές ασκήσεις στις ταλαντώσεις 

1. Ένα σώμα Α μάζας Μ=3kg ηρεμεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο 

κλίσεως θ, δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς 

k=100Ν/m.  

Τη στιγμή t0=0, αφήνουμε πάνω στο σώμα 

Α, ένα δεύτερο σώμα Β, μάζας m=1kg, το 

οποίο εμφανίζει με το σώμα Α συντελεστή 

οριακής στατικής τριβής μs=1.  i) Τι θα 

συμβεί μόλις αφήσουμε ελεύθερο το Β 

σώμα; 

α) Θα ισορροπήσει. 

β) Θα κινηθεί προς τα κάτω, γλιστρώντας πάνω στο Α σώμα, το 

οποίο παραμένει στη θέση του. 

γ) Θα κινηθεί προς τα κάτω, συμπαρασύροντας στην κίνησή του 

και το Α σώμα. 

ii) Να υπολογιστεί η αρχική επιτάχυνση που θα αποκτήσει το 

σώμα Β. 

iii) Να αποδείξτε ότι το σύστημα των δύο σωμάτων Α και Β, θα 

εκτελέσει ΑΑΤ, υπολογίζοντας και το πλάτος ταλάντωσής του. 

iv) Θεωρώντας την προς τα πάνω κατεύθυνση ως θετική, να 

βρεθεί η εξίσωση της επιτάχυνσης του συστήματος σε συνάρτηση 

με το χρόνο. 

v) Να γίνει η γραφική παράσταση της τριβής που ασκείται στο Β 

σώμα, σε συνάρτηση με το χρόνο. 

vi) Να βρεθεί το μέγιστο πλάτος της ταλάντωσης του συστήματος 

για να μην ολισθαίνει το Β πάνω στο Α. Δίνεται g=10m/s2, 

ημθ=0,6 και συνθ=0,8. 
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2. Ένα σώμα μάζας 1kg, ηρεμεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου 

ελατηρίου  

σταθεράς k1=30Ν/m, απέχοντας απόσταση 

h=0,8m από το άνω άκρο ενός δεύτερου 

κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς 

k2=10Ν/m. Οι άξονες των δύο ελατηρίων 

ταυτίζονται. Τραβάμε το κάτω ελατήριο και 

δένουμε το άκρο του με το σώμα και σε μια 

στιγμή (t=0) αφήνουμε το σώμα ελεύθερο να 

κινηθεί. 

i)  Να αποδείξτε ότι το σώμα θα εκτελέσει ΑΑΤ, υπολογίζοντας το 

πλάτος και την ενέργεια ταλάντωσης. 

ii) Τη χρονική στιγμή t1=16/3 s το κάτω ελατήριο λύνεται. Να 

βρείτε το πλάτος και την ενέργεια της νέας ταλάντωσης του 

σώματος. Δίνεται g=10m/s2. √10=π. 

3. Ένα σώμα μάζας m=1kg ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός 

κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=40Ν/m. Σε μια 

στιγμή, έστω t=0, δέχεται την  

επίδραση μιας σταθερής κατακόρυφης δύναμης μέτρου F=20Ν, 

μέχρι τη στιγμή t1=1,75s, όπου η δύναμη παύει να 

ασκείται. 

i)  Να αποδείξετε ότι  στο παραπάνω χρονικό 

διάστημα 0-t1, το σώμα εκτελεί ΑΑΤ, υπολογίζοντας 

το πλάτος και την ενέργεια ταλάντωσης. 

ii) Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t1. 

iii) Να υπολογίσετε το έργο της ασκούμενης δύναμης F. 

iv) Να βρεθεί το πλάτος και η ενέργεια ταλάντωσης του σώματος, 

μετά την κατάργηση της δύναμης F. 

Δίνεται g=10m/s2 και π2≈10. 
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4. Ένα σώμα εκτελεί μια ΑΑΤ μεταξύ των ακραίων θέσεων ΚΛ, 

γύρω από τη θέση ισορροπίας Ο και στο διάγραμμα δίνεται η 

απομάκρυνσή του σε  

συνάρτηση με το χρόνο. 

i) Τη στιγμή t=0, το σώμα βρίσκεται στο 

σημείο: 

α) Κ,  β) Μ,  γ) Ο,  δ) Ν,  ε) Λ. 

ii) Η απόσταση των σημείων ΚΛ είναι ίση με 

……m. 

iii) Η μέγιστη ταχύτητα του σώματος στη διάρκεια της ταλάντωσής 

του έχει μέτρο…..m/s. 

iv) Τη στιγμή t1 η ταχύτητα του σώματος είναι: 

 α) Θετική,   β) αρνητική,  γ) μηδενική. 

v) Τη στιγμή t1 η επιτάχυνση του σώματος είναι: 

 α) Θετική,   β) αρνητική,  γ) μηδενική. 

vi) Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά την ταχύτητα του 

σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο; 

υ (m/s)

0,0 s)(t 0,0 s)(t s)(t

υ (m/s) υ (m/s)

 

vii) Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά την επιτάχυνση 

του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο; 
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5. Τα σώματα του 

σχήματος θεωρούνται 

σημειακά και έχουν 

μάζες m1=3kg και 

m2=1kg. Το σώμα 

μάζας m2 είναι στερεωμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού 

ελατηρίου σταθεράς k=100N/m. Τα δύο σώματα συνδέονται μέσω 

αβαρούς και μη εκτατού οριζόντιου νήματος μήκους d και είναι 

ακίνητα στο λείο οριζόντιο δάπεδο, ενώ το ελατήριο βρίσκεται στο 

φυσικό του μήκος. εκτρέπουμε το σώμα μάζας m1 προς τα 

αριστερά κατά S=0,1m και τη χρονική στιγμή t=0 το αφήνουμε 

ελεύθερο. 

α. να εκφράσετε την τάση του νήματος που δέχεται το σώμα μάζας 

m1 σε συνάρτηση με την απομάκρυνση της ταλάντωσης του 

συστήματος, θεωρώντας θετική φορά προς τα δεξιά και για όσο 

χρόνο το νήμα παραμένει τεντωμένο 

β. να υπολογίσετε την ταχύτητα υ1 του συστήματος τη χρονική 

στιγμή 1 10


t s  

Τα σώματα συγκρούονται πλαστικά τη χρονική στιγμή 2

3

20


t s  

γ. να υπολογίσετε το μήκος d του νήματος 

δ. να υπολογίσετε το πλάτος ταλάντωσης του συσσωματώματος 

Δίνεται π=3,14 και  3 25
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