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Εργαστηριακή άσκηση:
∆ηµιουργία κυµάτων
Συµβολή – Ανάκλαση – ∆ιάθλαση
ΣΤΟΧΟΙ
Οι στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι:
- Να παρατηρήσετε ότι κατά τη διάδοση του κύµατος δεν µεταφέρεται µάζα.
- Να παρατηρείς το φαινόµενο της ανάκλασης.
- Να παρατηρείς το φαινόµενο της διάθλασης και να ερµηνεύεις τη δηµιουργία του.
Να δηµιουργείς εικόνες συµβολής χρησιµοποιώντας δυο πηγές παραγωγής κυµάτων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
 ∆ιάταξη παρασκευής κυµάτων.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
∆ραστηριότητα 1 (δηµιουργία κύµατος – ανάκλαση):

Στο κέντρο της λεκάνης µε νερό που ηρεµεί της
συσκευής κυµατισµών αφήνουµε να πέσει από
µικρό ύψος (περίπου 30cm) µια σταγόνα νερό.
Παρατηρήσουµε ότι στην επιφάνεια του νερού
δηµιουργείται ένας κυκλικός κυµατικός παλµός
που διαδίδεται προς όλες τις κατευθύνσεις.
Εάν επιπλέον ρυθµίσουµε µε τέτοιο τρόπο το
σταγονόµετρο, ώστε να ρίχνει µε σταθερό
ρυθµό µικρές σταγόνες νερού στο κέντρο της
λεκάνης, τότε τα σωµάτια (υλικά σηµεία) του
νερού της λεκάνης εκτελούν αµείωτη ταλάντωση.
Όταν ηρεµήσει η επιφάνεια του νερού επαναλαµβάνουµε το ίδιο πείραµα αφού όµως πρώτα
τοποθετήσουµε κοµµατάκια φελλού σε διάφορα σηµεία της ήρεµης επιφάνεια του νερού , τα
οποία θα χρησιµοποιήσουµε ως δείκτες. Τότε παρατηρούµε ότι τα κοµµατάκια του φελλού
αρχίζουν να ταλαντώνονται γύρω από την αρχική τους θέση , χωρίς όµως να
αποµακρύνονται από αυτή. ¨όταν ηρεµήσει η επιφάνεια του νερού, θα διαπιστώσουµε ότι
όλα τα κοµµατάκια του φελλού θα βρίσκονται σχεδόν στις αρχικές τους θέσης.
Α) Άρα το κύµα είναι ένας µηχανισµός διάδοσης ενέργειας και ορµής όχι όµως µάζας
– ύλης.
Β) Από την παραπάνω δραστηριότητα φαίνεται ότι σε ένα κύµα έχουµε δυο ειδών
κινήσεις:
α) την ταλάντωση των υλικών σηµείων του µέσου διάδοσης γύρω από τη θέση ισορροπίας
τους και
β) τη διάδοση της διαταραχής στο ελαστικό µέσο
Γ) Τελικά τι χρειάζεται για να παραχθεί ένα κύµα;
α) Η πηγή της διαταραχής
β) το ελαστικό µέσο διάδοσης
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ανάκλαση
Όταν ένα κύµα φτάσει στη
διαχωριστική επιφάνεια δυο
ελαστικών (µε διαφορετικές
ιδιότητες) µέσων διάδοσης
(ασυνέχεια του µέσου στο οποίο
διαδίδεται) τότε ένα µέρος του
ανακλάται ένα διαθλάται και ένα
απορροφάται από τη
διαχωριστική επιφάνεια.
Αν αγνοήσουµε τα φαινόµενα
διάθλασης και απορρόφησης
τότε στην περίπτωση της
ανάκλασης έχουµε ένα όµοιο
κύµα µε το αρχικό το οποίο
διαδίδεται σε διαφορετική
κατεύθυνση στο ίδιο µέσο
διάδοσης.
Στο κέντρο της λεκάνης µε νερό που ηρεµεί της συσκευής κυµατισµών αφήνουµε να πέσει
από µικρό ύψος (περίπου 30cm) ένα µια σταγόνα νερό. Παρατηρήσουµε ότι στην επιφάνεια
του νερού δηµιουργούνται κυκλικοί κυµατικοί παλµοί που διαδίδεται ως το τοίχωµα της
λεκάνης, όπου ανακλώνται και επιστρέφουν προς τα πίσω.

∆ραστηριότητα 2 (∆ιάθλαση):
Όταν τα κύµατα διαδίδονται σε επαρκές
βάθος δηλαδή όταν ο πυθµένας τους
βρίσκεται σε βάθος D µεγαλύτερο από
το L/2 τότε ο πυθµένας δεν έχει
επίπτωση στον κυµατισµό.
Αλλιώς αρχίζει ο πυθµένας να επιδρά
στην ταχύτητα διάδοσης των κυµάτων η
ταχύτητα πλέον στα ρηχά νερά είναι
συνάρτηση του βάθους υ= gD . Έτσι
το κύµα που διαδίδεται στα ρηχά νερά
έχει µικρότερη ταχύτητα σε σχέση µε το
υπόλοιπο µέτωπο κύµατος και έτσι
φαίνεται να καθυστερεί σε σχέση µε το
υπόλοιπο κύµα οπότε παρατηρούµε µια
παραµόρφωση στο αρχικό µέτωπο
κύµατος.
∆ιάθλαση είναι ακριβώς το φαινόµενο
που οφείλεται στη διαφορετική ταχύτητα
που έχει ένα κύµα όταν διαδίδεται σε
διαφορετικά µέσα.
Αποτέλεσµα είναι η κάµψη (αλλαγή ) της κατεύθυνσής του.
Στο σχήµα µας φαίνεται ότι το κύµα που διαδίδεται σε πιο ρηχά νερά καθυστερεί
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Γενικά το φαινόµενο της διάθλασης συµβαίνει όταν το κύµα συναντά στην πορεία διάδοσής
του , ένα άλλο µέσο που έχει διαφορετική πυκνότητα ή διαφορετική θερµοκρασία ή
διαφορετικό βάθος.

∆ραστηριότητα 3 (Συµβολή)
Στο κέντρο της λεκάνης µε νερό που
ηρεµεί της συσκευής κυµατισµών
αφήνουµε να πέσει από µικρό ύψος
(περίπου 30cm) από δυο
σταγονόµετρα µε σταθερό ρυθµό
µικρές σταγόνες νερού στο κέντρο
της λεκάνης.
Τότε έχουµε δυο πηγές κυµάτων.
Όταν τα δυο κύµατα φτάνουν
ταυτόχρονα σε ένα σηµείο τότε
συµβάλλουν και προκύπτει ένα
σύνθετο κύµα.
Η µορφή της σύνθετης ταλάντωσης
που προκύπτει από τη συµβολή
εξαρτάται από τον τρόπο µε τον
οποί συµβάλλουν δηλαδή συναντούν τα επιµµέρους κύµατα το ένα το άλλο.
Οπότε µπορεί να έχουµε ενίσχυση ή απόσβεση ή µια ενδιάµεση περίπτωση σύνθετου
κύµατος.

