ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1- ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ
ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (ΚΙΝΗΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ






Πεοιξδικό ταιμόμεμξ ξμξμάζεςαι ςξ ταιμόμεμξ πξσ επαμαλαμβάμεςαι αμαλλξίωςα ρε ίρα υοξμικά
διαρςήμαςα.
Πεοιξδική κίμηρη έυξσμε όςαμ ςξ πεοιξδικό ταιμόμεμξ πεοιλαμβάμει κίμηρη.
Ταλάμςωρη ξμξμάζεςαι η πεοιξδική κίμηρη η ξπξία γίμεςαι παλιμδοξμικά μεςανύ δύξ ακοαίωμ
θέρεωμ.
Γοαμμική ςαλάμςωρη είμαι η ςαλάμςωρη η ξπξία ποαγμαςξπξιείςαι πάμω ρε μία εσθεία γοαμμή.
Απλή Αομξμική Ταλάμςωρη ξμξμάζεςαι μια ειδική πεοίπςωρη γοαμμικήπ ςαλάμςωρηπ ρςημ ξπξία η
απξμάκοσμρη από ςξ μέρξ ςηπ ςοξυιάπ δίμεςαι από ςη ρυέρη:

.



Πεοίξδξπ



Σσυμόςηςα
ξμξμάζεςαι ςξ τσρικό μέγεθξπ πξσ μαπ δηλώμει πόρεπ τξοέπ επαμαλαμβάμεςαι ςξ
πεοιξδικό ταιμόμεμξ ρςη μξμάδα ςξσ υοόμξσ.
Η Σσυμόςηςα και η πεοίξδξπ είμαι μεγέθη αμςίρςοξτα.
Έμα ρώμα έυει κάμει μια πλήοη ςαλάμςωρη αμ πεοάρει από όλεπ ςιπ θέρειπ και καςαλήνει ρςημ
θέρη από ςημ ξπξία νεκίμηρε.
Ο υοόμξπ για μα μεςαβεί ςξ ρώμα ρε μια Α.Α.Τ. από ςημ θέρη ιρξοοξπίαπ ρε μία ακοαία θέρη και





ξμξμάζεςαι ξ υοόμξπ πξσ απαιςείςαι για μα ξλξκληοωθεί ςξ πεοιξδικό ταιμόμεμξ.

αμςίρςοξτα είμαι

.



Ο υοόμξπ για μα μεςαβεί ςξ ρώμα ρε μία Α.Α.Τ. από ςημ μία ακοαία θέρη ρςημ άλλη είμαι



Απξμάκοσμρη



Πλάςξπ



Η θέρη ιρξοοξπίαπ απέυει απόρςαρη



Οι ακοαίεπ θέρειπ απέυξσμ μεςανύ ςξσπ απόρςαρη



Σε μία πλήοη ςαλάμςωρη ςξ ρώμα έυει διαμύρει ςοξυιά μήκξσπ



Πλάςξπ ςηπ ςαυύςηςαπ



Πλάςξπ ςηπ επιςάυσμρηπ
ξμξμάζεςαι η μέγιρςη επιςάυσμρη.
Όςαμ ςξ ρώμα κιμείςαι από ςημ θέρη ιρξοοξπίαπ ποξπ μία ακοαία θέρη επιβοαδύμεςαι.
Όςαμ ςξ ρώμα κιμείςαι από μια ακοαία θέρη ποξπ ςημ θέρη ιρξοοξπίαπ επιςαυύμεςαι.




.

ξμξμάζεςαι η απόρςαρη ςξσ ρώμαςξπ από ςημ θέρη ιρξοοξπίαπ.
ςηπ ςαλάμςωρηπ ξμξμάζεςαι η μέγιρςη απξμάκοσμρη.
από ςιπ ακοαίεπ θέρειπ.
.
.

ξμξμάζεςαι η μέγιρςη ςαυύςηςα.



Δύμαμη επαματξοάπ
ςξ ξπξίξ εκςελεί A.A.T.





Πλάςξπ ςηπ δύμαμηπ
ξμξμάζεςαι η μέγιρςη δύμαμη επαματξοάπ.
Η δύμαμη επαματξοάπ και η επιςάυσμρη είμαι ξμόοοξπα διαμύρμαςα.
Η απξμάκοσμρη, η επιςάυσμρη και η δύμαμη επαματξοάπ είμαι μηδέμ ρςημ θέρη ιρξοοξπίαπ και
μέγιρςη ρςιπ ακοαίεπ θέρειπ.
Η ςαυύςηςα είμαι μέγιρςη ρςημ θέρη ιρξοοξπίαπ και μηδέμ ρςιπ ακοαίεπ θέρειπ.
Η απξμάκοσμρη και η επιςάυσμρη έυξσμ πάμςα αμςίθεςξ ποόρημξ.



Η ρυέρη



Η ρςαθεοά αμαλξγίαπ





ξμξμάζεςαι η ρσμιρςαμέμη ςωμ δσμάμεωμ πξσ αρκξύμςαι ρε έμα ρώμα

είμαι ικαμή και αμαγκαία ρσμθήκη για μα κάμει έμα ρώμα Α.Α.Τ.
ξμξμάζεςαι ρςαθεοά επαματξοάπ.
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Τξ κέμςοξ ςηπ ςοξυιάπ ρε μία Α.Α.Τ. ξμξμάζεςαι θέρη ιρξοοξπίαπ (Θ.Ι.) επειδή ρε εκείμξ ςξ ρημείξ
η δύμαμη επαματξοάπ είμαι μηδεμική.

Φυσικό Μέγεθος

Σύμβολο

Μομάδα Μέτρησης

Αοιθμόπ Ταλαμςώρεωμ
Χοόμξπ
Πεοίξδξπ
Σσυμόςηςα
Γωμιακή ρσυμόςηςα
Απξμάκοσμρη
Πλάςξπ
Ταυύςηςα
Πλάςξπ
ςηπ Ταυύςηςαπ
Επιςάυσμρη
Πλάςξπ
ςηπ Επιςάυσμρηπ
Δύμαμη Επαματξοάπ
Πλάςξπ
ςηπ Δύμαμηπ Επαματξοάπ
Μάζα
Σςαθεοά Επαματξοάπ
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Τυπολόγιο- χωρίς αρχική φάση
Με αρχική φάση αμτικαθιστούμε το ωt με ( ωt+φο)

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ, ΑΡΦΙΚΗ ΥΑΗ,
ΤΣΗΜΑ ΕΛΑΣΗΡΙΟΤ ΩΜΑΣΟ, ΟΡΜΗ)






Η δσμαμική εμέογεια ςαλάμςωρηπ
είμαι αμάλξγη ςξσ ςεςοαγώμξσ ςηπ απξμάκοσμρηπ.
Η δσμαμική εμέογεια ςαλάμςωρηπ είμαι μηδέμ ρςη θέρη ιρξοοξπίαπ και μέγιρςη ρςιπ ακοαίεπ
θέρειπ.
Η κιμηςική εμέογεια ςαλάμςωρηπ
είμαι αμάλξγη ςξσ ςεςοαγώμξσ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ
ςαλαμςεσόμεμξσ ρώμαςξπ.
Η κιμηςική εμέογεια ςαλάμςωρηπ είμαι μέγιρςη ρςη θέρη ιρξοοξπίαπ και μηδέμ ρςιπ ακοαίεπ θέρειπ.
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Η εμέογεια ςαλάμςωρηπ
παοαμέμει ρςαθεοή ρε μία Α.Α.Τ. και είμαι πάμςα ίρη με ςξ άθοξιρμα
ςηπ κιμηςικήπ και ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςαλάμςωρηπ.



Η εμέογεια ςαλάμςωρηπ είμαι ίρη με ςη μέγιρςη δσμαμική εμέογεια




Η εμέογεια ςαλάμςωρηπ είμαι ίρη με ςη μέγιρςη κιμηςική εμέογεια
.
Η κιμηςική και η δσμαμική εμέογεια ςαλάμςωρηπ γίμξμςαι ίρεπ ςέρρεοιπ τόοεπ ρςη υοξμική
διάοκεια μίαπ πεοιόδξσ.



Αμ ςη υοξμική ρςιγμή

ςξ ρώμα βοίρκεςαι ρςη θέρη ιρξοοξπίαπ δηλαδή

ςαυύςηςά ςξσ είμαι θεςική
μηδέμ


.

και η

ςόςε δεμ έυξσμε αουική τάρη ή η αουική τάρη είμαι

.

Αμ ςη υοξμική ρςιγμή
διάτξοη ςξσ μηδέμ

ςξ ρώμα βοίρκεςαι ρε ςσυαία θέρη

, ςόςε έυξσμε αουική τάρη

.



Η αουική τάρη



Η αουική τάρη παίομει ςιμέπ
.
Για ςξμ σπξλξγιρμό ςηπ αουικήπ τάρηπ ρε μία Α.Α.Τ. ποέπει μα γμωοίζξσμε ςημ απξμάκοσμρη




είμαι η τάρη ςη υοξμική ρςιγμή

.

αλλά και ςξ ποόρημξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςη υοξμική ρςιγμή
.
Για μα απξδείνξσμε όςι έμα ρύρςημα κάμει Α.Α.Τ. πάμςα θα παίομξσμε θεςική ςη τξοά από ςη θέρη
ιρξοοξπίαπ ποξπ ςημ ςσυαία θέρη ςαλάμςωρηπ.

Φυσικό Μέγεθος

Σύμβολο

Μομάδα Μέτρησης

Δσμαμική Εμέογεια
Κιμηςική Εμέογεια
Εμέογεια Ταλάμςωρηπ
Μέγιρςη Δσμαμική Εμέογεια
Μέγιρςη Κιμηςική Εμέογεια
Φάρη
Αουική Φάρη
Σςαθεοά ςξσ Ελαςηοίξσ
Πλάςξπ ςηπ Ταυύςηςαπ
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Τυπολόγιο

ΥΘΙΝΟΤΕ ΜΗΦΑΝΙΚΕ ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ
Τα φυσικά μεγέθη
της φθίμουσας ταλάμτωσης

Σύμβολο

αουικό πλάςξπ τθίμξσραπ ςαλάμςωρηπ
πλάςξπ τθίμξσραπ ςαλάμςωρηπ μεςά από Ν ςαλαμςώρειπ
ρςαθεοά τθίμξσραπ ςαλάμςωρηπ
αουική εμέογεια τθίμξσραπ ςαλάμςωρηπ
εμέογεια τθίμξσραπ ςαλάμςωρηπ μεςά από Ν ςαλαμςώρειπ
ρςαθεοά απόρβερηπ

Το τυπολόγιο της φθίμουσας ταλάμτωσης
αμςιςιθέμεμη δύμαμη
εκθεςική μείωρη πλάςξσπ
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λόγξπ διαδξυικώμ πλαςώμ ποξπ ςημ ίδια καςεύθσμρη
ρςαθ.
εμέογεια ςαλάμςωρηπ μεςά από Ν ςαλαμςώρειπ

πξρξρςιαία μεςαβξλή ςξσ ςσυαίξσ μεγέθξσπ Μ
%

%

Ιδιότητες Λογαρίθμωμ

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ( από σχολικό)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ( από σχολικό)
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