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                                                                                   Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

 

     Ο γράφων διατύπωσε την θεωρία ότι ο ηλεκτρισμός είναι ροή πλαστικών κρούσεων 
ηλεκτρονίων. Αλλά ο ίδιος διατύπωσε και την θεωρία ότι ο ηλεκτρισμός είναι ταλάντωση 
των ηλεκτρονίων, όπως στον αρμονικό ταλαντωτή  (και στην ηλεκτρόλυση ισχύει αυτό, η 
ρίζα έχει φορτίο της ταλάντωσης των στοιχειωδών σωματίων).  

     Στο συνέδριο της ΕΕΦ στο Ναύπλιο τον Μάρτη 14, υποστήριξε ότι είναι ταλάντωση 
ηλεκτρονίων και ότι σε μεγάλα δυναμικά γίνονται οι πλαστικές κρούσεις σε ροή 
ηλεκτρονίων. Εδώ θα ενώσουμε και μαθηματικά τις δύο θεωρίες, η μία δέχεται volts, 
Amperes και Ohms, η άλλη συχνότητα ταλάντωσης, απόσβεση ταλάντωσης και διεγείρουσα 
δύναμη. 

 

                                    VOLTS-AMPERES-OHMS 

 

     Η κατεστημένη θεωρία δέχεται , 

                              V=RI,             W=VI 

     Ο γράφων διόρθωσε ότι το σωστό είναι , 

                            V=kI2,     R=kI,    W=VI2=kI3        /k=σταθερά.  

     Την σταθερά θα εξάγεται αν αντικαταστήσετε την σχέση v=I/neA στην σχέση eV= ½ mv2 

 

         ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ-ΔΥΝΑΜΗ ΤΡΙΒΗΣ-ΔΙΕΓΕΙΡΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ 

 

           Η απλή αρμονική ταλάντωση είναι, 

                                      y=Acos(ωt) 

η δύναμη τριβής είναι , 

                                      Ft= bdx(t)/dt 

Και η διεγείρουσα δύναμη είναι, 



                                    F=F0cos(ωt) 

    Έτσι η εξίσωση ταλάντωσης με τριβή και διεγείρουσα δύναμη, είναι, 

                          md2x(t)/dt2   +mdx(t)/dt    + mω0x(t)2   =  F0cos(ωt)  

     H λύση μόνιμης ταλάντωσης είναι, 

                           xs(t)= Asin(ωt)+Bcos(ωt) 

    και, 

                         A=  
[

      = πλάτος απορρόφησης 

                         Β =  
[

       = ελαστικό πλάτος   

     Και η ισχύς είναι,  

                         W= ½ F0ωΑ    . 

 

                     ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 

     Το δυναμικό μίας μπαταρίας πχ, αντιστοιχεί σε ταλάντωση των ηλεκτρονίων και 
πρωτονίων των οπλισμών της. Η διαφορά δυναμικού, η τάση, είναι η διαφορά φάσης 
ταλάντωσης των ηλεκτρονίων κατά π γωνία. Όταν συνδέσουμε αγωγό στην μπαταρία, τότε 
διαδίδεται η ταλάντωση. Τα σωματίδια του αγωγού και κατά μήκος του, θα αποκτήσουν απλή 
αρμονική ταλάντωση ελατηρίων, σε υψηλές τάσεις δεν θα είναι απλή αρμονική και τελικά θα 
αποσπαστούν και θα γίνει ροή ηλεκτρονίων. Οι σχέσεις που θα διέπουν τώρα τα ηλεκτρόνια 
του αγωγού, θα είναι , 

                                eE= eV/L=F0cos(ωt)       /E=το ηλεκτρικό πεδίο στον αγωγό μήκους L 

     Σημειώνουμε ότι επειδή και τα ηλεκτρόνια των οπλισμών της μπαταρίας έχουν ταλάντωση 
(cos(ωt)) , ισχύει    eV=F0   . 

Και επειδή        V=kI2 

                                            I2=F0L/ek 

                                            I=k  ́F0
1/2  

     Καταλήξαμε δηλαδή ότι το ρεύμα Ι της θεωρίας των πλαστικών κρούσεων, είναι ανάλογο 
της ρίζας της διεγείρουσας δύναμης. Και η διεγείρουσα δύναμη εξαρτάται από το δυναμικό 
της μπαταρίας που την έχει στα ηλεκτρόνια των οπλισμών.  

 

                         Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ   



 

     Θυμίζουμε ότι η ταχύτητα των ηλεκτρονίων είναι, 

                                                         v=I/neA 

δηλαδή στην θεωρία των πλαστικών κρούσεων και σε μικρά Ι αργή. Στην θεωρία των 
ταλαντώσεων, το ηλεκτρόνιο στην απλή αρμονική ταλάντωση έχει τα ταχύτητα, 

                                                    vΟ =-Asin(ωt) 

Η μέση ταχύτητα  αυτή για ωt=l(0-π) και l=ακέραιος, δηλαδή vO=0.667A=v (ισούται με την 
ταχύτητα των ηλεκτρονίων των πλαστικών κρούσεων). 

     Η ισχύς θα είναι 

                                          W= ½ F0ωΑ  =VI2 =kI3 

  

                                               ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

     Με την ανωτέρω ανάλυση νομίζω ότι συνδέσαμε τις δύο θεωρίες και δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα στην κατασκευή νέων οργάνων ηλεκτρικών μετρήσεων, που θα στηρίζεται στις 
πλαστικές κρούσεις.  

 


