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ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Θεωρούμε ένα σώμα αναρτημένο σε ελατήριο σταθεράς Κ όπως στο σχήμα.

Αν εκτρέψουμε το σώμα από τη Θ.Ι. του και το αφήσουμε ελεύθερο, τότε αυτό θα 

εκτελέσει ταλάντωση. Αν θεωρήσουμε πως οι τριβές και οι αντιστάσεις είναι 

αμελητέες, τότε η ταλάντωση θα είναι αμείωτη και η συχνότητα του συστήματός μας 

θα είναι: 

Η ταλάντωση αυτή, στην οποία δώσαμε μια αρχική ενέργεια στο σώμα και το αφήσαμε 

ελεύθερο να κινηθεί λέγεται ελεύθερη ταλάντωση.Η συχνότητα 

ταλαντώνεται το σώμα θα λέγεται ιδιοσυχνότητα του συστήματος.

Αν τώρα το ίδιο σύστημα το μελετήσουμε σε πραγματικές συνθήκες (με την ύπαρξη 

τριβών και αντιστάσεων) η ταλάντωση που θα εκτελέσει είναι φθίνουσα. Στο 

ενδεχόμενο να θέλουμε να διατηρήσουμε σταθερό το 

πρέπει στο σύστημα να ασκήσουμε μια εξωτερική περιοδική δύναμη η οποία θα 

λέγεται διεγείρουσα. 

Για παράδειγμα το ελατήριο του σχήματος είν

άλλη έχει προσαρτηθεί σε τροχό ο οποίος περιστρέφεται.Η περιστροφή του τροχού 

εξαναγκάζει  το σώμα που έχει αναρτηθεί στο ελατήριο να εκτελεί ταλάντωση και 

μάλιστα με τη συχνότητα περιστροφής του τροχού.
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Η ταλάντωση αυτή λέγεται εξαναγκασμένη ταλάντωση.Λόγω της εξωτερικής 

διεγείρουσας δύναμης, το πλάτος της παραμένει σταθερό. Ο τροχός που προκαλεί το 

εξωτερικό περιοδικό αίτιο λέγεται διεγέρτης.

Προσοχή!! Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση το σύστημα τ

συχνότητα του διεγέρτη και όχι με την ιδιοσυχνότητά του.

Το πλάτος της εξαναγκασμένης εξαρτάται από τη συχνότητα του διεγέρτη.Όπως 

μεταβάλλεται αυτή θα μεταβάλλεται και το πλάτος. Στην περίπτωση η συχνότητα του 

διεγέρτη να γίνει ίση με την ιδιοσυχνότητα του συστήματος έχουμε

συντονισμού και το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται μέγιστο. Αν δεν υπάρχουν 

αποσβέσεις το πλάτος θεωρητικά γίνεται άπειρο. Για την ύπαρξη αποσβέσεων το 

πλάτος συντονισμού παίρνει μικρότερες τιμές όπως στο σχήμα.
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Από ενεργειακής απόψεως η εξωτερική περιοδική διεγείρουσα δύναμη αναπληρώνει 

στο σύστημα την ενέργεια που χάνει αυτό κάθε περίοδο. Ο τρόπος όμως με τον οποίο 

το σύστημα απορροφά την ενέργεια είναι εκλεκτικός δηλ. έχει να κάνει με τη 

συχνότητα με την οποία του προσφέρεται. Κατά το συντονισμό η ενέργεια 

προσφέρεται στο σύστημα με το βέλτιστο τρόπο και γι’αυτό το πλάτος γίνεται 

μέγιστο. 


