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Στόχοι: 
Να μπορεί ο μαθητής: 

 να πραγματοποιήσει με απλά μέσα μια εξαναγκασμένη ταλάντωση. 
 να επιβεβαιώσει πειραματικά την σχέση πλάτους και της συχνότητας του διεγέρτη. 
 να διαπιστώσει πειραματικά το φαινόμενο του συντονισμού, σε σύστημα συζευγμένων εκκρε-
μών. 

 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗ-
ΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

Πάρτε από το ντουλάπι της θέσης εργασίας σας, 
 Δύο βάσεις στήριξης παραλληλόγραμμες. 
 Δύο ράβδους διαμέτρου 10mm μήκους 1m ή 1,20. 
 Δύο σφικτήρες μαραγκού 
 Τέσσερα βαρυδάκια των  50g με άγκιστρα. 
 Ελαφρύ και μη εκτατό νήμα. (πχ κηρόσπαγγο) 
 Ένα ψαλίδι. 

και τοποθετείστε τα στο πάγκο εργασίας σας. 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Στερεώστε τις βάσεις στήριξης με τους σφικτήρες μαραγκού στις δύο 

γωνίες του πάγκου σας κατά μήκος της μεγάλης πλευράς. Τοποθετείστε 
τις δύο ράβδους στις βάσεις στήριξης.  

Προετοιμασία των νημάτων των εκκρεμών. 
Αν τα νήματα είναι έτοιμα, τα προσαρμόζουμε στις ράβδους, παρα-

κάμπτουμε το βήμα που ακολουθεί και προχωράμε στην πειραματική δια-
δικασία. 

Δέστε ένα κομμάτι νήματος στο ελεύθερο άκρο των ράβδων έτσι ώ-
στε να είναι οριζόντιο και τεντωμένο. Κόψτε δύο κομμάτια νήματος των 
90cm, ένα κομμάτι των 50cm, ένα κομμάτι των 20cm, και ένα κομμάτι του 
1,5m περίπου. Δέστε το τελευταίο κομμάτι στο μέσον του ήδη δεμένου 
οριζόντιου κομματιού. Θα χρησιμεύσει ως διεγέρτης του συστήματος. Στα 
υπόλοιπα κομμάτια φτιάξτε στη μια άκρη μια θηλιά ενώ την άλλη δέστε τη 
στο οριζόντιο κομμάτι σε ίσες αποστάσεις, και η συσκευή μας είναι έτοιμη 
για χρήση. 

 
Α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1. Αγκιστρώνουμε ένα βαρυδάκι των 50g στο νήμα των 50cm, εκτρέπουμε και μετράμε την περί-
οδο. 10Τ =…………. ⇒ Τ = …………. 

2. Σταματάμε την κίνηση του εκκρεμούς και διεγείρουμε το εκκρεμές με συχνότητα κατ΄ αρχάς ίση 
και κατόπιν μικρότερη και ύστερα μεγαλύτερη της ιδιοπεριόδου, παρατηρώντας κάθε φορά το 
πλάτος που αποκτά τελικά το εκκρεμές. 

Η διέγερση του εκκρεμούς. 
Η διέγερση του εκκρεμούς με συχνότητα ίση με την ιδιοσυχνότητά του γίνεται ως εξής: Τραβάμε 

περιοδικά το νήμα που χρησιμεύει ως διεγέρτης και μόλις το εκκρεμές αρχίζει να κινείται διεγείρου-
με με τον ρυθμό της κίνησής του, δηλαδή όταν το εκκρεμές βρίσκεται στο μέγιστο πλάτος και είναι 
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έτοιμο να κινηθεί προς το μέρος μας, τραβάμε προς το μέρος μας τον "διεγέρτη" και επαναφέρουμε 
αργά. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε φορά που το εκκρεμές βρίσκεται στην ίδια φάση. 

Η διέγερση του ταλαντωτή με περίοδο διαφορετική της ιδιοπεριόδου γίνεται με τη βοήθεια με-
τρονόμου, ή, για όσους μπορούν, εμπειρικά. 

3. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε ως προς την σχέση του πλάτους του εκκρεμούς και την 
συχνότητα του διεγέρτη; …………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………...……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….  

4. Αγκιστρώνουμε τα βαρυδάκια και στα υπόλοιπα νήματα. Διεγείρουμε το σύστημα με συχνό-
τητα ίση με την ιδιοσυχνότητα του εκκρεμούς με μήκος 60cm. Συγκρίνουμε το πλάτος ταλά-
ντωσης όλων των εκκρεμών. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε; ……………….……….…... 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Αλλάζουμε συχνότητα διέγερσης. Διεγείρουμε το σύστημα με συχνότητα ίση με την ιδιοσυ-
χνότητα του εκκρεμούς με μήκος 25cm. Συγκρίνουμε το πλάτος ταλάντωσης όλων των εκ-
κρεμών. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε; …………………………….……….……………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Αλλάζουμε συχνότητα διέγερσης Διεγείρουμε το σύστημα με συχνότητα ίση με την ιδιοσυ-
χνότητα του εκκρεμούς με μήκος 90cm. Συγκρίνουμε το πλάτος ταλάντωσης όλων των εκ-
κρεμών. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε; …………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
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