
Άσκηση  29 

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στα υγρά 

 

29.1. Σκοπός 

Σκοπός της άσκησης είναι η µέτρηση της ταχύτητας του ήχου υ στην αιθυλική αλκοόλη, µε 

τη µέθοδο ενός στάσιµου υπερηχητικού κύµατος που γίνεται ορατό µε οπτικές µεθόδους, καθώς 

και ο προσδιορισµός του συντελεστή συµπιεστότητας του συγκεκριµένου υγρού. 

29.2. Γενικά 

Η ταχύτητα διάδοσης των διαµήκων κυµάτων �� µέσα σε ένα υλικό µε διαστάσεις πολύ 

µεγαλύτερες από το µήκος κύµατος, λ, των κυµάτων αυτών, δίνεται από τη σχέση: 

 �� = �1� + 43 
�  
(29.1) 

όπου το k είναι ο συντελεστής συµπιεστότητας του υγρού, G το µέτρο διάτµησης και ρ η 

πυκνότητα του υλικού. 

Αντιστοίχως, η ταχύτητα διάδοσης των εγκάρσιων κυµάτων �� µέσα σε οποιοδήποτε υλικό 

δίνεται από τη σχέση: 

 � = �
� (29.2) 

Επειδή στα ρευστά (υγρά, αέρια) το µέτρο διάτµησης είναι µηδέν (G = 0), το αποτέλεσµα 

είναι ότι:  

• δεν διαδίδονται εγκάρσια κύµατα στα υγρά 

• η Εξ. (29.1) για τα διαµήκη κύµατα απλοποιείται στην ακόλουθη: 

 � = � 1���� (29.3) 

Το kad είναι, στην περίπτωση αυτή, ο αδιαβατικός συντελεστής συµπιεστότητας1
.  

Στην Εξ. (29.3) ο συντελεστής kad, καθώς και η πυκνότητα του υγρού ρ, εξαρτώνται από τη 

θερµοκρασία, (θ σε  
ο
C ή Τ σε Κ), πράγµα που σηµαίνει ότι και η ταχύτητα του ήχου µέσα στο 

υγρό εξαρτάται από τη θερµοκρασία. 

Σε όλα τα υγρά ο λόγος ∆υ/∆θ  ή ∆υ/∆Τ,  που δίνει τη µεταβολή της ταχύτητας του ήχου 

ανά βαθµό Κελσίου, έχει αρνητική τιµή (για παράδειγµα, για τη γλυκερίνη έχουµε ∆υ/∆θ = − 1,8 

ms
-1

/
ο
C και για την αιθυλική αλκοόλη ∆υ/∆θ = − 3,6 ms

-1
/
ο
C), εκτός από την περίπτωση του 

νερού όπου ο λόγος αυτός είναι θετικός, µε τιµή + 2,5 ms
-1

/
ο
C. Αυτό σηµαίνει ότι, καθώς η 

                                                           
1
Επειδή στα ηχητικά κύµατα (ιδιαίτερα στους υπερήχους) έχουµε γρήγορες εναλλαγές µεταξύ συµπιέσεων και 

εκτονώσεων, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για τη µεταφορά της θερµότητας από τις συµπιεζόµενες περιοχές προς τις 

εκτονούµενες, µε αποτέλεσµα οι διαδικασίες να είναι αδιαβατικές, και γι’ αυτό και το k αντικαθίσταται στην 

περίπτωση αυτή από το kad. 

 



θερµοκρασία του νερού αυξάνει, αυξάνει και η ταχύτητα του ήχου, αλλά µόνο µέχρι τους 74 
ο
C, 

όπου η υ έχει και τη µεγαλύτερη τιµή (1557 m/s).  Στις υψηλότερες θερµοκρασίες η ταχύτητα 

του ήχου στο νερό αρχίζει να ελαττώνεται, καθώς η θερµοκρασία αυξάνει. 

29.3 Μέθοδος  

Στην παρούσα εργασία θα µετρηθεί η ταχύτητα του ήχου στην αιθυλική αλκοόλη µε τη 

µέθοδο του στάσιµου ηχητικού κύµατος (βλ. Παράγρ Π29.2 και Άσκηση 28). Για την 

πραγµατοποίηση της µεθόδου χρησιµοποιείται η διάταξη που απεικονίζεται στο Σχ. 29.1. 

 

Ένα γυάλινο δοχείο είναι γεµάτο µε το υγρό στο οποίο θέλουµε να µετρήσουµε την 

ταχύτητα του ήχου. Μία επίπεδη πιεζοηλεκτρική πηγή υπερήχων στέλνει ένα σχεδόν επίπεδο 

ηχητικό κύµα το οποίο, ανακλώµενο στον πυθµένα του δοχείου, δηµιουργεί ένα στάσιµο 

ηχητικό πεδίο πίεσης κατά µήκος του άξονα z. Επειδή ο δείκτης διάθλασης εξαρτάται από την 

πίεση που ασκείται στο υγρό, θα διαµορφωθεί ελαφρώς κατά µήκος του άξονα z, ακολουθώντας 

την κατανοµή της πίεσης µέσα στο υγρό. 

Με τη βοήθεια ενός λέιζερ και ενός συγκεντρωτικού φακού φωτίζουµε το γυάλινο δοχείο 

µε µια αποκλίνουσα φωτεινή δέσµη. Στο ηχητικό πεδίο υπάρχουν σηµεία που δεν εκτρέπουν τις 

ακτίνες (κοιλίες πίεσης), οπότε αυτές συνεχίζουν την πορεία τους και αφήνουν, σε ένα πέτασµα 

πίσω από το δοχείο, ένα φωτεινό ίχνος µε τη µεγαλύτερη λαµπρότητα. Όµως, στο ισχυρό 

ηχητικό πεδίο υπάρχουν και σηµεία που εκτρέπουν έντονα το φως (δεσµοί πίεσης), οπότε το 

φωτεινό ίχνος των ακτίνων που διέρχονται από τα σηµεία αυτά έχει την ελάχιστη λαµπρότητα. 

Με τον τρόπο αυτό, το ηχητικό πεδίο µέσα στο υγρό γίνεται ορατό στο πέτασµα µε τη µορφή 

φωτεινών και σκοτεινών κροσσών, η απόσταση µεταξύ των οποίων µπορεί εύκολα να µετρηθεί. 

Γνωρίζουµε ότι σε ένα στάσιµο κύµα η απόσταση µεταξύ δύο δεσµών ή δύο κοιλιών, και 

εποµένως µεταξύ δύο φωτεινών ή σκοτεινών κροσσών, ισούται µε λ/2, όπου λ το µήκος κύµατος 

του διαδιδόµενου κύµατος. Έτσι, από την εικόνα που παίρνουµε στο πέτασµα υπολογίζουµε την 

απόσταση µεταξύ δύο φωτεινών κροσσών και, εποµένως, το λ/2. Επειδή είναι γνωστή και η 

συχνότητα f της ηχητικής πηγής, µπορούµε να υπολογίσουµε την ταχύτητα του ήχου υ µέσα στο 

εξεταζόµενο υγρό από τη σχέση υ = λf. 

Σχήµα 29.1  ∆ιάταξη για τη µέτρηση της ταχύτητας του ήχου στα υγρά. Η δέσµη του λέιζερ, µετά τον 

συγκεντρωτικό φακό, διέρχεται µέσα από το γυάλινο δοχείο που περιέχει το µελετούµενο υγρό και 

κατευθύνεται προς το πέτασµα. Ο πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος, που τροφοδοτείται από µια γεννήτρια 

εναλλασσόµενης τάσης (µη εικονιζόµενη) στέλνει ένα υπερηχητικό κύµα το οποίο, ανακλώµενο στον πυθµένα 

του δοχείου, δηµιουργεί ένα στάσιµο κύµα κατά µήκος του άξονα z, το οποίο προβάλλεται πάνω στο πέτασµα 

µε τη µορφή φωτεινών και σκοτεινών κροσσών. ∆εξιά απεικονίζεται σχηµατικά η εικόνα των κροσσών που 

βλέπουµε πάνω στο πέτασµα. 



Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται ορατό το ηχητικό πεδίο εξηγείται λεπτοµερώς στο 

Παράρτηµα. Πιο συγκεκριµένα, στην Παράγρ. Π29.1 εξετάζουµε τις γενικότερες συνθήκες υπό 

τις οποίες παρατηρείται εκτροπή του φωτός, όταν αυτό διέρχεται µέσα από ένα οπτικώς 

ανοµοιογενές µέσον, ενώ το πώς και το γιατί στο ακουστικό πεδίο δηµιουργούνται συνθήκες 

που προκαλούν την εκτροπή του φωτός, περιγράφεται στην Παράγρ. Π29.3. 

29.4 Πειραµατική διάταξη 

Η πειραµατική διάταξη (Σχ. 29.1) που θα χρησιµοποιήσουµε περιλαµβάνει: 

•••• Μια γεννήτρια υπερηχητικών συχνοτήτων (δεν απεικονίζεται). Η γεννήτρια αυτή παρέχει 

εναλλασσόµενη υψηλή τάση συχνότητας 800 kHz και, επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα 

ελέγχου της τιµής της τάσης εξόδου. 

•••• Μια επίπεδη πηγή υπερήχων από χαλαζία (πιεζοκρύσταλλο) που, όταν τροφοδοτηθεί από τη 

γεννήτρια, παράγει υπερήχους της ίδιας συχνότητας µε εκείνη της πηγής (800 kHz). 

•••• Ένα γυάλινο δοχείο που περιέχει το υγρό στο οποίο επιθυµούµε να µετρήσουµε την 

ταχύτητα του ήχου. Μέσα στο υγρό αυτό δηµιουργείται το στάσιµο υπερηχητικό πεδίο από 

την πηγή υπερήχων. 

•••• Ένα λέιζερ He-Ne ισχύος 2 – 3 mW (δεν απεικονίζεται). 

•••• Έναν συγκεντρωτικό φακό εστιακής απόστασης  f  = 2,0 cm. 

•••• Ένα πέτασµα από χαρτί µιλλιµετρέ, πάνω στο οποίο, µε τη βοήθεια του φακού, 

προβάλλεται η εικόνα του στάσιµου κύµατος που δηµιουργείται στο υγρό. 

•••• Μια µετροταινία για τη µέτρηση των διαφόρων αποστάσεων (δεν απεικονίζεται) 

•••• Ένα θερµόµετρο για τη µέτρηση της θερµοκρασίας του υγρού (δεν απεικονίζεται) 
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29.5 Eκτέλεση 

1. Γεµίστε το γυάλινο δοχείο µε αιθυλική αλκοόλη, έως 1 cm κάτω από το χείλος του. 

2. Βυθίστε την πηγή των υπερήχων κατά 2 mm µέσα στο νερό. 

3. Θέστε σε λειτουργία το λέιζερ και φροντίστε ώστε η φωτεινή δέσµη να περνάει µέσα από το 

κέντρο του φακού και, στη συνέχεια, 1 – 2 cm κάτω από την πηγή υπερήχων και να καταλήγει 

στο πέτασµα. 

4. Θέστε σε λειτουργία την πηγή υπερήχων και ρυθµίστε την τάση εξόδου µε το κουµπί 

«Amplitude». 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να µην υπερβείτε την ένδειξη που σηµειώνεται µε ένα (!) στο τέλος της µαύρης 

ζώνης. 

5. Εάν όλα έχουν γίνει σωστά, µε κατάλληλη ρύθµιση του πλάτους της ταλάντωσης, θα 

παρατηρήσετε πάνω στο πέτασµα έναν αριθµό εναλλασσόµενων φωτεινών και σκοτεινών 

κροσσών. Η εικόνα αυτή είναι η προβολή (υπό µεγέθυνση) του στάσιµου υπερηχητικού πεδίου, 

που δηµιουργείται από τη δέσµη των υπερήχων καθώς αυτή ανακλάται στον πυθµένα του 

γυάλινου δοχείου. Αν η εικόνα δεν είναι ικανοποιητικά καθαρή, ανεβάστε λίγο τη βάση του 

δοχείου (µε τη βοήθεια του πλευρικού κοχλία), ωσότου πετύχετε µια καθαρή εικόνα. 

6. Μετρήστε έναν αριθµό, n, φωτεινών κροσσών (π.χ. 10 – 15) και την απόσταση α µεταξύ του 

πρώτου και του n-στού κροσσού και εκτιµήστε το σφάλµα δα. 

7. Μετρήστε τη θερµοκρασία θ του υγρού. 

8. Μετρήστε την απόσταση l1, από την εστία του φακού (η εστία του φακού βρίσκεται στα 2 

cm από τον φακό) µέχρι το µέσον του γυάλινου δοχείου, και την απόσταση l2,  από το µέσον του 

γυάλινου δοχείου µέχρι το πέτασµα (βλ. Σχ. 29.1). Εκτιµήστε τα αντίστοιχα σφάλµατα δl1 και 

δl2. 

9. Κλείστε όλα τα όργανα και αδειάστε το γυάλινο δοχείο, µεταφέροντας την αιθυλική 

αλκοόλη πίσω στο αρχικό της δοχείο.  

29.6 Επεξεργασία των µετρήσεων 

1. Υπολογίστε την απόσταση µεταξύ δύο γειτονικών φωτεινών κροσσών στο πέτασµα. 

2. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η εικόνα του στάσιµου κύµατος που βλέπετε στο πέτασµα είναι  

(l1 + l2)/l1 φορές µεγαλύτερη από την αληθινή εικόνα, υπολογίστε το λ/2 του στάσιµου 

υπερηχητικού κύµατος και, από αυτό, την ταχύτητα του ήχου υ, καθώς και το σχετικό σφάλµα 

δυ/υ. Η συχνότητα του ηχητικού κύµατος είναι γνωστή και ίση µε f = 800 kHz. Θεωρήστε ότι το 

σφάλµα στη συχνότητα είναι µηδέν. 

3. Από την Εξ. (29.3) υπολογίστε τον αδιαβατικό συντελεστή συµπιεστότητας, kad, του υγρού 

και συγκρίνετε µε την τιµή που δίνεται στη βιβλιογραφία. 

4. Συγκρίνετε την τιµή της ταχύτητας του ήχου που µετρήσατε στην αιθυλική αλκοόλη µε την 

τιµή που δίνεται στη βιβλιογραφία. Αν η τιµή δεν αναφέρεται στη ίδια θερµοκρασία, να 

συγκρίνετε τις δύο τιµές αφού γίνουν οι σχετικές διορθώσεις (βλ. Παράγρ. 29.2). 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Π29) 

 

 

 

Π29.1 ∆ιάδοση του φωτός σε οπτικώς ανοµοιογενή µέσα 

Αν ένα φωτεινό κύµα διαδίδεται σε ένα µέσο ο δείκτης διάθλασης, n, του οποίου 

µεταβάλλεται, π.χ., κατά τη διεύθυνση z, όπου υπάρχει δηλαδή µια βαθµίδα dn/dz, τότε οι 

ακτίνες του φωτός καµπυλώνονται και το φως οδεύει προς την περιοχή όπου ο δείκτης 

διάθλασης αυξάνεται (αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, όταν κατά µήκος του άξονα z 

ελαττώνεται η θερµοκρασία). Έτσι δηµιουργείται το γνωστό φαινόµενο του αντικατοπτρισµού 

(mirage), της οπτικής απάτης δηλαδή που παρατηρείται συνήθως το καλοκαίρι πάνω από την 

άµµο της ερήµου ή από ασφαλτοστρωµένους δρόµους. Πράγµατι, σε µεγάλη απόσταση από τον 

παρατηρητή («ξυστή» γωνία παρατήρησης), η άσφαλτος φαίνεται να είναι βρεγµένη, ενώ στην 

πραγµατικότητα ο οδηγός βλέπει ένα τµήµα του ουρανού. Το φαινόµενο οφείλεται ακριβώς 

στην καµπύλωση των φωτεινών ακτίνων, που διαθλώνται σε στρώµατα αέρα µε αυξανόµενο 

προς τα πάνω δείκτη διάθλασης, επειδή η θερµοκρασία του αέρα ελαττώνεται µε την 

αποµάκρυνση από το έδαφος (Σχ. Π29.1). 

 

 

Σχήµα Π29.1 Καµπύλωση φωτεινής ακτίνας πάνω από την πυρακτωµένη άσφαλτο. 

 

Ας εξετάσουµε µια απλή απόδειξη που αναφέρεται στον υπολογισµό της ακτίνας 

καµπυλότητας ενός φωτεινού κύµατος, το οποίο διαδίδεται µέσα σε οπτικό µέσο, ο δείκτης 

διάθλασης του οποίου µεταβάλλεται κατά την κατεύθυνση z. 

Έστω ότι δύο πολύ κοντινές φωτεινές ακτίνες L και L΄ κινούνται σε χώρο όπου ο δείκτης 

διάθλασης αυξάνεται προς τις αρνητικές τιµές του z (Σχ. Π29.2). Αν θεωρήσουµε δύο 

ισοφασικές επιφάνειες S και S΄ (δηλαδή τις δύο κοντινότερες επιφάνειες στις οποίες το κύµα έχει 

την ίδια φάση), τότε η µεταξύ τους απόσταση είναι ίση µε το µήκος κύµατος. Εφόσον ο δείκτης 

διάθλασης, n, του µέσου µεταβάλλεται κατά τη διεύθυνση z, θα µεταβάλλεται και η ταχύτητα 

διάδοσης του φωτός, c, µέσα στο µέσον κατά τη διεύθυνση αυτή και, εποµένως, και το µήκος 

κύµατος, λ,  του φωτός, δοθέντος ότι  

 ���� = �� = ���� (Π29.1) 

όπου cο είναι η ταχύτητα του φωτός στο κενό και ν η συχνότητά τού φωτεινού κύµατος.  
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Σχήµα Π29.2 ∆ιάδοση φωτεινού κύµατος σε ανοµοιογενές µέσον. 

 

Έστω ότι λ και λ + dλ είναι τα µήκη κύµατος των δύο ακτίνων L και L΄, αντιστοίχως. Από 

το Σχ. Π29.2 παρατηρούµε ότι 

 
��� = ���  (Π29.2) 

 

ή 
1� = 1� ���� = � ln ���  (Π29.3) 

Αν λογαριθµίσουµε την Εξ. (Π29.1), παίρνουµε: 

 ln � = ln �� − ln � − ln � (Π29.4) 

 

που, σε συνδυασµό µε την Εξ. (Π29.3), δίνει 

 
1� = − � ln ��� = − 1� ���� (Π29.5) 

δοθέντος ότι � ln �� = 0 και � ln � = 0, αφού τα co και f είναι µεγέθη σταθερά, ανεξάρτητα από 

το δείκτη διάθλασης. 

Ας θεωρήσουµε τώρα (Σχ. Π29.3) έναν διαφανή κύλινδρο διαµέτρου l, κατασκευασµένο 

από ένα υλικό µε ανοµοιογένεια dn/dz στο δείκτη διάθλασης. 

 

Σχήµα Π29.3 Εκτροπή της ακτίνας πάνω στο πέτασµα, εξαιτίας της µεταβολής του δείκτη διάθλασης κατά 

την κατεύθυνση z. 

 

z 
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Όταν µια ακτίνα φωτός διαπερνά τον κύλινδρο διαµετρικά, η εκτροπή d του ίχνους της 

ακτίνας πάνω σε ένα πέτασµα που απέχει απόσταση a από τον κύλινδρο, αποδεικνύεται ότι 

είναι, µε καλή προσέγγιση: 

 � = � ���� (Π29. 6) 

όταν οι γωνίες είναι µικρές και a >> l. Σηµειώνουµε ότι η αλλαγή του προσήµου της dn/dz 

συνεπάγεται και αλλαγή του προσήµου της εκτροπής.  

 

Π29.2. Κοιλίες και δεσµοί της ακουστικής πίεσης 

Όταν οι ακουστικές αντιστάσεις (Ζ = ρ c) του υγρού Ζ1 και του γυαλιού Ζ2 διαφέρουν πολύ, 

δηλαδή όταν Ζ1<< Ζ2, ο συντελεστής ανάκλαση της πίεσης (Gp = (Z2 – Z1)/(Z2 + Z1)) είναι 

σχεδόν 1, οπότε το στάσιµο κύµα της πίεσης δηµιουργείται από τη συµβολή δύο κυµάτων που 

έχουν σχεδόν το ίδιο πλάτος. Έστω ότι η εξίσωση του κύµατος που διαδίδεται προς τις 

αρνητικές τιµές του z είναι !"��, $� = !� sin�'$ + �� + �� και του ανακλώµενου είναι !(��, $� = !� sin�'$ − �� + ��, όπου � = 2*/�,,είναι ο κυµατικός αριθµός, !- είναι το πλάτος 

της εναλλασσόµενης πίεσης, ω είναι η κυκλική συχνότητα και α είναι η αρχική φάση της 

ταλάντωσης στο σηµείο z = 0. Η συµβολή των δύο κυµάτων δίνει  

 

.��, $� = !" + !(,= !� sin�'$ + �� + �� + !� sin�'$ − �� + ��,= 2!� cos���� sin�'$ + 1� (Π29.7) 

Η Εξ. (Π29.7) είναι η γνωστή εξίσωση στάσιµου κύµατος.  Όπως βλέπουµε, πάνω στον 

ανακλαστήρα (� = 0 άρα cos �� = 1) και σε µερικά άλλα σηµεία, η ακουστική πίεση έχει τιµή 

διπλάσια από το πλάτος !2 (κοιλίες πίεσης), ενώ υπάρχουν σηµεία όπου η ακουστική πίεση είναι 

πάντα µηδέν (cos �� = 0, δεσµοί πίεσης). Οι δεσµοί και οι κοιλίες ορίζονται, προφανώς, από τα 

µηδενικά και τα ακρότατα της συνάρτησης 2!� cos��. 

Εποµένως, οι κοιλίες της πίεσης βρίσκονται στα σηµεία για τα οποία ισχύει  

 ��3 = �*      ή      �4 = 5( � (Π29.8α) 

όπου n = 0, 1, 2, 3, 4, …, ενώ οι δεσµοί της πίεσης βρίσκονται στα σηµεία, για τα οποία ισχύει  

 ��6 = 7( + �*      ή      �6 = 5( �"( + �� (Π29.8β) 

όπου n = 0, 1, 2, 3, 4, … 

 

Π29.3 Πως γίνεται ορατό το ηχητικό πεδίο 

Όπως είδαµε, η εναλλασσόµενη πίεση στο στάσιµο ηχητικό πεδίο ορίζεται από την Εξ. 

(Π29.7), δηλαδή .��, $� = 2!� cos���� sin�'$ + 1�. 

Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι η βαθµίδα της πίεσης ως προς τον άξονα z είναι: 

 
�.�� = −� sin���� cos�'$ + �� (Π29. 9) 



Η πίεση στο υγρό επηρεάζει και µεταβάλλει την τιµή του δείκτη διάθλασης, εφόσον 

µεταβάλλει την πυκνότητά του. Εξαιτίας, εποµένως, της βαθµίδας πίεσης, δηµιουργείται µια 

βαθµίδα στον δείκτη διάθλασης του υγρού η οποία, σύµφωνα µε την εξίσωση Lorentz, είναι: 

 
���� = 16� �����( − 1���( + 2� �.��  (Π29.10) 

Από τις Εξ. (Π29.9) και (Π29.10) έχουµε  

 
���� = 9������ sin���� sin�'$ + 1� (Π29.11) 

οπότε οι κοιλίες της βαθµίδας dn/dz βρίσκονται εκεί όπου η συνάρτηση sin(kz) µεγιστοποιείται, 

δηλαδή στα σηµεία, για τα οποία ισχύει 

 ��4 = 7( + �*      ή      �4 = 5( �"( + �� (Π29.12) 

όπου n = 0, 1, 2, 3, 4, … 

Με άλλα λόγια οι κοιλίες της βαθµίδας του δείκτη διάθλασης αντιστοιχούν στους δεσµούς 

της πίεσης (βλ. Εξ. Π29.8β). Συνεπώς, στους δεσµούς της πίεσης η βαθµίδα ��/�� 

µεταβάλλεται µε το χρόνο και εναλλάσσει το πρόσηµό της µε πλάτος 

 
16� �����( − 1���( + 2�.: (Π29.13) 

Αντίθετα, στις κοιλίες της πίεσης (βλ. Εξ. Π29.8α) η βαθµίδα ��/�� µηδενίζεται και ο 

δείκτης διάθλασης παραµένει σταθερός µε το χρόνο. 

Έτσι, οι κοιλίες πίεσης του στάσιµου κύµατος, που δεν εκτρέπουν το φως, παρουσιάζονται 

στο λευκό πέτασµα ως φωτεινοί κροσσοί, ενώ οι δεσµοί πίεσης, που εκτρέπουν το φως πάνω 

κάτω στο πέτασµα (εδώ δεξιά αριστερά), εικονίζονται ως σκοτεινοί κροσσοί (Σχ. Π29.4). 

 

 

Σχήµα Π29.4.  Όταν µια φωτεινή δέσµη διασχίζει το γυάλινο δοχείο γεµάτο µε υγρό, µέσα στο οποίο έχει 

σχηµατιστεί ένα στάσιµο κύµα, οι φωτεινές ακτίνες δεν εκτρέπονται από την πορεία τους στις κοιλίες της πίεσης, 

δηµιουργώντας έτσι φωτεινούς κροσσούς πάνω στο πέτασµα, ενώ εκτρέπονται πάνω κάτω (εδώ δεξιά-αριστερά) 

στους δεσµούς της πίεσης, σχηµατίζοντας έτσι σκοτεινούς κροσσούς. 
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