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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 
 

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. α. Να γραφτούν οι (γενικές) σχέσεις x = x(t), υ = υ(t), α = α(t). 

β. Να γραφτεί η σχέση φ = φ(t) και να σχολιαστεί ο ρόλος της αρχικής φάσης φ0 και της κυκλικής (γω-

νιακής) συχνότητας ω. 

γ. Να υπολογιστούν οι  διαφορές φάσεων: φυ –φx, φα –φx και φα -φυ. 

2. α. Να δειχτεί ότι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελέσει κάποιο σύστημα απλή αρμονική τα-

λάντωση είναι η ΣF = -D.x.  Να σχολιαστεί η σταθερά D. 

β. Να αποδειχτεί η σχέση Τ = 2π m / D . 

γ Να αποδειχτεί η σχέση  

3. α. Να γραφτούν οι (γενικές) σχέσεις U = U(t), Κ = K(t). 

β. Να αποδειχτεί ότι η Εολ = Umax= Kmax = Κ+U= σταθ.  

γ. Να σχολιαστεί η περίοδος της μεταβολής της U = U(t) και της Κ = K(t). 

4. Να βρεθούν οι παρακάτω σχέσεις και να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις, 

α. υ = υ(x), α = α(x), Fεπ= Fεπ (x) 

β. U = U(x), Κ = K(x), Εολ = Εολ(x) (σε κοινό διάγραμμα). 

γ. U = U (υ), Κ =Κ (υ), Εολ = Εολ (υ) (σε κοινό διάγραμμα). 

Φθίνουσες   

1.  Για τις φθίνουσες ταλαντώσεις (με αποσβέσεις F' = -b ·υ): 

Α)  α) από ποιους παράγοντες εξαρτάται η σταθερά απόσβεσης b; 

            β) να περιγράψετε ένα πείραμα στο οποίο να φαίνεται ο ρόλος της.  

     Β)  α) Για μία μικρή τιμή της σταθεράς b να μελετήσετε τη μείωση του πλάτους (με την κατάλληλη 

γραφική παράσταση). 

         β) Σε ποιες περιπτώσεις είναι χρήσιμες οι αποσβέσεις 

2..  Ταλαντωτής εκτελεί αρμονική ταλάντωση με αποσβέσεις F' = -b · υ . 

     Α.  Αν για το πλάτος ισχύει Ak = A0 . e - Λ t ,  όπου t = k . T ,  k = 0,1,2,..., τότε: 

   α) Να δειχθεί ότι K

K+1

A
=σταθ

A
.  (Το Λ εξαρτάται από την b και την m). 

   β) Να βρεθεί ο χρόνος που απαιτείται για τη μείωση του πλάτους κατά 50%. 

     Β.  Αν η ενέργεια της ταλάντωσης υπολογίζεται από την σχέση Ε=
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 για πολύ μικρές τιμές  του 

b, τότε να δειχθεί ότι: 

               α) Ε=Εο.e-2Λt   όπου t = k . T ,  k = 0,1,2,... 



 

 

     β) K

K+1

E
=σταθ.

E
 

     γ) Ο χρόνος που απαιτείται για τη μείωση της ενέργειας κατά 50% είναι Τ =(ℓη2) / 2Λ 

 

Εξαναγκασμένες  

          1.  α) Ποια κίνηση λέγεται περιοδική και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; 

    β) Ποια κίνηση λέγεται ταλάντωση; Ποια ταλάντωση λέγεται γραμμική; 

   γ) Ποια ταλάντωση ονομάζεται ελεύθερη; 

   δ) Τι είναι η ιδιοσυχνότητα fa μιας ταλάντωσης και από τι εξαρτάται; 

   ε) Ποια ταλάντωση ονομάζεται εξαναγκασμένη και τι ονομάζεται διεγείρουσα δύναμη και διεγέρτης; 

   στ) Ποια ταλάντωση ονομάζεται αμείωτη; Ποια ονομάζεται φθίνουσα ή αποσβεννύμενη και πού  οφείλε-

ται η ελάττωση του πλάτους (απόσβεση); 

       2.  α) Να περιγραφεί η πειραματική διάταξη για τη μελέτη της εξαναγκασμένης ταλάντωσης, 

 β) Να παραστήσετε γραφικά το Α = Α(f) για b = 0 και b ≠ 0 . 

         γ) Πως εξαρτάται η ενέργεια του συστήματος από την συχνότητα του διεγέρτη; 

     3.  α) Πότε ένας ταλαντωτής που εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση βρίσκεται σε κατάσταση  συντονισμού; 

 β) Πως ερμηνεύεται ενεργειακά η  σταθερότητα του πλάτους  μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης και πως η 

μεγιστοποίηση του κατά το συντονισμό; 

 γ) Τι πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε από ένα σύστημα το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση συντονισμού; 

(εφαρμογές του συντονισμού) 

  4.  Να αποδειχτεί ότι στην εξαναγκασμένη μηχανική ταλάντωση με αποσβέσεις F = -b.υ με την επίδραση 

εξωτερικής δύναμης F΄ = Foσυνωt 

α) η (ολική) ενέργεια Ε = U + Κ = σταθερή σε κάθε χρονική στιγμή και  

β) PF = ΡF΄ σε κάθε χρονική στιγμή, 

MONO OTAN η συχνότητα της διεγείρουσας δύναμης είναι ίση με την συχνότητα της ελεύθερης χωρίς 

αποσβέσεις ταλάντωσης 

Σύνθεση μηχανικών ταλαντώσεων 

1. Να περιγράψετε ένα απλό πείραμα όπου ένα σώμα εκτελεί σύνθετη ταλάντωση και να σχολιάσετε τους 

παράγοντες που καθορίζουν το είδος της συνισταμένης κίνησης. 

2. Δύο Α.Α.Τ. της ίδιας συχνότητας που εξελίσσονται γύρω από την ίδια Θ.Ι., στην ίδια ευθεία, περιγράφονται 

ως: x1 = Α1·ημ(ω· t)  και x2 = Α2.ημ(ω·t + φ). 

α) Ποιο είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης των δύο ταλαντώσεων; 

β) Ποια είναι και πως προκύπτει η εξίσωση της συνισταμένης ταλάντωσης; 

γ) Ποια σχέση δίνει το Α και τη διαφορά φάσης ως προς την 1η ταλάντωση; 

δ) Ποια είναι η Amaxκαι η Amin δυνατή τιμή του πλάτους της; 

ε) Πότε η ολική ενέργεια είναι ίση με το άθροισμα των ενεργειών των συνιστωσών ταλαντώσεων; 

  στ) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των x = x(t), χ1 = x1(t), x2 = x2(t) (στο ίδιο διάγραμμα) για τις περι-

πτώσεις:  

 Α)  φ = 0, Α1 > Α2,  

 Β)  φ = π  rad και  ι)  Α1 > Α2,  ίί) Α1= Α2,   iii) Α1 < Α2. 

Διακρότημα 
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24. Δύο Α.Α.Τ. του ίδιου πλάτους που εξελίσσονται γύρω από την ίδια Θ.Ι., πάνω στην ίδια  ευθεία αλλά με 

διαφορετικές συχνότητες, περιγράφονται από τις εξισώσεις: 

X1 =Α·ημ(ω1t) και X2 =Α·ημ(ω2t). 

Α) Ποιο είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης των δύο ταλαντώσεων;  

Β) Αν οι γωνιακές συχνότητες ω, και ω2 διαφέρουν πολύ λίγο: 

α) Να βρεθεί η εξίσωση της συνισταμένης κίνησης  x = x (t) και να υπολογιστεί η περίοδος Τ και η συ-

χνότητα της f. 

β) Να βρεθεί η χρονική εξίσωση του πλάτους Α' = A'(t) και από αυτήν η περίοδος Τ της μεταβολής του 

και η μέγιστη τιμή του A'max 

γ) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις x = x (t) και x1= x1 (t), x2= x2 (t). 

δ) Να διατυπωθεί ο ορισμός της περιόδου Τδ του διακροτήματος και να αποδειχτεί η σχέση που μας δίνει 

την συχνότητα fδ του διακροτήματος.  

 

 

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΣ) 
 

1.  Σημειακό αντικείμενο μάζας m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με γωνιακή συχνότητα ω και πλάτος Α.  

Α. Να σημειώσετε στο σχήμα τα διανύσματα της ταχύτητας, της επιτάχυνσης και της δύναμης επαναφοράς, 

σε κάθε θέση. 

 

 

        

      

 

 

Β. Να συμπληρώσετε τις αλγεβρικές τιμές των φυσικών μεγεθών. 
 

     υ     α      Fεπ     Κ     U     Εολ 

    (Β)       

    (Γ)       

    (Δ)       

2. Ένας απλός αρμονικός ταλαντωτής εκτελεί ταλάντωση με πλάτος Α. Στη συνέχεια διπλασιάζουμε το πλάτος 

της ταλάντωσης του. Να σημειώσετε στις παρακάτω προτάσεις (Σ) για τις σωστές και (Λ) για τις λανθασμέ-

νες. 

α) Η μέγιστη τιμή του μέτρου της δύναμης επαναφοράς διπλασιάζεται,  

β) Η περίοδος της ταλάντωσης υποδιπλασιάζεται. 

γ) Η μεγίστη τιμή του μέτρου της ταχύτητας του σώματος διπλασιάζεται,  

δ) Η ολική ενέργεια της ταλάντωσης αυξάνεται κατά 50%. 

 

3. Υλικό σημείο εκτελεί την Α.Α.Τ. που φαίνεται στο σχήμα. Να 

σημειώσετε στις παρακάτω προτάσεις (Σ) για τις σωστές και 

(Λ) για τις λανθασμένες. 

α. Το μέτρο της επιτάχυνσης α έχει τη μέγιστη τιμή του τις χρο-

νικές στιγμές 2s και 6s.  

β. Τις στιγμές 1s, 3s, 5s και 7s η κινητική ενέργεια της ταλά-

ντωσης είναι ίση με τη δυναμική (Κ = U) 

γ. Από 6s έως 8s ισχύει ότι η ταχύτητα και η δύναμη επαναφο-

ράς έχουν την ίδια κατεύθυνση 

δ. Ισχύει ότι     (S.I) 

Β Γ Δ 

x 
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4.  Υλικό σημείο εκτελεί την Α.Α.Τ. που φαίνεται στο σχήμα. Να 

σημειώσετε στις προτάσεις (Σ) για τις σωστές και (Λ) για τις 

λανθασμένες,  

α. Τις στιγμές 0s, 6s και 12s το υλικό σημείο διέρχεται από τη 

θέση ισορροπίας του.  

β. Τις στιγμές 3s και 9s το μέτρο της ταχύτητας του υλικού 

σημείου είναι μέγιστο. 

γ. Από 6s έως 9s το υλικό σημείο κινείται προς τη θέση ισορ-

ροπίας του. 

δ. Ισχύει ότι     (S.I) 

 

5. Δύο κατακόρυφα ιδανικά ελατήρια Α και Β κρέμονται από οροφή 

και στα ελεύθερα άκρα τους είναι δεμένα δύο σώματα με μάζες 

mA και mB. Στη Θ.Ι. τους τα ελατήρια είναι επιμηκυμένα το ίδιο. 

Τα σώματα απομακρύνονται από τη Θ.I. τους και αφήνονται να 

εκτελέσουν Α.Α.Τ. με την Fεπ να μεταβάλλεται όπως στο παρακάτω 

σχήμα. Να σημειώσετε στις σχέσεις (Σ) για τις σωστές και (Λ) 

για τις λανθασμένες. 

α.  fB=2fA 

β.   

γ.  

δ. =  

ε. =2.  

στ.  

      

Φθίνουσες  

1. Για μία ελεύθερη ταλάντωση που στον ταλαντωτή ασκείται δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση και 

είναι ανάλογη της ταχύτητας (F' = -b · υ ), να σημειώσετε στις παρακάτω προτάσεις (Σ) για τις σωστές 

και (Λ) για τις λανθασμένες. 

α) Η ταλάντωση είναι φθίνουσα. 

β) Η αποσβεστική δύναμη F' έχει πάντα φορά προς τη θέση ισορροπίας. 

     γ) Η σταθερά απόσβεσης b εξαρτάται από το σχήμα και το μέγεθος του σώματος και από τις ιδιότητες 

του   μέσου στο οποίο γίνεται η ταλάντωση. 

δ) Η ενέργεια της ταλάντωσης παραμένει σταθερή. 

2. Για τις ελεύθερες αρμονικές ταλαντώσεις (με ίδιο αρχικό πλάτος Α0) και με αποσβέσεις της μορφής 

F'=b . υ  να σημειώσετε στις παρακάτω προτάσεις (Σ) για τις σωστές και (Λ) για τις λανθασμένες. 

Α. α) Το πλάτος της ελεύθερης ταλάντωσης διατηρείται πάντα σταθερό. 

β) Αν η σταθερά απόσβεσης είναι μηδέν η ελεύθερη ταλάντωση είναι αμείωτη. 

γ) Αν b ≠ 0 το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται με σταθερό ρυθμό. 

δ) Ο ρυθμός ελάττωσης του πλάτους της φθίνουσας ταλάντωσης αυξάνεται όταν αυξάνεται η σταθερά 

απόσβεσης b. 

ε) Το πλάτος της φθίνουσας ταλάντωσης σε μια τυχαία χρονική στιγμή υπολογίζεται από τη σχέση 

Ακ=A0.e-Λt. 

Β. α) Η περίοδος Τ της ταλάντωσης, για ορισμένη τιμή της σταθεράς b, διατηρείται σταθερή και ανεξάρ-

τητη από το πλάτος. 

β) Η συχνότητα του ταλαντωτή f, όταν b ≠ 0,  είναι λίγο μικρότερη από τη συχνότητα της ελεύθερης 

χωρίς αποσβέσεις ταλάντωσης fo. 

A 

B 

Fεπ 

0 

-Fmax 

-2Fmax 

2Fmax 

-Α Α 

Fmax 



 

 

γ) Η περίοδος της φθίνουσας ταλάντωσης αυξάνεται ενώ η συχνότητα της ελαττώνεται όταν αυξάνε-

ται η b.  

δ) Όταν οι αποσβέσεις είναι πολύ μικρές, η συχνότητα f της ελεύθερης ταλάντωσης διαφέρει πολύ λί-

γο από τη συχνότητα f0 της ελεύθερης χωρίς αποσβέσεις ταλάντωσης.  

ε) Για πολύ μεγάλες τιμές της b η ταλάντωση γίνεται απεριοδική 

 

Εξαναγκασμένες  

1. Να σημειώσετε στις παρακάτω προτάσεις, που αναφέρονται στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, (Σ) για 

τις σωστές και (Λ) για τις λανθασμένες. 

α) Ένας αρμονικός ταλαντωτής εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση όταν ενεργεί σ' αυτόν και μια εξωτε-

ρική περιοδική δύναμη που ονομάζεται διεγείρουσα δύναμη,  

β) Το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται με τον χρόνο με μικρότερο ρυθμό απ' ότι στις φθίνουσες ταλα-

ντώσεις. 

γ) Σε κάθε περίοδο η ενέργεια που δίνει ο διεγέρτης στον ταλαντωτή είναι ίση με την ενέργεια που χάνει 

λόγω των αποσβέσεων. 

δ) Σε μια περίοδο η ενέργεια που χάνει λόγω των αποσβέσεων είναι ίση με την αντίστοιχη απώλεια ενέρ-

γειας αν η ταλάντωση ήταν φθίνουσα. 

2. Να σημειώσετε στις παρακάτω προτάσεις, που αναφέρονται στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, (Σ) για 

τις σωστές και (Λ) για τις λανθασμένες. 

α) Η συχνότητα της εξαναγκασμένης ταλάντωσης ενός αρμονικού ταλαντωτή είναι ίση με την ιδιοσυχνό-

τητά του. 

β) Η συχνότητα της εξαναγκασμένης ταλάντωσης ενός αρμονικού ταλαντωτή είναι ίση με την συχνότητα 

του διεγέρτη. 

γ) Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης είναι σταθερό και ίσο με το πλάτος της αντίστοιχης ελεύ-

θερης αμείωτης ταλάντωσης. 

δ) Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης ενός αρμονικού ταλαντωτή εξαρτάται από τη συχνότητα 

του διεγέρτη. 

3.    Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα f της διεγείρουσας δύναμης (F = F 0συνωt, για σταθερή τι-

μή της F0), αυξάνεται διαρκώς. Να σημειώσετε στις παρακάτω προτάσεις (Σ) για τις σωστές και (Λ) για 

τις λανθασμένες,  

α) Το πλάτος Α μεταβάλλεται ανάλογα με τη συχνότητα της διεγείρουσας δύναμης,  

β) Η αύξηση της συχνότητας f της διεγείρουσας δύναμης στο διάστημα [f1 , f2 ] με f1 < fο< f2 οδηγεί σε 

αύξηση του πλάτους Α της ταλάντωσης. 

γ) Ο ταλαντωτής βρίσκεται σε συντονισμό όταν f= fο. 

δ) Η συχνότητα της διεγείρουσας δύναμης f στην οποία παρουσιάζεται μεγιστοποίηση του  πλάτους είναι 

λίγο μικρότερη από την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή, αν οι αποσβέσεις είναι πολύ μικρές 

 

4.  Στο σχήμα περιγράφεται η μεταβολή του πλάτους μιας εξανα-

γκασμένης ταλάντωσης σε συνάρτηση με τη συχνότητα της 

διεγείρουσας δύναμης (F=Foσυνωt) για σταθερή τιμή της F0, 

για μερικές διαφορετικές τιμές της σταθεράς απόσβεσης b. 

Να σημειώσετε στις παρακάτω προτάσεις (Σ) για τις σωστές 

και (Λ) για τις λανθασμένες. 

α) Κατά τον συντονισμό  όταν η b = 0. το πλάτος Α της τα-

λάντωσης γίνεται θεωρητικά άπειρο και αυτό επιτυγχά-

νεται όταν η συχνότητα f του διεγέρτη είναι ίση με την 

ιδιοσυχνότητα fo του συστήματος. 

β) Στις ταλαντώσεις με απόσβεση η συχνότητα fo στην οποία παρουσιάζεται μεγιστοποίηση του πλάτους 



 

 

εξαρτάται από την σταθερά απόσβεσης και η τιμή της ελαττώνεται όταν οι αποσβέσεις αυξάνονται. 

γ) Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της σταθεράς απόσβεσης τόσο μικρότερο είναι το μέγιστο πλάτος στην 

κατάσταση συντονισμού του. 

δ) Όταν οι αποσβέσεις είναι πολύ μεγάλες το φαινόμενο του συντονισμού δεν παρατηρείται ή γίνεται ε-

λάχιστα αντιληπτό. 

Σύνθεση ταλαντώσεων 

1.  Υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. της 

ίδιας διεύθυνσης, γύρω από την ίδια Θ.Ι. που περι-

γράφονται στο διπλανό διάγραμμα. Να σημειώσετε 

στις παρακάτω προτάσεις (Σ) για τις σωστές και (Λ) 

για τις λανθασμένες αιτιολογώντας τις απαντήσεις 

σας. 

α) Η διαφορά φάσης των δύο ταλαντώσεων είναι 

π/2. 

β) Η συνισταμένη ταλάντωση έχει πλάτος 1 cm και 

είναι συμφασική της ταλάντωσης x2. 

γ) Η συνισταμένη ταλάντωση περιγράφεται από την εξίσωση
π

x=-0,01ημ( t)
2

   

δ) Αν η ταλάντωση x2 είχε πλάτος 1 cm τότε το υλικό σημείο θα ηρεμούσε. 

ε) Αν αλλάξουν αμοιβαία τα πλάτη των δύο ταλαντώσεων τότε η συνισταμένη ταλάντωση θα έχει 

αρχική φάση 0 rad. 

 

2. Ένα υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. με την ίδια διεύθυνση, την ίδια περίοδο και την 

ίδια θέση ισορροπίας. Τα πλάτη τους είναι 6 cm και 8 cm ενώ το πλάτος της συνισταμένης ταλά-

ντωσης είναι 10 cm. Άρα οι δύο ταλαντώσεις έχουν διαφορά φάσης 

α) π/3 β) π/2 γ) π/4 δ) 0 

 

3. Υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. Τ1: x1= x1 (t) 

και Τ2: x2 = x 2( t )  της ίδιας διεύθυνσης, γύρω από την ίδια 

Θ.Ι. που περιγράφονται στο διπλανό διάγραμμα. Να ση-

μειώσετε στις παρακάτω προτάσεις (Σ) για τις σωστές και 

(Λ) για τις λανθασμένες αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας. 

α. Η ταλάντωση Τ1 προηγείται φασικά της ταλάντωσης Τ2 

κατά π rad. 

β. Τη στιγμή t = 2 s η απομάκρυνση του υλικού σημείου εί-

ναι 

    x=-0,01 m 

γ. Η συνισταμένη ταλάντωση περιγράφεται από την x=συν  

δ. Αν η ταλάντωση Τ1 είχε πλάτος 1 cm τότε το υλικό σημείο θα ηρεμούσε. 

ε. Αν αλλάξουν αμοιβαία τα πλάτη των δύο ταλαντώσεων τότε η συνισταμένη ταλάντωση θα έχει 

αρχική φάση π/2 rad. 

 

Διακρότημα 

1. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. με εξισώσεις x1= Α·ημ(ω1.t) και x2= Α·ημ(ω2·t) που εξε-

λίσσονται γύρω από την ίδια Θ.Ι. στην ίδια ευθεία. Αν για τις συχνότητες τους γνωρίζετε ότι f1 - f2 

= 2 Hz, να σημειώσετε στις παρακάτω προτάσεις (Σ) για τις σωστές και (Λ) για τις λανθασμένες. 

α) Η συνισταμένη κίνηση είναι απλή αρμονική ταλάντωση  

x1= x1(t) 



 

 

     β) Στη συνισταμένη κίνηση παρουσιάζονται διακροτήματα αν f1= 3 Hz και f2 = 1 Hz .  

γ) Στη συνισταμένη κίνηση παρουσιάζονται διακροτήματα αν f1= 1002 Hz και f2 =1000 Hz.  

δ) Στη συνισταμένη κίνηση παρουσιάζονται οπωσδήποτε διακροτήματα. 

 

2. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. με εξισώσεις x1= Α·ημ(ω1.t) και x2= Α·ημ(ω2·t) που εξε-

λίσσονται γύρω από την ίδια Θ.Ι. στην ίδια ευθεία. Αν γνωρίζετε ότι f1 > f2 >> f1 - f2, να σημειώσε-

τε στις παρακάτω προτάσεις (Σ) για τις σωστές και (Λ) για τις λανθασμένες. 

α) Η συνισταμένη κίνηση είναι απλή αρμονική ταλάντωση με περίοδο αντιστρόφως ανάλογη του 

αθροίσματος f1 + f2. 

β) Η συνισταμένη κίνηση είναι περιοδική κίνηση με περίοδο αντιστρόφως ανάλογη του αθροίσμα-

τος f1 + f2 αλλά όχι απλή αρμονική ταλάντωση. 

γ) Το πλάτος της συνισταμένης κίνησης μεταβάλλεται αρμονικά σε συνάρτηση με το χρόνο έχο-

ντας μέγιστη τιμή 2Α. 

δ) Ο χρόνος μεταξύ διαδοχικών μεγιστοποιήσεων του πλάτους μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα 

της διαφοράς f1 - f2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Γ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Μηχανικές Ταλαντώσεις 

1. Υλικό σημείο μάζας m = 0, l  kg εκτελεί Α.Α.Τ. πλάτους Α = 10 cm και συχνότητας f = 10 Hz. Την 

t = 0 διέρχεται από σημείο Σ του αρνητικού ημιάξονα, όπου η Κ= 3U , κινούμενο προς τη θέση ι-

σορροπίας του. 

α) Να βρεθεί η συνάρτηση x = x(t). 

β) Να βρεθεί η χρονική στιγμή t1 που η υ=0 για 1η φορά.  

γ)Την t1 να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής της ορμής (dp/dt) του υλικού  σημείου.  

(Απάντηση: α) x = 0,1ημ(20π t + 1 lπ/6)(S.I.), β) t1 = 1/30 s, γ) dp/dt = -4π2 N) 

2. Υλικό σημείο μάζας m = 0,01 kg εκτελεί Α.Α.Τ. πλάτους Α = 20 cm. Τη χρονική στιγμή t = 0 διέρ-

χεται από το Β (x1=10cm), κινούμενο προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα x΄x, ενώ την t1 = 2/3 s 

διέρχεται από το ίδιο σημείο κινούμενο, για 1η φορά, προς την θέση ισορροπίας του. 

α) Την t2= 5/3 s να υπολογιστεί η υ . 

β) Για το διάστημα Δt = t2 -t1, να υπολογιστεί το μήκος S της τροχιάς του. 

(Απάντηση: α) υ = + π /10 m/s , β) S = 40 cm) 

3. Υλικό σημείο μάζας m = 0,1 kg που εκτελεί Α.Α.Τ. τη χρονική στιγμή t = 0 διέρχεται από τη θέση 

ισορροπίας του κινούμενο προς τα αρνητικά του άξονα x΄x.  Στις θέσεις Α (xΑ = //l0 m) και Β 

( xΒ = - 0,l m) η ταχύτητα του έχει μέτρο 1 m/s και  m/s αντίστοιχα. 

α) Να βρεθεί η συνάρτηση υ = υ(t) και να γίνει η γραφική της παράσταση. 

β) Να υπολογιστεί το Δt = tB - t A  για την απευθείας μετάβαση του υλικού σημείου από το Α στο Β. 

(Απάντηση: α) υ = -2·συν(10· t) (S.I), β) Δt = π/20 s) 
 

4. Το ένα άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 200 N/m είναι στερεωμένο σε 

οροφή. Στο άλλο άκρο του συνδέουμε ένα σημειακό αντικείμενο μάζας m = 0,5 kg και το κρατάμε 

στη θέση που το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος. Τη στιγμή t = 0 το αφήνουμε ελεύθερο. Για τη 

μελέτη της κίνησης να θεωρήσετε κατακόρυφο άξονα y'y με θετική φορά τη φορά της επιτάχυνσης 

της βαρύτητας g , όπου g=10 m/s2 . 

α) Να αποδειχτεί ότι το σύστημα θα εκτελέσει Α.Α.Τ. και να υπολογιστεί το πλάτος Α και η περίο-

δος Τ της ταλάντωσης. 

β) Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης επαναφοράς και το έργο της δύναμης του ελατηρίου από 

την t = 0 μέχρι την t1 =T/4. 

γ) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των Fεπ = Fεπ (y) και Fελ = Fελ(y) στο ίδιο διάγραμμα. 

δ) Να υπολογιστούν η Umax και η Uελ, max. 

(Απάντηση:  α) Α = 2,5 cm , Τ = π/10 s , β) WFεπ = 0,0625 J, WFελ = -0,0625,  

γ) Fεπ =-200.y (SΙ.), Fελ = - 5 -2 0 0 . y  (S.Ι), δ) Umax = 0,0625 J, Uελ, max = 0,25 J) 

 

5.  Ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=250N/m έχει σταθερά στερεωμένο το ένα άκρο του σε οροφή. Στο 

ελεύθερο κάτω άκρο του στερεώνεται ένα σώμα μάζας m=2,5Kg. Ανυψώνουμε το σώμα κατακό-

ρυφα, έτσι ώστε όταν αυτό διέρχεται, κινούμενο προς τα κάτω, από τη θέση φυσικού μήκους του 

ελατηρίου (to=0) να έχει ταχύτητα υο = /3 m/s . 

α) Να δείξετε ότι το σύστημα θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση και να υπολογίσετε πόσες 



 

 

φορές το ελατήριο έρχεται στη φυσική του κατάσταση σε χρόνο Δt=2π sec. 

β) Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή της απομάκρυνσης για την ταλάντωση που θα εκτελέσει το 

σώμα και το ρυθμό μεταβολής της ορμής του σώματος κατά τη χρονική στιγμή που η επιτάχυν-

ση του είναι α = α max /3 m/s2. 

γ) Να γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο, θεωρώντας 

σαν θετική φορά την κατακόρυφη προς τα πάνω.  

δ) Να υπολογίσετε τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για τη μετακίνηση του σώματος από τη θέση 

φυσικού μήκους του ελατηρίου μέχρι το κατώτερο σημείο της τροχιάς του. 

Δίνεται g=10m/s2. 

2

3 50 Kg.m 2 3 2π π
[Απ: α)20 φορές.  β) m, , γ)υ= συν 10t+ (S.I) δ) s]

15 3 s 3 3 12

 
 
 

 

6 Το ένα άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατη-

ρίου σταθεράς k=200N/m είναι στερεωμένο 

σε οριζόντιο δάπεδο. Στο άλλο άκρο του εί-

ναι σταθερά συνδεδεμένο ένα σώμα Α μάζας 

M=l,5Kg. Πάνω στο Α είναι τοποθετημένο 

άλλο σώμα Β μάζας m=0,5Kg και το σύστη-

μα ισορροπεί. Πιέζουμε το σύστημα κατακό-

ρυφα προς τα  κάτω κατά y1=+0,1  m και 

το αφήνουμε ελεύθερο να  εκτελέσει ταλά-

ντωση. 

α) Να καθορίσετε τη σταθερά επαναφοράς D 

της ταλάντωσης του συστήματος, να υπο-

λογίσετε τη γωνιακή συχνότητα ω της τα-

λάντωσης και τις σταθερές επαναφοράς των ταλαντώσεων των δύο σωμάτων.  

β) Να δείξετε ότι το σώμα Β θα εγκαταλείψει το σώμα Α και να καθορίσετε σε ποια θέση  συμβαί-

νει αυτό.  

γ) Ποια είναι η ταχύτητα του σώματος Β τη στιγμή που εγκαταλείπει το σώμα Α, ποια η  επιτάχυν-

ση   του την προηγούμενη χρονική στιγμή και ποια αμέσως μετά την εγκατάλειψη;  

δ) Σε πόσο ύψος h θα φτάσει το σώμα Β πάνω από τη θέση όπου εγκαταλείπει το σώμα Α; 

Δίνεται g=10m/s2 . 

                      (Απ. α) D=k=200N/m , ω=10 rad/s , DA = 150N/m , DB = 50N/m , 

                                         β) y2 = -0,1m ,  γ) υ=-2m/s, α=α΄= + 10m/s2, δ) h=0,2m) 
 

7.   Σώμα  μάζας m1=3Kg είναι στερεωμένο στην άκρη οριζοντίου ιδανικού  ελατηρίου σταθεράς 

k=400N/m, του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωμένο. Το σώμα εκτελεί απλή αρμονική 

ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο με περίοδο Τ και πλάτος A=0,4m. Τη χρονική στιγμή to=0 το 

σώμα βρίσκεται στη θέση της μέγιστης θετικής απομάκρυνσης. Τη χρονική στιγμή t = Τ/6, ένα σώ-

μα μάζας m2=1Kg που κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το σώμα μάζας m1 και έχει ταχύτητα μέ-

τρου 8m/s συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με αυτό. 

Να υπολογίσετε: 

α. την αρχική φάση της ταλάντωσης του σώματος μάζας m1. 

β. τη θέση στην οποία βρίσκεται το σώμα μάζας m1τη στιγμή της σύγκρουσης. 

γ. την περίοδο ταλάντωσης του συσσωματώματος. 

δ. την ενέργεια της ταλάντωσης μετά την κρούση. 

Να θεωρήσετε ότι η σύγκρουση διαρκεί ελάχιστα και ότι το σύστημα των δυο συγκρουόμενων σω-

μάτων είναι μονωμένο. 
(Απάντηση: α) φο = π/2,   β) x1 = 0,2m , γ) ΤΣ =0,2π  s,   δ) Ετ = 58J ) 

 

8.   Ο δίσκος μάζας M=5Kg του παρακάτω σχήματος ισορροπεί στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρί-

(Ο) 
m 

M 

y1  

 

 

k  

 

 

k 



 

 

ου. Η διέγερση της κατακόρυφης ταλάντωσης του συστήματος ελατηρίου-

δίσκου γίνεται με κρούση (to=0). Από ύψος h1=0,45m αφήνεται ένα μπαλάκι 

μάζας m=0,5Kg, το οποίο, αφού συγκρουστεί με το δίσκο, ανεβαίνει μέχρι το 

ύψος h2=0,2m και στη συνέχεια απομακρύνεται κατάλληλα. Ο δίσκος μετά 

την κρούση εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, πραγματοποιώντας 10 ταλα-

ντώσεις μέσα σε χρόνο Δt=2πs.   

α) Να υπολογίσετε την περίοδο της ταλάντωσης και τη σταθερά του ελατηρί-

ου. 

β) Να βρείτε τη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης, όταν η τιμή του μέτρου 

του ρυθμού μεταβολής της ορμής είναι 20Kg.m/s2. 

γ) Να υπολογίσετε τη μέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης του συστήματος, να 

γράψετε τη σχέση που συνδέει την αλγεβρική τιμή της συνισταμένης των 

δυνάμεων που ασκούνται στον δίσκο σε συνάρτηση με το χρόνο και να κάνετε την αντίστοιχη 

γραφική παράσταση σε βαθμολογημένους άξονες. 

δ) Κάποια χρονική στιγμή t1 μετά την έναρξη της ταλάντωσης, όταν ο δίσκος πλησιάζει προς τη 

θέση ισορροπίας του, ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του είναι 3m/s2,  Να βρείτε την απο-

μάκρυνση και την ταχύτητα του δίσκου τη χρονική στιγμή t1  

Σαν  θετική να θεωρηθεί η φορά της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Δίνεται: g = 10m/s2 . 

(Aπ..α)T=0,2π s, k=500N/m , β)0,4J, γ)υmax=0,5m/s, ΣF=-25ημ(10t) (S.I.), δ)-0,03m, + 0,4m/s) 

 

9. Σώμα με μάζα m1 = 0,2 kg βάλλεται κατακόρυφα από το έδαφος με ταχύτητα μέτρου υ = 20 m/s 

και σε ύψος h = 19,4 m συναντά ένα κομμάτι ξύλου με μάζα m2 = 0,3 kg που κρέμεται από ελατή-

ριο σταθεράς k = 12,5 N/m. Τα δύο σώματα μετά τη σύγκρουση ενώνονται και κινούνται σαν ένα. 

Για τη μελέτη της κίνησης του συσσωματώματος να θεωρήσετε κατακόρυφο άξονα y'y με θετική 

φορά προς τα πάνω. 

α) Να βρεθεί η εξίσωση y = y(t) θεωρώντας ως χρονική στιγμή t = 0 τη στιγμή που ολοκληρώνεται 

η πλαστική κρούση. 

β) Να βρεθεί η μέγιστη ταχύτητα υmax που αποκτά το συσσωμάτωμα και η χρονική στιγμή t που 

την αποκτά για 1η φορά. Δίνεται ότι g = 10 m/s2 .  

(Απάντηση: α) y = 0,32 ημ(5 t + π/6) (S.I.), β)υmax= 1 , 6  m/s, t = π/6 s) 

 

 

Φθίνουσες Ταλαντώσεις 

 

1    Στο διάγραμμα περιγράφεται μια φθίνουσα ταλά-

ντωση το πλάτος της οποίας μεταβάλλεται σύμφω-

να με τη σχέση Ακ = Αoe-Λt. Δίνεται ότι ℓn (4/3) = 

0,3 και ℓn 2 = 0,69. Να υπολογιστούν:  

α) Το πλάτος Α1. 

β) Η % ελάττωση του πλάτους σε κάθε πλήρη τα-

λάντωση,  

γ) Η σταθερά Λ και ο χρόνος υποδιπλασιασμού T1/2 

δ) Η % ελάττωση της ενέργειας από την t = 0 έως 

την T1/2. 

(Απάντηση: α) Α1= 12 cm , β) 25% , γ) Λ = 0,3 s-1 , T1/2 = 2,3 s , δ) 75% ) 

 

 

2.  Σύστημα μάζας m - οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k = 1000 N/m απομακρύνεται από τη θέση ισορ-

ροπίας του κατά xo= 0,32 m και τη στιγμή t0=0 αφήνεται ελεύθερο. Εξαιτίας τριβών (F' = - b . υ)  

μετά από 18 πλήρεις ταλαντώσεις το πλάτος της ταλάντωσης είναι Α0/4. Να βρεθούν: 

α) Το πλάτος Α όταν γίνουν ακόμη 27 πλήρεις ταλαντώσεις και η ενέργεια Q που εκλύεται ως θερ-

μότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

β) Ο αριθμός Ν των πλήρων ταλαντώσεων μέχρι τη στιγμή που η ενέργεια της ταλάντωσης θα γίνει 

η μισή της αρχικής. 

(Απάντηση: α) A = lcm, Q = 51,15 J , β) Ν = 4) 

 



 

 

3.  Σε έναν αρμονικό ταλαντωτή (σύστημα σώματος μάζας m-ελατήριο σταθεράς k), που εκτελεί  εξα-

ναγκασμένη ταλάντωση πλάτους Α=0,1 m, ασκούνται δυνάμεις απόσβεσης με συνισταμένη F'=-b υ 

, όπου b = 0,5 kg/s . Θεωρούμε ότι η συχνότητα μεγιστοποίησης του πλάτους είναι ίση με τη συ-

χνότητα της ελεύθερης χωρίς αποσβέσεις ταλάντωσης, f=fo=0,2Hz.  

α) Να βρεθεί η σχέση  F = F(t) της διεγείρουσας δύναμης και να γίνει η αντίστοιχη γραφική παρά-

σταση. 

β) Να υπολογιστεί ο ρυθμός με τον οποίο αφαιρείται ενέργεια λόγω των αποσβεστικών δυνάμεων 

τη χρονική στιγμή 1,5T 

γ) Να υπολογιστεί η ενέργεια που προσφέρεται στο σύστημα από την διεγείρουσα δύναμη σε μια 

περίοδο; 

(Να θεωρήσετε, όπου εμφανιστεί, το π2 = 1 0 )  

(Απάντηση: α) F = 0,02 π · συν , (β)   WF=0,02 J)  

Σύνθεση Ταλαντώσεων 

1. Ένα σημειακό αντικείμενο μάζας m = 100g εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις 

που εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και περιγράφονται 

από τις εξισώσεις:  x1 =2 .ημ(10.t) και x2=2.ημ(10t+π/2)  όπου x1 , x2→cm και t→s 

α) Να βρεθεί η σχέση x = x(t) της απομάκρυνσης του υλικού σημείου για τη συνισταμένη κίνηση και 

να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των σχέσεων x1=x1(t), x2=x2 (t) και x = x(t) σε κοινό διάγραμ-

μα. 

β) Να βρεθούν οι υ = υ(t) και Fεπ = F επ (t) για τη συνισταμένη κίνηση,  

γ) Να βρεθεί η δυναμική ενέργεια U της συνισταμένης ταλάντωσης και η ταχύτητα υ του υλικού 

σημείου όταν διέρχεται από τη θέση x = 3 cm. 

(Απ: α) x=0,04ημ(10t+ ), β) υ=0,4συν(10t+ ), Fεπ=-0,4ημ(10t+ ), γ) U=4,5.10 -3J, υ= ±  m/s) 

 
 

2. Υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. x 1 και x2 της 

ίδιας διεύθυνσης, γύρω από την ίδια Θ.Ι. που περιγράφο-

νται στο διπλανό διάγραμμα. 

α) Να βρεθούν οι εξισώσεις των x1 , x2 και της x για τη συ-

νισταμένη κίνηση,  

β) Να βρεθεί η ταχύτητα υ του υλικού σημείου την χρονική 

στιγμή t = 3,5 s . 

                   (Απ.  β) υ =  m/s ) 

 

3. Υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις της ίδιας διεύθυνσης γύρω   από 

την ίδια θέση ισορροπίας που περιγράφονται από τις εξισώσεις: x 1= 0,04ημ(500π t)(S.I) και x2= 

0,04ημ(504πt) (S.I.).  

     α) Να βρεθεί η εξίσωση της συνισταμένης κίνησης x = x(t). 

     β) Να βρεθεί η χρονική εξίσωση του πλάτους Α' = A'(t) και από αυτήν η περίοδος Τ' της μεταβολής 

του και η μέγιστη τιμή του A'max .  

    γ) Να γίνει η γραφική παράσταση Α' = A' (t).  

    δ) Να βρεθεί ο αριθμός των διακροτημάτων Νδ σε χρόνο t = 23 s . 

(Απ: α) x= 0,08συν(2πt)·ημ(502π t) (S.I.), β) Α'= 0,08·συν(2πt) (S.I.),Τ' = 1s, A'max = 0,08 m , δ) 46 ) 

 

4. Υλικό σημείο εκτελεί κίνηση που είναι σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται 

στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και περιγράφεται από την εξίσωση 

x=0,15συν(8πt)·ημ(400π t) (S.I.).  

α) Να χαρακτηριστεί το είδος της κίνησης,  

β) Να βρεθεί ο αριθμός των διακροτημάτων Νδ και ο αριθμός Ν των επαναλήψεων της περιοδικής 

κίνησης σε χρόνο t = 2 s. 

γ) Να υπολογιστούν οι συχνότητες f1 και f2 των δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που η σύνθε-



 

 

ση τους έδωσε την παραπάνω κίνηση. 

(Απ: β) Νδ = 16, Ν = 400 γ) f1 = 204 Ηz , f2 = 196 Hz ) 

 

5. Υλικό σημείο εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση κατά μήκος του άξονα x'x που περιγράφεται στο διά-

γραμμα. Η κίνηση αυτή είναι η συνισταμένη 

δύο Α.Α.Τ. χωρίς αρχική φάση, με ίδιο πλάτος, 

της ίδιας διεύθυνσης γύρω από την ίδια θέση 

ισορροπίας με συχνότητες που διαφέρουν πολύ 

λίγο. 

     α) Να υπολογίσετε την περίοδο του διακροτήμα-

τος Τδ. 

     β) Αν γνωρίζετε ότι η περιοδική κίνηση επανα-

λαμβάνεται Ν = 26 φορές σε χρόνο t= 2 Tδ 

να υπολογίσετε την περίοδο Τ της συνιστα-

μένης κίνησης. 

γ) Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης 

της συνισταμένης κίνησης σε συνάρτηση με 

το χρόνο x = x (t). 

δ) Να γράψετε τις εξισώσεις της απομάκρυνσης των δύο Α.Α.Τ. σε συνάρτηση με το χρόνο.  

(Απ: α )T δ = 0 ,2 5s ,  β)Τ = l/52 s,   γ) x= 0,02 ·συν(4πt)·ημ(104πt) (S.I.),   

δ) x1=0,01·ημ(108πt) (S.I.), x2 = 0,01·ημ(100πt) (S.I.)) 

6. Οι ήχοι που παράγονται από δύο διαπασών Δι και Δ2 που βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο έχουν 

συχνότητες f1= 604 Hz και f2= 600 Hz , αντίστοιχα. 

α) Ποια είναι η συχνότητα f του ήχου που ακούμε; 

β) Πόσος χρόνος Δt περνάει μεταξύ δύο διαδοχικών παύσεων του ήχου; 

γ) Αν αντικαταστήσουμε το διαπασών Δ2 με άλλο Δ3 διαπιστώνουμε 12 αυξομειώσεις του ήχου σε 

δύο δευτερόλεπτα. Ποια είναι η συχνότητα f3 του ήχου που παράγει το διαπασών Δ3; 

(Απ: α) f= 602 Hz, β) Δt = 0,25 s, γ) f3 = 610 Hz ή f3= 598 Hz) 
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