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Η διάταξη αυτή είναι πλήρης και αποτελείται από: 

 Γεννήτρια συχνοτήτων με ρύθμιση έντασης και ρύθμιση συχνότητας 

 Ηλεκτρομηχανικός ταλαντωτής (vibration generator) 

 2x καλώδια μπανάνες 4mm 

 Βάση στήριξης με οδηγό (για την μετακίνηση του ταλαντωτή) 

 Συρμάτινου δακτυλίου διαμέτρου 200mm (piano wire loop) 

 2x δίσκους Chladni (ένας κυκλικός και ένας τετράγωνος) (Chladni round & square plate) 

 2x μεταλλικές λωρίδες διαφόρων μηκών για στάσιμα κύματα (resonance strips set) 

 ελατήριο για την μελέτη στάσιμων – διαμηκων κυμάτων (spiral spring) 

 χορδή για την μελέτη στάσιμων - εγκαρσίων κυμάτων (rubber cord) 

 

 

 

Περιγραφή πειραμάτων: 

 

Ταλάντωση συρμάτινου δακτυλίου 

(Piano wire ring) 

 

Προσαρμόστε το εξάρτημα του συρμάτινου δακτυλίου στην 

συσκευή ταλάντωσης. 

Χρησιμοποιήστε την συσκευή ταλάντωσης για την επίδειξη της 

σχέσης μεταξύ συχνότητας και δονητικών κόμβων. 

Διάμετρος δακτυλίου: 200mm. 
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Δίσκοι Chladni 

Η μέθοδος Chladni προϋποθέτει την τοποθέτηση μικρής μάζας κόκκων άµµου ή αλατιού στην επιφάνεια του 

δίσκου, έτσι ώστε µε την οδήγηση του δίσκου σε συγκεκριμένες συχνότητες να σχηματιστούν κομβικές 

διάμετροι και κομβικοί κύκλοι ("Chladni" figures). 

Χρησιμοποιήστε είτε τον κυκλικό δίσκο είτε τον τετράγωνο για να παρατηρήσετε τα μοτίβα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταλλικές Λωρίδες Συντονισμού  

(Resonant steel strips) 

Με διάφορα μεγέθη. Χρησιμοποιώντας την συσκευή 

ταλάντωσης παρατηρήστε συντονισμό σε διάφορες 

συχνότητες. 

Στάσιμο κύμα. 

Διάδοση προς όλες τις κατευθύνσεις !! 
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Χορδή για την μελέτη εγκάρσιων στάσιμων κυμάτων  

(Rubber cord) 

Χρησιμοποιήστε την διάταξη συνδέοντας την χορδή από την συσκευή ταλάντωσης με την κατακόρυφη ράβδο, 

όπως στην παρακάτω φωτογραφία. Μεταβάλλοντας τη συχνότητα στη γεννήτρια συχνοτήτων, παρατηρήστε στο 

εγκάρσιο στάσιμο κύμα τους δεσμούς και τις κοιλίες που δημιουργούνται στη χορδή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χορδή για την μελέτη διαμήκων στάσιμων κυμάτων  

(Spiral spring) 

Χρησιμοποιήστε την διάταξη συνδέοντας το ελατήριο από το 

άγκιστρο της κατακόρυφης ράβδου με την συσκευή 

ταλάντωσης, όπως στην παρακάτω φωτογραφία.  

Ρυθμίστε το μήκος του ελατηρίου (πχ ανυψώνοντας την ράβδο) 

Μεταβάλλοντας τη συχνότητα στη γεννήτρια συχνοτήτων, 

παρατηρήστε στο διαμήκες στάσιμο κύμα τα πυκνώματα και τα 

αραιώματα που δημιουργούνται στο ελατήριο. 
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