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Α. Θεωρία
Εισαγωγή
Η ταχύτητα του φωτός είναι µια θεµελιώδης φυσική σταθερά µε αριθµητική τιµή που
σήµερα θεωρείται δεδοµένη. Αν όµως λάβουµε υπόψη µας ότι το φως χρειάζεται µόλις ένα δευτερόλεπτο για να ταξιδέψει επτάµισυ φορές γύρω από τη γη, µπορεί κανείς
να φανταστεί πόσο δύσκολη θα ήταν η διαδικασία ακριβούς υπολογισµού της ταχύτητάς του. Η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκαν προσπάθειες αρκετών αιώνων µέχρι να
προσδιοριστεί αυτή η τιµή, µε πρώτη αυτή του Γαλιλαίου το 1600, που κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι το φως ταξιδεύει πολύ γρήγορα. Σε µεταγενέστερες εποχές αρκετοί
παρατηρητές, µεταξύ των οποίων ήταν οι Fizeau, Foucault και Michelson, κατάφεραν
µε διάφορες τεχνικές να υπολογίσουν την ταχύτητα του φωτός µε επιτυχία. Το 1983 η
τιµή της ταχύτητας του φωτός στο κενό, ορίστηκε διεθνώς ως
c = 2.99792458 x 108 m/s
1. ∆ιάδοση του φωτός
1.1 Το φως ως ηλεκτροµαγνητικό κύµα
Το φως, κατά την ηλεκτροµαγνητική θεωρία, θεωρείται ως ένα ηλεκτροµαγνητικό
κύµα µε µεταβαλλόµενα, σε σχέση µε το χρόνο, ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία Εx
και By αντίστοιχα, τα οποία ταλαντώνονται σε διευθύνσεις κάθετες µεταξύ τους και
διαδίδονται κατά την διεύθυνση του άξονα z. Η απλούστερη µορφή ενός τέτοιου κύµατος είναι ένα ηµιτονοειδές κύµα µε γενική µορφή:
(1)

Ex = E0 cos(ωt – kz + φ0)

όπου: k είναι η σταθερά διάδοσης ή κυµατικό άνυσµα και δίνεται από τη σχέση k =
2π/λ, ω είναι η γωνιακή συχνότητα, Ε0 το πλάτος του κύµατος και φ0 η αρχική φάση
(για t = 0 και z = 0). Το όρισµα (ωt – kz + φ0) είναι η φάση φ του κύµατος.
Η σχέση (1) περιγράφει ένα µονοχρωµατικό επίπεδο κύµα, που διαδίδεται προς την
διεύθυνση του άξονα z. Σε κάθε επίπεδο, κάθετο προς την διεύθυνση διάδοσης (κατά
µήκος του άξονα z), η φάση του κύµατος είναι σταθερή, πράγµα που σηµαίνει ότι το
Μέτωπα κύµατος

Ε
z

Β

k

Σχήµα 1 ∆ιάδοση ηλεκτροµαγνητικού κύµατος κατά τη διεύθυνση του
άξονα z.

πεδίο σ’ αυτό το επίπεδο είναι επίσης σταθερό. Μια επιφάνεια, πάνω στην οποία η
φάση ενός κύµατος είναι σταθερή, καλείται µέτωπο κύµατος. Είναι φανερό ότι το µέτωπο κύµατος ενός επίπεδου κύµατος είναι ένα επίπεδο κάθετο προς την διεύθυνση
της διάδοσης (Σχήµα 1).

Ref/ G.M

2

1.2 ∆ιάδοση ηλεκτροµαγνητικού κύµατος δια µέσου διηλεκτρικού υλικού
Όταν ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα διαδίδεται µέσα σε ένα διηλεκτρικό υλικό, το ταλαντούµενο ηλεκτρικό πεδίο του κύµατος επιδρά στα µόρια του υλικού και δηµιουργεί ένα µηχανισµό πόλωσης, ο οποίος καθυστερεί τη διάδοση του κύµατος µέσα στο
υλικό. Με άλλα λόγια η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος ελαττώνεται σε σχέση µε
την ταχύτητά του στο κενό.
Αν θεωρήσουµε ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα που διαδίδεται µέσα σε ένα µη µαγνητικό υλικό διηλεκτρικής σταθεράς εr, η ταχύτητα διάδοσής του v, που καλείται και
ταχύτητα φάσης, δίνεται από τη σχέση:

v=

1
ε r ε 0µ 0

(2)

όπου ε0 = 8.85 x 10-12 Cb/V m είναι η διηλεκτρική σταθερά του κενού και µ0 = 12.57
x 10-7 Weber/A m η µαγνητική διαπερατότητα του κενού, στο σύστηµα (SI)
Στην περίπτωση διάδοσης του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος στο κενό, εr = 1 και εποµένως:

v=

1
= c = 3 x 108 m s −1 , που είναι η ταχύτητα διάδοσης του φωτός στο κενό
ε 0µ 0

Ο λόγος της ταχύτητας του φωτός στο κενό ως προς την ταχύτητα του σε υλικό καλείται δείκτης διάθλασης n του υλικού, δηλαδή

n=

c
= εr
v

(3)

Γενικά, η διηλεκτρική σταθερά εr των υλικών εξαρτάται από τη συχνότητα του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος. Η σχέση µεταξύ του δείκτη διάθλασης n και του εr (σχέση
3), θα πρέπει να εφαρµόζεται στην ίδια συχνότητα και για τα δυο. Σε αρκετά υλικά η
εr παρουσιάζει διαφορές στις χαµηλές και υψηλές συχνότητες λόγω ανάπτυξης διαφορετικών µηχανισµών πόλωσης.
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Β. ΠΕΙΡΑΜΑ
1. Σκοπός

Στην άσκηση αυτή θα προσδιορίσουµε την ταχύτητα ορατού φωτός (ερυθρό) στον
αέρα και σε διαφανές υλικό και θα υπολογίσουµε το δείκτη διάθλασης του υλικού.
2. Πειραµατική διαδικασία
2.1 Πειραµατική διάταξη

Η πειραµατική διάταξη αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
1. παλµογράφο δυο καναλιών, 20 MHz
2. Μπλοκ συνθετικής ρητίνης
3. ∆ιάταξη µέτρησης της ταχύτητας του φωτός
i. µεταλλική βαθµολογηµένη βάση (οπτική τράπεζα) µήκους 1.5 m
ii. µονάδα ποµπού – δέκτη
iii. δυο επιπεδόκυρτους φακούς f = 5 mm
iv. γωνιακό κάτοπτρο για την ανάκλαση της δέσµης
Η φωτεινή πηγή (ποµπός) που είναι µια φωτοεκπέµπουσα δίοδος (LED) τροφοδοτείται από εναλλασσόµενη τάση υψηλής συχνότητας, περίπου 50 MHz, έτσι που η ένταση του εκπεµπόµενου φωτός διαµορφώνεται περιοδικά (παλµικό φως). Το φως αυτό

κύκλωµα διαµόρφωσης

LED

κάτοπτρο 1

ch 1
ch 2
παλµογράφος

κάτοπτρο 2
δέκτης

Σχήµα 2. Μπλοκ διάγραµµα της πειραµατικής διάταξης

οδηγείται σε ένα δέκτη (φωτοδίοδος) αφού διανύσει µια οπτική διαδροµή, το µήκος
της οποίας διαµορφώνεται από τη θέση των κατόπτρων 1 και 2 (Σχήµα 2). Το διαµορφωµένο σήµα που φτάνει στο δέκτη αφού ανακλαστεί στα κάτοπτρα, ανιχνεύεται
από τη φωτοδίοδο και µετασχηµατίζεται σε εναλλασσόµενη τάση η οποία έχει την ίδια συχνότητα µε το αρχικό σήµα, αλλά παρουσιάζει διαφορά φάσης σε σχέση µε αυτό. Η διαφορά φάσης που δηµιουργείται είναι συνάρτηση του µήκους του οπτικού
δρόµου (σηµειώνεται ότι η µεταβολή του µήκους του οπτικού δρόµου πραγµατοποιείται µε τη µετακίνηση των κατόπτρων κατά µήκος της οπτικής τράπεζας – στη
συγκεκριµένη πειραµατική διάταξη τα δυο κάτοπτρα είναι δοµηµένα στην ίδια βάση
και σχηµατίζουν ένα γωνιακό κάτοπτρο).
Αν χρησιµοποιήσουµε ένα παλµογράφο και τροφοδοτήσουµε το κανάλι 1 µε το αρχικό σήµα (το σήµα δηλαδή που διαµορφώνει την ένταση του φωτός που εκπέµπεται
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από τη LED) και το κανάλι 2 µε το σήµα που προέρχεται από το δέκτη (Σχήµα 2),
στην οθόνη του θα εµφανιστούν δυο κυµατοµορφές που έχουν την ίδια συχνότητα
αλλά παρουσιάζουν διαφορά φάσης µεταξύ τους. Παρατηρείται δηλαδή µια χρονική
µετατόπιση της δεύτερης κυµατοµορφής από την πρώτη, στον άξονα των χρόνων. Αν
θέσουµε τον παλµογράφο σε λειτουργία X-Y µπορούµε να υπολογίζουµε κάθε φορά
τη διαφορά φάσης µεταξύ των δυο αυτών ηµιτονικών σηµάτων από τις εικόνες Lissajous που εµφανίζονται στην οθόνη.
Σηµείωση: Για να µπορούν τα σήµατα να απεικονιστούν σε ένα κοινό παλµογράφο,
απαιτείται υποβιβασµός της συχνότητας των 50 ΜΗz. Εδώ ο κατασκευαστής έχει υποβιβάσει τη συχνότητα στα 50 ΚΗz, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη διαφορά φάσης.
2.2 Μέτρηση διαφοράς φάσης µεταξύ δυο κυµάτων µε τη µέθοδο Lissajous

Για να µετρήσουµε τη διαφορά φάσης µεταξύ δυο ηµιτονικών σηµάτων θα πρέπει, εξ
ορισµού, να έχουν την ίδια συχνότητα. Εποµένως, αν δυο ηµιτονικά σήµατα της ίδιας

ο

0

π/4
45ο

π/2
90ο

3π/4
135ο

π
180ο

Σχήµα 3. Εικόνες Lissajous κατά τη µέτρηση διαφοράς φάσης

συχνότητας εφαρµοστούν ταυτόχρονα στις εισόδους X και Y ενός παλµογράφου αντίστοιχα, στην οθόνη θα εµφανιστεί µια έλλειψη (σχήµα Lissajous). Η µορφή της
έλλειψης
εξαρτάται
από τη διαφορά φάσης
y
µεταξύ των δυο κυµάτων (Σχήµα 3). Με την
a
b
εξαίρεση µερικών τιa
x
µών διαφοράς φάσης
(0ο, 90ο, 180ο, 270ο) η
απεικόνιση της συµβολής δυο κάθετων αρ(α)
(β)
µονικών ταλαντώσεων
της ίδιας συχνότητας,
Σχήµα 4. Μέτρηση διαφοράς φάσης
είναι γενικά έλλειψη.
Κατά τη µέτρηση της διαφοράς φάσης, φροντίζουµε ώστε τα πλάτη των δυο σηµάτων
να είναι περίπου ίσα για µεγαλύτερη ακρίβεια.
Αν ∆φ = φ η διαφορά φάσης, τότε (Σχήµα 4):
φ = sin −1

a
περίπτωση (α) και
b
(4)

a⎞
⎛
φ = 180 ο − ⎜ sin −1 ⎟ περίπτωση (β)
b⎠
⎝
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2.3 Ανάλυση µεθόδου εύρεσης της ταχύτητας του φωτός

Θεωρούµε τη γενική εξίσωση του κύµατος Ex = E0 cos(ωt – kz + φ0). Όπως προαναφέραµε (παραγ. 1.1) το όρισµα (ωt – kz + φ0) είναι η φάση φ του κύµατος, δηλαδή
φ = ωt – kz + φ0
Αν θεωρήσουµε σε κάποια χρονική στιγµή την επαλληλία δυο τέτοιων κυµάτων που
παρουσιάζουν την ίδια συχνότητα, αλλά έχουν διανύσει διαφορετικούς δρόµους (για
παράδειγµα z1 και z2), τότε η διαφορά φάσης τους θα είναι:
φ 2 − φ1 = k ( z 2 − z1 ) ή ∆φ =

2π
∆s
λ

(5)

όπου λ το µήκος κύµατος και ∆s = z2 – z1
Όµως λ =

∆φ =

c
και εποµένως:
f

2π f
∆s
c

(6)

όπου f η συχνότητα του κύµατος

∆s = 2∆x

∆x
Σχήµα 5. Μετακινώντας το γωνιακό κάτοπτρο κατά µήκος της οπτικής τράπεζας, µπορούµε να µεταβάλλουµε την απόσταση ∆x.

Στο συγκεκριµένο πείραµα η διαδικασία µέτρησης της ταχύτητας του
φωτός c, βασίζεται στη σχέση (6).
Αν είναι γνωστή η συχνότητα f, το
πρόβληµα ανάγεται στη δηµιουργία
µιας διαφοράς δρόµου, η οποία
µπορεί να µετρηθεί, µεταξύ του
σήµατος αναφοράς (σήµα ποµπού)
και του σήµατος που παίρνουµε
από το δέκτη. Αυτό πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια του γωνιακού κατόπτρου, που µετακινούµε επάνω
στην οπτική τράπεζα (Σχήµα 5).

Θέτουµε το γωνιακό κάτοπτρο στο τέλος της οπτικής τράπεζας και ρυθµίζουµε το
κουµπί της φάσης που βρίσκεται επάνω στη µονάδα, ώστε στον παλµογράφο (λειτουργία X-Y) να εµφανιστεί µια κεκλιµένη γραµµή (δεν ξαναρυθµίζουµε µέχρι το τέλος της πειραµατικής διαδικασίας). Η διαφορά φάσης µεταξύ των δυο σηµάτων είναι
τώρα (ανάλογα µε την κλίση της ευθείας που παρατηρούµε στον παλµογράφο) 0 ή π
(Σχήµα 3). Μετακινούµε το κάτοπτρο προς το µέρος της µονάδας έως ότου στον
παλµογράφο σχηµατιστεί πάλι ευθεία γραµµή, αλλά µε κλίση αντίθετη ως προς την
αρχική.
Σηµείωση: Επειδή το σήµα από το δέκτη έχει αυξηθεί αισθητά, θα χρειαστεί να ρυθµίσουµε στον παλµογράφο την κλίµακα του κατακόρυφου άξονα.
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Η διαφορά φάσης είναι τώρα π ή 0.
Όταν η διαφορά δρόµου από την αρχική θέση του γωνιακού κατόπτρου έως την τελική είναι ∆x, τότε η συνολική διαφορά δρόµου είναι ∆s = 2∆x. Αυτή η διαφορά δρόµου ∆s έχει αλλάξει τη φάση κατά ⎪π – 0⎪ = π ή ⎪0 – π⎪ = π, δηλαδή ∆φ = π και εποµένως από τη σχέση (6) έχουµε:
∆φ = π =

2πf
∆s ⇒ c = 4f∆x
c

Αν θεωρήσουµε ότι f = 50 MHz και ∆x = x2 – x1 = 150 cm – 1 cm = 149 cm, τότε η
παραπάνω σχέση µας δίνει c = 4 x 50 x 106 Hz x 149 x 10-2 m = 2.9800 x 108 m/s
2.4 Ανάλυση µεθόδου εύρεσης του δείκτη διάθλασης n υλικού

Στην πορεία του οπτικού σήµατος από τον ποµπό προς το δέκτη παρεµβάλλουµε ένα
τεµάχιο κάποιου υλικού, µήκους xm (εν προκειµένω συνθετική ρητίνη) και τοποθετούµε το γωνιακό κάτοπτρο λίγα εκατοστά πίσω από το υλικό. Ρυθµίζουµε το κουµπί
της φάσης που βρίσκεται επάνω στη µονάδα ποµπού – δέκτη, µέχρι να εµφανιστεί
στην οθόνη του παλµογράφου µια εικόνα Lissajous (κεκλιµένη ευθεία). Αυτή είναι η
φάση των δυο σηµάτων (ποµπού – δέκτη). Το φως για να φτάσει στο δέκτη (Σχήµα
s − xm xm
+
6(α)) χρειάζεται χρόνο t 1 = 1
, όπου v είναι η ταχύτητά του στο υλικό.
c
v
Αφαιρούµε το υλικό και µετακινούµε προς τα πίσω το κάτοπτρο (Σχήµα 6(β)), έως
ότου παρατηρήσουµε στην οθόνη του παλµογράφου πάλι ευθεία γραµµή µε την ίδια

(α)

xm
x1
s1 = 2x1

∆x

Σχήµα 6

(β)

κλίση. Σηµειώνουµε τη νέα θέση του κατόπτρου. Σ’ αυτή την περίπτωση ο χρόνος
s + 2 ∆x
που χρειάζεται το φως για να φτάσει στο δέκτη είναι t 2 = 1
. Όµως και στις
c
δυο περιπτώσεις η διαφορά φάσης µεταξύ των σηµάτων είναι η ίδια και εποµένως ο
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χρόνος που χρειάζεται το φως για να διανύσει τις δυο οπτικές διαδροµές είναι ο ίδιος,
δηλαδή t1 = t2.
Εξισώνοντας τις δυο τελευταίες σχέσεις, καταλήγουµε:
c 2∆x
=
+1
v xm

(7)

Όταν η ταχύτητα του φωτός c στον αέρα είναι γνωστή, από τη σχέση (7) µπορούµε να
υπολογίσουµε την ταχύτητα v του φωτός στο υλικό. Από τη σχέση (3) υπολογίζουµε
το δείκτη διάθλασης του υλικού.
2.5 Αρχικές ρυθµίσεις της πειραµατικής διάταξης

Βήµα 1
Τοποθετούµε τη µονάδα ποµπού – δέκτη στο αριστερό άκρο της οπτικής τράπεζας
και τους δυο φακούς σε απόσταση περίπου 5 cm εµπρός από τον ποµπό και δέκτη αντίστοιχα, µε την επίπεδη πλευρά τους προς το µέρος της µονάδας. Ρυθµίζουµε το
ύψος τους και τους µετακινούµε πλευρικά, κατά τρόπο που να βλέπουν ακριβώς τις
δυο διόδους.
Βήµα 2
Τοποθετούµε το γωνιακό κάτοπτρο στο άλλο άκρο της οπτικής τράπεζας (στα 150
cm) και θέτουµε τη µονάδα σε λειτουργία. Παρακολουθούµε την πορεία της δέσµης
από τη LED προς το κάτοπτρο που βρίσκεται απέναντί της και την εστιάζουµε πάνω
του, χρησιµοποιώντας ένα κοµµάτι χαρτί εµπρός απ’ αυτό. Για να πάρουµε καθαρό
είδωλο ρυθµίζουµε πάλι τη θέση του φακού.
Βήµα 3
Παρακολουθούµε την πορεία της δέσµης από το δεύτερο κάτοπτρο προς τη φωτοδίοδο. Αν η φωτεινή κηλίδα δεν είναι καλά εστιασµένη επάνω στην επιφάνεια της διόδου, ρυθµίζουµε τη θέση του φακού που βρίσκεται εµπρός της. Εδώ ίσως χρειαστεί
να ρυθµίσουµε και την καθετότητα των κατόπτρων µε τους κοχλίες που βρίσκονται
στο πίσω µέρος τους.
Αν η ρύθµιση πραγµατοποιηθεί σωστά, στην οθόνη του παλµογράφου θα παρατηρήσουµε ένα καθαρό και δυνατό σήµα.

Ref/ G.M

8

3. Εργασίες
α. Μέτρηση της ταχύτητας του φωτός στον αέρα

1. Αναγνωρίζουµε τη διάταξη και πραγµατοποιούµε τις αρχικές ρυθµίσεις
όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2.5
2. Τοποθετούµε το γωνιακό κάτοπτρο στο δεξιό άκρο της οπτικής τράπεζας.
Ρυθµίζουµε το κουµπί φάσης που βρίσκεται στη µονάδα, έως ότου στον
παλµογράφο απεικονίσουµε κεκλιµένη ευθεία, σηµειώνουµε την ένδειξη
της κλίµακας και την καταχωρούµε στον Πίνακα 1 ως x5
3. Μετακινούµε το κάτοπτρο προς το µέρος της µονάδας µέχρις ότου απεικονίσουµε στον παλµογράφο έλλειψη, που ο κύριος άξονάς της έχει περίπου την ίδια κλίση µε την προηγούµενη ευθεία. Σηµειώνουµε τη θέση του
κατόπτρου επάνω στην οπτική τράπεζα και την καταχωρούµε στον Πίνακα 1 ως x4
4. Μετακινούµε εκ νέου το κάτοπτρο (πάντα προς το µέρος της µονάδας),
µέχρις ότου στον παλµογράφο απεικονιστεί κύκλος. Αν χρειαστεί ρυθµίσουµε τις ευαισθησίες των κλιµάκων των δυο καναλιών. Σηµειώνουµε τη
θέση του κατόπτρου επάνω στην οπτική τράπεζα και την καταχωρούµε
στον Πίνακα 1 ως x3
5. Σηµειώνουµε δυο ακόµη θέσεις του κατόπτρου επάνω στην οπτική τράπεζα στις οποίες παρατηρούµε διαδοχικά µία έλλειψη (αντίθετη κλίση του
άξονά της σε σχέση µε την προηγούµενη έλλειψη) και µια ευθεία αντίθετης κλίσης µε την πρώτη ευθεία που απεικονίσαµε. Καταχωρούµε τις δυο
θέσεις στον Πίνακα 1 ως x2 και x1 αντίστοιχα
6. Σε κάθε µια από τις παραπάνω θέσεις του κατόπτρου βρίσκουµε από το
Σχήµα (3) την αντίστοιχη φάση και καταχωρούµε στον Πίνακα 1
7. Συµπληρώνουµε στον Πίνακα 2 τις διαφορές δρόµων ∆x και ∆s (∆s =
2∆x) καθώς και τις αντίστοιχες διαφορές φάσης ∆φ
8. Από τις παραπάνω τιµές υπολογίζουµε κάθε φορά την ταχύτητα c του φωτός, κάνοντας χρήση της σχέσης (6) και στη συνέχεια τη µέση τιµή της c.
∆ίνεται f = 50.1 MHz
β. Μέτρηση της ταχύτητας του φωτός σε υλικό – εύρεση δείκτη διάθλασης υλικού

1. Θέτουµε τη διάταξη σε λειτουργία και παρεµβάλουµε το τεµάχιο της συνθετικής ρητίνης στην πορεία του οπτικού σήµατος, έτσι ώστε το αριστερό
του άκρο να συµπίπτει µε τη θέση x = 0 της οπτικής τράπεζας
2. Τοποθετούµε το γωνιακό κάτοπτρο πίσω από το υλικό, στη θέση x = 35
cm και ρυθµίζουµε το κουµπί της φάσης που βρίσκεται επάνω στη µονάδα, έως ότου απεικονίσουµε στην οθόνη του παλµογράφου µια κεκλιµένη
ευθεία
3. Αφαιρούµε το υλικό από την οπτική τράπεζα και µετακινούµε προς τα δεξιά το γωνιακό κάτοπτρο (περίπου 7 – 10 cm), έως ότου λάβουµε στον
παλµογράφο την ίδια ευθεία, όπως και προηγουµένως (έχουµε δηλαδή την
ίδια διαφορά φάσης)
4. Μετρούµε το µήκος του τεµαχίου της ρητίνης και χρησιµοποιώντας τη
µέση τιµή του c που βρήκαµε από την προηγούµενη εργασία, υπολογίζουµε από τη σχέση (7) την ταχύτητα v του φωτός µέσα στο υλικό

Ref/ G.M
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5. Γνωρίζοντας πλέον την ταχύτητα v του φωτός στο υλικό, υπολογίζουµε
από τη σχέση (3) το δείκτη διάθλασης n του υλικού
6. Θέτουµε τις τιµές c, v, n στον Πίνακα 3

Ref/ G.M
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Πίνακας 1
Θέση
κατόπτρου

x1 (cm)

x2 (cm)

x3 (cm)

x4 (cm)

x5 (cm)

Φάση

Πίνακας 2
∆x

x5 – x4 x5 – x3 x5 – x2 x5 – x1 x4 – x3 x4 – x2 x4 – x1 x3 – x2 x3 – x1 x2 – x1

∆s
∆φ
c
(m/s)
c
(m/s)

Πίνακας 3
c (m/s)

Ref/ G.M

v (m/s)

n
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