
Απλή Αρμονική Ταλάντωση Υλικού Σημείου 
 

1. Ένας απλός αρμονικός ταλαντωτής εκτελεί 10 πλήρεις ταλαντώσεις με πλάτος 

A=0,lm σε χρόνο Δt=5s. Την t=0 ο ταλαντωτής διέρχεται από τη θέση 0,05√2m 

με κατεύθυνση κίνησης προς τη θέση πλάτους 

     α) Να γραφούν οι εξισώσεις: x=f(t), υ=f(t), α=f(t) (π2 ≈10) και να γίνουν 
οι αντίστοιχες γραφικές παραστασεις. 

β) Ποια η χρονική στιγμή t1 στην οποία ο απλός αρμονικός ταλαντωτής  
περνά ξανά από την ίδια θέση με αντίθετη φορά κίνησης για πρώτη 

φορά; 

(x = 0,1 ημ (4πt
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+ ) 

 

2. Η εξίσωση απομάκρυνσης ενός σώματος μάζας m=0,5Kg που εκτελεί 

απλή αρμονική ταλάντωση, έχει τη μορφή  χ = Α ημ(10t
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+ )  (S.I). Αν 

την t=0 το σώμα βρίσκεται στη θέση x=0,25m. Να υπολογίσετε:  

α) Το πλάτος της ταλάντωσης,  
β) Την ενέργεια της ταλάντωσης. 
γ) Τη χρονική στιγμή που το σώμα φτάνει για πρώτη φορά στη θέση 

μέγιστης θετικής απομάκρυνσης .  
δ) Όταν η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης είναι 0,25 J ποιο είναι το 

μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος; 

(0,5m , 6,25J , 
30


s , 5Ν) 

 

3.     Σώμα μάζας m=0,5Kg εκτελεί Α.Α.Τ. με D=8N/m. Την t=0 το σώμα 

διέρχεται από τη θέση x1=+ 2 m με ταχύτητα θετική (υ>0) και η κινη-

τική του ενέργεια ισούται με το μισό της ολικής ενέργειας της ταλάντω-
σης,  

α)Να υπολογίσετε το πλάτος και την αρχική φάση της ταλάντωσης,  
β)Να γράψετε την εξίσωση της δύναμης επαναφοράς που δέχεται το 

σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο. 

γ)Ποιο το έργο της δύναμης επαναφοράς από την t1=
16


s  μέχρι την 

2t  = s
4


; 

                     (2m , 
4


rad , 8 J)

4.     Ένα υλικό σημείο εκτελεί Α.Α.Τ. και η 
δύναμη επαναφοράς που δέχεται με-
ταβάλλεται με το χρόνο σύμφωνα με το 

διπλανό διάγραμμα. Από την t=0 μέχρι 
την t=0,02s το υλικό σημείο έχει δια-

νύσει μήκος τροχιάς S=2m.  
       α) Να γράψετε την x=f(t).  
       β)Να γράψετε την εξίσωση της 

δυναμικής ενέργειας σε συνάρτηση με το χρόνο.  
       γ)  Ποιος  ο  ρυθμός  μεταβολής  της κινητικής  ενέργειας  και της  

δυναμικής ενέργειας του ταλαντωτή, τη στιγμή που διέρχεται από θέση  

 
 

0,03   t (s) 



       με x>0 και ταχύτητα υ=-40π m/s. (π2≈10) 

(χ = 0,5ημ (100πt), U=2,5 ημ2(100πt), 240π J/s , -240π J/s) 
 

5.     Σώμα μάζας m=0,2Kg εκτελεί Α.Α.Τ. με ολική ενέργεια E=0,64.10-3J. Η 
απομάκρυνση του σώματος από τη Θ.Ι. είναι αρμονική συνάρτηση του 
χρόνου και ισχύει για την επιτάχυνση α=-64χ (S.I). 
α) Να γραφτούν οι εξισώσεις: x=f(t), υ=f(t) αν την t=0 η απομάκρυνση του 

σώματος είναι x=+0,0l m.  
β) Ποιες χρονικές στιγμές σε μια περίοδο η κινητική ενέργεια του τα-

λαντωτή θα είναι ίση με τη δυναμική; 

          χ=0,01 ημ(8t+
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),  υ=0,08 συν(8t+
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). 

 

6.     Στο διάγραμμα του σχήματος δίνεται 

η δύναμη επαναφοράς σε συνάρ-
τηση με την απομάκρυνση του από 

τη θέση ισορροπίας. Την t=0 ένα 
σώμα βρίσκεται στη θέση x1=-0,lm 
και έχει επιβράδυνση α1= 2,5 m/s2. 

Να υπολογίσετε:  
α)Την αρχική φάση της ταλάντωσης 

και να γράψετε την εξίσωση της 
απομάκρυνσης σε συνάρτηση με 
το χρόνο.  

β)Την κινητική ενέργεια του σώματος τη στιγμή που το μέτρο της δύ-
ναμης επαναφοράς είναι ίσο με το μισό της μέγιστης τιμής του. 

            χ=0,2 ημ(5t+
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),  0,75 J 

 
Β) Ελατήριο - Μάζα 

7.     Ένα σώμα μάζας m=l Kg είναι δεμένο στο ένα 
άκρο οριζόντιου ελατηρίου με k=25N/m όπως 
στο σχήμα. Το σώμα κινείται χωρίς τριβές στο 
οριζόντιο επίπεδο. Εκτρέπουμε το σώμα από 
τη θέση ισορροπίας του κατά Δχ και την t=0 το 
αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί χωρίς αρχική 
ταχύτητα από τη θέση που το εκτρέψαμε. Η 
μέγιστη δύναμη που δέχεται το σώμα από το ελατήριο κατά τη διάρκεια 
της ταλάντωσης του είναι Fmax=5N.  Να υπολογίσετε:  
α) το πλάτος και την ενέργεια ταλάντωσης. 

β) να γράψετε την x=f(t), υ=(t), α=f(t) θεωρώντας θετική τη φορά της αρ-
χικής εκτροπής,  

γ) Ποιο το μήκος της τροχιάς που έχει διανύσει το σώμα από την t=0 έως 

τη χρονική στιγμή που διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του για δεύ-
τερη φορά; 

(0,2 m, 0,5J, x=0,2ημ(5t+
2


), 0,6m ) 

8.     Σώμα μάζας m=2Kg είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου 
σταθεράς k, όπως φαίνεται στο σχήμα. Την t=0 το εκτοξεύουμε με  ο-

 



ριζόντια  ταχύτητα μέτρου υ=4m/s. Το 

σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και 

εκτελεί Α.Α.Τ. με T s
5


= .  

α) Να γράψετε την x=f(t). 
β) Ποια είναι η μεταβολή της ορμής του 

σώματος από τη χρονική στιγμή  t1 

που διέρχεται για πρώτη φορά από τη 

θέση x=
A

2
+  έως την t2 που μηδενίζεται η ταχύτητα του για πρώτη 

φορά;  

γ) Το έργο της δύναμης του ελατηρίου στην παραπάνω χρονική διάρ-
κεια. 

             x=0,4ημ(10t). 

 
9.     Σώμα μάζας m βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο και είναι στερεωμένο στο 

ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k=100N/m, το άλλο άκρο του 
οποίου είναι δεμένο σε ακλόνητο σημείο. Εκτρέπουμε το σώμα από τη 
Θ.Ι. και την t=0 το εκτοξεύουμε από τη θέση που το εκτρέψαμε με 

οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ και με φορά προς τη θέση x=+A. To σώμα 

εκτελεί Α.Α.Τ. με εξίσωση x=0,2ημ (20t+
4


).

       Να υπολογίσετε: 

 α) την ενέργεια ταλάντωσης. 

 β) το ρυθμό μεταβολής της ορμής του σώματος τη στιγμή που διέρχεται 
από τη θέση X1=-0,1m.  

γ) το μέτρο της ταχύτητας εκτόξευσης υ.  

δ) τη χρονική διάρκεια κίνησης του σώματος από τη στιγμή της εκτόξευσης 
έως τη στιγμή που περνά για πρώτη φορά από τη θέση ισορροπίας 
του. 

(2J, 10N, 2 2 m/s, 
3π

s)
80  

 

10.   Το κατακόρυφο ελατήριο του διπλανού σχήματος έχει σταθερά k. To 
ένα άκρο του είναι στερεωμένο στην οροφή ενώ στο άλλο άκρο του 
έχουμε στερεώσει ένα σώμα μάζας m=l Kg και 
ισορροπεί το σύστημα με το ελατήριο επιμηκυ-
μένο κατά Δx=10cm. Εκτρέπουμε το σύστημα 
προς τα πάνω και την t=0 το αφήνουμε ελεύ-
θερο από τη θέση φυσικού μήκους του ελατη-
ρίου. 

       α) Να γράψετε τις εξισώσεις x=f(t), υ= f(t), α=f(t).  

β) Ποια χρονική στιγμή θα περάσει ο ταλαντω-
τής από τη Θ.Ι. του με ταχύτητα θετική (για 
πρώτη φορά).  

γ) Ποιο το έργο της δύναμης επαναφοράς και το έργο της δύναμης του 
ελατηρίου  στην παραπάνω χρονική διάρκεια. 

δ) Ποια η  μέγιστη  δυναμική  ενέργεια του  ταλαντωτή  και ποια η 
μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου στη διάρκεια της ταλάντω-
σης,  

ε) Όταν το σώμα περνά από τη Θ.Ι. του δέχεται στιγμιαία δύναμη με 
αποτέλεσμα το μέτρο της ταχύτητας του να αυξηθεί κατά lm/s. Ποιο 
το νέο πλάτος της ταλάντωσης του σώματος και ποια η % μεταβολή 



της ενέργειας ταλάντωσης; 
     Δίνεται g=10m/s2 

 x=0,1 ημ(10t+
2


). 

11.      Στο ελατήριο του σχήματος τοποθετούμε ένα σώμα 
μάζας m και το ελατήριο συσπειρώνεται κατά 
x1=2,5 cm. Απομακρύνουμε το σώμα από τη Θ.Ι. 
του κατά x2=4 cm προς τα κάτω και το αφήνουμε 
ελεύθερο, οπότε εκτελεί Α.Α.Τ. Θεωρώντας ως t=0 
τη στιγμή που διέρχεται από τη θέση x3=2cm κάτω 
από τη Θ.Ι. του και ενώ κινείται προς τα πάνω να 
βρείτε: 

       α) την εξίσωση απομάκρυνσης - χρόνου (θετική φορά προς τα πάνω),  
       β) τη δύναμη του ελατηρίου σε συνάρτηση με το χρόνο,  
       γ) την κινητική και τη δυναμική ενέργεια του ταλαντωτή σε συνάρτηση 

με το χρόνο και να τις παραστήσετε στο ίδιο διάγραμμα.  
       Δίνεται: g=10m/s2. 

x=4 ημ(20t+
11

6


)

12.   Το ένα άκρο ενός ελατηρίου σταθεράς k=100N/m στερεώνεται στην 
κορυφή λείου κεκλιμένου επιπέδου γωνίας θ=30° και στο άλλο άκρο 

του δένεται σώμα μάζας m=4Kg το οποίο μπορεί 
να κινείται χωρίς τριβές πάνω στο κεκλιμένο επί-
πεδο. Μετακινούμε το σύστημα προς τα πάνω έτσι 

ώστε το ελατήριο να αποκτήσει το φυσικό του μή-
κος και την t=0 το αφήνουμε ελεύθερο. Θεωρώ-
ντας θετική φορά προς τα κάτω, να βρείτε: 
α) την εξίσωση της απομάκρυνσης με το χρόνο, 

αφού πρώτα δείξετε ότι εκτελεί Α.Α.Τ. 

β) την ταχύτητα του ταλαντωτή όταν x1 = 10 2 cm. 

γ) το λόγο της κινητικής προς τη δυναμική ενέργεια του ταλαντωτή    
στην παραπάνω θέση. Δίνεται: g=10m/s2.

[χ = 0,2ημ(5t+
3

2


)] 
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