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Φςζική Γ Γςμναζίος Ταλανηώζειρ    Σασινίδηρ Σςμεών 

 

1.Πόηε μια κίνηζη λέγεηαι πεπιοδική; Να γπάτεηε ηπία παπαδείγμαηα.  

Μηα θίλεζε ιέγεηαη πεπιοδική όηαλ επαλαιακβάλεηαη ζε ίζα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Ταιάληωζε νλνκάδεηαη ε πεξηνδηθή θίλεζε ελόο ζώκαηνο κεηαμύ 

δύν αθξαίωλ ζέζεωλ ηεο ηξνρηάο ηνπ (κηα ηέηνηα θίλεζε ραξαθηεξίδεηαη θαη ωο 

παιηλδξνκηθή). 

Μηα θίλεζε ιέγεηαη απιή (ή γξακκηθή) απμονική ηαλάνηυζη όηαλ ε ηξνρηά ηνπ 

θηλεηνύ πνπ ηελ εθηειεί είλαη επζύγξακκε θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ αξκνληθή 

(εκηηνλνεηδήο) ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ. 

Απλή απμονική ηαλάνηυζη εθηειεί έλα ζώκα δεκέλν ζην άθξν ειαηεξίνπ, ην 

ζθαηξίδην απινύ εθθξεκνύο. 

 

Χαπακηηπιζηικά μεγέθη ηυν Ταλανηώζευν 

Πλάηορ (Α): ε κέγηζηε απνκάθξπλζε (απόζηαζε) ηνπ 
ζώκαηνο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο. 

Η κέγηζηε απνκάθξπλζε από θάζε πιεπξά ηεο ζέζεο ηζνξξνπίαο 

είλαη ε ίδηα. 

Πεπίοδορ (Τ): ν ρξόλνο πνπ ην ζώκα νινθιεξώλεη κηα πιήξε 

ηαιάληωζε. 

Σςσνόηηηα f :Ο αξηζκόο ηωλ πιήξωλ ηαιαληώζεωλ (Ν) πνπ εθηειεί ην ζώκα 
ζε ρξνληθό δηάζηεκα Γt πξνο ην αληίζηνηρν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Μνλάδα ζην SI  1 Ηz. Δπίζεο ηζρύεη T=1/f. 

2.Να πεπιγπάτεηε ηο απλό εκκπεμέρ και ηην ηαλάνηυζη ηος. 

Τν απιό εθθξεκέο απνηειείηαη από έλα ζώκα κηθξό (ώζηε ε άλωζε πνπ 

δέρεηαη από ηνλ αέξα λα είλαη αζήκαληε) θαη ζθαηξηθό (ώζηε ε αληίζηαζε πνπ 

δέρεηαη από ηνλ αέρα θαηά ηελ θίλεζε ηνπ λα είλαη αζήκαληε) δεκέλν ζην έλα 

άθξν λήκαηνο (αζήκαληνπ βάξνπο θαη ζηαζεξνύ κήθνπο), ην άιιν άθξν ηνπ 

νπνίνπ είλαη ζηεξεωκέλν ζε ζηαζεξό ζεκείν. 

Όηαλ ην ζώκα εξεκεί ζηε ζέζε 0 ην λήκα είλαη θαηαθόξπθν. 

Αλ ην ζώκα απνκαθξπλζεί απ' απηή ηε ζέζε θαη αθεζεί ειεύζεξν (κε 

ηεληωκέλν ην λήκα), ζα εθηειέζεη ηαιάληωζε κεηαμύ ηωλ ζέζεωλ Α θαη Β. 
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Η ηαιάληωζε ζεωξείηαη απιή αξκνληθή όηαλ ην πιάηνο (άξα θαη 

ε κέγηζηε γωλία απόθιηζεο θ) είλαη κηθξό νπόηε ε ηξνρηά ηνπ 

ζθαηξηδίνπ είλαη (πεξίπνπ) επζύγξακκε θαη νξηδόληηα.  

3.Από ηι δεν εξαπηάηαι η πεπίοδορ ηηρ ηαλάνηυζηρ απλού 

εκκπεμούρ; Απάνηηζη 

Απνδεηθλύεηαη (ζεωξεηηθά θαη πεηξακαηηθά) όηη ε 

πεξίνδνο ηεο ηαιάληωζεο απινύ εθθξεκνύο δελ 

εμαξηάηαη: 

• από ηε κάδα ηνπ ζθαηξηδίνπ ηνπ 

• από ηελ ππθλόηεηα ηνπ πιηθνύ ηνπ ζθαηξηδίνπ ηνπ 

• από ην πιάηνο ηεο ηαιάληωζεο (γηα γωλίεο απόθιηζεο 

κηθξόηεξεο από 6°). 

Αζθήζεηο 
1) ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
Μηα ζθαίξα είλαη δεκέλε ζην ειεύζεξν άθξν ελόο θαηαθόξπθνπ 
ειαηεξίνπ θαη εθηειεί ηαιάληωζε κε ζπρλόηεηα f=2Hz. 
α) Η ζθαίξα πξαγκαηνπνηεί 2 πιήξεηο ηαιαληώζεηο ζε θάζε 
δεπηεξόιεπην. 
β) Η πεξίνδνο ηεο ηαιάληωζεο είλαη 2s. 
γ) Σε ρξόλν 4s ε ζθαίξα πξαγκαηνπνηεί 8 πιήξεηο ηαιαληώζεηο. 
δ) Κάζε ηαιάληωζε δηαξθεί 0,5s. 
ε) Τν πιάηνο ηεο ηαιάληωζεο είλαη 2m. 
 
2) Έλα ζώκα εθηειεί ηαιάληωζε θαη ζε ρξόλν t=2min πξαγκαηνπνηεί 
240 ηαιαληώζεηο. Να βξείηε: 
α) ηε ζπρλόηεηα ηεο ηαιάληωζεο 
β) ηελ πεξίνδν ηεο ηαιάληωζεο 
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