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Φθίνουσες Ταλαντώσεις

 

Φθίνουσα ή αποσβενύμενη ονομάζεται μια ταλάντωση της οποίας το πλάτος συνεχώς 

μειώνεται μέχρι τελικά να μηδενιστεί.Η απόσβεση του πλάτους οφείλεται σε δυνάμεις 

που αντιτίθενται στην κίνηση του σώματος.Αποτέλεσμα της δράσης αυτών των 

δυνάμεων πάνω στο σώμα είναι η μεταφορά ενέργειας από το ταλαντούμενο σύστημα 

στο περιβάλλον με τη μορφή θερμότητας.

Από τις διάφορες μορφές φθινουσών ταλαντώσεων θα ασχοληθούμε με αυτές 

δύναμη απόσβεσης είναι της μορφής:

Τέτοια μπορούμε να πούμε πως είναι η δύναμη που ασκείται από τον αέρα ή κάποιο 

υγρό σε σώματα που ταλαντώνονται μέσα σε αυτά.

Το b ονομάζεται σταθερά απόσβεσης και εξαρτάται από τις ιδιότητες του μέσου και 

από το σχήμα και το μέγεθος του ταλαντούμενου αντικειμένου. Από τη σταθερά 

απόσβεσης εξαρτάται ο ρυθμός με τον οποίο μειώνεται το πλάτος μιας ταλάντωσης.

Γνωρίζουμε πως σε μια α.α.τ. όπου θεωρούμε το σύστημα ιδανικό χωρίς τριβές και 

αντιστάσεις το πλάτος παραμέν

Αν όμως λάβουμε υπόψη μας τη δύναμη απόσβεσης (και τη σταθερά 

της ταλάντωσης θα μειώνεται και η μορφή του χ
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https://cbogphysicsbiology.wordpress.com/ 

https://cbogphysicsbiology.wordpress.com/ 

Φθίνουσα ή αποσβενύμενη ονομάζεται μια ταλάντωση της οποίας το πλάτος συνεχώς 

μειώνεται μέχρι τελικά να μηδενιστεί.Η απόσβεση του πλάτους οφείλεται σε δυνάμεις 

ίθενται στην κίνηση του σώματος.Αποτέλεσμα της δράσης αυτών των 

δυνάμεων πάνω στο σώμα είναι η μεταφορά ενέργειας από το ταλαντούμενο σύστημα 

Από τις διάφορες μορφές φθινουσών ταλαντώσεων θα ασχοληθούμε με αυτές που η 

Τέτοια μπορούμε να πούμε πως είναι η δύναμη που ασκείται από τον αέρα ή κάποιο 

ονομάζεται σταθερά απόσβεσης και εξαρτάται από τις ιδιότητες του μέσου και 

σχήμα και το μέγεθος του ταλαντούμενου αντικειμένου. Από τη σταθερά 

απόσβεσης εξαρτάται ο ρυθμός με τον οποίο μειώνεται το πλάτος μιας ταλάντωσης. 

Γνωρίζουμε πως σε μια α.α.τ. όπου θεωρούμε το σύστημα ιδανικό χωρίς τριβές και 

έχει αυτή τη μορφή: 

)  τότε το πλάτος 



Χρήστος Π. Μπόγδος                        

Χρήστος Π. Μπόγδος                        
 

Τώρα στο ενδεχόμενο η τιμή της σταθεράς 

χάνει την περιοδικότητά της λέγεται απεριοδική και το χ

Ως μια απεριοδική κίνηση μπορείτε να φανταστείτε την κίνηση ενός συστήματος σώμα

ελατήριο μέσα σε μέλι. 

Πλάτος Ταλάντωσης στη Φθίνουσα

Το πλάτος σε μια φθίνουσα ταλάντωση θα ακολουθε

Όπου Α είναι το πλάτος της ταλάντωσής μας τη στιγμή 

A0 το πλάτος της ταλάντωσης τη στιγμή 

Τ η περίοδος της ταλάντωσης 

Λ μια σταθερά που εξαρτάται από τη μάζα του σώματος και τη σταθερά απόσβεσης 

Δίνεται από τη σχέση  Λ = b / 2
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χάνει την περιοδικότητά της λέγεται απεριοδική και το χ-t έχει τη μορφή:

 

Ως μια απεριοδική κίνηση μπορείτε να φανταστείτε την κίνηση ενός συστήματος σώμα

 

Πλάτος Ταλάντωσης στη Φθίνουσα 

ος σε μια φθίνουσα ταλάντωση θα ακολουθεί τον εκθετικό νόμο μείωσης:

 

Όπου Α είναι το πλάτος της ταλάντωσής μας τη στιγμή t. 

το πλάτος της ταλάντωσης τη στιγμή t0=0  

Τ η περίοδος της ταλάντωσης  

Λ μια σταθερά που εξαρτάται από τη μάζα του σώματος και τη σταθερά απόσβεσης 

/ 2m. 
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Λ μια σταθερά που εξαρτάται από τη μάζα του σώματος και τη σταθερά απόσβεσης b. 
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Ο χρόνος είναι ακέραια πολλαπλάσια της περιόδου  t = κ Τ  και  κ = 0, 1, 2..  είναι ο 

αριθμός των περιόδων. 

Από το νόμο μείωσης του πλάτους προκύπτει πως ο λόγος δύο διαδοχικών πλατών 

προς την ίδια κατεύθυνση διατηρείται σταθερός.Δηλαδή: 

 

Παρατηρήσεις: 

Η περίοδος της Φθίνουσας για ορισμένες τιμές της b  διατηρείται σταθερή και 

ανεξάρτητη από το πλάτος. 

Όταν μεγαλώσει η σταθερά b το πλάτος μειώνεται πιο γρήγορα και η περίοδος αυξάνει 

ελάχιστα. 

Η ενέργεια στη φθίνουσα ταλάντωση δίνεται από τον τύπο: 

 

 

 

Βασικές Αποδείξεις της παραγράφου: 
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