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Εξαναγκασμένη ταλάντωση με διακροτήματα; 

 

Έχουμε συναρμολογήσει την πιο κάτω πειραματική διάταξη για να μελετήσουμε το φαινόμενο του συντονι-

σμού. 

 

 Η λεπτή μεταλλική ράβδος έχει τη δυνατότητα να εκτελεί ταλάντωση με τη βοήθεια του διεγέρτη και του 

ελατηρίου. O διεγέρτης ήταν σε λειτουργία για 8,0 δευτερόλεπτα. Στην πιο κάτω γραφική παράσταση φαίνε-

ται η μετατόπιση του ελεύθερου άκρου της ράβδου από την κατακόρυφη θέση ως συνάρτηση του χρόνου.  

 

Ποιες από τις παρακάτω απαντήσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;  

i) Η συχνότητα ταλάντωσης του διεγέρτη είναι 4 Hz.  

ii) Η ιδιοσυχνότητα της ράβδου είναι 1 Hz.  

iii) Εμφανίζεται το φαινόμενο του συντονισμού.  

iv) Το μέγιστο πλάτος ταλάντωσης της ράβδου είναι 20 cm. 

v) Με την επίδραση του διεγέρτη η ράβδος εκτελεί σύνθετη ταλάντωση, παρουσιάζοντας διακροτήματα. 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας 

Απάντηση: 

Μέχρι τη στιγμή t1=8s η ράβδος εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με τη συχνότητα που επιβάλλει η γεν-

νήτρια, μέσω της δύναμης που ασκεί πάνω της, το ελατήριο. Απλά έχουμε κάποια μεταβατικά φαινόμενα (το 

πλάτος δεν παίρνει εξαρχής μια σταθερή τιμή, αλλά αυξάνεται μέχρι να σταθεροποιηθεί στην τιμή των 

10cm). Παρατηρούμε το σταθερό πλάτος από τη στιγμή t1=5s μέχρι και τη στιγμή t2=8s που σταματά η διέ-

γερση. 
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Από εκεί και πέρα η ράβδος εκτελεί ελεύθερη, αλλά φθίνουσα ταλάντωση, με  συχνότητα σχεδόν ίση με την 

ιδιοσυχνότητά της, αφού ο  διεγέρτης δεν είναι σε λειτουργία. 

Με βάση αυτά οι απαντήσεις είναι: 

i) Η συχνότητα ταλάντωσης του διεγέρτη είναι 4 Hz. (Λ) 

Η συχνότητα του διεγέρτη είναι 2Ηz αφού από 2s-4s η ράβδος εκτελεί 4 ταλαντώσεις. 

ii) Η ιδιοσυχνότητα της ράβδου είναι 1 Hz. (Σ) 

Από τα 8s-10s η ράβδος εκτέλεσε 2 ταλαντώσεις, συνεπώς η περίοδος είναι 1s (και f=1Ηz). 

iii) Εμφανίζεται το φαινόμενο του συντονισμού. (Λ) 

Δεν έχουμε συντονισμό αφού η συχνότητα διεγέρτη και η ιδιοσυχνότητα απέχουν πολύ. Στην πραγματι-

κότητα έχουμε διπλάσια συχνότητα διεγέρτη από την ιδιοσυχνότητα. 

iv) Το μέγιστο πλάτος ταλάντωσης της ράβδου είναι 20 cm.(Λ) 

Με βάση το σχήμα Α=10cm 

v) Με την επίδραση του διεγέρτη η ράβδος εκτελεί σύνθετη ταλάντωση, παρουσιάζοντας διακροτήματα.(Λ) 

Η ράβδος εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση και αυτό που βλέπουμε στο διάγραμμα δεν είναι διακρό-

τημα. 
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