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                              ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 

 

                                                                                              Του Αλέκου Χαραλαμποπουλου 

 

     Με είχε προβληματίσει πριν 15 περίπου χρόνια (1998 ή 1999), ποια συχνότητα ισχύει, η 
Ε=hν για το φως, ή η ω (Ι=Ι0 (cos(ω1t)+cos(ω2t)). Εάν ισχύει η ν, τότε γιατί να μην ισχύει 
Ε=Ε1+Ε2=h(ν1+ν2), πράγμα που δεν παρατηρήθηκε. Και η y= cos(ω1t)+cos(ω2t) είναι μία 
συμπαντική εξίσωση και την αποδίδει καλά το μαθηματικό πρόγραμμα , όπως το Matlab στο 
σχήμα που παραθέτω; 

 

              y= cos(5.1*t)+cos(4.9*t)=cos((5.1-4.9)*t)/2)cos((5.1+4.9)/2)*t 

 η ω=0.1 c/sec είναι η αργή συχνότητα με το μεγάλο κύμα, μέσα στην οποία διεξάγεται η 
μεγάλη συχνότητα με το μικρό κύμα ω=5 c/sec.  

     Για να διαπιστώσω εάν είναι μία συμπαντική διαδικασία όπως την περιγράφει η 
μαθηματική ανάλυση (τριγωνομετρία), πραγματοποίησα με τον Γιώργο (ηλεκτρονικός) το 
εξής πείραμα. Με μία λυχνία klystron παράγαμε δύο κοντινές συχνότητες μικροκυμάτων, τις 
οδηγούσαμε και τις δύο σε ένα αγωγό για να παράγουμε τα παραπάνω. Είχαμε παλμογράφο 
στο laptop και με διαιρέτη συχνοτήτων, παράγαμε το φαινόμενο στον παλμογράφο, ο οποίος 
έφθανε τα 200 Mhz. Πολλές φορές πήραμε στον παλμογράφο την εξίσωση πρόσθεσης των 
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συνημιτόνων και το πείραμα απόδειξε την συμπαντική ισχύ ,της τριγωνομετρικής 
συνάρτησης. 

 

                        ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΡΕΥΜΑ 

 

     Έχουμε έναν ταλαντωτή π.χ. ραδιοφωνικών κυμάτων, οδηγούμε το σήμα στον ενισχυτή 
και το πάμε στην κεραία, όπου έχουμε εκπομπή ραδιοφωνικών κυμάτων.  

     Αλλά, αν αντί να πάτε το σήμα του ενισχυτή στην κεραία, να το δώσετε σε ένα 
αμπερόμετρο, θα διαπιστώσετε ότι καταγράφει εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα. Και επειδή 
όταν εκπέμπει σήμα η κεραία υπάρχει ρεύμα, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπονται, 
είναι απειροστικά ρεύματα, που προέρχονται από το ρεύμα του ταλαντωτή και του ενισχυτή. 
Υπάρχει δηλαδή συνέχεια ρεύματος και στον αέρα, όπου τα κύματα δημιουργούν ταλάντωση 
ηλεκτρονίων των μορίων, αν συναντήσουν. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι απειροστικά 
εναλλασσόμενα ρεύματα. 

Και αφού και το φως είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα, είναι απειροστικά ρεύματα και ισχύει 
Ι=Ι0cos(ωt).   

 

                                               Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 

 

 

                           

       Στο σχήμα βλέπετε το πείραμα της συμβολής του φωτός, με τις δύο σχισμές (b,c) του 
Young. Δεξιά είναι η φωτογραφία από το φιλμ του πειράματος.  

Αν και οι φυσικοί δέχονται ότι είναι φαινόμενο συμβολής, δεν το ανέλυσαν έτσι. Τρέξτε σε 
ένα εγχειρίδιο Κυματικής και δείτε πως υπολόγισαν το μήκος κύματος του φωτός. 

     Τώρα με την ανάλυση που έγινε, είναι φανερό ότι οι φωτεινοί κροσσοί, αποτελούνται από 
πλήθος μικροτέρων κυμάτων μεγάλης συχνότητας (ω1+ω2)/2 και η απόσταση δύο φωτεινών 
κροσσών, είναι το ω1-ω2. Οι φωτεινοί κροσσοί είναι η συμβολή των δύο κυμάτων και η 
καταμετρημένη συχνότητα κύματος π.χ. 532nm φωτός, είναι το (ω1-ω2)/2. Δηλαδή η 
συχνότητα του φωτός είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μετρήσαμε.  



 

                                      ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΟΣΣΟΙ 

 

     Όταν το φώς πέσει στην σχισμή του πειράματος, δέχεται ανάκλαση από το λεπτό τοίχωμα 
της σχισμής. Αποτέλεσμα οι κροσσοί συμβολής, να είναι η διαφορά cos((ω1-ω2)/2), των δύο 
κοντινών συχνοτήτων που εκπέμπονται. Γίνεται παραδοχή δηλαδή, ότι το σχεδόν 
μονοχρωματικό φως ιδίως και του laser , εκπέμπεται σε δύο κύριες και κοντινές συχνότητες.  

      Αν ανατρέξετe στο you tube (Charalampopoulos Alekos), θα βρείτε σε μικρά 
διακοπτόμενα videos πείραμα του γράφοντος με κόκκινο laser πάνω σε φράγμα περίθλασης. 
Η συμβολή είναι φανερή ότι γίνεται από δύο κοντινές συχνότητες. 

     Θα ήθελα να σημειώσω, ότι εκτιμώ και εδώ σύγχυση. Παρά τις δραματικές διαβεβαιώσεις 
ότι μετρήθηκε μήκος κύματος πράσινου φωτός π.χ. laser 532 nm, πιστεύω βάσιμα, ότι 
διαφορετικά πειράματα (π.χ. με διαφορετικό μήκος σχισμών, ή απόστασή τους , ή και με 
διαφορετικό πείραμα από τις σχισμές  Young), θα λάβουμε για το ίδιο φως, διαφορετικά 
μήκη, όπως τα υπολόγισε η κατεστημένη θεωρία. 


