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να ραβδόμορφο μαγνήτη σε διάφορες θέσεις κοντά στη οθόνη και παρατη

ρήστε τον τρόπο με τον οποίο μετατοπίζεται το φωτεινό ίχνος πάνω στην 

οθόνη. 
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Εικόνα 1.3 
Τα ηλεκτρόνια της δέσμης που 

δημιουρyεί ο παλμοyράφος δέχο
νται μαyvητικές δυνάμεις και α

ποκλίνουν από την εuθύyραμμη 

πορεία τους. Τα ηλεκτρόνια πα

ράyονται από θερμαινόμενο με

ταλλικό ηλεκτρόδιο (κάθοδος) και 

στη συνέχεια επιταχύνονται με 

τη βοήθεια ηλεκτρικού πεδίου. 

Τι αποδεικνύει αυτή η συμπεριφορά της δέσμης ηλεκτρονίων; Το μήνυμα εί

ναι φανερό: 

Πείραμα 

Το μαγνητικό πεδίο ασκεί δυνάμεις 

σε κινούμενα φορτισμένα σωματί

δια (ηλεκτρικούς φορείς). 

Στην εικόνα (1.4) φαίνεται μια απλή διά

ταξη με την οποία μπορούμε να επιβεβαι

ώσουμε ότι το μαγνητικό πεδίο ασκεί δυ

νάμεις σε ρεuματοφόρους αγωγούς. 

Ο κατακόρυφος αγωγός διαρρέεται από 

ρεύμα το οποίο εξασφαλίζει ηλεκτρική 

πηγή συνδεδεμένη στα άκρα του. Στο κύ

κλωμα παρεμβάλλεται διακόπτης ο οποί

ος αρχικά είναι ανοιχτός. Το κάτω άκρο 

του αγωγού ακουμπάει ελαφρά στην επι

φάνεια αλατόνερου που περιέχεται στη 

λεκάνη . Τμήμα του αγωγού έχει τοποθετη

θεί στο εσωτερικό πεταλοειδούς μαγνήτη, Εικόνα 1.4 
ο οποίος δημιουργεί οριζόντιο μαγνητικό Το μαyvητικό πεδίο ασκεί δύνα
πεδίο. Το αλατόνερο χρησιμοποιείται, α- μη στον ρευματοφόρο αywyό 
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φενός για να εξασφαλίζεται η ηλεκτρική επαφή και η κυκλοφορία ρεύμα

τος, αφετέρου, για να επιτρέπει στον κατακόρυφο αγωγό να κινείται . 

Κλείνουμε το διακόπτη και παρατηρούμε ότι ο αγωγός κινείται κατά την 

κατεύθυνση του βέλους. Ανοίγουμε το διακόπτη και παρατηρούμε ότι ο 

αγωγός επανέρχεται στην προηγούμενη θέση του. Είναι φανερό ότι ο 

ρεuματοφόρος αγωγός, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο, 

δέχεται δύναμη. Η δύναμη αυτή ονομάζεται δύναμη Laplace. Μπορούμε 
να εξετάσουμε ποιοτικά την επίδραση διάφορων παραγόντων στη δύνα

μη που δέχεται ο ρεuματοφόρος αγωγός. Μπορούμε, π.χ, να μεταβάλ

λουμε το ρεύμα και συγχρόνως να παρατηρούμε την εκτροπή του αγω

γού από την κατακόρυφη θέση του. Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποι

ούμε μαγνήτες που δημιουργούν ασθενέστερα ή ισχυρότερα πεδία ή μπο

ρούμε να αλλάζουμε την κατεύθυνση του μαγνητικό πεδίου. Μπορούμε, 

τελος, να χρησιμοποιήσουμε μαγνητικά πεδία τα οποία να εκτείνονται 

περισσότερο στο χώρο και να εξετάσουμε την επίδραση του μήκους του 

αγωγού το οποίο βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο στην εκτροπή του 

σύρματος και, κατά συνέπεια, στο μέτρο της δύναμης που δέχεται. 

Η λεπτομερής πειραματική έρευνα έδειξε ότι το μέτρο της δύναμης 

Laplace εξαρτάται από: 

• το μέτρο Β του μαγνητικού πεδίου. 

το ρεύμα I το οποίο διαρρέει τον αγωγό. 

• το μήκος f του αγωγού το οποίο βρίσκε
ται μέσα στο μαγνητικό πεδίο. 

• το ημίτονο της γωνίας φ (ημφ) την ο
ποία σχηματίζει η κατεύθυνση του αγω

γού με την κατεύθυνση του Β . 
Ως κατεύθυνση του αywyoύ θεωρούμε 

την κατεύθυνση του ρεύματος (συμβατικής 

φοράς) που τον διαρρέει. Η yωνία φ είναι 

αυτή yια την οποία ισχύει Ο<φ< 180°. 
Το μέτρο της δύναμης εwαι ανάλογο 

προς όλους τους παραπάνω παράγοντες. 

Μπορούμε λοιπόν να γράψουμε: 

Fι = ΒΙfημφ (1) 

Η κατεύθυνση της δύναμης Laplace 

Εικόνα 1.4α 

Τα δάχτυλα κατευθύνονται προς 
--7 

το Β . Ο αντίχειρας κατευθύνεται 

προς την κατεύθυνση του ρεύμα

τος στον αywyό. Η κατεύθυνση 

της κάθετης στην παλάμη είναι η 

κατεύθυνση της Fι. 

EKFE_RODOU
Sticky Note
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ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΠΣΜΟΣ 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία ηλεκτρομαγνητών είναι οι υπεραyώγι

μοι ηλεκτρομαγνήτες. Η λειτουργία τους στηρίζεται στο φαινόμενο της υ

περαyωγιμότηταςπου ανακαλύφθηκε το 1911 από τον Ολλανδό φυσικό 
Kamerlingh Onnes ο οποίος έψυξε Hg σε θερμοκρασία περίπου 4 Κ (-269 
oC), χρησιμοποιώντας υγρό He. Ο Onnes παρατήρησε ότι η αντίσταση 
του Hg, όταν ήταν σε θερμοκρασία 4,15 Κ, έπεσε απότομα κατά 100 000 
φορές. Αυτό σημαίνει ότι, πρακτικά, η αντίσταση του Hg σε αυτές τις θερ
μοκρασίες μηδενίζεται. Αν, λοιπόν, ψύξουμε έναν κυκλικό αγωγό α' αυτή 

τη θερμοκρασία και του διοχετεύσουμε ηλεκτρικό ρεύμα, το ρεύμα αυτό 

θα εξακολουθήσει να κυκλοφορεί για πολλά χρόνια. Το γεγονός ότι ο αγω

γός σ' αυτές της συνθήκες δεν παρουσιάζει αντίσταση, μας δίνει τη δυνα

τότητα να παράγουμε υψηλά ρεύματα χωρίς απώλειες λόγω του φαινο

μένου )oule. Αν, λοιπόν, το σύρμα του σωληνοειδούς είναι από υπεραyώ

γιμο υλικό και διατηρείται σε θερμοκρασίες κοντά στο απόλυτο μηδέν (-
273 oC), είναι δυνατόν να επιτύχουμε την κυκλοφορία υψηλών ρευμάτων, 

πράγμα που στη συνέχεια σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε μαγνητικά 

πεδία εξαιρετικά ισχυρά. Οι υπεραyώγιμοι ηλεκτρομαγνήτες θα μπορού

σαν να χρησιμοποιηθούν σε κινητήρες και άλλες μηχανές, για να παρά

γουν μεγαλύτερη ισχύ. Υπεραyώγιμοι ηλεκτρομαγνήτες, οι οποίοι ψύχο

νται με υγρό He, χρησιμοποιούνται εδώ και αρκετό καιρό στους επιταχυ
ντές σωματιδίων. Τέτοιοι μαγνήτες θα μπορούν να χρησιμοποούνται για 

να ανυψώνουν και να κινούν τρένα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το δύσκολο 

σημείο είναι ότι η υπεραγωγιμότητα απαιτεί πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, 

η πραγματοποίηση των οποίων είναι δύσκολη και δαπανηρή. Η έρευνα έ

χει οδηγήσει στην κατασκευή υλικών, τα οποία γίνονται υπεραyώγιμα σε 

θερμοκρασίες αρκετά πάνω από το απόλυτο μηδέν. Ελπιοες προς αυτή 

την κατεύθυνση δίνουν κάποια κεραμικά υλικά. Μπορείτε να φανταστείτε 

τι θα συνέβαινε, αν κάποιος κατασκευάζε υπεραyώγιμο υλικό σε θερμο

κρασία ψυγείου ή θερμοκρασία δωματίου; Η απουσία ηλεκτρικής αντίστα

σης ανοίγει πολλούς δρόμους. Είναι πολύ πιθανό να ακούσετε περισσότε

ρα για την υπεραγωγιμότητα στο πολύ κοντινό μέλλον. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Θα κατασκευάσουμε έναν ηλεκτρομαγνήτη με πολύ πρόχειρα υλικά. Πάρ

τε μια σιδερένια πρόκα και τυλίξτε γύρω της, σε πυκνή περιέλιξη, μονω

μένο χάλκινο σύρμα, ώστε να καλυφτούν περίπου τα 3/ 4 της πρόκας. Τα 



32 ΦΥΣΙΚΗ 

άκρα του σύρματος συνδέστε τα με μία μπαταρία των 9V. 

1. Ακουμπήστε το ένα άκρο της πρόκας σε ένα μικρό σωρό από καρφί
τσες. Τι παρατηρείτε; 

2. Σηκώστε λίγο το άκρο του μαyνήτη και διακόψτε το κύκλωμα. Τι πα
ρατηρείτε; 

3. Χρησιμοποιήστε τώρα 4 πρόκες του ιοιου μήκους και σχηματίστε πυ

κνή περιέλιξη του ιοιου μήκους με την αρχική. Επαναλάβετε το βήμα 

1. Τι παρατηρείτε; 

4. Χρησιμοποιήστε δύο μπαταρίες των 9V σε σειρά και επαναλάβετε το 

βήμα 3. Τι παρατηρείτε; 

5. Να επαναλάβετε τις διαδικασίες του βήματος 1, αλλά τώρα το μήκος 
της περιέλιξης να είναι το 1/ 3 της αρχικής. Τι παρατηρείτε; 

6. Να επαναλάβετε το βήμα 5 σχηματίζοντας δύο στρώσεις τυλιγμάτων 
με τους επόμενους δύο τρόπους: 

Α. Όταν τελειώσετε το πρώτο στρώμα, σχηματίστε το δεύτερο, αρχί

ζοντας από το τέλος του πρώτου και τυλίγοντας το σύρμα προς τα 

πίσω. 

Β. Όταν τελειώσετε το πρώτο στρώμα, πηγαίνετε στην αρχή του και 

αρχίστε να τυλίγετε και το δεύτερο στρώμα, όπως τυλίξατε το 

πρώτο. Τι παρατηρείτε; 

Εφόσον η κατασκευή σας επιτύχει πρέπει να είστε σε θέση να εκτιμή

σετε ποιοτικά τους παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν το μέτρο του μα

γνητικού πεδίου που δημιουργεί αυτός ο ηλεκτρομαγνήτης. 

~ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Σε όλα τα προβλήματα η τιμή της σταθεράς km θα λαμβάνεται ίση με 

k = 10-7 li 
m Α2 

1. Ο βόρειος πόλος μιας μαγνητικής βελόνας στρέφεται προς το Βόρειο Γε

ωγραφικό Πόλο της Γης. Πού βρίσκεται ο Βόρειος Μαγνητικός Πόλος της 

Γης; 
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2.3 AMOIBAIA ΕΠΑΓΩΓΗ (φαινόμενο) 

Το φαινόμενο της ανάπτυξης ΗΕΔ από επαγωγή παρατηρείται κάθε φορά 

που η μαγνητική ροή, η οποία περνάει μέσα από ένα κύκλωμα, μεταβάλλε

ται. Η μεταβολή αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Θα 

εξετάσουμε αυτόν που οδηγεί στο φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής. 

Πείραμα 

Στην εικόνα (2.4) τα πηνία Π 1 
και Π2 έχουν τοποθετηθεί με 

τέτοιο τρόπο ώστε οι άξονές 

τους να συμπίπτουν. Τα άκρα 

του πηνίου Π 1 έχουν συνδεθεί 
με τους πόλους ηλεκτρικής πη

γής με την παρεμβολή αντιστά

τη μεταβλητής αντίστασης και 

ανοιχτού διακόπτη. Τα άκρα 

του πηνίου Π2 έχουν συνδεθεί 

με αμπερόμετρο. 

Βήμα 1. Κλείνουμε το διακόπτη 

Εικόνα 2.4 

δ και ταυτόχρονα παρατηρούμε το αμπερόμετρο στο κύκλωμα του πηνί

ου Π2 . Διαπιστώνουμε ότι το όργανο καταγράφει ένδειξη. Τούτο σημαίνει 

ότι στα άκρα του πηνίου Π2 αναπτύχθηκε επαγωγική ΗΕΔ. Επειδή έχου
με κλειστό κύκλωμα, πέρασε ρεύμα το οποίο καταγράφηκε από το αμπε

ρόμετρο. 

Βήμα 2. Μετά το κλείσιμο του διακόπτη η ένδειξη του οργάνου μηδενίζε

ται. Μετακινούμε το δρομέα της ρυθμιστικής αντίστασης και παρατηρού

με ότι, στη διάρκεια της μετακίνησης, το αμπερόμετρο καταγράφει ένδει

ξη. Η μετακίνηση του δρομέα στη ρυθμιστική αντίσταση του κυκλώματος 

Π 1 έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του ρεύματος σ' αυτό το κύκλωμα. 
Επαναλαμβάνουμε μερικές φορές το πείραμα, προκαλώντας την ίδια με

τακίνηση του δρομέα σε χρονικά διαστήματα τα οποία προοδευτικά ε

λαττώνουμε. Θα παρατηρήσουμε ότι η ένδειξη του οργάνου συνεχώς αυ

ξάνεται. 
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Η γωνία θ1 είναι η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία θ2 είναι η γωνία διά
θλασης. 

Στο σχήμα (9.3α) παρατηρούμε ότι η φωτεινή ακτίνα πλησιάζει την κά

θετο στη διαχωριστική επιφάνεια στο σημείο πρόσπτωσης, όταv αυτή από 
τον αέρα εισέρχεται στο νερό. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πάντα, όταν 

το φως εισέρχεται σε υλικό όπου η ταχύτητά του είναι μικρότερη. Όταν το 

φως από ένα μέσο εισέρχεται σε ένα άλλο στο οποίο η ταχύτητά του είναι 

μεγαλύτερη (εικ. 9.3β), η ακτίνα απομακρύνεται από την κάθετο. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9.1 

α) Χρησιμοποιήστε το γυάλινο δοχείο της εικόνας (9.4), στο οποίο έχετε 

βάλει νερό και σε πλάγια θέση ένα μολύβι ή ένα καλαμάκι αναψυκτι

κού. Θα διαπιστώσετε ότι το μολύβι και το καλαμάκι φαίνονται σαν να 

έχουν σπάσει (εικ. 9.4α). 

β) Κατευθύνετε πλάγια τη δέσμη προβολέα ή τη δέσμη laser προς την ε

πιφάνεια του νερού. Θα διαπιστώσετε ότι η δέσμη του φωτός δεν ακο

λουθεί ευθύγραμμη διαδρομή αλλά κάμπτεται απότομα, μόλις περάσει 

από την επιφάνεια του νερού (εικ. 9.4β). 

γ) Τέλος, με τη βοήθεια ενός βαθμονομημένου δίσκου και μιας ημικυκλικής 

γυάλινης πλάκας, όπως φαίνεται στο σχήμα (9.4γ), μπορούμε να διαπι

στώσουμε όσα αναφέραμε για τη διάθλαση και ακόμη να μελετήσουμε 

τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η γωνία διάθλασης, όταν αλλάζει 

η γωνία πρόσπτωσης. 

(α) (β) (γ) 

Εικόνα 9.4 



❑ ŒÓÓÔÈÂ˜ Î·È Ê˘ÛÈÎ¿ ÌÂÁ¤ıË

ºˆÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË – ∞Ó¿ÎÏ·ÛË – °ˆÓ›· ÚfiÙˆÛË˜ – °ˆÓ›· ·Ó¿ÎÏ·ÛË˜ – ∂›Â‰Ô˜ Î·ıÚ¤ÊÙË˜ – ∞ÓÙÈ-
ÎÂ›ÌÂÓÔ – ∂›‰ˆÏÔ 

❑ ™Ùfi¯ÔÈ

1. ¡· ‰Â›¯ÓÂÈ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¿ fiÙÈ, Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÊˆÙÂÈÓ‹˜ ‰¤ÛÌË˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ Â›-
Â‰Ô˘ Î·ıÚ¤ÊÙË, Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛË˜ Â›Ó·È ›ÛË ÌÂ ÙË ÁˆÓ›· ·Ó¿ÎÏ·ÛË˜.

2. ¡· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ˜ ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÂÈ˜ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÂÓfi˜ ÊˆÙÂÈÓÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜
¤Ó· Â›Â‰Ô Î·ıÚ¤ÊÙË. 

❑ £ÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜

ª›· ÊˆÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ Î·ıÚ¤ÊÙË ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË: ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·Ó¿-
ÎÏ·ÛË.

∏ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓË Î·È Ë ÚÔÛ›ÙÔ˘Û· ‰¤ÛÌË, Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ Î¿ıÂÙË Â˘ıÂ›· ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Î·ıÚ¤-
ÊÙË Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛÙˆÛË˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô.

∏ Î¿ıÂÙË Â˘ıÂ›· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛ›ÙÔ˘Û· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓË ‰¤ÛÌË ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜: ÙË ÁˆÓ›·
ÚfiÛÙˆÛË˜ Î·È ÙË ÁˆÓ›· ·Ó¿ÎÏ·ÛË˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. √È ÁˆÓ›Â˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ›ÛÂ˜.

∏ ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ÊˆÙÂÈÓÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÛÂ ¤Ó· Î·ıÚ¤ÊÙË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ΔÔ
Â›‰ˆÏÔ ÊˆÙÂÈÓÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ Â›Â‰Ô Î·ıÚ¤ÊÙË Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘
Î·ıÚ¤ÊÙË.
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❑ ∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· fiÚÁ·Ó· Î·È ˘ÏÈÎ¿

� °ˆÓÈÔÌÂÙÚÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ (1)

� ∂›Â‰Ô˜ Î·ıÚ¤ÊÙË˜ (2)

� ¶ÚÔ‚ÔÏ¤·˜ Reuter (3)

� ΔÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi (4)

� ªÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ (5)

1. ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛÂ ÙË ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 2. ΔÔÔı¤ÙËÛÂ ÙÔÓ Â›Â‰Ô Î·ıÚ¤ÊÙË ÛÙÔ
Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÁˆÓÈÔÌÂÙÚÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘.

2. ƒ‡ıÌÈÛÂ ÙÔ ‰È¿ÊÚ·ÁÌ· ÙÔ˘ ÚÔ‚ÔÏ¤·, ÒÛÙÂ Ó· ÂÎ¤ÌÂÙ·È Ì›· ÏÂÙ‹ ‰¤ÛÌË ÊˆÙfi˜. ƒ‡ıÌÈÛÂ ÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚ÔÏ¤· ÒÛÙÂ Ë ‰¤ÛÌË Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ¤Ó· ÊˆÙÂÈÓfi ›¯ÓÔ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÁˆÓÈÔÌÂÙÚÈÎfi ‰›ÛÎÔ. 

3. ¶ÂÚ›ÛÙÚÂ„Â ÙÔ ÁˆÓÈÔÌÂÙÚÈÎfi ‰›ÛÎÔ ÒÛÙÂ Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛË˜ ÙË˜ ‰¤ÛÌË˜ Ó· Â›Ó·È 30 ÌÔ›ÚÂ˜.
ª¤ÙÚËÛÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹ ÙË˜ ÁˆÓ›·˜ ·Ó¿ÎÏ·ÛË˜. ∂·Ó¿Ï·‚Â ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙÈÌ¤˜ ÙË˜ ÁˆÓ›·˜ Úfi-
ÛÙˆÛË˜ 10, 20, 40, 60 Î·È 80 ÌÔ›ÚÂ˜. 

™˘ÌÏËÚÒÛÙÂ ÙÔÓ ›Ó·Î· ∞ ÙÔ˘ Ê‡ÏÏÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
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❑ ŒÓÓÔÈÂ˜ Î·È Ê˘ÛÈÎ¿ ÌÂÁ¤ıË

ºˆÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË – ¶ÚÔÛ›ÙÔ˘Û· Î·È ‰È·ıÏÒÌÂÓË ·ÎÙ›Ó· – °ˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛË˜ – °ˆÓ›· ‰È¿ıÏ·ÛË˜
– ¢Â›ÎÙË˜ ‰È¿ıÏ·ÛË˜

❑ ™Ùfi¯ÔÈ

1. ¡· ‰Â›¯ÓÂÈ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¿ fiÙÈ Ë ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ ‰È¿‰ÔÛË˜ ÙÔ˘ ÊˆÙfi˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó ÌÈ· ÊˆÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË
‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ‰‡Ô ‰È·Ê·Ó‹ ÛÒÌ·Ù·.

2. ¡· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÂ›˜ Î·È Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÂÛ·È ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ‰È¿Ù·ÍË, ÌÂ ÛÎÔfi ÙË Ì¤ÙÚË-
ÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ‰È¿ıÏ·ÛË˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·¤Ú·.

3. ¡· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÛ·È Ù· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·: ¡· Û¯Â‰È¿˙ÂÈ˜ ˘fi ÎÏ›Ì·Î· ÌÈ· Û¯ËÌ·ÙÈÎ‹ ·Ó··-
Ú¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ‰È¿Ù·ÍË˜, Ó· ÌÂÙÚ¿˜ ÙÈ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÚfiÛÙˆÛË˜ Î·È ‰È¿ıÏ·ÛË˜ Î·Ù¿ ÙË
‰È¤ÏÂ˘ÛË ÊˆÙÂÈÓ‹˜ ·ÎÙ›Ó·˜ ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ˜ ÙÔ ‰Â›ÎÙË ‰È¿ıÏ·ÛË˜ ÙÔ˘
ÓÂÚÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·¤Ú·. 

❑ £ÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜

1. ªÈ· ÏÂÙ‹ ‰¤ÛÌË ÊˆÙfi˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ÚÔÛ›ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ËÚÂÌÂ›.
ΔfiÙÂ ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ‰¤ÛÌË˜ ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Î·È Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÂÓÒ ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÚÔ˜
ÙË˜ ‰¤ÛÌË˜ ÂÈÛ¯ˆÚÂ› Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÂ ·˘Ùfi. °ÂÓÈÎ¿ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙË˜ ‰È¤-
ÏÂ˘ÛË˜ ÌÈ·˜ ÊˆÙÂÈÓ‹˜ ‰¤ÛÌË˜ ·fi ¤Ó· ‰È·Ê·Ó¤˜ Ì¤ÛÔ ÛÂ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰È¿ıÏ·ÛË ÙÔ˘
ÊˆÙfi˜. 

2. ΔÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÌÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙÔ ÓÂÚfi ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ∫¿ıÂ ‰È·Ê·Ó¤˜ Ì¤ÛÔ
(fiˆ˜ Ô ·¤Ú·˜ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi) ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi Ì¤ÁÂıÔ˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰Â›ÎÙË˜ ‰È¿-
ıÏ·ÛË˜ (n) ÙÔ˘ Ì¤ÛÔ˘. √ ‰Â›ÎÙË˜ ‰È¿ıÏ·ÛË˜ (n) ÂÓfi˜ ‰È·Ê·ÓÔ‡˜ Ì¤ÛÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ËÏ›ÎÔ
ÙË˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÊˆÙfi˜ ÛÙÔ ÎÂÓfi (c) ÚÔ˜ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ·
ÙÔ˘ ÊˆÙfi˜ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ (c’):

°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÊˆÙfi˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú· Â›Ó·È
ÂÚ›Ô˘ ›ÛË ÌÂ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÊˆÙfi˜ ÛÙÔ ÎÂÓfi:

¤ÙÛÈ Ô ‰Â›ÎÙË˜ ‰È¿ıÏ·ÛË˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· Â›Ó·È: 

 c c·¤Ú· �
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∂ÚÁ·ÛÙËÚÈ·Î‹ ¿ÛÎËÛË 12∂ÚÁ·ÛÙËÚÈ·Î‹ ¿ÛÎËÛË 12

∂ÈÎfiÓ· 2



™ÙÔ ÓÂÚfi Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÊˆÙfi˜ Â›Ó·È cÓÂÚÔ‡=225.000 km/s, ÂÓÒ ÛÙÔ ÎÂÓfi Â›Ó·È c=300.000 km/s.
ŒÙÛÈ, Ô ‰Â›ÎÙË˜ ‰È¿ıÏ·ÛË˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È:

∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ‰È¿ıÏ·ÛË˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ÚÔ-
Û›ÙÔ˘Û·˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜.

3. ŸÙ·Ó ÌÈ· ÏÂÙ‹ ‰¤ÛÌË ÊˆÙfi˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‰‡Ô ‰È·Ê·ÓÒÓ Ì¤ÛˆÓ, fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 2, ÙfiÙÂ Ë ‰¤ÛÌË Ô˘ ‰È·ıÏ¿Ù·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË. øÛÙfiÛÔ Ë ÚÔÛ›ÙÔ˘-
Û·, Ë ‰È·ıÏÒÌÂÓË Î·È Ë Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛÙˆÛË˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿ÓÙÔÙÂ ÛÙÔ
›‰ÈÔ Â›Â‰Ô (ÂÈÎfiÓ· 2).

4. ŸÙ·Ó Ë ÚÔÛ›ÙÔ˘Û· ÊˆÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È Ë ‰È·ıÏÒÌÂÓË ÛÂ Î¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ
‰È·Ê·Ó¤˜ Ì¤ÛÔ, ÙfiÙÂ Ë ÁˆÓ›· ‰È¿ıÏ·ÛË˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ‰Â›ÎÙË ‰È¿ıÏ·ÛË˜ ÙÔ˘ Ì¤ÛÔ˘ (n) Î·È
ÙË ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛË˜. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË Û¯¤ÛË, Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ÓfiÌÔ˜
ÙÔ˘ Snell. 

fiÔ˘ · Â›Ó·È Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛË˜ Î·È ‰ Ë ÁˆÓ›· ‰È¿ıÏ·ÛË˜.

5. ™ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·˘Ù‹ ı· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¿ ÙË ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛË˜ · Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÁˆÓ›·
‰È¿ıÏ·ÛË˜ ‰, fiÙ·Ó ÌÈ· ÏÂÙ‹ ÊˆÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË ‰È·ıÏ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· ÛÙÔ ÓÂÚfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı·
ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘ÌÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ Snell Î·È ı· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ ‰Â›ÎÙË ‰È¿ıÏ·ÛË˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ΔËÓ ÙÈÌ‹
Ô˘ ı· ‚ÚÔ‡ÌÂ ı· ÙË Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ÌÂ ÂÎÂ›ÓË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ‹ ÛÂ ¿ÏÏ· ‚È‚Ï›·
º˘ÛÈÎ‹˜.

°È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ ÌÈ· ÏÂÙ‹ ÈÛ¯˘Ú‹ ‰¤ÛÌË ÌÔÓÔ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡ ÊˆÙfi˜ ÛÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ‰È·-
‰ÈÎ·Û›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ ¤Ó· Ê·Îfi Ï¤È˙ÂÚ. 
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❑ ∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· fiÚÁ·Ó· Î·È ˘ÏÈÎ¿

� º·Îfi˜ Ï¤È˙ÂÚ (1)

� °˘¿ÏÈÓÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ‰Ô¯Â›Ô (2)

� ¢‡Ô ˘Ô‰ÂÎ¿ÌÂÙÚ· 0–30 cm (3)

� √ÚıÔÛÙ¿ÙË˜ (4)

� §·‚›‰· (4)

� ¢È·Ê·Ó‹˜ ÎÔÏÏËÙÈÎ‹ Ù·ÈÓ›· (5)

� ¢Ô¯Â›· ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ∼2–3 lt (6)

� ¡ÂÚfi ‚Ú‡ÛË˜

¶∂πƒ∞ª∞: ª¤ÙÚËÛË ÙË˜ ÁˆÓ›·˜ ÚfiÛÙˆÛË˜ Î·È ‰È¿ıÏ·ÛË˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ ÊˆÙfi˜ ·fi
ÙÔÓ ·¤Ú· ÛÙÔ ÓÂÚfi. ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ‰È¿ıÏ·ÛË˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡,

1. ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛÂ ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙË˜ ÂÈÎfiÓ·˜ 3:

� ™ÙÂÚ¤ˆÛÂ ÌÂ Ï·ÛÙÈÎ‹ ÎÔÏÏËÙÈÎ‹ Ù·ÈÓ›· ÙÔÓ ¤Ó·
¯¿Ú·Î· ÛÙÔÓ ˘ıÌ¤Ó· ÙÔ˘ ÎÂÓÔ‡ Á˘¿ÏÈÓÔ˘ ‰Ô¯Â›-
Ô˘ Î·È ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÛÙÔ ÏÂ˘ÚÈÎfi ÙÔ›¯ˆÌ· ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›-
Ô˘, ÒÛÙÂ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ Â›-

Â‰Ô. ºÚfiÓÙÈÛÂ ÒÛÙÂ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÌË‰Â-
Ófi˜ (√) ÙÔ˘ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ˘ ¯¿Ú·Î· (√À) Ó·
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔÓ ˘ıÌ¤Ó· ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›-
Ô˘ Î·È Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘
ÌË‰ÂÓfi˜ (√) ÙÔ˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˘ ¯¿Ú·Î· (√Ã).

� ™ÙÂÚ¤ˆÛÂ ÙÔ Ê·Îfi Ï¤È˙ÂÚ ÛÙË Ï·‚›‰· Î·È Ú‡ıÌÈÛÂ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÒÛÙÂ Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË Ó· ‰È¤Ú-
¯ÂÙ·È ÔÏ‡ ÎÔÓÙ¿ ·fi ÌÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓË ¯·Ú·Á‹ (º) ÙÔ˘ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ˘ ¯¿Ú·Î·. ™ËÌÂ›ˆÛÂ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈ-
ÍË H (√º=∏) ÙÔ˘ ¯¿Ú·Î·, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡ Ï¤È˙ÂÚ (ÂÈÎfiÓ· 3):

H=______ cm

� ∏ ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ Ó· Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¯¿Ú·Î· Û’ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘. ∫·Ù¿ÁÚ·„Â ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë
¤Ó‰ÂÈÍË (√μ) ÙÔ˘ ¯¿Ú·Î· Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙË˜ ÊˆÙÂÈÓ‹˜ ÎËÏ›‰·˜ ¿Óˆ Û’ ·˘ÙfiÓ (ÂÈÎfi-
Ó· 4).

√μ =______ cm

2. ÃˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Î·Ó¤Ó· fiÚÁ·ÓÔ ‹ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜
‰È¿Ù·ÍË˜, Ú›ÍÂ Ì¤Û· ÛÙÔ Á˘¿ÏÈÓÔ ‰Ô¯Â›Ô ÓÂÚfi
Ì¤¯ÚÈ˜ fiÙÔ˘ Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÊÙ¿ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ Ù· 5 ÌÂ
6 cm. ª¤ÙÚËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ ¯¿Ú·Î· ÙÔ
‡„Ô˜ (h) ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Î·Ù¿ÁÚ·„¤ ÙÔ ÛÙËÓ ÚÒ-
ÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ∞. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ
Î·È Î·Ù¿ÁÚ·„Â ÙË Ó¤· ı¤ÛË (√°) ÙË˜ ÊˆÙÂÈÓ‹˜ ÎËÏ›-
‰·˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¯¿Ú·Î· (√Ã). ∂·Ó¿Ï·-
‚Â ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÁÈ· ·ÎfiÌ· Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÙÈÌ¤˜
ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. [∫¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ó· ÚÔÛı¤ÙÂÈ˜
ÌÈ· ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ‰Ô¯Â›Ô]. ∫·Ù¿ÁÚ·„Â fiÏÂ˜
ÙÈ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÛÔ˘ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ∞. 

∂¶∞§∏£∂À™∏ Δø¡ ¡√ªø¡ Δ√À ∞¶§√À ∂∫∫ƒ∂ª√À™ ∂ƒ°∞™Δ∏ƒπ∞∫∏ ∞™∫∏™∏ 1
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