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ΑΣΚΗΣΗ 1 
 
Σώμα εκτελεί α.α.τ. στη διεύθυνση του άξονα χ΄χ , χωρίς αρχική φάση. Το σώμα χρειάζεται χρόνο 

2t s∆ =  για δύο διαδοχικές διελεύσεις από τη χ = +Α . Η μέγιστη τιμή της κινητικής ενέργειας είναι 

max 2JΚ = , ενώ το μέτρο της μέγιστης δύναμης επαναφοράς είναι max 40F N= . Να υπολογίσετε: 
α. την κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης  
β. τη μάζα του σώματος και το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελεί. 
γ. Να γράψετε την εξίσωση σε συνάρτηση με την απομάκρυνση για τη κινητική ενέργεια και να την 
παραστήσετε γραφικά σε βαθμολογημένους άξονες. 
δ. Καθώς το σώμα μετακινείται από τη θέση 1 Aχ = +  στη θέση 2 2Aχ = +  να υπολογίσετε το έργο 
της δύναμης επαναφοράς. Δίνεται: 2 10π = . 
 
ΑΣΚΗΣΗ 2 
 
Το σύστημα των δύο σωμάτων Σ1 και Σ2 με μάζες 1 4m kg=  και 2 1m kg=  
αντίστοιχα, ισορροπεί όπως στο σχήμα. Το ελατήριο είναι ιδανικό με σταθερά 

400k N m=  και το νήμα που συνδέει τα δύο σώματα είναι αβαρές και μη 
εκτατό. Τη στιγμή 0t =  κόβουμε το νήμα και το σώμα Σ1 αρχίζει να εκτελεί απλή 
αρμονική ταλάντωση. 
α. Να βρείτε την μέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης που θα εκτελέσει το Σ1. 
β. Να παραστήσετε γραφικά σε αριθμημένους άξονες τη δύναμη που δέχεται το 
σώμα Σ1 από το ελατήριο σε συνάρτηση με το χρόνο. 
γ. Να βρείτε την απόλυτη τιμή του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας 
του σώματος τη στιγμή που ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι 

22d m
dt s

υ = . 

δ. Να βρείτε το έργο της δύναμης επαναφοράς που δέχεται το σώμα Σ1 από  το στιγμή 0t =  έως τη 
στιγμή 20t sπ= . Δίνονται 210g m s=  και 3,14π = . 
  
ΑΣΚΗΣΗ 3 
 
Σώμα 1Σ  μάζας 1m kg=  ισορροπεί στο ελεύθερο άκρο κατακόρυφου ακίνητου ιδανικού ελατηρίου, 
σταθεράς 100k N m= , το οποίο κρέμεται από ταβάνι. Δεύτερο σώμα 2Σ  ίσης μάζας με το πρώτο 
βρίσκεται στην ίδια κατακόρυφο με το 1Σ  και 0,45m  κάτω από αυτό. Εκτοξεύουμε το 2Σ  με 
ταχύτητα 0 5m sυ = , κατακόρυφα προς τα πάνω με αποτέλεσμα να συγκρουστεί κεντρικά και 
πλαστικά με το  1Σ . Το συσσωμάτωμα που δημιουργείται εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με 
θετική φορά προς τα πάνω. 
α. Να βρείτε την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση. 
β. Να βρείτε το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωματώματος. 
γ. Τη στιγμή που το συσσωμάτωμα διέρχεται από τη θέση 2Aχ = − , κινούμενο κατά τη θετική 
κατεύθυνση, να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης. 
δ. Καθώς το συσσωμάτωμα μετατοπίζεται από τη θέση 1 Aχ = − , προς τη θέση 2 Aχ = + , να βρείτε 
το έργο της δύναμης του ελατηρίου που δέχεται το συσσωμάτωμα.  
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ΑΣΚΗΣΗ 4 
 
Δυο σώματα Σ1 και Σ2 με ίσες μάζες, είναι σε επαφή μεταξύ τους και ισορροπούν 
ακίνητα σε κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς  k , όπως φαίνεται στο επόμενο 
σχήμα. Εκτρέπουμε το σύστημα από τη θέση ισορροπίας του ώστε το ελατήριο να έχει 
συνολική συσπείρωση 4mg k   και στη συνέχεια το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί. 
Τότε: 
α. τα σώματα ταλαντώνονται παραμένοντας συνεχώς σε επαφή 
β. τα σώματα χάνουν οριακά την επαφή τους φτάνοντας στην άνω ακραία θέση της 
ταλάντωσής τους 
γ. τα σώματα χάνουν την επαφή τους τη στιγμή που το ελατήριο αποκτά το φυσικό του 
μήκος.  
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
 
ΑΣΚΗΣΗ 5 
 
Ένας μηχανικός βάρους w1= 800N 
βρίσκεται πάνω σε μια οριζόντια 
ομογενή σανίδα ΑΒ, μήκους L=10m 
και βάρους w=500N. Η σανίδα 
κρέμεται από δύο κατακόρυφα σχοινιά 
που είναι δεμένα στα άκρα Α και Β. 
Όλο το σύστημα ισορροπεί οριζόντιο 
όπως φαίνεται στο σχήμα.  
α) Να βρεθούν τα μέτρα των τάσεων 
Τ1 και Τ2 των δύο σχοινιών αν χ= 8m.  
β) Ποιά είναι η μέγιστη και ποιά η ελάχιστη τιμή του μέτρου της τάση Τ1 ;  
γ) Για ποιά τιμή της απόστασης χ , το μέτρο της τάσης Τ1 είναι ίσο με το μέτρο της τάσης Τ2 ;  
Η άσκηση είναι αναδημοσίευση από «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα». 
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