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                                                                                Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

 

                                                      ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Με την ανατροπή της εξίσωσης Maxwell και για το τμήμα της που εισάγει το ρεύμα 
μετατόπισης (που είναι ανέφικτο), ανατρέπεται η εξίσωση για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα 
που το περιέχει και συνεπώς αίρεται η απόδειξη c=1/√μοεο, δηλαδή ότι είναι σταθερά η 
ταχύτητα του φωτός. Βέβαια εάν μεταβάλλονται η διηλεκτρική σταθερά και ή η σταθερά 
μαγνητικής διαπερατότητας του κενού σε ανάλογες συνθήκες και πάλι η παραπάνω ισότητα 
περιμένει ισχυρή απόδειξή της, στην οποία θα προβούμε. Και επί τη ευκαιρία θα δοθεί και η 
δομή του φωτονίου, που θα ανταποκρίνεται και στην σωματιδιακή φύση του φωτός και στην 
κυματική.  

 

                                    Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ 

 

    Το ηλεκτρομαγνητικό αντηχείο, η ηλεκτρομαγνητική κοινότητα, είναι μία κοιλότητα 
κατασκευασμένη από καλό αγωγό του ηλεκτρισμού και φέρει μία οπή, από την οποία 
διοχετεύονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Μοιάζει με ένα ηχητικό σωλήνα, μόνο που δεν 
πρόκειται για ταλάντωση μορίων αέρα, αλλά ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.  

    Στο ηλεκτρομαγνητικό αντηχείο δημιουργούνται κύματα και ταλάντωση ηλεκτρικού 
πεδίου καθώς και μαγνητικού και σας δίνουμε «στιγμιότυπα» ταλάντωσης από σχήμα της 
φυσικής των Halliday-Resnick.  

 

             

             

 

 

 

 

 

 



                    

     Θεωρείστε ότι από την οπή πλάγια, μπαίνει ηλεκτρομαγνητικό κύμα , μήκους κύματος λ 
όσο το μήκος της κοιλότητας, ώστε να παράγεται μόνο ένα αρμονικά μεταβαλλόμενο 
ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο. Όπως γνωρίζετε η πυκνότητα του μαγνητικού πεδίου είναι 
uB=Bm

2/2μο και του ηλεκτρικού πεδίου uE=εοEm
2//2 (Βm είναι το μέγιστο του ταλαντούμενου 

μαγνητικού πεδίου).  

     Το σύστημα του ηλεκτρομαγνητικού αντηχείου, όπως και του ηχητικού, είναι όμοιο με το 
σύστημα μάζας δεμένης με ελατήριο και επειδή η ενέργεια αλλά ιδιαίτερα η δύναμη στα 
συστήματα αυτά διατηρούνται, τότε      Bm

2/2μο= εοEm
2//2 και τότε 

                                          Bm
2 / Em

2 = μοεο   ή Bm/ Em=√μοεο 

 

     Αλλά η συχνότητα ταλαντώσεως είναι ω και 1/k =λ και ισχύει η συνάρτηση 

                                      Ε=Εmsin(kx-ωt) όπως και η B=Bmsin(kx-ωt), τότε 

                                      dE/dx =kEmcos(kx-ωt)    dB/dt = -ωBmcos(kx-ωt ) 

και φυσικά μετά από αντικαταστάσεις 
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/

   = -  = -  휀 휇    

 

    Επειδή υποθέσαμε και ένα κύμα στην κοιλότητα , και ισχύει    휀 휇     =1   και 

    dE/dx= -dB/dt, τότε στην κοιλότητα ω/k= c= 1/ 휀 휇    σταθερά παράλληλα το  

                                                 dE/dx= -dB/dt 

είναι η τέταρτη εξίσωση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και σημαίνει ότι η μεταβολή του 
ηλεκτρικού πεδίου δημιουργεί αντίστροφα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, καθώς και η 
μεταβολή του μαγνητικού πεδίου, δημιουργεί αντίστροφα μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο 
(τα δύο πεδία αλληλοβοηθούνται).  

 

                                          Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΝΙΟΥ 

 

     Έτσι ο Plank απέδειξε ότι το φως διέπεται από την σταθερά στροφορμής h, συνεπώς είναι 
σωματιδιακή η φύση του, αλλά και η συμβολή, περίθλαση κλπ, ότι είναι ταυτόχρονα κύμα. 
Αλλά και μόλις παραπάνω  είδαμε, ότι η μεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου δημιουργεί 
αντίστροφα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, καθώς και η μεταβολή του μαγνητικού πεδίου, 
δημιουργεί αντίστροφα μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο . Είναι φως φανάρι. Το κβάντο του 
φωτός και των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, αποτελείται από δύο ηλεκτρικούς κυκλικούς 
δακτύλιους. Έχουν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία και έλκονται και μαγνητικά πεδία που 
απωθούνται.  
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                                                                             Δ  -q 

 

     Όταν τα δύο αντίθετα φορτία βρίσκονται (στέκονται) στις θέσεις Α, Γ, , το ηλεκτρικό 
πεδίο είναι το μέγιστο και το μαγνητικό μηδέν . Όταν βρίσκονται στις θέσεις Β, Δ, το 
μαγνητικό πεδίο είναι μέγιστο και το ηλεκτρικό ελάχιστο. Το σχήμα εξηγεί πως τα 



μονοχρωματικά φωτόνια του ηλεκτρομαγνητικού αντηχείου, παράγουν την ηλεκτρική και 
την μαγνητική ενέργεια , καθώς και την πυκνότητα αυτών. 

     Το φαινόμενο είναι ταυτόχρονα κυματικό, αφού συμβαίνουν ταλαντώσεις φορτίων, που 
διαδίδονται όμως στον χώρο με ταχύτητα c. 


