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Εισαγωγή 
 

Η παρούσα ερευνητική εργασία με θέμα: «Τα κύματα στη ζωή μας» 

πραγματοποιήθηκε κατά το Β΄ τετράμηνο του σχολικού έτους 2015-2016, από τους 

μαθητές του τμήματος Β1. 

 

Σκοπός της έρευνας ήταν: 

Να γνωρίσουμε ορισμένα από τα κυματικά φαινόμενα που συναντάμε στην 

καθημερινή μας ζωή, να τα ερμηνεύσουμε με την «ματιά» της Φυσικής και να 

αναδείξουμε τη σύνδεση της Φυσικής, ως επιστήμης, με φαινόμενα 

της καθημερινότητας.  

Να απαντήσουμε σε ερευνητικά ερωτήματα όπως:  

• Τι είναι τα κύματα, ποιά είναι τα χαρακτηριστικά τους και ποιά τα είδη τους; 

• Πώς δημιουργείται ο σεισμός και ποιά μέτρα προφύλαξης πρέπει να 

παίρνουμε; 

• Πώς δημιουργούνται τα «τσουνάμι» και ποιές είναι οι μέθοδοι επιβίωσης; 

• Πώς λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία και πώς θα προστατευθούμε από τη 

λανθασμένη χρήση του κινητού τηλεφώνου;  

• Η μουσική είναι ... κύμα; 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και επεξεργάστηκαν καθορισμένες ενότητες, με 

θέματα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

Ομάδα Συμμετέχοντες Θέμα 

1 

ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ 

Γενικά για τα κύματα 

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΥ ΟΛΓΑ  ΜΑΡΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Σεισμικά κύματα 

ΑΚΡΙΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 

ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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3 

ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 

Θαλάσσια κύματα - "Τσουνάμι" 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΩΗ 

ΓΙΑΝΝΟ ΙΝΑ 

4 

ΒΑΪΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Η/Μ κύματα - κινητή τηλεφωνία 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΓΚΡΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

5 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ηχητικά κύματα - Η μουσική είναι ... 

κύμα; 

ΓΑΤΣΙΝΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 

 

Ο υπεύθυνος καθηγητής  

Σακελλάρης Αλέξανδρος 
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Ομάδα 1: Γενικά για τα κύματα 
 

Γενικά 

Κύμα ονομάζεται η διάδοση μιας διαταραχής που προκλήθηκε με κάποιο τρόπο σε 

ένα χώρο.  

Ο όρος κύμα (από το αρχαίο ελληνικό ρήμα "κύω" = φουσκώνομαι) χαρακτηρίζει τη 

μεταφορά της διαταραχής συνήθως διαμέσου ενός μέσου. Η μεταφορά αυτή γίνεται, 

στα υλικά μέσα, ως παλμική κίνηση μεταξύ των στοιχειωδών σωματιδίων του 

μέσου, όμως ορισμένα είδη κυμάτων, όπως τα ηλεκτρομαγνητικά, μπορούν να 

διαδίδονται και στο κενό.  

Η διαταραχή αφορά ένα συγκεκριμένο φυσικό μέγεθος, ανάλογα με το είδος του 

κύματος. Στα κύματα της θάλασσας αυτό που διαταράσσεται είναι το επιφανειακό 

στρώμα νερού. Υπάρχουν πολλά ακόμη είδη κυμάτων, όλα όμως έχουν ένα κοινό 

χαρακτηριστικό: μεταφέρουν ενέργεια. Για παράδειγμα ένα κύμα που κινείται στην 

επιφάνεια της θάλασσας αναγκάζει κάθε σώμα που επιπλέει να ανεβοκατεβαίνει. 

Αυτό συμβαίνει από την ενέργεια που μεταφέρει το κύμα και η οποία τελικά 

προκαλεί ταλαντώσεις στο σώμα που επιπλέει. Το ίδιο συμβαίνει και στον αέρα. 

Όταν ένα ηχητικό κύμα "ταξιδεύει" τα μόρια του αέρα ταλαντώνονται. Τα κύματα 

είναι περιοδικά φαινόμενα, δηλαδή επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο σε 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Στην περίπτωση των κυμάτων αυτό που 

επαναλαμβάνεται είναι η διαταραχή. Κάθε κύμα μπορεί να περιγραφεί με 

μαθηματικό τρόπο από την κυματική του εξίσωση.  

 

Είδη Κυμάτων 

Ανάλογα με τη διεύθυνση διάδοσης και τη διεύθυνση ταλάντωσης, υπάρχουν δύο 

είδη κυμάτων: τα εγκάρσια και τα διαμήκη.  

Εγκάρσια: Ονομάζονται τα κύματα στα οποία τα σωματίδια του μέσου κινούνται 

κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.  

Τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά και κατά τη διάδοσή τους 

δημιουργούνται «όρη» και «κοιλάδες». Παράδειγμα εγκάρσιων κυμάτων είναι η 

διαταραχή που μεταφέρεται μέσω ενός σχοινιού στην οποία ενώ το κύμα διαδίδεται 

κατά μήκος του σχοινιού η κίνηση των σωματιδίων είναι πάνω-κάτω.  

Διαμήκη: Ονομάζονται τα κύματα στα οποία τα σωματίδια του μέσου διάδοσης 

κινούνται παράλληλα με τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.  
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Στα διαμήκη δημιουργούνται «πυκνώματα» και «αραιώματα». Παράδειγμα 

διαμηκών κυμάτων είναι τα ηχητικά κύματα ή ακόμη και τα κύματα που διαδίδονται 

μέσω ενός ελατηρίου, όπου παρατηρούμε πυκνώματα και αραιώματα του 

ελατηρίου. 

 

Χαρακτηριστικά κυμάτων 

• Συχνότητα f, είναι ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές επαναλήφθηκε η ίδια 

κίνηση ή το ίδιο φαινόμενο στη μονάδα του χρόνου. 

• Περίοδος T, είναι η χρονική διάρκεια στην οποία επαναλαμβάνεται η ίδια κίνηση. 

• Ταχύτητα διάδοσης c, ονομάζουμε το πηλίκο της απόστασης x που διανύει το 

κύμα κατά μήκος της διεύθυνσης διάδοσης, σε χρόνο t προς το χρόνο αυτό. Η 

ταχύτητα διάδοσης c εξαρτάται από τη φύση του ελαστικού μέσου διάδοσης.  

• Μήκος κύματος λ, ονομάζουμε την απόσταση που διατρέχει το κύμα σε χρόνο 

μιας περιόδου. 

Μεταξύ των παραπάνω μεγεθών ισχύει η θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής: c = λ.f 

• Πλάτος κύματος Α, χαρακτηρίζεται η μέγιστη μετατόπιση ενός σημείου, από τη 

θέση ισορροπίας του.  

 

Κυματικά φαινόμενα 

Ανάκλαση ονομάζεται το φαινόμενο της αλλαγής διεύθυνσης διάδοσης ενός 

μετώπου κύματος, μέσα στο ίδιο μέσο, από μια διαχωριστική επιφάνεια.  

Συνηθισμένα παραδείγματα ανάκλασης είναι: των κυμάτων φωτός, ήχου και νερού, 

καθώς επίσης και των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ή η λήψη σεισμικών κυμάτων 

κ.λπ. 

Διάθλαση ονομάζεται το φαινόμενο της αλλαγής διεύθυνσης διάδοσης που 

υφίστανται φωτεινά ή άλλα κύματα όταν διέρχονται από ένα διαπερατό από αυτά 

μέσον σε ένα άλλο. 

Συμβολή ονομάζεται η ταυτόχρονη διάδοση δύο κυμάτων στην ίδια περιοχή του 

μέσου.  

Δύο κύματα μπορούν να συμβάλλουν είτε ενισχυτικά (μέγιστο πλάτος ταλάντωσης), 

είτε αποσβεστικά (μηδενικό πλάτος ταλάντωσης). Τα σηµεία στα οποία έχουµε 

ενίσχυση και τα σηµεία στα οποία έχουµε απόσβεση βρίσκονται πάνω σε 

υπερβολές. Το σύνολο των υπερβολών αυτών χαρακτηρίζονται ως κροσσοί 

συμβολής. 
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Στάσιμα κύματα, είναι τα κύματα που προκύπτουν σε ένα υλικό μέσο από 

τη συμβολή δυο κυμάτων που κινούνται μέσα στο μέσο προς αντίθετες 

κατευθύνσεις. Ένα παράδειγμα στάσιμου κύματος είναι αυτό που δημιουργείται 

στις χορδές των εγχόρδων μουσικών οργάνων. Οι άκρες των χορδών είναι σταθερά 

στερεωμένες και δεν εκτελούν ταλάντωση, σε αντίθεση με το υπόλοιπο μέρος τους.  

 

Αδάμ Μαρία 

Αλλοιμόνου Όλγα 

Αντωνιάδη Σοφία 

Αρβανιτάκης Γεώργιος 

Βελαώρας Δημήτριος 
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Ομάδα 2: Σεισμικά κύματα 
 

Γενικά 

Σεισμός είναι η αισθητή ανατάραξη της επιφάνειας ενός ουράνιου σώματος λόγω 

απότομων μετακινήσεων μαζών, που συνοδεύεται από σεισμικά κύματα που 

μεταφέρουν την ενέργεια του σεισμού.  

Ο σεισμός στον πλανήτη μας συνήθως προκαλείται από ξαφνική απελευθέρωση 

συσσωρευμένης ενέργειας στον φλοιό της Γης. Τον αντιλαμβανόμαστε στην 

επιφάνειά της καθώς μέρος της ενέργειας μεταφέρεται εκεί με τα σεισμικά κύματα. 

Τα κύματα αυτά διαδίδονται στον φλοιό με ταλαντώσεις των πετρωμάτων και 

φθάνοντας στην επιφάνεια προκαλούν τις αναταράξεις του εδάφους που 

αισθανόμαστε.  

 

Παγκόσμια σεισμικότητα - Τεκτονικές Πλάκες 

Tο 1912 ο Άλφρεντ Βέγκενερ, εξετάζοντας την εικόνα της γήινης σφαίρας, 

παρατήρησε ότι οι περισσότερες από τις ηπείρους μοιάζουν να μπορούν να 

ταιριάξουν μεταξύ τους σαν ένα μεγάλο παζλ κι έτσι πρότεινε τη θεωρία ότι κάποτε 

όλες οι ήπειροι αποτελούσαν μια ενιαία ξηρά, την Πανγαία, και ότι, με τα χρόνια, 

τα κομμάτια που την αποτελούσαν απομακρύνθηκαν και κατέληξαν στις σημερινές 

τους θέσεις. Το πρόβλημα ήταν ότι η θεωρία αυτή του Βέγκενερ στερούνταν ενός 

γεωλογικού μηχανισμού που θα εξηγούσε τον τρόπο με τον οποίο έγινε η 

μετακίνηση των ηπείρων. Αυτό και η επικρατούσα τότε άποψη ότι η γη ήταν σε 

στερεά κατάσταση και αμετακίνητη είχαν σαν αποτέλεσμα την απόρριψη της 

θεωρίας αυτής. Τελικά ο Χολμς, το 1960, κατόρθωσε να αποδείξει την θεωρία του 

Βέγκενερ δουλεύοντας πάνω σε μια υπόθεση που ο ίδιος είχε κάνει, στην υπόθεση 

των ρευμάτων μεταφοράς, και το 1970 πήρε την τελική της μορφή. Η θεωρία των 

λιθοσφαιρικών πλακών δίνει μια σαφή ερμηνεία της παγκόσμιας σεισμικότητας ή 

τουλάχιστον βρίσκεται σε συμφωνία με το σύνολο σχεδόν των σεισμικών 

δεδομένων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, το επιφανειακό στρώμα της γης, η 

λιθόσφαιρα, είναι ένα δύσκαμπτο στρώμα πάχους 80 χλμ. περίπου και αποτελείται 

από επτά λιθοσφαιρικές πλάκες (την Αφρικανική, της Β. Αμερικής, της Ν. Αμερικής, 

την Ευρασιατική, την Αυστραλιανή, την Ειρηνική) και άλλες μικρότερες(Αραβική, 

Νάζκα, Φιλιππίνων), οι οποίες κινούνται με σχετικές μεταξύ τους κινήσεις και με 
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διαφορετικές ταχύτητες, γλιστρώντας πάνω σ’ ένα πλαστικοειδές στρώμα πάχους 

100-200 χλμ., την ασθενόσφαιρα.  

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι τα αίτια κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών 

αποτελούν ακόμα θέμα συζήτησης μεταξύ των επιστημόνων. Άλλοι την αποδίδουν 

σε ρεύματα μεταφοράς στην ασθενόσφαιρα και άλλοι στη διαφορά πυκνότητας 

μεταξύ ηπειρωτικών και ωκεάνιων πλακών. Τα όρια των πλακών είναι περιοχές 

έντονης γεωλογικής δράσης, η οποία εκδηλώνεται με την γένεση σεισμών, 

οροσειρών, ηφαιστείων και ωκεάνιων τάφρων, διακρίνονται δε σε:  

 

A. Όρια απόκλισης  

B. Όρια σύγκλισης  

C. Όρια μετασχηματισμού  

 

Τύποι Σεισμών που γεννώνται στον Γήινο φλοιό 

• Τεκτονικοί σεισμοί 

Η λιθόσφαιρα αποτελείται από πολλές λιθοσφαιρικές (τεκτονικές) πλάκες που 

βρίσκονται σε διαρκή κίνηση επιπλέοντας πάνω στο ρευστό υπόστρωμα 

της ασθενόσφαιρας. Οι πλάκες ασκούν πιέσεις μεταξύ τους κυρίως λόγω των 

κινήσεων του μάγματος κάτω από αυτές που τις παρασύρει. Το μάγμα κινείται σε 

ανοδικά και καθοδικά ρεύματα καθώς κοντά στον πυρήνα της Γης θερμαίνεται και 

ελαφρύτερο ανεβαίνει προς την επιφάνεια όπου ψύχεται και βαραίνει πάλι. Στα 

όρια των πλακών δημιουργούνται εφελκυστικές ή συμπιεστικές ζώνες διάρρηξης: 
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εφελκυστικές στα σημεία που οι πλάκες απομακρύνονται μεταξύ τους, συμπιεστικές 

στα σημεία που πλησιάζουν. 

Κοντά στις ζώνες διάρρηξης, στα όρια των τεκτονικών πλακών, συσσωρεύεται 

ενέργεια από τους μηχανισμούς εφελκυσμού και συμπίεσης. Εκεί σχηματίζονται 

ρωγμές στον φλοιό, τα ρήγματα. Όταν οι τεκτονικές τάσεις ξεπεράσουν την κρίσιμη 

τιμή του ορίου θραύσης του πετρώματος στον εστιακό χώρο, το σπάσιμο των 

σημείων τριβής έχει ως αποτέλεσμα την ολίσθηση του ρήγματος. Η ολίσθηση 

συνεπάγεται τη βίαιη ταλάντωση των πετρωμάτων και η απελευθερωμένη ενέργεια 

μεταφέρεται με τα σεισμικά κύματα ώσπου να απορροφηθεί εντελώς. Οι σεισμοί 

που προκαλούνται με τον τρόπο αυτό αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία (90%) 

των Γήινων σεισμών και ονομάζονται τεκτονικοί σεισμοί. 

• Ηφαιστειακοί σεισμοί 

Το υπόλοιπο 10% των παγκόσμιων σεισμών σχετίζονται με ηφαιστειακή 

δραστηριότητα και συνήθως είναι λιγότερο ισχυροί από τους τεκτονικούς. Ακόμα 

και αυτοί πάντως, μπορεί να είναι ιδιαίτερα καταστροφικοί, προκαλώντας σχισμές 

στο έδαφος, παραμόρφωση του εδάφους, και ζημιές σε κατασκευές.  

Ηφαιστειακός ονομάζεται ο σεισμός που είναι αποτέλεσμα αλλαγής της πίεσης στο 

εσωτερικό της γης, λόγω της εισροής ή εκροής μάγματος.  

 

Σεισμικά κύματα 

Τα σεισμικά κύματα, που είναι ελαστικά κύματα, παράγονται στην εστία του 

σεισμού διαδίδονται μέσα στη γη και καταγράφονται από το δίκτυο των 

σεισμολογικών σταθμών. Τα σεισμικά κύματα μεταφέρουν την ενέργεια μακριά από 

τον εστιακό χώρο του σεισμού, μέχρι αυτή σταδιακά να απορροφηθεί εντελώς και 

τότε παύουν.  

Διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στα κύματα χώρου και στα επιφανειακά 

κύματα.  

• Κύματα χώρου (Body waves)  

Είναι τα κύματα τα οποία διαδίδονται προς κάθε κατεύθυνση στο εσωτερικό της 

γης, τόσο στα επιφανειακά, όσο και στα βαθύτερα στρώματα αυτής. Υπάρχουν δύο 

είδη κυμάτων χώρου, τα διαμήκη και τα εγκάρσια.  

− Διαμήκη κύματα: είναι κύματα τα οποία σχετίζονται με τη μεταβολή του όγκου ή 

της πυκνότητας του μέσου διάδοσης. Λέγονται και P κύματα, από το λατινικό 
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«primae» που σημαίνει «πρώτα», επειδή είναι τα πρώτα που φθάνουν και 

καταγράφονται στους σεισμολογικούς σταθμούς.  

Διαδίδονται και σε στερεό και σε υγρό μέσο και δεν είναι τόσο καταστρεπτικά όσο 

τα εγκάρσια κύματα. Λέγονται επίσης και κύματα συμπίεσης, γιατί δημιουργούν 

διαδοχικές συμπιέσεις και αραιώσεις στα υλικά σημεία του μέσου διάδοσης, 

παράλληλες προς την διεύθυνση διάδοσης του κύματος.  

− Εγκάρσια κύματα: είναι κύματα τα οποία σχετίζονται με τη διατμητική ελαστική 

παραμόρφωση του μέσου διάδοσης, δηλαδή τα υλικά σημεία ταλαντώνονται κάθετα 

στη τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. Λέγονται και «S κύματα», από το λατινικό 

«secundae» που σημαίνει «δεύτερα», γιατί φθάνουν μετά τα P στους σταθμούς 

καταγραφής.  

• Κύματα επιφανείας (Surface Waves)  

Είναι τα κύματα τα οποία περιορίζονται στην επιφάνεια της γης, τα πλάτη τους 

δηλαδή είναι μεγάλα κοντά στην επιφάνεια της γης και ελαττώνονται όσο αυξάνεται 

το βάθος. Λόγω της μικρής τους συχνότητας, του αυξημένου πλάτους και της 

μεγάλης τους διάρκειας είναι ιδιαιτέρως καταστροφικά. Τα κύματα αυτά έχουν την 

μικρότερη ταχύτητα διάδοσης από όλα τα είδη σεισμικών κυμάτων και διακρίνονται 

σε δύο τύπους, στα κύματα Rayleigh και τα Love.  

− Κύματα Rayleigh: κατά την διάδοση των κυμάτων αυτών τα υλικά σημεία του 

μέσου μετάδοσης διαγράφουν ελλειπτικές τροχιές των οποίων οι μεγάλοι άξονες 

είναι κατακόρυφοι προς την διεύθυνση μετάδοσης του κύματος, οι δε μικροί 

παράλληλοι προς αυτήν. Το πλάτος ταλάντωσης μειώνεται εκθετικά με το βάθος, 

λόγω δε μικρότερης ταχύτητας καταγράφονται από τα οριζόντια και κατακόρυφα 

σεισμόμετρα πάντα τελευταία.  

− Κύματα Love: για την δημιουργία τους είναι απαραίτητη η ύπαρξη στρώματος 

ορισμένου πάχους πάνω σε ημιχώρο. Κατά την διάδοσή τους τα υλικά σημεία του 

μέσου κινούνται με οριζόντιες ταλαντώσεις κάθετες στη διεύθυνση διάδοσης, 

πρόκειται δηλαδή για κύματα οριζοντίως πολωμένα. Επειδή ακριβώς δεν διαθέτουν 

κατακόρυφη συνιστώσα, αναγράφονται μόνο από τους οριζόντιους σεισμογράφους.  

 

Μέτρα προφύλαξης από σεισμούς 

Α. Τι πρέπει να κάνεις πριν το σεισμό 

1. Ενημερώσου για το σεισμό, τη σεισμικότητα της περιοχής και τα μέτρα προστασίας 
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2. Συζήτησε με τα μέλη της οικογένειάς σου και επισήμανε ποια είναι τα κατάλληλα 

σημεία προφύλαξής σου ανά χώρο, πώς κλείνει ο γενικός διακόπτης του 

ηλεκτρικού ρεύματος, ποια  είναι τα χρήσιμα τηλέφωνα σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης (π.χ. Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112), ποιος είναι ο κοντινός 

ασφαλής χώρος που θα καταφύγετε και θα συναντηθείτε μετά από ένα σεισμό. 

3. Εφοδιάσου με μερικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως φαρμακείο, φορητό ραδιόφωνο, 

φακό, κ.λπ. 

4. Μερίμνησε ώστε να είναι ασφαλές το σπίτι σου. Επισήμανε επικινδυνότητες και 

προσπάθησε να τις μειώσεις. Τοποθέτησε σε χαμηλά ράφια τα βαριά ή εύθραυστα 

αντικείμενα. Στήριξε κατάλληλα τα ογκώδη έπιπλα, τα φωτιστικά, τους 

ανεμιστήρες οροφής κ.ά.. Μην κρεμάς βαριά αντικείμενα στους τοίχους πάνω από 

τα κρεβάτια. Διόρθωσε βλάβες που τυχόν υπάρχουν στο κτίριο π.χ. διαρροές, 

ρωγμές. 

5. Λάβε μέρος σε ασκήσεις ετοιμότητας 

 

Β. Τι πρέπει να κάνεις την ώρα του σεισμού 

Εάν είσαι μέσα σε κτίριο 

1. Μείνε στο χώρο που βρίσκεσαι  και διατήρησε την ψυχραιμία σου. 

2. Σκύψε, καλύψου κάτω από ένα γερό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο) και 

κράτησε με το χέρια σου το πόδι του,. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλο 

έπιπλο σκύψε στο μέσον του δωματίου μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σου και 

προστάτευσε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σου. Απομακρύνσου από 

μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, φεγγίτες ή γυάλινα χωρίσματα)ή  έπιπλα 

και αντικείμενα που μπορεί να σε τραυματίσουν. 

Εάν βρίσκεσαι σε εξωτερικό χώρο 

1. Απομακρύνσου από τις προσόψεις των  κτιρίων, στύλους με ηλεκτροφόρα καλώδια 

ή άλλα επικίνδυνα σημεία (όσο αυτό είναι δυνατόν), και προφυλάξου κατάλληλα. 

2. Απομακρύνσου από την ακτή. Ύστερα από ισχυρό σεισμό μπορεί να δημιουργηθούν 

θαλάσσια κύματα (tsunamis). 

3. Μείωσε την ταχύτητα του αυτοκινήτου σου, εάν οδηγείς, και  στάθμευσε στο πιο 

κοντινό, ασφαλές σημείο, μακριά από προσόψεις κτιρίων, αερογέφυρες, 

ηλεκτροφόρα καλώδια κ.ά. Φρόντισε να μην  εμποδίζεις την κυκλοφορία. 
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Γ. Τι πρέπει να κάνεις μετά το σεισμό 

1. Εκκένωσε το κτίριο από το κλιμακοστάσιο, αφού πρώτα κλείσεις τους διακόπτες 

του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού, φορέσεις κατάλληλα 

για την εποχή ρούχα και παπούτσια και πάρεις μαζί σου τα εφόδια έκτακτης 

ανάγκης που θεωρείς απαραίτητα. 

2. Προσπάθησε να μην χρησιμοποιήσεις άσκοπα το τηλέφωνό σου ή το αυτοκίνητό 

σου. Οι γραμμές τηλεφωνίας πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία και οι οδικοί 

άξονες πρέπει να είναι ελεύθεροι. 

3. Κατέφυγε στον προεπιλεγμένο ανοιχτό, κοντινό, ασφαλή χώρο (πάρκο, πλατεία 

κ.λπ.), μακριά από τις προσόψεις των κτιρίων ή άλλα επικίνδυνα σημεία. 

4. Περίμενε μετασεισμούς. Οι μετασεισμοί που ακολουθούν έναν ισχυρό σεισμό μπορεί 

να προξενήσουν επίσης βλάβες στα κτίρια. 

5. Βοήθησε συνανθρώπους σου που έχουν ανάγκη. Μην μετακινήσεις βαριά 

τραυματισμένους, παρά μόνο αν υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν περισσότερο. 

Ενημέρωσε σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστική: 199, Ε.Κ.Α.Β.: 166). 

Αλεξίου Δημήτριος 

Ακρίβου Βασιλική   

Γιολδάση Άρτεμις 

Αργυροπούλου Άννα 

Βαϊόπουλος Γεώργιος 
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Ομάδα 3: Θαλάσσια κύματα - "Τσουνάμι" 
 

Θαλάσσια κύματα 

Τα κύματα της θάλασσας δημιουργούνται συνήθως εξαιτίας των ανέμων. Η 

μηχανική τους ενέργεια προέρχεται από την κινητική ενέργεια των ανέμων (αιολική 

ενέργεια). 

Στα κύματα της θάλασσας διαταράσσεται το επιφανειακό στρώμα του νερού και 

αναγκάζει κάθε σώμα που επιπλέει να ανεβοκατεβαίνει. 

 

Τσουνάμι   

Το τσουνάμι είναι θαλάσσιο φαινόμενο που δημιουργείται κατά την απότομη 

μετατόπιση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε ένα υδάτινο σχηματισμό όπως ένας 

ωκεανός, μια θάλασσα, μια λίμνη ή ένα φιόρδ. 

Εκδηλώνεται ως κύματα, τα οποία στα βαθιά νερά των ωκεανών (μέσο βάθος 

4.500m) οδεύουν με μέση ταχύτητα 210m/s ή 756 km/h (παραπάνω από το μισό 

της ταχύτητας του ήχου στην ατμόσφαιρα της Γης).  

Η αρχική απότομη μετατόπιση του νερού, που προκαλεί τη γένεση ενός τσουνάμι, 

μπορεί να είναι αποτέλεσμα σεισμού, κυρίως υποθαλάσσιου, που προκαλεί 

κατακόρυφη ανάταξη του βυθού, παραθαλάσσιας κατάρρευσης βουνοπλαγιάς ή 

ηφαιστείου, υποθαλάσσιας ηφαιστειακής έκρηξης ή κατολίσθησης, καθώς και 

πτώσης ικανού μεγέθους ουράνιου σώματος στη θάλασσα. Ενώ σε βαθιά νερά το 

τσουνάμι, λόγω των χαρακτηριστικών του εκεί, δεν θεωρείται σοβαρός κίνδυνος 

για τις πλέουσες κατασκευές, φτάνοντας στις ακτές έχει ιδιαίτερα καταστρεπτικές 

συνέπειες. 

Όσο διαδίδονται στην ανοιχτή θάλασσα με μεγάλο βάθος, έχουν ελάχιστο ύψος, 

που δεν ξεπερνά συνήθως τα 1 – 2m και ταξιδεύουν προς όλες τις επιτρεπτές από 

τον αρχικό σχηματισμό του μετώπου, κατευθύνσεις, με ταχύτητα 700 - 800 km/h. 

Παρά την τρομακτική αυτή ταχύτητα, δεν γίνονται αντιληπτά, από τα πλοία στην 

ανοιχτή θάλασσα, ούτε καν από βάρκες, καθώς φαίνονται, ως μία φουσκοθαλασσιά 

(λείας και αδιάσπαστης επιφάνειας, με κορυφές που δεν σκάνε, ούτε ασπρίζουν), 

που περνάει «σαν αστραπή» και φεύγει. 

Φθάνοντας όμως στα ρηχά, λόγω της μείωσης του βάθους, αναδιπλώνονται και ενώ 

χάνουν ταχύτητα, κερδίζουν σε ύψος. Όταν τελικώς «σκάσουν» στην ακτή, αν και η 

ταχύτητα πρόσκρουσης συνήθως είναι 40km/h, το τελικό τους ύψος μπορεί να 



 

15 

ποικίλλει από 5 μέχρι 15m, αν και θεωρητικά μπορεί να φτάσει έως και τα 50m. 

Πρακτικά όμως αρκεί να φτάσει τα 2m, για να υπάρξουν ζημιές και θύματα. 

 

Πρόγνωση και μέθοδοι επιβίωσης 

Η έκδοση έκτακτου δελτίου για επερχόμενο τσουνάμι είναι σχετικά απλή υπόθεση, 

όταν έχει προηγηθεί σημαντική επένδυση σε μη επανδρωμένους σταθμούς 

παρακολούθησης, σε δίκτυα που βρίσκονται μακριά από την ξηρά (σε συνδυασμό 

με σεισμογράφους). Χώρες όπως η Ιαπωνία (και μετά τον σεισμό του 2004 και 

χώρες γύρω από την περιοχή του Ινδικού Ωκεανού) έχουν ποντίσει και 

χρησιμοποιούν τέτοια δίκτυα. 

Πριν χτυπήσει ένα ισχυρό τσουνάμι, η στάθμη της θάλασσας χαμηλώνει και το νερό 

αποτραβιέται από την ακτή, δίνοντας την εντύπωση ότι «όλη η θάλασσα έφυγε 

προς τα πίσω». Αυτό είναι ένα πολύτιμο σημάδι, για όσους βρίσκονται σε περιοχή 

που πρόκειται να χτυπηθεί από τσουνάμι και δεν διαθέτει σύστημα πρόγνωσης ή αν 

στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει πρόσβαση σε Μ.Μ.Ε. 

Αν γίνει κάτι τέτοιο αντιληπτό, τότε όλοι πρέπει αμέσως να αρχίσουν να τρέχουν 

προς το εσωτερικό της ξηράς, μακριά από την ακτή, χωρίς να σταματήσουν ούτε 

δευτερόλεπτο και να προσπαθήσουν να απομακρυνθούν όσο μπορούν από τις 

παράλιες περιοχές, καταφεύγοντας κατά προτίμηση σε λόφους με υψόμετρα αρκετά 

πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Εναλλακτικά, αν υπάρχει στην περιοχή 

κάποιο υψηλό κτίριο, άνω των 15m, μπορούν να αναζητήσουν καταφύγιο στον 

υψηλότερο όροφό του. 

Μία επιπλέον καθοριστική οδηγία: Μην περιμένετε να δείτε το κύμα να έρχεται, για 

να αρχίσει η διαφυγή! Ο διαθέσιμος χρόνος, από την στιγμή που το νερό 

αποτραβιέται από την ακτή έως το χτύπημα του τσουνάμι, είναι ελάχιστος, γύρω 

στα 5 λεπτά. Ειδικά από την εμφάνιση του τσουνάμι στον ορίζοντα έως το χτύπημα, 

είναι πλέον εντελώς μηδαμινός και ένας πρακτικός κανόνας λέει ότι «αν το δεις να 

έρχεται, τότε είναι πλέον αργά για να τρέξεις». 

Επίσης, σχεδόν ποτέ δεν έρχεται μόνο ένα κύμα, αλλά δημιουργείται μία ολόκληρη 

σειρά κυμάτων, με περιοδικότητα άνω της 1 ώρας και επομένως, σχεδόν πάντα, 

μετά το πρώτο κύμα ακολουθούν κι άλλα. Επομένως, δεν πρέπει να δημιουργείται 

αίσθηση εφησυχασμού, ότι μετά το πρώτο χτύπημα ο κίνδυνος πέρασε, καθώς 

μάλιστα ενδέχεται τα επόμενα κύματα να είναι ακόμα υψηλότερα και 

καταστρεπτικότερα. Στατιστικώς, έχει βρεθεί ότι συνήθως το υψηλότερο κύμα είναι 
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το τρίτο στην σειρά, αν και αυτό δεν ισχύει πάντα και δεν θα πρέπει να λαμβάνεται 

ως δεσμευτικός κανόνας. 

Τα πλοία που βρίσκονται «εν πλω», τα αντιμετωπίζουν εύκολα, στρέφοντας την 

πλώρη σε γωνία 35 - 45 μοιρών κι έτσι δεν κλυδωνίζονται, λόγω του μεγάλου 

μήκους αυτών των κυμάτων. Αντιθέτως, την νύχτα είναι πιο επικίνδυνα, αν δεν 

γίνουν αντιληπτά από το ραντάρ, στην οθόνη του οποίου παρουσιάζονται, ως 

ολοένα προσεγγίζουσα ακτογραμμή. Όσα πλοία όμως βρίσκονται στο αγκυροβόλιο 

ή ελλιμενισμένα, θα πρέπει να προβούν σε άμεσο απόπλου, κόβοντας ακόμη και 

τους κάβους ή εγκαταλείποντας και τις άγκυρες και τούτο, διότι φθάνοντας το 

τσουνάμι, αυτά ανυψώνονται και οι άγκυρες συνήθως αποσπώνται απ' το βυθό, 

οπότε και ακολουθούν έρμαια την ορμή του κύματος, ενώ τα ελλιμενισμένα 

κινδυνεύουν να καταστραφούν. 

 

Ιστορικά τσουνάμι 

Ινδονησία 2004 

Ένα από τα πλέον καταστρεπτικά τσουνάμι της σύγχρονης ιστορίας (και αυτό με τον 

μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπινων θυμάτων), εκδηλώθηκε μετά τον σεισμό της 26ης 

Δεκεμβρίου 2004 στην Ινδονησία, μεγέθους 9,3 Ρίχτερ και είχε ως αποτέλεσμα, 

σχεδόν 250.000 νεκρούς και τεράστιες υλικές ζημιές. 

Ιαπωνία 2011 

Στις 11 Μαρτίου 2011 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 9,0 Ρίχτερ στην βορειο-

ανατολική Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να διαδοθεί τσουνάμι στον Ειρηνικό ωκεανό. 

Στις Ιαπωνικές ακτές το τσουνάμι έφτασε σε ύψος έως και 10m, προκαλώντας 

χιλιάδες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και τεράστιες καταστροφές. 

Αγγελάκη Σοφία 

Αναγνωστοπούλου Ιωάννα 

Ασπρογιάννη Πηνελόπη  

Γιάννο Ίνα 
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Ομάδα 4: Ηλεκτρομαγνητικά κύματα - κινητή τηλεφωνία 
 

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι σύνθετα κύματα που αποτελούνται από δύο 

εγκάρσια κύματα (ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό) κάθετα μεταξύ τους. 

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, είναι στην πλειονότητά τους αόρατα και ταξιδεύουν 

με την ταχύτητα του φωτός. Στο κενό διαδίδονται με ταχύτητα 3.108 m/s, ενώ σε 

κάθε άλλο μέσο με μικρότερη. Μόνο ένα μικρό μέρος της ακτινοβολίας αυτής μπορεί 

να εντοπισθεί από το ανθρώπινο μάτι και είναι το ορατό φως. 

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αναφέρεται στη μεταφορά ηλεκτρομαγνητικής 

ενέργειας στον χώρο, δηλαδή σε κύματα που διαδίδονται ταυτόχρονα 

(ακτινοβολούνται). 

Ανάλογα με τα φυσικά τους χαρακτηριστικά (συχνότητα, ενέργεια, μήκος κύματος), 

οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες που συγκροτούν το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, 

χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες 

ακτινοβολίες. 

 

Λόγω του ότι μεταφέρουν σχετικά μικρή ενέργεια, οι μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες 

(πεδία εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων, πεδία ραδιοσυχνοτήτων, υπέρυθρη, ορατή 

και υπεριώδης ακτινοβολία), δεν μπορούν να προκαλέσουν ιοντισμό της ύλης, 

δηλαδή δεν μπορούν να διασπάσουν τους χημικούς δεσμούς που συγκρατούν τα 

μόρια των κυττάρων μαζί. Αντίθετα, οι ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ακτίνες χ και γ), 

λόγω της πολύ μεγάλης ενέργειας που μεταφέρουν, μπορούν να διασπάσουν τους 
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χημικούς δεσμούς και να επιφέρουν επιβλαβείς επιπτώσεις στον ανθρώπινο 

οργανισμό (αλλοιώσεις του γενετικού υλικού με πιθανή πρόκληση καρκινογένεσης). 

 

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία & κινητή τηλεφωνία 

Η καθημερινή χρήση του κινητού τηλεφώνου, μας έχει εξοικειώσει με τη συσκευή, 

όχι όμως και με την τεχνολογία στην οποία βασίζεται η λειτουργία της, καθώς και 

τη λειτουργία του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

Η κινητή τηλεφωνία βασίζεται σε ένα δίκτυο που αποτελείται από κυψέλες, για αυτό 

και ονομάζεται κυψελοειδές ή κυψελωτό δίκτυο. Σε κάθε κυψέλη υπάρχει ένας 

σταθμός βάσης που επικοινωνεί με τα κινητά τηλέφωνα στο κοντινό του 

περιβάλλον, δηλαδή την κυψέλη του. Ένας σταθμός βάσης αποτελείται από μερικές 

κεραίες εκπομπής και λήψης για την επικοινωνία με τα κινητά τηλέφωνα. 

Για να κάνουμε μία κλήση από το κινητό μας τηλέφωνο, η συσκευή μας και η κεραία 

του σταθμού βάσης, εκπέμπουν και λαμβάνουν  ηλεκτρομαγνητικά κύματα και πιο 

συγκεκριμένα ραδιοκύματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα αποτελούν το μέσο 

μεταφοράς μιας συνομιλίας (φωνή), ενός μηνύματος (SMS), μιας φωτογραφίας ή 

μουσικής ή βίντεο ή email (δεδομένα), που θέλουμε να μοιραστούμε με έναν άλλο 

άνθρωπο. Αν κάποιο κινητό τηλέφωνο απομακρυνθεί από την κυψέλη, τότε η 

σύνδεση μεταβιβάζεται αυτόματα στην επόμενη κυψέλη. 

Ο τρόπος που λειτουργούν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας καθιστά απαραίτητη την 

εγκατάσταση των σταθμών βάσης στις κατοικημένες περιοχές. Κάθε σταθμός βάσης 

καλύπτει μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ανάλογα με τον αριθμό 

τηλεφώνων που μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα. Για το λόγο αυτό, οι κυψέλες 

στις αγροτικές περιοχές, όπου η τηλεφωνική κίνηση είναι μικρή, είναι αρκετά 

μεγάλες σε μέγεθος (μερικά χιλιόμετρα), ενώ στις πόλεις, όπου η τηλεφωνική 

κίνηση είναι μεγάλη, είναι πολύ μικρότερες (μερικές εκατοντάδες μέτρα). 

Ο σταθμός βάσης λειτουργεί με σταθερή ισχύ εκπομπής, σε αντίθεση με το κινητό 

τηλέφωνο, του οποίου η ισχύς εκπομπής αυξομειώνεται ανάλογα με την ποιότητα 

του σήματος. Όταν η ποιότητα σύνδεσης του κινητού τηλεφώνου με το σταθμό 

βάσης είναι καλή (συνήθως όταν το κινητό βρίσκεται κοντά στο σταθμό βάσης), τότε 

το κινητό εκπέμπει με χαμηλότερη ισχύ, ενώ όταν η ποιότητα σύνδεσης είναι κακή, 

τότε το κινητό εκπέμπει με ψηλότερη ισχύ. 

Επομένως, η εγκατάσταση των σταθμών βάσης εκτός των κατοικημένων περιοχών 

θα ανάγκαζε τόσο τους σταθμούς βάσης όσο και τα κινητά τηλέφωνα να 
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λειτουργούν με αυξημένη ισχύ εκπομπής, με αποτέλεσμα την άσκοπη επιβάρυνση 

χρηστών και περιβάλλοντος σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 

 

Σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζεται παγκοσμίως, οι σταθμοί βάσης 

εγκαθίστανται σε κατοικημένες περιοχές και λειτουργούν με χαμηλή ισχύ εκπομπής, 

που συνήθως δεν ξεπερνά τα 40 watts. Στις αγροτικές και αραιοκατοικημένες 

περιοχές οι κυψέλες είναι μεγαλύτερες, αφού έχουν λιγότερα φυσικά εμπόδια και 

καλούνται να εξυπηρετήσουν λιγότερες κλήσεις. 

 

Πότε τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν λιγότερη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια; 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει στο κινητό τηλέφωνο να μπορεί να ελέγχει 

αυτόματα την ισχύ του, δηλαδή να αυξάνει ή να μειώνει την ποσότητα 

ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που εκπέμπει κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Όσο πιο 

δυνατό (καλό) σήμα υπάρχει στην περιοχή όπου βρίσκεται και επικοινωνεί ο 

χρήστης, τόσο λιγότερη είναι η εκπομπή του κινητού του προς τον ίδιο την ώρα της 

συνομιλίας. 

Το κινητό τηλέφωνο έχει δυνατό σήμα όταν βρίσκεται κοντά σε σταθμό βάσης και 

γι' αυτό λειτουργεί σε πολύ χαμηλότερη ισχύ από τη μέγιστη ισχύ των 2 watts. 

Αντίθετα, όταν το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται μακριά από σταθμό βάσης, το σήμα 

του είναι χαμηλό και η κάλυψη είναι ανεπαρκής ή μηδενική, με αποτέλεσμα να 

λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ του. 

 

Προληπτικά  μέτρα που πρέπει να  λαμβάνετε  όταν χρησιμοποιείτε  κινητό 

τηλέφωνο 

• Χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο, μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο 
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και δεν μπορεί να αποφευχθεί. 

• Περιορίζετε το χρόνο ομιλίας σας. 

• Προτιμάτε το σταθερό τηλέφωνο, όπου και όταν αυτό είναι εφικτό. 

• Προτιμάτε την αποστολή μηνυμάτων SMS (όμως, όχι όταν οδηγείτε, αλλά ούτε και 

όταν περπατάτε). 

• Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα αποδέσμευσης χεριών (ανοικτή ακρόαση, hands free, 

Bluetooth). 

• Χρησιμοποιείτε το κινητό όπου η ποιότητα σήματος είναι ισχυρή και όχι σε 

κλειστούς χώρους (υπόγεια, ανελκυστήρες, μετρό κλπ.) 

• Αποτρέπετε  τα   παιδιά   σας να  χρησιμοποιούν  κινητά τηλέφωνα.   Τα   παιδιά,   

σε   σχέση   με   τους  ενήλικες,   έχουν μικρότερων   διαστάσεων   κεφάλι,   

λεπτότερα   κρανιακά   οστά, αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα  και μεγαλύτερο 

προσδόκιμο όριο ζωής. Όλα αυτά, τα κατατάσσουν στις πλέον ευαίσθητες ομάδες 

πληθυσμού. 

• Οι    έγκυες    γυναίκες    προτρέπονται    όπως    κάνουν προσεκτική  χρήση  του 

κινητού  τηλεφώνου   (όχι   κοντά   στο έμβρυο). 

 

Βάιος Κωνσταντίνος 

Γεωργοπούλου Γεωργία 

Γεωργούλα Ευαγγελία 

Γκρέλας Ανδρέας 
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Ομάδα 5: Ηχητικά κύματα - Η μουσική είναι ... κύμα; 
   

Ο ήχος είναι η αίσθηση που προκαλείται λόγω της διέγερσης των αισθητηρίων 

οργάνων της ακοής από μεταβολές πίεσης του ατμοσφαιρικού αέρα. Αυτές οι 

μεταβολές διαδίδονται με τη μορφή ηχητικών κυμάτων. Πολλές φορές στην πράξη, 

ο όρος χρησιμοποιείται ως ταυτόσημος με την έννοια των ηχητικών κυμάτων, για 

παράδειγμα συνηθίζεται η έκφραση διάδοση του ήχου, αντί του ορθότερου διάδοση 

των ηχητικών κυμάτων. 

Τα ηχητικά κύματα παράγονται από σώματα που εκτελούν μηχανικές ταλαντώσεις 

(δονήσεις) και επομένως χαρακτηρίζονται ως μηχανικά κύματα (ελαστικότητας) που 

μεταφέρουν μηχανική ενέργεια.  

Για τη μετάδοση των κυμάτων είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάποιου υλικού μέσου 

μεταξύ πομπού και δέκτη. Το μέσο μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε κατάσταση 

ύλης - στερεό, υγρό, αέριο - καθώς ο ήχος δεν διαδίδεται στο απόλυτο κενό.  

Τα ηχητικά κύματα δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι - μπορούν να εμφανισθούν στην 

επιφάνεια ενός υγρού, και να καταγραφούν από ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέσα 

ηχογράφησης. 

 

Χαρακτηριστικά του ήχου 

Ένα ηχητικό κύμα χαρακτηρίζεται από φυσικές ιδιότητες όπως: συχνότητα, μήκος 

κύματος, πλάτος ταλάντωσης, χρόνος και κυματομορφή. Από αυτές τις ιδιότητες 

πηγάζουν τα τέσσερα χαρακτηριστικά του ήχου: ύψος, ένταση, διάρκεια και χροιά. 

Η συχνότητα εκφράζει την ταχύτητα ταλάντωσης και μετράται σε κύκλους ανά 

δευτερόλεπτο (Hz). Γρηγορότερες ταλαντώσεις επιφέρουν οξύτερους ήχους, ενώ 

βραδύτερες ταλαντώσεις επιφέρουν βαρύτερους ήχους.  

Ο όρος «ύψος» δηλώνει πόσο υψηλός ή χαμηλός είναι ένας ήχος, χαρακτηριστικό 

που εξαρτάται από την έντονη παρουσία περιοδικών ταλαντώσεων. 

Ως ένταση αποκαλείται το πόσο ισχυρή ή ασθενής είναι η ταλάντωση ενός σώματος. 

Πλατύτερες ταλαντώσεις επιφέρουν ηχητικά κύματα με μεγαλύτερη ένταση, σε 

σύγκριση με ταλαντώσεις μικρότερου πλάτους των οποίων το προϊόν είναι ήχοι 

ασθενέστεροι. 
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Η διάρκεια ορίζει τον συνολικό χρόνο για τον οποίο ένας ήχος γίνεται αντιληπτός. 

Ένας ήχος είναι μακρύτερος από έναν άλλο, βραχύτερο, όταν η αντιληπτή διάρκεια 

είναι συγκριτικά μεγαλύτερη. 

Με βάση την κυματομορφή, οι ήχοι ταξινομούνται σε απλούς ή σύνθετους, και σε 

περιοδικούς ή μη περιοδικούς - το ημιτονοειδές κύμα είναι ένα παράδειγμα απλού 

και περιοδικού ηχητικού κύματος, ενώ ο θόρυβος είναι ήχος σύνθετος και μη 

περιοδικός. Από την κυματομορφή ενός ήχου πηγάζει το χαρακτηριστικό της 

χροιάς, το οποίο και εκφράζει την ποιότητα ενός ηχητικού κύματος - πρόκειται για 

το χαρακτηριστικό εκείνο που προσδιορίζει την ταυτότητα της ηχητικής πηγής και 

κάνει εφικτό τον διαχωρισμό μεταξύ δύο διαφορετικών ηχητικών πηγών. 

 

Αντίληψη του ήχου 

Η αντίληψη του ήχου αποτελεί βασική αίσθηση σε πολλούς οργανισμούς και 

πραγματοποιείται μέσω της ακοής. Χρησιμοποιείται για διάφορους λόγους, όπως 

επικοινωνία, ψυχαγωγία, μουσική σύνθεση, προειδοποίηση και αποφυγή κινδύνων. 

Στον άνθρωπο η ακοή εκτείνεται για ήχους με συχνότητα μεταξύ 20 Hz και 20.000 

Hz. Το εύρος αυτό διαφέρει και σε μεγαλύτερες ηλικίες παρατηρείται μείωση της 

αντίληψης υψηλών συχνοτήτων. Ήχοι με συχνότητα κάτω ή άνω των ορίων αυτών 

ονομάζονται υπόηχοι ή υπέρηχοι αντιστοίχως και δεν γίνονται αντιληπτοί από το 

ανθρώπινο αυτί. Σε άλλους οργανισμούς το φάσμα της ακοής διαφέρει - στον σκύλο 

το εύρος ακοής εκτείνεται μεταξύ 40 Hz και 60.000 Hz.  

 

Η μουσική είναι ... κύμα; 

Όλοι μας ακούμε λίγο-πολύ μουσική, αλλά πολλοί μάλλον δεν γνωρίζουν πώς 

παράγονται οι μουσικές νότες στα διάφορα όργανα και σε τι διαφέρει ο ήχος μιας 

κιθάρας από αυτόν ενός φλάουτου ή ενός τυμπάνου.   

Οι μουσικοί ήχοι που ακούμε με τα αφτιά μας δεν είναι τίποτα παραπάνω από 

κύματα πίεσης που παράγονται από τα διάφορα μουσικά όργανα και διαδίδονται 

στον αέρα. Τα κύματα, με τη σειρά τους, παράγονται όταν κάποιο σώμα κινείται 

παλμικά και συμπιέζει - αποσυμπιέζει τον αέρα στην περιοχή του.  

 

Χορδές, συχνότητες και «χρώμα» 

Όταν μια χορδή απομακρύνεται από τη θέση ισορροπίας της στην οποία είναι 

τεντωμένη και ίσια, αρχίζει να πάλλεται με έναν ρυθμό που εξαρτάται από το μήκος 
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της, το πάχος της και από την τάση της, δηλαδή από το πόσο τεντωμένη είναι. Τον 

ρυθμό αυτόν, που καθορίζει το πόσες φορές η χορδή μετακινείται μπρος-πίσω από 

τη θέση ισορροπίας, στη Φυσική τον ονομάζουμε συχνότητα.Η συχνότητα των 

ηχητικών κυμάτων κυμαίνεται από περίπου εκατό παλμούς το δευτερόλεπτο (για τα 

μπάσα) ως περίπου δέκα χιλιάδες (για τα πρίμα). Επειδή δεν είναι εύκολο όταν 

«παίζουμε» ένα έγχορδο όργανο να μεταβάλλουμε την τάση μιας χορδής ή το πάχος 

της, μεταβάλλουμε το μήκος της. Στην κιθάρα αυτό γίνεται πιέζοντας με τα δάχτυλα 

στα μεταλλικά «τάστα» του μπράτσου και στο βιολί πιέζοντας με το δάχτυλο τη 

χορδή στο μπράτσο του οργάνου.  

Το πιάνο είναι κάπως διαφορετικό επειδή κάθε πλήκτρο του αντιστοιχεί σε μια 

ξεχωριστή χορδή, οπότε μπορούμε να «παίξουμε» τόσο με το μήκος όσο και με το 

πάχος των χορδών. Γι' αυτόν τον λόγο το πιάνο μπορεί να αποδώσει  πολύ 

βαθύτερες αλλά και πολύ ψηλότερες νότες από μια κιθάρα. Η τάση των χορδών 

ενός έγχορδου μουσικού οργάνου μπορεί να ρυθμιστεί με τη βοήθεια 

περιστρεφόμενων «κλειδιών», στα οποία τυλίγεται η μία άκρη της χορδής. Η 

ρύθμιση αυτή, που λέγεται χόρδισμα, είναι γνωστή στον περισσότερο κόσμο με την 

παρεφθαρμένη μορφή της, κούρδισμα. 

Ένας προσεκτικός ακροατής θα παρατηρήσει ότι ο ήχος του κάθε οργάνου έχει 

διαφορετικό «χρώμα». Η διαφορά οφείλεται στο ότι, σύμφωνα με τη Φυσική, μια 

χορδή δεν πάλλεται μόνο με μια συχνότητα αλλά με πολλές ταυτόχρονα. Για 

παράδειγμα, αν χτυπήσουμε μια χορδή που είναι ρυθμισμένη στη νότα  λα, αυτή θα 

πάλλεται βασικά 440 φορές το δευτερόλεπτο, θα υπάρχουν όμως, σύμφωνα με τη 

θεωρία, και μικρότερες παλμικές κινήσεις με συχνότητα 2χ440 = 880, 3χ440 = 1.320 

κ.ο.κ παλμούς το δευτερόλεπτο. Οι συχνότητες αυτές λέγονται αρμονικές. Η 

αναλογία της έντασης των αρμονικών προς την ένταση της βασικής συχνότητας 

διαφέρει από όργανο σε όργανο, ανάλογα με το σχήμα του, και αυτός είναι ο λόγος 

που μπορούμε να αντιληφθούμε το είδος του οργάνου από το οποίο προέρχεται μια 

νότα.       

 

Οι στήλες του αέρα 

Με τα πνευστά η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Τα όργανα αυτά έχουν μια 

στήλη αέρα η οποία με κάποιον τρόπο εξαναγκάζεται να πάλλεται και να παράγει 

ήχους. Σε άλλα πνευστά η διέγερση της στήλης γίνεται με ένα γλωσσίδι που 
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πάλλεται όταν φυσάμε σ' αυτό, όπως στο κλαρίνο, σε άλλα γίνεται με φύσημα 

κάθετα σε ένα άνοιγμα, όπως στο φλάουτο. 

Η συχνότητα των ήχων εξαρτάται από το μήκος της στήλης και από το αν η στήλη 

είναι  κλειστή και στα δύο άκρα, ανοικτή και στα δύο άκρα ή κλειστή στο ένα και 

ανοικτή στο άλλο.  

Στα πνευστά όργανα «παίζουμε» διάφορες νότες αλλάζοντας το μήκος της στήλης 

με το άνοιγμα ή κλείσιμο οπών στον κύλινδρο που περιβάλλει τη στήλη του αέρα 

(φλάουτο - κλαρίνο) ή με το άνοιγμα ή κλείσιμο βαλβίδων που συνδέουν με 

διαφορετικό τρόπο κομμάτια σωλήνα (τρομπέτα). Το φαινόμενο των αρμονικών 

εμφανίζεται και εδώ με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή παράγονται ήχοι με συχνότητες 

ακέραια πολλαπλάσια της βασικής. 

 

Ο «κρότος» των τυμπάνων 

Αν χτυπήσουμε τη μεμβράνη ενός τυμπάνου με ένα ξύλο ή με το χέρι μας, η 

μεμβράνη πάλλεται με μια βασική συχνότητα και τα τύμπανα «παίζουν» νότες. Η 

διαφορά με τα έγχορδα και τα πνευστά όμως έγκειται στο ότι σε αυτά το 

αντικείμενο που πάλλεται έχει μία διάσταση (μόνο μήκος) ενώ στα τύμπανα έχει δύο 

(μήκος και πλάτος). Από αυτή και μόνο τη διαφορά μπορεί να δείξει κανείς ότι οι 

αρμονικές συχνότητες στα τύμπανα δεν είναι ακέραια πολλαπλάσια της βασικής, με 

αποτέλεσμα ο συνδυασμός τους με τη βασική να δημιουργεί την αίσθηση του 

κρότου και όχι την αίσθηση της αρμονίας. 

 

Αργύρης Δημήτριος 

Γατσινάρης Ηλίας 

Γεωργαντζάς Ιωάννης 

Δερματάς Τηλέμαχος 
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Επίσκεψη στον ΕΠΙΓΕΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΤΘΜΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 
 

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στις 

εγκαταστάσεις του ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, όπου ο 

υπεύθυνος κ. Ρέρας Δ. μας ενημέρωσε για τη λειτουργία του σταθμού. 

  

  

  

Αλλοιμόνου Όλγα 

Γιολδάση Άρτεμις 

Αλεξίου Δημήτριος  
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Πειράματα με κινητό τηλέφωνο 
 

Την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήσαμε δύο πειράματα με κινητό 

τηλέφωνο. 

Πείραμα1ο: Τυλίξαμε ένα κινητό τηλέφωνο με αλουμινόχαρτο. Καλέσαμε το 

τηλέφωνο, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε η κλήση. Αυτό συμβαίνει γιατί το 

αλουμινόχαρτο, λειτουργεί ως κλωβός του Faraday που απορροφά την 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Όταν βρισκόμαστε μέσα σε αυτοκίνητο, που είναι «κλειστό» 

μεταλλικό «κουτί», η ακτινοβολία που δέχεται ή προσπαθεί να στείλει το κινητό 

εμποδίζεται από το μεταλλικό περίβλημα. Τότε, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

κλήση, το κινητό εκπέμπει περισσότερη ακτινοβολία. Για το λόγο αυτό, θα ήταν 

καλό να αποφεύγουμε να τηλεφωνούμε όταν βρισκόμαστε σε κλειστούς χώρους. 

Πείραμα 2ο: Τοποθετήσαμε, μέσα σε ένα δοχείο με νερό, ένα αδιάβροχο  κινητό 

τηλέφωνο. Καλέσαμε το τηλέφωνο και η κλήση πραγματοποιήθηκε. Αυτό συμβαίνει 

γιατί η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διαδίδεται στο νερό. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Όπως ακριβώς η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διαδίδεται στο νερό, 

έτσι ακριβώς διαδίδεται και στο σώμα μας, που αποτελείται από νερό. 

  

  

Αρβανιτάκης Γεώργιος 

Βελαώρας Δημήτριος  
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Ομιλία για τους σεισμούς 
 

Την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 επισκέφτηκε το σχολείο μας ο πολιτικός μηχανικός κ. 

Πιπιλίγκας Γεώργιος, ο οποίος μας ενημέρωσε για το φαινόμενο των σεισμών, τα 

μέτρα προστασίας και τις συνέπειές τους. 

  

  

  

Αργυροπούλου Άννα 

Αρβανιτάκης Γεώργιος 

Βελαώρας Δημήτριος  
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Επίλογος 
 

Η φύση είναι πλημμυρισμένη από κύματα. Στην καθημερινή μας ζωή συναντάμε 

μεγάλο αριθμό κυματικών φαινομένων. 

Ηχητικά κύματα χρησιμοποιούμε για επικοινωνία, ψυχαγωγία, προειδοποίηση και 

αποφυγή κινδύνων.  

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα παράγουν κατά τη λειτουργία τους πολλές ηλεκτρικές 

συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά, όπως το ψυγείο, ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, τα κλιματιστικά. Άλλες συσκευές, όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, 

τα ασύρματα τηλέφωνα, ο φούρνος μικροκυμάτων, όχι μόνο παράγουν 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα, αλλά ταυτόχρονα στηρίζουν τη λειτουργία τους σε 

αυτά. Η γνώση των επιπτώσεων των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην ανθρώπινη 

υγεία, είναι καθοριστική στη λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας. 

Οι σεισμοί και τα τσουνάμι προέρχονται από κύματα που αλλάζουν το τοπίο και τη 

ζωή των ανθρώπων. Η χώρα μας κατέχει την έκτη θέση από άποψη σεισμικότητας 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι θα έχουμε και στο μέλλον ισχυρούς 

σεισμούς. Για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις των σεισμών θα πρέπει οι 

κατασκευές να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς, και οι πολίτες να είναι 

προετοιμασμένοι, να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν πριν, κατά τη διάρκεια και 

μετά το σεισμό. Η γνώση είναι προστασία. 
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Βιβλιογραφία – Πηγές 
 

Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Γ΄ Γενικού Λυκείου  

Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου  

Φυσική Γ΄ Γυμνασίου  

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων Α΄ Γενικού Λυκείου 

https://el.wikipedia.org 

www.tovima.gr/science 

www.oasp.gr 

www.vodafon.gr 

www.wind.gr 

www.cyta.gr 


