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     Η κατεστημένη φυσική, θεωρεί ότι υπάρχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια στον αγωγό, που 
συμπεριφέρονται σαν μόρια αερίου και συγκρούονται ελαστικά με τα άτομα. Όταν 
εφαρμόζεται τάση , υπάρχει ταχύτητα διολίσθησης. Στην εργασία του συγγραφέα 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, οι 
κρούσεις είναι πλαστικές σε «στερεωμένα» ηλεκτρόνια στην ζώνη σθένους. Με την 
εφαρμογή τάσης αποκολλώνται , επιταχύνονται κατά την διεύθυνση της τάσης και 
συγκρούονται πλαστικά με το επόμενο θετικό ιόν. Αποδείχτηκε ότι 

                                      V= (m/2n2e3Α2) I2  

Όπου m,e μάζα και φορτίο ηλεκτρονίου, n πυκνότητα ηλεκτρονίων στον αγωγό και Α η 
διατομή του αγωγού.  

 

                                      ΤΟ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ 

Όταν αναμειχθούν δύο συχνότητες, τότε έχουμε το διακρότημα (ήχου ή φωτός)     

                       cos(ω₁.t)+cos(ω₂.t)=2cos{(ω₁ +ω₂)t/2}.cos{(ω₁-ω₂)t/2}  

 



Αυτό είναι το διακρότημα, σχεδιασμένο στο Matlab.  

 

                 ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ FORRESTER- GUDMUNSEN- JOHNSON (1955) 

 

     Αυτοί πήραν ένα φωτοκύτταρο κενού (φωτογραφία) 

 

 

      Μονοχρωματικό φως εκκένωσης του Αργού (Argon) (πράσινο), το διαχώριζαν σε δύο 
κοντινές συχνότητες, σε μαγνητικό πεδίο.  Και τελικά προσέπιπτε στο φωτοκύτταρο κενού. 
Μετρήθηκε ρεύμα που έδιδε το φωτοκύτταρο, σε μικροκυματική συχνότητα (≈ 1010 Hertz). 
Υπέθεσαν ότι το φωτοκύτταρο ήταν τετραγωνικός φωρατής και μετρήθηκε η συχνότητα ω₁-
ω₂, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι μετρήθηκε η συχνότητα (ω₁-ω₂)/2. Ότι και να συμβαίνει , 
υπάρχει και η συχνότητα (ω₁+ω₂)/2 (ή ω₁+ω₂ στον τετραγωνικό φωρατή). Αυτή 
βρίσκεται στην φωτεινή συχνότητα, που τα όργανά μας (παλμογράφοι, μετρητές 
συχνότητας), δεν μπορούν να μετρήσουν. ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΡΕΥΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, όπως δείχνει το διακρότημα.  

 

            Η ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΟΣ, ΤΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΚΑΙ Η ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΣ 

 



     Όταν θερμαίνεται μία κάθοδος ή όταν πίπτει φως σε φωτοκύτταρο ή φωτοδίοδο, τα 
ηλεκτρόνια εξαναγκάζονται σε ταλάντωση σε φωτεινές ή υπεριώδεις συχνότητες. Και 
με την εφαρμογή τάσης αυξάνει το πλάτος ταλάντωσης και έχουμε ρεύμα.  

     Θυμίζουμε ότι η τάση ισούται,        

                                   V= (m/2n2e3Α2) I2  

 Και ότι τώρα το Ι=Ι0cos(ωt), οπότε η μέση τιμή του cos2(ωt)= ½ άρα                                      

                          V= ½ (m/2n2e3Α2) I0
2  

Είναι η τάση που καταγράφουν τα βολτόμετρα (σταθερού ρεύματος). Επειδή η θερμιονική 
κάθοδος ή η κάθοδος του φωτοκυττάρου (όταν πέσει φυσικό φως) ταλαντώνεται (τα 
ηλεκτρόνια) σε τυχαίες κατευθύνσεις, τότε διαδίδεται σταθερό ρεύμα ενεργούς έντασης 
φωτεινής ή υπεριώδους συχνότητας .  

 

                              ΠΕΡΙΟΧΕΣ WEISS ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

     Όπως οι μαγνητικές περιοχές Weiss που ευθυγραμμίζονται στους μαγνήτες, έτσι υπάρχουν 
και ηλεκτρικές περιοχές Weiss που ευθυγραμμίζονται στα ηλεκτρικά στοιχεία (εμφανίζεται 
διαφορά δυναμικού όταν δύο πλάκες στοιχείων έρθουν σε επαφή).  

 

                   ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ 

 

     Οι πλαστικές κρούσεις συμβαίνουν σε μεγάλες τάσεις, οπότε υπάρχουν ηλεκτρόνια έξω 
των ατόμων. Εκπέμπονται και από ραδιενεργά στοιχεία (ακτίνες β) και απελευθερώνονται 
και σε ηλεκτρόλυση. Τα ηλεκτρόνια αυτά, λόγω της δομής τους, έχουν ταλάντωση που 
προσιδιάζει στην ταλάντωση των ηλεκτρονίων του ηλεκτρισμού.   


