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Σχολ. Έτος 2017-2018 

Εργαστηριακή άσκηση στη Φυσική Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου 

Παραγωγή και διάδοση κυκλικών περιοδικών κυμάτων – Συμβολή κυμάτων 

Συμβολή έχουμε κάθε φορά που δύο κύματα διαδίδονται στην ίδια περιοχή και 

υπερτίθενται.          

 Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση, θα παρατηρήσουμε δύο κυκλικές ακολουθίες 

κυμάτων με την ίδια συχνότητα που διαδίδονται σε φάση στην επιφάνεια του νερού, 

δημιουργώντας το φαινόμενο της συμβολής. Το αποτέλεσμα της συμβολής είναι 

συμμετρικό σε σχέση με τον κάθετο άξονα που ενώνει τις δύο πηγές.  

 Χαρακτηρίζεται από δεσμικές γραμμές, ακίνητες γραμμές κατά μήκος των οποίων 

το νερό είναι ακίνητο (απόσβεση). Οι δεσμικές γραμμές εναλλάσσονται με κορυφές, στις 

οποίες τα υλικά σημεία ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος (ενίσχυση). 

Απαιτούμενα όργανα: Πλήρης συσκευή κυματισμών, τροφοδοτικό 0-20V, σταγονόμετρο, 

μονός διεγέρτης, διπλός διεγέρτης, ευθύγραμμος διεγέρτης, 2 ευθύγραμμα εμπόδια 

μεγάλου μήκους κι ένα μικρότερου μήκους. 

Πειραματική διαδικασία 

1ο μέρος: Παραγωγή κυκλικού κύματος 

1. Προετοιμάστε τη συσκευή κυματισμών, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη άσκηση.   

2. Ρίξτε με το σταγονόμετρο μια σταγόνα νερού στην ήρεμη επιφάνεια του νερού.                 

Από πού ξεκινά ο παλμός και τι σχηματισμό ακολουθεί;……………………………………………………....    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Το μέτρο της ταχύτητας του παλμού είναι ίδιο ή διαφορετικό ανάλογα με την κατεύθυνσή 

του;…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Τοποθετείστε στο βραχίονα στήριξης τον μονό διεγέρτη.                                                           

4. Τροφοδοτείστε τη φωτεινή πηγή με τάση 11-12V.                                                                       

5. Ανάψτε τον ηλεκτρονικό ελεγκτή και επιλέξτε περίοδο κυμάτων 60 ms.                                 

Τι σχήμα έχουν τα μέτωπα των κυμάτων και ποια σχέση έχει η διεύθυνση μετάδοσής τους 

με αυτά;…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2ο μέρος: Συμβολή κυκλικών κυμάτων από δύο κοντινές σημειακές πηγές 

Στόχος της άσκησης   

A. Να παρατηρήσετε το φαινόμενο που συμβαίνει, όταν δύο σημειακές πηγές, σε μικρή 

απόσταση μεταξύ τους, παράγουν συμφασικά κυκλικά κύματα της ίδιας συχνότητας.          

Β. Να παρατηρήσετε το φαινόμενο που συμβαίνει όταν τα ευθύγραμμα κύματα διέρχονται 

από στενές σχισμές. 

Eκτέλεση Στόχου Α 

1. Συναρμολογήστε τους δύο σημειακούς διεγέρτες και τοποθετείστε τους στο βραχίονα 

στήριξης σε απόσταση 5 cm.             
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2. Προσαρμόστε το ύψος τους, ώστε μόλις να ακουμπούν στην επιφάνεια του νερού.      

3. Με τον κατακόρυφο κοχλία ρυθμίστε τη θέση του βραχίονα στήριξης, ώστε το πλάτος να 

είναι σχετικά μεγάλο για να φτάνει το κύμα στην περιοχή μακριά από τις πηγές.                    

4. Τροφοδοτείστε τη φωτεινή πηγή με τάση 11-12V.                                                                       

5. Ανάψτε τον ηλεκτρονικό ελεγκτή και γυρίστε το κομβίο Μode στο Continue.                    

6. Επιλέξτε περίοδο κυμάτων 40 ms.                                                

Τι σχήμα έχουν τα είδωλα των κυμάτων και από τι διαχωρίζονται μεταξύ 

τους;……………………………………………………………………………………………………………………………………….         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Αυξήστε την περίοδο στα 180 ms.            

Τι παρατηρείτε όσον αφορά των αριθμό των δεσμών;………………........  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτή η μεταβολή;………………………………………………………………………..  

8. Για την ίδια περίοδο, αυξήστε την απόσταση μεταξύ των σημειακών πηγών.                      

Τι παρατηρείτε όσον αφορά των αριθμό των δεσμών;……………….............................................. 

9. Σβήστε τη φωτεινή πηγή και τον ηλεκτρονικό ελεγκτή.        

Εκτέλεση Στόχου Β                                                       

1. Απομακρύνετε το διπλό διεγέρτη από το βραχίονα στήριξης και τοποθετήστε τον 

ευθύγραμμο διεγέρτη.                 

2.Τοποθετήστε τα 3 ευθύγραμμα εμπόδια το ένα δίπλα στο άλλο, σε απόσταση 5cm 

παράλληλα στον ευθύγραμμο διεγέρτη, με το μικρότερο εμπόδιο ανάμεσα στα μεγαλύτερα 

και σε απόσταση μεταξύ τους μικρότερη από το επιλεγμένο μήκος κύματος. Να 

υπολογίσετε το μήκος κύματος, δεδομένου ότι η ταχύτητα των κυμάτων στο νερό ισούται 

περίπου με 0.238 m/s……………………………………………………………………………………………………………   

3. Τροφοδοτείστε τη φωτεινή πηγή και ρυθμίστε τον ηλεκτρονικό ελεγκτή σε περίοδο 60 

ms.                                                                                                                                      

Να συγκρίνετε την εικόνα που παρατηρείτε με την εικόνα που είδατε από τους δύο 

σημειακούς διεγέρτες…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Τι σχήμα έχουν τα ευθύγραμμα κύματα, αφού διέλθουν από τις στενές 

σχισμές;………………………………………………………………………………………………………………………………….

Σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις σας, πώς συμπεριφέρονται οι σχισμές όταν είναι 

αρκετά στενές;………………………………………………………………………………………………………........….…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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