
                                  ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ 

 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

                       ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΑΕΡΙΩΝ 

 

     Γνωρίζετε ότι εγκάρσιο κύμα, είναι το κύμα του οποίου το πλάτος μεταβάλλεται κάθετα 
στην διάδοση (κύματα θαλάσσης, ηλεκτρομαγνητικά κύματα κ.α. ). Διαμήκες είναι το κύμα, 
του οποίου το πλάτος ταλάντωσης μεταβάλλεται κατά το μήκος διάδοσης (ήχος, 
μεταβαλλόμενο ρεύμα).  

     Η γενική ανάλυση των διαμήκων κυμάτων, είναι ότι υπάρχει μία μικροσκοπική 
ταλάντωση μορίων ή ηλεκτρονίων καλύτερα, και αυτή η ταλάντωση δημιουργεί τα 
μακροσκοπικά κύματα. 

 

   ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

 

     Θεωρούμε ηλεκτρικό αγωγό (π.χ. χάλκινο σύρμα). Εφαρμόζουμε την τάση και το 
εναλλασσόμενο ρεύμα δικτύου (220 Volt, 60 Hertz).  Αν και η τάση είναι στην 
πραγματικότητα κατά πολύ μικρότερη (δες ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ), εμείς θα χρησιμοποιήσουμε την τιμή 220.  

     Όπως ήδη γνωρίζετε, ο χαλκός έχει στην στοιβάδα σθένους, στην στοιβάδα αγωγιμότητας, 
τουλάχιστον ένα ηλεκτρόνιο (το οποίο είναι ασθενώς συζευγμένο με τον πυρήνα). Κλείνουμε 
τώρα τον διακόπτη και εφαρμόζουμε την εναλλασσόμενη τάση.  

     Το ηλεκτρόνιο είναι συζευγμένο και είναι σαν να το συγκρατεί ελατήριο με τον πυρήνα. 
Στην τάση που εφαρμόζουμε, ένα «χαστούκι» διεγείρουσα δύναμη, θα το θέσει σε 
ταλάντωση. Και με δεδομένες τιμές, το ηλεκτρόνιο θα ταλαντώνεται και θα έχει ενέργεια 
Ε=eV=1.6x10-19x220=3.52x10-17J. Η ενέργειά του θα είναι mΑ2ω2, όπου Α το μήκος 
ταλάντωσης και ω=60 Hertz. Άρα Α= 1x105 met. Είναι ένα πολύ μεγάλο πλάτος ταλάντωσης, 
ακόμη και για τις τιμές που χρησιμοποιήσαμε. 

     Όμως το ηλεκτρόνιο είναι συζευγμένο και υπάρχει τριβή. Έτσι με ελάχιστη καθυστέρηση, 
θα μεταβιβάσει την ταλάντωση στο επόμενο ηλεκτρόνιο και αυτό στο επόμενο. Επειδή ο 
αγωγός θερμαίνεται, η ταλάντωση των ηλεκτρονίων είναι σε μικροκυματική περιοχή και το 
πλάτος ταλάντωσης του ηλεκτρονίου μικρό. Αυτή η ταλάντωση διαδίδεται, για να σχηματίσει 
το μακροσκοπικό κύμα λ=2 Α 

 Όμως θεωρούμε ότι η διάδοση του ρεύματος γίνεται με ταχύτητα c (για την ακρίβεια όπως 
διαπιστώνετε δεν είναι το ίδιο φαινόμενο με την ακτινοβολία, η ταχύτητα μπορεί να μην είναι 
c, αλλά είναι πολύ μεγάλη και διαφορετική για διαφορετικές συχνότητες ρεύματος). Τότε το 
κύμα είναι λ=3x108/60=0.5x108met (στην πραγματικότητα είναι 2 Α και το Α το βρίσκουμε). 
Είναι δηλαδή μακροσκοπικό κύμα και μέσα σε ένα τέτοιο κύμα, γίνεται η μικροσκοπική 
ταλάντωση που διαδίδεται. Οι μικροσκοπικές ταλαντώσεις θα φθάσουν εκεί που λήγει το 
κύμα και από εκεί ένα νέο μακροσκοπικό κύμα αρχίζει.  



     Όμως ήδη διαπιστώσατε διαμήκη μικροσκοπικά κύματα, πυκνώσεις και αραιώσεις 
ηλεκτρονίων. Τα διαμήκη κύματα, έχουν μία μικροσκοπική ταλάντωση των ηλεκτρονίων, 
που κάθεται πάνω στην μακροσκοπική διάδοση του κύματος (βέβαια για μικροκυματικές 
συχνότητες, το κύμα είναι μικρό σε έκταση, ίσως μικροσκοπικό). 

     Στα μικροκύματα εναλλασσομένου ρεύματος, το μικροσκοπικό κύμα ταλάντωσης των 
συζευγμένων ηλεκτρονίων, μπορεί να συμπέσει με το «μακροσκοπικό» διάδοσης 
πυκνωμάτων- αραιωμάτων. 

 

                             ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΧΟΥ 

 

      Έχουμε ένα σωλήνα με αέρα και με ένα έμβολο παλινδρομικό δημιουργούμε πυκνώματα 
και αραιώματα, συχνότητες ήχου. Το έμβολο πάλλεται αρμονικά και μία μεταβολή πιέσεως 
διαδίδεται διαμήκως (P=Acosωt). To πλάτος Α εδώ, είναι το μισό του κύματος και είναι 
πίεση, η μέγιστη πίεση που ασκείται από το έμβολο.  

     ΟΜΩΣ. Αν πάρετε την ΦΥΣΙΚΗ Halliday-Resnick σελίδα 503, παράδειγμα. Η μέγιστη 
μεταβολή πιέσεως που μπορεί να αντέξει ένα αυτί στους δυνατούς ήχους, είναι 28Nt/met2. H 
κανονική ατμοσφαιρική πίεση είναι περίπου 1x105Nt/met2. Πόση είναι η απομάκρυνση (μισό 
μήκος κύματος) για ήχο στον αέρα με συχνότητα 1000 c/sec; 

                                    Α=P/kρ0v2     /k=2π/λ , ρ0=πυκνότητα αέρα, v= ταχύτητα ήχου. 

                                   Και Α=1x10-5met. 

       To μακροσκοπικό μήκος κύματος του ήχου είναι ,λ=340/1000=0.34 met.  

     Το   Α=1x10-5met είναι η μικροσκοπική δόνηση των ηλεκτρονίων (λ=2Α) , οι διαμήκεις 
διαδιδόμενες πυκνώσεις και αραιώσεις. Μικροσκοπική ταλάντωση και μακροσκοπικό κύμα.  

 

                                                ΔΟΜΗ ΑΕΡΙΩΝ 

 

     Αλλά ο ήχος διαδίδεται σε αέρια. Και η μικροσκοπική ταλάντωση, συνήθως απαιτεί 
ακίνητα μόρια αέρα, όπου θα επισυμβαίνει η μακροσκοπική ταλάντωση. 

     Απλά, όταν περνάμε από στέρεη σε υγρή φάση, τα μόρια είναι συζευγμένα χαλαρά και 
ολισθαίνουν και στην αέρια φάση πολύ χαλαρά, αραιά και ολισθαίνουν εύκολα. Συνήθως 
είναι ακίνητα όταν δεν έχουμε ρεύμα αέρος. H δομή είναι κρυσταλλική. 

 

                                                     ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 



      Τα κύματα του αιθέρα, της ενωσίας (δες Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΝ), είναι διαμήκεις 
ταλαντώσεις. Η πίεση και το κύμα είναι όριο που τείνει στο άπειρο. Και, 

                                      k=1/λ                /lim → =1=k 

Κρατείστε το αυτό και θα δείτε πως γίνονται θαύματα. Εξ άλλου υποσχέθηκα ότι την 
συσκευή θα την βάλλω στο internet. 

 

                              


