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Καςά μήκξπ ςξσ θεςικξύ ημιάνξμα Ου διαδίδεςαι αομξμικό κύμα. H ενίρχρη ςαλάμςχρηπ 

ςξσ ρημείξσ Ο ςηπ θέρηπ  (πηγή) είμαι . Τξ σλικό ρημείξ Α πξσ απέυει 

από ςημ πηγή  

Α. έυει γοατική παοάρςαρη απξμάκοσμρηπ ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ όπχπ ρςξ διάγοαμμα 

 

α1) 

 
 

α2) 

 
 

α3) 

 
 

Β. ςξ ρημείξ Α έυει τάρη 

β1) μεγαλύςεοη από ςξ ρημείξ ςηπ θέρηπ  
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β2) μικοόςεοη από ςξ ρημείξ ςηπ θέρηπ  καςά ακέοαιξ πξλλαπλάριξ ςξσ . 

β3) μικοόςεοη από ςξ ρημείξ ςηπ θέρηπ  καςά . 

Να επιλένεςε ςιπ ρχρςέπ απαμςήρειπ. Να αιςιξλξγήρεςε ςιπ επιλξγέπ ραπ. 

Καςά μήκξπ ςξσ θεςικξύ ημιάνξμα Ου διαδίδεςαι αομξμικό κύμα.Τξ ρημείξ ςηπ 

θέρηπ  ςη υοξμική ρςιγμή  διέουεςαι από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ με θεςική ςαυύςηςα. 

Τη υοξμική ρςιγμή  ςξ ρημείξ ςηπ θέρηπ  έυει ςαυύςηςα με μέςοξ 

 

1) . 2)  (μέγιρςη). 3) . 

 

Να επιλένεςε ςη ρχρςή ποόςαρη. Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ. 

Καςά μήκξπ εμόπ γοαμμικξύ ελαρςικξύ μέρξσ διαδίδεςαι εγκάοριξ αομξμικό κύμα με 

τξοά ποξπ ςημ καςεύθσμρη ςξσ θεςικξύ ημιάνξμα Ου. Τξ ρημείξ ςηπ 

θέρηπ  ςαλαμςώμεςαι ρύμτχμα με ςη ρυέρη . Σςξ παοακάςχ 

ρυήμα απεικξμίζεςαι ςξ ρςιγμιόςσπξ ςξσ κύμαςξπ ςη υοξμική ρςιγμή , καςά ςημ ξπξία ςξ κύμα 

έυει διαδξθεί ρε απόρςαρη . 

 

 

Ζ ςαυύςηςα  διάδξρηπ ςξσ κύμαςξπ ρςξ ελαρςικό μέρξ, είμαι 

 

1) . 2) . 3) . 

 

Να επιλένεςε ςη ρχρςή ποόςαρη. Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ. 
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Τξ διάγοαμμα 1 παοιρςάμει ςξ ρςιγμιόςσπξ εμόπ εγκάοριξσ αομξμικξύ κύμαςξπ μια 

δεδξμέμη υοξμική ρςιγμή , εμώ ςξ διάγοαμμα 2 παοιρςάμει ςημ απξμάκοσμρη από ςη θέρη 

ιρξοοξπίαπ ςξσ ρε ρσμάοςηρη µε ςξ υοόμξ, εμόπ δεδξμέμξσ ρημείξσ Α ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ, ρςξ 

ξπξίξ διαδίδεςαι ςξ παοαπάμχ κύμα. 

 

 

 

Από ςη μελέςη ςχμ δύξ διαγοαμμάςχμ ποξκύπςει όςι η ςαυύςηςα διάδξρηπ ςξσ κύμαςξπ είμαι 

 

α) . β) . γ) . 

 

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη. Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Τξ διάγοαμμα 1 παοιρςάμει ςξ ρςιγμιόςσπξ εμόπ εγκάοριξσ αομξμικξύ κύμαςξπ μια 

δεδξμέμη υοξμική ρςιγμή , εμώ ςξ διάγοαμμα 2 παοιρςάμει ςημ απξμάκοσμρη από ςη θέρη 

ιρξοοξπίαπ ςξσ ρε ρσμάοςηρη µε ςξ υοόμξ, εμόπ δεδξμέμξσ ρημείξσ Α ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ, ρςξ 

ξπξίξ διαδίδεςαι ςξ παοαπάμχ κύμα. 
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Τη υοξμική ρςιγμή  πξσ αμςιρςξιυεί ςξ παοαπάμχ ρςιγμιόςσπξ, η πηγή και ςξ σλικό ρημείξ Α 

πεομξύμ από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσπ με 

α) αομηςική ςαυύςηςα.                  β) αμςίθεςεπ ςαυύςηςεπ.                  γ) θεςική ςαυύςηςα. 

Να επιλένεςε ςη ρχρςή ποόςαρη. Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ. 

 Σςξ διπλαμό ρυήμα η πηγή Ο 

παοάγει αομξμικό κύμα πξσ διαδίδεςαι 

πάμχ ρε γοαμμικό ελαρςικό μέρξ με 

ςαυύςηςα . Δύξ ρημεία Α, Β ςξσ μέρξσ 

βοίρκξμςαι πάμχ ρςη εσθεία διάδξρηπ και 

έυξσμ τάρειπ και . 

 

 

Α. Να βοείςε αμ σπάουει λάθξπ ρςξ ρυήμα χπ ποξπ ςιπ θέρειπ ςχμ ρημείχμ Α και Β ρε ρυέρη με 

ςημ πηγή Ο, και αμ μαι μα ςξ διξοθώρεςε τςιάυμξμςαπ ςξ ρχρςό ρυήμα. Να δικαιξλξγήρεςε ςημ 

απάμςηρή ραπ. 

Β. Τη υοξμική ρςιγμή πξσ ςξ ρημείξ Α βοίρκεςαι ρςη μέγιρςη θεςική ςξσ απξμάκοσμρη, ςξ ρημείξ 

Β θα βοίρκεςαι ρςη θέρη 

α) . β) . γ) . 

 

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη. Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ. 
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Δύξ μεγάτχμα Μ1 και Μ2 ςοξτξδξςξύμςαι από ςημ ίδια γεμμήςοια ρσυμξςήςχμ και 

ςξπξθεςξύμςαι όπχπ ρςξ ρυήμα. Έμαπ αμιυμεσςήπ ήυξσ ςξπξθεςείςαι ρςξ ρημείξ Α. 

 

 
 

Καθώπ η ρσυμόςηςα ςηπ γεμμήςοιαπ ασνάμεςαι ριγά - ριγά 

από  διαπιρςώμεςαι όςι ξ αμιυμεσςήπ Α καςαγοάτει ρειοά εμιρυύρεχμ και 

απξρβέρεχμ. Οι απξρςάρειπ ςξσ αμιυμεσςή από ςιπ πηγέπ 

είμαι  και , εμώ η ςαυύςηςα ςξσ ήυξσ ρςξμ αέοα 

είμαι . Ζ ρσυμόςηςα για ςημ ξπξία παοαςηοείςαι η ποώςη απόρβερη είμαι 

 

α) . β) . γ) . 

Να επιλένςε ςη ρχρςή απάμςηρη. Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Δύξ ρύγυοξμεπ πηγέπ κσμάςχμ Π1 και Π2 ςαλαμςώμξμςαι κάθεςα ρςημ επιτάμεια εμόπ 

σγοξύ με ςξ ίδιξ πλάςξπ Α, παοάγξμςαπ αομξμικά κύμαςα ρσυμόςηςαπ και μήκξσπ κύμαςξπ λ. 

Έμα ρημείξ Σ ςηπ επιτάμειαπ ςξσ σγοξύ απέυει  από ςημ πηγή Π1 και  από 

ςημ πηγή Π2. Τξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ ςξσ σλικξύ ρημείξσ Σ, ατξύ ρσμβάλλξσμ ρε ασςό ςα 

κύμαςα, ιρξύςαι με: 

α) .                       β) .                          γ) . 

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη. Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ. 

Καςά μήκξπ υξοδήπ μήκξσπ , πξσ η μια ςηπ άκοη είμαι ακλόμηςα ρςεοεχμέμη, έυει 

δημιξσογηθεί ρςάριμξ κύμα, με ςξ ελεύθεοξ άκοξ ςηπ μα είμαι κξιλία. 

 

Α. Τξ μήκξπ ςηπ υξοδήπ μπξοεί μα είμαι 

α) . β) . γ) . 
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Β. Αμ Α είμαι ςξ πλάςξπ ςχμ αομξμικώμ κσμάςχμ πξσ ρσμβάλλξσμ και παοάγεςαι ςξ ρςάριμξ 

κύμα, ςόςε η ρυέρη πξσ δίμει ςη μέγιρςη ςαυύςηςα με ςημ ξπξία ςαλαμςώμξμςαι ξι κξιλίεπ, είμαι: 

 

α) .  β) . γ) . 

 

Να επιλένεςε ςιπ ρχρςέπ απαμςήρειπ. Να δικαιξλξγήρεςε ςιπ επιλξγέπ ραπ. 

Δύξ ρύγυοξμεπ πηγέπ αομξμικώμ κσμάςχμ  και  δημιξσογξύμ κύμαςα ίδιξσ 

πλάςξσπ Α και μήκξσπ κύμαςξπ . Αμ για ςιπ απξρςάρειπ  και εμόπ ρημείξσ Σ 

από ςιπ πηγέπ ιρυύει , ςόςε ςξ ρημείξ Σ 

α) ςαλαμςώμεςαι με πλάςξπ . 

β) ςαλαμςώμεςαι με πλάςξπ . 

γ) παοαμέμει ακίμηςξ. 

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη. Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ. 

 Καςά μήκξπ ξμξγεμξύπ ελαρςικήπ υξοδήπ απξκαθίρςαςαι ρςάριμξ κύμα πξσ 

πεοιγοάτεςαι από ςημ ενίρχρη : , όπξσ 

,  ρε  και  ρε . 

Α. Ζ ρσυμόςηςα ςχμ κσμάςχμ πξσ ρσμβάλλξσμ είμαι 

α) .             β) .                    γ) . 

Β. Ζ απόρςαρη μεςανύ δύξ διαδξυικώμ δερμώμ είμαι 

α) .                     β)  .                   γ) . 

Να επιλένεςε ςιπ ρχρςέπ απαμςήρειπ. Να δικαιξλξγήρεςε ςιπ επιλξγέπ ραπ. 

. Δύξ κύμαςα πξσ διαδίδξμςαι πάμχ ρςημ ίδια εσθεία έυξσμ ενιρώρειπ: 

 

 και . 

Από ςη ρσμβξλή ςχμ δύξ παοαπάμχ κσμάςχμ: 

α) δεμ μπξοεί μα ποξκύφει ρςάριμξ κύμα. 

β) θα δημιξσογηθεί ρςάριμξ κύμα, γιαςί ςα δύξ κύμαςα διαδίδξμςαι ρςημ ίδια διεύθσμρη με 

αμςίθεςεπ τξοέπ, έυξσμ ίδιεπ ρσυμόςηςεπ και ίδιξ μήκξπ κύμαςξπ. 
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γ) θα δημιξσογηθεί ρςάριμξ κύμα, γιαςί ςα δύξ κύμαςα έυξσμ ίδιεπ ρσυμόςηςεπ, και διαδίδξμςαι 

ρε αμςίθεςεπ καςεσθύμρειπ. 

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη. Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

.  Τξ ηλεκςοικό πεδίξ εμόπ ηλεκςοξμαγμηςικξύ κύμαςξπ πεοιγοάτεςαι από ςημ 

ενίρχρη . Ζ ρυέρη πξσ πεοιγοάτει ςξ 

μαγμηςικό πεδίξ ςξσ παοαπάμχ ηλεκςοξμαγμηςικξύ κύμαςξπ είμαι 

 

α)  

 

β)  

 

γ)  

Έμα ηλεκςοξμαγμηςικό κύμα διαδίδεςαι καςά ςη θεςική καςεύθσμρη ςξσ ξοιζξμςίξσ 

άνξμα. Σε έμα ρημείξ ςξσ υώοξσ η τάρη ςξσ ηλεκςοικξύ πεδίξσ πεοιγοάτεςαι από ςη 

ρυέρη . Σςξ ρημείξ ςξσ υώοξσ, όπξσ ςξ ηλεκςοικό πεδίξ ςξσ 

ηλεκςοξμαγμηςικξύ κύμαςξπ παοξσριάζει ςημ παοαπάμχ τάρη, η έμςαρη ςξσ ηλεκςοικξύ πεδίξσ 

α) είμαι ρε ρσμτχμία τάρηπ με ςημ έμςαρη ςξσ μαγμηςικξύ πεδίξσ. 

β) παοξσριάζει διατξοά τάρηπ  με ςημ έμςαρη ςξσ μαγμηςικξύ πεδίξσ. 

γ) είμαι υοξμικά ρςαθεοή. 

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη. Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ. 

Μια ακςίμα μξμξυοχμαςικξύ τχςόπ ρσυμόςηςαπ , ρςημ πξοεία ςηπ ρσμαμςά και 

διαπεομά κάθεςα δύξ διαταμή πλακίδια Α και Β, ςα ξπξία έυξσμ ίδιξ πάυξπ και δείκςεπ 

διάθλαρηπ αμςίρςξιυα  και , για ςξσπ ξπξίξσπ ιρυύει . 

Α. Για ςα μήκη κύμαςξπ ,  ςξσ τχςόπ ρςα δύξ πλακίδια ιρυύει 

α) .                 β) .                 γ) . 

Β. Για ςξσπ υοόμξσπ διέλεσρηπ ςξσ τχςόπ  από ςξ κάθε πλακίδιξ θα ιρυύει 

α) . β) . γ) . 

 

Να επιλένεςε ςιπ ρχρςέπ απαμςήρειπ. Να αιςιξλξγήρεςε ςιπ επιλξγέπ ραπ. 
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 Ακςίμα τχςόπ ειρέουεςαι από ξπςικά πσκμόςεοξ ρε ξπςικά αοαιόςεοξ μέρξ. Αμ 

ρσμβξλίρξσμε με  ςη γχμία ποόρπςχρηπ και  ςη γχμία διάθλαρηπ, ςόςε ιρυύει 

α) .           β) .               γ) . 

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη. Να αιςιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ. 

Όςαμ μξμξυοχμαςικό τχπ μεςαβαίμει από ξπςικά πσκμόςεοξ ρε ξπςικά αοαιόςεοξ 

μέρξ, ςόςε 

α) η ρσυμόςηςά ςξσ μειώμεςαι. 

β) ςξ μήκξπ κύμαςξπ μειώμεςαι. 

γ) η ςαυύςηςά ςξσ ασνάμεςαι. 

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη. Να αιςιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ. 

 Μξμξυοχμαςικό τχπ κιμξύμεμξ ρςξ ερχςεοικό διαταμξύπ σλικξύ με δείκςη 

διάθλαρηπ , ποξρπίπςει ρε διαυχοιρςική επιτάμεια και ειρέουεςαι ρε δεύςεοξ διαταμέπ 

σλικό με δείκςη διάθλαρηπ . 

Α. Για ςιπ γχμίεπ ποόρπςχρηπ  και διάθλαρηπ  ιρυύει 

α) .             β) .         γ) . 

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη. Να αιςιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ. 

Β. Αμ η γχμία ποόρπςχρηπ είμαι  και , μα ρυεδιάρεςε ςη πξοεία μιαπ 

ακςίμαπ ςξσ μξμξυοχμαςικξύ τχςόπ.

 Μξμξυοχμαςική ακςιμξβξλία πξσ διαδίδεςαι ρςξ γσαλί ποξρπίπςει ρςη διαυχοιρςική 

επιτάμεια ςξσ γσαλιξύ µε ςξμ αέοα, µε γχμία ποόρπςχρηπ . Ο δείκςηπ διάθλαρηπ 

ςξσ γσαλιξύ είμαι  και ςξσ αέοα είμαι . Ζ ακςιμξβξλία θα 

α) διαθλαρςεί και θα ενέλθει ρςξμ αέοα. 

β) κιμηθεί παοάλληλα ποξπ ςη διαυχοιρςική επιτάμεια. 

γ) αμακλαρςεί ξλικά από ςη διαυχοιρςική επιτάμεια. 
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Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη. Να αιςιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ. 

 

Δίμεςαι .

Α. Μξμξυοχμαςική ακςιμξβξλία μήκξσπ κύμαςξπ  πεομάει από ςξμ αέοα ρε 

διαταμέπ σλικό, μέρα ρςξ ξπξίξ ςξ μήκξπ κύμαςόπ ςηπ μειώμεςαι καςά ςξ  ςηπ αουικήπ ςξσ 

ςιμήπ.  Ο δείκςηπ διάθλαρηπ ςξσ διαταμξύπ σλικξύ είμαι 

α) .                    β) .                  γ) . 

Β. Ο λόγξπ ςηπ πεοιόδξσ ςηπ ακςιμξβξλίαπ ρςξ διαταμέπ σλικό ποξπ ςημ πεοίξδό ςηπ ρςξμ αέοα, 

είμαι: 

α) .                      β) .                       γ) . 

Να επιλένεςε ςιπ ρχρςέπ απαμςήρειπ. Να δικαιξλξγήρεςε ςιπ επιλξγέπ ραπ.

Καςά μήκξπ μιαπ ελαρςικήπ υξοδήπ μεγάλξσ μήκξσπ πξσ ςξ έμα άκοξ ςηπ είμαι ακλόμηςα 

ρςεοεχμέμξ, διαδίδξμςαι δύξ κύμαςα, ςχμ ξπξίχμ ξι ενιρώρειπ είμαι 

αμςίρςξιυα:  και , όπξσ  και  είμαι 

μεςοημέμα ρε  και ςξ  ρε . Σςη θέρη , πξσ είμαι ςξ “ελεύθεοξ” άκοξ ςηπ υξοδήπ 

δημιξσογείςαι κξιλία. 

α) Να βοείςε ςημ ςαυύςηςα διάδξρηπ ςχμ κσμάςχμ ρςη υξοδή. 

β) Να βοείςε ςημ ενίρχρη ςξσ ρςάριμξσ κύμαςξπ πξσ θα δημιξσογηθεί από ςη ρσμβξλή ςχμ δύξ 

ασςώμ κσμάςχμ και ςξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ κάθε σλικξύ ρημείξσ ςηπ υξοδήπ, ρσμαοςήρει ςηπ 

απόρςαρήπ ςξσ από ςξ “ελεύθεοξ” άκοξ ςηπ. 

γ) Να ρυεδιάρεςε ςιπ γοατικέπ παοαρςάρειπ απξμάκοσμρηπ - υοόμξσ, για ςα ρημεία Α, Β και Γ, ςα 

ξπξία απέυξσμ από ςξ “ελεύθεοξ” άκοξ αμςίρςξιυα, ,  και , ατξύ 

δημιξσογηθεί ςξ ρςάριμξ. 

δ) Να βοείςε ςη ρυέρη πξσ δίμει ςη μέγιρςη ςαυύςηςα ςαλάμςχρηπ κάθε σλικξύ ρημείξσ ςηπ υξοδήπ. 

Μεςανύ πξιώμ ςιμώμ κσμαίμεςαι ςξ μέςοξ ςηπ μέγιρςηπ ςαυύςηςαπ ςχμ σλικώμ ρημείχμ ςηπ υξοδήπ; 



http://perifysikhs.wordpress.com 

Μιτάλης Ε. Καραδημηηρίοσ, Φσζικός Msc Σελίδα 11 

ε) Πξιά είμαι η απόρςαρη από ςξ “ελεύθεοξ” άκοξ ςηπ υξοδήπ ςχμ ρημείχμ πξσ παοαμέμξσμ ακίμηςα 

και ςχμ ρημείχμ πξσ πάλλξμςαι με μέγιρςξ πλάςξπ; 

. Καςά μήκξπ εμόπ γοαμμικξύ ελαρςικξύ μέρξσ και καςά ςη θεςική καςεύθσμρη ςξσ άνξμα 

x'0x διαδίδεςαι αομξμικό κύμα με ενίρχρη:  (S.I.). Κάπξια υοξμική 

ρςιγμή t ξι τάρειπ δσξ ρημείχμ (Μ) και (Ν) ςξσ μέρξσ, ςα ξπξία βοίρκξμςαι δενιά ςηπ πηγήπ (Ο), 

είμαι  και  αμςίρςξιυα. 

α) Να βοείςε ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ διάδξρηπ ςξσ κύμαςξπ. 

β) Να βοείςε πξιξ από ςα δσξ ρημεία (Μ), (Ν) είμαι πιξ κξμςά ρςημ πηγή (Ο), καθώπ και ςημ 

απόρςαρη μεςανύ ςχμ δύξ ρημείχμ. 

γ) Να ρυεδιάρεςε ςξ ρςιγμιόςσπξ ςξσ κύμαςξπ ςη υοξμική ρςιγμή . 

δ) Να βοείςε ςημ απξμάκοσμρη ςξσ ρημείξσ (Ν) από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ, κάθε τξοά πξσ ςξ 

ρημείξ (Μ) απξκςά ςη μέγιρςη θεςική απξμάκοσμρη. 

.  Καςά μήκξπ μιαπ ελαρςικήπ υξοδήπ μήκξσπ  διαδίδεςαι αομξμικό κύμα 

ςηπ μξοτήπ: όπξσ ,  ρε  και  ρε . Τξ έμα άκοξ ςηπ 

υξοδήπ είμαι ρςεοεχμέμα ακλόμηςα, με απξςέλερμα ςξ κύμα μα αμακλαρςεί και μα δημιξσογηθεί 

ρςάριμξ κύμα. Τξ άλλξ άκοξ ςηπ υξοδήπ είμαι ελεύθεοξ, δημιξσογείςαι ρε ασςό κξιλία και 

θεχοξύμε όςι βοίρκεςαι ρςη θέρη . Ζ κξιλία ςηπ θέρηπ  εκςελεί απλή αομξμική 

ςαλάμςχρη υχοίπ αουική τάρη. 

α) Να βοείςε ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ διάδξρηπ ςξσ αομξμικξύ κύμαςξπ. 

β) Να βοείςε ςξμ αοιθμό ςχμ κξιλιώμ πξσ δημιξσογξύμςαι. 

γ) Να βοείςε ςημ ενίρχρη ςηπ ςαυύςηςαπ ρσμαοςήρει ςξσ υοόμξσ για ςημ κξιλία Κ πξσ 

απέυει  από ςξ ρημείξ . 

δ) Αμ έμα ρημείξ  ςξσ θεςικξύ ημιάνξμα ςαλαμςώμεςαι με πλάςξπ , μα 

σπξλξγίρεςε ςημ απόρςαρη ςξσ ρημείξσ ασςξύ από ςξμ πληριέρςεοξ δερμό. 
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. Μξμξυοχμαςική ακςιμξβξλία ρσυμόςηςαπ  ποξρπίπςει σπό 

γχμία  ρςημ έδοα ΑΒ ςοιγχμικξύ ιρξπλεύοξσ γσάλιμξσ 

ποίρμαςξπ ΑΒΓ. Ζ διαθλώμεμη ακςίμα μέρα ρςξ ποίρμα είμαι 

παοάλληλη ρςη πλεσοά ΒΓ. 

α) Να βοεθεί ξ δείκςηπ διάθλαρηπ ςξσ σλικξύ ςξσ ποίρμαςξπ. 

β) Να βοεθεί ςξ μήκξπ κύμαςξπ και η ςαυύςηςα ςηπ ακςιμξβξλίαπ 

μέρα ρςξ ποίρμα. 

γ) Να ρυεδιαρθεί η πξοεία ςηπ ακςίμαπ και μα βοεθεί η γχμία με 

ςημ ξπξία βγαίμει από ςξ ποίρμα. 

Δίμεςαι η ςαυύςηςα ςξσ τχςόπ ρςξ κεμό , ξ δείκςηπ διάθλαρηπ ςξσ 

αέοα ,  και . 

 

 

. Δγκάοριξ αομξμικό κύμα πλάςξσπ  και μήκξσπ κύμαςξπ  διαδίδεςαι 

καςά ςη θεςική τξοά ρε ξοιζόμςια ελαρςική υξοδή πξσ εκςείμεςαι καςά ςη διεύθσμρη ςξσ άνξμα 

x΄x. Ηεχοξύμε όςι ςξ ρημείξ ςηπ υξοδήπ ρςη θέρη  ςη υοξμική ρςιγμή  έυει 

μηδεμική απξμάκοσμρη από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ και θεςική ςαυύςηςα. Ζ ςαυύςηςα διάδξρηπ 

ςξσ κύμαςξπ είμαι . 

α) Να σπξλξγίρεςε ςημ πεοίξδξ ςαλάμςχρηπ ςχμ σλικώμ ρημείχμ ςηπ υξοδήπ. 

β) Να γοάφεςε ςημ ενίρχρη ςξσ κύμαςξπ ρςξ S.I. και μα κάμεςε ςη γοατική παοάρςαρη 

απξμάκοσμρηπ ρσμαοςήρει ςξσ υοόμξσ, για έμα σλικό ρημείξ Α ςηπ υξοδήπ, ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι 

ρςη θέρη . 

γ) Να σπξλξγίρεςε ςημ εμέογεια ςηπ ςαλάμςχρηπ ρςξιυειώδξσπ ςμήμαςξπ ςηπ υξοδήπ 

μάζαπ . (Να θεχοήρεςε ςξ ρςξιυειώδεπ ςμήμα ςηπ υξοδήπ χπ σλικό ρημείξ.) 

 

δ) Σςημ παοαπάμχ υξοδή διαδίδεςαι ςασςόυοξμα άλλξ έμα κύμα παμξμξιόςσπξ με ςξ 

ποξηγξύμεμξ, αλλά αμςίθεςηπ τξοάπ, με απξςέλερμα ςη δημιξσογία ρςάριμξσ κύμαςξπ με κξιλία 

ρςη θέρη . Να σπξλξγίρεςε ρςξ θεςικό ημιάνξμα ςη θέρη ςξσ δερμξύ ςξσ ρςάριμξσ 

κύμαςξπ. 

 

Δίμεςαι: . 
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 Έμα αομξμικό ηλεκςοξμαγμηςικό κύμα ρσυμόςηςαπ  ειρέουεςαι από ςξμ 

αέοα ρε ξοθξγώμιξ διαταμέπ πλακίδιξ πάυξσπ , με γχμία 

ποόρπςχρηπ . Καςά ςη διάδξρη ςξσ κύμαςξπ ρςξμ αέοα, ςξ πλάςξπ ςηπ έμςαρηπ ςξσ 

ηλεκςοικξύ πεδίξσ είμαι . Καςά ςημ είρξδξ ςξσ κύμαςξπ ρςξ πλακίδιξ 

παοαςηοείςαι ελάςςχρη ςξσ μήκξσπ κύμαςξπ  καςά %, ρε ρυέρη με ςημ ςιμή ςξσ ρςξ κεμό. 

 

α) Να σπξλξγίρεςε ςξ μήκξπ κύμαςξπ ρςξ κεμό και μα γοάφεςε ςιπ ενιρώρειπ πξσ πεοιγοάτξσμ 

ςξ ηλεκςοικό και ςξ μαγμηςικό πεδίξ ςξσ κύμαςξπ ασςξύ ρςξμ αέοα, καςά ςη διάδξρη ςξσ ρςξμ 

άνξμα x. 

Β) Να σπξλξγίρεςε ςημ ςαυύςηςα διάδξρηπ ςξσ κύμαςξπ ασςξύ ρςξ διαταμέπ πλακίδιξ και μα 

βοείςε ςξμ δείκςη διάθλαρηπ ςξσ πλακιδίξσ. 

γ) Να βοείςε ςη γχμία με ςημ ξπξία ενέουεςαι η ακςίμα από ςημ απέμαμςι πλεσοά ςξσ πλακιδίξσ. 

 

δ) Να βοείςε ρε πόρξ υοόμξ η παοαπάμχ παοάλληλη λεπςή δέρμη θα διαπεοάρει ςξ πλακίδιξ. 

 

Δίμεςαι: . 

 

Τξ ρημείξ Ο ξμξγεμξύπ ελαρςικήπ υξοδήπ μεγάλξσ μήκξσπ, ςη υοξμική ρςιγμή , 

αουίζει μα εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη με ενίρχρη  (S.I.) κάθεςα ρςη 

διεύθσμρη ςηπ υξοδήπ. Τξ αομξμικό κύμα πξσ παοάγεςαι διαδίδεςαι με ςαυύςηςα 

μέςοξσ , καςά ςη θεςική τξοά ςξσ άνξμα x΄Οx, καςά μήκξπ ςηπ υξοδήπ. 

 

α) Να βοεθξύμ ξ υοόμξπ πξσ υοειάζεςαι έμα σλικό ρημείξ ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ για μα εκςελέρει 

μια πλήοη ςαλάμςχρη καθώπ και ςξ μήκξπ κύμαςξπ ςξσ αομξμικξύ κύμαςξπ. 

 

β) Να γοατεί η ενίρχρη ςξσ κύμαςξπ πξσ παοάγεςαι και μα βοεθξύμ ξι θέρειπ όλχμ ςχμ 

ρημείχμ πξσ βοίρκξμςαι ρε ρσμτχμία τάρηπ με ςημ πηγή. 

γ) Να γοάφεςε και μα ρυεδιάρεςε ςημ ενίρχρη ςηπ ςαυύςηςαπ ρσμαοςήρει ςξσ υοόμξσ για έμα 

σλικό ρημείξ Α πξσ απέυει απόρςαρη  από ςημ πηγή. 

δ) Να ρυεδιάρεςε ςα ρςιγμιόςσπα ςξσ κύμαςξπ ςιπ υοξμικέπ ρςιγμέπ  και . 
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Ζ εικόμα παοιρςάμει ςξ ρςιγμιόςσπξ εμόπ γοαμμικξύ αομξμικξύ κύμαςξπ μια υοξμική 

ρςιγμή , ςξ ξπξίξ διαδίδεςαι καςά ςη θεςική καςεύθσμρη ςξσ άνξμα x ρε έμα ξμξγεμέπ 

ελαρςικό μέρξ. Τξ ρημείξ ςηπ θέρηπ  άουιρε μα ςαλαμςώμεςαι υχοίπ αουική τάρη ςη 

υοξμική ρςιγμή . Ζ ςαυύςηςα διάδξρηπ ςξσ παοαπάμχ κύμαςξπ είμαι . 

 

α) Να βοείςε ςη υοξμική ρςιγμή . 

β) Να βοείςε ςημ ενίρχρη ςξσ 

κύμαςξπ. 

γ) Να ρυεδιάρεςε ςξ διάγοαμμα 

ςηπ τάρηπ ρε ρυέρη με ςη 

θέρη, , για ςη 

υοξμική ρςιγμή . 

δ) Να βοείςε ςη υοξμική ρςιγμή 

πξσ ςξ ρημείξ Μ, πξσ βοίρκεςαι 

ρςη θέρη , θα 

απέυει για ποώςη τξοά 

από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ. 

ε) Να γίμξσμ ςα διαγοάμμαςα ςηπ 

τάρηπ και ςηπ απξμάκοσμρηπ ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ,  και , για ςξ Ν πξσ 

βοίρκεςαι ρςη θέρη . 

Μια πηγή κσμάςχμ Ο αουίζει μα ςαλαμςώμεςαι ςημ υοξμική ρςιγμή , ρύμτχμα με ςημ 

ενίρχρη . Τξ εγκάοριξ κύμα πξσ δημιξσογείςαι διαδίδεςαι ρε ξμξγεμέπ , 

γοαμμικό ελαρςικό μέρξ καςά ςη θεςική καςεύθσμρη ςξσ άνξμα x'Οx. Σςξ ρυήμα 1 παοιρςάμεςαι ςξ 

ρςιγμιόςσπξ ςξσ κύμαςξπ μια ρσγκεκοιμέμη υοξμική ρςιγμή , εμώ ρςξ ρυήμα 2 ταίμεςαι η γοατική 

παοάρςαρη απξμάκοσμρηπ ρσμαοςήρει ςξσ υοόμξσ για έμα σλικό ρημείξ Σ ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ ρςξ 

ξπξίξ διαδίδεςαι ςξ εμ λόγχ κύμα. Να βοείςε: 

α) ςημ ςαυύςηςα διάδξρηπ ςξσ κύμαςξπ και ςη διατξοά τάρηπ μεςανύ ςξσ σλικξύ ρημείξσ Σ και ςηπ 

πηγήπ κσμάςχμ. 

β) ςη υοξμική ρςιγμή  ρςημ ξπξία αμςιρςξιυεί ςξ ρςιγμιόςσπξ ςξσ κύμαςξπ. 

γ) ςημ απξμάκοσμρή από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ σλικξύ ρημείξσ Σ και ςηπ πηγήπ κσμάςχμ ςημ 

δεδξμέμη υοξμική ρςιγμή . 

δ) ςη μέγιρςη ςαυύςηςα ςαλάμςχρηπ και ςη μέγιρςη επιςάυσμρη ςξσ σλικξύ ρημείξσ Σ. 
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ε) Nα ρυεδιάρεςε ςξ διάγοαμμα ςηπ τάρηπ ςξσ σλικξύ ρημείξσ Σ ρσμαοςήρει ςξσ υοόμξσ. 

Δίμεςαι ςξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ ςηπ πηγήπ  και . 

 

 

 Καςά μήκξπ εμόπ γοαμμικξύ, ξμξγεμξύπ, ελαρςικξύ μέρξσ διαδίδεςαι ρςη θεςική 

καςεύθσμρη ςξσ άνξμα x'Οx έμα αομξμικό κύμα πξσ πεοιγοάτεςαι από ςημ 

ενίρχρη: (S.I.). Δύξ ρημεία Α και Β βοίρκξμςαι πάμχ 

ρςη διεύθσμρη διάδξρηπ ςξσ κύμαςξπ, απέυξσμ μεςανύ ςξσπ , και γμχοίζξσμε όςι ςξ πιξ 

κξμςιμό ρημείξ ρςημ πηγή Ο είμαι ςξ ρημείξ Α. 

α) Nα βοείςε ςη ρσυμόςηςα και ςημ ςαυύςηςα διάδξρηπ ςξσ κύμαςξπ. 

β) Να δείνεςε όςι η διατξοά τάρηπ ςχμ ρημείχμ Α και Β είμαι αμενάοςηςη ςξσ υοόμξσ και όςι ςα 

ρημεία ασςά είμαι ρε ρσμτχμία τάρηπ. 

γ) Να ρυεδιάρεςε ςιπ γοατικέπ παοαρςάρειπ απξμάκοσμρηπ – υοόμξσ για ςα δύξ ασςά σλικά 

ρημεία Α και Β, αμ γμχοίζξσμε όςι ςξ ρημείξ Α βοίρκεςαι ρςη θέρη . 

δ) Να βοείςε ςη μεςαβξλή ςηπ τάρηπ ςξσ σλικξύ ρημείξσ Α ρε υοξμική διάοκεια . 
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ε) Να βοείςε ςημ απξμάκοσμρη από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ ρημείξσ Γ ςηπ θέρηπ , 

ςη υοξμική ρςιγμή  πξσ ςξ σλικό ρημείξ Β έυει απξμάκοσμρη , και αομηςική 

ςαυύςηςα.

 

 

 

Τξ πιξ πάμχ ρυήμα παοιρςά ςξ ρςιγμιόςσπξ εμόπ ξδεύξμςξπ αομξμικξύ κύμαςξπ ρε ξμξγεμέπ 

γοαμμικό ελαρςικό μέρξ καςά ςη υοξμική ρςιγμή . Τη υοξμική ρςιγμή  ςξ ρημείξ Ο ςηπ 

θέρηπ  διέουεςαι από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ με θεςική ςαυύςηςα. Για ςιπ ρημειχμέμεπ 

ρςξ ρυήμα απξρςάρειπ ιρυύει: , . Εηςξύμςαι: 

 

α) Ζ υοξμική ρςιγμή  και η μέγιρςη ςαυύςηςα με ςημ ξπξία ςαλαμςώμξμςαι ςα σλικά ρημεία ςξσ 

ελαρςικξύ μέρξσ. 

β) Να υαοαυθεί πάμχ ρε βαθμξλξγημέμξσπ άνξμεπ ςξ ρςιγμιόςσπξ ςξσ κύμαςξπ ςη υοξμική 

ρςιγμή . Τημ ίδια υοξμική ρςιγμή μα βοεθεί η απξμάκοσμρη εμόπ ρημείξσ Β 

αμ γμχοίζεςε όςι ςξ ρημείξ ασςό απέυει από ςξ  απόρςαρη, . 

γ) Τξ πιξ πάμχ ξδεύξμ κύμα μεςατέοει εμέογεια , ρε κάθε σλικό ρημείξ ςξσ 

γοαμμικξύ ελαρςικξύ μέρξσ. Πόρη είμαι η ρςαθεοά ςαλάμςχρηπ κάθε σλικξύ ρημείξσ, 

δεδξμέμξσ όςι όλα εκςελξύμ απλή αομξμική ςαλάμςχρη; 

δ) Αμ ςξ πιξ πάμχ ρςιγμιόςσπξ παοίρςαμε ρςάριμξ κύμα ςη υοξμική ρςιγμή , καςά ςημ ξπξία 

όλα ςα ρημεία ςξσ γοαμμικξύ ελαρςικξύ μέρξσ, έυξσμ μηδεμική ςαυύςηςα, ςόςε, μα ρυεδιάρεςε 

ςξ ρςιγμιόςσπό ςξσ ςη υοξμική ρςιγμή , όπξσ . 

Δίμεςαι όςι η ρσυμόςηςα ςχμ ξδεσόμςχμ κσμάςχμ πξσ δημιξσογξύμ ςξ ρςάριμξ κύμα 

είμαι: . 

Δύξ ρύγυοξμεπ πηγέπ κσμάςχμ Π1 και Π2 δημιξσογξύμ ρςημ επιτάμεια σγοξύ πξσ ηοεμεί 

εγκάορια κύμαςα πξσ διαδίδξμςαι με ςαυύςηςα . Οι δύξ πηγέπ ςη υοξμική 



http://perifysikhs.wordpress.com 

Μιτάλης Ε. Καραδημηηρίοσ, Φσζικός Msc Σελίδα 17 

ρςιγμή  αουίζξσμ μα εκςελξύμ απλή αομξμική ςαλάμςχρη, ρε διεύθσμρη κάθεςη ρςημ 

επιτάμεια ςξσ σγοξύ και η ενίρχρη ςαλάμςχρήπ ςξσπ είμαι . 

Με ςημ επίδοαρη ςχμ δύξ κσμάςχμ έμα μικοό κξμμάςι τελλξύ πξσ βοίρκεςαι ρςημ επιτάμεια ςξσ 

σγοξύ ςαλαμςώμεςαι, με ενίρχρη απξμάκοσμρηπ από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ: 

, όπξσ  ρε  και  ρε . 

Οι απξρςάρειπ ςξσ τελλξύ από ςιπ πηγέπ Π1 και Π2 είμαι ,  αμςίρςξιυα και ρσμδέξμςαι με 

ςη ρυέρη , όπξσ  ςξ μήκξπ κύμαςξπ  ςχμ δσξ κσμάςχμ. 

α) Να σπξλξγίρεςε ςξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ ςχμ πηγώμ. 

β) Να σπξλξγίρεςε ςξ μήκξπ κύμαςξπ  ςχμ κσμάςχμ καθώπ και ςιπ απξρςάρειπ  και . 

γ) Να σπξλξγίρεςε ςημ επιςάυσμρη ςαλάμςχρηπ ςξσ τελλξύ ςημ υοξμική ρςιγμή . 

δ) Να βοείςε ςη υοξμική ρςιγμή , καςά ςημ ξπξία ξ τελλόπ πεομάει από ςη θέρη μέγιρςηπ 

απξμάκοσμρηπ  για 1ητξοά, εκςελώμςαπ ρύμθεςη ςαλάμςχρη. 

ε) Να βοείςε ςξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ ςχμ ρημείχμ πξσ βοίρκξμςαι ρςημ μερξκάθεςη ςξσ 

εσθύγοαμμξσ ςμήμαςξπ πξσ εμώμει ςιπ δύξ πηγέπ. 

. Καςά μήκξπ εμόπ γοαμμικξύ, ξμξγεμξύπ, ελαρςικξύ μέρξσ διαδίδεςαι ρςη θεςική 

καςεύθσμρη ςξσ άνξμα x'Οx έμα αομξμικό κύμα. Τξ ρημείξ Ο ςηπ θέρηπ  εκςελεί 

αομξμική ςαλάμςχρη πξσ πεοιγοάτεςαι από ςημ . 

Σςξ παοακάςχ διάγοαμμα ταίμεςαι η γοατική παοάρςαρη ςηπ 

τάρηπ  ςχμ σλικώμ ρημείχμ πξσ βοίρκξμςαι ρςη διεύθσμρη 

διάδξρηπ ςξσ αομξμικξύ κύμαςξπ, ρε ρσμάοςηρη με ςημ 

απόρςαρη  από ςξ ρημείξ , ρε μια δεδξμέμη υοξμική 

ρςιγμή . 

α) Να σπξλξγίρεςε ςξ μήκξπ κύμαςξπ και μα βοείςε ςη τάρη ςηπ 

πηγήπ ςη υοξμική ρςιγμή . 

β) Να σπξλξγίρεςε ποιμ από πόρξ υοόμξ άουιρε μα ςαλαμςώμεςαι η πηγή, δηλαδή ςη υοξμική 

ρςιγμή , αμ γμχοίζεςε όςι η ρσυμόςηςα ςαλάμςχρηπ ςηπ πηγήπ, είμαι . 

γ) Τημ παοαπάμχ υοξμική ρςιγμή  

     1) Να βοείςε ςημ απξμάκοσμρη ςξσ ρημείξσ ςηπ θέρηπ  (πηγή). 

 

    2) Να βοείςε ςξμ αοιθμό ςχμ πλήοχμ απλώμ αομξμικώμ ςαλαμςώρεχμ πξσ έυει κάμει η πηγή. 
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   3) Να ρυεδιάρεςε ςξ ρςιγμιόςσπξ ςξσ κύμαςξπ. 

Δίμεςαι όςι ςξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ ςηπ πηγήπ είμαι . 

δ) Τη υοξμική ρςιγμή  μα βοείςε ςημ ςαυύςηςα με ςημ ξπξία ςαλαμςώμεςαι έμα σλικό ρημείξ, 

ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι ρςη θέρη  και μα απξδείνεςε όςι ασςό ςξ σλικό ρημείξ βοίρκεςαι 

ρε αμςίθεςη τάρη με ςημ πηγή.

 Δύξ αομξμικά κύμαςα ίδιξσ πλάςξσπ  και ίδιαπ 

ρσυμόςηςαπ  διαδίδξμςαι με ςαυύςηςα ρε ελαρςική υξοδή , 

με αμςίθεςη τξοά. Καςά μήκξπ ςηπ υξοδήπ απξκαθίρςαςαι ρςάριμξ κύμα και ρςξ ρημείξ Ο, ςηπ 

θέρηπ , δημιξσογείςαι κξιλία. Τξ ρημείξ Ο ςη υοξμική ρςιγμή  έυει 

απξμάκοσμρη  και ςαυύςηςα . 

α) Να γοάφεςε ςιπ ενιρώρειπ ςχμ δύξ κσμάςχμ και μα βοείςε ςημ ενίρχρη ςξσ ρςάριμξσ κύμαςξπ 

πξσ ποξκύπςει από ςη ρσμβξλή ςχμ δσξ ασςώμ κσμάςχμ. 

β) Να ποξρδιξοίρεςε ςιπ θέρειπ ςχμ δερμώμ και ςιπ θέρειπ ςχμ κξιλιώμ και μα βοείςε ςημ 

απόρςαρη μεςανύ εμόπ δερμξύ και ςηπ γειςξμικήπ ςξσ κξιλίαπ. 

γ) Να βοείςε ςημ απόρςαρη μεςανύ ςχμ δύξ πληριέρςεοχμ ρημείχμ πξσ βοίρκξμςαι εκαςέοχθεμ 

εμόπ δερμξύ και ςαλαμςώμξμςαι με πλάςξπ ίρξ με ςξ μιρό ςξσ πλάςξσπ ςηπ κξιλίαπ. 

δ) Να ρυεδιάρεςε ςξ ρςιγμιόςσπξ ςξσ ρςάριμξσ κύμαςξπ πξσ έυει δημιξσογηθεί καςά μήκξπ ςηπ 

υξοδήπ, ςιπ υοξμικέπ ρςιγμέπ  και . 

Ακςίμα μξμξυοχμαςικξύ τχςόπ ρσυμόςηςαπ  διέουεςαι από δύξ 

διαταμή πλακίδια Α και Β, ίδιξσ πάυξσπ , ςα ξπξία έυξσμ δείκςεπ 

διάθλαρηπ  και . 

Α) Αμ η μξμξυοχμαςική δέρμη τχςόπ, ποξρπέρει κάθεςα και ρςα δύξ πλακίδια 

 

   α) μα βοείςε ςξσπ υοόμξσπ διέλεσρηπ ςηπ τχςειμήπ ακςίμαπ από ςα δύξ πλακίδια. 

 

   β) μα βοείςε ςξμ αοιθμό μηκώμ κύμαςξπ πξσ δημιξσογξύμςαι ρε κάθε πλακίδιξ. 

 

Β) Τξπξθεςξύμε ςξ πλακίδιξ Β, πάμχ ρςξ πλακίδιξ Α. Ζ παοαπάμχ μξμξυοχμαςική δέρμη 

τχςόπ, ποξρπίπςει με γχμία ρςημ επιτάμεια ςξσ πλακιδίξσ Β. 

 

   α) Να βοείςε αμ η ακςίμα θα ειρέλθει ρςξ πλακίδιξ Α ή θα σπξρςεί ξλική αμάκλαρη και θα 

ρσμευίρει ςημ πξοεία ςηπ ρςξ πλακίδιξ Β. 
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 β) μα βοείςε ςξ ρσμξλικό υοόμξ μέυοι ςξ τχπ μα ενέλθει πάλι ρςξμ αέοα. 

Δίμξμςαι η ςαυύςηςα ςξσ τχςόπ ρςξ κεμό, ,  και . 

Σε ξμξγεμή ελαρςική υξοδή μήκξσπ  πξσ ςξ έμα άκοξ ςηπ είμαι 

ακλόμηςα ρςεοεχμέμξ, δημιξσογξύμςαι ρςάριμα κύμαςα. Έμα από ςα αομξμικά κύμαςα πξσ 

δημιξύογηραμ ςξ ρςάριμξ κύμα πεοιγοάτεςαι από ςημ ενίρχρη  (

 ρε ,  και  ρε ). Τξ ελεύθεοξ άκοξ ςηπ υξοδήπ βοίρκεςαι ρςη θέρη  και 

γμχοίζξσμε όςι ρε ασςό δημιξσογείςαι κξιλία. 

α) Να γοατξύμ ξι ενιρώρειπ ςξσ αμακλώμεμξσ και ςξσ ρςάριμξσ κύμαςξπ. 

β) Να βοεθξύμ ξ αοιθμόπ ςχμ δερμώμ και ξ αοιθμόπ ςχμ κξιλιώμ, πξσ δημιξσογξύμςαι καςά 

μήκξπ ςηπ υξοδήπ. 

γ) Να γίμξσμ ςα ρςιγμιόςσπα ςξσ κύμαςξπ ςιπ υοξμικέπ ρςιγμέπ  και  ρςξ ίδιξ 

διάγοαμμα. 

δ) Να βοεθξύμ ξι θέρειπ ςχμ ρημείχμ ςηπ υξοδήπ πξσ έυξσμ μέγιρςη ςαυύςηςα μέςοξσ ίρξσ με ςξ 

μιρό ςηπ μέγιρςηπ ςαυύςηςαπ μιαπ κξιλίαπ. 

 

 

 


