ΘΔΩΡΗΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

Ζ ΦΑΖ ΣΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ
Σι ονομάζεηαι θάζη ηηρ ηαλάνηωζηρ.

ηηρ ηαλάνηωζηρ. Η κνλάδα κέηξεζεο ηεο θάζεο ζην S.I. είλαη ην 1 rad (αθηίλην). Αλ

θν

ζέζνπκε ζηελ εμίζωζε ηεο θάζεο (θ = ωt + θ0) όπνπ t = 0, πξνθύπηεη ε αξρηθή θάζε
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ηνπ π = f(t) ή ζην κείνλ εκίηνλν ηνπ α = f(t) έρεη δηαζηάζεηο γωλίαο θαη λέγεηαι θάζη
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Η πνζόηεηα θ = ωt + θ0 πνπ εκθαλίδεηαη ζην εκίηνλν ηνπ x = f(t) ή ζην ζπλεκίηνλν

t

ηεο ηαιάληωζεο θ0, ε νπνία καθοπίζεηαι πάνηοηε από ηιρ απσικέρ ζςνθήκερ, δειαδή από ην ηη ζπκβαίλεη
ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0.
Παπαηήπηζη: Αθνύ ε γξαθηθή παξάζηαζε θ = f(t) είλαη εςθεία γπαμμή, ε θιίζε ηεο (εθζ) είλαη ν
ζπληειεζηήο ηνπ t, δειαδή ε γωνιακή ζςσνόηηηα ω.

 Πόηε η ηαλάνηωζη ενόρ ζώμαηορ δεν έσει απσική θάζη.
Η ηαιάληωζε ελόο ζώκαηνο δελ έρεη αξρηθή θάζε όηαλ ηη σπονική ζηιγμή t = 0 ηο ζώμα διέπσεηαι από
ηη θέζη ιζοπποπίαρ ηος έσονηαρ θεηική ηασύηηηα (δειαδή γηα t = 0 είλαη x = 0 θαη π > 0). ε όλερ ηιρ
άλλερ πεπιπηώζειρ η ηαλάνηωζη ηος ζώμαηορ έσει απσική θάζη.

 Σι ζημαίνει όηι δύο απμονικά εναλλαζζόμενα μεγέθη έσοςν διαθοπά θάζηρ.
Σεκαίλεη όηη ηα ελαιιαζζόκελα απηά κεγέζε δεν αποκηούν ηαςηόσπονα ηιρ μέγιζηερ ηιμέρ ηοςρ ούηε και
μηδενίζονηαι ηαςηόσπονα. Γηα παξάδεηγκα, ηα κεγέζε ηαρύηεηα θαη απνκάθξπλζε ζηελ απιή αξκνληθή
ηαιάληωζε εκθαλίδνπλ δηαθνξά θάζεο, αθνύ όηαλ ε ηαρύηεηα είλαη κέγηζηε, ε απνκάθξπλζε ηζνύηαη κε
κεδέλ, θαη αληίζηξνθα. Δύν αξκνληθά ελαιιαζζόκελα κεγέζε πνπ απνθηνύλ ηαπηόρξνλα ηηο κέγηζηεο θαη
ηηο κεδεληθέο ηηκέο ηνπο νλνκάδνληαη ζπκθαζηθά κεγέζε.
Οι εξιζώζειρ ζηην ηαλάνηωζη δίνονηαι από ηιρ ζσέζειρ
x = Aεκ(ωt + θν)
π = πmaxζπλ(ωt + θν) = πmaxεκ(ωt + θν + π/2)
α = –αmaxεκ(ωt + θν) = αmaxεκ(ωt + θν + π)
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Από απηό γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό όηη η απομάκπςνζη ςζηεπεί θαηά π/2 ηηρ ηασύηηηαρ θαη καηά π ηεο
επιηάσςνζηρ. Η ηασύηηηα ςζηεπεί θαηά π/2 ηηρ επιηάσςνζηρ θαη πποηγείηαι καηά π/2 ηεο
απομάκπςνζηρ θαη ηέινο η επιηάσςνζη πποηγείηαι θαηά π/2 ηεο ηασύηηηαρ θαη θαηά π ηηρ
απομάκπςνζηρ .
Παπαηήπηζη: Η δηαθνξά θάζεο π/2 rad κεηαμύ δύν αξκνληθά ελαιιαζζόκελωλ κεγεζώλ (όπωο ε ηαρύηεηα
π θαη ε απνκάθξπλζε x ή ε ηαρύηεηα π θαη ε επηηάρπλζε α, ζεκαίλεη όηη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην έλα
κέγεζνο αποκηά μέγιζηη ηιμή, ηο άλλο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή μηδενίζεηαι, θαη αληίζηξνθα. Η δηαθνξά
θάζεο π rad κεηαμύ δύν αξκνληθά ελαιιαζζόκελωλ κεγεζώλ (όπωο ε επηηάρπλζε α θαη ε απνκάθξπλζε x)
ζεκαίλεη όηη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ένα μέγεθορ αποκηά ηη μέγιζηη θεηική ηιμή ηος, ηο άλλο μέγεθορ
αποκηά ηη μέγιζηη απνηηική ηιμή ηος, θαη αληίζηξνθα. Επηπιένλ, ηα δύν απηά κεγέζε μηδενίζονηαι
ηαςηόσπονα, κε ην έλα από ηα δύν ακέζωο κεηά λα γίλεηαη ζεηηθό ελώ ην άιιν αξλεηηθό.
Τέινο ηα κεγέζε δύναμη επαναθοπάρ θαη επιηάσςνζη είλαη ζςμθαζικά, δειαδή παίξλνπλ ηαςηόσπονα ηελ
μέγιζηη και ελάσιζηη ηιμή.

ΣΟ ΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΑΝΤΜΑ
Η κειέηε κεγεζώλ πνπ κεηαβάιινληαη αξκνληθά κε ην ρξόλν, όπωο είλαη ε απνκάθξπλζε, ε ηαρύηεηα ή ε
επηηάρπλζε ελόο ζώκαηνο πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάληωζε, κπνξεί λα γίλεη κε ηε βνήζεηα ελόο
δηαλύζκαηνο ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη κε ζηαζεξή γωληαθή ηαρύηεηα. Σπλήζωο ρξεζηκνπνηνύκε ην πεξηζηξεθόκελν δηάλπζκα γηα ηε κειέηε ηεο εμίζωζεο απνκάθξπλζεο x = f (t). Έζηω έλα πεξηζηξεθόκελν
δηάλπζκα πνπ έρεη κήθνο ίζν κε ην πιάηνο Α ηεο ηαιάληωζεο θαη πεξηζηξέθεηαη κε ζηαζεξή γωληαθή
ηαρύηεηα ω γύξω από ζεκείν Ο. Έζηω επίζεο όηη ην πεξηζηξεθόκελν δηάλπζκα ηε

t>0

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην ζεηηθό εκηάμνλα Οx, όπωο

K
x

θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Γηα ηπραία ρξνληθή ζηηγκή t > 0 ην δηάλπζκα ζα έρεη
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πεξηζηξαθεί θαηά γωλία θ = ωt από ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. Η πξνβνιή ΟΚ ηνπ
δηαλύζκαηνο ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα (άμνλαο εκίηνλωλ) ηζνύηαη κε:
(ΟΚ) = Αεκθ

(ΟΚ) = Αεκωt

x = Αεκωt
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Σπλεπώο κπνξνύκε λα ζεωξήζνπκε όηη ε πξνβνιή (Κ) ηνπ άθξνπ ηνπ πεξηζηξεθόκελνπ δηαλύζκαηνο εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάληωζε πιάηνπο A κε ζέζε ηζνξξνπίαο ην ζεκείν Ο. Σην εμήο ηνλ θαηαθόξπθν
άμνλα ζα ηνλ νλνκάδνπκε άμνλα ηαιαληώζεωλ.
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