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Επιμέλεια παρουσίασης: Π. Καλογεράκος (Φυσικός) 

 

 

«Όταν γνωρίζεις κάτι, να επιμένεις ότι το γνωρίζεις. Όταν 

πάλι δεν το γνωρίζεις, ομολόγησε ότι δεν το γνωρίζεις, 

αυτό είναι γνώση». 
 

1. Τι λέμε περιοδικά φαινόμενα? 

Περιοδικά φαινόμενα ονομάζονται τα φαινόμενα που εξελίσσονται και 

επαναλαμβάνονται αναλλοίωτα σε σταθερά χρονικά διαστήματα. Τέτοια φαινόμενα 

είναι η κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο, η κίνηση του εκκρεμούς, το άναμμα και 

το σβήσιμο του φάρου κ.ά. 

2. Τι λέμε συχνότητα και περίοδο περιοδικού φαινομένου? 

Κάθε περιοδικό φαινόμενο χαρακτηρίζεται από την περίοδο του (Τ), το χρόνο 

δηλαδή που απαιτείται για να ολοκληρωθεί. Αν σε χρόνο t γίνονται Ν επαναλήψεις 

του φαινομένου, η περίοδος είναι ίση με το πηλίκο 

  

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
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του αριθμού των επαναλήψεων του φαινομένου προς τον αντίστοιχο χρόνο 

ονομάζουμε συχνότητα του περιοδικού φαινομένου. 

Μονάδα μέτρησης της περιόδου είναι το 1 s 

και της συχνότητας το  

Από τον ορισμό τους, τα μεγέθη περίοδος και συχνότητα είναι αντίστροφα, 

συνδέονται δηλαδή με τη σχέση 

 

3. Τι είναι η γωνιακή συχνότητα? 

Ένα τρίτο μέγεθος που αναφέρεται σε όλα τα περιοδικά φαινόμενα, χωρίς άμεση 

φυσική σημασία, είναι η γωνιακή συχνότητα (ω) για την οποία ισχύει 

 

Μονάδα μέτρησης της γωνιακής συχνότητας είναι το 1 rad/s. 

 

4. Τι λέμε ταλάντωση και τι γραμμική ταλάντωση; 

Μια περιοδική παλινδρομική κίνηση ονομάζεται ταλάντωση. Η ταλάντωση που 

γίνεται σε ευθεία τροχιά ονομάζεται γραμμική ταλάντωση. 

 

 

5. Τι είναι η απλή αρμονική ταλάντωση? 

Η απλή αρμονική ταλάντωση είναι μια ειδική περίπτωση γραμμικής ταλάντωσης. 

Έστω ένα σώμα που κινείται παλινδρομικά πάνω σε ένα άξονα γύρω από το σημείο 

O, που είναι το μέσο της τροχιάς του. 
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Αν η απομάκρυνση χ του σώματος δίνεται από τη σχέση x=Aημωt, η κίνηση του 

σώματος ονομάζεται απλή αρμονική ταλάντωση. Το Α είναι η μέγιστη 

απομάκρυνση, δηλαδή η μέγιστη απόσταση από το σημείο O στην οποία φτάνει το 

κινητό, και ονομάζεται πλάτος της ταλάντωσης. 

6. Ταχύτητα και επιτάχυνση στην ΑΑΤ.  

Η ταχύτητα και η επιτάχυνση του σώματος κάθε στιγμή δίνονται από τις σχέσεις 

υ = υmaxσυνωt                             

α = -αmaxημωt                             

όπου υmax και amax, αντίστοιχα η μέγιστη τιμή της ταχύτητας και της επιτάχυνσης 

του σώματος. Το σώμα έχει μέγιστη ταχύτητα όταν περνά από τη θέση O (x = 0) και 

μέγιστη επιτάχυνση όταν περνάει από τα ακραία σημεία Ρ και Ρ' (x = Α και x = - Α 

αντίστοιχα). Για τη μέγιστη ταχύτητα και τη μέγιστη επιτάχυνση ισχύει 

υmax = ωΑ      και      αmax = ω
2
Α 

 

7. Τα διανύσματα απομάκρυνσης, ταχύτητας, επιτάχυνσης στην ΑΑΤ.  

 

Το σώμα Σ κάνει απλή αρμονική ταλάντωση. Δίνονται σχηματικά τα διανύσματα της 

ταχύτητας (κόκκινο χρώμα) και της επιτάχυνσης (καφέ χρώμα), στις διάφορες θέσεις, 

κατά την κίνηση του. Η ταχύτητα του σώματος είναι μέγιστη τη στιγμή που το σώμα 

διέρχεται από το σημείο O, ενώ η επιτάχυνση είναι μέγιστη όταν το σώμα βρίσκεται 

στις ακραίες θέσεις Ρ και Ρ. 
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Οι παραπάνω σχέσεις  ισχύουν σε κάθε απλή αρμονική ταλάντωση, με την 

προϋπόθεση ότι τη χρονική στιγμή μηδέν το κινητό βρίσκεται στο σημείο Ο και 

κινείται κατά τη θετική φορά. 

Αν τη χρονική στιγμή μηδέν το κινητό περνά από κάποιο άλλο σημείο, έστω το Γ (σχ. 1.5), που 

βρίσκεται σε απόσταση d από το O.οι σχέσεις διαφοροποιούνται και γίνονται 

 

 
 

 
 

Η γωνία φ ονομάζεται αρχική φάση. Μια τέτοια ταλάντωση λέμε ότι έχει αρχική 

φάση. Η γωνία (ωt+φ) ονομάζεται φάση της ταλάντωσης, 

8. Η δύναμη στην ΑΑΤ 

Αν ένα κινητό μάζας m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση όπως αναφέραμε, σε μια 

τυχαία θέση έχει επιτάχυνση α, ανεξάρτητη από τη φορά της ταχύτητας. Η συνολική 

δύναμη που δέχεται το σώμα και είναι υπεύθυνη για την επιτάχυνσή του είναι 

 
Η (1.5) γίνεται από την (1.3) 

 

και επειδή η (1.6) γίνεται 
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Από τη σχέση αυτή φαίνεται ότι όταν ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση η 

συνολική δύναμη που δέχεται είναι ανάλογη με την απομάκρυνση του σώματος από 

το μέσο Ο της τροχιάς του και έχει αντίθετη φορά από αυτήν. Όταν το σώμα περνά 

από το σημείο Ο η συνολική δύναμη που δέχεται ισούται με μηδέν. Για το λόγο αυτό, 

το σημείο Ο ονομάζεται θέση ισορροπίας της ταλάντωσης. 

 
Αν συμβολίσουμε με D το γινόμενο mω

2
 η (1.7) γράφεται 

  

F = -Dx 

Η παραπάνω σχέση είναι γνωστή και σαν συνθήκη για την παραγωγή απλής 

αρμονικής ταλάντωσης. Η δύναμη F ονομάζεται δύναμη επαναφοράς (γιατί τείνει να 

επαναφέρει το σώμα στη θέση ισορροπίας) και η σταθερά αναλογίας D σταθερά 

επαναφοράς.  

9. Η περίοδος στην ΑΑΤ 

Αν σε κάποια ταλάντωση είναι γνωστή η σταθερά επαναφοράς, μπορούμε να 

υπολογίσουμε την περίοδο της. 

Από τη σχέση  

 
10. Κινητική, Δυναμική , ολική ενέργεια στην ΑΑΤ  

 

Έστω και πάλι το σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Το σώμα, σε μια 

τυχαία θέση, έχει κινητική ενέργεια 

 
 

Αν δεχτούμε ότι στη θέση 0 το σώμα έχει δυναμική ενέργεια μηδέν, σε κάθε άλλη 

θέση θα έχει δυναμική ενέργεια που υπολογίζεται ως εξής : 

Εάν το σώμα βρίσκεται στο σημείο 0 και είναι ακίνητο, για να μετακινηθεί στη θέση 

Δ, που απέχει απόσταση x από τη θέση ισορροπίας, πρέπει να του ασκηθεί δύναμη F' 

τέτοια ώστε να εξουδετερώνει τη δύναμη επαναφοράς F. Το μέτρο αυτής της 

δύναμης, σε κάθε θέση, θα είναι F'=Dx 
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Το έργο της δύναμης F' υπολογίζεται από τη γραφική παράσταση  (σχ. 1.10) 

και είναι Το έργο της δύναμης F' αποθηκεύεται ως δυναμική ενέργεια 

στο σύστημα, επομένως  

 

 Για να μετατοπιστεί κατά χ, στο σώμα ασκούμε 

δύναμη F'=Dx. Το εμβαδόν της επιφάνειας μεταξύ του διαγράμματος και του άξονα 

των x είναι αριθμητικά ίσο με το έργο που απαιτήθηκε για τη μετατόπιση.  

Όμως D = mω
2
 και x=Αημωt 

οπότε η (1.13) γίνεται 

 

 

Από τις σχέσεις (1.12) και (1.14) προκύπτει ότι η κινητική και η δυναμική ενέργεια 

στην απλή αρμονική ταλάντωση μεταβάλλονται περιοδικά με το χρόνο (σχ. 1.11). 

 Κινητική, η δυναμική και η συνολική ενέργεια της ταλάντωσης, σε συνάρτηση με το χρόνο. 

 

 
 

Αν δεχτούμε ότι στη θέση 0 το σώμα έχει δυναμική ενέργεια μηδέν, σε κάθε άλλη 

θέση θα έχει δυναμική ενέργεια που υπολογίζεται ως εξής : 

Εάν το σώμα βρίσκεται στο σημείο 0 και είναι ακίνητο, για να μετακινηθεί στη θέση 

Δ, που απέχει απόσταση x από τη θέση ισορροπίας, πρέπει να του ασκηθεί δύναμη F' 

τέτοια ώστε να εξουδετερώνει τη δύναμη επαναφοράς F. Το μέτρο αυτής της 

δύναμης, σε κάθε θέση, θα είναι F'=Dx 
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Το έργο της δύναμης F' υπολογίζεται από τη γραφική παράσταση  (σχ. 1.10) 

και είναι Το έργο της δύναμης F' αποθηκεύεται ως δυναμική ενέργεια 

στο σύστημα, επομένως  

 

 

Όμως D = mω
2
 και x=Αημωt οπότε η (1.13) γίνεται 

 

 

Από τις σχέσεις (1.12) και (1.14) προκύπτει ότι η κινητική και η δυναμική ενέργεια 

στην απλή αρμονική ταλάντωση μεταβάλλονται περιοδικά με το χρόνο (σχ. 1.11). 

  

 

***Η περίοδος της ταλάντωσης είναι διπλάσια από την περίοδο της δυναμικής-

κινητικής ενέργειας!!!! 

από τη σχέση η οποία από τις (1.12) και (1.14) 

γίνεται 

 

Η ενέργεια στην απλή αρμονική ταλάντωση είναι σταθερή και ανάλογη με το 
τετράγωνο του πλάτους. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΠΟΥΔΕΝΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙΣΤΟΣΧΟΛΙΚΟΒΙΒΛΙΟ 

11. Τα είναι η σταθερή επαναφοράς και από τι εξαρτάται; Τι μονάδες έχει; 

12. Ποιες κινήσεις εκτελεί διαδοχικά ένα κινητό σε μια ΑΑΤ στη διάρκεια μιας 

περιόδου; Σχεδιάστε σε μια περίοδο και ανά Τ/4 τα διανύσματα της ταχύτητας, της 

επιτάχυνσης και της συνισταμένης δύναμης καθώς και τι ισχύει για τα πρόσημα της 

απομάκρυνσης, της ταχύτητας, της επιτάχυνσης και της συνισταμένης δύναμης 

13. Αποδείξτε τη σχέση ταχύτητας – απομάκρυνσης σε μια ΑΑΤ. Ποια είναι η 

διαφορά φάσης τους και γιατί; 

14. Αποδείξτε τη σχέση επιτάχυνσης – απομάκρυνσης σε μια ΑΑΤ. Ποια είναι η 

διαφορά φάσης τους και γιατί; Τι δείχνει η κλίση; 

16. Να κάνετε στο ίδιο διάγραμμα τις γραφικές παραστάσεις των Κ, U, Eσε 

συνάρτηση με το χρόνο. Σημειώστε στο διάγραμμα τις χρονικές στιγμές σε μια 

περίοδο και υπολογίστε τις. Τι πληροφορίες αντλούμε από το διάγραμμα; 

17. Αποδείξτε το τύπο U=1/2 Dx
2
 σε μια ΑΑΤ. Τι εκφράζει η κλίση στο διάγραμμα 

F(x);  

18. Γράψτε τους τύπους των Uκαι Κ σε συνάρτηση με την απομάκρυνση. Να κάνετε 

στο ίδιο διάγραμμα τις γραφικές παραστάσεις των Κ, U, Eσε συνάρτηση με την 

απομάκρυνση από –Α έως +Α. Τι πληροφορίες αντλούμε από το διάγραμμα; 

19. Με τι ισούται ο ρυθμός μεταβολής της ορμής σε μια ΑΑΤ; 

20. Σε μια ΑΑΤ γράψτε τις τιμές των μεγεθών χ, υ,α,F,U,K,Eστη θέση ισορροπίας και 

στις ακραίες θέσεις, καθώς και τα πρόσημά τους στη διάρκεια μιας πλήρους 

ταλάντωσης. 

21 . Σε τι διαφέρουν η δύναμη του ελατηρίου και η δύναμη επαναφοράς; 

22. Σε τι διαφέρουν η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης και η δυναμική ενέργεια 

ελατηρίου; 
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