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Χρήσιµα όργανα και υλικά 

 

βάσεις στήριξης 

ράβδοι στήριξης 

µεταλλικός σύνδεσµος 

άγκιστρο 

πυρήνας σχήµατος Π 

πηνίο 300 σπειρών 

συσκευή διαµήκων στασίµων κυµάτων 

ελατήριο 

συσκευή εγκάρσιων στασίµων κυµάτων 

µετασχηµατιστής 12V 

καλώδια σύνδεσης 

αντίβαρα 1Kg 

ξύλινο µέτρο 

λάστιχο,  

ανθεκτικό νήµα, 

καλώδιο  

 

Πειραµατικές διατάξεις 
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Γ΄ Λυκείου: διαµήκη και εγκάρσια στάσιµα κύµατα 

Χρήσιµες γνώσεις 

ηλεκτροµαγνήτης, κύµατα, διαµήκη και εγκάρσια στάσιµα κύµατα 

 

 

 

Εκτέλεση του πειράµατος 

∆ιαµήκη    

• πραγµατοποιούµε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήµα  

• θέτουµε σε λειτουργία τον ηλεκτροµαγνήτη  και ρυθµίζοντας το µήκος του 

ελατηρίου επιτυγχάνουµε τη δηµιουργία διαµήκους στασίµου κύµατος 

• µετράµε το µήκος L του ελατηρίου σ’ αυτή τη θέση και προσδιορίζουµε το πλήθος 

k των δηµιουργηµένων ατράκτων 

• υπολογίζουµε το µήκος κύµατος λ και την ταχύτητα διάδοσης c του διαµήκους 

κύµατος στο ελατήριο  

Εγκάρσια    

• πραγµατοποιούµε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήµα  

• θέτουµε σε λειτουργία τον ηλεκτροµαγνήτη  και ρυθµίζοντας το µήκος της ράβδου 

που ταλαντώνεται επιτυγχάνουµε τη δηµιουργία εγκάρσιου στασίµου κύµατος 

• µετράµε το µήκος L της ράβδου και προσδιορίζουµε το πλήθος k των 

δηµιουργηµένων ατράκτων 

• υπολογίζουµε το µήκος κύµατος λ και την ταχύτητα διάδοσης c του εγκάρσιου 

κύµατος στη ράβδο 

 

Ενδεικτικές τιµές µετρήσεων . . . και υπολογισµών 

∆ Ε 

L k λ c L k λ  c 

37.6cm 9 7.9cm 7.9m/s 77.8m 3 44.5cm 44.5m/s 

 

Εναλλακτική πρόταση 

Μπορούµε να δηµιουργήσουµε στάσιµο εγκάρσιο κύµα πάνω σε λάστιχο (ή νήµα ή 

καλώδιο)  αν χρησιµοποιήσουµε τη διάταξη των διαµήκων στασίµων κυµάτων, δέσουµε 

το ένα άκρο του καλωδίου στο άκρο του ελάσµατος και περάσουµε το άλλο από άγκιστρο 

που βρίσκεται, µε τη βοήθεια ορθοστάτη, ψηλότερα και στην ίδια, περίπου,  

κατακόρυφη. 

Για τυχαίο µήκος του λάστιχου επιτυγχάνουµε, σε κάθε περίπτωση, στάσιµο, µε 

δεσµούς και στα δύο άκρα του, αν “παίξουµε ” µε τη δύναµη µε την οποία το 

τεντώνουµε (αλλάζοντας έτσι την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος σ’ αυτό). 

 

Παρατηρήσεις 

• η συχνότητα της ταλάντωσης ελήφθη ίση µε 100Hz 

• ο όρος στάσιµο “κύµα” είναι ανεπιτυχής 

c=λf L=(2k+1)λ/4 


