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Ολνκαηεπώλπκν:                           ……………………………………………………………… 

Ηκεξνκελία:……………………………………………………………… 

Μάζεκα:    Φπζηθή Γ Γπκλαζίνπ 

Υιε:     Ταιαληώζεηο - Κύκαηα. 

Αμηνιόγεζε:    ……………………………………………………………… 

 

1. Σπκπιεξώζηε ηα θελά : 

 

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ___________ πξαγκαηνπνηείηαη πεξηνδηθά κεηαηξνπή ηεο ___________ 

ελέξγεηαο ζε _____________ θαη αληίζηξνθα. 

Σηελ ηδαληθή πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρνπλ δπλάκεηο ηξηβήο, ε _____________ ελέξγεηα ηεο 

ηαιάληωζεο, δειαδή ην ______________ ηεο θηλεηηθήο θαη ηεο _______________ ελέξγεηαο, 

δηαηεξείηαη ζηαζεξό. Σε πξαγκαηηθά όκωο ζπζηήκαηα όπωο ε θνύληα, ιόγω ____________ ή 

αληηζηάζεωλ ηνπ αέξα ε κεραληθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε ________________.Η 

ηαιάληωζε κπνξεί λα δηαηεξεζεί κόλν αλ κε θάπνην κεραληζκό πξνζθέξνπκε δηαξθώο 

___________ ζην ζώκα θαηά ηε δηάξθεηα πνπ απηό ηαιαληώλεηαη. 

 

2. Γίπια ζηηο ζσζηέο πξνηάζεηο γξάςηε ην γξάκκα Σ θαη δίπια ζηηο ιάζνο ην γξάκκα Λ. 

α.Όιεο νη ηαιαληώζεηο είλαη πεξηνδηθέο θηλήζεηο. 

β.Σηε ζέζε ηζνξξνπίαο ε κεραληθή ελέξγεηα ηεο ηαιάληωζεο είλαη κεδέλ. 

γ.Σην εγθάξζην θύκα εκθαλίδνληαη ππθλώκαηα θαη αξαηώκαηα. 

δ.Η ηαρύηεηα ελόο θύκαηνο εμαξηάηαη κόλν από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ κέζνπ δηάδνζεο.  

ε.Τα κεραληθά θύκαηα κεηαθέξνπλ ύιε αιιά όρη ελέξγεηα.   

ζη. Η πεξίνδνο ηνπ απινύ εθθξεκνύο απμάλεηαη αλ κεγαιώζνπκε ην κήθνο ηνπ λήκαηνο. 

 

3.Να γξάςεηε ηνλ νξηζκό ηεο πεξηόδνπ θαη ηεο ζπρλόηεηαο ησλ ηαιαληώζεσλ. 

 

4. Να γξάςεηε γηα ηα παξαθάησ θπζηθά κεγέζε ην ζύκβνιό θαη ηε κνλάδα κέηξεζεο ηνπο : 

πεξίνδνο,  ζπρλόηεηα,  πιάηνο,  ηαρύηεηα,  κήθνο θύκαηνο,  πιήζνο ηαιαληώζεωλ. 
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5. Να πεξηγξάςεηε ηη ζα πάζεη ε πεξίνδνο ελόο εθθξεκνύο αλ: 

α) Απμεζεί ε κάδα ηνπ. 

β)Μεηωζεί ην πιάηνο ηεο ηαιάληωζήο ηνπ. 

γ)Τν κεηαθέξνπκε ζην βόξεην πόιν. 

δ)Μεηωζεί ην κήθνο ηνπ.  

 

6. Σηα θελά κπξνζηά από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο λα ζπκπιεξώζεηε ην γξάκκα Δ αλ αθνξά 

εγθάξζηα θύκαηα, Γ αλ αθνξά δηακήθε θύκαηα ή Δ+Γ αλ αθνξά θαη ηα δύν είδε θπκάησλ: 

____Μεηαθέξνπλ ελέξγεηα θαη όρη ύιε. 

____Δηαδίδνληαη κόλν ζηα ζηεξεά. 

____Δηαδίδνληαη ζηα ζηεξεά, ηα πγξά θαη ηα αέξηα.  

____Τα ζωκαηίδηα ηνπ κέζνπ δηάδνζεο ηαιαληώλνληαη θάζεηα ζηε δηεύζπλζε δηάδνζεο ηνπ  

         θύκαηνο. 

____Τα ζωκαηίδηα ηνπ κέζνπ δηάδνζεο ηαιαληώλνληαη παξάιιεια ζηε δηεύζπλζε δηάδνζεο ηνπ  

θύκαηνο. 

____ Σρεκαηίδνληαη ππθλώκαηα θαη αξαηώκαηα. 

____ Σρεκαηίδνληαη όξε θαη θνηιάδεο.  

 

7. Έλα εθθξεκέο εθηειεί 120 πιήξεηο ηαιαληώζεηο ζε 4 ιεπηά. Να βξεηο ηελ πεξίνδν θαη ηε 

ζπρλόηεηα ηνπ εθθξεκνύο. 

 

8. Έλα ζώκα θάλεη ηαιάλησζε κε ζπρλόηεηα 450 Ηz. Να ππνινγίζεηο πόζεο ηαιαληώζεηο 

γίλνληαη ζε2 s θαζώο θαη ηελ πεξίνδν ηαιάλησζεο. 

 

9. Αλ έλα ζώκα θάλεη ηαιάλησζε θαη ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πάεη από κηα αθξαία ζέζε 

σο ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ γηα πξώηε θνξά είλαη 10sec λα βξεζεί ε πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο. 

Δπίζεο λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηαιάλησζε: 

 Αθξαία Θέζε Θέζε Ιζνξξνπίαο Τπραία Θέζε 

E 20J   

U   12J 

K    
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10.Έλα θύκα μεθηλάεη από ηελ ζέζε Α θαη θηάλεη ζηε ζέζε Β. Αλ ε απόζηαζε ΑΒ είλαη x = 

27mλα βξεζεί ην κήθνο ηνπ θύκαηνο. Αλ γηα ηελ δηαδξνκή απηή ρξεηάδεηαη 9sec λα βξεζεί ε 

ηαρύηεηα ηνπ θύκαηνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


