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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΜΕΙΩΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ. 

 
 

Στόχοι των ασκήσεων 1-5 : Βασικές Έννοιες. 

1. Ένα πιστόνι αυτοκινήτου κάνει 3000 ταλαντώσεις σε ένα λεπτό. Η συχνότητα της 

ταλάντωσης είναι   

 α) 1/3000 Hz β) 3000 Hz γ) 1/50 Hz δ) 50 Hz 

 

2. Η εξίσωση της απομάκρυνσης ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση 

δίνεται από τη σχέση x = 2ημ(6πt + 
π

8
 ) (S.I.)  

 Να γράψετε στο τετράδιό σας κάθε φυσικό μέγεθος της Στήλης Α και δίπλα την 

αντίστοιχη τιμή του από τα δεδομένα της Στήλης Β. 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

Πλάτος ταλάντωσης 6π rad/s 

Περίοδος π

8
 rad 

Αρχική φάση 6π m/s 

Γωνιακή συχνότητα 12π m/s 

Μέγιστη ταχύτητα 1/3 s 

 2m 

 

3. Σημειακό αντικείμενο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η απομάκρυνση x από 

την θέση ισορροπίας του δίνεται από την εξίσωση x=Αημ(ωt+
π

2
 ). Να αντιστοιχίσετε τα 

στοιχεία της αριστερής στήλης με τις γραφικές παραστάσεις δεξιά.  

 

α) x 

 

 

β) υ 

 

 1. 2. 

γ) F 

 

 

  

 

 

 3. 4. 
 

 



 Ασκήσεις στις αμείωτες Πειραματικό Λύκειο  

γραμμικές αρμονικές ταλαντώσεις. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

 Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Χ. Δ. Φανίδης 

 Σελ. 2  http://users.sch.gr/cdfan/ 

4. Η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης ενός ταλαντωτή σε σχέση με τον χρόνο 

δίνεται στο Σχ. 1. Η γραφική παράσταση της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στον 

ταλαντωτή σε σχέση με τον χρόνο δίνεται από το  

 α. Σχήμα α  β. Σχήμα β γ. Σχήμα γ δ. Σχήμα δ. 

 

 

Σχ. 1 

  

Σχ. α. Σχ. β. Σχ. γ. 

Σχ. δ. 

  

 

 

5. Στον αρμονικό ταλαντωτή με εξίσωση κίνησης x=Aημωt η δυναμική του ενέργεια 

στην διάρκεια μιας περιόδου Τ  

α) παίρνει την μέγιστη τιμή της δύο φορές  

β) έχει αρνητικές τιμές από T/2 - Τ 

γ) παίρνει την ελάχιστη τιμή της μία φορά 

δ) είναι ίση με την κινητική δύο φορές 
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Στόχοι των ασκήσεων 6-12 : Εκμάθηση τύπων x, υ, α, εξάσκηση σε πράξεις. 

6. Μάζα m=0,4 kg είναι προσδεμένη στην άκρη κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς 

k=10 N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι ακλόνητα συνδεμένο. Το σύστημα εκτελεί 

Γ.Α.Τ. με πλάτος Α=0,2 m. Την χρονική στιγμή t0 = 0 ο ταλαντωτής περνά από την θέση 

ισορροπίας με θετική ταχύτητα. Tην χρονική στιγμή t = 
π

30
  s υπολογίστε  

α) την μετατόπιση x  

β) την ταχύτητα υ 

γ) την επιτάχυνση α του ταλαντωτή. 

Απ. x = 0,1 m, υ = 
3 

2
  m/s, α = -2,5m/s

2
 

 

 

7. Μάζα m=0,1 kg είναι προσδεμένη στην άκρη οριζοντίου ελατηρίου σταθεράς k=1000 

N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι ακλόνητα συνδεμένο. Το σύστημα εκτελεί Γ.Α.Τ. με 

πλάτος Α=0,1 m. Την χρονική στιγμή t0 = 0 ο ταλαντωτής περνά από την θέση ισορροπίας με 

θετική ταχύτητα. Την χρονική στιγμή t = 
π

300
  s υπολογίστε  

α) την μετατόπιση x  

β) την ταχύτητα υ 

γ) την επιτάχυνση α του ταλαντωτή. 

Απ. x = 
3 

20
  m, υ = 5 m/s, α = -500 3 m/s

2
 

 

 

8. Ταλαντωτής με μάζα m=0,05 kg εκτελεί Γ.Α.Τ. με πλάτος Α=0,1 m και σταθερά 

επαναφοράς D = 180 N/m. Την χρονική στιγμή t0 = 0 ο ταλαντωτής περνά από την θέση 

ισορροπίας με θετική ταχύτητα. Την χρονική στιγμή t = 
4π

180
  s υπολογίστε 

α) την μετατόπιση x  

β) την ταχύτητα υ 

γ) την επιτάχυνση α του ταλαντωτή. 

Απ. x = - 0,1
3 

2
  m, υ = - 3 m/s, α = 180 3 m/s

2
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9. Ταλαντωτής με μάζα m=0,05 kg εκτελεί Γ.Α.Τ. με πλάτος Α=0,1 m και σταθερά 

επαναφοράς D = 180 N/m. Την χρονική στιγμή t0 = 0 ο ταλαντωτής περνά από την θέση 

ισορροπίας με θετική ταχύτητα. Την χρονική στιγμή t = 
11π

360
  s υπολογίστε 

α) την μετατόπιση x  

β) την ταχύτητα υ 

γ) την επιτάχυνση α του ταλαντωτή. 

Απ. x = - 0,05 m, υ = - 3 3 m/s, α = 180 m/s
2
 

 

 

10. Ταλαντωτής εκτελεί 

Γ.Α.Τ. με σταθερά επαναφοράς 

D = 100π
2
 N/m. Την χρονική 

στιγμή t0 = 0 ο ταλαντωτής 

περνά από την θέση ισορροπίας. 

Η γραφική παράσταση 

ταχύτητας χρόνου είναι η 

παρακάτω. (Στην γραφική 

παράσταση το p συμβολίζει το 

π).  

Να υπολογιστούν το πλάτος της ταλάντωσης και η μάζα του ταλαντωτή. 

Την χρονική στιγμή t = 
1

40
  s υπολογίστε την θέση, την ταχύτητα και την επιτάχυνση του 

ταλαντωτή. 

Απ. Α = 0,3 m, m =1kg, x=0,15 2 m, υ=1,5π 2 m/s,  α =- 150 2  m/s
2
 

 

 

11.  Ένα σημείο της μεμβράνης ενός ηχείου κάνει γ.α.τ. χωρίς αρχική φάση, με 

συχνότητα 1000 Hz και πλάτος 2 cm. Να βρεθούν η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης και η 

μέγιστη επιτάχυνση του σημείου αυτού. Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας του και της 

επιτάχυνσης του όταν x = 1 cm.  

Απ. υmax = 40π m/s, . amax = 8.10
5
 m/s

2
, υ = 20π 3  m/s, α = 4.10

5
 m/s

2
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12.  Ταλαντωτής με μάζα 0,75 kg κάνει γ.α.τ. 

και η γραφική παράσταση της δύναμης 

επαναφοράς με την θέση είναι η παράπλευρη. Να 

υπολογιστούν η σταθερά επαναφοράς, η γωνιακή 

συχνότητα, η μέγιστη ταχύτητα και η συνολική 

ενέργεια του ταλαντωτή. 

Απ. D = 300 N/m, ω =20 rad/s, υmax = 8 m/s, E = 24J 

 

 

 

Στόχοι των ασκήσεων  13-21 : Επίλυση ημφ=χ, συνφ=χ ή χρήση κύκλου αναφοράς. 

13. Ταλαντωτής κάνει γ.α.τ. με πλάτος 40 cm. Tην χρονική στιγμή t=0  βρίσκεται στην 

θέση x=-20 3  cm και έχει ταχύτητα υ=10 cm/s. Βρείτε την αρχική φάση της ταλάντωσης  

Απ. φ = 
5π

3
   

 

14. Ταλαντωτής κάνει γ.α.τ.  και η γραφικές παραστάσεις x-t και υ-t είναι οι παρακάτω. 

Βρείτε την αρχική φάση της ταλάντωσης  

 

Απ. φ = 
11π

6
   

 

15.  Μάζα m=0,05 kg είναι προσδεμένη στην άκρη οριζοντίου ελατηρίου σταθεράς 

k=180 N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι ακλόνητα συνδεμένο. Το σύστημα εκτελεί 

Γ.Α.Τ. με πλάτος Α=0,1 m και χωρίς αρχική φάση. Υπολογίστε την χρονική στιγμή t κατά 

την οποία ο ταλαντωτής περνά από την θέση x = - 
3 

20
  και πλησιάζει προς την θέση 

ισορροπίας για πρώτη φορά. 

Απ. t = 
5π

180
  s 
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16.  Ταλαντωτής εκτελεί Γ.Α.Τ. με πλάτος Α=0,2 m και γωνιακή συχνότητα ω=100 

rad/s. Ο ταλαντωτής έχει αρχική φάση π/6. Υπολογίστε την χρονική στιγμή t κατά την οποία 

ο ταλαντωτής έχει ταχύτητα υ = 10 m/s και πλησιάζει προς την θέση ισορροπίας για πρώτη 

φορά. 

Απ. t = 
3π

200
  s 

 

17.  Ταλαντωτής εκτελεί Γ.Α.Τ. με πλάτος Α=0,15 m και γωνιακή συχνότητα ω=10 

rad/s. Ο ταλαντωτής έχει αρχική φάση π/4. Υπολογίστε την χρονική στιγμή t κατά την οποία 

ο ταλαντωτής έχει επιτάχυνση α = -7,5 3  m/s
2
 και απομακρύνεται από την θέση ισορροπίας 

για πρώτη φορά. 

Απ. t = 
π

120
  s 

 

18.  Ταλαντωτής εκτελεί Γ.Α.Τ. με πλάτος Α = 0,3 m και υmax = 3 m/s. Την χρονική 

στιγμή μηδέν ο ταλαντωτής έχει ταχύτητα -1,5 m/s και x<0.  

α) Υπολογίστε την γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης 

β) Γράψτε τις εξισώσεις x, υ, α. 

Απ. ω=10 rad/s, x=0,3ημ(10t+4π/3), υ=3συν(10t+4π/3), α=-30ημ(10t+4π/3) 

 

19.  Ταλαντωτής εκτελεί Γ.Α.Τ. με πλάτος Α = 0,4 m και υmax = 20 m/s. Πόσο χρόνο 

χρειάζεται για να πάει από την θέση x1=0,2 m με υ1<0 στην θέση x2= -0,2 2  m με υ2>0; 

Απ. Δt=11π/600 s 

 

20.  Ταλαντωτής εκτελεί Γ.Α.Τ. με πλάτος Α = 0,1 m και ω = 10 rad/s. Την χρονική 

στιγμή μηδέν ο ταλαντωτής είναι στην θέση x = 0,05 m και έχει θετική ταχύτητα. Πόσο 

χρόνο χρειάζεται για να πάει από την θέση x1=0,05 2  m με υ1<0 στην θέση x2= -0,05 3  m 

με υ2<0; 

Απ. Δt=7π/120 s 

 

21.  Ταλαντωτής εκτελεί Γ.Α.Τ. με πλάτος Α = 0,2 m και αmax = 20 m/s
2
. Την χρονική 

στιγμή μηδέν ο ταλαντωτής είναι στην θέση x = 0,1 3  m και έχει θετική ταχύτητα. Πόσο 

χρόνο χρειάζεται για να πάει από την θέση x1=0,1 m με υ1>0 στην θέση x2= -0,1 3  m με 

υ2<0; 

Απ. Δt=7π/60 s 
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Στόχοι των ασκήσεων  22-34 : Συνδυασμοί σχέσεων x, υ, α ή χρήση Α.Δ.Ε.Τ. 

22. Ταλαντωτής εκτελεί Γ.Α.Τ. με συνολική ενέργεια 1 J, πλάτος 20 cm και μέγιστη 

ταχύτητα 1 m/s. Να υπολογιστεί η σταθερά του ελατηρίου, η μάζα του ταλαντωτή και η 

συχνότητα της ταλάντωσης (π
2
10) 

Απ .k=50 N/m, m=2 kg, f=0,25π Hz. 

 

 

23.  Ταλαντωτής εκτελεί Γ.Α.Τ. με k=10π
2
. Κάποια χρονική στιγμή ο ταλαντωτής έχει 

απομάκρυνση 0,05 m, ταχύτητα -
3 

2
 π m/s και επιτάχυνση -5π

2
 m/s

2
. Να υπολογιστεί η 

συχνότητα, η μάζα και το πλάτος της ταλάντωσης. 

Απ .f=5 Hz, m=0,1 kg, Α=0,1 m. 

 

 

 

24. Ταλαντωτής που εκτελεί Γ.Α.Τ. έχει μάζα m=1 kg. Την χρονική στιγμή t=1 s έχει 

θέση -0,3 m, ταχύτητα -4,5π 3  m/s και επιτάχυνση 67,5π
2
 m/s

2
. Να υπολογιστούν το πλάτος 

της ταλάντωσης, η θέση και η ταχύτητα για t=0 s. 

Απ .A=0,6 m, x=0,3 m, υ=4,5π 3 m/s. 

 

 

25.  Ταλαντωτής εκτελεί Γ.Α.Τ.  Κάποια χρονική στιγμή ο ταλαντωτής έχει 

απομάκρυνση 0,1 2  m, ταχύτητα 0,8π 2  m/s και επιτάχυνση -6,4 2 π
2
 m/s

2
. Να 

υπολογιστεί το πλάτος και η περίοδος της ταλάντωσης 

Απ. Α=0,2 m, T=0,25 s. 

 

26.  Κατακόρυφος ταλαντωτής με μάζα 2 kg και σταθερά ελατηρίου 50 N/m εκτελεί 

Γ.Α.Τ. Όταν περνάει από την Θ.Φ.Μ. η κινητική του ενέργεια είναι 16 J. Να υπολογιστεί 

πόσο απέχει η Θ.Ι. από την Θ.Φ.Μ., το μέτρο της ταχύτητας στην Θ.I. και το πλάτος της 

ταλάντωσης 

Απ. L0=0,4 m,  υ= 20  m/s, Α= 0,8 m 

 

27.  Ταλαντωτής εκτελεί Γ.Α.Τ. με πλάτος Α=0,1 m. Ο ταλαντωτής έχει αρχική φάση 

π/6. Κάποια χρονική στιγμή ο ταλαντωτής βρίσκεται στην θέση x = 0,06 m και έχει ταχύτητα 

υ = - 16 m/s.  

α) Υπολογίστε την γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης 

β) Γράψτε τις εξισώσεις x, υ, α. 

Απ. ω=200 rad/s. 
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28.  Ταλαντωτής εκτελεί Γ.Α.Τ. με ω=0,2 rad/s. Η μέγιστη ταχύτητά του είναι υmax = 2 

m/s. Κάποια χρονική στιγμή ο ταλαντωτής απομακρύνεται από την Θ.Ι. και η ταχύτητα του 

είναι υ = 1 m/s. Υπολογίστε την επιτάχυνση του ταλαντωτή εκείνη την στιγμή. 

Απ. α=-0,2 3 m/s
2
. 

 

29.  Ταλαντωτής εκτελεί Γ.Α.Τ. με ω=5 rad/s και έχει μέγιστη ταχύτητά υmax = 1 m/s. 

Κάποια χρονική στιγμή ο ταλαντωτής απομακρύνεται από την Θ.Ι. και η ταχύτητα του είναι 

υ = - 0,8 m/s. Υπολογίστε την θέση του ταλαντωτή εκείνη την στιγμή. 

Απ. x=-0,12m. 

 

30.  Ταλαντωτής έχει πλάτος 0,5 m και περίοδο 10π s. Βρείτε την ταχύτητα του 

ταλαντωτή όταν η απομάκρυνσή του είναι x=-0,3 m και απομακρύνεται από την θέση 

ισορροπίας. 

Απ. υ=-0,8 m/s. 

 

31.   Μάζα m=0,1 kg είναι προσδεμένη στην άκρη οριζοντίου ελατηρίου σταθεράς 

k=250 N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι ακλόνητα συνδεμένο. Το σύστημα εκτελεί 

Γ.Α.Τ. με πλάτος Α=0,1 m. Υπολογίστε την ταχύτητα του ταλαντωτή όταν η απομάκρυνση 

του είναι - 0,06 m και πλησιάζει την θέση ισορροπίας. 

Απ. υ = 4 m/s. 

 

32.  Αυτοκίνητο μάζας 1200 kg κατά την διάρκεια crash test πέφτει πάνω σε τοίχο. Ο 

προφυλακτήρας του δρα σαν ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=48.10
6
 N/m. Η μέγιστη 

συσπείρωση του προφυλακτήρα είναι 2 cm.  

α) Υπολογίστε την ταχύτητα με την οποία έπεσε το αυτοκίνητο στον τοίχο. 

β)Υπολογίστε τον χρόνο που χρειάστηκε για να επιτευχθεί η μέγιστη συσπείρωση. 

γ) Υπολογίστε το έργο της δύναμης που ασκεί ο τοίχος στο αυτοκίνητο από την στιγμή που 

πέφτει το αυτοκίνητο στον τοίχο έως ότου ακινητοποιηθεί. 

Απ. υ = 4 m/s, t=0,125.10
-2

s,WF=9600 J. 

 

33.  Μάζα m=2 kg είναι προσδεμένη στην άκρη οριζοντίου ελατηρίου σταθεράς k=200 

N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι ακλόνητα συνδεμένο. Εκτρέπω το ελατήριο σε 

απόσταση 3 m δεξιά από την θέση ισορροπίας και του προσδίδω ταχύτητα υ=10 m/s προς 

τα δεξιά.  
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α) Υπολογίστε το πλάτος της ταλάντωσης. 

β) Γράψτε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε σχέση με τον χρόνο. (Θετικά προς τα δεξιά). 

Απ. Α=2m, x=2ημ(10t+π/3) (S.I.). 

 

34.  Γραμμικός αρμονικός ταλαντωτής αποτελείται από κατακόρυφο ελατήριο με 

σταθερά k=10 N/m στο οποίο είναι προσαρτημένη μάζα m=0,1 kg. Το άλλο άκρο του 

ελατηρίου είναι στερεωμένο σταθερά. Μεταφέρω την μάζα σε απόσταση x=0,02 m πάνω από 

την θέση ισορροπίας της και την χρονική στιγμή t=0 προσδίδοντας της ταχύτητα 

112.10   m/s προς τα πάνω την αφήνω να ταλαντωθεί.  

α. Υπολογίστε το πλάτος της ταλάντωσης.  

β. Γράψτε τις εξισώσεις θέσης, ταχύτητας, και επιτάχυνσης της ταλάντωσης θεωρώντας 

θετικά προς τα πάνω.  

γ. Σχεδιάστε την γραφική παράσταση δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης – χρόνου για τον 

ταλαντωτή. 

Απ. Α=0,04m, x=0,04ημ(10t+π/6) (S.I.). 

 

Στόχοι των ασκήσεων 35-47 : Μελέτη σύνθετων ασκήσεων σε γ.α.τ (περιλαμβάνεται 

πλαστική κρούση). 

35.  Ακίνητο σώμα μάζας  Μ=0,9 kg βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και είναι 

προσδεμένο στην άκρη οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς Κ=100 Ν/m. Ένα βλήμα μάζας 

m=0,1 kg κινείται με οριζόντια ταχύτητα υ=40 m/s και σφηνώνεται στο σώμα. Να 

υπολογίσετε  

α) Το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωμάτωμα. 

β) Την περίοδο Τ και την κυκλική συχνότητα ω του συσσωματώματος. 

γ) Την μέγιστη ενέργεια της ταλάντωσης. 

Απ. Α=0,4m, Τ=0,2π s, ω=10 rad/s, E=8 J 

 

36.  Το εργαστηριακό αμαξάκι του 

σχήματος κινείται με σταθερή ταχύτητα υ 

=2 m/s. Στην πάνω επιφάνεια του υπάρχει 

οριζόντιο ελατήριο σταθεράς k=200 N/m, 

του οποίου το ένα άκρο είναι στερεωμένο 

ακλόνητα και στο άλλο άκρο έχει προσδεθεί σώμα μάζας m=0,5 kg που μπορεί να ολισθαίνει 

χωρίς τριβές.  

m 


υ   
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Σε κάποια στιγμή το αμαξάκι συναντά ένα εμπόδιο οπότε σφηνώνεται σε αυτό και 

ακινητοποιείται. Αν το αμαξάκι σφηνώνεται και σταματά ακαριαία, να βρείτε 

α) Το πλάτος της ταλάντωσης που δημιουργείται.   

 

Σε χρόνο Τ/2 από την έναρξη της ταλάντωσης σώμα με μάζα Μ = 1,5 kg και 

ταχύτητα υ’ = 6 m/s κινούμενο προς τα δεξιά συγκρούεται πλαστικά με το σώμα μάζας m. 

β) Βρείτε το νέο πλάτος του ταλαντωτή  

γ) Γράψτε την εξίσωση απομάκρυνσης για την ταλάντωση του συσσωματώματος θεωρώντας 

ως αρχή μέτρησης των χρόνων την στιγμή της σύγκρουσης των δύο μαζών. 

Απ. Α=0,1m, Α’=0,4m, 

 

37.  Σώμα μάζας m=0,1 kg είναι δεμένο σε οριζόντιο ελατήριο με k =10 Ν/m. Το άλλο 

άκρο του ελατηρίου είναι συνδεδεμένο σε ακλόνητο σημείο. Το σώμα κάνει γ.α.τ. Την 

χρονική στιγμή t=0 το σώμα έχει απομάκρυνση 0,2 3  m αριστερά από την θέση ισορροπίας 

και ταχύτητα 2 m/s με φορά προς τα αριστερά.  

α. Να υπολογίσετε την γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης. 

β. Να βρείτε το πλάτος και την μέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης. 

γ. Να γράψετε τις εξισώσεις απομάκρυνσης, ταχύτητας και επιτάχυνσης του σώματος. 

Όταν το σώμα μάζας m περνά από την θέση ισορροπίας και κινείται προς τα δεξιά ένα 

κομμάτι πλαστελίνη μάζας Μ=0,3 kg, που έχει ταχύτητα κατακόρυφη προς τα κάτω, 

συγκρούεται πλαστικά με αυτό. 

δ. Βρείτε το νέο πλάτος της ταλάντωσης. 

ε. Πόσο χρόνο θα κάνει το συσσωμάτωμα να φτάσει στην θέση x=+A;  

 

38.  Μάζα m1 =1 kg είναι προσδεμένη στην άκρη οριζοντίου ελατηρίου σταθεράς k=64 

N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι ακλόνητα συνδεμένο. Την χρονική στιγμή μηδέν 

προσδίδω στον ταλαντωτή ταχύτητα 
3

2
 m/s προς τα δεξιά. Την χρονική στιγμή t1=π/48 

σώμα m2=3 kg, που έχει ταχύτητα υ2 = 7 m/s προς τα αριστερά, συγκρούεται πλαστικά με 

τον ταλαντωτή. Η κρούση είναι ακαριαία και το συσσωμάτωμα που δημιουργείται δεν 

μετατοπίζεται κατά την διάρκειά της. 

α) Υπολογίστε το την ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση. 

Απ. v=5 m/s. 
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39.  Κατακόρυφο ελατήριο με σταθερά k=100 N/m είναι στερεωμένο ακλόνητα σε 

οροφή. Στο άλλο άκρο του είναι στερεωμένο σώμα μάζας Μ = 4 kg και το σύστημα 

ισορροπεί. Κάποια στιγμή μία έκρηξη σπάει το σώμα το σώμα σε δύο τμήματα m1=1 kg και 

m2=3 kg. Το σώμα m1 παραμένει προσκολλημένο στο ελατήριο και το m2 κινείται 

κατακόρυφα προς τα κάτω με ταχύτητα 4/3 m/s.  

α) Υπολογίστε το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος m1.  

β) Γράψτε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε σχέση με τον χρόνο. (Θετικά προς τα κάτω). 

Δίνεται g=10 m/s
2
 και ημ(π/5)0,6. 

Απ. Α=0,5m, x=0,5ημ(10t+4π/5) (S.I.). 

 

40.  Κατακόρυφο ελατήριο με σταθερά k=250 N/m είναι στερεωμένο ακλόνητα σε 

οροφή. Στο άλλο άκρο του είναι στερεωμένο ξύλο μάζας m=10 kg και το σύστημα 

ισορροπεί. Χτυπώ το ξύλο προς τα κάτω προσπαθώντας να θέσω σε ταλάντωση το σύστημα. 

Λόγω του χτυπήματος το ξύλο σπάει. Απομένει προσδεδεμένο στο ελατήριο ένα κομμάτι 

ξύλο με μάζα m=2,5 kg που κατά την διάρκεια του χτυπήματος δεν μετατοπίζεται και 

αμέσως μετά το χτύπημα έχει ταχύτητα 27 m/s κατακόρυφη προς τα κάτω. Το σύστημα 

ξύλο-ελατήριο μετά το χτύπημα κάνει Γ.Α.Τ.  

α) Υπολογίστε το πλάτος της ταλάντωσης  

β) Γράψτε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε σχέση με τον χρόνο. (Θετικά προς τα κάτω). 

Απ. Α=0,6m, x=0,6ημ(10t+π/6) (S.I.). 

 

41.  Κατακόρυφο ελατήριο με σταθερά k=100 N/m είναι 

στερεωμένο ακλόνητα σε οροφή. Στο άλλο άκρο του είναι 

στερεωμένο σώμα μάζας m=1 kg και το σύστημα ισορροπεί. Πάνω 

από την μάζα m σε ύψος h=27/80 m βρίσκεται δακτύλιος μάζας Μ=3 

kg, περασμένος μέσα στο ελατήριο χωρίς να έρχεται σε επαφή με 

αυτό. Ο δακτύλιος αφήνεται ελεύθερος και χτυπά το σώμα μάζας m. 

Η κρούση είναι ακαριαία και το συσσωμάτωμα που δημιουργείται δεν μετατοπίζεται κατά 

την διάρκειά της. Μετά την κρούση το σύστημα των δύο σωμάτων έχει ταχύτητα 

κατακόρυφη προς τα κάτω και εκτελεί Γ.Α.Τ.  

α) Υπολογίστε το πλάτος της ταλάντωσης. 

β) Γράψτε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε σχέση με τον χρόνο. (Θετικά προς τα κάτω). 

Απ. Α=0,6m, x=0,6ημ(5t+11π/6) (S.I.). 

 

 

h 

M 

m 
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42.  Κατακόρυφο ελατήριο με σταθερά k=100 N/m είναι στερεωμένο ακλόνητα σε 

οροφή. Στο άλλο άκρο του είναι στερεωμένο σώμα μάζας m=1 kg και το σύστημα 

ταλαντώνεται με πλάτος Α=0,1 m. Σε απόσταση h=2 m κάτω από την θέση ισορροπίας του 

ταλαντωτή βρίσκεται σώμα μάζας Μ=3 kg. Το σώμα Μ εκτοξεύεται με ταχύτητα υ0 = 7 m/s 

κατακόρυφα προς τα πάνω και συναντά τον ταλαντωτή την στιγμή που βρίσκεται στην θέση 

ισορροπίας του κινούμενος προς τα κάτω. Η κρούση είναι ακαριαία και το συσσωμάτωμα 

που δημιουργείται δεν μετατοπίζεται κατά την διάρκειά της. Μετά την κρούση το 

συσσωμάτωμα κάνει Γ.Α.Τ. 

α) Υπολογίστε την ταχύτητα του ταλαντωτή και της μάζας Μ αμέσως πριν την σύγκρουση. 

β) Υπολογίστε την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την σύγκρουση και το 

πλάτος της ταλάντωσης. 

γ) Γράψτε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε σχέση με τον χρόνο θεωρώντας ως αρχή 

μέτρησης των χρόνων την στιγμή της σύγκρουσης και θετικά προς τα κάτω. 

δ) Να υπολογίσετε την μέγιστη τιμή της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης και της 

μέγιστης τιμής της δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου. 

Δίνεται g=10 m/s
2
 και ημ(π/5)0,6. 

Απ. υmax=1m/s, υ1 =-3m/s, Α1=0,5m, x=0,5ημ(5t+6π/5) (S.I.), Uταλ,max = 12,5 J, Uελ,max = 40,5 J. 

 

43. Κατακόρυφο ελατήριο με σταθερά k=400 N/m είναι στερεωμένο ακλόνητα σε 

οροφή. Στο άλλο άκρο του είναι στερεωμένο σώμα μάζας m1=1 kg και το σύστημα 

ταλαντώνεται κάνοντας Γ.Α.Τ. Όταν ο ταλαντωτής είναι στην Θ.Ι. και ταλαντώνεται με φορά 

προς τα κάτω με ταχύτητα υ1=2 m/s  συγκρούεται πλαστικά με μάζα m2=3 kg η οποία 

κινείται προς τα πάνω με ταχύτητα υ2=2 m/s. Η κρούση είναι ακαριαία και το συσσωμάτωμα 

που δημιουργείται δεν μετατοπίζεται κατά την διάρκειά της. Μετά την κρούση το 

συσσωμάτωμα κάνει Γ.Α.Τ. 

α) Υπολογίστε την ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση.  

β) Υπολογίστε το πλάτος της νέας ταλάντωσης. 

γ) Υπολογίστε την αρχική της φάση. 

δ) Γράψτε την εξίσωση θέσης χρόνου της νέας ταλάντωσης. 

ε) Πόσο χρόνο χρειάζεται ο ταλαντωτής για να φτάσει στην θέση 0,125 2 /2 m. 

Δίνεται g =10 m/s
2
, ημ(

π

5
 )=0,6 και ότι η θετική φορά είναι προς τα επάνω. 

Απ. v=1m/s, Α=0,125m,φ0 =π/5, x=0,125ημ(10t+π/5) (S.I.), t=π/200 s. 
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44.  Κατακόρυφο ελατήριο με σταθερά k=100 N/m είναι στερεωμένο ακλόνητα σε 

οροφή. Στο άλλο άκρο του είναι στερεωμένο σώμα μάζας m1=1 kg και το σύστημα 

ταλαντώνεται κάνοντας Γ.Α.Τ. Όταν ο ταλαντωτής είναι 0,2 m κάτω από την Θ.Ι. και 

ταλαντώνεται με φορά προς τα κάτω με ταχύτητα υ1=3 m/s  συγκρούεται πλαστικά με μάζα 

m2=3 kg η οποία κινείται προς τα πάνω με ταχύτητα υ2=5 m/s. Η κρούση είναι ακαριαία και 

το συσσωμάτωμα που δημιουργείται δεν μετατοπίζεται κατά την διάρκειά της. Μετά την 

κρούση το συσσωμάτωμα κάνει Γ.Α.Τ. 

α) Υπολογίστε την ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση.  

β) Υπολογίστε το πλάτος της νέας ταλάντωσης. 

γ) Γράψτε την εξίσωση θέσης χρόνου της νέας ταλάντωσης. 

δ) Πόσο χρόνο χρειάζεται ο ταλαντωτής για να φτάσει μετά την σύγκρουση στην νέα θέση 

ισορροπίας;  

Δίνεται g =10 m/s
2
, ημ(

π

8
 )=

0,125

0,325
 =0,3846, 0,105625 =0,325 και ότι η θετική φορά είναι 

προς τα επάνω. 

Απ. v=3m/s, Α=0,325m, x=0,325ημ(10t-π/8) (S.I.), t=π/80 s. 

 

 

 

45.  Η τράπεζα σεισμικών δοκιμών του ΕΜΠ ρυθμίστηκε να ταλαντώνεται οριζόντια με 

πλάτος 4 cm. Πάνω στην τράπεζα ακουμπάμε ένα κιβώτιο. Αν ο συντελεστής στατικής 

τριβής του κιβωτίου και της τράπεζας είναι 0,4 ποια είναι η μέγιστη συχνότητα ταλάντωσης 

της τράπεζας ώστε να μην γλιστρήσει το κιβώτιο; 

Απ. fmax=5/π Hz 

 

46.  Σώμα μάζας M=3 kg είναι σταθερά στερεωμένο στην πάνω άκρη κατακόρυφου 

ελατήριου με σταθερά k=100 N/m. Πάνω στο σώμα μάζας Μ ακουμπάμε σώμα μάζας m=1 

kg. Συμπιέζουμε το σύστημα προς τα κάτω κατά απόσταση x1=0,2 m από την θέση 

ισορροπίας του και το αφήνουμε ελεύθερο να ταλαντωθεί. 

α) Γράψτε την εξίσωση της δύναμης επαναφοράς για τα σώματα m,  M, και M+m.  

β) Εξετάστε αν το σώμα m θα εγκαταλείψει το σώμα μάζας Μ.  

γ) Υπολογίστε την μέγιστη και την ελάχιστη ενέργεια της ταλάντωσης του M+m.  

δ) Υπολογίστε την μέγιστη και την ελάχιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου.  

Απ. ΣF=-25x, ΣF=-75x, ΣF=-100x, Όχι, 2J, 0 J, 18 J, 2J. 
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47.  Στην κορυφή κεκλιμένου επίπεδου με γωνία 

κλίσης θ=30 βρίσκεται στερεωμένο ακλόνητα ελατήριο 

με σταθερά k=200 N/m. Στο κάτω άκρο του ελατηρίου 

βρίσκεται στερεωμένο σώμα με μάζα m = 2 kg και κάνει 

ΓΑΤ με πλάτος Α=0,2 m. Από τη βάση του κεκλιμένου 

επιπέδου εκτοξεύεται δεύτερο σώμα ίδιας μάζας m = 2 kg με αρχική ταχύτητα υ0 = 5 m/s. Το 

σώμα αυτό παρουσιάζει με το κεκλιμένο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ= 
1

5 3 
  και αφού 

διανύσει επί του κεκλιμένου απόσταση 0,75 m συγκρούεται με τον ταλαντωτή την στιγμή 

που ο ταλαντωτής  βρίσκεται στην θέση ισορροπίας με φορά προς τα κάτω. Η κρούση είναι 

πλαστική συμβαίνει ακαριαία και το συσσωμάτωμα που δημιουργείται δεν μετατοπίζεται 

κατά την διάρκειά της. Μετά την κρούση  το συσσωμάτωμα δεν έχει τριβή με το κεκλιμένο 

επίπεδο και το συσσωμάτωμα εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση.  

α) Υπολογίστε την ταχύτητα υ1 που έχει το δεύτερο σώμα πριν την σύγκρουση και την 

ταχύτητα v του συσσωματώματος μετά την σύγκρουση. 

β) Υπολογίστε το πλάτος Α1 της ταλάντωσης. 

γ) Γράψτε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε σχέση με τον χρόνο θεωρώντας ως αρχή 

μέτρησης των χρόνων την στιγμή της σύγκρουσης και θετικά προς τα κάτω. 

δ) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης του ελατηρίου για μετατόπιση του ταλαντωτή από 

την θέση x=+A1 μέχρι την θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου. 

Δίνεται g=10 m/s
2
 και ημ(π/9)1/3. 

Απ. υ1=-4m/s, v =-1m/s, Α1=0,15m, x=0,15ημ(5 2 t+10π/9) (S.I.), WFελ=4 J. 

 

48.  Μία μάζα είναι συνδεδεμένη με δύο 

ελατήρια k1 και k2 όπως στο σχήμα. Όταν η μάζα 

ταλαντώνεται μόνο με το δεξί ελατήριο η 

συχνότητα ταλάντωσης είναι 12 Hz. Όταν η μάζα 

ταλαντώνεται μόνο με το αριστερό ελατήριο η συχνότητα ταλάντωσης είναι 9 Hz. Ποια είναι 

η συχνότητα ταλάντωσης όταν η μάζα ταλαντώνεται και με τα δύο ελατήρια; 

Απ. f  =15 Hz 

 

49.  Ένας αθλητής του bungee jumping που έχει μάζα m=70 kg πηδάει από μια 

γέφυρα. Ο ελαστικός ιμάντας που υπακούει στον νόμο του Hooke είναι αβαρής, έχει μήκος 

όταν δεν είναι επιμηκυμένος 15 m και έχει k = 70 N/m. Ο αθλητής μέχρι το φυσικό μήκος 
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του ιμάντα κάνει ελεύθερη πτώση και κατόπιν το σύστημα ιμάντας – αθλητής ξεκινά 

σύνθετη κίνηση που ένα τμήμα της είναι κατακόρυφη γραμμική αρμονική ταλάντωση.  

α) Καθώς κατεβαίνει ο αθλητής την πρώτη φορά υπολογίστε την μέγιστη απομάκρυνση από 

την θέση ισορροπίας και την μέγιστη ταχύτητά του. 

β) Υπολογίστε πόσο χρόνο χρειάζεται για να φτάσει για πρώτη φορά στην θέση της μέγιστης 

απομάκρυνσης. 

γ) Σε μια δεύτερη πτώση όταν ο αθλητής περνά από την θέση ισορροπίας αρπάζει ένα 

σακίδιο που έχει μάζα m1 = 7 kg και ταχύτητα υ1 = 42 m/s κατακόρυφη προς τα κάτω. 

Υπολογίστε το πλάτος της νέας ταλάντωσης που θα κάνει ο αθλητής. 

Δίνεται g =10 m/s
2
 , 533,4  = 23,095 και ότι η θετική φορά είναι προς τα κάτω. 

Απ. Α=20m, υμαχ=20m/s, t=4π/6 s,A’=23,095 m. 
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50.  Μάζα m1 =1 kg είναι προσδεμένη στην άκρη οριζοντίου ελατηρίου σταθεράς k=64 

N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι ακλόνητα συνδεμένο. Την χρονική στιγμή μηδέν 

προσδίδω στον ταλαντωτή ταχύτητα 
3

2
 m/s προς τα δεξιά. Την χρονική στιγμή t1=π/48 

σώμα m2=3 kg, που έχει ταχύτητα υ2 = 7 m/s προς τα αριστερά, συγκρούεται πλαστικά με 

τον ταλαντωτή. Η κρούση είναι ακαριαία και το συσσωμάτωμα που δημιουργείται δεν 

μετατοπίζεται κατά την διάρκειά της. 

α) Υπολογίστε το πλάτος Α΄ της νέας ταλάντωσης. 

β) Γράψτε την εξίσωση της απομάκρυνσης της νέας ταλάντωσης σε σχέση με τον χρόνο. 

Θεωρείστε θετικά προς τα δεξιά και ως χρονική στιγμή μηδέν θεωρείστε την στιγμή της 

κρούσης. 

γ) Πόσο χρόνο Δt χρειάζεται ο ταλαντωτής για να πάει στην θέση x = - Α΄ 3 /2 με θετική 

ταχύτητα; 

Απ. Α΄=1,25m, x=1,25ημ(4t+2π/3) (S.I.), Δt=π/4 s. 

 

51. Κατακόρυφο ελατήριο με σταθερά k=100 N/m είναι στερεωμένο ακλόνητα σε 

οροφή. Στο άλλο άκρο του είναι στερεωμένο σώμα μάζας m1=1 kg. Το σύστημα βρίσκεται 

ακίνητο στην θέση ισορροπίας και του ασκούμε δύναμη F. Το σώμα αρχίζει να κινείται και 

κάποια στιγμή σταματά στιγμιαία. Εκείνη την στιγμή καταργείται η F. Το σώμα ξεκινά τότε 

α.α.τ με πλάτος 0,2m.   

α) Να υπολογίσετε την σταθερή δύναμη F που ασκήθηκε στο σώμα m. 

β) Να γράψετε την εξίσωση της ταλάντωσης.  

Απ. F=10N. 

 


