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Φσζική Προζαναηολιζμού Γ’ Λσκείοσ 

Επαναληπηικές Αζκήζεις  

Κρούζεις - Ταλανηώζεις 

Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ 

 

Ερωηήζεις Ανοιτηού ηύποσ 

 

Σηιρ παπακάηω πποηάζειρ να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη και να δικαιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ: 

 

1. Έλα ζώκα Σ1 κάδαο mm 1  θηλείηαη κε ηαρύηεηα uu 1 ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Κάπνηα ζηηγκή 

απηό πξνζθξνύεη θεληξηθά θαη ειαζηηθά ζε ζώκα Σ2 κάδαο mm 32  . Αλ ε ηαρύηεηα ηνπ Σ1 κεηά ηελ 

θξνύζε είλαη ίζε κε 
6

'

1

u
u  , ε ηαρύηεηα ηνπ Σ2 πξηλ ηελ θξνύζε είλαη: 

α. uu 22   β.  
9

4
2

u
u   γ. uu 31   

 

2. Έλα ζώκα Σ1 κάδαο kgm 31   θηλείηαη κε ηαρύηεηα smu /41  ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Κάπνηα 

ζηηγκή απηό πξνζθξνύεη ζε ζώκα Σ2 κάδαο kgm 22   θαη ηαρύηεηα smu /12   . Αλ ε θξνύζε είλαη 

θεληξηθή θαη ειαζηηθή, ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο Σ1 είλαη: 

α. m/s-7,2kgp1   β.  m/s-7,2kgp1   γ. m/s16,2kgp1   

 

 

3. Έλα ζώκα Σ1 κάδαο kgm 21   θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ smu /331  ζε ιείν νξηδόληην 

επίπεδν. Έλα άιιν ζώκα Σ2 κάδαο kgm 32   θαη ηαρύηεηα smu /62  θηλείηαη ζην ίδην νξηδόληην 

επίπεδν θαη θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζπγθξνύνληαη πιάγηα θαη πιαζηηθά. Οη αξρηθέο δηεπζύλζεηο ησλ 

ηαρπηήησλ είλαη θάζεηεο, ε δηεύζπλζε ηεο νξκήο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ θξνύζε είλαη:  

α. 
045  β.  

060  γ. 
030  
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4. Έλα ζώκα κάδαο kgM 9,1  εξεκεί ζε ιείν επίπεδν θαη είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ άθξε νξηδόληην 

ηδαληθνύ ειαηεξίνπ, ζηαζεξάο mNk /200 . Έλα βιήκα κάδαο gm 100  πέθηεη πάλσ ζην ζώκα 

κε ηαρύηεηα smu /120  θαη ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά. Μεηά ηελ θξνύζε ην ζπζζσκάησκα εθηειεί 

ηαιάλησζε κε κέγηζηε ηαρύηεηα: 

α. smu /9max   β.  smu /3max   γ. smu /6max   

 

5. Σην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο θαίλνληαη νη αιγεβξηθέο ηηκέο ησλ 

ηαρπηήησλ δπν ζθαηξώλ A θαη B πξηλ θαη κεηά ηε κεηαμύ ηνπο 

θεληξηθή θξνύζε. Οη κάδεο ησλ δύν ζθαηξώλ ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε 

α. AB mm 2  β.  BA mm 3  γ. AB mm 3  

  

6. Γύν ζώκαηα (A) θαη (Β) βξίζθνληαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη έρνπλ κάδεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε ζρέζε AB mm 3 . Τν ζώκα (Α) θηλνύκελν κε ηαρύηεηα κέηξνπ π ζπγθξνύεηαη θεληξηθά 

ειαζηηθά κε ην αθίλεην ζώκα (Β) ην νπνίν είλαη δεκέλν ζηελ άθξε ηνπ νξηδόληηνπ ηδαληθνύ 

ειαηεξίνπ. Μεηά ηελ θξνύζε, ην ζώκα (B) ηαιαληώλεηαη κε πεξίνδν Τ θαη πιάηνο Α γηα ην νπνίν 

ηζρύεη 

α. 


uT
A   β.  

4

uT
A   γ. 

2

uT
A   

 

7. Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε εμίζσζε απνκάθξπλζεο t103x (SI). Τελ 

ρξνληθή ζηηγκή όπνπ ε θηλεηηθή ελέξγεηα είλαη ίζε κε ην έλα ηξίην ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο ε 

απνκάθξπλζε ηνπ ζώκαηνο ζα είλαη:  

α. mx 2  β.  mx 2  γ. mx 3  
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8. Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε εμίζσζε ηαρύηεηαο t1030u (SI) θαη ζηαζεξά 

επαλαθνξάο mND /25 . Όηαλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα είλαη κέγηζηε, ε ηηκή ηεο δύλακεο επαλαθνξάο 

είλαη:  

α. NF 0  β.  NF 750  γ. NF 75  

 

9. Έλα ζώκα εθηειεί  απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε εμίζσζε απνκάθξπλζεο  tx  410 (SI). Όηαλ 

ην κέηξν ηεο δύλακεο επαλαθνξάο έρεη ηε κηζή ηηκή ηεο κέγηζηεο, ην ζώκα έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ: 

α. smu /320   β.  smu /3  γ. m/s320u  

 

10. Έλα ζώκα κάδαο kgm 1  εθηειεί  απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε εμίζσζε ηαρύηεηαο 

 tu 312 (SI). Τε ρξνληθή ζηηγκή 4/Tt  , ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο ζα 

είλαη: 

α. 
2/16 smkg

dt

dp
  β.  

2/24 smkg
dt

dp
  γ. 

2/36 smkg
dt

dp
  

 

Προβλήμαηα 

 

 

1) Έλα ζώκα Σ1 κάδαο kgm 31   θηλείηαη ζε νξηδόληην ιείν επίπεδν κε ηαρύηεηα smu /41  . Έλα 

ζώκα Σ2 κάδαο kgm 12   θηλείηαη ζην ίδην νξηδόληην ιείν επίπεδν κε ηαρύηεηα smu /42   θαη ε 

δηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζρεκαηίδεη γσλία 45
0
 κε ηελ δηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ Σ1. Κάπνηα 

ρξνληθή ζηηγκή ηα δύν ζώκαηα ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά. Να ππνινγίζεηε: α) ηελ νξκή ηνπ 

ζπζζσκαηώκαηνο, β) ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο, γ) ην πνζνζηό ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο πνπ 

κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα. 

 

2) Έλα ζώκα κάδαο  kgm 9,41   εξεκεί ζε ιείν επίπεδν. Έλα βιήκα κάδαο kgm 1,02  θηλείηαη κε 

ηαρύηεηα smu /400 θαη πξνζθξνύεη πιαζηηθά ζην ζώκα. Μεηά ηελ θξνύζε ην ζπζζσκάησκα 

εθηειεί ηαιάλησζε θαη ε δύλακε ηεο ηαιάλησζεο λα δίλεηαη από ηελ ζρέζε xF 125 . Αλ ε 

θξνύζε έγηλε ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο, λα ππνινγίζεηε: α) ηελ 
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κέγηζηε ηαρύηεηα ηεο ηαιάλησζεο, β) ηελ πεξίνδν, ηελ ζπρλόηεηα θαη ηελ γσληαθή ζπρλόηεηα, γ) ην 

πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο, δ) ηελ εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο θαη ηεο ηαρύηεηαο, ε) ηελ απνκάθξπλζε 

από ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο όηαλ ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο είλαη smu /6 . 

 

3) Έλα ζώκα κάδαο kgm 10  

εθηειεί απιή αξκνληθή 

ηαιάλησζε.  Παξαθάησ 

θαίλεηαη ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο κεηαβνιήο 

ηεο θάζεο ηεο ηαιάλησζεο 

κε ηνλ ρξόλν. Αλ ε κέγηζηε 

ηαρύηεηα ηεο ηαιάλησζεο 

είλαη smu /4max  , λα 

ππνινγίζεηε: α) ηελ αξρηθή 

θάζε ηεο ηαιάλησζεο, β) ηελ πεξίνδν ηεο ηαιάλησζεο, γ) ην πιάηνο, δ) λα γξάςεηε ηηο εμηζώζεηο 

ζέζεο θαη ηαρύηεηαο, ε) ην κέηξν ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο δύλακεο όηαλ ην ζώκα είλαη ζηελ ζέζε 

ηζνξξνπίαο. (λα ζεσξήζεηε 102  ) 

 

4) Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο cmA 6 . Τν ζώκα πεξλά από ηελ ζέζε 

ηζνξξνπίαο θάζε s
6


. Να ππνινγίζεηε: α) ηελ πεξίνδν ηεο ηαιάλησζεο, β) ηελ εμίζσζε ζέζεο, γ) ηελ 

ηαρύηεηα όηαλ ην ζώκα βξίζθεηαη ζηε ζέζε cmx 4 . 

 

5) Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε ζηηγκή t1 πνπ ην ζώκα 

βξίζθεηαη ζε απνκάθξπλζε cmx 201  , νη ρξνληθνί ξπζκνί κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηάο ηνπ, ηεο 

νξκήο ηνπ θαη ηεο θηλεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο είλαη 
2/5 sm , 

2/10 smkg   θαη  
2/310 sJ  αληίζηνηρα. 

Να ππνινγίζεηε: α) ηε κάδα ηνπ ζώκαηνο, β) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο π1 ηε ρξνληθή ζηηγκή t1, γ) ηελ 

ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο, δ) ηνπο κέγηζηνπο ξπζκνύο κεηαβνιήο ηεο νξκήο θαη ηεο θηλεηηθήο 

ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο. (Δίνεηαι: 2ημαζςνα=ημ2α) 

 

 


