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Ένα σώµα Σ µάζας m=2kg ηρεµεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, το άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται σε σταθερό σηµείο,
προκαλώντας του επιµήκυνση 0,1m. Ανεβάζουµε το σώµα κατακόρυφα µέχρι το ελατήριο να συσπειρωθεί κατά 0,1m και τη χρονική στιγµή t=0 το
αφήνουµε να κινηθεί.
i) Ν’ αποδειχθεί ότι το σώµα Σ θα εκτελέσει απλή αρµονική ταλάντωση.
ii) Να γράψετε της εξίσωση της αποµάκρυνσης του σώµατος από τη
θέση ισορροπίας, σε συνάρτηση µε το χρόνο, αν η θετική φορά είναι προς τα πάνω.
iii) Τη χρονική στιγµή t1=0,6π (s) το σώµα Σ, συγκρούεται (όχι πλαστικά) µε ένα άλλο σώµα Σ1 µάζας m1=1kg το οποίο κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω και τη στιγµή της
κρούσης έχει ταχύτητα υ1=1,5m/s. Αν το νέο πλάτος ταλάντωσης του σώµατος Σ είναι
0,1*5 m να βρεθεί η ταχύτητα αµέσως µετά την κρούση:
a) Του σώµατος Σ.
b) Του σώµατος Σ1.
∆ίνεται g=10m/s2.
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45+25+(20+10)=100
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∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε µάζες m1=m2=2kg ηρεµούν όπως στο σχήµα, απέχοντας µεταξύ τους κατά h=10cm. Τα δύο ελατήρια έχουν σταθερές Κ1=200Ν/m
και Κ2=150Ν/m. Σε µια στιγµή εκτρέπουµε το σώµα Σ1 κατακόρυφα προς τα
πάνω κατά d=0,2m και για t=0 το αφήνουµε να κινηθεί.
i) Ν’ αποδειχθεί ότι το σώµα Σ1 εκτελεί α.α.τ.
ii) Να βρεθεί η περίοδος και το πλάτος ταλάντωσης.
iii) Να βρεθεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης του σώµατος σε συνάρτηση
µε το χρόνο ( x=f(t) ), αν η προς τα πάνω κατεύθυνση θεωρηθεί θετική.
iv) Ποια χρονική στιγµή τα δύο σώµατα θα συγκρουσθούν;
v) Αν το πλάτος ταλάντωσης του σώµατος Σ2 µετά την κρούση είναι
Α2=0,1m, να βρεθεί το νέο πλάτος ταλάντωσης Α1 του σώµατος Σ1, µετά την κρούση.
30+10+10+20+30=100
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