
Χαρακτηριστικά του ήχου. 

Βαςικόσ ςτόχοσ: θ ςυςχζτιςθ των υποκειμενικϊν με τα φυςικά χαρακτθριςτικά του ιχου, 

δθλαδι τα χαρακτθριςτικά του θχθτικοφ κφματοσ. 

τισ παρακάτω εικόνεσ φαίνονται οι απεικονίςεισ ενόσ απλοφ και ενόσ ςφνκετου θχθτικοφ 

κφματοσ. 

 

 

Η μελζτθ κα γίνει με τθ βοικεια του αρχείου ‘sound_char.ggb’, που δθμιουργικθκε με το 

ελεφκερο λογιςμικό geogebra. τθν παρακάτω εικόνα φαίνεται το περιβάλλον εργαςίασ. 

 

Οι ρυκμιςτζσ f1 και f2 αλλάηουν τισ ςυχνότθτεσ, οι s1, s2, τθ μορφι του δεφτερου κφματοσ 

και ο ax το μζγεκοσ του άξονα χ. 



Δραστηριότητες 

1. Εξοικειωκείτε λίγο με τθν προςομοίωςθ ακοφγοντασ διάφορουσ ιχουσ. Θα τουσ 

χαρακτθρίηατε : ιςχυροφσ, ζντονουσ, αςκενείσ, οξείσ, βαρείσ, ψθλοφσ, χαμθλοφσ, ίδιουσ, με 

διαφορετικι χροιά, με ίδιο φψοσ, …, …, …. Χρθςιμοποιείςτε κάποιεσ απ’ αυτζσ τισ 

φράςεισ, όταν ςασ ηθτθκεί να χαρακτθρίςετε ιχουσ ςυγκρίνοντασ τουσ. 

2. Ρυκμίςτε τθ ςυχνότθτα  f1 ςτα 600 Hz. Πατιςτε το κουμπί ‘play f1’. Ακοφςτε για λίγα 

δευτερόλεπτα τον ιχο. Μετακινιςτε το ρυκμιςτι ζνταςθ δεξιά και ακοφςτε τον νζο ιχο. 

Πωσ κα χαρακτθρίηατε το δεφτερο ιχο ςυγκρίνοντασ τον με τον πρϊτο. 

 

3. Επαναλάβετε τθ διαδικαςία, αφοφ επιλζξετε εμφάνιςθ f1. Ποια αλλαγι 

παρατθρείτε;  

 

4. Πωσ μπορείτε να αντιςτοιχίςετε τουσ ιχουσ, που ακοφςατε ςτθν δραςτθριότθτα 2, 

με τθν παρατιρθςθ των κυματομορφϊν ςτθν 3;  

 

 

 

 

5. Επαναφζρετε τθν ζνταςθ και τθ ςυχνότθτα  f1 ςτα 600 Hz. Πατιςτε το κουμπί ‘play 

f1’. Ακοφςτε για λίγα δευτερόλεπτα τον ιχο. Μετακινιςτε το ρυκμιςτι f1 δεξιά και ακοφςτε 

τον νζο ιχο. Πωσ κα χαρακτθρίηατε το δεφτερο ιχο ςυγκρίνοντασ τον με τον πρϊτο. 

 

6. Επαναλάβετε τθ διαδικαςία, αφοφ επιλζξετε εμφάνιςθ f1. Ποια αλλαγι 

παρατθρείτε;  

 

7. Πωσ μπορείτε να αντιςτοιχίςετε τουσ ιχουσ, που ακοφςατε ςτθν δραςτθριότθτα 5, 

με τθν παρατιρθςθ των κυματομορφϊν ςτθν 6;  

 

 

 

8. Ρυκμίςτε τθ ςυχνότθτα  f2 ςτα 1000 Hz. Πατιςτε το κουμπί ‘play f2’. Ακοφςτε για 

λίγα δευτερόλεπτα τον ιχο. Πατιςτε το κουμπί ‘play f3’. Ακοφςτε τον νζο ιχο. Πωσ κα 

χαρακτθρίηατε το δεφτερο ιχο ςυγκρίνοντασ τον με τον πρϊτο. 

 

9. Επαναλάβετε τθ διαδικαςία, αφοφ επιλζξετε εμφάνιςθ f2 και f3. Ποια αλλαγι 

παρατθρείτε;  

 

10. Σι ςυμπεραίνετε για τουσ ιχουσ, που ακοφςατε ςτθν δραςτθριότθτα 8, και  

παρατθριςατε ςτθν 9;  

 

 

 

 


