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1ο & 2ο ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Multilong 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

 
 
Τάξη, τµήµα:………… 
Ηµεροµηνία:…………. 
Επώνυµο-όνοµα:……………………………….. 
 
 
 
Στόχοι: 
Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων των ταλαντώσεων µέσω του ΣΣΛ-Α ο µαθητής 
αποκτά δεξιότητες στο: 
  
1) Να επεξεργάζεται τα εργαστηριακά αποτελέσµατα και να σχεδιάζει διαγράµµατα. 
2) Να µετράει τη περίοδο και να επιβεβαιώνει ότι αυτή δεν εξαρτάται από το πλάτος 

ταλάντωσης ενώ εξαρτάται από τη µάζα του σώµατος. 
3) Να επιβεβαιώνει ότι η ασκούµενη δύναµη από το ελατήριο στο σώµα είναι ανάλογη της 

αποµάκρυνσης του σώµατος από τη θέση ισορροπίας του. 
4) Να υπολογίζει την σταθερά του ελατηρίου. 
 
Εισαγωγικές γνώσεις: 
Η απλή αρµονική ταλάντωση είναι µια ειδική περίπτωση γραµµικής ταλάντωσης στην οποία 
η αποµάκρυνση x του σώµατος από τη θέση ισορροπίας δίνεται από τη σχέση : 

tAx ηµω⋅=  όπου Α το πλάτος της ταλάντωσης και ω η γωνιακή συχνότητα. Για την 
παραγωγή της γ.α.τ. πρέπει να ισχύει η σχέση  tFF ηµω⋅−= 0  που F η συνολική δύναµη 
που δέχεται το σώµα και είναι υπεύθυνη για την επιτάχυνση του και ονοµάζεται δύναµη 
επαναφοράς. Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι xDF ⋅−=   Η σταθερά αναλογίας 
D καλείται σταθερά επαναφοράς, εξαρτάται από τη µάζα του σώµατος και δίνεται από τη 
σχέση 2

ω⋅= mD  . Από τη σχέση αυτή βρίσκεται η περίοδος της ταλάντωσης ίση µε 

D

m
T π2= . Υψώνοντας τη σχέση αυτή στο τετράγωνο προκύπτει: m

D
T

2
2 4π
=  και 

λύνοντας ως προς D έχουµε m
T

D
2

24π
=  δηλαδή η σταθερά D µπορεί να υπολογισθεί 

µετρώντας την περίοδο της ταλάντωσης.  
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Πειραµατική διαδικασία: 
1. Πραγµατοποιούµε µε τη βοήθεια του καθηγητή τη διάταξη της εικόνας. Επιλέγουµε 

κυλινδρική µάζα 500 g και το ελατήριο από την συσκευή διατήρησης της µηχανικής 
ενέργειας. Τοποθετούµε τη µάζα σε ύψος 60 cm περίπου επάνω από τον αισθητήρα 
της απόστασης. 

 

 
2. Θέτουµε το σώµα σε ταλάντωση πλάτους περίπου 5 έως 10cm και µετά από µερικές 

ταλαντώσεις ενεργοποιούµε τη «λήψη δεδοµένων». Στην οθόνη παρατηρούµε να 
εξελίσσεται η ταλάντωση. 

3. Αναπαράγουµε σε φωτοτυπίες τα διαγράµµατα και τους πίνακες τιµών της άσκησης 
που εκτυπώνουµε µε τον υπολογιστή του εργαστηρίου. 

 
∆εδοµένα πειράµατος: 
 

Μάζα σώµατος που ταλαντώνεται: 
 

m = ………… 
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Ερωτήσεις: 
1. Τι ταλάντωση εκτελεί το σώµα; 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Από την γραφική παράσταση που σας δίνεται µπορείτε να διαπιστώσετε την 
διαφορά φάσης µεταξύ δύναµης – αποµάκρυνσης και να την υπολογίσετε;   

 
3. Χρησιµοποιώντας το διάγραµµα που σας δόθηκε να υπολογίσετε το πλάτος και τη 

συχνότητα της ταλάντωσης; (Η µεταβολή χρόνου dt που φαίνεται κάτω αριστερά στο 
διάγραµµα αντιστοιχεί σε 10 ταλαντώσεις. Άρα για τον υπολογισµό της περιόδου 
πρέπει να διαιρέσουµε µε το 10) Εξηγείστε τους λόγους που υπολογίζουµε µε αυτό 
τον τρόπο την περίοδο. 
 
Τ = ………                                       f  = ……… 

 
4. Στο διάγραµµα που έχετε η πιο παχιά γραµµή αντιστοιχεί στο γράφηµα της 

αποµάκρυνσης του σώµατος που ταλαντώνεται. Να υπολογίσετε το πλάτος της 
ταλάντωσης και να εξηγήσετε τον τρόπο υπολογισµού. 

 
A = ……… 
 

5. Να συµπληρώσετε τον πίνακα : 
 

Μάζα          
m (Kg) 

Χρόνος 10 
περιόδων (s) 

Περίοδος          
Τ (s) Τ2 (s2) 

Σταθερά 
ελατηρίου         
Κ (N/m) 

     

 
6. Συγκρίνετε τη τιµή της σταθεράς Κ που υπολογίσατε µε τη τιµή που υπολογίστηκε µε 

τη βοήθεια του συστήµατος συγχρονικής λήψης και απεικόνισης. Υπάρχει απόκλιση 
στις τιµές; Αν ναι, που κατά τη γνώµη σας οφείλεται; 

 
 

7. Υπολογίστε από τη φωτοτυπία που σας δόθηκε τη µέγιστη δύναµη που ασκείται στο 
ελατήριο  
Fmax = …………… 

 
Παρατηρήσεις: 

1. Στο σύστηµα ελατήριο – σώµα η σταθερά επαναφοράς D είναι η σταθερά Κ του 
ελατηρίου 

2. Μπορούµε αν θέλουµε να επαναλάβουµε την πειραµατική διαδικασία επιλέγοντας 

διαφορετικές µάζες, και χρησιµοποιώντας τη σχέση m
D

T
2

2 4π
=  να υπολογίσουµε 

την κλίση της συνάρτησης T2=f(m) και στη συνέχεια τη σταθερά D. 


