
 

 

  Άσκηση:  Στην κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου του παρακάτω σχήματος γωνίας κλίσης φ είναι ακλόνητα 

στερεωμένο το πάνω άκρο ενός ελατηρίου σταθεράς k=100N/m. Στο κάτω άκρο του ελατηρίου είναι 

στερεωμένο ένα σώμα Σ1 μάζας m1=1kg . Με τη βοήθεια νήματος που έχει τη διεύθυνση του άξονα του 

ελατηρίου και είναι στερεωμένο στο σώμα Σ1 συμπιέζουμε το ελατήριο μέχρι τη θέση όπου η τάση του 

νήματος γίνεται 20Ν. Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα και το σώμα Σ1 εκτελεί ταλάντωση. Να βρείτε: 

 

 

 

1. Το πλάτος της ταλάντωσης αφού κοπεί το νήμα 

2. Το λόγο της μέγιστης κινητικής ενέργειας της ταλάντωσης προς τη μέγιστη δυναμική ενέργεια του 

ελατηρίου 

3. Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος, όταν ο ρυθμός μεταβολής της ορμής είναι ίσος με το μισό του 

μεγίστου 

    Κάποια στιγμή εκτοξεύουμε από τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου σώμα Σ2 μάζας m2=2,4kg με ταχύτητα 

μέτρου υ0=7/3 m/s και φορά προς την κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου. Το Σ1 και το Σ2 συγκρούονται 

κεντρικά και πλαστικά σε κάποια θέση της ταλάντωσης του Σ1, με αποτέλεσμα μετά την κρούση το 

συσσωμάτωμα να μείνει στη θέση αυτή μόνιμα ακίνητο. Η διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα. Να βρείτε: 

4. Τη θέση στην οποία γίνεται η κρούση και το μέτρο της ταχύτητας υ1 που έχει το Σ1 ελάχιστα πριν την 

κρούση με το Σ2 

5. Το μήκος της διαδρομής που διένυσε το σώμα Σ2 από τη θέση εκτόξευσης μέχρι τη θέση της σύγκρουσης 

Δίνεται: g=10m/s2 



 

 

 

Άςκθςθ ζκρθξθ-ταλάντωςθ: Κατακόρυφο ελατιριο με k=100N/m ζχει το πάνω άκρο του ακίνθτο και το κάτω 

άκρο ελζυκερο. Στο ελεφκερο άκρο προςαρμόηουμε (χωρίσ αρχικι ταχφτθτα) ςϊμα μάηασ m=2kg το οποίο 

ξεκινά και ταλαντϊνεται αρμονικά.  

1. Να γράψετε τθ χρονικι εξίςωςθ τθσ απομάκρυνςθσ του ςϊματοσ κεωρϊντασ τα κετικά προσ τα πάνω  

2. Να βρείτε το ρυκμό μεταβολισ τθσ κινθτικισ ενζργειασ του ςϊματοσ όταν θ επιτάχυνςθ του γίνει ίςθ με 

αmax/2 για 2θ  φορά 

     Όταν το ςϊμα βρίςκεται τθν κατϊτατθ ακραία κζςθ του, γίνεται ζκρθξθ και το ςϊμα διαςπάται ςτθ μζςθ 

οπότε το ζνα κομμάτι μάηασ m/2  κινείται προσ τα κάτω με υ=4m/s 

3. Να βρείτε τθν ταχφτθτα τθσ υπόλοιπθσ μάηασ που παραμζνει ςτο ελατιριο και εκτελεί ταλάντωςθ  

4. Να βρεκεί το πλάτοσ τθσ νζασ ταλάντωςθσ κακϊσ και ο χρόνοσ που χρειάηεται για να γίνει μζγιςτθ θ 

ταχφτθτα για πρϊτθ φορά 

5. Για τθ μάηα που ταλαντϊνεται τθ χρονικι ςτιγμι αμζςωσ μετά τθν ζκρθξθ, να βρεκοφν οι ρυκμοί μεταβολισ 

τθσ δυναμικισ ενζργειασ τθσ ταλάντωςθσ και τθσ ορμισ 

Δίνεται : θμπ/5 = 0,6 

Συνπ/5 = 0,8 

g=10m/s2 

 


