Άζθεζε 22
Δμαλαγθαζκέλεο κεραληθέο ηαιαληώζεηο
22.1 θνπόο
θνπόο ηεο Άζθεζεο απηήο είλαη ε κειέηε ησλ ειεύζεξσλ θαη ησλ εμαλαγθαζκέλσλ
κεραληθώλ ηαιαληώζεσλ ελόο θιαζηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ απνηειείηαη από έλα ειαηήξην θαη
κία κάδα, ε νπνία κπνξεί λα θηλείηαη κε ειεγρόκελε ηξηβή. Θα κειεηεζνύλ πξώηα νη
ειεύζεξεο ηαιαληώζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο όηαλ ε κάδα θηλείηαη πάλσ ζηελ αεξνηξνρηά κε
ειάρηζηεο ηξηβέο θαη ζα πξνζδηνξηζηνύλ ε ζηαζεξά ησλ ειαηεξίσλ, ν ζπληειεζηήο πνηόηεηαο
θαη ε ηδηνζπρλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Θα θαηαγξαθνύλ, αθνινύζσο, νη θακπύιεο
ζπληνληζκνύ (θαη πξναηξεηηθά ηεο θάζεο) ησλ εμαλαγθαζκέλσλ ηαιαληώζεσλ θαη ζα
πξνζδηνξηζηεί ε ηαρύηεηα ηεο κάδαο όηαλ θηλείηαη θάησ από ζπλζήθεο θξίζηκεο απόζβεζεο.
22.2 Θεσξία
Έλα θιαζηθό παξάδεηγκα αξκνληθνύ ηαιαλησηή είλαη ην ζύζηεκα πνπ απνηειείηαη από
έλα ειαηήξην θαη κία κάδα, ε νπνία εθηειεί ηαιαληώζεηο κηθξνύ πιάηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα
κειεηήζνπκε πξώηα ηηο ειεύζεξεο ηαιαληώζεηο κε κεδεληθή απόζβεζε (ηδαληθέο) θαη ηηο
ειεύζεξεο ηαιαληώζεηο κε απόζβεζε θαη αθνινύζσο ηηο ηδαληθέο εμαλαγθαζκέλεο
ηαιαληώζεηο θαη ηηο εμαλαγθαζκέλεο ηαιαληώζεηο κε απόζβεζε.
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ρήκα 22.1 Απιόο αξκνληθόο ηαιαλησηήο, απνηεινύκελνο από κηα κάδα Μ, ζπλδεδεκέλε κε έλα ειαηήξην
πνπ είλαη παθησκέλν ζην έλα άθξν ηνπ. Η κάδα εθηειεί ηαιαληώζεηο κηθξνύ πιάηνπο, πνπ ππνδεηθλύνληαη κε
ην δηπιό βέινο. Σν x παξηζηάλεη ηελ απνκάθξπλζε ηεο κάδαο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο.

22.2.1 Διεύζεξεο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ρσξίο απώιεηα ελέξγεηαο
Η πεξίπησζε ησλ αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ ρσξίο απώιεηα ελέξγεηαο είλαη ηδαληθή θαη
αζθαιώο απνηειεί κηα πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, όηαλ έλα ζώκα εθηειεί ηαιαληώζεηο
κηθξνύ πιάηνπο θαη κε πάξα πνιύ κηθξή απόζβεζε. Έζησ όηη ε κάδα ηνπ ζώκαηνο είλαη Μ,
ε ζηαζεξά ηνπ ειαηεξίνπ k θαη ε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνύ ζώκαηνο βξίζθεηαη ζην ζεκείν x = 0
(ρ. 22.1). Από ηε καζεκαηηθή αλάιπζε (βι. Παξάξηεκα Π22, Παξάγξ. Π22.1, ζην
παξάξηεκα ηεο άζθεζεο πνπ αθνινπζεί) πξνθύπηεη όηη ε απνκάθξπλζε x ηεο κάδαο από ηε
ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο πεξηγξάθεηαη από ηε ζρέζε

x  x0 sin(0t   )
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(22.1)

όπνπ θ θαη x0 είλαη ε αξρηθή θάζε θαη κεηαηόπηζε αληηζηνίρσο θαη ε σ0, πνπ δίλεηαη από
k
0 
ηελ
(22.2)
M
είλαη ε γσληαθή ή θπθιηθή ζπρλόηεηα ησλ ηαιαληώζεσλ πνπ εθηειεί ε κάδα. Η ζπρλόηεηα

1
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f0 είλαη πξνθαλώο
(22.3)
2π 2π M
Όπσο βιέπνπκε ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο εμαξηάηαη κόλνλ από
ηηο ζηαζεξέο k θαη Μ.
22.2.2 Διεύζεξεο ηαιαληώζεηο κε απόζβεζε
ε έλα ζύζηεκα κε απώιεηεο νη ηαιαληώζεηο ζηγά-ζηγά ζβήλνπλ. Μηα ζπλεζηζκέλε
πεξίπησζε ηαιαληώζεσλ κε απόζβεζε είλαη απηή ζηελ νπνία ε δύλακε ηξηβήο, πνπ πξνθαιεί
ηηο απώιεηεο, είλαη αλάινγε πξνο ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο. ηελ αλάιπζε πνπ
αλαπηύζζεηαη ζην Παξάξηεκα Π22, ζεσξνύκε όηη ε επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία γίλεηαη ε
θίλεζε ηνπ ζώκαηνο δελ πξνβάιεη αληίζηαζε ηξηβήο θαη όηη ε ηξηβή δεκηνπξγείηαη κόλνλ
εμαηηίαο ηεο θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο κέζα ζε θάπνην καγλεηηθό πεδίν ή έλα πγξό ή αέξην.
πλεπώο, γηα ηε δύλακε ηξηβήο κπνξνύκε λα γξάςνπκε ηε ζρέζε

Fηξ  b

dx
dt

(22.4)

όπνπ ην b απνθαιείηαη ζηαζεξά ηξηβήο. πκβνιίδνπκε κε γ ηελ πνζόηεηα



b
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(22.5)

ε νπνία είλαη κηα ζηαζεξά κε δηαζηάζεηο αληηζηξόθνπ ρξόλνπ θαη νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο
εμαζζέλεζεο.
Από ηε καζεκαηηθή επεμεξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ, ε νπνία πεξηγξάθεηαη
αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Π22.2, πξνθύπηεη όηη ν ραξαθηήξαο ηεο θίλεζεο εμαξηάηαη από
ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο ζηαζεξάο γ θαη ηεο ηδηνζπρλόηεηαο ή θπζηθήο ζπρλόηεηαο f0 ή σ0 ηνπ
ζπζηήκαηνο. Ξερσξίδνπλ ηξεηο πεξηπηώζεηο:
1. αζζελήο απόζβεζε: όηαλ γ < σ0
2. θξίζηκε απόζβεζε: όηαλ γ = σ0
3. ηζρπξή ή ππεξθξίζηκε απόζβεζε: όηαλ γ > σ0
22.2.2.1Αζζελήο απόζβεζε (γ < σ0)
ηελ πεξίπησζε απηή ην ζύζηεκα εθηειεί κηα ηαιάλησζε ηεο κνξθήο (βι Π22.2.1)

x(t )  Ae  t cos( t   )

(22.6)

ην πιάηνο ηεο νπνίαο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ Δμ. (22.6), κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ηνλ ρξόλν.
Οξίδνπκε σο ζηαζεξά ρξόλνπ η, ηνλ ρξόλν πνπ απαηηείηαη ώζηε λα θζάζεη ην πιάηνο
ηαιάλησζεο ζην 1/e = 0,37 ηεο αξρηθήο ηνπ ηηκήο (βι. ρ. 22.2). Από ηελ Δμ. (22.6) βιέπνπκε
όηη ε ζηαζεξά ρξόλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κειεηάκε είλαη ίζε κε 1/γ. Η γσληαθή ζπρλόηεηα
ηαιάλησζεο, σ, είλαη κηθξόηεξε από ηε γσληαθή ηδηνζπρλόηεηα σ0, θαηά έλαλ παξάγνληα

1   2 /  02 (βι. Παξάξηεκα Π22.2.1), έρνπκε δειαδή
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(22.6α)

Μηα ηέηνηα αζζελήο απόζβεζε απεηθνλίδεηαη ζην ρ. 22.2. Η πεξίνδνο Σ ηεο ηαιάλησζεο
ζπλδέεηαη κε ηε γσληαθή ζπρλόηεηα σ κε ηε γλσζηή ζρέζε Σ = σ/2π.

ρήκα 22.2 Γξαθηθή παξάζηαζε κηαο ηαιάλησζεο κε αζζελή απόζβεζε. Παξαηεξνύκε όηη ην πιάηνο
ηεο ηαιάλησζεο κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ην ρξόλν, κε ζηαζεξά ρξόλνπ η, ίζε κε 1/γ. Η γσληαθή ζπρλόηεηα σ ηεο
ηαιάλησζεο ζπλδέεηαη κε ηε θπζηθή γσληαθή ζπρλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο σ0 κε ηελ Δμ. (22.6α) θαη είλαη, ελ
γέλεη, κηθξόηεξε από απηήλ.
22.2.2.2 Κξίζηκε απόζβεζε (γ = σ0)

ρήκα 22.3 Γξαθηθή παξάζηαζε κηαο ηαιάλησζεο κηαο ηαιάλησζεο κε θξίζηκε απόζβεζε (γ = σ0) θαη δύν
ηαιαληώζεσλ κε ππεξθξίζηκε απόζβεζε. Παξαηεξνύκε όηη ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο κεηώλεηαη αζπκπησηηθά
σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ θαη ε κείσζε απηή είλαη ηαρύηεξε ζηελ πεξίπησζε ηεο θξίζηκεο απόζβεζεο. ηελ
ππεξθξίζηκε απόζβεζε, ε κνξθή ηεο θακπύιεο (α) ή (β) εμαξηάηαη από ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο.
Από ηε καζεκαηηθή αλάιπζε απηήο ηεο πεξίπησζεο (βι. Παξάξηεκα Π22.2.2) πξνθύπηεη όηη
ζε ζπλζήθεο θξίζηκεο απόζβεζεο, ην ζώκα ηείλεη πξνο ηε ζέζε ηζνξξνπίαο
αζπκπησηηθά,ρσξίο ηαιάλησζε. ην ρ. 22.3 δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε κηαο ηαιάλησζεο
κε θξίζηκε απόζβεζε.

22.2.2.3 Θζρπξή (ππεξθξίζηκε) απόζβεζε (γ > σ0)
Η πεξίπησζε απηή πινπνηείηαη όηαλ έλα ζώκα κεηαθηλείηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ
θαη αθήλεηαη λα εθηειέζεη ηαιάλησζε π.ρ. κέζα ζην κέιη. Από ηε καζεκαηηθή αλάιπζε ηνπ
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πξνβιήκαηνο (βι. Π22.2.3) πξνθύπηεη όηη ε απνκάθξπλζε, x, δίλεηαη από ην άζξνηζκα δύν
ηαιαληώζεσλ πνπ θζίλνπλ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ. Αλάινγα κε ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο, θαη
πην ζπγθεθξηκέλα από ηελ αξρηθή ηαρύηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, νη θακπύιεο έρνπλ ηε κνξθή (α)
ή (β) ηνπ ρ. 22.3.
Αλ ζπγθξίλεη θαλείο ηνπο ρξόλνπο επηζηξνθήο ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο ζηηο
πεξηπηώζεηο γ = σ0 θαη γ > σ0, δηαπηζηώλεη όηη ν ρξόλνο απηόο είλαη ειάρηζηνο ζε ζπλζήθεο
θξίζηκεο απόζβεζεο.

22.2.3 Δμαλαγθαζκέλεο ηαιαληώζεηο κε απόζβεζε  πληνληζκόο
Γηα λα δηαηεξεζεί ην πιάηνο ησλ ηαιαληώζεσλ ζηαζεξό κε ην ρξόλν, ην ζύζηεκα ζα
πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη κε ελέξγεηα κε ηξόπν πεξηνδηθό. ηα κεραληθά ζπζηήκαηα απηό
επηηπγράλεηαη κε ηελ άζθεζε κηαο πεξηνδηθήο δύλακεο πάλσ ζην ζώκα (ρ. 22.4) ζπλήζσο
εκηηνληθήο κνξθήο, αλ θαη απηό δελ είλαη απαξαίηεην. Οη ηαιαληώζεηο πνπ δηεγείξνληαη ζην
ζύζηεκα είλαη ηώξα εμαλαγθαζκέλεο. Ύζηεξα από έλα κεηαβαηηθό ζηάδην ε δηάξθεηα ηνπ
νπνίνπ εμαξηάηαη από ηηο ζηαζεξέο ηνπ πξνβιήκαηνο, νη ηαιαληώζεηο απηέο θζάλνπλ ζε κηα
κόληκε θαηάζηαζε.

ρήκα 22.4 Όηαλ ζηνλ αξκνληθό ηαιαλησηή ηνπ ρ. 22.1 επηδξά κηα εμσηεξηθή πεξηνδηθή
δύλακε F(t), ην ζύζηεκα ζα εθηειεί εμαλαγθαζκέλεο ηαιαληώζεηο. Σν x ζπκβνιίδεη ηελ
απνκάθξπλζε ηεο κάδαο, Μ, από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο, ζηελ νπνία x = 0.

Έζησ όηη ε εθαξκνδόκελε πεξηνδηθή δύλακε έρεη ηε κνξθή:

F  F0 cos(t )

(22.7)

Από ηελ αλαιπηηθή καζεκαηηθή επεμεξγαζία ηνπ πξνβιήκαηνο (βι. Παξάξηεκα Π22.3.)
πξνθύπηεη όηη ζηε κόληκε θαηάζηαζε, ε γεληθή ιύζε είλαη πεξηνδηθή θαη έρεη ηε κνξθή
x  A cos( t   )

(22.8)

όπνπ ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο, Α, δίλεηαη από ηε ζρέζε
A

F0 / M
(   2 ) 2  4 2 2
2
0

(22.9)
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θαη ε δηαθνξά θάζεο, θ, κεηαμύ ηεο δηεγείξνπζαο δύλακεο θαη ηεο κεηαηόπηζεο δίλεηαη από
ηελ
tan  

 2  02
2 

(22.10)

Οη Δμ. (22.8), (22.9) θαη (22.10) είλαη όπσο κπνξνύκε εύθνια λα δνύκε, εληειώο
αληίζηνηρεο ησλ Δμ. (21.2), (21.3) θαη (21.4) ηεο Άζθεζεο 21, πνπ κειεηάεη ηηο
εμαλαγθαζκέλεο ειεθηξηθέο ηαιαληώζεηο.
Όπσο θαη ζε εθείλε ηελ πεξίπησζε, ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο Α γίλεηαη κέγηζην όηαλ σ 
σ0, όηαλ δειαδή ε ζπρλόηεηα ηεο δηέγεξζεο είλαη πεξίπνπ ίζε κε ηε θπζηθή ζπρλόηεηα, σ0,
ηνπ ζπζηήκαηνο (βι. Παξάξηεκα Π22, Παξάγξ. Π22.3). Η ζπρλόηεηα απηή νλνκάδεηαη
ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ θαη ζπκβνιίδεηαη κε ην σζ. Δμάιινπ από ηελ Δμ. (22.10) πξνθύπηεη
όηη ζηελ πεξίπησζε απηή, θ = 0, κε άιια ιόγηα ε απνκάθξπλζε ηεο κάδαο από ηε ζέζε
ηζνξξνπίαο ηεο βξίζθεηαη ζε θάζε κε ηε δηεγείξνπζα δύλακε. Έρνπκε αθξηβώο ηελ
πεξίπησζε ηνπ ζπληνληζκνύ ηεο εμσηεξηθήο δύλακεο κε ην δηεγεηξόκελν ζύζηεκα, όπσο θαη
ζηελ Άζθεζε 21.
Έλα άιιν ρξήζηκν κέγεζνο πνπ πεξηιακβάλεη ηα κεγέζε σ θαη γ θαη ρξεζηκνπνηείηαη
επξύηαηα είλαη ν ζπληειεζηήο πνηόηεηαο Q ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ εθθξάδεη ηνλ ξπζκό κε ηνλ
νπνίν θζίλεη ε ελέξγεηα ηνπ ηαιαλησηή θαη νξίδεηαη σο ν αξηζκόο ησλ αθηηλίσλ θαηά ηνλ
νπνίν πξέπεη λα ηαιαλησζεί ην ζύζηεκα ώζηε λα κεησζεί ε ελέξγεηά ηνπ θαηά έλαλ
παξάγνληα e από ηελ αξρηθή ηεο ηηκή. Έρνπκε δειαδή
Q = 2πΝ

(22.11)

όπνπ Ν ν αξηζκόο ησλ ηαιαληώζεσλ. Δπεηδή ε ελέξγεηα ηνπ ηαιαλησηή είλαη αλάινγε πξνο
ην ηεηξάγσλν ηνπ πιάηνπο, ζην δηάζηεκα απηό ην πιάηνο ησλ ηαιαληώζεσλ έρεη κεησζεί
θαηά e1/2 (βι. Παξάξηεκα Π21, ρ. Π22.1). Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη, επί πιένλ, όηη ην Q
κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαη από ηε ζρέζε
Q


2

πνπ, ζηελ πεξίπησζε αζζελνύο απόζβεζεο, γίλεηαη

Q

0
2

(22.11α, β)

Όπσο είδακε ζηελ Άζθεζε 21 κπνξεί λα απνδεηρζεί όηη ην Q ηζνύηαη θαη κε ην πειίθν ηεο
ζπρλόηεηαο ζπληνληζκνύ δηα ηνπ εύξνπο δώλεο ζπρλνηήησλ Γf ηεο θακπύιεο ζπληνληζκνύ
(ρ. 22.5):
Q 

f0

 0
f 

(22.12)

Τπελζπκίδνπκε όηη Γf είλαη ην εύξνο δώλεο ζπρλνηήησλ, ην νπνίν νξίδεηαη σο Γf = f2 −
f1, όπνπ f1 θαη f2 (ρ. 22.5) είλαη νη ζπρλόηεηεο δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο ζπρλόηεηαο
ζπληνληζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ηηκέο ηνπ πιάηνπο ηαιάλησζεο ίζεο κε ην 1/ 2 = 0,707
ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηνπ (βι. Άζθεζε 21, ρ. 21.3). Από ηελ Δμ. (22.12) πξνθύπηεη όηη όζν πην
νμεία είλαη ε θακπύιε ζπληνληζκνύ (κηθξόηεξν Γσ), ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ Q.
Απηό άιισζηε δηθαηνινγεί θαη ηελ νλνκαζία ηνπ, γηαηί κία νμεία θακπύιε ζπληνληζκνύ
ππνδεηθλύεη όηη ην ζύζηεκα θάλεη επηινγή ζηελήο πεξηνρήο ζπρλνηήησλ θαη είλαη επνκέλσο
θαιήο πνηόηεηαο (βι θαη Άζθεζε 21, ρ. 21.3).
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(α)

(β)

ρήκα 22.5 Καλνληθνπνηεκέλεο θακπύιεο (α) ηνπ πιάηνπο Α θαη (β) ηεο θάζεο θ ηεο ηαιάλησζεο σο
ζπλάξηεζε ηεο ζπρλόηεηαο δηέγεξζεο σ, γηα δύν ηαιαλησηέο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ηδηνζπρλόηεηα, σ0, αιιά
δηαθνξεηηθό ζπληειεζηή πνηόηεηαο Q, κε Q2 > Q1. ην (α) έρεη ζεκεησζεί θαη ην εύξνο δώλεο ζπρλνηήησλ
(Δσ)1 = σ2 − σ1, γηα ηελ πεξίπησζε Q = Q1., όπνπ σ2 θαη σ1 είλαη νη ζπρλόηεηεο δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο
ζπρλόηεηαο ζπληνληζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ηηκέο ηνπ πιάηνπο ηαιάλησζεο ίζεο κε ην 1/
κέγηζηεο ηηκήο ηνπ.

2 = 0,707 ηεο

ην ρ. 22.5 δίλνληαη νη θαλνληθνπνηεκέλεο θακπύιεο ηνπ πιάηνπο ηεο ηαιάλησζεο
Α(σ)/Αmax θαη ηεο θάζεο, θ, σο ζπλάξηεζε ηεο ζπρλόηεηαο, γηα δύν ηαιαλησηέο πνπ έρνπλ
ηελ ίδηα ηδηνζπρλόηεηα σ0 αιιά δηαθνξεηηθό ζπληειεζηή πνηόηεηαο, Q.
Μπνξεί αθόκε λα δεηρζεί όηη [βι. Παξάξηεκα Π22.3, Δμ. (Π22.36)], ζην ζπληνληζκό, ην
κέγηζην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο, Αmax, ζπλδέεηαη κε ην Q θαη κε ην πιάηνο ηεο αζθνύκελεο
δύλακεο, F0, κε ηε ζρέζε
Amax 

F0
F
Q 0
2
M0
k

(22.13)

όπνπ k είλαη ε ζηαζεξά ηνπ ειαηεξίνπ.

22.3 Μέζνδνο
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο Άζθεζεο ρξεζηκνπνηείηαη κηα πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ
απνηειείηαη από δύν όκνηα ειαηήξηα θαη έλα βαγνλάθη, ην νπνίν κπνξεί λα νιηζζαίλεη πάλσ
ζηελ αεξνηξνρηά, πξαθηηθά ρσξίο ηξηβέο (ρ. 22.6). Σηο εμαλαγθαζκέλεο ηαιαληώζεηο ηηο
δηεγείξεη έλαο δνλεηήο, ν νπνίνο ηξνθνδνηείηαη από κηα γελλήηξηα, ην πιάηνο θαη ε
ζπρλόηεηα ησλ ηαιαληώζεσλ ηεο νπνίαο κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ. Σν βαγνλάθη κπνξεί λα
θηλεζεί κέζα ζην δηάθελν ηνπ ππξήλα ελόο ειεθηξνκαγλήηε, όπνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί
ηζρπξό καγλεηηθό πεδίν, ην νπνίν πξνθαιεί ηηο απώιεηεο ιόγσ ηξηβήο ηνπ ζπζηήκαηνο.
ηα πεηξάκαηα πνπ εθηεινύληαη ζηελ εξγαζία απηή, ε εμσηεξηθή δύλακε αζθείηαη ζην
ζώκα κε ηελ αξκνληθή κεηαβνιή ηνπ ζεκείνπ ζηήξημεο ηνπ αξηζηεξνύ ειαηεξίνπ (ρ. 22.6).
Με ηελ θίλεζε ηνπ άθξνπ ηνπ ειαηεξίνπ κεηαθέξεηαη πάλσ ζην ζώκα κηα ελαιιαζζόκελε
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δύλακε, ε νπνία επηδξά ζην ζύζηεκα όπσο θαη ζην ζεσξεηηθό κνληέιν (βι. Παξάγξ.
Π22.4.1). πλεπώο όιν ην καζεκαηηθό ππόβαζξν θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαπηύμακε
πξνεγνπκέλσο κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ θαη ζηελ πεξίπησζε όπνπ ην ζεκείν ζηήξημεο ηνπ
ελόο από ηα δύν ειαηήξηα ηαιαληώλεηαη αξκνληθά.

ρήκα 22.6 Η πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα κειέηε ησλ εμαλαγθαζκέλσλ ηαιαληώζεσλ κε ηξηβή. Η δηάηαμε
απνηειείηαη από δύν όκνηα ειαηήξηα κε ζηαζεξέο k1 = k2 θαη έλα βαγνλάθη Μ από αινπκίλην, πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλν αλάκεζα ζηα δύν ειαηήξηα θαη κπνξεί λα νιηζζαίλεη πάλσ ζηελ αεξνηξνρηά πξαθηηθά ρσξίο
ηξηβέο. Δμαλαγθαζκέλεο ηαιαληώζεηο δηεγείξεη έλαο δνλεηήο. Σν βαγνλάθη θηλείηαη κέζα ζην δηάθελν ηνπ
ππξήλα ελόο ειεθηξνκαγλήηε, ν νπνίνο δεκηνπξγεί ηελ ηξηβή ζηελ θίλεζε ηνπ βαγνληνύ. Σν x αληηζηνηρεί ζηελ
απνκάθξπλζε ηνπ βαγνληνύ θαη ην y ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ άθξνπ ηνπ ειαηεξίνπ από ηηο ζέζεηο ηζνξξνπίαο
ηνπο (x =0 θαη y = 0), αληηζηνίρσο.

Δπεηδή ζηε δηάηαμή καο ηα ειαηήξηα είλαη δύν θαη όρη έλα όπσο ζην ζεσξεηηθό κνληέιν,
θαη είλαη αθξηβώο όκνηα θαη ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά, κπνξνύκε λα δείμνπκε όηη ην κέγηζην
πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο θαηά ηνλ ζπληνληζκό, Αmax, θαη ε αληίζηνηρε κέγηζηε απνκάθξπλζε
ηνύ άθξνπ ηνύ ειαηεξίνπ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ y0, ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε

Amax  Q

y0
2

(14)

Δάλ επνκέλσο κεηξήζνπκε ηα Αmax θαη y0 θαηά ηνλ ζπληνληζκό, ε Δμ. (22.14) καο δίλεη ηε
δπλαηόηεηα λα πξνζδηνξίζνπκε, αιιά θαη λα ξπζκίζνπκε, ηνλ ζπληειεζηή πνηόηεηαο, Q.

22.3.1 Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή πνηόηεηαο θαη ηεο ηδηνζπρλόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπληειεζηή πνηόηεηαο Q αξθεί λα κεηξήζνπκε ηνλ αξηζκό Ν
ησλ ηαιαληώζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα λα κεησζεί ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο θαηά έλαλ
παξάγνληα e1/2 ηεο αξρηθήο ηνπ ηηκήο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ Δμ. (22.11).
Γηα ηε κέηξεζε ηεο θπζηθήο ζπρλόηεηαο (ηδηνζπρλόηεηαο) σ0 ή f0 ηνπ ζπζηήκαηνο, πξέπεη
λα κεηξήζνπκε ηε ζπρλόηεηα σ ή f ησλ ειεύζεξσλ (κε δηεγεηξόκελσλ θαη ρσξίο εμσηεξηθή
απόζβεζε) ηαιαληώζεώλ ηνπ, κεηξώληαο ηελ πεξίνδν ηαιάλησζήο ηνπ κε έλα ρξνλόκεηξν
θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο Δμ. (22.11α) θαη (22.6α), πνπ ζπλδένπλ ηα κεγέζε σ, σ0 θαη Q.
22.3.2 Ρύζκηζε ηνπ ζπληειεζηή πνηόηεηαο, Q
Έζησ όηη ζέινπκε λα ξπζκίζνπκε ην Q ζε κηα ηηκή ίζε κε 40. ύκθσλα κε ηελ Δμ.
(22.14), ζην ζπληνληζκό, ην πιάηνο ηαιάλησζεο ηνπ βαγνληνύ είλαη Q / 2 θνξέο κεγαιύηεξν
από εθείλν ηνπ δνλεηή. Γηα λα ξπζκίζνπκε ινηπόλ ην Q, δηεγείξνπκε ζην ζύζηεκα κηα
ηαιάλησζε ζηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ σζ, ξπζκίδνπκε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ
δνλεηή y0, π.ρ. ζηελ ηηκή 1 mm θαη ξπζκίδνπκε ην ξεύκα ησλ πελίσλ ηνπ ειεθηξνκαγλήηε,
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έσο όηνπ ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ βαγνληνύ Αmax, γίλεη Q / 2 = 20 θνξέο ηελ ηηκή ηνπ
y0, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 20 mm. Οπόηε Q = 2  Αmax/y0 = 2  20 = 40.
22.3.3 Καηαγξαθή ηεο θακπύιεο ζπληνληζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα νξηζκέλε ηηκή ηνπ Q
Αθνύ πξώηα γίλεη ξύζκηζε ηεο επηζπκεηήο ηηκήο ηνπ Q, ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη κέηξεζε
ησλ πιαηώλ ηαιάλησζεο ηνπ βαγνληνύ, Αmax, ζπλαξηήζεη ηεο ζπρλόηεηαο δηέγεξζεο, σ, γύξσ
από ηελ ηηκή ηήο ζπρλόηεηαο ζπληνληζκνύ σζ, ηελ νπνία πξνζδηνξίδνπκε κε ηε βνήζεηα ηεο
Δμ, (Π22.36) f  f 0 1  1 2 . (ηελ πεξηνρή 0  10 Hz ην πιάηνο ηαιάλησζεο ηνπ δνλεηή
2Q

είλαη ζηαζεξό θαη δελ είλαη απαξαίηεηνο ν έιεγρόο ηνπ).
22.3.4 Μέηξεζε ηεο θάζεο ηαιάλησζεο ηνπ βαγνληνύ σο πξνο απηήλ ηνπ δνλεηή
(ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ)
Όπσο είδακε ζην ρ. 22.5 (β), όηαλ ε ζπρλόηεηα δηέγεξζεο σ, δηαθέξεη από εθείλελ ηνπ
ζπληνληζκνύ σζ, ππάξρεη κηα δηαθνξά θάζεο θ, κεηαμύ ηεο απνκάθξπλζεο ηεο κάδαο από ηε
ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο θαη ηεο δηεγείξνπζαο δύλακεο F, (Δμ. 22.10). Με άιια ιόγηα νη
ηαιαληώζεηο ηνπ βαγνληνύ θαζπζηεξνύλ (ή πξνεγνύληαη) ζε ζρέζε κε εθείλεο ηνπ δνλεηή. Η
θαζπζηέξεζε απηή κπνξεί λα κεηξεζεί πεηξακαηηθά κε ηε κέηξεζε ηεο ρξνληθήο δηαθνξάο Γt,
κεηαμύ ηεο δηέιεπζεο ηνπ δνλεηή θαη ηνπ βαγνληνύ από ηα αληίζηνηρα ζεκεία ηζνξξνπίαο
ηνπο. Από ηελ ηηκή ηνπ Γt κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηε δηαθνξά θάζεο θ ζε κνίξεο,
ζύκθσλα κε ηε ζρέζε



t
360
T

(22.15)

όπνπ Σ = 2π/σ είλαη ε πεξίνδνο ησλ ηαιαληώζεσλ. Όηαλ ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε είλαη
κεδέλ, δειαδή ζην ζπληνληζκό, ηα ζώκαηα θηλνύληαη ζε θάζε (θ = 0). Η ρξνληθή δηαθνξά Γt
κεηξηέηαη κε ηε βνήζεηα δύν θσηνππιώλ, όπσο ζα δνύκε ζηελ Παξάγξ. 22.4 (Πεηξακαηηθή
δηάηαμε).
22.3.5 Μέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ βαγνληνύ ζε ζπλζήθεο θξίζηκεο απόζβεζεο
O πξνζδηνξηζκόο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ βαγνληνύ γίλεηαη κε ηε κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ πνπ
απαηηείηαη γηα λα πεξάζεη κπξνζηά από κηα θσηεηλή δέζκε κηα κηθξή ζεκαία, γλσζηνύ
πιάηνπο, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε πάλσ ζην βαγνλάθη. Η κέηξεζε απηήο ηεο ρξνληθήο
δηάξθεηαο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα κηαο θσηνπύιεο, όπσο ζα δνύκε ζηελ Παξάγξ. 22.4.
22.4 Πεηξακαηηθή δηάηαμε
Όπσο είδακε θαη ζηελ Παξάγξ. 22.3 θαη απεηθνλίδεηαη ζην ρ. 22.6, ε πεηξακαηηθή
δηάηαμε απνηειείηαη από έλα βαγνλάθη από αινπκίλην, πνπ κπνξεί λα νιηζζαίλεη πάλσ ζε κηα
αεξνηξνρηά, πξαθηηθά ρσξίο ηξηβέο. Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο αεξνηξνρηάο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο, ζαο παξαπέκπνπκε ζηελ Άζθεζε 7 (Εξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Φπζηθήο, ΔΜΠ, Σόκνο Ι,
Παξάγξ. 7.3.1).
Σν βαγνλάθη ζπλδέεηαη κε ηε βνήζεηα δύν όκνησλ ειαηεξίσλ, αθελόο κε έλα ζηαζεξό
ηνίρσκα θαη αθεηέξνπ κε ην άθξν ελόο δνλεηή, ν νπνίνο δηεγείξεη ηηο εμαλαγθαζκέλεο
ηαιαληώζεηο ζην ζύζηεκα. Ο δνλεηήο απηόο ηξνθνδνηείηαη από κηα γελλήηξηα, κε ηε βνήζεηα
ηήο νπνίαο κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ην πιάηνο θαη ηε ζπρλόηεηα ησλ ηαιαληώζεώλ ηνπ ζηηο
επηζπκεηέο ηηκέο. Η ηηκή ηεο επηιεγκέλεο ζπρλόηεηαο αλαγξάθεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζηελ
πξόζνςε ηεο γελλήηξηαο.
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Η δηάηαμε πεξηιακβάλεη αθόκε έλαλ ειεθηξνκαγλήηε, ν νπνίνο θέξεη έλα δηάθελν ζηνλ
ππξήλα ηνπ. Σν βαγνλάθη θηλείηαη κέζα ζην δηάθελν ηνπ ππξήλα, όπνπ δεκηνπξγείηαη ηζρπξό
καγλεηηθό πεδίν όηαλ ν ειεθηξνκαγλήηεο δηαξξέεηαη από ξεύκα. Σν καγλεηηθό απηό πεδίν
πξνθαιεί ηηο απώιεηεο ιόγσ ηξηβήο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ην κέγεζνο ηεο ηξηβήο ειέγρεηαη κε
ηε κεηαβνιή ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ κέζα ζην δηάθελν. Σν ξεύκα από ην νπνίν
εμαξηάηαη ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ξπζκίδεηαη κε ηε κεηαβνιή ηεο ηάζεο ηνπ
ηξνθνδνηηθνύ, πνπ ηξνθνδνηεί ηα πελία ηνπ ειεθηξνκαγλήηε. Γύν κεηξεηέο έλαο ηεο ηάζεο
ηξνθνδόηεζεο ηνπ δνλεηή θαη έλαο ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαζρίδεη ηα πελία ηνπ
ειεθηξνκαγλήηε, βξίζθνληαη ζηελ πξόζνςε ηνπ ηξνθνδνηηθνύ θαη επηηξέπνπλ ηε κέηξεζε
ησλ κεγεζώλ απηώλ.
Ο δνλεηήο θαη ην βαγνλάθη έρνπλ ζηεξεσκέλε ζηελ θνξπθή ηνπο από κηα ζεκαία. Η
ιεπηή ζεκαία 1 (0,35 mm) είλαη θνιιεκέλε πάλσ ζηνλ πύξν ηνπ δνλεηή (βι. ρ. 22.7) θαη ε
πιαηηά 2 (2 mm), πάλσ ζηελ πξνέθηαζε ηνπ βαγνληνύ (βι. ρ. 22. 7 θαη 22.8).
Οη κεηξήζεηο ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο θάζεο ηνπ βαγνληνύ γίλνληαη κε ηε κέηξεζε
δηαθόξσλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ, ηα νπνία κεηξνύληαη κε κία ή δύν ζεκαίεο θαη κία ή δύν
θσηνπύιεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη κεηξήζεηο απηέο είλαη
πξναηξεηηθέο θαη γίλνληαη κόλνλ εθόζνλ δηαηίζεηαη αξθεηόο ρξόλνο. ηελ αληίζεηε
πεξίπησζε, νη θσηνπύιεο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη, νπόηε ηα ρ. 22.7 θαη 22.8, θαζώο θαη ην
θείκελν πνπ αθνινπζεί εδώ, δελ ιακβάλνληαη ππόςε.
Η θάζε θσηνπύιε απνηειείηαη από κηα πεγή ππέξπζξνπ θσηόο θαη έλαλ αληρλεπηή
ππέξπζξνπ θσηόο. Σε θσηνπύιε πνπ είλαη ζηεξεσκέλε πάλσ ζην ρξνλόκεηξν ζα ηελ
απνθαινύκε κεηξηθή, θαη ηε δεύηεξε ζπγαηξηθή. Η θσηεηλή δέζκε ηεο κεηξηθήο θσηνπύιεο
βξίζθεηαη απέλαληη από ηε ζεκαία ηνπ δνλεηή 1, (ιεπηό ζύξκα θνιιεκέλν πάλσ ζηνλ
δνλεηή), ελώ ηεο ζπγαηξηθήο βξίζθεηαη απέλαληη από ηε ζεκαία ηνπ βαγνληνύ 2, όηαλ ην
ζύζηεκα ηζνξξνπεί, όηαλ δειαδή δελ εθηειεί ηαιαληώζεηο. Η ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ
θσηνππιώλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο δίλεηαη ζηελ Άζθεζε 7 (Εξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο
Φπζηθήο, ΔΜΠ, Σόκνο Ι, Παξάγξ. 7.3.2).

ρήκα 22.7 Σν ζρήκα απεηθνλίδεη ηε δηέιεπζε ηνπ άθξνπ ηνπ δνλεηή (ζεκαία  1) θαη ηνπ εκπξόο
άθξνπ ηνπ βαγνληνύ (ζεκαία 2) κπξνζηά από ηε κεηξηθή θαη ηε ζπγαηξηθή θσηνπύιε, (δειαδή αλάκεζα ζηε
θσηεηλή πεγή θαη ηνλ αληρλεπηή ηνπ θσηόο ηεο αληίζηνηρεο θσηνπύιεο) αληηζηνίρσο. Σν ρξνλόκεηξν κεηξάεη ην
ρξόλν αλάκεζα ζηελ έλαξμε ηεο δηαθνπήο ηεο κεηξηθήο θσηνπύιεο θαη ηελ έλαξμε ηεο δηαθνπήο ηεο
ζπγαηξηθήο (ζέζε PULSE). Αλ νη θσηνπύιεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηζνξξνπίαο ησλ δύν
ζεκαηώλ, ν ρξνλνδηαθόπηεο κεηξάεη ηνλ ρξόλν Γt, αλάκεζα ζηε δηέιεπζε ηνπ άθξνπ ηνπ δνλεηή θαη ηνπ άθξνπ
ηνπ βαγνληνύ από ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηζνξξνπίαο ηνπο. (α) Κάηνςε ηεο δηάηαμεο (β) Πιάγηα όςε ηνπ δνλεηή
θαη (γ) Υξνλνδηάγξακκα ηεο ηαιάλησζεο δνλεηή θαη βαγνληνύ.
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ΠΡΟΟΥΗ: Οη ζεκαίεο απηέο είλαη πνιύ εύζξαπζηεο θαη εύθνια κπνξνύλ λα
θαηαζηξαθνύλ κε ην παξακηθξό άγγηγκα ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό δελ πξέπεη λα ηηο αγγίδνπκε.
Όηαλ ν επηινγέαο ιεηηνπξγηώλ ηνπ ρξνλνκέηξνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε PULSE, ην
ρξνλόκεηξν κεηξάεη ην ρξνληθό δηάζηεκα Γt, από ηε ζηηγκή ηεο δηαθνπήο ηεο δέζκεο ηεο
κεηξηθήο θσηνπύιεο (δηέιεπζε ζεκαίαο 1) κέρξη ηε δηαθνπή ηεο δέζκεο ηεο ζπγαηξηθήο
θσηνπύιεο (δηέιεπζε ζεκαίαο 2).
Η κέηξεζε ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο γίλεηαη κε δύν θσηνπύιεο ζηε ζέζε PULSE (βι.
ρ. 22.7).
Όηαλ ν επηινγέαο ιεηηνπξγηώλ ηνπ ρξνλνκέηξνπ είλαη ζηε ζέζε GATE, ην ρξνλόκεηξν
κεηξάεη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δηαθόπηεηαη ε θσηεηλή δέζκε ηεο θσηνπύιεο,
από έλα αληηθείκελν πνπ πεξλάεη κπξνζηά ηεο.
Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ βαγνληνύ γίλεηαη κε κία κόλν θσηνπύιε ζηε ζέζε
GATE, κε ηε κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ δηαθνπήο ηεο θσηεηλήο δέζκεο από ηε ζεκαία 2, ηελ
θνιιεκέλε πάλσ ζηε πξνέθηαζε ηνπ βαγνληνύ (βι. ρ. 22.8). Αλ ην πιάηνο ηεο ζεκαίαο είλαη
Γl θαη ν ρξόλνο δηαθνπήο ηεο δέζκεο είλαη Γt, ηαρύηεηα ηνπ βαγνληνύ, π, δίλεηαη πξνθαλώο
από ηε ζρέζε



l
t

(22.17)

ρήκα 22.8 Σν ζρήκα απεηθνλίδεη ηε δηέιεπζε ηνπ βαγνληνύ κέζα από ηε θσηνπύιε, δειαδή αλάκεζα ζηε
θσηεηλή πεγή θαη ηνλ αληρλεπηή ηνπ θσηόο. 2 είλαη ε ζεκαία ε ζηεξεσκέλε πάλσ ζηελ πξνέθηαζε ηνπ
βαγνληνύ. Καζώο ηαιαληώλεηαη ην βαγόλη, άξα θαη ε ζεκαία, ην ρξνλόκεηξν ηεο θσηνπύιεο (ζέζε GATE)
κεηξάεη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ηνλ νπνίν έρεη δηαθνπεί ε θσηεηλή δέζκε, δειαδή ην ρξόλν Γt, πνπ
ρξεηάδεηαη ε ζεκαία γηα λα δηαζρίζεη ηε θσηνπύιε. (α) Πιάγηα όςε, (β) Κάηνςε.
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22.5 Δθηέιεζε
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:
(α) ηελ Άζθεζε απηή κειεηάκε κόλν ηε κόληκε ηαιάλησζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κεηά ην ηέινο
δειαδή ηεο κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ (όπσο άιισζηε θάλακε θαη ζηε καζεκαηηθή αλάιπζε, βι.
Παξάξηεκα Π22.3). Γηα ην ιόγν απηό, θάζε θνξά πνπ γίλεηαη αιιαγή ζηελ θαηάζηαζε ηεο
δηεγείξνπζαο δύλακεο, ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε λα θζάζεη ην ζώκα ζηε λέα κόληκε θαηάζηαζή
ηνπ, κεηά από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κπνξεί λα είλαη κηθξό ή κεγάιν αλάινγα κε ηελ
ηηκή ηνπ ζπληειεζηή πνηόηεηαο Q. Γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο, ηα ειαηήξηα είλαη ραιαξσκέλα ζην
θπζηθό ηνπο κήθνο όηαλ ε αεξνηξνρηά δελ ιεηηνπξγεί.
(β) Οη κεηξήζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο Παξαγξ. 22.5.4 θαη 22.5.5 είλαη πξναηξεηηθέο θαη
γίλνληαη κόλνλ εθόζνλ δηαηίζεηαη αξθεηόο ρξόλνο (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε 3σξεο ή 4σξεο
Άζθεζεο). ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, νη θσηνπύιεο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη.
22.5.1 Μέηξεζε ηεο ζπρλόηεηαο ησλ ειεύζεξσλ ηαιαληώζεσλ
1. πλδέζηε ην θπζεηήξα ηεο αεξνηξνρηάο ζηα 220 V. Πηέζηε ηνλ δηαθόπηε ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζηε ζέζε ΟΝ. Δπηιέμηε κηα ηθαλνπνηεηηθή παξνρή αέξα κε ηνλ επηινγέα ηνπ ηξνθνδνηηθνύ
(έλδεημε πεξίπνπ 2 γηα ηξνθνδνζία δύν δηαηάμεσλ).
2. Οξηδνληηώζηε πξνζεθηηθά ηελ αεξνηξνρηά κε ηνπο θνριίεο ηνπ δηπινύ ππνζηεξίγκαηνο,
θαη ηεληώζηε ηα ειαηήξηα ηνπ βαγνληνύ, κεηαηνπίδνληαο ην ζηήξηγκα ησλ ειαηεξίσλ έσο
όηνπ ην δεμί (αξηζηεξό) άθξν ηνπ βαγνληνύ λα βξίζθεηαη ζην ζεκείν 40 (160) cm.
3. Μεηαηνπίζηε ηνλ ειεθηξνκαγλήηε, έηζη ώζηε ην βαγνλάθη λα βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην
θέληξν ηνπ ππξήλα ηνπ. πξώμηε ην βαγνλάθη θαηά 5 cm από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο θαη
ειεπζεξώζηε ην, γηα λα εθηειέζεη ειεύζεξεο ηαιαληώζεηο. Μεηξήζηε ηνλ ρξόλν 100
ηαιαληώζεσλ, Σ100, εθηηκώληαο θαη ην ζθάικα ηεο κέηξεζεο, ΓΣ100. Καηαγξάςηε ηελ ηηκή
ηνπ κε ηε κνξθή:
Σ100 = ……..  ………
Από ηελ ηηκή απηή θαη κε ηε βνήζεηα ηεο γλσζηήο ζρέζεο f = 1/Σ, ππνινγίζηε ηελ ηηκή θαη ην
ζθάικα ηεο ζπρλόηεηαο f ηνπ ζπζηήκαηνο, ιακβάλνληαο ππόςε όηη Σ = Σ100/100
f = ……..  ………
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22.5.2 Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή πνηόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πξνζδηνξηζκόο ηεο
ηδηνζπρλόηεηαο ησλ ειεύζεξσλ ηαιαληώζεσλ
1. Μεηαηνπίζηε θαη πάιη ην βαγνλάθη θαηά 5 cm από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο, ειεπζεξώζηε ην,
θαη κεηξήζηε ηνλ αξηζκό Ν, ησλ ηαιαληώζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ην αξρηθό ηνπο
πιάηνο κεηώλεηαη θαηά έλαλ παξάγνληα e1/2 (ην πιάηνο γίλεηαη ίζν κε ην 60% ηεο αξρηθήο
ηνπ ηηκήο) θαη από ηελ Δμ. (22.11) ππνινγίζηε ηνλ ζπληειεζηή πνηόηεηαο, Q, ηνπ ζπζηήκαηνο
θαη εθηηκήζηε ην ζθάικα ηνπ.
Q = ……..  ………
2. Με ηε βνήζεηα ηεο Δμ. (22.11α) ππνινγίζηε ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο, γ,
θαη, αθνινύζσο, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ Δμ. (22.6α), πξνζδηνξίζηε ηελ ηηκή ηεο
ηδηνζπρλόηεηαο, σ0 ή f0, ηνπ ζπζηήκαηνο
γ =……..  ………,

f0 = ……..  ………, σ0 = ……..  ………

22.5.3 Μέηξεζε ηεο ζηαζεξάο ρξόλνπ ηεο απόζβεζεο ησλ ειεύζεξσλ ηαιαληώζεσλ
όηαλ νη απώιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πνιύ κηθξέο
1. Μεηαηνπίζηε θαη πάιη ην βαγνλάθη θαηά 5 cm θαη κεηξήζηε ηε ζηαζεξά ρξόλνπ η, ηεο
απόζβεζεο ησλ ηαιαληώζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ρξόλν δειαδή πνπ απαηηείηαη ώζηε λα
κεησζεί ην πιάηνο ησλ ηαιαληώζεσλ ηνπ βαγνληνύ ζην 1/e = 0,37 ηεο αξρηθήο ηνπ ηηκήο (βι.
ρ. 22.2). Δθηηκήζηε ην ζθάικα ηεο κέηξεζεο θαη θαηαγξάςηε ηελ ηηκή ηνπ κε ηε κνξθή:
η = ……..  ………
Καηαγξάςηε επίζεο ηελ ηηκή ηεο κάδαο ηνπ βαγνληνύ, Μ, ε νπνία αλαγξάθεηαη επάλσ ηνπ:
Μ = ……..  ………
22.5.4 Μέηξεζε ηεο θακπύιεο ζπληνληζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα Q = 25
ΠΡΟΟΥΗ: ην πείξακα απηό ε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ είλαη πεξίπνπ 30 s.
πλεπώο, κεηά από θάζε αιιαγή ηεο ζπρλόηεηαο, ε θαηαγξαθή ησλ ηηκώλ πξέπεη λα γίλεηαη
κεηά από παξέιεπζε 30 δεπηεξνιέπησλ.
1. Θέζηε ζε ιεηηνπξγία ηε γελλήηξηα ηνπ δνλεηή (ν δηαθόπηεο ιεηηνπξγίαο βξίζθεηαη ζην
πίζσ κέξνο ηνπ νξγάλνπ). Ακέζσο, ν δνλεηήο ηίζεηαη ζε ηαιάλησζε κε ζπρλόηεηα 1000 Hz.
Η ζπρλόηεηα απηή είλαη πνιύ πςειή. Γηα λα κεησζεί ε ηηκή ηεο, παηήζηε δύν θνξέο ην
θνπκπί Range (ην θάησ), πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξόζνςε ηεο γελλήηξηαο. Η ζπρλόηεηα ησλ
ηαιαληώζεσλ ζα γίλεη ηώξα 10 Hz. Σν θνπκπί AMPLITUDE δελ ην πεηξάδνπκε. Σν πιάηνο
ηαιάλησζεο ηνπ δνλεηή, y0, είλαη ξπζκηζκέλν από ηνλ ππεύζπλν ηεο Άζθεζεο θαη είλαη 2,0 
0,1 mm.
2. Γηα λα ξπζκίζεηε ην ζπληειεζηή πνηόηεηαο Q ζηελ ηηκή 25, ζέζηε ζε ιεηηνπξγία ην
ηξνθνδνηηθό ηνπ ειεθηξνκαγλήηε θαη ξπζκίζηε ηελ ηηκή ηνύ ξεύκαηνο έσο όηνπ ζην
ζπληνληζκό, ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ βαγνληνύ Αmax, λα είλαη 12,5 θνξέο κεγαιύηεξν
από εθείλν ηνπ δνλεηή y0. ύκθσλα κε ηελ Δμ. (22.14), ε ηηκή ηνπ Q ηζνύηαη ηώξα κε 25 (βι.
Παξάγξ. 22.3.2).

3. Από ηελ ηηκή ηνπ f0 πνπ πξνζδηνξίζαηε ζην 22.5.1, βήκα 2, θαη γηα Q = 25, ππνινγίζηε,
κε ηε βνήζεηα ηεο Δμ, (Π22.36) f  f 0 1 

1
2Q 2

, ηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ, fζ, ηνπ

ζπζηήκαηνο.
fζ = ……..  ………
4. Mε ην θνπκπί ADJUST ξπζκίζηε ηε ζπρλόηεηα ηνπ δνλεηή ζηελ ηηκή ηήο ζπρλόηεηαο
ζπληνληζκνύ fζ, πνπ πξνζδηνξίζαηε. Μεηξήζηε ην πιάηνο ησλ ηαιαληώζεσλ Α ηνπ βαγνληνύ
θαη θαηαγξάςηε ην ζηελ πξώηε ζεηξά ηνπ Πίλαθα Ι θαη ηνπ Πίλαθα ΙΙ.
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5. Δπαλαιάβεηε ηηο κεηξήζεηο απηέο γηα αξθεηέο ζπρλόηεηεο κέζα ζην δηάζηεκα 0,6 – 1,4
Hz, αθνινπζώληαο κηα δηαδηθαζία ζε δύν ζηάδηα (δύν θιάδνπο), όπσο δηεπθξηλίδεηαη
αθνινύζσο. Καη γηα ηνπο δύν θιάδνπο, ε πξώηε κέηξεζε γίλεηαη ζηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ
fζ, θαη αθνινπζνύλ ηέζζεξηο κεηξήζεηο κε βήκα 0,005, ηέζζεξηο κε βήκα 0,01 θαη νη
ππόινηπεο κε βήκα 0,02 Hz ή θαη κεγαιύηεξν, θαηά ηελ θξίζε ζαο.
 ζην πξώην ζηάδην θαηαγξάθεηαη ν θιάδνο ησλ ρακειώλ ζπρλνηήησλ (fζ  0,6 Hz),
μεθηλώληαο από ηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ, fζ. Με ηνλ ηξόπν απηό ζπκπιεξώλεηε
ηνλ Πίλαθα Ι
 ζην δεύηεξν ζηάδην θαηαγξάθεηαη ν θιάδνο ησλ πςειώλ ζπρλνηήησλ (fζ  1,2 Hz),
μεθηλώληαο θαη πάιη από ηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ, fζ. Με ηνλ ηξόπν απηό
ζπκπιεξώλεηε ηνλ Πίλαθα ΙΙ.
Πίλαθαο Ι
fζ = ….. s-1
f (Hz)
fζ = …….
fζ – 0,005 = ……
……
……
……
……

Q = 25
A(cm)
……
……
……
……
……
……

Πίλαθαο ΙΙ
fζ = ….. s-1
f (Hz)
fζ = …….
fζ + 0,005 = ……
……
……
……
……

Q = 25
A(cm)
……
……
……
……
……
……

22.5.5 Μέηξεζε ηεο θακπύιεο θάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα Q = 25 (ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ)
ΠΡΟΟΥΗ: Καη ζην πείξακα απηό ε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ είλαη πεξίπνπ 30 s.
πλεπώο, κεηά από θάζε αιιαγή ηεο ζπρλόηεηαο, ε θαηαγξαθή ησλ ηηκώλ πξέπεη λα γίλεηαη
κεηά από παξέιεπζε 30 δεπηεξνιέπησλ.
1. Θέζηε ζε ιεηηνπξγία ην ρξνλόκεηξν κε ηηο θσηνπύιεο. Δμνηθεησζείηε κε ηε ιεηηνπξγία
ησλ θσηνππιώλ. Ο επηινγέαο ιεηηνπξγηώλ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε PULSE θαη ν
κνριόο ηεο κλήκεο (Memory) θάζεηνο, ζηε ζέζε ΟΝ. Σν βαγνλάθη θαη ε ζεκαία 1, πνπ
βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ πύξν ηνπ δνλεηή, πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο ηζνξξνπίαο ηνπο θαη
λα είλαη αθίλεηα. Ρπζκίζηε ηε ζέζε ηήο κεηξηθήο θσηνπύιεο, έηζη ώζηε ην άθξν ηεο ζεκαίαο
1 ηνπ δνλεηή λα δηαθόπηεη ηελ ππέξπζξε δέζκε, όηαλ ε ζεκαία βξίζθεηαη ζηε ζέζε
ηζνξξνπίαο ηνπ. Η δηαθνπή ηεο δέζκεο πξέπεη λα γίλεηαη από ηε πιεπξά ηεο ζεκαίαο πνπ
βξίζθεηαη ζε κηθξόηεξε απόζηαζε από ην βαγνλάθη. Όηαλ ε δέζκε δηαθόπηεηαη, ην θόθθηλν
ιακπάθη πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο θσηνπύιεο αλάβεη, θη έηζη κπνξνύκε λα
δηαπηζηώζνπκε πόηε δηαθόπηεηαη ε θσηνπύιε.
2. Με ηνλ ίδην ηξόπν ξπζκίζηε ηε ζέζε ηεο ζπγαηξηθήο θσηνπύιεο. Η δέζκε ηεο πξέπεη λα
δηαθόπηεηαη από ην βαγνλάθη θαη όρη από ηε ιεπηή ζεκαία 2, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξνέθηαζε
ηνπ βαγνληνύ. Οη θσηνπύιεο είλαη ξπζκηζκέλεο ζσζηά, όηαλ ην εκπξόο άθξν ηεο ζεκαίαο 1
θαη ην εκπξόο άθξν ηνπ βαγνληνύ δηαθόπηνπλ ηηο δέζκεο ζηα ζεκεία ηζνξξνπίαο ηνπο.
3. Καζώο ν δνλεηήο θαη ην βαγνλάθη ηαιαληώλνληαη, ζα ελεξγνπνηήζνπλ ην ρξνλόκεηξν θαη
ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ηνπ κηα ηπραία ηηκή. Αγλνήζηε ηελ ηηκή απηή. Γηα λα θέξεηε ην
ρξνλόκεηξν ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο, παηήζηε ην θόθθηλν θνπκπί Reset θαη θξαηήζηε ην
παηεκέλν. Η έλδεημε ηνπ νξγάλνπ ζα κεδεληζηεί. Διεπζεξώζηε ην θνπκπί απηό ηε ζηηγκή πνπ
ε ζεκαία 1, ηνπ δνλεηή βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηε ζέζε ηεο κέγηζηεο απόθιηζεο από ηε ζέζε
ηζνξξνπίαο. Μόιηο ειεπζεξώζεηε ην θνπκπί, θαζώο ε ζεκαία θαη ην βαγνλάθη είλαη ζε
θίλεζε, ζα δηαθόςνπλ δηαδνρηθά ηηο θσηεηλέο δέζκεο ησλ θσηνππιώλ ηνπο, όηαλ βξεζνύλ
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ζηα αληίζηνηρα ζεκεία ηζνξξνπίαο ηνπο. Η πξώηε δηαθνπή ζα ελεξγνπνηήζεη ην ρξνλόκεηξν,
ελώ ε δεύηεξε ζα ην απελεξγνπνηήζεη. Η ρξνληθή δηαθνξά Γt, κεηαμύ απηώλ ησλ δπν
γεγνλόησλ ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ηνπ ρξνλνκέηξνπ (βι. ρ. 22.7). Καηαγξάςηε ην Γt
ζηελ πξώηε ζεηξά ηνπ Πίλαθα ΙΙΙ θαη ηνπ Πίλαθα IV.
4. Δπαλαιάβεηε ηηο κεηξήζεηο απηέο γηα αξθεηέο ζπρλόηεηεο κέζα ζην δηάζηεκα 0,6 – 1,4
Hz, αθνινπζώληαο ηελ ίδηα αθξηβώο δηαδηθαζία κε εθείλελ πνπ αθνινπζήζαηε γηα ηε
κέηξεζε ηεο θακπύιεο ζπληνληζκνύ (Παξάγξ. 22.5.4, βήκα 5) θαη ζπκπιεξώζηε ηνπο
Πίλαθεο ΙΙΙ θαη IV.
Πίλαθαο ΙII
fζ = ….. s-1
Q = 25
f (Hz)
Γt (s)
fζ = …….
……
fζ – 0,005 = ……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Πίλαθαο IV
fζ = ….. s-1
Q = 25
f (Hz)
Γt (s)
fζ = …….
……
fζ + 0,005 = ……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

εκεηώλνπκε όηη, ζηε ιεηηνπξγία PULS, ην ζύζηεκα αδπλαηεί λα κεηξήζεη ρξνληθά δηαζηήκαηα
πνπ είλαη κηθξόηεξα από κία νξηζκέλε ηηκή (~ 30 ms). ηηο ζπρλόηεηεο πνπ ν ρξόλνο
θαζπζηέξεζεο είλαη κηθξόηεξνο από ηελ ηηκή απηή ην ζύζηεκα αξρίδεη λα κεηξά ηελ πεξίνδν
ησλ ηαιαληώζεσλ θαη όρη ηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε. Σέηνηεο ηηκέο ρξόλνπ πξέπεη λα αγλνεζνύλ.
Μεηά ην ηέινο απηώλ ησλ κεηξήζεσλ ζέζηε εθηόο ιεηηνπξγίαο ηε γελλήηξηα ηνπ δνλεηή.
22.5.6 Μέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ βαγνληνύ σο ζπλάξηεζε ηεο ζέζεο, ζε ζπλζήθεο
θξίζηκεο απόζβεζεο (ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ)
1. Μεηαηνπίζηε ηνλ ειεθηξνκαγλήηε πξνο ηε πιεπξά ηνπ βαγνληνύ ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε
πξνέθηαζε κε ηε ζεκαία. Σν βαγνλάθη πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζην καγλεηηθό πεδίν θαη λα
εμέρεη από απηό κόλν θαηά ~1 mm. Με ηε ξύζκηζε απηή ην βαγνλάθη κπνξεί λα θηλείηαη ζην
εζσηεξηθό ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε κηα δηαδξνκή 10 cm.
2. Θέζηε ηνλ επηινγέα ιεηηνπξγηώλ ηεο θσηνπύιεο ζηε ζέζε GATE. Ο κνριόο ηεο κλήκεο
(Memory) πξέπεη λα είλαη θάζεηνο, ζηε ζέζε ΟN, θαη ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ
ρξνλνκέηξνπ πξέπεη λα είλαη 0,1 ms.
3. Τςώζηε ηε ζπγαηξηθή θσηνπύιε, έηζη ώζηε ε δέζκε ηεο λα δηαθόπηεηαη από ηε ζεκαία
2, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξνέθηαζε ηνπ βαγνληνύ. Σν πιάηνο ηεο ζεκαίαο είλαη 2,00  0,01
mm. Δδώ ην ρξνλόκεηξν κεηξά ην ρξόλν θξαγήο ηεο ππέξπζξεο δέζκεο από ηε ζεκαία 2 ηνπ
βαγνληνύ. (ε απηή ηε κέηξεζε, ε κεηξηθή θσηνπύιε αδξαλεί θαη, γηα θάζε ελδερόκελν, ηελ
απνκαθξύλεηε από ηελ αξρηθή ηεο ζέζε θαηά 2 – 3 εθαηνζηά γηα λα κε δηαθνπεί ε δέζκε ηεο
από ηε ζεκαία ηνπ δνλεηή).
4. Γηα λα επηηύρεηε ηελ θξίζηκε απόζβεζε εθαξκόζηε ζηνλ ειεθηξνκαγλήηε ξεύκα 1 Α.
Μεηαηνπίζηε ην βαγνλάθη θαηά 10 cm πξνο ηελ πιεπξά ηεο ζεκαίαο, ειεπζεξώζηε ην θαη
παξαθνινπζήζηε ηελ θίλεζή ηνπ. Όηαλ ε απόζβεζε είλαη θξίζηκε ή ππεξθξίζηκε, ην
βαγνλάθη επηζηξέθεη ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο ρσξίο ηαιάλησζε, αζπκπησηηθά, ελώ όηαλ ε
απόζβεζε είλαη κηθξόηεξε από ηελ θξίζηκε, ηόηε ε επηζηξνθή ηνπ γίλεηαη κε ηαιαληώζεηο
γύξσ από ην ζεκείν ηζνξξνπίαο. Θα πξέπεη λα απμήζεηε ή λα κεηώζεηε ην ξεύκα πνπ
δηαξξέεη ηα πελία ηνπ ειεθηξνκαγλήηε θαη λα επαλαιάβεηε ην πείξακα κε ην βαγνλάθη έσο
όηνπ, κε δηαδνρηθέο πξνζεγγίζεηο, επηηύρεηε ηελ θξίζηκε απόζβεζε ησλ ηαιαληώζεσλ.
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5. ην πείξακα απηό ην βαγνλάθη κεηαηνπίδεηαη θάζε θνξά από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ
θαηά 10 cm θαη αθήλεηαη λα επηζηξέςεη. Γηα λα κεηξήζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ βαγνληνύ ζε
θάπνην ελδηάκεζν ζεκείν, πνπ απέρεη π.ρ. 4 cm από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο, κεηαηνπίζηε ην
βαγνλάθη θαηά 4 cm θαη ξπζκίζηε ηε ζέζε ηεο ζπγαηξηθήο θσηνπύιεο, έηζη ώζηε ζην ζεκείν
απηό ε δέζκε ηεο λα αξρίζεη λα δηαθόπηεηαη από ηε ζεκαία 2. Η δέζκε πξέπεη λα
δηαθόπηεηαη από ηελ πιεπξά ηεο ζεκαίαο πνπ βξίζθεηαη ζε κηθξόηεξε απόζηαζε από ην
βαγνλάθη, επεηδή ε πιεπξά απηή ηεο ζεκαίαο ζα ζπλαληήζεη πξώηε ηε δέζκε, θαζώο ε
ζεκαία ζα θηλείηαη πξνο ηε ζέζε ηζνξξνπίαο.
6. Μεηαηνπίζηε ην βαγνλάθη θαηά 10 cm θαη αθήζηε ην λα επηζηξέςεη. ηελ νζόλε ηνπ
ρξνλνκέηξνπ ζα εκθαληζηεί ην ρξνληθό δηάζηεκα, Γt, δηαθνπήο ηεο δέζκεο ζηε ζέζε
απνκάθξπλζεο x = 4 cm (βι. ρ. 22.8). εκεηώζηε ηελ ηηκή. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία
απηή γηα δηάθνξα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζην δηάζηεκα 0 – 10 cm θαη απέρνπλ κεηαμύ ηνπο
0,5 cm θαη γξάςηε ηα απνηειέζκαηά ζαο ζηνλ Πίλαθα V.
7. Μεηξήζηε ην ρξνληθό δηάζηεκα δηαθνπήο θαη ζε δύν ζεκεία πνπ απέρνπλ 0,25 cm από ηα
δύν άθξα ηνπ δηαζηήκαηνο 0 – 10 cm. Η κέηξεζε ζην ζεκείν ηζνξξνπίαο (x = 0) δελ έρεη
λόεκα, ν ρξόλνο δηαθνπήο ζα είλαη άπεηξνο.
x (cm)
4,0
0,25
0,5
1,0
……
……
……
9,75

Πίλαθαο V
Γt (s)
……
……
……
……
……
……
……

π = Γl/Γt(cm/s)
……
……
……
……
……
……
……

8. βήζηε όια ηα όξγαλα θαη ραιαξώζηε ηα ειαηήξηα. ΠΡΟΟΥΗ: Μελ θιείζεηε ηνλ
ειεθηξνκαγλήηε, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεηε κεδελίζεη ην ξεύκα πνπ ηνλ δηαξξέεη. Ο
ειεθηξνκαγλήηεο ζεξκαίλεηαη έληνλα όηαλ ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκαηα ηεο ηάμεο ησλ 2 – 3 Α θαη
κπνξεί λα θαεί, αλ μεράζεηε λα ηνλ θιείζεηε.
22.6 Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ
22.6.1 Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζηαζεξάο ησλ ειαηεξίσλ, ηνπ ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο ησλ
ειεύζεξσλ ηαιαληώζεσλ θαη ηνπ ζπληειεζηή πνηόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, όηαλ νη
απώιεηεο ιόγσ ηξηβήο είλαη πνιύ κηθξέο
1. Από ηελ ηηκή ηεο ζπρλόηεηαο f0 ησλ ειεπζέξσλ ηαιαληώζεσλ, πνπ πξνζδηνξίζαηε ζην
22.5.1 θαη από ηε γλσζηή ηηκή ηεο κάδαο Μ, ππνινγίζηε κε ηε βνήζεηα ηεο Δμ. (22.3), ηε
ζηαζεξά ησλ ειαηεξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, k
k = ……… ± ……..,
θαη από απηήλ ππνινγίζηε ηε ζηαζεξά ηνπ θάζε ειαηεξίνπ, ιακβάλνληαο ππόςε όηη, αληί γηα
έλα, έρεηε δύν ίδηα ειαηήξηα ζε ζεηξά, δειαδή k1 = k2 = k/2 (βι. Παξάξηεκα Π22, Παξάγξ.
Π22.4.2)
k1 = k2 = ……… ± ……..,
2. Από ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο ρξόλνπ η, πνπ ππνινγίζαηε ζην 22.5.2 θαη ηε ζρέζε η = 1/γ,
ππνινγίζηε ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο, γ.
γ = ……… ± ……..
3. Από ηελ ηηκή ηνπ γ θαη κε βάζε ηελ Δμ. (22.11α), ππνινγίζηε ηνλ ζπληειεζηή πνηόηεηαο,
Q, ησλ ειεύζεξσλ ηαιαληώζεσλ κε κηθξή απόζβεζε:
Q = ……… ± …..
4. πγθξίλεηε ηελ ηηκή ηνπ Q, πνπ ππνινγίζαηε εδώ κε εθείλε πνπ είραηε πξνζδηνξίζεη ζηελ
Παξάγξ. 22.5.2. πκθσλνύλ νη δύν ηηκέο κεηαμύ ηνπο;
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22.6.2 Υάξαμε ησλ θακππιώλ ζπληνληζκνύ [θαη ησλ θακππιώλ θάζεο] ηνπ ζπζηήκαηνο
γηα Q = 25
1. Με βάζε ηνπο Πίλαθεο Ι θαη ΙΙ, ζρεδηάζηε ζε γξαθηθή παξάζηαζε ηελ πεηξακαηηθή
θακπύιε ζπληνληζκνύ, δειαδή ην πιάηνο ηαιάλησζεο, Α, σο ζπλάξηεζε ηεο ζπρλόηεηαο, f,
γηα Q = 25. πκπίπηεη ε ηηκή ηεο ζπρλόηεηαο ζηελ νπνία ην πιάηνο παίξλεη ηε κέγηζηε ηηκή
ηνπ, κε ηελ ηηκή fζ πνπ είραηε ππνινγίζεη; Πόζν (επί ηνηο εθαηό) δηαθέξεη ε ηηκή ηεο
ζπρλόηεηαο απηήο από ηελ f0;
2. Από ηελ πεηξακαηηθή θακπύιε ζπληνληζκνύ θαη ηελ Δμ. (22.12) κπνξείηε λα ππνινγίζεηε
ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή πνηόηεηαο, Qπεηξ (Βι. ρ. 22.5α).
Qπεηξ = ….. ± …..
πκθσλεί ε ηηκή απηή κε εθείλελ πνπ επηβάιαηε εζείο, θαη πνπ ήηαλ ίζε κε 25;
3. ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ: Με βάζε ηνπο Πίλαθεο ΙΙΙ θαη IV, ζρεδηάζηε ζε γξαθηθή παξάζηαζε
ηηο πεηξακαηηθέο θακπύιεο θάζεο, δειαδή ηε γσλία θάζεο θ, σο ζπλάξηεζε ηεο ζπρλόηεηαο,
f, γηα Q = 25.
4. πγθξίλεηε ηε κνξθή ησλ πεηξακαηηθώλ θακππιώλ ησλ Α [θαη θ] σο ζπλάξηεζε ηεο
ζπρλόηεηαο, f, κε ηηο αληίζηνηρεο ζεσξεηηθέο πνπ εηθνλίδνληαη ζην ρ. 22.5 (α) [θαη (β)].
22.6.3 Υάξαμε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ βαγνληνύ σο ζπλάξηεζε ηεο ζέζεο, ζε ζπλζήθεο
θξίζηκεο απόζβεζεο (ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ)
1. Με βάζε ηεο ηηκέο πνπ έρεηε γξάςεη ζηνλ Πίλαθα V θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζρέζε π =
Δl/Δt (όπνπ Δl ην πιάηνο ηεο ζεκαίαο, 2, Δl = 2 mm), ππνινγίζηε ηηο πεηξακαηηθέο ηηκέο ηεο
ηαρύηεηαο π, σο ζπλάξηεζε ηεο ζέζεο x, θαη θαηαρσξήζηε ηηο ζηνλ ίδην Πίλαθα V.
2. Υαξάμηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε π = f(x) θαη ζπγθξίλεηε ηε κνξθή ηεο κε ηε ζεσξεηηθή πνπ
δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Π22.2.2, ρ. Π22.2.
3. Πνηα είλαη ε ηηκή ηήο γ (γθξ) ζηηο ζπλζήθεο θξίζηκεο απόζβεζεο; (βι. Παξάγξ. 22.2.2)
γθξ = ….. ± …..
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΚΗΗ 22 (Π22)
Δμαλαγθαζκέλεο κεραληθέο ηαιαληώζεηο
Π22.1 Διεύζεξεο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ρσξίο απώιεηα ελέξγεηαο
Έζησ όηη ε κάδα ηνπ ζώκαηνο είλαη Μ, ε ζηαζεξά ηνπ ειαηεξίνπ k, θαη ε ζέζε
ηζνξξνπίαο ηνύ ζώκαηνο βξίζθεηαη ζην ζεκείν x = 0 (ρ. 22.1). Αλ κεηαθηλήζεη θαλείο ην
ζώκα από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ (θαηά κία απόζηαζε κηθξή ζε ζρέζε κε ην κήθνο ηνπ
ειαηεξίνπ) θαη ελ ζπλερεία ην αθήζεη ειεύζεξν, ην ζώκα ζα αξρίζεη λα εθηειεί ηαιαληώζεηο
γύξσ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο. Η πεξίπησζε απηή είλαη ε πην απιή θαη ε δηαθνξηθή εμίζσζε
πνπ πεξηγξάθεη ηε θίλεζε ηεο κάδαο είλαη:
M

d 2x
  kx
dt 2

ή

d 2x k

x0
M
dt 2

ή

d 2x
  02 x  0
2
dt

(Π22.1)

όπνπ έρνπκε ζπκβνιίζεη κε σ0 ηελ έθθξαζε

0 

k
M

(Π22.2)

Η ιύζε ηεο Δμ. (22.1) είλαη:

x  x0 sin(0t   )

(Π22.3)

όπνπ θ θαη x0 είλαη ε αξρηθή θάζε θαη κεηαηόπηζε αληηζηνίρσο θαη ε σ0, πνπ δίλεηαη ζηελ
Δμ. (Π22.2), είλαη ε γσληαθή ή θπθιηθή ζπρλόηεηα ησλ ηαιαληώζεσλ πνπ εθηειεί ε κάδα.
Π22.2 Διεύζεξεο ηαιαληώζεηο κε απόζβεζε
ε έλα ζύζηεκα κε απώιεηεο νη ηαιαληώζεηο ζηγά-ζηγά ζβήλνπλ. Μία ζπλεζηζκέλε
πεξίπησζε είλαη απηή ζηελ νπνία ε δύλακε ηξηβήο, πνπ πξνθαιεί ηηο απώιεηεο, είλαη αλάινγε
πξνο ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο. Σέηνηα είλαη ε πεξίπησζε όπνπ ην ζώκα θηλείηαη κέζα ζε
θάπνην πγξό ή αέξην, νπόηε ε θίλεζε ηνπ ζώκαηνο γίλεηαη κε ηξηβή ηύπνπ Stokes, ε ηηκή ηεο
νπνίαο είλαη αλάινγε ηεο ηαρύηεηάο ηνπ. Όκνην ραξαθηήξα έρεη θαη ε θίλεζε θάπνηνπ
αγώγηκνπ ζώκαηνο, όηαλ απηό δηαζρίδεη ηεο γξακκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. ηελ πεξίπησζε
απηή, ηα ξεύκαηα Foucault πνπ επάγνληαη ζην ζώκα δεκηνπξγνύλ καγλεηηθό πεδίν πνπ
επηβξαδύλεη ηελ θίλεζε. Έηζη, ε καγλεηηθή απηή αιιειεπίδξαζε ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε
κίαο ηξηβήο, ε ηηκή ηεο νπνίαο είλαη αλάινγε πξνο ηα επαγόκελα ξεύκαηα, επνκέλσο πξνο ηελ
ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο.
ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ζεσξνύκε όηη ε επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία γίλεηαη ε
θίλεζε ηνπ ζώκαηνο δελ πξνβάιεη αληίζηαζε ηξηβήο. ην κνληέιν καο ε ηξηβή δεκηνπξγείηαη
ιόγσ θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο κέζα ζε θάπνην καγλεηηθό πεδίνπ ή θάπνην πγξό ή αέξην.
πλεπώο, γηα ηε δύλακε ηξηβήο κπνξνύκε λα γξάςνπκε ηε ζρέζε
Fηξ  b

dx
dt

(Π22.4)

όπνπ b είλαη ε ζηαζεξά ηξηβήο. Η δηαθνξηθή εμίζσζε θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο πνπ θηλείηαη κε
ηξηβέο ηύπνπ Stokes είλαη:
M
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d2x
dt 2

 b

dx
kx
dt

ή

d 2 x b dx k
d 2x
dx


x

0
 2
  02 x  0
ή
2
2
dt
dt
M dt M
dt

(Π22.5)

b
είλαη κία ζηαζεξά κε δηαζηάζεηο αληηζηξόθνπ ρξόλνπ. Αλ δνθηκάζνπκε
2M
ιύζεηο ηεο κνξθήο x(t) = Aept, ηόηε ε ραξαθηεξηζηηθή εμίζσζε ηεο Δμ. (22.5γ) ζα είλαη:
όπνπ



p 2  2 p   02  0

(Π22.6)

κε ξίδεο :

1     2   02

 2     2   02

θαη

(Π22.7)

Ο ραξαθηήξαο ηεο θίλεζεο εμαξηάηαη από ην πξόζεκν ηηο ππόξξηδεο πνζόηεηαο.
Ξερσξίδνπλ ηξεηο πεξηπηώζεηο:
1) αζζελήο απόζβεζε: όηαλ γ < σ0
2) θξίζηκε απόζβεζε: όηαλ γ = σ0
3) ηζρπξή απόζβεζε: όηαλ γ > σ0
Π22.2.1 Αζζελήο απόζβεζε (γ < σ0)
ηελ πεξίπησζε απηή, ε κηγαδηθή ξίδα νδεγεί ζε ζπδπγείο κηγαδηθνύο εθζέηεο:
θαη

1    i

(Π22.8)

 2    i

όπνπ    02   2   0 1   2 /  02 . Η γεληθή ιύζε ζηελ πεξίπησζε ηεο αζζελνύο
απόζβεζεο είλαη ηεο κνξθήο:
x(t )  Ae  t cos( t   )

(Π22.9)

θαη παξηζηάλεη κηα ηαιάλησζε, ην πιάηνο ηεο νπνίαο κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ην ρξόλν. Δδώ ε
ζπρλόηεηα είλαη κηθξόηεξε από ηε ζπρλόηεηα σ0 θαηά έλαλ παξάγνληα

1   2 /  02 .

Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 έρνπκε x = x0 θαη π = π0, ηόηε
x0  A cos

 0   A( cos   sin )

θαη

(Π22.10)

από ηηο νπνίεο πξνθύπηεη όηη

A

x
2

2
0



 ( 0   x0 ) 2 / 

θαη

tan   ( 0   x0 ) / x0

(Π22.11)

Έλα άιιν ρξήζηκν κέγεζνο πνπ πεξηιακβάλεη ηα κεγέζε σ θαη γ θαη ρξεζηκνπνηείηαη
επξύηαηα είλαη ν ζπληειεζηήο πνηόηεηαο Q, ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ εθθξάδεη ηνλ ξπζκό κε
ηνλ νπνίν θζίλεη ε ελέξγεηα ηνπ ηαιαλησηή θαη νξίδεηαη σο ν αξηζκόο n, ησλ αθηηλίσλ θαηά
ηνλ νπνίν πξέπεη λα ηαιαλησζεί ην ζύζηεκα γηα λα κεησζεί ε ελέξγεηά ηνπ θαηά έλαλ
παξάγνληα e από ηελ αξρηθή ηεο ηηκή.
Έρνπκε δειαδή
Q = 2πn

(Π22.12)

Λόγσ ηνπ όηη ε ελέξγεηα ηνπ ηαιαλησηή είλαη αλάινγε πξνο ην ηεηξάγσλν ηνπ πιάηνπο,
ζην δηάζηεκα απηό ην πιάηνο ησλ ηαιαληώζεσλ κεηώλεηαη θαηά e1/2 (ρ. Π22.1). Από ηα
παξαπάλσ κπνξεί εύθνια λα πξνθύςεη όηη ην Q κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαη από ηε ζρέζε
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Q


2

πνπ, ζηελ πεξίπησζε αζζελνύο απόζβεζεο, γίλεηαη

Q

0
2

(Π22.13)

ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα LC, ν ζπληειεζηήο πνηόηεηαο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 102 έσο 103,
ζηα κέηαιια 103 έσο 104, ελώ ζε πηεδνειεθηξηθνύο θξπζηάιινπο ραιαδία, από ηνπο νπνίνπο
είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ν βεκαηνδόηεο ηνλ ξνινγηώλ, είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 105 έσο 106. Η
κνξθή ηεο κεηαβνιήο ηνπ πιάηνπο ηεο ηαιάλησζεο, Α, σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ, t, γηα
αζζελή απόζβεζε δίλεηαη ζην ρ. Π22.1
A (cm)

10

n=8
A = 10/e0.5
(cm)

5

0
0

5

10

15

20

t (s)

-5

Q =Q2π×8
=2π*8
=50,2

-10

ρήκα Π22.1 H κεηαβνιή ηνπ πιάηνπο ηεο ηαιάλησζεο, Α, σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ t, γηα αζζελή
απόζβεζε. Δδώ n = 8 είλαη ν αξηζκόο ησλ ηαιαληώζεσλ γηα λα κεησζεί ην πιάηνο Α, θαηά έλαλ παξάγνληα e1/2
από ηελ αξρηθή ηνπ ηηκή, νπόηε Q = 2π×8.

Π22.2.2 Κξίζηκε απόζβεζε (γ = σ0)
Η πεξίπησζε απηή πινπνηείηαη ζηηο αλαξηήζεηο ησλ απηνθηλήησλ, ζηνπο δπγνύο, ζην
βαιιηζηηθό γαιβαλόκεηξν θαη ζε δηάθνξνπο αλαινγηθνύο κεηξεηέο ξεύκαηνο θαη ηάζεο πνπ
έρνπλ δείθηε από βειόλα.
Δδώ ην ραξαθηεξηζηηθό πνιπώλπκν έρεη κία δηπιή ξίδα

  1   2     0

(Π22.14)

Οπόηε ε γεληθή ιύζε ηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο παίξλεη ηε κνξθή:

x(t )  (C1  C2 t ) exp( 0 t )

(Π22.15)

Αλ ην ζώκα ηζνξξνπεί ζην ζεκείν x = 0 θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, είλαη x( 0) = x0 θαη
π(0) = 0, ηόηε ε ηειεπηαία ζρέζε απινπνηείηαη θαη παίξλεη ηε κνξθή

x(t )  x 0 (1   0 t ) exp(  0 t )
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(Π22.16)

Η ζπλάξηεζε x(t) δελ αιιάδεη πξόζεκν γηα νπνηαδήπνηε ηηκή ηνπ t  0, ζπλεπώο ζε
ζπλζήθεο θξίζηκεο απόζβεζεο ην ζώκα ηείλεη πξνο ηε ζέζε ηζνξξνπίαο αζπκπησηηθά, ρσξίο
ηαιάλησζε.
Αλ απνκαθξύλεη θαλείο ην ζώκα από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο θαη ελ ζπλερεία ην ειεπζεξώζεη,
ζε ζπλζήθεο θξίζηκεο απόζβεζεο απηό ζα επηζηξέςεη ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο αιιά, θαηά ηε
δηαδξνκή, ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ζα δηαγξάςεη ηελ θακπύιε πνπ δίλεηαη ζην ρ. Π22.2. Η
θακπύιε απηή κπνξεί λα ππνινγηζηεί από ηελ Δμ. (Π22.16) θαη ηελ παξάγσγό ηεο. Όκνηα
είλαη θαη ε θίλεζε ηεο βειόλαο ησλ αλαινγηθώλ νξγάλσλ, όπσο π.ρ. ηνπ ακπεξνκέηξνπ όηαλ
απηή επηζηξέθεη ζην ζεκείν «κεδέλ».

ρήκα Π22.2

Η ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο, π = dx/dt, σο ζπλάξηεζε ηεο απόζηαζεο, x, από ηε ζέζε
ηζνξξνπίαο ηνπ, ζηελ πεξίπησζε ηεο θξίζηκεο απόζβεζεο.

Π22.2.3 Θζρπξή απόζβεζε (γ > σ0)
Η πεξίπησζε απηή πινπνηείηαη όηαλ έλα ζώκα κεηαθηλείηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ
θαη αθήλεηαη λα εθηειέζεη ηαιάλησζε π.ρ. κέζα ζην κέιη. Όπσο μέξνπκε από ηελ πείξα καο,
ην ζώκα ζα ηείλεη πξνο ηε ζέζε ηζνξξνπίαο αζπκπησηηθά.
Δδώ έρνπκε δύν πξαγκαηηθέο ξίδεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ πνιπσλύκνπ:

1  (   2  02 )  1

θαη

1  (   2  02 )  2

(Π22.17)

Η γεληθή ιύζε ηεο Δμ. (Π22.5) έρεη ηε κνξθή
x (t )  C1 exp(  1t )  C 2 exp(   2 t )

(Π22.18)

όπνπ νη ζηαζεξέο C1 θαη C2 ππνινγίδνληαη από ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο, x(0) = x0 θαη π(0) = π0.
Έηζη έρνπκε:

C1 

 2 x0   0
 2  1

θαη

C2 

1 x 0   0
1   2

(Π22.19)

ηελ εηδηθή πεξίπησζε όηαλ π(0) = 0, ε Δμ. (Π22.18) παίξλεη ηελ απιή κνξθή
43

x (t ) 

x0
1 exp(   2 t )   2 exp(  1t )
1   2

(Π22.20)

Δπεηδή ν δεύηεξνο όξνο εμαζζελεί κε ηνλ ρξόλν πην γξήγνξα από ηνλ πξώην, ε θίλεζε ηνπ
ζώκαηνο δίλεηαη πξνζεγγηζηηθά από ηε ζρέζε:

x (t ) 

x 0 1
exp(   2 t )
1   2

(Π22.21)

Αλ ζπγθξίλεη θαλείο ηνπο ρξόλνπο επηζηξνθήο ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο ζηηο
πεξηπηώζεηο γ = σ0 θαη γ > σ0, ζα δηαπηζηώζεη όηη ν ρξόλνο απηόο είλαη ειάρηζηνο ζε
ζπλζήθεο θξίζηκεο απόζβεζεο.
Π22.3 Δμαλαγθαζκέλεο ηαιαληώζεηο κε απόζβεζε - πληνληζκόο
Γηα λα δηαηεξεζεί ην πιάηνο ησλ ηαιαληώζεσλ ζηαζεξό κε ην ρξόλν, ην ζύζηεκα ζα
πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη κε ελέξγεηα κε ηξόπν πεξηνδηθό. ηα κεραληθά ζπζηήκαηα απηό
επηηπγράλεηαη κε ηελ άζθεζε κηαο πεξηνδηθήο δύλακεο πάλσ ζην ζώκα (ρ. 22.4) ζπλήζσο
εκηηνληθήο κνξθήο, αλ θαη απηό δελ είλαη απαξαίηεην. Η κνξθή ηεο δηεγείξνπζαο δύλακεο
κπνξεί λα είλαη π.ρ. ηνπ ηύπνπ ηξηγσληθώλ ή ηεηξαγσληθώλ παικώλ. Οη ηαιαληώζεηο πνπ
δηεγείξνληαη ζην ζύζηεκα ππό ηελ επίδξαζε θάπνηαο εμσηεξηθήο πεξηνδηθήο δύλακεο είλαη
ηώξα εμαλαγθαζκέλεο.
Η εμίζσζε θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο ην νπνίν εθηειεί εμαλαγθαζκέλεο ηαιαληώζεηο κε
απόζβεζε είλαη
M

d 2x
dx
 b  k x  F (t )
2
dt
dt

d 2x
dx
 2
  02 x  F (t ) / M
2
dt
dt

ή

(Π22.22)

όπνπ F(t) είλαη ε δηεγείξνπζα δύλακε πνπ αζθείηαη ζην ζώκα.
Η ζρέζε απηή είλαη κηα κε νκνγελήο γξακκηθή δηαθνξηθή εμίζσζε δεπηέξαο ηάμεο θαη,
όπσο είλαη γλσζηό, ε ιύζε ηεο είλαη ην άζξνηζκα ηεο ιύζεο ηεο νκνγελνύο [F(t) = 0],
πεξίπησζε πνπ είδε αλαιύζεθε, θαη κηαο ιύζεο ηεο πιήξνπο εμίζσζεο (ηνπ ιεγόκελνπ
εηδηθνύ νινθιεξώκαηνο). Η ιύζε ηεο νκνγελνύο εμίζσζεο έρεη ηε κνξθή:
x(t )  e  t C1 exp(it )  C 2 exp(it )

(Π22.23)

Από ηελ άιιε πιεπξά, ην εηδηθό νινθιήξσκα ηεο πιήξνπο εμίζσζεο εμαξηάηαη από ηε
ζπλάξηεζε F(t) θαη, όηαλ απηή είλαη αξκνληθή, έρεη δειαδή ηε κνξθή F(t) = F0 cos(σt), ηόηε
θπζηθό είλαη λα εμεηαζζεί έλα εηδηθό νινθιήξσκα κε κνξθή αξκνληθώλ ζπλαξηήζεσλ κε ηε
ζπρλόηεηα ηεο δηεγείξνπζαο δύλακεο:
x(t )   cos(t )   sin(t )

(Π22.24)

Η αληηθαηάζηαζε ηεο x(t) ζηελ Δμ. (Π22.22) δίλεη:

a(

2
0







  2 )  2  F0 / M cos( t )   ( 02   2 )  2 sin(  t )  0

(Π22.25)

όπνπ:

0 
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k
M

θαη



b
2M

(Π22.26)

Σν αξηζηεξό κέινο ηεο Δμ. (Π22.25) πξέπεη είλαη κεδέλ θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Απηό κπνξεί
λα ηζρύζεη κόλνλ όηαλ νη αγθύιεο ζηε ζρέζε απηή είλαη θαη νη δύν ίζεο κε κεδέλ. Έηζη
έρνπκε

 ( 02   2 )  2  F0 / M

 ( 02   2 )  2 a  0 .

θαη

(Π22.27)

Δπνκέλσο,



( 02   2 ) F0 / M



2
0





2 2



θαη

 4 2 2



2  F0 / M

2
0

  2   4 2 2
2

(Π22.28)

Έλαο ηζνδύλακνο ηξόπνο γξαθήο ηεο ιύζεο x(t )   cos( t )   sin( t ) έρεη ηε κνξθή
(Π22.29)

x  A cos( t   )

όπνπ
A

F0 / M

tan  

θαη

( 02   2 ) 2  4 2 2

 2  02
2 

(Π22.30α,β)

Η ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ σζ πξνζδηνξίδεηαη από ην αθξόηαην ηνπ παξαλνκαζηή ηεο Δμ.
(Π22.30α) θαη ε ηηκή ηεο είλαη
  02  2 2 (rad/s)

ή

f 

f 02 

2
(Hz).
2 2

(Π22.31α,β)

Βιέπνπκε όηη, ζηηο εμαλαγθαζκέλεο ηαιαληώζεηο, ε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ σζ είλαη
κηθξόηεξε από ηε σ0 κε ηελ νπνία ηαιαληώλεηαη έλα ζύζηεκα ρσξίο ηξηβέο. Δπίζεο, είλαη
κηθξόηεξε θαη από ηε ζπρλόηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηα ζπζηήκαηα πνπ εθηεινύλ ειεύζεξεο
ηαιαληώζεηο κε κηθξή απόζβεζε όπνπ, όπσο είδε είδακε, ε ζπρλόηεηα απηή είλαη
(Π22.32)

  02   2

ηελ θαηάζηαζε ζπληνληζκνύ, ηελ ηηκή ηνπ κέγηζηνπ πιάηνπο ηελ ππνινγίδνπκε ζέηνληαο
ζηελ Δμ. (Π22.30α) σ = σζ.
Amax 

F0 / M
4 2 ( 02   2 )



F0 / M F0 / M

2 f
b f

(Π22.33α,β,γ)

Αλ ηώξα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ζπληειεζηή πνηόηεηαο
Q

 0 M0
~

2
2
b

(Π22.34)

ε έθθξαζε γηα ην κέγηζην πιάηνο γίλεηαη
F0
F
Q 0
2
M0
k

Amax 

(Π22.35)

Δίλαη επίζεο ρξήζηκε θαη ε ζρέζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα κεγέζε σζ, σ0 θαη Q. Έηζη, από ηηο
Δμ. (Π22. 32) θαη (Π22.13), έρνπκε:
  02  2 2  0 1 

1
2Q

2

θαη

f  f 0 1 

1
2Q 2

(Π22.36)
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Π22.4 Ιδηαηηεξόηεηεο ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο ηεο Άζθεζεο
Π22.4.1 Δθαξκνγή εμσηεξηθήο δύλακεο
ηα πεηξάκαηα πνπ εθηεινύληαη ζηελ εξγαζία απηή, ε εμσηεξηθή δύλακε αζθείηαη ζην
ζώκα κε ηελ αξκνληθή κεηαβνιή ηνπ ζεκείνπ ζηήξημεο ηνπ αξηζηεξνύ ειαηεξίνπ (ρ. 22.6).
Με ηελ θίλεζε ηνπ άθξνπ ηνπ ειαηεξίνπ αζθείηαη πάλσ ζην ζώκα κηα ελαιιαζζόκελε
δύλακε, ε νπνία επηδξά ζην ζύζηεκα κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο θαη ζην ζεσξεηηθό κνληέιν.
Δπεηδή απηό δελ είλαη πξνθαλέο, ζα ην δείμνπκε κε ηνπο εμήο απινύο ζπιινγηζκνύο:
Έζησ όηη ην ζώκα ηζνξξνπεί ζην ζεκείν x = 0 ελώ ην ζεκείν ζηήξημεο ηνπ αξηζηεξνύ
ειαηεξίνπ ηζνξξνπεί ζην ζεκείν y = 0. Έζησ αθόκα όηη ηε ρξνληθή ζηηγκή t, ε κάδα Μ
θηλείηαη πξνο ηηο ζεηηθέο ηηκέο ηνπ x θαη είλαη x > 0 θαη y > 0 (ρ. 22.6). Αλ ην ζεκείν
ζηήξημεο ηαιαληώλεηαη γύξσ από ζεκείν y = 0 ζύκθσλα κε ηε ζρέζε y = y0 cos(σt) ηόηε, γηα
ηε κάδα Μ, κπνξνύκε λα γξάςνπκε ηε ζρέζε
M x  bx  k1 ( x  y )  k 2 x

x 

ή

F
b
k
x 
x  0 cos( t )
M
M
M

(Π22.37)

όπνπ k = k1+k2 είλαη ε ειαζηηθή ζηαζεξά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη F0 = k1y0 είλαη ην πιάηνο ηεο
ελαιιαζζόκελεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα. Η Δμ. (Π22.37) κπνξεί λα γξαθηεί θαη κε
ηε κνξθή
x  2 x   02 x 

F0
cos( t )
M

(Π22.38)

όπνπ 2γ = b/M θαη σ02 = k/M. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε Δμ. (Π22.38) είλαη όκνηα κε ηελ Δμ.
(Π22.22), πνπ πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ. πλεπώο όιν ην
καζεκαηηθό ππόβαζξν θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Παξαγξ. Π22.3 κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ θαη
ζηελ πεξίπησζε όπνπ ην ζεκείν ζηήξημεο ηνπ ελόο από ηα δύν ειαηήξηα ηαιαληώλεηαη
αξκνληθά.
Π22.4.2 Αξηζκόο ειαηεξίσλ
ην ζεκείν απηό πξέπεη λα επηζεκάλνπκε κηα άιιε ηδηαηηεξόηεηα ηεο πεηξακαηηθήο
δηάηαμεο: ηα ειαηήξηα είλαη δύν θαη όρη έλα όπσο ζην ζεσξεηηθό κνληέιν. Δπηπιένλ ηα
ειαηήξηα είλαη όκνηα, δειαδή k1 = k2 = k / 2. πλεπώο ην πιάηνο F0 ηεο ελαιιαζζόκελεο
δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα είλαη

F0  k1 y0 

k
y0
2

(Π22.39)

Η αληηθαηάζηαζε ηεο Δμ. (Π22.39) ζηελ Δμ. (Π22.35) δίλεη:

Amax  Q
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F0
y
Q 0
k
2

(Π22.40)

