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Σχολ. Έτος 2017-2018 

Εργαστηριακή άσκηση στη Φυσική Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου 

Παραγωγή και διάδοση ευθύγραμμων περιοδικών κυμάτων 

Μέτρηση του μήκους κύματος και Υπολογισμός ταχύτητας διάδοσης 

Τα κύματα που παράγονται στην επιφάνεια ακίνητου υγρού είναι εγκάρσια κύματα 

που διαδίδονται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε επίπεδη επιφάνεια και μπορούν να 

θεωρηθούν ελαστικά κύματα. Η ταχύτητα διάδοσης δίνεται από τον τύπο υ = ν λ, όπου ν 

είναι η συχνότητα και λ το μήκος κύματος.      

 Στην συσκευή κυματισμών που θα χρησιμοποιήσετε στην παρούσα εργαστηριακή 

άσκηση, τα κύματα στην επιφάνεια του υγρού παράγονται από μία κυματογεννήτρια που 

ωθεί περιοδικά δέσμη αέρα. Η επιφάνεια του υγρού της λεκάνης φωτίζεται με κατάλληλο 

σύστημα στροβοσκοπικού φωτισμού. Τα είδωλα των κυμάτων προβάλλονται σε οθόνη ως 

εναλλασσόμενες φωτεινές και σκοτεινές λωρίδες. Κάθε μήκος κύματος αντιπροσωπεύει το 

πλάτος μίας φωτεινής και μίας σκοτεινής λωρίδας, δηλαδή μιας κορυφής και μιας κοιλάδας 

μαζί.           

 Ο συγχρονισμός του στροβοσκοπικού φωτισμού με την κυματογένεση 

εξασφαλίζεται μέσω ηλεκτρονικού ελεγκτή. Έτσι η συχνότητα ταλάντωσης των διεγερτών, 

άρα και των παραγόμενων κυματισμών, είναι ίση με τη συχνότητα του στροβοσκοπικού 

φωτισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα κύματα να φαίνονται «παγωμένα» πάνω στην 

οθόνη.      

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

διεγέρτης, χάρτινη μετροταινία ή χάρακας. 

Προετοιμασία 

Γεμίστε τη λεκάνη κυματισμών με απιοντισμένο νερό σε βάθος 8 mm.               

Βεβαιωθείτε ότι:                                                                                                                                           

1.  Η λεκάνη  είναι καλά οριζοντιωμένη, μετρώντας το βάθος του νερού και στις τέσσερις 

γωνίες με το χάρακα.                                                                                                                              

2. Δεν υπάρχουν φυσαλίδες ή ακαθαρσίες στο νερό ή στο διεγέρτη.                                          

3. Ο βραχίονας στήριξης των διεγερτών είναι σε τέτοιο ύψος που μόλις ακουμπάει στην 

επιφάνεια του νερού. 

Πειραματική διαδικασία 

1. Τοποθετήστε στο βραχίονα στήριξης τον ευθύγραμμο διεγέρτη με τους μαγνήτες. 

Για την παραγωγή ευθύγραμμων μετώπων κύματος πρέπει να φέρετε τον διεγέρτη 

σε επαφή με την επιφάνεια του νερού. 

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

3. Βάλτε την παλάμη σας τεντωμένη στη ράχη του βραχίονα στήριξης και πιέστε 

ελαφρά πάνω κάτω μέχρι να πετύχετε καθαρά είδωλα στην οθόνη. 

Ποιο σχήμα έχουν οι παλμοί καθώς κινούνται μέσα στη λεκάνη;……………………………………….....  
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Τι παρατηρείτε καθώς τα μέτωπα του κύματος προσπίπτουν στο άκρο της λεκάνης με γωνία 

0ο;…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Γνωρίζετε πώς λέγεται αυτό το φαινόμενο;…………………………………………………………………………… 

4. Συνδέστε τη φωτεινή πηγή στον ηλεκτρονικό ελεγκτή και γυρίστε το κομβίο Μode 

στο Continue, ώστε να λειτουργήσει το στροβοσκοπικό σύστημα φωτισμού με 

ταυτόχρονο συνεχή τρόπο μετάδοσης των κυματισμών. 

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

Periode. Ρυθμίστε την ένταση με το κουμπί Amplitude, ώστε να έχετε την καλύτερη 

δυνατή εικόνα. 

6. Ακουμπήστε το δάχτυλό πάνω σε μία φωτεινή λωρίδα στην οθόνη. Μεταβάλλεται η 

θέση της με την πάροδο του χρόνου;…………………………………………………………………………   

7. Στερεώστε τη χάρτινη μετροταινία στο πάνω μέρος της οθόνης με το σημείο 0 κοντά 

στο είδωλο του διεγέρτη, όπου θέλετε να ξεκινήσετε τη μέτρηση. Επειδή είναι 

δύσκολο να μετρήσετε ακριβώς το μήκος κύματος λ, θα μετρήσετε 5 μήκη κύματος. 

Σημειώστε τη μέτρησή σας στον παρακάτω πίνακα. 

8. Επαναλάβετε την ίδια μέτρηση για  περίοδο 70 και στη συνέχεια 80 ms. 

9. Η τιμές που λαμβάνονται θα πρέπει να μειωθούν λόγω της μεγέθυνσης του 

προβολικού συστήματος. Ο συντελεστής μεγέθυνσης προσδιορίζεται βυθίζοντας 

στο νερό ένα αντικείμενο γνωστού μήκους και μετρώντας αντίστοιχα το μήκος του 

ειδώλου του στην οθόνη…………………………………………………………………………………………… 

 

Αποτελέσματα – Ερωτήσεις 

 

Περίοδος Τ 
(ms) 

Συχνότητα 
ν = 1/Τ (Hz) 

Μέτρηση 5λ 
(cm) 

Πραγματικό λ 
(m) 

Ταχύτητα υ 
(m/s) 

60     

70     

80     

 

Είναι η ταχύτητα διάδοσης σταθερή;………………………………………………………………………… 

Να υπολογίσετε τη μέση τιμή της ταχύτητας…………………………………………………………….. 

Να σχεδιάσετε το διάγραμμα του μήκους κύματος (λ) ως συνάρτηση της περιόδου 

του κύματος (Τ).  

Ποια είναι η μορφή της γραφικής παράστασης;……………………………………………………….. 

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

Να υπολογίσετε την κλίση της γραφικής παράστασης. Ποιο μέγεθος 

αντιπροσωπεύει;………………………………………………………………………………………………………

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

    

Κωνσταντινοπούλου Βασιλική  

Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Χαλανδρίου 


