
 

 ∆ιακρότηµα 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆ΙΟΝ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ 

1) Σκοπός η µελέτη της σύνθεσης δύο ταλαντώσεων, οι οποίες πραγµατοποιούνται στην ίδια 

διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας µε διάφορες τιµές συχνότητας. 

2)  Λογισµικό Interactive Physics 

3) Θα δοθεί σηµασία στην τελική ταλάντωση (µαύρη σφαίρας) που προκύπτει από την πρό-

σθεση των ταλαντώσεων που εκτελεί η  κόκκινη (Α) και µπλε (Β) σφαίρα.. 

4) Η κόκκινη σφαίρα ταλαντώνεται µε συχνότητα f1=5Ηz, ενώ µπορούµε να µεταβάλλουµε 

την συχνότητα της Β σφαίρας. 

5) Να απαντήσετε  στις παρακάτω ερωτήσεις: 

i) Τρέχουµε το πρόγραµµα και ακινητοποιούµε τις 3 σφαίρες σε µια στιγµή. Ποια σχέση 

βλέπετε να υπάρχει µεταξύ των αποµακρύνσεων  y1,  y2 των δύο επιµέρους ταλαντώσε-

ων και της αποµάκρυνσης y  της σύνθετης ταλάντωσης ; 

y=  …..                   

ii) Να σχολιάστε  το αποτέλεσµα.   
 

iii) Ρυθµίζουµε την συχνότητα f2=5Ηz. Τι κίνηση περιµένουµε να εκτελέσει η µαύρη σφαί-

ρα;  Τρέχουµε το πρόγραµµα. Τι προκύπτει; 

 

 

iv) Ρυθµίζουµε την συχνότητα f2= 2Ηz και τρέχουµε το πρόγραµµα. Μετράµε την περίοδο 

της σφαίρας Γ: 

Περίοδος της συνισταµένης ταλάντωσης,   Τ=  …….. s  "  f= …….Ηz 

v) Ρυθµίζουµε την συχνότητα f2= 2,5 Ηz και τρέχουµε το πρόγραµµα. Μετράµε την περίο-

δο της σφαίρας Γ: 

Περίοδος της συνισταµένης ταλάντωσης,   Τ=   …….. s  "  f = ……..Ηz 

Να σχολιάστε  το αποτέλεσµα.   
 

6) Ρυθµίζουµε την συχνότητα στη τιµή f2=4,5 Ηz και τρέχουµε το πρόγραµµα. Παρατηρείστε 

τα διαγράµµατα. 

i) Είναι περιοδική η κίνηση; 

ii) Ποια η περίοδος ταλάντωσης;  Τ=  …….. s  "  f = …..   Ηz 

 

iii) Ο χρόνος µεταξύ δύο µεγίστων του πλάτους είναι:  …………. s 

iv) Πόσα µέγιστα του πλάτους έχουµε ανά δευτερόλεπτο; Ν=   ……..  

Η κίνηση αυτή λέµε ότι παρουσιάζει    ∆ΙΑΚΡΟΤΗΜΑΤΑ. 

v) Σταµατάµε την ταλάντωση τη στιγµή που µηδενίζεται το πλάτος της σφαίρας Γ. Ποια η 

διαφορά φάσης µεταξύ των ταλαντώσεων των σφαιρών Α και Β; 

∆φ= …… 

vi) Ποια η αντίστοιχη απάντηση για την στιγµή που το πλάτος είναι 4m;   

∆φ= ……. 

vii) Αν ρυθµίσουµε την συχνότητα της Β σφαίρας στην τιµή f2=4,75Ηz, τι περιµένετε να 

συµβεί στην περίοδο του διακροτήµατος; 


