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1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Στ. 

 

101) Δυο σώματα αφήνονται να κινηθούν. 

Δυο σώματα Σ1 και Σ2, ίδιας μάζας m=2kg, 

συγκρατιόνται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο 

απέχοντας κατά D=1,5m από την κορυφή του Ο. 

Το Σ1 είναι δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου 

σταθεράς k=20Ν/m με φυσικό μήκος l0=1,2m, το 

άλλο άκρο του οποίου δένεται σε στήριγμα στη βάση του επιπέδου, όπως στο σχήμα. Σε μια στιγμή (t0=0) 

αφήνουμε ταυτόχρονα τα σώματα να κινηθούν. 

i) Να βρεθεί η αρχική επιτάχυνση κάθε σώματος. 

ii) Να υπολογιστούν οι ταχύτητες των σωμάτων, τη στιγμή t1 που αποκτούν ίσες επιταχύνσεις για πρώτη 

φορά. 

iii) Πόσο απέχει κάθε σώμα από την κορυφή Ο του επιπέδου τη στιγμή t2 που μηδενίζεται για πρώτη φορά 

η ταχύτητα του σώματος Σ1; 

iv) Να παρασταθεί γραφικά η ταχύτητα κάθε σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι τη στιγμή t2, στο 

ίδιο διάγραμμα. 

Το κεκλιμένο επίπεδο έχει κλίση θ, με ημθ=0,3, η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s
2
 και π

2
≈10. 

102) Μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητα του σώματος. 

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο στη θέση Ο, 

δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k=20Ν/m, όπως στο 

σχήμα, όπου το ελατήριο συνδέεται με κατακόρυφο τοίχο με νήμα 

μήκους l=1m, το οποίο είναι τεντωμένο.  Εκτρέπουμε το σώμα προς τα 

δεξιά κατά (π/5)m και τη στιγμή t0=0, το αφήνουμε να κινηθεί. Λαμβάνοντας τη θέση Ο ως αρχή του άξονα 

(x=0) και θετική την προς τα δεξιά κατεύθυνση, να βρεθούν: 

i) Η μέγιστη ταχύτητα του σώματος. 

ii) Η χρονική στιγμή t1 όπου θα σταματήσει η προς τα αριστερά κίνηση του σώματος. 

iii) Η εξίσωση της θέσης του σώματος, σε συνάρτηση με το χρόνο (x1=f(t)) , μέχρι τη στιγμή t1. Να γίνει 

και η αντίστοιχη γραφική. 

iv) Αν σε μια άλλη περίπτωση, το σώμα εκτελούσε κίνηση με εξίσωση: 

x=x1+2∙συν(πt) 
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όπου x1 η θέση του σώματος κατά την παραπάνω κίνηση, να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώματος τη 

χρονική στιγμή t2=0,75s. 

Δίνεται π
2
≈10. 

103) Η θέση και η απομάκρυνση σε μια ΑΑΤ. 

Ένα σώμα μάζας m=0,1kg κινείται κατά μήκος ενός 

προσανατολισμένου άξονα x, εκτελώντας ΑΑΤ, ενώ η επιτάχυνσή 

του σε συνάρτηση με τη θέση του, δίνεται στο διπλανό διάγραμμα.  

i) Γύρω από ποια θέση ταλαντώνεται το σώμα και με ποιο 

πλάτος; 

ii) Να βρεθούν οι εξισώσεις: 

 α) της απομάκρυνσης από τη θέση ισορροπίας και 

 β) της θέσης του σώματος 

σε συνάρτηση με το χρόνο και να γίνουν οι γραφικές τους παραστάσεις, αν το σώμα τη στιγμή t0=0 

βρίσκεται στη θέση x0=0,4m. 

iii) Να παρασταθεί επίσης γραφικά η δυναμική ενέργεια του σώματος, σε συνάρτηση: 

α) με την απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας 

β) με την θέση του σώματος. 

Δίνεται π
2
≈10. 

104) Τέσσερες κρούσεις σε μια περίοδο 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένα στα άκρα δύο όμοιων 

ελατηρίων, ηρεμούν δυο σώματα Α και Β, της ίδιας μάζας 

m=1kg, σε απόσταση 2m. Στο μέσον της απόστασής του, την 

οποία θεωρούμε ως αρχή ενός άξονα x, τοποθετούμε ένα τρίτο σώμα Γ, της ίδιας μάζας, το οποίο 

εκτοξεύουμε στη διεύθυνση x με ταχύτητα υο=2m/s, όπως στο σχήμα τη στιγμή t0=0. Το σώμα Γ φτάνει στη 

θέση x=0, κινούμενο ξανά προς τα δεξιά με ταχύτητα υ1 τη στιγμή t΄=3s, αφού προηγουμένως έχει 

συγκρουσθεί κεντρικά και ελαστικά πρώτα με το Β και μετά με το Α σώμα. 

i)  Να βρεθεί η ταχύτητα υ1, καθώς και η σταθερά k των ελατηρίων. 

ii) Να υπολογιστεί η ενέργεια ταλάντωσης κάθε σώματος τις χρονικές στιγμές t1=0,25s, t2=0,6s, t3=2,3s 

και  t4=2,7s. 

iii) Να γράψετε τις εξισώσεις x=f(t) για τις θέσεις κάθε σώματος (πάνω στον καθορισμένο άξονα x) σε 

συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι τη στιγμή t .́ 

Να παραστήσετε γραφικά τις παραπάνω εξισώσεις (συναρτήσεις) x=f(t). 

105) Με την κρούση, κόβουμε και το νήμα 
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Ένα σώμα Σ μάζας m=4kg ηρεμεί δεμένο στο άκρο ενός ιδανικού 

ελατηρίου σταθεράς k=40Ν/m, σε λείο οριζόντιο επίπεδο. 

Μετακινούμε το σώμα προς τα αριστερά συσπειρώνοντας το ελατήριο 

κατά Δl και στη θέση αυτή το δένουμε με το νήμα, όπως στο κάτω 

σχήμα. 

Ένα δεύτερο σώμα Β της ίδιας μάζας m κινείται στο ίδιο οριζόντιο 

επίπεδο με διεύθυνση τον άξονα του ελατηρίου, με σταθερή ταχύτητα υ0=1m/s. Τα δυο σώματα 

συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά τη στιγμή t0=0. Τη στιγμή της κρούσης, με ένα ψαλίδι, κόβουμε 

ταυτόχρονα και το νήμα που συγκρατούσε το σώμα Σ. Μετά την κρούση το Σ κινείται προς τα αριστερά 

μέχρι να μηδενιστεί στιγμιαία η ταχύτητά του τη στιγμή t1=1/3s.  

i)  Να βρεθούν οι ταχύτητες των δύο σωμάτων μετά την κρούση τους. 

ii) Να βρεθεί η μεταβολή της φάσης της απομάκρυνσης του σώματος Σ, από την στιγμή της κρούσης έως 

τη στιγμή t1. 

iii) Να βρεθεί η αρχική συσπείρωση Δl του ελατηρίου. 

iv) Αν τα δυο σώματα συγκρούονται ξανά κεντρικά και ελαστικά τη στιγμή t2, ζητούνται: 

 α) Η απόσταση των δύο σωμάτων, όταν το ελατήριο αποκτήσει το φυσικό μήκος του, για πρώτη φορά. 

 β) Πόσο καθυστέρησε η απόκτηση του φυσικού μήκους του ελατηρίου, εξαιτίας της δεύτερης κρούσης 

μεταξύ των σωμάτων; 

γ)  Θεωρώντας τη θέση φυσικού μήκος του ελατηρίου, ως αρχή ενός οριζόντιου άξονα x, με θετική 

φορά προς τα δεξιά, να γράψετε τις συναρτήσεις x=x(t), της θέσης κάθε σώματος σε συνάρτηση με 

το χρόνο και να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις τους. 

Δίνεται ότι η διάρκεια κάθε κρούσης είναι αμελητέα, τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία αμελητέων 

διαστάσεων και π
2
≈10. 

106) Μια ταλάντωση και το ύψος 

Ένα σώμα Σ μάζας 1kg, εκτελεί αατ στο άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου.  

i)  Να αποδείξετε ότι το ύψος h του σώματος από το έδαφος, είναι αρμονική συνάρτηση του χρόνου. 

ii)  Αν η γραφική παράσταση του ύψους του σώματος από το έδαφος είναι της μορφής του (α) σχήματος, 

να βρεθεί η εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος από τη θέση ισορροπίας σε συνάρτηση με το 

χρόνο, θεωρώντας την προς τα πάνω κατεύθυνση ως θετική. 
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iii) Σε μια επανάληψη του πειράματος, το σώμα Σ κάποια στιγμή t1 συγκρούεται με δεύτερο σώμα Β, το 

οποίο κινείται κατακόρυφα, με αποτέλεσμα η γραφική παράσταση του ύψους σε συνάρτηση με το 

χρόνο, να είναι της μορφής του (β) σχήματος. 

 α) Η κρούση αυτή είναι πλαστική ή όχι και γιατί; 

 β) Το σώμα Β πριν την κρούση είχε ταχύτητα προς τα πάνω ή προς τα κάτω; 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

iv) Σε ένα άλλο πείραμα το σώμα Σ συγκρούεται με σώμα Γ, με αποτέλεσμα η αντίστοιχη γραφική 

παράσταση να είναι η (γ) στο παραπάνω σχήμα. 

α) Πόση είναι η μάζα του σώματος Γ; 

β) Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος Γ ελάχιστα πριν την κρούση. 

Δίνεται g=10m/s
2
 και π

2
≈10. 

 

 

 


