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Ισχύς που «καταναλώνει» 

μια  

ηλεκτρική_συσκευή  
Pηλ = V . I 

Ισχύς που Προσφέρεται σε  

αντιστάτη  
        

Χαρακτηριστικά κανονικής 

λειτουργίας ηλεκτρικής 

συσκευής  

- Τάση κανονικής λειτουργίας της συσκευής (ν)  
- Κανονική ηλεκτρική ισχύς της συσκευής (Ρ)  

Περιοδική Κίνηση  
Περιοδική ονομάζουμε την Κίνηση που επαναλαμβάνεται 

κατά τον ίδιο τρόπο σε ίσα χρονικά διαστήματα  

Ταλάντωση  
Ταλάντωση είναι η περιοδική κίνηση που γίνεται ανάμεσα 
σε δυο ακραία σημεία της τροχιάς  

Μεγέθη που χαρακτηρίζουν  

μια ταλάντωση  

- περίοδος  

- συχνότητα και  

- το πλάτος  

Συχνότητα  

 

Περίοδος  

 

Σχέση περιόδου — συχνότητας  

 

Βαρυτική δυναμική 

ενέργεια   

Κινητική ενέργεια  

  

Μηχανική ενέργεια  
 

 

Αρχή διατήρηση μηχανικής  

ενέργειας (ΑΔΜΕ)  

Εμηχ = σταθερή  
,  

η αναλυτικά  

(1 αρχική Θέση και 2 τελική Θέση)  



 4 

Ισχύς  
 

Κύμα  
Κύμα ονομάζουμε τη διάδοση μιας διαταραχής σε ένα 

χώρο  

Ταξινόμηση κυμάτων  Μηχανικά και ηλεκτρομαγνητικά  

Μηχανική κύματα  
Εχουν δυο βασικά χαρακτηριστικά:  

- Διαδίδονται μέσα στα υλικά μέσα  

- Μεταφέρουν μηχανική ενέργεια  

Εγκάρσια και διαμήκη  

μηχανική κύματα  

Εγκάρσια κύματα. Τα υλικά σημεία του μέσου 

ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του 

κύματος. Διαδίδονται μόνο στα στερεά. Σχηματίζονται 

όρη και κοιλάδες  

Διαμήκη κύματα. Τα υλικά σημεία του μέσου 

ταλαντώνονται στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. 

Διαδίδονται στα στερεά, υγρά και αέρια. Σχηματίζονται 

πυκνώματα και αραιώματα  

 

Χαρακτηριστικά 

μεγέθη  

του κύματος  

Τα χαρακτηριστικά μεγέθη ενός κύματος είναι:  

- η συχνότητα(f)  
- η περίοδος (Τ)  

- το πλάτος ταλάντωσης των υλικών σημείων του μέσου (Α)  

- η ταχύτητα διάδοσης (υ)  

- το μήκος κύματος (λ)  

Θεμελιώδης 

εξίσωση  

των κυμάτων  

Η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος σε ένα μέσο ισούται με το 

γινόμενο της συχνότητας επί το μήκος κύματος,  

υ=λ·f 

Ενέργεια κύματος  
Ενέργεια κύματος είναι η ενέργεια που μεταφέρεται από το 

κύμα και προσφέρεται από την πηγή του κύματος  

Ηχητικά κύματα  
Ηχητικά κύματα είναι τα διαμήκη μηχανικά κύματα που 

δημιουργούνται από τις δονήσεις των σωμάτων στον αέρα  

Κατηγορίες 

ηχητικών κυμάτων  

- ήχοι, με συχνότητα μεταξύ 20 Ηz και 20.000 Ηz 

- υπόηχοι, με συχνότητα μικρότερη των 20 Ηz  

- υπέρηχοι, με συχνότητα μεγαλύτερη των 20.000 Ηz  

Υποκειμενικά 

χαρακτηριστικά  

του ήχου  

Υποκειμενικά ονομάζουμε τα χαρακτηριστικά του ήχου που 
συνδέονται με τον τρόπο που τον αντιλαμβανόμαστε και είναι τρία:  

- το ύψος - η ακουστότητα και - η χροιά  

Ύψος του ήχου  

Με το ύψος διακρίνουμε πόσο οξύς ή βαρύς είναι ένας ήχος. 

Το ύψος καθορίζεται από την συχνότητα του ηχητικού 

κύματος  
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Ακουστότητα  

Με την ακουστότητα διακρίνουμε πόσο ισχυρός ή  ασθενής 

είναι ένας ήχος. Η ακουστότητα καθορίζεται από την ένταση 

του ηχητικού κύματος, δηλαδή από την ηχητική ενέργεια που 

φτάνει στο αφτί μας κάθε δευτερόλεπτο  

,  

Χροιά  

Με τη χροιά διακρίνουμε τις πηγές των ήχων. Η χροιά 

καθορίζεται από τη μορφή της κυματομορφής του ήχου  

Κλίμακα ντεσιμπέλ 

(dΒ)  

Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της στάθμης της έντασης 

ενός ήχου  

 

- Βλέπουμε ένα αντικείμενο όταν φως που προέρχεται από αυτό φθάσει στα μάτια 

μας, διεγείρει τα oπτικά κύτταρα και η διέγερση μεταβιβαστεί στον εγκέφαλο. 

- Τα αντικείμενα τα βλέπουμε είτε επειδή τα ίδια είναι φωτεινές πηγές, δηλαδή 

εκπέμπουν φως, οπότε τα ονομάζουμε αυτόφωτα, είτε επειδή φωτίζονται από άλλες 

φωτεινές πηγές, οπότε τα ονομάζουμε ετερόφωτα. 

- Το φως μεταφέρει ενέργεια. Η ενέργεια που μεταφέρει το φως ονομάζεται φωτεινή 

ενέργεια η οποία αποτελεί ειδική περίπτωση της ενέργειας ακτινοβολίας. ‘Ετσι η 

φωτεινή ενέργεια όπως κάθε μορφή ενέργειας είναι δυνατόν να μετασχηματισθεί σε 

άλλες μορφές. Η φωτεινή ενέργεια μεταφέρεται από τα φωτόνια. Κάθε φωτόνιο 

μεταφέρει μια καθορισμένη ποσότητα ενέργειας. 

- Φωτεινή πηγή ονομάζεται ένα σώμα ή μια συσκευή που εκπέμπει φως. Σε κάθε 

φωτεινή πηγή κάποια μορφή ενέργειας μετατρέπεται σε φωτεινή. 

- Σε κάθε ομογενές υλικό το φως διαδίδεται ευθύγραμμα. Στο κενό και στον αέρα το 

φως διανύει 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Η ταχύτητα διάδοσης του φωτός 

διαφέρει από υλικό σε υλικό. 

- Τα σώματα μέσα στα οποία διαδίδεται το φως τα ονομάζουμε διαφανή. Τα σώματα 

μέσα από τα οποία δεν διαδίδεται το φως τα ονομάζουμε αδιαφανή. Σώματα πίσω 

από τα οποία δεν διακρίνουμε καθαρά τα αντικείμενα τα ονομάζουμε ημιδιαφανή. 

- Η σκιά ενός σώματος σχηματίζεται στις περιοχές εκείνες όπου δεν φθάνουν οι 

ακτίνες που προέρχονται από τη φωτεινή πηγή, γιατί στην πορεία τους 

παρεμβάλλεται ένα αδιαφανές σώμα. Η δημιουργία της σκιάς είναι αποτέλεσμα της 

ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός. 

 

Διάθλαση ονομάζεται το φαινόμενο της αλλαγής της διεύθυνσης διάδοσης του φωτός 

όταν αυτό περνά από ένα διαφανές υλικό σε ένα άλλο διαφανές υλικό, στο οποίο 

διαδίδεται με διαφορετική ταχύτητα. Κατά τη διάθλαση του φωτός ισχύουν οι 

ακόλουθοι νόμοι: 

α) Η προσπίπτουσα ακτίνα, η διαθλώμενη και η ευθεία που είναι κάθετη στην 

επιφάνεια επαφής των δυο υλικών και περνά από το σημείο πρόσπτωσης βρίσκονται 

στο ίδιο επίπεδο. 

β) Το πηλίκο του ημιτόνου της γωνίας πρόσπτωσης προς το ημίτονο της γωνίας 

διάθλασης είναι σταθερό: 

  (νόμος του Σνελ για τη διάθλαση) 

Δείκτης διάθλασης ενός υλικού ορίζεται το πηλίκο n= (ταχύτητα διάδοσης του 

φωτός στο κενό) /(ταχύτητα διάδοσης του φωτός στο υλικό) ή n=c/υ 
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‘Οταν φωτεινή ακτίνα προσπίπτει την επιφάνεια επαφής δυο υλικών, προερχόμενη 

από το οπτικά πυκνότερο με γωνία μεγαλύτερη μιας ορικής γωνίας τότε υφίσταται 

μόνο ανάκλαση. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ολική ανάκλαση. 

Το λευκό φως είναι σύνθετο. Αποτελείται από ακτινοβολίες που αντιστοιχούν σε 

κάθε χρώμα. Το λευκό φως αναλύεται από ένα πρίσμα, οπότε σχηματίζεται το 

χρωματικό φάσμα. 

Η ανάλυση του φωτός οφείλεται στο ότι η ταχύτητα διάδοσης μιας φωτεινής ακτίνας 

σ’ ένα υλικό, επομένως και ο δείκτης διάθλασης του υλικού, εξαρτάται από το χρώμα 

της. 

Το χρώμα ενός αδιαφανούς σώματος καθορίζεται από το χρώμα που αντιστοιχεί στις 

φωτεινές ακτίνες που αυτό ανακλά, ενώ ενός διαφανούς καθορίζεται από το χρώμα 

που αντιστοιχεί στις φωτεινές ακτίνες των οποίων επιτρέπει την διέλευση. 


