
Απλή Αρµονική Ταλάντωση

1ο Σετ Ασκήσεων - Καλοκαίρι 2012

Επιµέλεια : Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός

http://perifysikhs.wordpress.com

Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Α.1.Σηµειακό αντικειµενο εκτελει απλή αρµονική ταλάντωση. Η αποµάκρυνση

x από την ϑέση ισορροπίας του είναι :

α. ανάλογη του χρόνου

ϐ. αρµονική συνάρτηση του χρόνου

γ. ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου

δ. οµόρροπή µε την δύναµη επαναφοράς

Α.2. Η ταχύτητα υ σηµειακού αντικειµένου το οποίο εκτελεί απλή αρµονική

ταλάντωση:

α. είναι µέγιστη κατα µέτρο στην ϑέση x = 0

ϐ. έχει την ίδια ϕάση µε την αποµάκρυνση x

γ. είναι µέγιστη στις ϑέσεις x = ±A

δ. έχει την ίδια ϕάση µε την δύναµη επαναφοράς

Α.3. Η επιτάχυνση α σηµειακού αντικειµένου το οποίο εκτελεί απλή αρµονική

ταλάντωση:

α. είναι σταθερή

ϐ. είναι ανάλογη και αντίθετη της αποµάκρυνσης x

γ. έχει την ίδια ϕάση µε την ταχύτητα

δ. γίνεται µέγιστη στην ϑέση x = 0
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Α.4. Η ϕάση της απλής αρµονικής ταλάντωσης:

α. αυξάνεται γραµµικά µε τον χρόνο

ϐ. είναι σταθερη

γ. ελαττώνεται γραµµικά µε τον χρόνο

δ. είναι ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου

Α.5. Η επιτάχυνση ενός απλού αρµονικού ταλαντωτή:

α. έχει πάντοτε ϕορά αντίθετη µε την ϕορά της ταχύτητας

ϐ. είναι µηδέν, όταν η ταχύτητα ειναι µηδέν

γ. ελαττώνεται, όταν αυξάνεται η δυναµική ενέργεια

δ. ελαττώνεται, όταν αυξάνεται η κινητική ενέργεια.

Α.6. ΄Οταν η συχνότητα της απλής αρµονικής ταλάντωσης διπλασιάζεται :

α. διπλασιάζεται η µέγιστη ταχύτητα και η µέγιστη επιτάχυνση της

ϐ. µένει ίδια η µέγιστη ταχύτητα της και τετραπλασιάζεται η µέγιστη επιτάχυνση της

γ. διπλασιάζεται η µέγιστη ταχύτητα της και µένει ίδια η µέγιστη επιτάχυνση της

δ. διπλασιάζεται η µέγιστη ταχύτητα της και τετραπλασιάζεται η µέγιστη επιτάχυνση της

Α.7. Η ∆ύναµη επαναφοράς που επενεργεί πάνω σε ένα σώµα που εκτελεί

απλή αρµονική ταλάντωση µεταβάλλεται µε την αποµάκρυνση σύµφωνα µε τη

γραφική παράσταση:
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Α.8. Στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση η διαφορά ϕάσης µεταξύ ταχύτητας και

δύναµης επαναφοράς είναι :

α. µηδέν

ϐ. π

γ. π
2

δ. π
4

Α.9. Η ταχύτητα ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µεταβάλ-

λεται όπως στο σχήµα,

α. τη στιγµή t1 το σώµα έχει µέγιστη αποµάκρυνση.

ϐ. τη στιγµή t3 το σώµα έχει µέγιστη επιτάχυνση.

γ. τη στιγµή t1, στο σώµα ασκείται η µέγιστη δύναµη επαναφοράς.

δ. τη στιγµή t4, στο σώµα ασκείται η µέγιστη δύναµη επαναφοράς.

Α.10. Η επιτάχυνση ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε-

ταβάλλεται όπως στο σχήµα,

α. τη στιγµή t1 το σώµα ϐρίσκεται σε µέγιστη αποµάκρυνση.

ϐ. τη στιγµή t2 το σώµα έχει µηδενική ορµή.

γ. τη στιγµή t3 το σώµα έχει µηδενική ταχύτητα.

δ. το χρονικό διάστηµα από τη στιγµή t2 έως τη στιγµή t4 ειναι T4 .
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Α.11. Η γραφική παράσταση του σχήµατος δείχνει πως µεταβάλλεται η ταχύτητα

ενός σώµατος, το οποίο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση σε συνάρτηση µε τον

χρόνο.Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιές λανθασµένες·

α. Τη χρονική στιγµή t = T
4 η αποµάκρυνση του σώµατος από την ϑέση ισορροπίας ειναι

µηδέν.

ϐ. Τη χρονική στιγµή t = T
4 η σταθερά επαναφοράς είναι µέγιστη.

γ. Τη χρονική στιγµή t = T
2 η επιτάχυνση του σώµατος είναι µηδέν.

δ. Τη χρονική στιγµή t = 3T
4 η δύναµη επαναφοράς είναι µηδέν.

Α.12. ΄Ενα σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση και την χρονική στιγµή t = 0
ϐρίσκεται σε ϑέση µέγιστης ϑετικής αποµάκρυνσης. Σε ποιο από τα διπλανά

διαγράµµατα απεικονίζεται η αποµάκρυνση σε ποιο η ταχύτητα και σε ποιο η

επιτάχυνση σε συνάρτηση µε τον χρόνο.

Α.13. ΄Ενα υλικό σηµείο που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση διέρχεται από

την ϑέση ισορροπίας του. Το µέγεθος που δεν αλλάζει πρόσηµο είναι :

α. η αποµάκρυνση του
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ϐ. η ταχύτητα του

γ. η επιτάχυνση του

δ. η δύναµη επαναφοράς

Α.14. Στην απλή αρµονική ταλάντωση τα µεγέθη που παίρνουν ταυτόχρονα την

µέγιστη ή την ελάχιστη τιµή τους είναι :

α. η αποµάκρυνση και η ταχύτητα

ϐ. η αποµάκρυνση και η επιτάχυνση

γ. η ταχύτητα και η δύναµη επαναφοράς

δ. η επιτάχυνση και η δύναµη επαναφοράς

Α.15. ΄Ενα σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Η επιτάχυνση του γίνεται

µέγιστη όταν:

α. η αποµάκρυνση του µηδενίζεται

ϐ. η ταχύτητα του γίνεται µέγιστη

γ. η δύναµη επαναφοράς µηδενίζεται

δ. η ταχύτητα του µηδενίζεται

Α.16. Η χρονική εξίσωση της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή

αρµονική ταλάντωση είναι x = Aηµ(ωt+ π
2
). Η ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν

ϑετική αλγεβρική τιµή, στην διάρκεια µιας περιόδου κατά το χρονικό διάστηµα:

α. T
2 →

3T
4

ϐ. 0→ T
4

γ. T
4 →

T
2

δ. 3T
4 → T

Α.17. Στο πρότυπο του απλού αρµονικού ταλαντωτή, η δυναµική του ενέργεια:

α. έχει την µέγιστη τιµή της στην ϑέση ισορροπίας.

ϐ. είναι ίση µε την ολική του ενέργεια στις ϑέσεις ±A.

γ. έχει πάντοτε µεγαλύτερη τιµή από την κινητική του ενέργεια.

δ. έχει αρνητική τιµή στις ϑέσεις −A ≤ x ≤ 0.
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Α.18.Στο πρότυπο του απλού αρµονικού ταλαντωτή, η κινητική του ενέργεια:

α. στη ϑέση x = 0 είναι ίση µε την ολική του ενέργεια.

ϐ. είναι πάντοτε µεγαλύτερη από την δυναµική του ενέργεια.

γ. εξαρτάται από την κατεύθυνση κίνησης της µάζας.

δ. παίρνει µηδενική τιµή µια ϕορά στην διάρκεια µιας περιόδου.

Α.19. Στο πρότυπο του απλού αρµονικού ταλαντωτή, η ολική του ενέργεια:

α. µεταβάλλεται αρµονικά µε τον χρόνο.

ϐ. είναι πάντοτε µικρότερη από την δυναµική του ενέργεια.

γ. είναι πάντοτε µεγαλύτερη από την κινητική του ενέργεια.

δ. καθορίζει το πλάτος της ταλάντωσης και την µέγιστη ταχύτητα υmax.

Α.20. Σύστηµα ελατηρίου -σώµατος εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους

Α. Αν διπλασιάσουµε την µάζα του σώµατος και το πλάτος της ταλάντωσης πα-

ϱαµείνει σταθερό τότε µεταβάλλεται :

α. η ενέργεια της ταλάντωσης.

ϐ. η συχνότητα της ταλάντωσης

γ. η σταθερά επαναφοράς

δ. η µέγιστη δύναµη επαναφοράς

Α.21. Ελατήριο αµελητέας µάζας επιµηκύνεται κατα l , όταν σε αυτό αναρτάται

µάζα m και µπορεί να εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε συχνότητα f0. Αν

στο ελατήριο αναρτηθεί σώµα µάζας 3m, η συχνότητα της ταλάντωσης του συ-

στήµατος γίνεται :

α. f0
3

ϐ. f0

γ.
√

3f0

δ.
√
3f0
3

Α.22. Σύστηµα µάζας - ελατηρίου εκτελεί αρµονική ταλάντωση σε κατακόρυφο

άξονα. Για την ταλάντωση του ισχύουν τα εξής:

α. Η ϑέση ισορροπίας της ταλάντωσης ταυτίζεται µε το ϕυσικό µήκος του ελατηρίου.

ϐ. Η δύναµη επαναφοράς ταυτίζεται µε την δύναµη που ασκει το ελατήριο στο σώµα.
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γ. Η µέγιστη ενέργεια της ταλάντωσης δεν είναι ίση µε µε την µέγιστη δυναµική ενέργεια του
ελατηρίου.

δ. Το σώµα αποκτά την µέγιστη ταχύτητα του όταν διέχεται από την ϑέση του ϕυσικού µήκους
του ελατηρίου.

Α.23. Σώµα µάζας m εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση δεµένο στο ελέυθεο

άκρο κατακόρυφου ελατηρίου. Η ενέργεια ταλάντωσης είναι ίση µε:

α. τη δυναµική ενέργεια του ελατηρίου.

ϐ. την κινητική ενέργεια του σώµατος στην ακραία ϑέση της ταλάντωσης.

γ. το άθροισµα της κινητικής και δυναµικής ενέργειας του ελατηρίου σε µια ϑέση.

δ. το έργο της εξωτερικής δύναµης που ασκήσαµε στο σώµα για να το ϑέσουµε σε ταλάντωση.

Α.24. Στην απλή αρµονική ταλάντωση στην διάρκεια µιας περιόδου:

α. η δυναµική ενέργεια γίνεται µέγιστη µόνο µια ϕορά.

ϐ. η δυναµική ενέργεια γίνεται ίση µε την κινητική µόνο µια ϕορά.

γ. η κινητική ενέργεια γίνεται ίση µε την ολική δύο ϕορές.

δ. η κινητική ενέργεια παίρνει αρνητικές τιµές όταν −υmax ≤ υ ≤ 0.

Α.25. Σύστηµα µάζας ελατηρίου εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση σε λείο ορι-

Ϲόντιο επίπεδο πλάτους Α. ∆ιπλασιάζουµε την µάζα του σώµατος διατηρώντας

το ίδιο πλάτος ταλάντωσης. Για την νέα ταλάντωση ισχύει :

α. Η περίοδος διπλασιάζεται.

ϐ. Η µέγιστη ταχύτητα υποδιπλασιάζεται.

γ. Η µέγιστη ενέργεια της ταλάντωσης µένει ίδια.

δ. Η µέγιστη κινητική ενέργεια υποδιπλασιάζεται.

Α.26.Στο διάγραµµα του σχήµατος ϕαίνεται η γραφική παράσταση της δύναµης

επαναφοράς σε συνάρτηση µε την ϑέση για ένα σώµα µάζαςm = 1kg που εκτελει

απλή αρµονική ταλάντωση.

α. Η περίοδος της ταλάντωση είναι 5s
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ϐ. Η σταθερά επαναφοράς είναι 100N/m

γ. Το µέτρο της µέγιστης επιτάχυνσης είναι 10m/s2

δ. Η εξίσωση του περιγράφει την γραφική παράσταση είναι η F = −10x

Α.27. Η γραφική παράσταση x = f(t) για ένα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική

ταλάντωση παριστάνεται στο σχήµα.

α. Τις χρονικές στιγµές 2s και 6s η ταχύτητα του σώµατος µηδενίζεται.

ϐ. Τις χρονικές στιγµές 0s, 4s και 8s η κινητική ενέργεια του σώµατος γίνεται µέγιστη.

γ. Την χρονική στιγµή t = 6s η επιτάχυνση είναι a = 1
16m/s

2(π2 = 10).

δ. Στο χρονικό διάστηµα 4s→ 6s η δύναµη επαναφοράς έχει ϑετική αλγεβρική τιµή.

Α.28.Η χρονική εξίσωση της αποµάκρυνσης για σώµα που εκτελεί απλή αρµο-

νική ταλάντωση είναι x = Aηµ(ωt+ π
2
. Ποιο από τα διαγάµµατα αποδίδει σωστά

την σχέση υ = f(t)·

Α.29. Σύστηµα µάζας ελατηρίου εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α

σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Αν διπλασιάσουµε το πλάτος της ταλάντωσης τότε:

α. διπλασιάζεται η ενέργεια ταλάντωσης.

ϐ. διπλασιάζεται η περίοδος.

γ. διπλασιάζεται η µέγιστη δύναµη επαναφοράς.

δ. τετραπλασιάζεται η µέγιστη επιτάχυνση.
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Β. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής µε αιτιολόγηση

Β.1. ΄Ενα σώµα, µάζας m, εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση έχοντας ολική

ενέργεια Ε. Χωρίς να αλλάξουµε τα ϕυσικά χαρακτηριστικά του συστήµατος,

προσφέρουµε στο σώµα επιπλέον ενέργεια 3Ε. Τότε η µέγιστη ταχύτητα ταλάν-

τωσης:

α. µένει σταθερή.

ϐ. διπλασιάζεται.

γ. τετραπλασιάζεται.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Β.2. Η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας ενός απλού αρµονικού τα-

λαντωτή σε συνάρτηση µε το χρόνο ϕαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Τη χρονική

στιγµή t1 η ταχύτητα του σώµατος έχει ϑετικό πρόσηµο.

Η γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι η :

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Β.3. Σώµα Α είναι δεµένο σε κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο, το άλλο άκρο του

οποίου είναι στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο στην οροφή. Εκτρέπουµε κατα-

κόρυφα το σώµα Α από τη ϑέση ισορροπίας του κατά d, προσφέροντας ενέργεια

E1 και το αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί από τη ϑέση εκτροπής, οπότε αυτό

εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Αντικαθιστούµε το σώµα Α µε σώµα Β, που

έχει µεγαλύτερη µάζα και εκτρέπουµε το σώµα Β από τη ϑέση ισορροπίας του

κατά ίση αποµάκρυνση d µε τον ίδιο τρόπο. Η ενέργεια E2 που προσφέραµε για

να εκτρέψουµε το σώµα Β είναι :

α. ίση µε την E1.

ϐ. µικρότερη από την E1.
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γ. µεγαλύτερη από την E1.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Β.4. ∆ύο αρµονικοί ταλαντωτές (1) και (2), είναι µικρά σώµατα µε µάζες m1 και

m2 (m1 = 4m2) , που είναι δεµένα σε δύο διαφορετικά ελατήρια µε σταθερές k1
και k2 αντίστοιχα. Οι δύο ταλαντωτές έχουν ίδια ενέργεια Ε και ίδια περίοδο

Τ.Με ϐάση τα δεδοµένα αυτά, το σωστό διάγραµµα συνισταµένης δύναµης F -

αποµάκρυνσης x είναι το:

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Β.5. Σώµα Σ1 µάζας m είναι δεµένο σε κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο και εκτε-

λεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α. Η µέγιστη δύναµη επαναφοράς, που

δέχεται στη διάρκεια της ταλάντωσης είναι Fmax και η µέγιστη επιτάχυνση αmax.
Αντικαθιστούµε το Σ1 µε άλλο σώµα Σ2, που έχει µεγαλύτερη µάζα m2 από το

Σ1 και διεγείρουµε το σύστηµα ώστε να εκτελέσει ταλάντωση ίδιου πλάτους Α.

Τότε το σώµα Σ2 ϑα ταλαντώνεται µε απλή αρµονική ταλάντωση και :

Α) η µέγιστη δύναµη που ϑα δέχεται ϑα είναι :

α. µικρότερη απ’ του Σ1.

ϐ. ίση µε του Σ1.

γ. µεγαλύτερη απ’ του Σ1.

Β) η µέγιστη επιτάχυνση του ϑα είναι :

α. µικρότερη απ’ του Σ1.

ϐ. ίση µε του Σ1.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Β.6. ΄Ενα σώµα µάζας m = 1kg εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση της οποίας

η αποµάκρυνση περιγράφεται από τη σχέση x = 0, 02ηµ(4πt)(S.I.). Η δυναµική

ενέργεια της ταλάντωσης σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x περιγράφεται

από την σχέση:

α. U = 72π2x2(S.I.)
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ϐ. U = 16x2(S.I.)

γ. U = 144− 72π2x2(S.I.)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας, στην συνέχεια σχεδι-

άστε την συνάρτηση σε κατάλληλα ϐαθµολογηµένους άξονες.

Β.7. ∆ύο υλικά σηµεία (Α) και (Β) εκτελούν απλή αρµονική ταλάντωση µε αν-

τίστοιχες χρονικές εξισώσεις xA = Aηµπt και xB = 2Aηµπ
2
t.

α. fA = 4fB

ϐ. fA = 2fB

γ. fA = fB

δ. fB = 4fA

ε. υmax,A = 2υmax,B

στ. υmax,A = 4υmax,B

Ϲ. υmax,A = υmax,B

η. υmax,A =
υmax,B

2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Β.8.΄Ενα σώµα µάζας m είναι δεµένο στην ελεύθερη άκρη κατακόρυφου ελατη-

ϱίου σταθεράς k και ηρεµεί στην ϑέση ισορροπίας. Αποµακρύνουµε το σώµα

προς τα κάτω κατα Α και το αφήνουµε ελεύθερο. Το συστηµα εκτελεί απλή

αρµονική ταλάντωση. Αντικαθιστούµε το ελατήριο µε άλλο, σταθεράς 2k ,χωρίς

να αλλάξουµε το αναρτηµένο σώµα. Αποµακρύνουµε το σώµα προς τα κάτω από

την νέα ϑέση ισορροπίας κατα Α και το αφήνουµε ελεύθερο. Το συστηµα εκτελει

απλή αρµονική ταλάντωση. Ο λόγος των µέτρων των µέγιστων επιταχύνσεων
αmax,1

αmax,2
είναι :

α. 2

ϐ. 1

γ. 1
2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
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Γ.Ασκήσεις

Γ.1. Μια σφαίρα µάζας m = 2kg εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση γωνιακής

συχνότητας ω = 10rad/s.Τη χρονική στιγµή t = 0 ϐρίσκεται στη ϑέση όπου έχει

τη µέγιστη τιµή της δύναµης επαναφοράς της ταλάντωσης Fmax = +20N.

α. Να υπολογίσετε τη περίοδο και το πλάτος της ταλάντωσης.

ϐ. Να γράψετε τη συνάρτηση αποµάκρυνσης { χρόνου και να την παραστήσετε γραφικά σε
κατάλληλα ϐαθµολογηµένους άξονες. Η αρχική ϕάση έχει πεδίο τιµών [0, 2π).

γ. Να ϐρείτε την ταχύτητα της σφαίρας τη στιγµή t1 = π
4 .

δ. Να ϐρείτε τη δυναµική και την κινητική ενέργεια ταλάντωσης της σφαίρας τη στιγµή t1.

Γ.2. ΄Ενα σώµα, µάζας m = 2kg, εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Η απόσταση

των ακραίων ϑέσεων του υλικού σηµείου είναι d = 0, 4m και τη χρονική στιγµή

t0 = 0 διέρχεται απ’ τη ϑέση q1 = 0, 1m, έχοντας ταχύτητα µέτρου υ1 = 2
√

3m/s
µε ϕορά προς τη ϑέση ισορροπίας του

α. Να υπολογίσετε το πλάτος Α και τη σταθερά επαναφοράς D της ταλάντωσης.

ϐ. Να παραστήσετε γραφικά την Κινητική του ενέργεια σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση
x από τη ϑέση ισορροπίας του, σε κατάλληλα ϐαθµολογηµένους άξονες στο S.I.

γ. Να υπολογίσετε την γωνιακή συχνότητα ω και την αρχική ϕάση της φ0 ταλάντωσης. Η
αρχική ϕάση έχει πεδίο τιµών [0, 2π]).

δ. Να ϐρείτε ποια χρονική στιγµή περνά, για πρώτη ϕορά, από την ακραία ϑετική ϑέση.

Γ.3.Το διάγραµµα του σχήµατος παριστάνει την ταχύτητα σε συνάρτηση µε το

χρόνο ενός σώµατος µάζας m = 0, 5kg, που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση.

α. Να υπολογίσετε τη γωνιακή συχνότητα ω και το πλάτος Α της ταλάντωσης.

ϐ. Να ϐρείτε την αρχική ϕάση της ταλάντωσης.

γ. Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της συνισταµένης δύναµης, που δέχεται το σώµα. (π2 w π2

δ. Να ϐρείτε το µέτρο της επιτάχυνσης στις ϑέσεις όπου η κινητική ενέργεια της ταλάντωσης
είναι το 75% της ολικής ενέργειας.
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Γ.4. ΄Ενα σώµα µε µάζα m = 0, 1kg εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση, µεταξύ

δύο ακραίων ϑέσεων που απέχουν d = 40cm. Ο ελάχιστος χρόνος µετάβασης

του σώµατος από τη µια ακραία ϑέση στην άλλη είναι ∆t = 0, 1πs. Τη χρονική

στιγµή t0 = 0 το σώµα διέρχεται από τη ϑέση x0 = 0, 1
√

3m και το µέτρο της

ταχύτητάς του µειώνεται.

α. Να ϐρείτε το πλάτος Α και τη γωνιακή συχνότητα ω της ταλάντωσης.

ϐ. Πόση ενέργεια Ε προσφέραµε στο σώµα για να το ϑέσουµε σε ταλάντωση·

γ. Να υπολογίσετε τη δυναµική ενέργεια του σώµατος, κάποια χρονική στιγµή, όταν έχει
µέτρο ταχύτητας υ1 =

√
3m/s

δ. Να υπολογίσετε την αρχική ϕάση φ0 ταλάντωσης.

ε. Να υπολογίσετε την αποµάκρυνση και τη δυναµική ενέργεια του σώµατος, τη χρονική
στιγµή t2 = 3T

4

Γ.5. ΄Ενα σώµα, µάζας m = 0, 5kg, εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε συ-

χνότητα f = 5
π
Hz , ενώ διανύει σε κάθε περίοδο της ταλάντωσής του διάστηµα

d = 2m. Το σώµα δέχεται κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του, και στη διε-

ύθυνση της κίνησής του, δύο δυνάµεις F1 και F2, εκ των οποίων η F2 είναι

σταθερή µε µέτρο F2 = 10N και ϕορά αρνητική. Τη χρονική στιγµή t = 0 το

σηµείο διέρχεται επιταχυνόµενο από τη ϑέση x1 = −
√
3
4
m.

α. Να υπολογίσετε το πλάτος και τη σταθερά επαναφοράς D της ταλάντωσης.

ϐ. Να υπολογίσετε την αρχική ϕάση φ0 της ταλάντωσης.

γ. Να υπολογίσετε το ποσοστό % της κινητικής ενέργειας του σώµατος ως προς την ολική
ενέργεια ταλάντωσης, τη χρονική στιγµή t = 0.

δ. Να γράψετε την εξίσωση της δύναµης F1 σε συνάρτηση µε το χρόνο.

Γ.6. Το κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k = 100N/m, είναι

ακλόνητα στερεωµένο στη ϐάση λείου κεκλιµένου επιπέδου, γωνίας κλίσης

ϑ=30°. Στο πάνω άκρο του ισορροπεί δεµένο σώµα, αµελητέων διαστάσεων,

µάζας m = 1kg. Συµπιέζουµε το ελατήριο επιπλέον κατά x0 = 0, 1m και τη χρο-

νική στιγµή t = 0, εκτοξεύουµε το σώµα µε ταχύτητα µέτρου u0 = 3m/s µε ϕορά

προς τα κάτω παράλληλη προς το κεκλιµένο επίπεδο, όπως ϕαίνεται στο σχήµα.
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α. Να αποδείξετε ότι το σύστηµα εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση και να ϐρείτε τη
συχνότητά της.

ϐ. Να υπολογίσετε το πλάτος ταλάντωσης Α.

γ. Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο.
Θεωρήστε ϑετική ϕορά την προς τα κάτω.

δ. Να υπολογίσετε τη δύναµη του ελατηρίου στις ϑέσεις όπου µηδενίζεται η κινητική ενέργεια
του σώµατος.

∆ίνεται ότι g = 10m/s2

Γ.7. Για ένα υλικό σηµείο που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση ξέρουµε ότι

τη χρονική στιγµή t = 0 ϐρίσκεται στο ϑετικό ηµιάξονα (x > 0), κινείται προς τη

ϑέση ισορροπίας και ισχύειK = 3U . Επίσης γνωρίζουµε ότι ο χρόνος µετάβασης

από τη µία ακραία ϑέση ταλάντωσης στην άλλη είναι
π
10
sec.

α. Ποια είναι η αρχική ϕάση της ταλάντωσης·

ϐ. Ποια είναι η κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης·

γ. ΄Οταν το υλικό σηµείο ϐρίσκεται σε µια ϑέση που απέχει x = 0, 1m από τη Θ.Ι, έχει
ταχύτητα υ =

√
3m/s. Ποιο είναι το πλάτος της ταλάντωσης·

δ. Να γραφούν οι εξισώσεις x = f(t), u = f(t) και να γίνει η γραφική παράσταση της πρώτης.

ε. Πόσος χρόνος µεσολαβεί από τη χρονική στιγµή t = 0 µέχρι τη στιγµή που η ταχύτητα
του µηδενίζεται για πρώτη ϕορά·

∆.Προβλήµατα

∆.1. Μικρή µεταλλική σφαίρα µάζας m = 100g είναι δεµένη στο δεξιό ελεύθερο

άκρο ενός οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k = 10N/cm, του οποίου το αριστερό

άκρο είναι ακλόνητα στερεωµένο. Η σφαίρα δέχεται σταθερή δύναµη µέτρου

F = 2102N , της οποίας η διεύθυνση είναι παράλληλη µε τον άξονα του ελατηρίου

και η ϕορά προς τ’ αριστερά, οπότε το ελατήριο συσπειρώνεται. Εκτρέπουµε

τη σφαίρα από τη ϑέση ισορροπίας της κατά d = 0, 1m προς τ’ αριστερά και τη

χρονική στιγµή t = 0 την αφήνουµε ελεύθερη να κινηθεί.

α. Να υπολογίσετε την απόσταση x0 της ϑέσης ισορροπίας της σφαίρας από τη ϑέση ϕυσικού
µήκους του ελατηρίου.
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ϐ. Να αποδείξετε ότι η σφαίρα ϑα εκτελέσει γραµµική αρµονική ταλάντωση και να

γ. Σε ποιο σηµείο της τροχιάς έχει ταυτόχρονα µέγιστο µέτρο δύναµης επαναφοράς και
δύναµης ελατηρίου· Βρείτε τότε το λόγο των µέτρων της µέγιστης δύναµης επαναφοράς
προς τη µέγιστη δύναµη ελατηρίου.

δ. Τη στιγµή που η σφαίρα διέρχεται από τη ϑέση ισορροπίας της και κινείται κατά τη ϑετική
ϕορά, καταργείται ακαριαία η δύναµη F . Βρείτε το λόγο της ολικής ενέργειας Ε′ της νέας
ταλάντωσης προς την ολική ενέργεια Ε της αρχικής ταλάντωσης.

∆.2. Μικρό σώµα, µάζαςm = 0, 5kg, είναι δεµένο στο ελεύθερο άκρο οριζόν-

τιου ελατηρίου σταθεράς k = 200N/m και µπορεί να κινείται σε λείο οριζόντιο

επίπεδο. Το σώµα εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση δεχόµενο σταθερή

οριζόντια δύναµη µέτρου F = 50N προς τα δεξιά, µέσω νήµατος. ΄Οταν το σώµα

ϐρίσκεται στη ϑέση, που µηδενίζεται η δυναµική ενέργεια του ελατηρίου, µεγι-

στοποιείται η δυναµική ενέργεια ταλάντωσης.

α. Να προσδιορίσετε τη ϑέση ισορροπίας του σώµατος και στη συνέχεια να αποδείξετε ότι η
σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης είναι ίση µε τη σταθερά k του ελατηρίου.

ϐ. Να υπολογίσετε την ενέργεια ταλάντωσης Ε του σώµατος. Κάποια στιγµή, που τη ϑεωρούµε
ως t = 0, κόβεται το νήµα, στη ϑέση όπου η δυναµική ενέργεια του ελατηρίου είναι
µέγιστη. Το σύστηµα εκτελεί νέα απλή αρµονική ταλάντωση µε πλάτος Α′.

γ. Θεωρώντας ϑετική τη ϕορά προς τα δεξιά, γράψτε την εξίσωση της αποµάκρυνσης σε
συνάρτηση µε το χρόνο.

δ. Να υπολογίσετε το λόγο των ενεργειών ταλάντωσης του σώµατος E
E′ , πριν και µετά την

κατάργηση της δύναµης F .

∆.3. Το σύστηµα των δύο σωµάτων Σ1 και Σ2, ίσων µαζών m1 = m2 = 10kg,
ισορροπεί δεµένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς

k100N/m .Τα σώµατα έχουν αµελητέες διαστάσεις. Το Σ1 είναι δεµένο στο ε-

λατήριο, ενώ αβαρές νήµα µικρού µήκους συνδέει τα Σ1 και Σ2. Τη χρονική

στιγµή t = 0 κόβουµε το νήµα που συνδέει τα δύο σώµατα, οπότε το Σ1 αρχίζει

να εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση.
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α. Να προσδιορίσετε τη ϑέση ισορροπίας του συστήµατος των Σ1 − Σ2 και στη συνέχεια τη
ϑέση ισορροπίας της ταλάντωσης του Σ1 µετά το κόψιµο του νήµατος.

ϐ. Να υπολογίσετε το πλάτος ταλάντωσης Α καθώς και την ολική της ενέργεια Ε.

γ. Θεωρώντας ϑετική ϕορά την προς τα πάνω, να γράψετε την εξίσωση αποµάκρυνσης x {
χρόνου t. Στη συνέχεια να την παραστήσετε γραφικά σε κατάλληλα ϐαθµολογηµένους
άξονες, στη διάρκεια της 1ης περιόδου. Θεωρήστε ότι : π2 = 10

δ. Αν το σώµα Σ2 έχει ως προς το δάπεδο, που ϐρίσκεται κάτω του, στη ϑέση ισορροπίας
του συστήµατος, ϐαρυτική δυναµική ενέργεια Uβαρ = 180J , να ϐρείτε ποιο απ’ τα δύο
ϑα ϕτάσει πρώτο : το Σ2 στο έδαφος ή το Σ1 στο ανώτερο σηµείο της τροχιάς του. ∆ίνεται
g = 10m/s2

∆.4. Το κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100N/m
είναι στερεωµένο σε οριζόντιο δάπεδο. Στο πάνω άκρο του είναι δεµένος δίσκος

Σ1 µάζαςm1 = 0, 8kg. Πάνω στο δίσκο είναι τοποθετηµένος κύβος Σ2 µάζαςm2 =
0, 2kg. Το σύστηµα αρχικά ισορροπεί. Πιέζουµε το σύστηµα κατακόρυφα προς

τα κάτω µεταφέροντας ενέργεια στο σύστηµα ίση µε E = 2J και το αφήνουµε

ελεύθερο.

α. Να ϐρείτε το πλάτος ταλάντωσης Α του συστήµατος, τη γωνιακή συχνότητα ω καθώς και το
χρόνο ∆t στον οποίο ϑα περάσει για 1η ϕορά απ’ τη ϑέση ισορροπίας του.

ϐ. Να γράψετε τη συνάρτηση της δύναµης επαφής Ν, που δέχεται ο κύβος από το δίσκο Σ1,
σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x από τη ϑέση ισορροπίας του.

γ. Να υπολογίσετε την απόσταση y από τη Θέση ισορροπίας του, στην οποία ο κύβος ϑα χάσει
την επαφή µε το δίσκο.

δ. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κύβου τη χρονική στιγµή, που εγκαταλείπει το δίσκο
και το ύψος στο οποίο ϑα ϕθάσει πάνω από τη ϑέση που εγκαταλείπει το δίσκο.

Η αντίσταση του αέρα ϑεωρείται αµελητέα και g = 10m/s2.

∆.5. Το αριστερό άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 400N/m
στερεώνεται ακλόνητα και στο δεξιό άκρο του προσδένεται σώµα Σ1 µάζας

m1 = 3kg, το οποίο µπορεί να κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Πάνω στο

Σ1 τοποθετείται δεύτερο σώµα Σ2 µάζας m2 = 1kg. Εκτοξεύουµε προς τα δεξιά

το σύστηµα από τη ϑέση ισορροπίας του, µε ταχύτητα µέτρου V και παράλληλη

µε το οριζόντιο επίπεδο, όπως στο σχήµα, οπότε το σύστηµα εκτελεί γραµµική

αρµονική ταλάντωση. Τα δυο σώµατα διατηρούν την επαφή στη διάρκεια της

ταλάντωσης.
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α. Να υπολογίσετε τη γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης καθώς και τις σταθερές ταλάντωσης
Doλ, D1 και D2 του συστήµατος και των σωµάτων Σ1 και Σ2 αντίστοιχα.

ϐ. Να τοποθετήσετε το σύστηµα σε µια τυχαία ϑέση της ταλάντωσής του, να σχεδιάσετε και
να περιγράψετε σε τρία κατάλληλα σχήµατα τις δυνάµεις, που δέχονται : i) το σύστηµα
Σ1–Σ2, ii) το Σ1 και iii) το Σ2.

γ. Να παραστήσετε γραφικά την αλγεβρική τιµή της στατικής τριβής από το Σ1 στο Σ2 σε
συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x από τη ϑέση ισορροπίας του, για πλάτος ταλάντωσης
A = 3cm.

δ. Να υπολογίσετε τη µέγιστη τιµή της αρχικής ταχύτητας εκτόξευσης Vmax, του συστήµατος
των Σ1, Σ2 ώστε το σώµα Σ2 να µην ολισθήσει πάνω στο σώµα Σ1. ∆ίνεται η επιτάχυνση
της ϐαρύτητας g = 10m/s2 και ο συντελεστής στατικής τριβής µεταξύ των δύο σωµάτων
Σ1 και Σ2 είναι µσ = 0, 5.

∆.6. Τα ιδανικά ελατήρια του σχήµατος έχουν σταθερές k1 = 300N/m και

k2 = 600N/m και τα σώµατα Σ1 και Σ2, αµελητέων διαστάσεων, που είναι δε-

µένα στα άκρα των ελατηρίων, έχουν µάζες m1 = 3kg και m2 = 1kg. Τα δύο

ελατήρια ϐρίσκονται αρχικά στο ϕυσικό τους µήκος και τα σώµατα σε επαφή.

Εκτρέπουµε από τη ϑέση ισορροπίας του το σώµα Σ1 κατά d = 0, 4m συµπιέζον-

τας το ελατήριο k1 και το αφήνουµε ελεύθερο. Κάποια στιγµή συγκρούεται µε

το Σ2 και κολλά σ’ αυτό. Τα σώµατα κινούνται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και η

διάρκεια της κρούσης ϑεωρείται αµελητέα.

α. Να υπολογίσετε σε πόσο χρόνο και µε τι ταχύτητα το σώµα Σ1 ϑα συγκρουστεί µε το σώµα
Σ2.

ϐ. Να δείξετε ότι το συσσωµάτωµα Σ1–Σ2 ϑα εκτελέσει απλή αρµονική ταλάντωση και να
υπολογίσετε την σταθερά της.

γ. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωµατώµατος.

δ. Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης του συσσωµατώµατος σε συνάρτηση µε το
χρόνο, ϑεωρώντας ως αρχή του χρόνου τη στιγµή αµέσως µετά την κρούση.

ε. Σε πόσο χρόνο από τη στιγµή που αφήσαµε το σώµαm1 ϑα µηδενιστεί η ταχύτητα του
συσσωµατώµατος για 2η ϕορά και πόση απόσταση ϑα έχει διανύσει το m1 µέχρι τότε·

∆.7. Στο παρακάτω σχήµα το σώµα µάζας m = 10kg ισορροπεί δεµένο στο κάτω

άκρο του αβαρούς νήµατος το πάνω άκρο του οποίου είναι δεµένο στο κάτω

άκρο του κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 10N/cm

α. Σχεδιάστε τις δυνάµεις, που ασκούνται στο σώµα και αιτιολογήστε γιατί η δύναµη ελατη-
ϱίου στο νήµα είναι ίση µε την τάση του νήµατος στο σώµα.
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ϐ. Υπολογίστε την επιµήκυνση ∆` του ελατηρίου. Θεωρήστε ότι g = 10m/s2.

Τραβάµε το σώµα κατακόρυφα προς τα κάτω από τη Θ.Ι. του, µεταφέροντας ενέργεια στο σώµα
Eµετ = 5J και το αφήνουµε να ταλαντωθεί.

γ. Να αποδείξετε ότι ϑα εκτελέσει γραµµική αρµονική ταλάντωση και να ϐρείτε το πλάτος
ταλάντωσης.

δ. Γράψτε την εξίσωση της τάσης του νήµατος στο σώµα σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση
x απ’ τη Θέση Ισορροπίας και σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της τάσης του νήµατος Τ
σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x, σε κατάλληλα ϐαθµολογηµένους άξονες.

ε. Να ϐρείτε το σηµείο της ταλάντωσης στο οποίο η τάση του νήµατος ϑα µηδενισθεί.

∆.8. Σώµα µάζας m = 2kg ισορροπεί δεµένο στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδα-

νικού ελατηρίου σταθεράς k = 200N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεω-

µένο ακλόνητα στο έδαφος. Αποµακρύνουµε το σώµα από τη ϑέση ισορροπίας

του (Θ.Ι) προς τα πάνω µέχρι το ελατήριο να αποκτήσει το ϕυσικό του µήκος

και από τη ϑέση αυτή εκτοξεύουµε το σώµα µε ταχύτητα µέτρου υ =
√

3m/s
και µε ϕορά προς τα κάτω. Η αντίσταση από τον αέρα ϑεωρείται αµελητέα,

αρχή µέτρησης του χρόνου (t = 0) λαµβάνουµε τη στιγµή της εκτόξευσης, ϑετική

ϕορά λαµβάνουµε προς τα πάνω (τη ϕορά της αρχικής εκτροπής από τη Θ.Ι)

και g = 10m/s2. Το σώµα αµέσως µετά την εκτόξευσή του εκτελεί απλή αρµο-

νική ταλάντωση µε σταθερά επαναφοράς ίση µε τη σταθερά σκληρότητας του

ελατηρίου.

α. Να ϐρείτε το µέτρο της µέγιστης δύναµης επαναφοράς καθώς και το µέτρο της µέγιστης
δύναµης που ασκεί το ελατήριο στο σώµα κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης.

ϐ. Να σχεδιάσετε το διάγραµµα της ϕάσης της ταλάντωσης σε συνάρτηση µε το χρόνο.

γ. Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις αποµάκρυνσης, ταχύτητας, επιτάχυνσης σε σχέση
µε το χρόνο : χ-τ , υ-τ , α-τ.

δ. Να ϐρείτε το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος όταν η αποµάκρυνσή του από τη Θ.Ι είναι
x1 = −0, 1

√
3m

ε. Να ϐρείτε το χρονικό διάστηµα που χρειάζεται το σώµα για να µεταβεί για 1η ϕορά µετά
από τη στιγµή t = 0, σε ακραία ϑέση της ταλάντωσής του.

στ. Στο παραπάνω χρονικό διάστηµα να ϐρείτε τη µεταβολή της ορµής του σώµατος, το έργο
της δύναµης επαναφοράς καθώς και το έργο της δύναµης του ελατηρίου.
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Ϲ. Τη χρονική στιγµή t2 κατά την οποία για πρώτη ϕορά, µετά τη στιγµή t = 0, η κινητι-
κή ενέργεια του σώµατος γίνεται τριπλάσια της δυναµικής ενέργειας της ταλάντωσης, να
ϐρείτε :

1. το ϱυθµό µεταβολής της ορµής

2. το ϱυθµό µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος

3. το ϱυθµό µεταβολής της δυναµικής ενέργειας της ταλάντωσης

∆.9. Το ένα άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου είναι στερεωµένο σε ορι-

Ϲόντιο επίπεδο. Στο άλλο άκρο του συνδέεται σταθερά σώµα Α µάζας M = 3kg.
Πάνω στο σώµα Α είναι τοποθετηµένο σώµα Β µάζας m = 1kg και το σύστη-

µα ισορροπεί µε το ελατήριο συσπειρωµένο από το ϕυσικό του µήκος κατά

y1 = 0, 4m. Στη συνέχεια εκτρέπουµε το σύστηµα κατακόρυφα προς τα κάτω κα-

τά y2 = 0, 8m από τη ϑέση ισορροπίας του και το αφήνουµε ελεύθερο τη χρονική

στιγµή t = 0.

α. Να υπολογίσετε την κυκλική συχνότητα ω της ταλάντωσης του συστήµατος και τη σταθερά
επαναφοράς D κάθε µιας µάζας ξεχωριστά.

ϐ. Να δείξετε ότι το σώµα Β ϑα εγκαταλείψει το σώµα Α και να ϐρείτε τη ϑέση και την ταχύτητα
του τότε.

∆ίνεται g = 10m/s2.

∆.10. Λείο κεκλιµένο επίπεδο έχει γωνία κλίσης φ = 30o. Στα σηµεία Α και

Β στερεώνουµε τα άκρα δύο ιδανικών ελατηρίων µε σταθερές k1 = 60N/m και

k2 = 140N/m αντίστοιχα. Στα ελεύθερα άκρα των ελατηρίων, δένουµε σώµα Σ1,

µάζας m1 = 2kg και το κρατάµε στη ϑέση όπου τα ελατήρια έχουν το ϕυσικό

τους µήκος (όπως ϕαίνεται στο σχήµα). Τη χρονική στιγµή t0 = 0 αφήνουµε το

σώµα Σ1 ελεύθερο.

Πανελλήνιες Εξετάσεις - Μάης 2012

α. Να αποδείξετε ότι το σώµα Σ1 εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση.
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ϐ. Να γράψετε τη σχέση που δίνει την αποµάκρυνση του σώµατος Σ1 από τη ϑέση ισορροπίας
του σε συνάρτηση µε το χρόνο. Να ϑεωρήσετε ϑετική ϕορά τη ϕορά από το Α προς το Β.

Κάποια χρονική στιγµή που το σώµα Σ1 ϐρίσκεται στην αρχική του ϑέση, τοποθε-

τούµε πάνω του (χωρίς αρχική ταχύτητα) ένα άλλο σώµα Σ2 µικρών διαστάσεων

µάζας m2 = 6kg. Το σώµα Σ2 δεν ολισθαίνει πάνω στο σώµα Σ1 λόγω της τρι-

ϐής που δέχεται από αυτό. Το σύστηµα των δύο σωµάτων κάνει απλή αρµονική

ταλάντωση.

γ. Να ϐρείτε τη σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης του σώµατος Σ2.

δ. Να ϐρείτε τον ελάχιστο συντελεστή οριακής στατικής τριβής που πρέπει να υπάρχει µεταξύ
των σωµάτων Σ1 και Σ2, ώστε το Σ2 να µην ολισθαίνει σε σχέση µε το Σ1.

∆.11. Στα δύο άκρα λείου επιπέδου στερεώνουµε τα άκρα δύο ιδανικών ελα-

τηρίων µε σταθερές k1 = 60N/m και k2 = 140N/m αντίστοιχα. Στα ελεύθερα

άκρα των ελατηρίων, δένουµε ένα σώµα Σ µάζας m = 2kg ώστε τα ελατήρια να

έχουν το ϕυσικό τους µήκος (όπως ϕαίνεται στο σχήµα). Εκτρέπουµε το σώµα

Σ κατά A = 0, 2m προς τα δεξιά και τη χρονική στιγµή to = 0 αφήνουµε το σώµα

ελεύθερο.

Πανελλήνιες Εσπερινών Λυκειων - Μάης 2012

α. Να αποδείξετε ότι το σώµα Σ εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση.

ϐ. Να γράψετε τη σχέση που δίνει την αποµάκρυνση του σώµατος Σ από τη ϑέση ισορροπίας
σε συνάρτηση µε το χρόνο. Να ϑεωρήσετε ϑετική την ϕορά προς τα δεξιά.

γ. Να εκφράσετε το λόγο της δυναµικής ενέργειας της ταλάντωσης προς τη µέγιστη κινητική
ενέργεια σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x.

δ. Τη στιγµή που το ελατήριο ϐρίσκεται στη ϑέση x = A
2 αφαιρείται ακαριαία το ελατήριο k2.

Να υπολογίσετε το πλάτος της νέας ταλάντωσης.
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∆.12.Σώµα Σ1 µάζας m1 = 1kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιµένο επίπεδο που

σχηµατίζει µε τον ορίζοντα γωνία φ = 30o. Το σώµα Σ1 είναι δεµένο στην άκρη

ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100N/m το άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται

στη ϐάση του κεκλιµένου επιπέδου, όπως ϕαίνεται στο σχήµα.

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
Εκτρέπουμε το σώμα Σ1 κατά d1 = 0,1m από τη θέση 
ισορροπίας του κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου και το 
αφήνουμε ελεύθερο . 

 

Γ1. Να αποδείξετε ότι το σώμα Σ1 εκτελεί απλή αρμονική 
ταλάντωση . 

Μονάδες 5 
Γ2. Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή του μέτρου του ρυθμού 

μεταβολής της ορμής του σώματος Σ1. 

Μονάδες 5 
Μετακινούμε το σώμα Σ1 προς τα κάτω κατά μήκος του 
κεκλιμένου επιπέδου μέχρι το ελατήριο να συμπιεστεί από 
το φυσικό του μήκος κατά ∆ℓ = 0,3m. Τοποθετούμε ένα 
δεύτερο σώμα Σ2 μάζας m2 = 1kg στο κεκλιμένο επίπεδο, 
ώστε να είναι σε επαφή με το σώμα Σ1, και ύστερα αφήνουμε 
τα σώματα ελεύθερα . 

 
 
Γ3. Να υπολογίσετε τη σταθερά επαναφοράς του σώματος Σ2 

κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του . 

Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Εκτρέπουµε το σώµα Σ1 κατά d1 = 0, 1m από τη ϑέση ισορροπίας του κατά µήκος

του κεκλιµένου επιπέδου και το αφήνουµε ελεύθερο.

Επαναληπτικές Πανελλήνιες - Ιούλης 2010

(α) Να αποδείξετε ότι το σώµα Σ1 εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση.

(ϐ) Να υπολογίσετε τη µέγιστη τιµή του µέτρου του ϱυθµού µεταβολής της ορµής του σώµατος
Σ1.

Μετακινούµε το σώµα Σ1 προς τα κάτω κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου µέχρι το

ελατήριο να συµπιεστεί από το ϕυσικό του µήκος κατά ∆` = 0, 3m. Τοποθετούµε ένα

δεύτερο σώµα Σ2 µάζας m2 = 1kg στο κεκλιµένο επίπεδο, ώστε να είναι σε επαφή µε το

σώµα Σ1, και ύστερα αφήνουµε τα σώµατα ελεύθερα.

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
Εκτρέπουμε το σώμα Σ1 κατά d1 = 0,1m από τη θέση 
ισορροπίας του κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου και το 
αφήνουμε ελεύθερο . 

 

Γ1. Να αποδείξετε ότι το σώμα Σ1 εκτελεί απλή αρμονική 
ταλάντωση . 

Μονάδες 5 
Γ2. Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή του μέτρου του ρυθμού 

μεταβολής της ορμής του σώματος Σ1. 

Μονάδες 5 
Μετακινούμε το σώμα Σ1 προς τα κάτω κατά μήκος του 
κεκλιμένου επιπέδου μέχρι το ελατήριο να συμπιεστεί από 
το φυσικό του μήκος κατά ∆ℓ = 0,3m. Τοποθετούμε ένα 
δεύτερο σώμα Σ2 μάζας m2 = 1kg στο κεκλιμένο επίπεδο, 
ώστε να είναι σε επαφή με το σώμα Σ1, και ύστερα αφήνουμε 
τα σώματα ελεύθερα . 

 
 
Γ3. Να υπολογίσετε τη σταθερά επαναφοράς του σώματος Σ2 

κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του . 

Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

(γ) Να υπολογίσετε τη σταθερά επαναφοράς του σώµατος Σ2 κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής
του.

(δ) Να υπολογίσετε σε πόση απόσταση από τη ϑέση που αφήσαµε ελεύθερα τα σώµατα χάνεται
η επαφή µεταξύ τους.
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