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2ξ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΜΖΧΑΝΙΚΑ

ΚΥΜΑΤΑ

1.
Όςαμ έμα εγκάοριξ αομξμικό κύμα
πξσ ςη ρςιγμή t=0 τςάμει ρςημ αουή
ςχμ ανόμχμ, ςόςε ςξ ρημείξ Ξ αουίζει
μα εκςελεί α.α.ς με ενίρχρη

y

Ζ ενίρχρη
(1)
ιρυύει για αομξμικό κύμα πξσ
διαδίδεςαι καςά ςημ θεςική
καςεύθσμρη και ςη υοξμική ρςιγμή t=0
τςάμει ρςημ αουή ςχμ ρσμςεςαγμέμχμ
και μαπ δίμει ςημ απξμάκοσμρη y εμόπ
ρημείξσ Λ με ρσμςεςαγμέμη x κάπξια
υοξμική ρςιγμή t.
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Ο

+
M

x

2.
Όςαμ έμα εγκάοριξ αομξμικό κύμα
πξσ τςάμει ςη ρςιγμή t=0 ρςημ αουή
ςχμ ανόμχμ, ςόςε ςξ ρημείξ Ξ αουίζει
μα εκςελεί α.α.ς με ενίρχρη
Ζ ενίρχρη
ιρυύει για αομξμικό κύμα πξσ
διαδίδεςαι καςά ςημ αομηςική
καςεύθσμρη και ςη υοξμική ρςιγμή t=0
τςάμει ρςημ αουή ςχμ ρσμςεςαγμέμχμ
και μαπ δίμει ςημ απξμάκοσμρη y εμόπ
ρημείξσ Λ με ρσμςεςαγμέμη x κάπξια
υοξμική ρςιγμή t.
3.
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M
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ΟΠΞΣΞΧΖ: Για ςιπ μξμάδεπ μέςοηρηπ ςχμ μεγεθώμ πξσ ποξκύπςξσμ από ςιπ ενιρώρειπ
(1) και(2) ιρυύξσμ :
α) η μξμάδα μέςοηρηπ ςξσ y είμαι ίδια με ςη μξμάδα ςξσ Α
β) η μξμάδα μέςοηρηπ ςξσ t είμαι ίδια με ςη μξμάδα μέςοηρηπ ςηπ πεοιόδξσ Τ.
γ) η μξμάδα μέςοηρηπ ςξσ x είμαι ίδια με ςη μξμάδα μέςοηρηπ ςξσ λ

4. Αμ γμχοίζξσμε ςημ ενίρχρη ςηπ απξμάκοσμρηπ

εμόπ αομξμικξύ

κύμαςξπ μπξοξύμε μα βοξύμε ςημ ενίρχρη ςηπ ςαυύςηςαπ ςαλάμςχρηπ εμόπ σλικξύ
ρημείξσ Λ πξσ δίμεςαι από ςη ρυέρη

και ςη ενίρχρη ςηπ

επιςάυσμρηπ πξσ δίμεςαι από ςη ρυέρη
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O Οαοάγξμςαπ

λέγεςαι τάρη (τ) ςξσ κύμαςξπ.

● Ζ τάρη εμόπ ρημείξσ ςξσ κύμαςξπ δεμ μπξοεί μα είμαι αομηςική. Όςαμ ρε
μια άρκηρη ποξκύφει αομηςική τάρη για έμα ρημείξ, ρημαίμει όςι ρ’ ασςό ςξ
ρημείξ δεμ έτςαρε ςξ κύμα.
● Αμ νέοξσμε ςη τάρη δύξ ρημείχμ καςαλαβαίμξσμε ςη τξοά διάδξρηπ ςξσ κύμαςξπ
γιαςί ςξ κύμα διαδίδεςαι από ςξ ρημείξ με ςη μεγαλύςεοη τάρη ρςξ ρημείξ με ςη
μικοόςεοη τάρη.
● Ξι ςαλαμςώρειπ ςχμ ρημείχμ ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ πξσ βοίρκξμςαι πξιξ κξμςά ςημ
πηγή ςξσ κύμαςξπ έυξσμ κάθε υοξμική ρςιγμή μεγαλύςεοη τάρη από ςιπ αμςίρςξιυεπ
ςχμ ρημείχμ πξσ βοίρκξμςαι μακοιά από ςημ πηγή.
● Αμ μηδεμίρξσμε ςη τάρη τ ςξσ κύμαςξπ
( Θ ) βοίρκξσμε ςη υοξμική ρςιγμή t1 , πξσ νεκιμά μα ςαλαμςώμεςαι έμα ρσγκεκοιμέμξ
σλικό ρημείξ με γμχρςή θέρη x1,
( ΘΘ ) βοίρκξσμε ςημ ςεςμημέμη x1 , ςξσ σλικξύ ρημείξσ πξσ νεκιμά μα ςαλαμςώμεςαι
μια ρσγκεκοιμέμη γμχρςή υοξμική ρςιγμή t1.
6. ΟΠΞΣΞΧΖ: Για κάθε ρημείξ ςξσ κύμαςξπ ιρυύξσμ όρα νέοξσμε για ςημ απλή
αομξμική ςαλάμςωρη.
πυ: Για μα βοξύμε ςημ ςαυύςηςα ςαλάμςχρηπ (σ) ,εμόπ σλικξύ ρημείξσ όςαμ γμχοίζξσμε
ςημ απξμάκοσμρη y, εταομόζξσμε ςημ Α.Δ.Δ για ςημ ςαλάμςχρη ςξσ ρημείξσ από ςημ
ξπξία ποξκύπςει ( όπχπ γμχοίζξσμε από ςιπ ςαλαμςώρειπ)
7. Ζ ρσυμόςηςα εμόπ κύμαςξπ εκτοάζει ςξμ αοιθμό ςχμ ςαλαμςώρεχμ πξσ εκςελεί έμα
ρημείξ ςξσ ρςη μξμάδα ςξσ υοόμξσ. Λε ςημ ίδια λξγική μπξοξύμε μα πξύμε όςι η
ρσυμόςηςα εκτοάζει ςξ πλήθξπ ςχμ μηκώμ κύμαςξπ πξσ διέουξμςαι από έμα ρημείξ ρςη
μξμάδα ςξσ υοόμξσ.
Σε κάθε μήκξπ κύμαςξπ σπάουει έμα όοξπ και μια κξιλάδα.
ΟΑΠΑΔΔΘΓΛΑ: Αμ από έμα ρημείξ διέουξμςαι 10 κξοστέπ αμά δεσςεοόλεπςξ, ςόςε
ςξ κύμα έυει ρσυμόςηςα f = 10 Hz ατξύ ςξ ρημείξ τςάμει ρςη θέρη με απξμάκοσμρη
y = +A , 10 τξοέπ ςξ δεσςεοόλεπςξ, εμώ η ςαυύςηςα πξσ έυει λόγχ ςαλάμςχρηπ
μηδεμίζεςαι 20 τξοέπ κάθε δεσςεοόλεπςξ.
8. Ιάθε υοξμική ρςιγμή ςα ρημεία εμόπ κύμαςξπ έυξσμ διατξοεςικέπ τάρειπ λόγχ
ςαλάμςχρηπ.
y
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• Αμ ςξ Ξ ςαλαμςώμεςαι για υοόμξ t ςόςε ςξ Η ςαλαμςώμεςαι για υοόμξ
• Οώπ μπξοξύμε μα βοξύμε ςη διατξοά τάρηπ, μεςανύ ςχμ ςαλαμςώρεχμ δύξ

ρημείχμ ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ ρςξ ξπξίξ διαδίδεςαι ςξ κύμα, ςημ ίδια υοξμική
ρςιγμή t;
ΑΟΞΔΔΘΝΖ:
,
όμχπ τΕ > τΒ
άοα
(ποξρξυή Δτ = διατξοά τάρηπ και όυι μεςαβξλή)

• Οχπ μπξοξύμε μα σπξλξγίρξσμε ςη μεςαβξλή ςηπ τάρηπ ςηπ ςαλάμςχρηπ εμόπ
ρημείξσ x ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ ρςξ ξπξίξ διαδίδεςαι ςξ κύμα μεςανύ δύξ
υοξμικώμ ρςιγμώμ t1 και t2 ( t2>t1) .
ΑΟΞΔΔΘΝΖ:
,
όμχπ τ2 > τ1
άοα
Σςξ ποξηγξύμεμξ ρυήμα ςη υοξμική ρςιγμή t πξσ ςξ κύμα τςάμει ρςξ ρημείξ Α:
• Τξ ρημείξ Α έυει τάρη τΑ=0 και αουίζει ςαλάμςχρη με θεςική τξοά ποξπ ςα πάμχ.
• Τξ ρημείξ Β έυει τάρη τΒ=

rad και βοίρκεςαι για ποώςη τξοά ρε y=+A

• Τξ ρημείξ Γ έυει τάρη τΓ= π rad και διέουεςαι από ςη Η.Θ για ποώςη τξοά με σ=-σmax
• Τξ ρημείξ Δ έυει τάρη τΔ=

rad και βοίρκεςαι για ποώςη τξοά ρε y= -A

• Τξ ρημείξ Δ έυει τάρη τΔ= 2π rad και έυει εκςελέρει μια πλήοη ςαλάμςχρη.
• Τξ ρημείξ Ε έυει τάρη τΕ= 2π+

rad και βοίρκεςαι για δεύςεοη τξοά ρςη θέρη y=+A

• Τα ρημεία Β και Ε είμαι ρσμταρικά ξμξίχπ και ςα ρημεία Γ και Ζ.
Ξι ςαλαμςώρειπ ςχμ ρημείχμ ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ πξσ ξι θέρειπ ιρξοοξπίαπ ςξσπ
απέυξσμ μεςανύ ςξσπ d= κ‧λ ( όπξσ κ=1,2,3…) , δηλαδή απέυξσμ ακέοαιξ πξλλαπλάριξ
ςξσ μήκξσπ κύμαςξπ έυξσμ διατξοά τάρηπ Δτ=2κπ rad. Τα ρημεία ασςά λέμε όςι
βοίρκξμςαι ρε ρσμτωμία τάρηπ και έυξσμ κάθε υοξμική ρςιγμή ςημ ίδια απξμάκοσμρη
και ςημ ίδια ςαυύςηςα ςαλάμςχρηπ.
• Τα ρημεία Γ και Δ βοίρκξμςαι ρε αμςίθερη τάρηπ ξμξίχπ ςα Β και Η.
Ξι ςαλαμςώρειπ ςχμ ρημείχμ ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ πξσ ξι θέρειπ ιρξοοξπίαπ ςξσπ
απέυξσμ μεςανύ ςξσπ
( όπξσ κ=0,1,2,3…) , δηλαδή απέυξσμ πεοιςςό
πξλλαπλάριξ ςξσ μιρξύ μήκξσπ κύμαςξπ έυξσμ διατξοά τάρηπ Δτ = (2κ+1)π rad. Τα
ρημεία ασςά λέμε όςι βοίρκξμςαι ρε αμςίθερη τάρηπ και έυξσμ κάθε υοξμική ρςιγμή
αμςίθεςεπ απξμακούμρειπ και αμςίθεςεπ ςαυύςηςεπ ςαλάμςχρηπ.
9. Όςαμ μαπ ζηςξύμ ςημ απξμάκοσμρη ή ςημ ςαυύςηςα εμόπ σλικξύ ρημείξσ μια
ρσγκεκοιμέμη υοξμική ρςιγμή δίμξμςάπ μαπ ςημ απξμάκοσμρη ή ςημ ςαυύςηςα εμόπ
άλλξσ ρημείξσ ςημ ίδια υοξμική ρςιγμή είμαι υοήριμξ μα βοίρκξσμε ςη διατξοά τάρηπ
μεςανύ ςχμ ςαλαμςώρεχμ ςχμ δύξ ρημείχμ.
10. Αμ γμχοίζξσμε ςημ ενίρχρη εμόπ αομξμικξύ κύμαςξπ μπξοξύμε μα βοξύμε ςα
υαοακςηοιρςικά ςξσ.
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ΟΑΠΑΔΔΘΓΛΑ: Έρςχ δίμεςαι η ενίρχρη

.

έυξσμε :

Σσγκοίμξμςαπ με ςημ γεμική ενίρχρη
ξ

1 . Τξ κύμα διαδίδεςαι ρςη θεςική καςεύθσμρη λόγχ ςξσ ποόρημξσ ( - )
2ξ . Τξ πλάςξπ ςξσ κύμαςξπ είμαι Α=0,2 m
3ξ . Θρυύει
4ξ . Θρυύει
5ξ . Από ςη θεμελιώδη ενίρχρη ςηπ κσμαςικήπ ποξκύπςει η ςαυύςηςα διάδξρηπ ςξσ
κύμαςξπ πξσ είμαι:
11.

Για μα βοξύμε πξσ έυει τςάρει ςξ κύμα μια υοξμική ρςιγμή t , μηδεμίζξσμε ςη τάρη
και λύμξσμε χπ ποξπ υ.
ΟΑΠΑΔΔΘΓΛΑ: Έρςχ δίμεςαι η ενίρχρη
. Οξιξ ρημείξ θα
αουίρει μα ςαλαμςώμεςαι ςη υοξμική ρςιγμή t= 3sec;
Ζ τάρη ςξσ κύμαςξπ είμαι τ= 4πt-8πx η ξπξία για τ=0 και t=3sec γίμεςαι
0=4π∙ 3 - 8πx ⇒ x = 1,5m

12.

Από ςη γοατική παοάρςαρη ςηπ τάρηπ (τ) ςχμ ρημείχμ ςξσ κύμαςξπ ρε ρσμάοςηρη
με ςη θέρη (υ) , κάπξια υοξμική ρςιγμή, μπξοξύμε μα βοξύμε ςξ μήκξπ κύμαςξπ λ.
Από ςη ρυέρη
Από ςξ ρυήμα η ποξηγξύμεμη ρυέρη
γίμεςαι:
● Από ςη γοατική παοάρςαρη
καςαλαβαίμξσμε όςι ςα ρημεία ςξσ μέρξσ
πξσ ςαλαμςώμξμςαι ςη ρςιγμή t1 είμαι ςα
ρημεία πξσ βοίρκξμςαι από 0 έχπ 6m.
Αμ είμαι γμχρςή η υοξμική ρςιγμή t1 ςόςε
από ςη ρυέρη x1 =σ ‧ t1 βοίρκξσμε ςη
ςαυύςηςα διάδξρηπ σ και από ςη ρυέρη
σ = λ‧f ςη ρσυμόςηςα f.

φ(rad)

2πt1/T

3π
t 1= σταθ.

2π
π

0

2

6

4

X(m)

x1=υt1

13.
Αμ ςξ κύμα διαδίδεςαι ποξπ ςημ
αομηςική καςεύθσμρη ςόςε η ενίρχρη ςηπ
τάρηπ είμαι
ξπόςε η

γοατική παοάρςαρη ςηπ ρσμάοςηρηπ
τ=f(x) έυει ςη μξοτή πξσ ταίμεςαι ρςξ
διπλαμό ρυήμα.

φ
t1= σταθ.

Από ςη ρυήμα ποξκύπςει ακόμη όςι
θ
x 1 = - υ t1

0

x
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14. Από ςη γοατική παοάρςαρη ςηπ τάρηπ (τ) ρε ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ (t) για έμα
ρημείξ ςξσ κύμαςξπ, μπξοξύμε μα βοξύμε ςημ κσκλική ρσυμόςηςα (χ).
φ(rad)
Από ςη ρυέρη:

X = σταθ.

2π
=π (r/s)
π

0

1

2

3

4

t(s)

ΟΠΞΣΞΧΖ: Για κύμα πξσ διαδίδεςαι καςά ςημ αομηςική τξοά ςξσ άνξμα η γοατική
παοάρςαρη τ= f(t) είμαι ίδια με ασςή πξσ ταίμεςαι ρςξ παοαπάμχ ρυήμα.
15. Πώπ ρυεδιάζξσμε ςξ ρςιγμιόςσπξ μια υοξμική ρςιγμή t;
• Σςιγμιόςσπξ κύμαςξπ πξσ διαδίδεςαι καςά ςημ θεςική καςεύθσμρη ςξσ άνξμα .
Έρςχ εγκάοριξ κύμα πξσ διαδίδεςαι από ςη θεςική καςεύθσμρη ςξσ άνξμα υ΄0υ με
ςαυύςηςα σδιαδ= 0,5 m/s και δίμεςαι από ςημ ενίρχρη
(S.I)
(1) Μα ρυεδιαρςεί ςξ ρςιγμιόςσπξ ςξσ κύμαςξπ ςη υοξμική ρςιγμή t1=10sec.
1ξ Βήμα: Θέςξσμε ρςημ ενίρωρη ςξσ κύμαςξπ όπξσ t = t1 για μα βοξύμε ςημ ενίρωρη
ςηπ ξπξίαπ θα ρυεδιάρξσμε ςη γοατική παοάρςαρη.
Ζ ενίρχρη (1) για t1=10 sec : y=0,3ημ2π(0,25·10-0,5x) ⇒ y=0,3ημ2π(2,5-0,5x) ⇒
y=0,3ημ(5π-πx) ⇒ y=0,3ημ(4π+π-πx) ⇒ y=0,3ημ(π-πx) ⇒ y=0,3ημ(πx) (S.I) (2)
2ξ Βήμα: Βοίρκξσμε πόρξ μακοιά από ςημ αουή ςωμ ανόμωμ (x=0) έυει τςάρει ςξ
κύμα ςη υοξμική ρςιγμή t1 και ρσγκοίμξσμε ςημ απόρςαρη ασςή με ςξ λ.
Για ςη διάδξρη ςξσ κύμαςξπ ιρυύει
Από ςημ ενίρχρη (1) ποξκύπςει όςι λ=2m. Άοα x /λ = 5/2=2,5 ⇒ x = 2,5 λ.
Δπξμέμχπ θα ποέπει μα τςιάνξσμε για ςξ θεςικό ημιάνξμα Ξx ςη γοατική παοάρςαρη
ςηπ ρσμάοςηρηπ y=0,3ημ(πx) για 0
( Δμαλλακςικά για μα βοξύμε πόρξ μακοιά έτςαρε ςξ κύμα ςη ρςιγμή t1=10s
μπξοξύμε μα μηδεμίρξσμε ςη τάρη: τ=0 ⇒ 2π(2,5-0,5x)=0 ⇒ x=5m )
3ξ Βήμα: Βοίρκξσμε ςημ απξμάκοσμρη ςξσ ρημείξσ Ο (x=0) ςη υοξμική ρςιγμή t1
θέςξμςαπ ρςημ ενίρωρη (1) x=0.
(1)

y= 0,3ημ2π(0,25t)

4ξ Βήμα: Συεδιάζξσμε ςξ ρςιγμιόςσπξ ςξσ κύμαςξπ με βάρη ςα ρςξιυεία πξσ
σπξλξγίραμε ρςα βήμαςα 1,2,3, νεκιμώμςαπ από ςξ πιξ απξμακοσρμέμξ ρημείξ ,από
ςημ θέρη x=0 , πξσ έυει τςάρει ςξ κύμα.
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y(m)
Τξ ζηςξύμε ρςιγμιόςσπξ
ταίμεςαι ρςξ διπλαμό
ρυήμα.

λ

λ

0,5λ

3

4

t1=10s

+0,3

0

1

2

5

X(m)

-0,3

Λπξοξύμε μα κάμξσμε και
ςη γοατική παοάρςαρη
ςηπ τάρηπ ρε ρσμάοςηρη
με ςξ x για ςημ ίδια
υοξμική ρςιγμή.

φ(rad)
t1=10s

5π

2π

0

1

• ΟΠΞΣΞΧΖ: Κάθε αύνηρη ςηπ τάρηπ καςά

2

3

4

απαιςεί υοόμξ

5

X(m)

και ςξ κύμα

διαδίδεςαι καςά
● ΟΑΠΑΤΖΠΖΣΖ: Από ςα παοαπάμχ ρυήμαςα ταίμεςαι όςι ξι ςαλαμςώρειπ ςχμ
ρημείχμ ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ πξσ βοίρκξμςαι πξιξ κξμςά ςημ πηγή ςξσ κύμαςξπ έυξσμ
κάθε υοξμική ρςιγμή μεγαλύςεοη τάρη από ςιπ αμςίρςξιυεπ ςχμ ρημείχμ πξσ
βοίρκξμςαι μακοιά από ςημ πηγή. Ζ πηγή έυει ςη μεγαλύςεοη τάρη εμώ ςξ σλικό
ρημείξ πξσ είμαι έςξιμξ μα κιμηθεί έυει τάρη μηδέμ.

16.

Έμα κύμα δεμ έυει αουική τάρη όςαμ ςη υοξμική ρςιγμή t=0 ςξ ρημείξ πξσ βοίρκεςαι
ρςημ αουή ςχμ ανόμχμ Ξ ( υ=0) νεκιμά μα ςαλαμςώμεςαι με σ = +σmax, δηλ
όςαμ t=0, x=0, σ>0.
Έμα κύμα έυει αουική τάρη όςαμ:
► ςξ ρημείξ Ξ πξσ ςξ θεχοξύμε αουή μέςοηρηπ ςχμ απξρςάρεχμ έυει αουίρει μα
ςαλαμςώμεςαι ποιμ ςη υοξμική ρςιγμή πξσ εμείπ θεχοξύμε t=0, ξπόςε ςη υοξμική
ρςιγμή t=0 ςξ κύμα έυει ήδη διαδξθεί ρε κάπξια απόρςαρη πέοα από ςξ ρημείξ Ξ.
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► ςη υοξμική ρςιγμή t=0 ςξ κύμα δεμ έυει τςάρει ρςξ ρημείξ Ξ
► ςξ ρημείξ Ξ νεκιμά μα ςαλαμςώμεςαι ςη ρςιγμή t=0 με τξοά ποξπ ςα κάςχ και με
ςαυύςηςα σ = -σmax. Τξ κύμα, ρςημ πεοίπςχρη ασςή , ςη υοξμική ρςιγμή t=0 δεμ έυει
διαδξθεί πέοα από ςξ ρημείξ Ξ, αλλά όλα ςα ρημεία ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ ρςα ξπξία
τςάμει ςξ κύμα νεκιμξύμ μα ςαλαμςώμξμςαι με τξοά ποξπ ςα κάςχ ( δηλαδή έυξσμ
αουική τάρη ίρη με π ). ( Αουική τάρη π μπξοξύμε μα έυξσμε και ρςη 1η πεοίπςχρη)
y

X

17.
Όςαμ η ςαλάμςχρη ςξσ ρημείξσ Ξ πξσ ςξ θεχοξύμε αουή μέςοηρηπ ςχμ απξρςάρεχμ
έυει αουική τάρη ςόςε η ενίρχρη ςξσ αομξμικξύ κύμαςξπ έυει ςη μξοτή:
ή
18. ΣΥΛΒΞΚΖ ΛΖΧΑΜΘΙΩΜ ΙΥΛΑΤΩΜ
Ξι ενιρώρειπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρημείξσ Σ
υχοίζεςαι ρε ςοειπ τάρειπ.
1η : Για

Σ
ςξ ρημείξ Σ παοαμέμει

ακίμηςξ γιαςί δεμ έυει τςάρει ρ’ ασςό
καμέμα κύμα ακόμη άοα : y=0
2η : Για

r2

r1

●
Π2

●
Π1

ςξ ρημείξ Σ

εκςελεί ςαλάμςχρη μόμξ λόγχ ςξσ
κύμαςξπ πξσ ποξέουεςαι από ςημ πηγή
Ο1 , με ενίρχρη:
3η : Για t

ενίρχρη:
αμ θέρξσμε

ςξ ρημείξ εκςελεί ςαλάμςχρη λόγχ και ςχμ δύξ κσμάςχμ με
(1)
ςόςε η (1) γίμεςαι

πξσ παοιρςάμει (όπχπ και η ρυέρη 1) ΑΑΤ με πλάςξπ
και τάρη
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19. ► Τξ πλάςξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρημείξσ Σ μεςά ςημ ρσμβξλή ςχμ κσμάςχμ δίμεςαι

(2).

από ςη ρυέρη

► Αμ t1 είμαι η υοξμική ρςιγμή πξσ ςξ κύμα ςηπ Ο1 τςάμει ρςξ Σ και t2 η
υοξμική ρςιγμή πξσ ςξ κύμα ςηπ Ο2 τςάμει ρςξ Σ και σδιαδ η ςαυύςηςα διάδξρηπ
ςξσ κύμαςξπ ρςξ μέρξ, ςόςε ιρυύξσμ ξι ρυέρειπ: r1=σδιαδ∙ t1 και r2=σδιαδ∙ t2
Αμςικαθιρςώμςαπ ςα r1 και r2 ρςημ (2) ποξκύπςει:

(3)
Δπειδή ιρυύει η ρυέρη σδιαδ= λ ∙ f η ποξηγξύμεμη ρυέρη γοάτεςαι

► Για ςη διατξοά τάρηπ ςχμ δύξ κσμάςχμ ρςξ Σ ιρυύει:
άοα η

(5)

ρυέρη (2) γοάτεςαι:

Από ςα παοαπάμχ ποξκύπςει ςξ ρσμπέοαρμα όςι ςξ πλάςξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ βοίρκεςαι
αμ γμχοίζξσμε:
1ξ : ςη διατξοά ςχμ απξρςάρεχμ Δr=r1-r2 ( ρυέρη 2)
2ξ : ςη διατξοά ςχμ υοόμχμ άτινηπ Δt= t1-t2 ςχμ κσμάςχμ ( ρυέρειπ 3, 4 )
3ξ : ςη διατξοά τάρηπ Δτ=τ1-τ2 ςχμ δσξ κσμάςχμ (ρυέρη 5)

20. Αμ ζηςείςαι ςξ είδξπ ςηπ ρσμβξλήπ ρ’ έμα ρημείξ Σ. Λπξοξύμε μα σπξλξγίρξσμε ςξ
πλάςξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ με ςξμ ςύπξ:

► Αμ |Α |=2Α , ςόςε έυξσμε εμιρυσςική ρσμβξλή.
► Αμ |Α |=0 , ςόςε έυξσμε ακσοχςική ρσμβξλή.
► Αμ

, ςόςε δεμ έυξσμε ξύςε εμίρυσρη ξύςε απόρβερη.
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21.
1οσ κροςςοσ απόςβεςησ

y

Σχήμα 1

A
t1

● Π2

Π1 ●

t2

t

y
2A

Σχήμα 2

A
t3

t4

t

ος

1 κροσσος ενίσχυσης

► Τξ ρυήμα 1 αματέοεςαι ρε έμα ρημείξ ςξσ 1ξσ κοξρρξύ απόρβερηπ ή ακσοχςικήπ
ρσμβξλήπ. Οαοαςηοξύμε όςι μέυοι ςη ρςιγμή t1 ςξ ρημείξ δεμ ςαλαμςώμεςαι γιαςί δεμ
έτςαρε καμέμα κύμα. Από ςη ρςιγμή t1 μέυοι ςη ρςιγμή t2 ςαλαμςώμεςαι λόγχ ςξσ
κύμαςξπ πξσ ποξέουεςαι από ςημ πηγή Ο2. Από ςη ρςιγμή t2 και μεςά εκςελεί ρύμθεςη
ςαλάμςχρη λόγχ και ςχμ δύξ κσμάςχμ. Τελικά παοαμέμει ακίμηςξ.
► Τξ ρυήμα 2 αματέοεςαι ρε έμα ρημείξ ςξσ 1ξσ κοξρρξύ εμιρυσςικήπ ρσμβξλήπ.
Οαοαςηοξύμε όςι μέυοι ςη ρςιγμή t3 ςξ ρημείξ δεμ ςαλαμςώμεςαι γιαςί δεμ έτςαρε
καμέμα κύμα. Από ςη ρςιγμή t3 μέυοι ςη ρςιγμή t4 ςαλαμςώμεςαι λόγχ ςξσ κύμαςξπ πξσ
ποξέουεςαι από ςημ πηγή Ο2. Από ςη ρςιγμή t4 και μεςά εκςελεί ρύμθεςη ςαλάμςχρη
λόγχ και ςχμ δύξ κσμάςχμ.
22.

Οχπ βοίρκξσμε ρε πξια ρημεία ςξσ εσθσγοάμμξσ ςμήμαςξπ πξσ εμώμει ςιπ δύξ πηγέπ
έυξσμε εμιρυσςική ρσμβξλή.
Για όλα ςα ρημεία ςξσ μέρξσ ρςα ξπξία
ρσμβαίμει εμιρυσςική ρσμβξλή όπχπ και
d
για ςξ Σ ιρυύει η ρυέρη:
Σ
Π1
Π2
●
r1-r2= Nλ (1) με Μ= 0,±1,±2,…
r
r
1
2
Για ςξ ρημείξ Σ ςξσ διπλαμξύ ρυήμαςξπ
ιρυύει ακόμη η ρυέρη : r1+r2 = d (2)
Οοξρθέςξμςαπ καςά μέλη ςιπ ρυέρειπ (1) &(2) ποξκύπςει:

Οοέπει όμχπ

(4)
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ΟΑΠΑΔΔΘΓΛΑ:
Αμ d=9m και λ=4m ςόςε από ςημ ρυέρη (4) έυξσμε Άοα
. Από ςημ (3) για
ποξκύπςει :
για Μ=-2 , r1=0,5m
για Μ=-1 , r1=2,5m
για Μ= 0 , r1=4,5m
για Μ=+1, r1=6,5m
για Μ=+2, r1=8,5m
23. Οχπ βοίρκξσμε ρε πξια ρημεία ςξσ εσθσγοάμμξσ ςμήμαςξπ πξσ εμώμει ςιπ δύξ πηγέπ
έυξσμε ακσοωςική ρσμβξλή.
Για όλα ςα ρημεία ςξσ μέρξσ πξσ έυξσμε ακσοχςική ρσμβξλή όπχπ και για ςξ Σ
ιρυύει:
Για ςξ ρημείξ Σ ιρυύει : r1+r2 = d (6)
Οοξρθέςξμςαπ καςά μέλη ςιπ ρυέρειπ (5) &(6) ποξκύπςει:

Οοέπει όμχπ
(8)
ΟΑΠΑΔΔΘΓΛΑ:
Αμ d=9m και λ=4m ςόςε από ςημ ρυέρη (8) έυξσμε Άοα
. Από ςημ (7) για
ποξκύπςει :
για Μ=-2 , r1=1,5m
για Μ=-1 , r1=3,5m
για Μ= 0 , r1=5,5m
για Μ=+1, r1=7,5m
24.
• Άοα δύξ διαδξυικά ρημεία, έμα εμιρυσςικήπ και έμα ακσοωςικήπ ρσμβξλήπ
απέυξσμ
όπχπ ποξκύπςει αμ αταιοέρξσμε ςιπ ρυέρειπ (7) & (3)

• Τξ μέρξ Λ ςξσ εσθσγοάμμξσ ςμήμαςξπ Ο1Ο2 και κάθε ρημείξ ςηπ
μερξκαθέςξσ ςξσ εσθσγοάμμξσ ςμήμαςξπ είμαι ρημείξ εμιρυσςικήπ ρσμβξλήπ, αμ
ξι πηγέπ είμαι ρύγυοξμεπ.
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25.
Έρςχ έμα ρημείξ Λ ςηπ εσθείαπ πξσ
διέουεςαι από ςιπ πηγέπ και βοίρκεςαι
εκςόπ ςξσ εσθσγοάμμξσ ςμήμαςξπ
Ο1Ο2. Λεςά ςη ρσμβξλή ςξ πλάςξπ ςηπ
ςαλάμςχρηπ ςξσ σπξλξγίζεςαι από ςη
ρυέρη :
Όμχπ από ςξ ρυήμα ποξκύπςει
x2-x1=d, άοα η ποξηγξύμεμη ρυέρη
γοάτεςαι:
(1)
► Αμ d = Nλ ςόςε Α’=2Α
► Αμ
ςόςε Α’=0

d
M
•

Π1

Π2

X1
X2

ΣΥΟΛΔΠΑΣΛΑ: Τα σλικά ρημεία ςηπ εσθείαπ x’x πξσ διέουεςαι από ςιπ δύξ πηγέπ και
ςα ξπξία δεμ αμήκξσμ ρςξ εσθύγοαμμξ ςμήμα Ο 1Ο2 ςαλαμςώμξμςαι όλα με ςξ ίδιξ
πλάςξπ πξσ σπξλξγίζεςαι από ςη ρυέρη (1)
26.
ΟΠΞΣΞΧΖ: Ζ ςαυύςηςα διάδξρηπ ςωμ κσμάςωμ δεμ αλλάζει όςαμ αλλάζει η
ρσυμόςηςα ςωμ δύξ πηγώμ. Αμςίθεςα ςξ μήκξπ κύμαςξπ αλλάζει και μάλιρςα
αμςιρςοότωπ αμάλξγα με ςημ ρσυμόςηςα.
ΔΦΑΠΛΞΓΖ: Αμ έμα ρημείξ Σ είμαι ρημείξ εμιρυσςικήπ ρσμβξλήπ και μαπ ζηςξύμ μα
σπξλξγίρξσμε ςημ ελάυιρςη μέα ρσυμόςηςα ςχμ δύξ πηγώμ ώρςε μεςαβάλλξμςαπ ςημ
αουική ςξσπ ρσυμόςηςα ( έςρι ώρςε μα παοαμέμξσμ ρύγυοξμεπ ) ςξ ρημείξ Σ μα
ενακξλξσθεί μα είμαι ρημείξ εμιρυσςικήπ ρσμβξλήπ, ακξλξσθξύμε ςημ παοακάςχ
διαδικαρία:
Ατξύ ςξ ρημείξ Σ θέλξσμε μα παοαμείμει ρημείξ εμιρυσςικήπ ρσμβξλήπ ποέπει μα
ιρυύει η ρυέρη:
όπξσ λ’ ςξ μέξ μήκξπ κύμαςξπ.
Όμχπ από ςημ θεμελιώδη ενίρχρη ςηπ κσμαςικήπ ιρυύει
άοα η ( 1) γοάτεςαι

και η ελάυιρςη

ρσυμόςηςα για Μ=1 είμαι

27.

Αμ ξι πηγέπ δεμ είμαι ρύγυοξμεπ, δηλαδή δεμ αουίζξσμ ςασςόυοξμα ςημ ςαλάμςχρή
ςξσπ ςόςε θα παοξσριάζξσμ διατξοά τάρηπ θ ξπόςε ξι ενιρώρειπ ςξσπ θα είμαι:
y1= Aημχt για ςημ πηγή Ο1 και y2= Αημ(χt+θ) για ςημ πηγή Ο2.
Ξι αμςίρςξιυεπ ενιρώρειπ ςχμ δύξ κσμάςχμ θα είμαι:
εταομόζξμςαπ ςημ αουή ςηπ
επαλληλίαπ

και με ςημ βξήθεια ςηπ ςοιγχμξμεςοίαπ ποξκύπςει:

Τώοα ξι θέρειπ ςχμ κοξρρώμ ρσμβξλήπ είμαι διατξοεςικέπ και εναοςώμςαι από ςη
γχμία θ. Αμ ιρυύει θ = π rad ςόςε η μία πηγή αουίζει μα ςαλαμςώμεςαι Τ/2 μεςά ςημ
άλλη ξπόςε ρςη μερξκάθεςξ όπξσ r1=r2 θα βοίρκεςαι κοξρρόπ απόρβερηπ.
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28. ΣΤΑΣΘΛΑ ΙΥΛΑΤΑ
► Όςαμ ξι ενιρώρειπ ςχμ δύξ κσμάςχμ πξσ δημιξσογξύμ ςξ ρςάριμξ κύμα είμαι ςηπ
μξοτήπ:

και

ςόςε ςξ ρςάριμξ κύμα έυει ενίρχρη ςηπ μξοτήπ

και

ρςξ ρημείξ Ο (υ=0) δημιξσογείςαι κξιλία.
► Για μα διεοεσμήρξσμε αμ έμα ρημείξ Σ είμαι δερμόπ ή κξιλία
1ξπ ςοόπξπ: βοίρκξσμε ςξ πλάςξπ ςξσ με ςξμ ςύπξ:

2ξπ

Αμ ΑΣ= 2Α , ςόςε ςξ ρημείξ Σ είμαι κξιλία
Αμ ΑΣ= 0 ,
ςόςε ςξ ρημείξ Σ είμαι δερμόπ
ςοόπξπ: αμ για ςημ ςεςμημέμη ςξσ ρημείξσ ιρυύει:
ςόςε ςξ ρημείξ Σ είμαι κξιλία
ςόςε ςξ ρημείξ Σ είμαι δερμόπ

► Ζ απόρςαρη μεςανύ δύξ διαδξυικώμ δερμώμ ιρξύςαι με
Ζ απόρςαρη εμόπ δερμξύ από ςημ πληριέρςεοη ρ’ασςόμ κξιλία ιρξύςαι με
► Ιάθε ρημείξ ςξσ μέρξσ ςηπ πεοιξυήπ ρσμβξλήπ εκςελεί α.α.ς επξμέμχπ θα έυει
ςαυύςηςα και επιςάυσμρη λόγχ ςηπ ςαλάμςχρηπ .
Όςαμ μαπ ζηςξύμ μα βοξύμε ςημ ενίρχρη ςηπ ςαυύςηςαπ ή ςηπ επιςάυσμρηπ εμόπ σλικξύ
ρημείξσ, βοίρκξσμε ποώςα ςη υοξμική ενίρχρη απξμάκοσμρηπ από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ
(

με ςξ ποόρημξ πξσ ποξκύπςει) και μεςά βοίρκξσμε ςημ ενίρχρη

ςηπ ςαυύςηςαπ από ςη ρυέρη

και ςημ ενίρχρη ςηπ
2

επιςάυσμρηπ από ςη ρυέρη α = -χ y.
To πλάςξπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρημείξσ σπξλξγίζεςαι από ςη ρυέρη
και η μέγιρςη ςαυύςηςά ςξσ όςαμ διέουεςαι από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ από ςη ρυέρη
.

► Οώπ βοίρκξσμε αοιθμό κξιλιώμ ή δερμώμ πξσ σπάουξσμ ρε έμα εσθύγοαμμξ ςμήμα;
ΟΑΠΑΔΔΘΓΛΑ: Έρςχ όςι ρε έμα ελαρςικό μέρξ έυει δημιξσογηθεί ρςάριμξ κύμα με
λ=0,4m.
Α) Έμα ρημείξ Σ βοίρκεςαι ρςη θέρη xΣ=0,65m. Μα βοεθεί ξ αοιθμόπ ςχμ κξιλιώμ
πξσ σπάουξσμ ρςξ εσθύγοαμμξ ςμήμα ΞΣ.
1ξπ ςοόπξπ: Γμχοίζξσμε όςι ρςη θέρη x=0 έυξσμε κξιλία και όςι μεςά ςξ Ξ έυξσμε
κξιλία αμά . Άοα κξιλίεπ έυξσμε ρςιπ θέρειπ : 0, +0,2m , +0,4m , +0,6m .
2ξπ ςοόπξπ: Δπειδή θέλξσμε ςξ πλήθξπ ςχμ κξιλιώμ ρςξ εσθύγοαμμξ ςμήμα ΞΣ
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θέςξσμε ςξμ πεοιξοιρμό:

άοα ςξ Μ

μπξοεί μα πάοει ςιπ ςιμέπ Μ=0,1,2,3.
Ξπόςε από ςη ρυέρη

για Μ=0 έυξσμε x=0, για Μ=1 έυξσμε x=0,2m , για Μ=2

έυξσμε x=0,4m και για Μ=3 έυξσμε x=0,6m .
Β) Έμα ρημείξ Λ βοίρκεςαι ρςη θέρη xM=0,7m. Μα βοεθεί ξ αοιθμόπ ςχμ δερμώμ πξσ
σπάουξσμ ρςξ εσθύγοαμμξ ςμήμα ΞΛ.
1ξπ ςοόπξπ: Γμχοίζξσμε όςι ρςη θέρη x=0 έυξσμε κξιλία και όςι ξ πληριέρςεοξπ
δερμόπ ρςξ Ξ απέυει απόρςαρη

. Σςη ρσμέυεια έυξσμε δερμό αμά

.

Άοα δερμξύπ έυξσμε ρςιπ θέρειπ : 0,1m +0,3m , +0,5m , +0,7m .
2ξπ ςοόπξπ: Δπειδή θέλξσμε ςξ πλήθξπ ςχμ κξιλιώμ ρςξ εσθύγοαμμξ ςμήμα ΞΣ
θέςξσμε ςξμ πεοιξοιρμό:
άοα ςξ Μ μπξοεί μα πάοει ςιπ ςιμέπ Μ=0,1,2,3
Ξπόςε από ςη ρυέρη

για Μ=0 έυξσμε x=0,1m για Μ=1 έυξσμε x=0,3m ,

για Μ=2 έυξσμε x=0,5m και για Μ=3 έυξσμε x=0,7m .
► Οώπ ρυεδιάζξσμε ρςιγμιόςσπα ρςάριμξσ κύμαςξπ;
Οοώςα βοίρκξσμε ςιπ θέρειπ ςχμ κξιλιώμ και ςχμ δερμώμ πξσ βοίρκξμςαι μεςανύ ςχμ
ρημείχμ πξσ θέλξσμε μα ρυεδιάρξσμε ςξ ρςιγμιόςσπξ.
Λεςά εμςξπίζξσμε ςημ απξμάκοσμρη εμόπ σλικξύ ρημείξσ για ςξ ξπξίξ διαθέςξσμε
πληοξτξοίεπ ςη υοξμική ρςιγμή για ςημ ξπξία θα ρυεδιάρξσμε ςξ ρςιγμιόςσπξ. Λεςά
ρυεδιάζξσμε ςξ ρςιγμιόςσπξ έυξμςαπ σπόφη μαπ όςι:
α) ςα σλικά ρημεία πξσ βοίρκξμςαι ρε δερμξύπ δεμ ςαλαμςώμξμςαι εμώ ξι κξιλίεπ
βοίρκξμςαι ρε πλάςξπ 2Α,
β) όλα ςα σλικά ρημεία πξσ ςαλαμςώμξμςαι τςάμξσμ ςασςόυοξμα ρε μέγιρςη
απξμάκοσμρη και όςι δύξ διαδξυικέπ κξιλίεπ έυξσμ αμςίθεςεπ απξμακούμρειπ
γ) Όλα ςα σλικά ρημεία πξσ ςαλαμςώμξμςαι πεομξύμ ςασςόυοξμα από ςη θέρη
ιρξοοξπίαπ ςξσπ με ςιπ κξιλίεπ μα πεομξύμ με αμςίθεςεπ μέγιρςεπ καςά μέςοξ ςαυύςηςεπ.
ΟΑΠΑΔΔΘΓΛΑ 1: Μα ρυεδιάρξσμε ςξ ρςιγμιόςσπξ ςξσ κύμαςξπ ςξσ ποξηγξσμέμξσ
παοαδείγμαςξπ μεςανύ ςχμ ρημείχμ Ξ και Λ (xΛ=0,7m) ςη ρςιγμή πξσ η πληριέρςεοη
ρςξ Ξ κξιλία βοίρκεςαι ρςη μέγιρςη θεςική απξμάκοσμρη.

y
H πληριέρςεοη κξιλία ρςξ Ξ
βοήκαμε όςι βοίρκεςαι ςη θέρη 0,2m.
Σςξ ρημείξ 0,7m βοήκαμε όςι
σπάουει δερμόπ .
Άοα ςξ ρςιγμιόςσπξ ταίμεςαι ςξ
διπλαμό ρυήμα.

+2Α

0

●

+0,2

●

+0,4

●

●
+0,7

x(m)

-2Α
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ΟΑΠΑΔΔΘΓΛΑ 2: Μα ρυεδιάρξσμε ςξ ρςιγμιόςσπξ ςξσ κύμαςξπ ςη ρςιγμή πξσ ςξ
ρημείξ Ξ πξσ βοίρκεςαι ρςημ αουή ςχμ ανόμχμ διέουεςαι από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ
με θεςική ςαυύςηςα.
Δπειδή ςξ ρημείξ Ξ αμςιρςξιυεί ρε
κξιλία και διέουεςαι από ςη θέρη
ιρξοοξπίαπ ςξσ ρημαίμει όλα ςα
ρημεία διέουξμςαι από ςη θέρη
ιρξοοξπίαπ ςξσπ. Ξι διαδξυικέπ
κξιλίεπ γμχοίζξσμε όςι κιμξύμςαι
αμςίθεςα και ξι δερμξί είμαι
πάμςξςε ακίμηςξι, άοα ποξκύπςει
ςξ διπλαμό ρςιγμιόςσπξ.

y

0

●
+0,1

+0,2

●
+0,3

●
+0,5

+0,6

●
+0,7

x(m)

ΟΑΠΑΤΖΠΖΣΖ: Τα ρημεία πξσ βοίρκξμςαι μεςανύ δύξ διαδξυικώμ δερμώμ λέμε όςι
βοίρκξμςαι ρςημ ίδια άςοακςξ. ‘Όλα ςα ρημεία πξσ βοίρκξμςαι ρςημ ίδια άςοακςξ
τςάμξσμ ςασςόυοξμα ρςη μέγιρςη θεςική ή αομηςική απξμάκοσμρη άοα έυξσμ
μηδεμική διατξοά τάρηπ αμςίθεςα ρημεία πξσ βοίρκξμςαι ρε δύξ διαδξυικέπ
αςοάκςξσπ τςάμξσμ ςασςόυοξμα ρε ακοαία θέρη αλλά όςαμ ςξ έμα ρςημ ακοαία θεςική
ςξ άλλξ είμαι ρςημ ακοαία αομηςική. Ξι ςαλαμςώρειπ ςχμ ρημείχμ ασςώμ έυξσμ
διατξοά τάρηπ π rad.
Γεμικά αμ μεςανύ δύξ ρημείχμ δεμ σπάουει δερμόπ ή σπάουει άοςιξπ αοιθμόπ
δερμώμ, ςόςε ξι ςαλαμςώρειπ ςχμ ρημείχμ δεμ εμταμίζξσμ διατξοά τάρηπ. Αμ μεςανύ
δύξ ρημείχμ σπάουει πεοιςςόπ αοιθμόπ δερμώμ , ςόςε ξι ςαλαμςώρειπ ςχμ ρημείχμ
εμταμίζξσμ διατξοά τάρηπ π rad.
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29. Δημιξσογία ρςάριμξσ κύμαςξπ ρε υξοδή με ακλόμηςα άκοα.

Όςαμ έμα ρςάριμξ κύμα
δημιξσογείςαι ρε υξοδή με
ακλόμηςα άκοα, ςόςε ςα άκοα ςηπ
υξοδήπ είμαι σπξυοεχςικά δερμξί.
Δπξμέμχπ ςξ μήκξπ L ςηπ υξοδήπ
αμςιρςξιυεί ρε 1,2,3,… λ/2
Άοα μπξοξύμε μα γοάφξσμε

λ/2

2λ/2

3λ/2
30. Δημιξσογία ρςάριμξσ κύμαςξπ ρε υξοδή με έμα άκοξ ακίμηςξ και ςξ άλλξ ελεύθεοξ.
Όςαμ έμα ρςάριμξ κύμα
δημιξσογείςαι ρε υξοδή με έμα
άκοξ ακλόμηςξ και έμα ελεύθεοξ,
ςόςε ςξ ακλόμηςξ άκοξ ςηπ υξοδήπ
είμαι σπξυοεχςικά δερμόπ.
Δπξμέμχπ ςξ μήκξπ L ςηπ υξοδήπ
αμςιρςξιυεί ρε ακέοαιξ
πξλλαπλάριξ πλήθξπ λ/2 και λ/4
Άοα μπξοξύμε μα γοάφξσμε

λ/4

λ/4 + λ/2

λ/4 + 2λ/2

31. ΖΚΔΙΤΠΞΛΑΜΓΖΤΘΙΑ ΙΥΛΑΤΑ
► Σε έμα αομξμικό ηλεκςοξμαγμηςικό κύμα ξι ενιρώρειπ ςηπ έμςαρηπ ςξσ ηλεκςοικξύ
και ςξσ μαγμηςικξύ πεδίξσ έυξσμ ςημ μξοτή
και
αμςίρςξιυα και ιρυύξσμ μακοιά από ςημ πηγή.
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► Ξι ρςιγμιαίεπ ςιμέπ (και ξι μέγιρςεπ) ςη π έμςαρηπ ςξσ ηλεκςοικξύ και ςξσ
μαγμηςικξύ πεδίξσ για κύμα πξσ διαδίδεςαι ρςξ κεμό ικαμξπξιξύμ ςημ ρυέρη

Σςημ πεοίπςχρη πξσ ςξ κύμα διαδίδεςαι ρε κάπξιξ σλικό ξι ποξηγξύμεμεπ ρυέρειπ
γοάτξμςαι:
► Λξμάδα ςξσ Δ ρςξ S.I είμαι ςξ 1Μ/C ή ςξ 1V/m
Λξμάδα ςξσ Β ρςξ S.I είμαι ςξ 1Τ(Tesla)
► Για μα ρσμςξμιρςεί έμαπ δέκςηπ (π.υ οαδιότχμξ) με έμα πξμπό (π.υ οαδιξτχμικό
ρςαθμό) θα ποέπει η ιδιξρσυμόςηςα

ςξσ δέκςη μα γίμει ίρη με ςημ ρσυμόςηςα

ςξσ πξμπξύ.
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