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Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ’ Λςκείος 

Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ – 1
ο
 Φςλλάδιο 

Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ 

 

Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ 

Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 

1. Η ηαιάλησζε είλαη έλα πεξηνδηθό θαηλόκελν. 

2. Η πεξίνδνο ζ’ έλα αλαινγηθό ξνιόη είλαη 24 ώξεο. 

3. Σηελ ζέζε ηζνξξνπίαο ε δύλακε επαλαθνξάο είλαη κέγηζηε. 

4. Σηελ ζέζε ηζνξξνπίαο ε ηαρύηεηα είλαη κεδέλ. 

5. Σηελ αθξαία ζέζε ε ηηκή ηεο επηηάρπλζεο θαηά απόιπηε ηηκή είλαη κέγηζηε. 

6. Γηα λα εθηειεί έλα ζώκα ηαιάλησζε ζα πξέπεη λα ηζρύεη DxF   

7. Έλα ζώκα εθηειεί ΑΑΤ ρσξίο αξρηθή θάζε. Τελ ρξνληθή ζηηγκή 
4

Tt   ζα βξίζθεηαη ζηελ 

αθξαία ζεηηθή ζέζε. 

8. Η πεξίνδνο ηεο ελέξγεηαο ζε κία ΑΑΤ είλαη ίζε κε 
4

T  

Επωηήζειρ Ανάπηςξηρ 

Να δώζεηε ζύνηομερ απανηήζειρ ζηιρ παπακάηω επωηήζειρ: 

1. Τη νλνκάδνπκε πεξηνδηθό θαηλόκελν; 

2. Πνηα κεγέζε ραξαθηεξίδνπλ έλα πεξηνδηθό θαηλόκελν; Έρνπλ όια ηα κεγέζε θπζηθή 

ζεκαζία; 

3. Πνηα ηαιάλησζε νλνκάδνπκε γξακκηθή; 

4. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Να απνδεηρζεί ε ζρέζε 

22 xAu    

5. Να βξείηε γηα πνηεο ηηκέο ηεο ζέζεο ε Κηλεηηθή θαη Γπλακηθή ελέξγεηα έρνπλ ίζε ηηκή. 
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Eπωηήζειρ Πολλαπλήρ Επιλογήρ 

 

Σηιρ παπακάηω πποηάζειρ να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη: 

 

1. Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Γλσξίδνπκε όηη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t=0 βξίζθεηε ζηελ 

ζέζε 
2

2
x κε ζεηηθή ηαρύηεηα. Η αξρηθή ηνπ θάζε είλαη 

α.  0  β. π 

γ. π/2 δ. 4/  

 

2. Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Η δπλακηθή ελέξγεηα είλαη ίζε κε ηελ θηλεηηθή ζηελ 

ζέζε: 

α.  
2


x  β. 

4

2
x  

γ. 
2


x  δ. 

2

2
x  

 

3. Σην παξαθάησ γξάθεκα θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο δύλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ κεηαηόπηζε. 

Από ην γξάθεκα κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε όηη: 

 

3.1 Η κέγηζηε δύλακε είλαη: 

α. 50 Ν β. 20Ν 

γ. -50 Ν δ. 0 Ν 
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3.2 Τν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο είλαη: 

α. 3 m β. -2 m 

γ. 2 m δ. -3 m 

 

3.3 Η ζηαζεξά επαλαθνξάο D είλαη: 

α. mN /20  β. mN /10  

γ. mN /50  δ. mN /25  

 

  

4. Σην παξαθάησ γξάθεκα θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν. 

Από ην γξάθεκα κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε όηη: 

 

4.1 Η πεξίνδνο είλαη: 

α. π s β. 2π s 

γ. 0,5π s δ. 1,1π s 
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4.2 Η κέγηζηε ηαρύηεηα ηεο ηαιάλησζεο είλαη: 

α. sm /3  β. sm /6  

γ. sm /4  δ. sm /7  

 

4.3 Τν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο είλαη: 

α. m4  β. m2  

γ. m6  δ. m3  

 

5. Σην παξαθάησ γξάθεκα θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο κεηαηόπηζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν. 

Από ην γξάθεκα κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε όηη: 

 

5.1 Η πεξίνδνο είλαη: 

α. π s β. 0,3π s 

γ. 0,5π s δ. 0,6π s 

 

 

 

 



 

 

5 

 

5.2 Τν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο είλαη: 

α. m4  β. m2  

γ. m6  δ. m3  

 

6. Σην παξαθάησ γξάθεκα θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 

ρξόλν. Από ην γξάθεκα κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε όηη: 

 

6.1 Η πεξίνδνο είλαη: 

α. 0,25π s β. 0,3π s 

γ. 0,5π s δ. 0,6π s 

6.2 Η κέγηζηε ελέξγεηα είλαη: 

α. J8  β. J4  

γ. J10  δ. J5  

 

6.3 Η εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηε γξαθηθή παξάζηαζε είλαη ε: 

α. t)6(8 2  β. t)4(10 2  

γ. t)4(8 2  δ. t)4(10 2  
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Ανηιζηοίσηζη 

 

Έλα ζώκα κάδαο  kgm 5.0  ζπλδεδεκέλν ζε ηδαληθό ειαηήξην εθηειεί ηαιάλησζε κε εμίζσζε 

απνκάθξπλζεο )
6

π
εκ(10t5.0 x (SI). Να αληηζηνηρήζεηε ηα κεγέζε ηεο ζηήιεο Α κε απηά ηεο ζηήιεο Β  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πποβλήμαηα 

 

1) Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Η θίλεζε ηνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε 

t53x . Να ππνινγίζεηε: α) ηελ πεξίνδν θαη ηελ ζπρλόηεηα ηεο θίλεζεο, β) ην πιάηνο ηεο 

ηαιάλησζεο, γ) ηελ κέγηζηε ηαρύηεηα θαη επηηάρπλζε, δ) λα δώζεηε ηηο εμηζώζεηο ηαρύηεηαο θαη 

επηηάρπλζεο θαη λα θάλεηε ην ζρεηηθό γξάθεκα, ε) ηελ ζηαζεξά επαλαθνξάο. 

 

2) Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Η ηαρύηεηα ηνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε 

t36u . Να ππνινγίζεηε: : α) ηελ πεξίνδν θαη ηελ ζπρλόηεηα ηεο θίλεζεο, β) ηε κέγηζηε 

ηαρύηεηα ηεο ηαιάλησζεο, γ) ην πιάηνο θαη ηελ κέγηζηε επηηάρπλζε, δ) λα δώζεηε ηηο εμηζώζεηο 

απνκάθξπλζεο θαη επηηάρπλζεο θαη λα θάλεηε ην ζρεηηθό γξάθεκα 

 

3) Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Τν ζώκα ηελ ρξνληθή ζηηγκή 0t  βξίζθεηαη ζηε 

ζέζε cmx 2  κε θνξά θίλεζεο πξνο ηελ ζεηηθή αθξαία ζέζε. Τν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηζνύηαη κε 

Σηήλη Α                    Σηήλη Β 

1. Πιάηνο ηαιάλησζεο i. 5 m/s 

2. Πεξίνδνο ii. 5/π Hz 

3. Αξρηθή Φάζε iii. 0.5 m 

4. Μέγηζηε Ταρύηεηα iv. π/6 

5. Οιηθή ελέξγεηα v. 50 m/s
2 

6. Σηαζεξά επαλαθνξάο vi. 6.25 J 

7. Μέγηζηε επηηάρπλζε vii. 0.2π s 

8. Σπρλόηεηα viii. 50 N/m 
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cmA 4 θαη πεξίνδν sT 2  . Να ππνινγίζεηε: α) ηελ αξρηθή θάζε ηεο ηαιάλησζεο, β) ηελ 

εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ ζέζε ηνπ ζώκαηνο, γ) ηελ ηαρύηεηα πνπ ζα έρεη ην ζώκα ηελ ρξνληθή 

ζηηγκή t=0, δ) γηα πνηεο ρξνληθέο ζηηγκέο ζε 2 πεξηόδνπο ην ζώκα βξίζθεηαη  ζηε ζέζε cmx 32  

 

4) Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Τν ζώκα ηελ ρξνληθή ζηηγκή 0t  έρεη ηαρύηεηα  

smu /4  έρνληαο 0x  . Τν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηζνύηαη κε mA 2 θαη πεξίνδν sT
2


  . 

Να ππνινγίζεηε: α) ηελ αξρηθή θάζε ηεο ηαιάλησζεο, β) ηελ εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ ηαρύηεηα  

ηνπ ζώκαηνο, γ) ηελ ζέζε πνπ ζα έρεη ην ζώκα ηελ ρξνληθή ζηηγκή t=0, δ) γηα πνηεο ρξνληθέο ζηηγκέο 

ζε 2 πεξηόδνπο ην ζώκα έρεη ηαρύηεηα smu /24  

 

5) Έλα ζώκα πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε έρεη κάδα m=2kg θαη ε εμίζσζε απνκάθξπλζεο 

δίλεηαη από ηελ ζρέζε: )
4

3(


  tAx (SI). Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα βξίζθεηαη ζην 

mx 2 , λα ππνινγίζεηε: α) ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο, β) ηελ ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο, γ) ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ θηάλεη γηα 1
ε
 θνξά ην ζώκα ζηελ αθξαία ζέζε, δ) ην κέηξν ηνπ ξπζκνύ 

κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο ηε ζηηγκή πνπ ε δπλακηθή ελέξγεηα είλαη ίζε κε 25 J. 

 

6) Έλα κηθξό ζώκα κάδαο kgm 2,0  εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ζε νξηδόληην επίπεδν. Τε 

ζηηγκή 0t  βξίζθεηαη ζηελ αθξαία αξλεηηθή ηνπ απνκάθξπλζε θαη ηε ζηηγκή s
201

t  δηέξρεηαη 

γηα πξώηε θνξά από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο ηαιάλησζεο κε ηαρύηεηα κέηξνπ 4m/s. α) Να βξείηε ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t2 πνπ ην ζώκα ζα θηάζεη ζηε αθξαία ζεηηθή απνκάθξπλζή ηνπ γηα πξώηε θνξά, β) 

λα βξείηε ην κέηξν ηεο κέγηζηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζήο ηνπ, γ) 

λα γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηεο δύλακεο επαλαθνξάο ηεο ηαιάλησζεο ζε ζρέζε κε ην ρξόλν θαη λα ηε 

ζρεδηάζεηε γηα κηα πεξίνδν, δ) λα βξείηε ρξνληθή ζηηγκή t3 πνπ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηζνύηαη κε ηε 

δπλακηθή ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο γηα πξώηε θνξά. 

 

 

 

 Η άζκηζη 6 είναι από ηο site: www.study4exams.gr 


