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Φυσική Γ’ Γυμνασίου 

Κεφάλαιο 4 – Ταλαντώσεις 

Επιμέλεια: Αγκανάκης Α. Παναγιώτης 

 

Τι ονομάζουμε περιοδική κίνηση; 

 

Περιοδική κίνηση ονομάζουμε μία κίνηση που επαναλαμβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήματα. Για 

παράδειγμα η κίνηση της Γης γύρω από το Ήλιο ή της Σελήνης γύρω από τη Γη. Συνηθισμένη μορφή 

περιοδικής κίνησης είναι η ομαλή κυκλική κίνηση. 

 

Τι ονομάζουμε ταλάντωση; 

 

 Ένα σώμα δεν είναι υποχρεωτικό  να κάνει ομαλή κυκλική κίνηση για να εκτελεί περιοδική κίνηση. 

Περιοδική κίνηση εκτελεί κι ένα εκκρεμές. Η διαφορά με την κίνηση της Γης και ενός εκκρεμούς είναι πως 

το εκκρεμές έχει κάποια ακραία σημεία της τροχιάς, δηλαδή φτάνει μέχρι ένα ύψος και ξαναγυρνά, ενώ η Γη 

επειδή έχει κλειστή τροχιά (κυκλική κίνηση) δεν έχει ακραίες θέσεις. Περιοδικές κινήσεις ανάμεσα σε δύο 

ακραία σημεία της τροχιάς του σώματος ονομάζονται ταλαντώσεις. 

 

Υπό ποιες προϋποθέσεις ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση; 

 

 Για να κατανοήσουμε καλύτερα την απάντηση θα χρησιμοποιήσουμε ένα ελατήριο. Το ελατήριο το 

τοποθετούμε κατακόρυφα με ακλόνητο το άνω άκρο. Στη συνέχεια τοποθετούμε ένα σώμα μάζας m, στο 

κάτω άκρο. Όταν τοποθετήσουμε το σώμα τότε το ελατήριο θα επιμηκυνθεί λόγω του βάρους της μάζας. 

Εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι η δύναμη του ελατηρίου είναι ανάλογη της επιμήκυνσης. Αν έλξουμε προς τα 

κάτω το ελατήριο τότε η δύναμη του ελατηρίου θα αυξηθεί. Αν αφήσουμε ελεύθερο το σύστημα ελατήριο-

μάζα αυτό θα εκτελέσει ταλάντωση αφού η δύναμη του ελατηρίου θα είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη (αφού 

θα μεταβάλλεται η επιμήκυνση) ενώ η δύναμη του βάρους είναι σταθερή. 
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Ποια είναι η θέση ισορροπίας; 

 Στο προηγούμενο παράδειγμα όταν τοποθετήσουμε το σώμα στο ελατήριο αυτό στη 

πραγματικότητα θα κάνει μία σύνθετη κίνηση αρχικά και κάποια στιγμή θα ηρεμήσει και θα σταματήσει να 

κινείται. Η θέση αυτή ονομάζεται Θέση Ισορροπίας. Κάθε ταλάντωση πραγματοποιείται γύρω από τη θέση 

ισορροπίας και η δύναμη τείνει να το επαναφέρει σ’ αυτήν. 

 

Ποιες δυνάμεις μπορούν να προκαλέσουν ταλάντωση; 

 

 Ταλάντωση μπορεί να προκαλέσει το βάρος, η δύναμη που παραμορφώνει ένα ελατήριο, μία 

δύναμη που προκαλεί κάποιο ηλεκτρικό πεδίο και παράγει ρεύμα μεταβαλλόμενης έντασης. 

 

Ποια μεγέθη χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μία ταλάντωση; 

 

 Για να περιγράψουμε μία ταλάντωση χρησιμοποιούμε τα εξής τρία μεγέθη: τη περίοδο (Τ), τη 

συχνότητα (f) και το πλάτος (Α) 

 

Τι ονομάζουμε περίοδο; 

 

 Περίοδο ονομάζουμε το χρόνο που χρειάζεται ένα σώμα για να κάνει μία πλήρη ταλάντωση. Είναι 

δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται για να μετακινηθεί από τη μία ακραία θέση να φθάσει στην άλλη και να επιστρέψει 

στην αρχική ακραία θέση. Μονάδα μέτρησης της περιόδου στο Διεθνές Σύστημα είναι το 1 s (δευτερόλεπτο). 

 

Τι ονομάζουμε συχνότητα; 

 

 Κάποιες φορές το σώμα που εκτελεί την ταλάντωση μπορεί να κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Σ’ αυτή την 

περίπτωση μας βολεύει να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο μέγεθος τη συχνότητα. Η συχνότητα είναι ο αριθμός των 

ταλαντώσεων,  N , που έχει εκτελέσει ένα σώμα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προς το χρονικό διάστημα 

αυτό.,  t . Άρα θα ισχύει: 
t

N
f


  (1). Μονάδα μέτρησης της συχνότητας στο Διεθνές Σύστημα είναι το 1 Hz 

(χερτζ). 
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Μπορούμε να συνδέσουμε τη συχνότητα με τη περίοδο; 

 

 Ένα σώμα εκτελεί μία ταλάντωση,  1N , σε μία περίοδο  Tt  . Άρα η τελευταία σχέση που είχαμε 

θα γίνει: 
T

f
1

 . Δηλαδή η συχνότητα είναι το αντίστροφο της περιόδου.  

 

 Ψάξτε να βρείτε πως ορίζεται πλέον το 1 δευτερόλεπτο. 

 

Τι ονομάζουμε πλάτος της ταλάντωσης; 

 

 Παραπάνω είπαμε τι είναι η Θέση Ισορροπίας. Είπαμε επίσης ότι υπάρχουν και οι δύο ακραίες θέσης της 

ταλάντωσης. Η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας, δηλαδή την απόσταση που τη χωρίζει από τις 

δύο ακραίες θέσεις, την ονομάζουμε πλάτος της ταλάντωσης. 

 

Τι είναι το απλό εκκρεμές; 

 

 Είναι η πιο απλή πειραματική διάταξη που μπορούμε να έχουμε για να μελετήσουμε την ταλάντωση. 

Αποτελείται από ένα νήμα μήκους l και ένα σώμα μάζας m. Το ένα άκρο του νήματος είναι στερεωμένο σε σταθερό 

σημείο, το έχουμε τοποθετήσει κατακόρυφα και στο κάτω άκρο τοποθετούμε το σώμα. 

 

Από ποια μεγέθη εξαρτάται η περίοδος της ταλάντωσης του απλού εκκρεμούς; 

 

 Πειραματικά έχει προκύψει ότι η περίοδος είναι ανεξάρτητη: 

1. της μάζας του σώματος που ταλαντώνεται 

2. από το πλάτος, δηλαδή δεν επηρεάζεται από την αρχική εκτροπή του νήματος από την 

κατακόρυφη θέση 

ενώ εξαρτάται από: 

1. από το μήκος του νήματος 

2. από το τόπο που εκτελείται το πείραμα. Όσο πιο κοντά στον ισημερινό βρισκόμαστε τόσο 

μεγαλύτερη είναι η περίοδος. Αν βρισκόμασταν στη Σελήνη η περίοδος θα είναι 2,5 φορές 

μεγαλύτερη. 

 

 

 



 

  

https://physicscourses.wordpress.com/ 4 

 

Ποια είναι η ενέργεια μίας ταλάντωσης; 

 

 Παραπάνω μάθαμε ότι για να εκτελέσει ένα σώμα ταλάντωση πρέπει να του ασκήσουμε μία δύναμη (να το 

εκτρέψουμε από τη Θέση Ισορροπίας). Η δύναμη αυτή προσφέρει ενέργεια στο σώμα η οποία αποθηκεύεται με τη 

μορφή δυναμικής ενέργειας. Όταν ξεκινήσει το σώμα να εκτελεί την ταλάντωση αφού κινείται θα υπάρχει και 

κινητική ενέργεια. Η ολική ενέργεια της ταλάντωσης είναι το άθροισμα αυτών των δύο κάθε χρονική στιγμή. 

 

Ποιες μεταβολές υπάρχουν στην ενέργεια της ταλάντωσης; 

 

 Θεωρούμε αρχικά ένα σώμα που εκτελεί ταλάντωση στην ακραία θέση. Εκεί αρχικά είναι ακίνητο άρα η 

κινητική ενέργεια είναι μηδέν και όλη του η ενέργεια είναι δυναμική.  Το σώμα ξεκινά να κινείται άρα η κινητική 

ενέργεια πλέον δεν είναι μηδέν. Για να παραμείνει σταθερή η ολική ενέργεια η δυναμική θα πρέπει να μειωθεί. Κάποια 

στιγμή η κινητική ενέργεια θα γίνει μέγιστη και η δυναμική μηδέν. Κάτι τέτοιο θα συμβεί στη Θέση Ισορροπίας. 

Όταν το σώμα περάσει από τη Θέση Ισορροπίας τότε η κινητική θα αρχίσει να μειώνεται και να αυξάνεται η δυναμική 

ενέργεια. Όταν το σώμα φτάσει στην άλλη ακραία θέση η δυναμική θα έχει γίνει μέγιστη ενώ η κινητική θα είναι πάλι 

μηδέν.  

 Επομένως κατά τη διάρκεια μίας ταλάντωσης πραγματοποιείται περιοδικά μετατροπή της δυναμικής 

ενέργειας σε κινητική και αντίστροφα. Επιπλέον η περίοδος αυτής της ταλάντωσης είναι ο μισός από την περίοδο της 

ταλάντωσης του σώματος. 

 

Μία ταλάντωση μπορεί να διαρκέσει για πάντα; 

 

 Στον κόσμο που ζούμε υπάρχουν τριβές. Άρα η μηχανική ενέργεια της ταλάντωσης λόγω των τριβών θα 

μειώνεται στην πραγματικότητα αντί να παραμένει σταθερή αφού η δύναμη τριβής θα μετατρέπει μέρος της ενέργειας 

σε θερμότητα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μείωση του πλάτους της ταλάντωσης και τελικά η παύση της κίνησης του 

σώματος. 


